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Nyomtatott és online sajtó 
 

 

Szijjártó: elfogadták a magyar javaslatot a NATO-Ukrajna nyilatkozathoz 
2019. október 31. –MTI, 888.hu, Pesti Srácok, Origo, Magyar Nemzet, Magyar Hírlap, Lokál, 

Pannon RTV, Felvidék.ma,Kárpátalja, karpatalja.ma, Kárpáti Igaz Szó, 

A NATO-tagállamok és Ukrajna az utolsó utáni pillanatban, a hivatalos határidő lejárta után 

elfogadták a magyar javaslatot a NATO-Ukrajna közös nyilatkozattal kapcsolatban. Vagyis a 

kárpátaljai magyarok melletti kiállás meghozta az eredményét - közölte a külgazdasági és 

külügyminiszter csütörtökön az MTI-vel. "Végül mégis figyelembe vették a javaslatainkat, így 

a közös nyilatkozat határozottan kiáll a jogfosztott magyar közösség mellett, és felszólítja 

Ukrajnát a nemzetközi szabályok, valamint a nemzetközi szervezetek előírásainak 

betartására. Ez újra világossá teszi, hogy Ukrajnának a nemzeti közösségek elvett jogait az 

oktatás és az élet egyéb területein vissza kell adnia" - írta közleményében Szijjártó Péter. A 

150 ezres kárpátaljai magyar közösség, ahogy eddig is számíthatott, a jövőben is számíthat a 

magyar kormány támogatására, soha nem fogjuk feláldozni őket világpolitikai játszmák 

oltárán - tette hozzá. "Magyarország jószomszédi viszonyra törekszik Ukrajnával, készen áll 

az új ukrán vezetéssel a konzultációkra, melyek nyomán remélhetőleg újra fel tudjuk építeni a 

korábbi jószomszédi kapcsolatainkat. Továbbra is valljuk: új elnök, új remény!" - közölte a 

miniszter. 

 

A Most-Híd nélkül valósulhat meg a magyar összefogás 
2019. október 31. – MTI, Ma7.sk, Felvidék Ma, Új Szó, bumm.sk, Körkép 

Berekesztették a Magyar Közösség Pártja székházában az ötpárti egyeztetést. A tárgyaló felek 

közül az MKP, a Magyar Fórum és az Összefogás elutasítja a Smerrel való kormányzati 

együttműködést, míg a Híd és a Magyar Kereszténydemokrata Szövetség szerint 

konszenzusos alapon kell dönteni. Az MKP változatlanul a magyar közösségi összefogásban 

érdekelt - fogalmazott az MKP sajtótitkára, Králik Róbert, lapunknak eljuttatott 

közleményében. Információink szerint az MKP, az Összefogás mozgalom és a Magyar Fórum 

tovább folytatja az egyeztetéseket. A Híd csalódott a döntés miatt: Nagyon csalódottak 

vagyunk, hogy a két héttel ezelőtt az MKP által elutasított „Régiók Pártja“ után most az 

ötpárti egyeztetést is kompromisszum nélkül vetette el az MKP. Bebizonyosodott, hogy 

egyeseknél tíz év után is sokkal erősebb a gyűlölet, mint a közösségi érdek - fogalmaz a párt 

közleménye. 

 

Pásztor István: emlékeznünk kell arra, hogy bosszúvágyból mi mindenre képes 

az ember 
2019. november 2. – MTI, Origo, hirado.hu, Magyar Nemzet, Demokrata, Propeller, 

OrientPress, Felvidék Ma, Ma7.sk 
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Minden évben emlékeznünk kell a borzalmakra, és arra, hogy bosszúvágyból és ideológiai 

meggyőződésből mi mindenre képes az ember - hangsúlyozta Pásztor István, a Vajdasági 

Magyar Szövetség és a vajdasági tartományi képviselőház elnöke az 1944-1945-ben kivégzett 

ártatlan áldozatok tiszteletére rendezett szombati szabadkai megemlékezésen. A 

megemlékezést a szabadkai Vergődő madár emlékműnél tartották, amely mellett található 

márványtáblákon 852 áldozat neve szerepel. A táblák elkészítése óta azonban újabb 165 

áldozat maradványait találták meg, és a várakozások szerint hamarosan hat táblával kibővítik 

az installációt, hogy az újonnan azonosított áldozatok nevei is felkerüljenek a 

márványtáblákra. Pásztor István azt mondta, hogy a borzalomtól függetlenül ez a 75 év sem 

volt elég ahhoz, hogy megtörje ezt a közösséget, hogy rávegye arra, elfelejtse azt, ami nem 

elfelejthető. 

 

Úzvölgyi katonatemető - Törölte a bíróság a Kovászna megyei önkormányzat 

elnökhelyettesére kirótt bírságot 
2019. november 2. – MTI, szekelyhon.ro, transindex.ro, Bihari Napló, Krónika 

 A Csíkszeredai Bíróság törölte azt a 3000 lejes (210 ezer forintos) bírságot, amelyet Grüman 

Róbertre, a Kovászna megyei önkormányzat elnökhelyettesére rótt ki a Hargita Megyei 

Csendőrség amiatt, hogy nem jelentette be a csendőrségen is az önkormányzat június 6-i 

úzvölgyi rendezvényét. Az elsőfokú ítéletről a Háromszék napilap számolt be szombaton, 

internetes oldalán. Amint közölte: az ítélet ellen a hivatalos közlés utáni harminc napban 

nyújthat be fellebbezést a csendőrség. Grüman Róbert szakaszgyőzelemnek tekinti a bírósági 

ítéletet. Úgy vélekedett, az ítélet nem cáfolja, hogy továbbra is kettős mérce érvényes 

Romániában. "Továbbra sem állították elő azokat, akik meggyalázták az úzvölgyi 

katonatemetőt, ellenkezőleg, kitüntették a temetőfoglalókat" - idézte a Háromszék napilap a 

politikust. A Hargita és Bákó megye határán fekvő elnéptelenedett Úzvölgye falu a törvények 

értelmében a Hargita megyei Csíkszentmárton község része, az első világháborúban itt 

létrehozott katonatemetőt a román védelmi minisztérium is Hargita megyei létesítményként 

tartja számon. A sírkertet azonban a Bákó megyei Darmanesti polgármesteri hivatala saját 

közvagyonaként telekkönyveztette, és áprilisban Csíkszentmárton értesítése nélkül román 

parcellát és emlékművet hozott létre az általa nemzetközinek tekintett temetőben. 

 

Átadták a Mindszenty-emlékérmeket a Parlamentben 
2019. november 3.  – MTI, PestiSrácok, Origo, Magyar Nemzet, Magyar Hírlap, Magyar Kurír 

Mindszenty-emlékéremmel tüntették ki Kerényi Lajos piarista szerzetest, Hollai Ferencet, a 

Katolikus Iparos és Munkásifjak Országos Egyesülete volt titkárát, a budapesti Kodály Zoltán 

Magyar Kórusiskolát és a Palaui Köztársaságban működő Mindszenty High Schoolt vasárnap 

Budapesten. A Mindszenty József egykori esztergomi érsekről, hercegprímásról elnevezett 

elismeréseket Lezsák Sándor, az Országgyűlés alelnöke, a Mindszenty Társaság ügyvezető 

elnöke adta át az Országházban. Lezsák Sándor köszöntőjében kiemelte: az ország, a Kárpát-

medence és a világ magyarságának életében is lényeges a díjazottak munkássága, mindaz 

amit tettek, és amit tenni fognak. A Mindszenty High Scool hét évtizedes ifjúságnevelő 
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munkájáért, Mindszenty József emlékének ápolásáért kapta meg az elismerést. Tóth Tamás, a 

Magyar Katolikus Püspöki Konferencia titkára elmondta: a 241 csendes-óceáni szigetből álló 

Palaui Köztársaság lakossága alig több mint húszezer, legnagyobb szigetén található a magyar 

bíborosról elnevezett iskola. A Mindszenty középiskolát 1949-ben alapították, és az, hogy az 

akkor egy éve börtönben lévő bíboros-hercegprímásról nevezték el, jelzi, hogy Mindszenty 

helytállása az egész világ figyelmét Magyarországra irányította. 

 

Mircea Diaconu színésznek van a legnagyobb esélye jelenleg, hogy Johannis 

ellenfele legyen a második fordulóban 
2019. október 31. – MTI, Krónika, transindex.ro, maszol.ro, Erdély Ma 

Az elnökválasztás célegyenesében három jelöltnek van esélye, hogy az újabb mandátumára 

pályázó Klaus Johannis államfő ellenfele legyen a második fordulójában egy friss felmérés 

szerint. Az IMAS közvéleménykutató intézet által végzett legutóbbi felmérés szerint a 

november 10-i első fordulóban Johannis az érvényes voksok 45,7 százalékára számíthat, a 

november 24-én tartandó második fordulóban pedig a voksok 16,7 százalékára esélyes Mircea 

Diaconu színművész, volt európai parlamenti képviselő lehet az ellenfele, akit a 

kormánykoalícióból augusztusban kilépett Liberálisok és Demokraták Szövetsége (ALDE) és 

a Victor Ponta volt miniszterelnök vezette baloldali Pro Romania párt támogat. Az Europa 

FM rádió által rendelt felmérés harmadik helyre hozta ki 15,1 százalékkal a baloldal másik 

jelöltjét, Viorica Dăncilă szociáldemokrata (PSD) ügyvivő miniszterelnököt. A második 

fordulóba kerülésre esélyes jelöltek között van még a jobbközép Mentsétek meg Romániát 

Szövetség (USR) elnöke, Dan Barna is, akinek 12,6 százalékos eredményt valószínűsít az 

IMAS felmérése. Theodor Paleologu volt kulturális miniszter, akit Traian Băsescu volt 

államfő Népi Mozgalom Pártja (PMP) támogat, 6,9 százalékkal szerepel az MTI által 

ismertetett felmérésben. Az RMDSZ államfőjelöltje, Kelemen Hunor szövetségi elnök az 

IMAS felmérése szerint a voksok 2,9 százalékát kapná meg. 

 

Kelemen Hunor: Ludovic Orban felmondta nekem magyarul a kátékérdések 

válaszait  
2019. október 31. – transindex.ro 

Kedden a Transindex elkísérte Kelemen Hunort, az RMDSZ elnökét és államfőjelöltjét 

Kolozsvárról Marosvásárhelyre kampányolni. Miközben ő az RMDSZ kisbuszát vezette, az 

újságírók beszélgethettek vele. Kelemen elmondta, miért lett vállalható a PNL-vel való 

együttműködés, betiltaná-e a ciántechnológiás bányászatot, de azt is, miért köszönte meg 

neki Johannis, hogy az RMDSZ nem támogatta az elnökválasztáson.  

 

Leváltották Makkai Gergelyt, Marosvásárhely RMDSZ-es alpolgármesterét 
2019. október 31. – transindex.ro, maszol.ro, szekelyhon.ro, Krónika 
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Leváltották Makkai Gergelyt, Marosvásárhely RMDSZ-es alpolgármesterét a csütörtöki 

tanácsi ülésen - értesült a Transindex több városi tanácsostól. A 22 fős testületben 20-an 

voltak jelen, és 17-en szavaztak az alpolgármester leváltása mellett, kétharmados többségre 

volt szükség, azaz 15 szavazatra.  

 

„Azért vagyunk itt, mert jó ezt csinálni” – Önkéntes alapon gondozzák a 

Házsongárd sírjait a kolozsvári diákok 
2019. november 1. – Krónika 

Úgy ismerik a Házsongárd zegzugait, mint a tenyerüket, kapával, virággal felszerelve 

vonulnak a labirintusszerű sírkertben. Ők a kolozsvári magyar iskolák diákjai, akik önkéntes 

alapon gondozzák a jeles személyiségek nyughelyeit a Házsongárd Alapítvány „Őrzeni kincses 

temetőket” pályázata keretében. 

 

Feloldották az ifjúsági szervezeten belüli konfliktusokat 
2019. november 1. – szekelyhon.ro 

Rendeződött a korábbi konfliktusos helyzet a térség ifjúsági szervezeteit összefogó Csík 

Terület Ifjúsági Tanácsánál (CSTIT), amelyet két különböző csapat is magáénak tekintett. A 

szervezet csütörtökön ismét küldöttgyűlést tartott, amelyen mindkét fél által elfogadott új 

elnökségnek szavaztak bizalmat. 

 

Beültünk a Respekt-buszba, és megnéztük, hogyan kampányol Kelemen Hunor  
2019. november 2. – transindex.ro 

A transindex.ro írja: „Marosvásárhelyre kísértük el az RMDSZ államfőjelöltjét. Bicikliztünk a 

semmiben, láttunk slam-poetry-re pittyegtető politikusokat, és rész vettünk egy román-

magyar karatén is. Pontosabban Szájkaratén”.  

 

Kelemen Hunor a POL-hoz „édesgetné” az RMDSZ vásárhelyi tanácsosait 
2019. november 4. – Krónika 

Ha megfogadják Kelemen Hunor tanácsát, az RMDSZ marosvásárhelyi önkormányzati 

képviselői a jövőben együttműködhetnek a helyi tanácsban a Szabad Emberek Pártjával 

(POL). A két alakulat így matematikai többséget alkotna, hiszen 10, illetve 3 tanácsossal 

rendelkeznek a 23 fős helyi döntéshozó testületben. Az RMDSZ-nek és a POL-nak a jövőben 

több beszélgetést kellene folytatnia egymással a város érdekében – fogalmazta meg javaslatát 

Kelemen Hunor. A szövetségi elnöknek közös fotója jelent meg a Facebook közösségi oldalon 

Dan Maşcával, a Szabad Emberek Pártja alapítójával és egyben vezetőjével. A múlt héten 

Marosvásárhelyre látogató Kelemen Hunor a vegyes párt egyik helyi tanácsosa, Radu Bălaş 

felvetéseire reagált, aki elpanaszolta, hogy az RMDSZ zsigerből elutasít minden olyan 

kezdeményezést, amely a magyar közösségnek jó, azonban a POL részéről érkezik. Az 

önkormányzati képviselő néhány példával is szolgált: pártja magyar személyiségről szerette 

volna elkeresztelni a város egyetlen névtelen iskoláját, a 7-es számú általánost, a szövetség 

viszont keresztülhúzta a tervet. 
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A korrupcióellenes ügyészség már nem vizsgálja a csíkszeredai elöljárók 

kiszivárogtatott gyanúsításait 
2019. november 4. – Krónika 

Valamennyi gyanúsítást alaptalannak találta az Országos Korrupcióellenes Ügyészség 

azokban az ügyekben, amelyekben korábban nem emeltek vádat Ráduly Róbert Kálmán 

csíkszeredai polgármester és Szőke Domokos alpolgármester ellen. A DNA számos vizsgálatot 

lezárt az elöljárók 2015-ös őrizetbe vételekor történt „kiszivárogtatások” óta. 

 

„Túszai lettünk az elmúlt tíz évnek” – Őry Péter a közös lista megteremtésének 

feltételeiről és esélyeiről 
2019. október 31. – Ma7.sk 

Most az a legfontosabb, hogy a jövő március utáni időszakra fókuszáljunk, közép- és 

hosszútávon ugyanis nagyon komoly gondokat okozhat, ha ma nem vagyunk tisztában azzal, 

mi a tétje a parlamentbe kerülésnek – mondja Őry Péter. A Magyar Közösség Pártja Országos 

Tanácsának elnöke szerint a magyar pártok megegyezése érdekében félre kell tenni minden 

más érdeket, a tárgyaló feleknek felelősen kell gondolkodniuk, a felvidéki társadalom egy 

részének pedig ki kell szabadítania magát a sérelmi politizálás kötelékeiből. 

 

Bejelentették, milyen néven indul az MKP-Összefogás-Magyar Fórum alkotta 

szövetség a választásokon 
2019. október 31. – Ma7.sk, Felvidék Ma, Új Szó 

Ma ötpárti tárgyalásra került sor az MKP, a Híd, az Összefogás, a Magyar Fórum és az 

MKDSZ részvételével egy közös magyar választási párt, illetve választási lista felállításáról az 

MKP pozsonyi székházában. Az ötpárti helyett végül hárompárti egyezség született, a felek 

bejelentették, hogy mi lesz annak a választási pártnak és listának a neve, amellyel közösen 

indulnak a jövő évi parlamenti választáson. Mint írták, ha a Híd és az MKDSZ átértékeli az 

álláspontját, újra várják őket a tárgyalóasztalhoz. 

 

Nem kérnek belőle: a Híd nem tárgyal tovább az ötpárti magyar összefogásról 
2019. október 31. – Ma7.sk, bumm.sk, Új Szó 

A Híd párt nem folytatja a tárgyalásokat a magyar nemzetiségű választókat képviselő pártok 

esetleges választások előtti együttműködésről - közölte Magdeme Klára pártszóvivő 

csütörtökön. A döntést a tárgyalópartnerek inkorrekt hozzáállásával indokolta. A csütörtökön 

zajló ötpárti (az MKP, a Híd, az MKDSZ, az Összefogás mozgalom, a Magyar Fórum közti) 

egyeztetés már az első elvi jellegű kérdésnél megakadt, miután a Híd és az MKDSZ továbbra 

sem tudta kizárni a Smerrel való választások utáni együttműködést. Ezek után a Smerrel 

kapcsolatos kérdésben egy állásponton lévő három formáció (a Magyar Közösség Pártja, az 
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Összefogás mozgalom és a Magyar Fórum) megegyezett, hogy az idő szűkösségére való 

tekintettel javasolja: a választási pártként induló Összefogás mozgalom nevezze át magát 

Magyar Közösségi Összefogás-Maďarská komunitná spolupatričnosť“ névre. 

 

Meleg ruhát gyűjtenek a tőkésiek az erdélyi gyermekotthonok számára 
2019. október 31. – Ma7.sk 

Dunatőkésen rendszeresen támogatják a betegséggel küzdő vagy hátrányos szociális 

helyzetben élőket. A csallóközi kisközség jótékonykodása azonban nem marad a település 

határain belül. Évek óta segítik adományokkal a rászoruló erdélyi kisgyerekeket, az 

oroszhegyi és a máréfalvi gyermekotthonok lakóit. Oroszhegy és Máréfalva Székelyudvarhely 

közelében található. Mindkettőben szeretetházat tart fenn a Böjte Csaba nevéhez fűződő 

Szent Ferenc Alapítvány. Dunatőkés kapcsolata a két erdélyi otthonnal már csaknem tízéves, 

mondta el a ma7.sk-nak Csiba Mária, Dunatőkés polgármestere. 

 

Orosz Örs: szó sincs arról, hogy Bugárék ki lettek volna dobva a tárgyalásokról 
2019. november 1. – Ma7.sk 

Az Összefogás Mozgalom egyik kezdeményezője és frissen megválasztott alelnöke, Orosz Örs 

közösségi oldalán megjelent hosszú írásában cáfolja a vegyespárt állítását, miszerint a 

csütörtöki ötpárti tárgyalásokról gyakorlatilag kidobták volna a Most-Hidat. Orosz azt írja, 

bár az utóbbi héten háromszor is tárgyalóasztalhoz ültek, egyszer sem tudtak a Most-Híddal 

megegyezni a Smer-SD kérdésében. Mint ismeretes az ötből három párt (MKP, MF, ÖM) azt 

szorgalmazta, határolódjanak el Ficoéktól, és mind az öt párt jelentse ki, a Smerrel nem 

hajlandóak kormányra lépni. 

 

Az Összefogás szerint Bugárnak fontosabb a Smer, mint a magyar egység. 

Várják a "becsületes" hidasok csatlakozását 
2019. november 1. – Ma7.sk, bumm.sk, Új Szó 

"Sajnálattal vesszük tudomásul, hogy a Híd számára fontosabb a maffiaállamot működtető 

Smerhez és a Robert Ficóhoz való ragaszkodás, mint a közös magyar indulás" – írja 

közleményében az Összefogás mozgalom, amely egyúttal felszólította a Híd „demokratikus 

érzelmű, becsületes tagjait és tisztségviselőit, hogy fontolják meg csatlakozásukat a közös 

magyar egységhez”. Cáfolva a Híd korábbi nyilatkozatát az Összefogás mozgalom leszögezi: a 

csütörtöki megbeszélés során senkit sem tessékeltek ki a tárgyalóteremből, az egyeztetés azért 

szakadt meg, mert a Híd nem volt képes kimondani, hogy számára 2020 márciusától nem 

lehet partner a Smer. 

 

Miért több a három, mint az öt? Öllös László a gyengülő Hídról és a Magyar 

Közösségi Összefogás esélyeiről 
2019. november 1. – Ma7.sk 
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https://ma7.sk/tajaink/meleg-ruhat-gyujtenek-a-tokesiek-az-erdelyi-gyermekotthonok-szamara
https://ma7.sk/kozelet/aktualis/orosz-ors-szo-sincs-arrol-hogy-bugarek-ki-lettek-volna-doba-a-targyalasokrol
https://ma7.sk/kozelet/varjak-a-quotdemokratikus-es-becsuletesquot-hidasokat-az-osszefogas-szerint-bugarnak-fontosabb-a-smer-mint-a-magyar-egyseg
https://ma7.sk/kozelet/varjak-a-quotdemokratikus-es-becsuletesquot-hidasokat-az-osszefogas-szerint-bugarnak-fontosabb-a-smer-mint-a-magyar-egyseg
https://ma7.sk/kozelet/aktualis/miert-tobb-a-harom-mint-az-ot-ollos-laszlo-a-gyengulo-hidrol-es-a-magyar-kozossegi-osszefogas-eselyeirol
https://ma7.sk/kozelet/aktualis/miert-tobb-a-harom-mint-az-ot-ollos-laszlo-a-gyengulo-hidrol-es-a-magyar-kozossegi-osszefogas-eselyeirol
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A Nézőpont e heti vendége Öllös László elemző, a Fórum Kisebbségkutató Intézet elnöke volt. 

Elhúzódó tárgyalásokat követően mára körvonalazódik, milyen formában vágnak neki a 

felvidéki magyar pártok a jövő tavaszi parlamenti megmérettetésnek.A vendéget arról 

kérdezték, milyen folyamatok vezettek oda, hogy az ötpárti egyeztetések megszakadtak, s egy 

hárompárti együttműködés körvonalazódik. 

 

MKDSZ: A kompromisszumképtelenség meghiúsította a megegyezést 
2019. november 1. – bumm.sk 

A Magyar Kereszténydemokrata Szövetség csütörtökön azzal ült tárgyalóasztalhoz, hogy a 

hosszúra nyúlt egyeztetések után végre sikerül megegyezni - írja Facebook-oldalán a párt. "Az 

MKDSZ ma is egyértelművé tette álláspontját, a választási párt sikerének alapja a két 

nagyobbik párt e keretek közötti együttműködése. Ugyanakkor fontos szempontnak tartottuk, 

hogy ne szűkítsük a magyar-magyar együttműködés politikai mozgásterét és a káderezéssel 

ne csökkentsük a parlamentbejutás és ezzel a magyarság további fejlődését szolgáló közös 

program megvalósításának esélyét" - írta csütörtöki Facebook-bejegyzésében az MKDSZ 

Elnöksége. 

 

Menyhárt: a három párt megállapodása még nem a megoldás, de a Hídnak is el 

kell utasítania a Smerrel való kormányzást 
2019. november 2. – Ma7.sk, bumm.sk, Körkép 

A Pátria Rádió szombat reggeli műsorában Menyhárt József, az MKP elnöke és Ravasz Ábel, a 

Híd alelnöke a kudarcba fulladt tárgyalások hátteréről beszéltek. Menyhárt szerint még nem 

került pont az ötpárti tárgyalások végére, de a Smerrel való közös kormányzás elvetése 

sarkalatos kérdés. Ravasz ezzel szemben már nem lát valódi esélyt az ötpárti tárgyalások 

folytatására. Arra a felvetésre, mi vezetett oda, hogy bár ígéretes tárgyalások zajlottak az MKP 

és a Híd között, de mégsem sikerült megállapodni, az MKP elnöke úgy válaszolt: bár korrekt 

tárgyalásokat folytattak a Híddal, végig a megoldást keresték, de a párt Országos Elnöksége 

úgy döntött, mindenkit oda kell hívni a tárgyalóasztalhoz. 

 

Összefogás: megkezdődött a tények ferdítése és a felelősség áthárítása 
2019. november 3. – Ma7.sk, Felvidék Ma, bumm.sk 

Az Összefogás felháborodottan veszi tudomásul, hogy pár nappal az ötpárti tárgyalások 

lezárulta után beindult a történtek utólagos meghamisítása a távozó partnerek részéről. A 

tárgyalások két prioritáson buktak meg: az egyik a Smerhez fűződő viszony, a másik pedig a 

személyes önreflexió hiánya, igaz, az utolsó egyeztetésen az utóbbihoz már el sem jutottak a 

felek - olvasható a mozgalom nyilatkozatában. 

 

Megemlékezés a csantavéri Nagytemetőben 
2019. november 2. – Pannon RTV V
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https://www.bumm.sk/belfold/2019/11/01/mkdsz-a-kompromisszumkeptelenseg-meghiusitotta-a-megegyezest
https://ma7.sk/kozelet/aktualis/menyhart-a-harom-part-megallapodasa-meg-nem-a-megoldas-de-a-hidnak-is-egyertelmuen-el-kell-utasitania-a-smerrel-valo-kormanyzast
https://ma7.sk/kozelet/aktualis/menyhart-a-harom-part-megallapodasa-meg-nem-a-megoldas-de-a-hidnak-is-egyertelmuen-el-kell-utasitania-a-smerrel-valo-kormanyzast
https://ma7.sk/kozelet/aktualis/osszefogas-megkezdodott-a-tenyek-ferditese-es-a-felelosseg-atharitasa
https://pannonrtv.com/rovatok/tarsadalom/megemlekezes-csantaveri-nagytemetoben
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Szentmisével, majd a helyi Nagytemetőben koszorúzással rótták le kegyeletüket az 

emlékezők. Csantavéren 1944-ben 53 ártatlan magyar embert gyilkoltak meg a faluba 

bevonuló partizánok. Sokan emlékeztek a csantavéri Nagytemetőben az 1944-ben ártatlanul 

meggyilkolt áldozatokra. Kozma Boldizsár kisgyermekként veszítette el édesapját: „Hetvenöt 

év után tudtuk meg, hogy Topolyán a temetőben hantolták el az elsők között. Mit mondjak? 

Az embernek nagyon fájt az, hogy mikor ő gyerek volt egyáltalán nem tudta, irigyelte azt a 

másik gyereket, hogy annak van apja. Nekünk nem volt.” 

 

Muzslya: A mártírokra és a hősökre emlékeztek 
2019. November 2. – Vajdaság MA 

A muzslyai temetőben immár tizedik éve méltó módon tudnak emlékezni a rokonok, 

hozzátartozók arra a hat mártírra, akiket 1944 őszén végeztek ki. Név szerint Budai József, 

Kanász Antal, Kovács József, Márton István, Simon Dezső és Sörös Imre emlékét őrzi a 

márványtábla, amelyet a helyi tanács állítatott éppen abból a célból, hogy a feledéstől 

megmentse azoknak a tanyasi embereknak az emlékét, akik valahol az écskai téglagyár 

gödreiben nyugszanak. 

 

Az ártatlan áldozatokra emlékeztek Martonoson 
2019. november 2. – Magyar Szó  

Martonoson is megemlékeztek az 1944-ben kivégzett helyi ártatlan áldozatokról. A 

hagyományos mindenszentek napi megemlékezést az idén is a temetőben, az áldozatoknak 

állított sírhelynél tartották, ahol Savelin Zoltán martonosi plébános megáldotta az 

emlékhelyet. 1944. november 21-én Martonoson Werner Mihály apátplébános mellett további 

huszonhárom ártatlan magyar áldozatot végeztek ki, akik azóta is a település melletti 

töltésnél, jelöletlen sírokban nyugszanak. 

 

Bátran haladjunk a jövő felé 
2019. november 4. – Magyar Szó  

A szenttamási magyarság november 2-án újra megemlékezett az 1944/45-ben meggyilkolt 

ártatlan magyar áldozatokról. Nádalján, az ottani ártatlan áldozatok temetőben elhelyezett 

keresztjénél koszorúztak. A kegyelet virágait Szabados Fodor Beáta, a községi tanács tagja, 

Szokola Lajos, a szenttamási VMSZ Nyugdíjas Fórumának elnöke és Brasnyó Erika, a VMSZ 

Női Fórumának elnöke helyezte el. 

 

A kárpátaljai magyarság helyzete is felmerült a budapesti Orbán–Putyin 

találkozón 
2019. október 31. - Kárpátalja 

Október 30-án Magyarországra látogatott Vlagyimir Putyin orosz elnök, aki Orbán Viktor 

magyar miniszterelnökkel tárgyalt Budapesten. A találkozó alkalmából 8 megállapodást 

 
V

a
jd

a
sá

g
 

K
á

rp
á

ta
lj

a
 

https://www.vajma.info/cikk/vajdasag/24336/Muzslya-A-martirokra-es-a-hosokre-emlekeztek.html
https://www.magyarszo.rs/hu/4133/vajdasag/210446/Az-%C3%A1rtatlan-%C3%A1ldozatokra-eml%C3%A9keztek-Martonoson.htm
https://www.magyarszo.rs/hu/4135/vajdasag/210489/B%C3%A1tran-haladjunk-a-j%C3%B6v%C5%91-fel%C3%A9.htm
http://karpataljalap.net/2019/10/31/karpataljai-magyarsag-helyzete-felmerult-budapesti-orban-putyin-talalkozon
http://karpataljalap.net/2019/10/31/karpataljai-magyarsag-helyzete-felmerult-budapesti-orban-putyin-talalkozon
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kötött a magyar és az orosz fél Vlagyimir Putyin és Orbán Viktor jelenlétében, akik elsősorban 

a kétoldalú gazdasági kapcsolatok fejlődéséről, a gazdasági és politikai együttműködésről 

tanácskoztak, emellett szó esett a nyugati országok, a NATO és Oroszország kapcsolatának 

javításáról, a szíriai helyzetről, a migrációról, a világ, különösen a Közel-Kelet keresztény 

közösségeinek védelméről, valamint az új ukrán vezetésről és a kárpátaljai magyarság 

helyzetéről is. 

 

A kettős állampolgárságról esett szó a Külügyminisztériumban 
2019. november 1. – Kárpátalja  

Vadim Prisztajko ukrán külügyminiszter közölte, jelenleg több koncepció kidolgozása is 

folyamatban van a kettős állampolgárság ukrajnai bevezetésére – jelentette a 

korreszpondent.net a TSZN nyomán. Elmondása szerint az egyik koncepció a kettős 

állampolgárság az országokkal fennálló kétoldalú kapcsolatokban. „Azt mondanám, hogy 

folyamatban van a koncepció kidolgozása. Több koncepciót javasoltak. A koncepciók néha 

összetettek, néha érdekesek, például a kettős állampolgárság elérése az országgal fennálló 

kétoldalú kapcsolatokban. Vagyis azok az országok fogják elismerni, amelyek készek erre 

velünk, kétoldalú alapon. Lehetséges a külföldi ukránok szélesebb körű bevonása. Például a 

dokumentumot, amelyet most kiadunk, a külföldi ukrán okmányát, szintén figyelembe 

vesszük. Egy egész sor koncepció létezik, amelyeken jelenleg dolgozunk. Ne feledjék, hogy 

nagyon sok ukrán hatóság van bevonva ebbe a folyamatba: a migrációs szolgálat, az SZBU, a 

határőrök és a Külügyminisztérium is” – jelentette ki a miniszter. 

 

Templomszentelés a reformáció napján 
2019. november 2. – Kárpátalja  

Ugocsa egyik legnépesebb magyar községében, Salánkon sudáran nyújtózkodik az ég felé a 

középkori eredetű, műemlékértékű református templom tornya, melynek harangjai ez év 

október 31-én nem egy átlagos reformációnapi istentiszteletre hívogatták a híveket. Mert ezen 

az őszi napon egy gyönyörűen felújított belső terű és tetőzetű szent hajlék felszentelésére, 

hálaadó istentiszteletre gyűlt itt egybe a falu megannyi lakosa. 

 

Koszorúzás az 1956-os kopjafánál 
2019. november 2. – volksgruppen.orf.at 

Az 1956-os forradalom alatt a megtorlás elől menekülő, üldözött hősökre és az önzetlen 

segítségnyújtókra emlékezik koszorúzással a bécsi „Europa“-Club november 4-én 17:00 

órakor Jánossomorján, az Andau-ba vezető út mentén található kopjafánál. 

 

225 éves az evangélikus templom Őriszigeten 
2019. november 1. – volksgruppen.orf.at 
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Az őriszigeti evangélikus templom felszentelésének 225 éves évfordulójára emlékezett a 

gyülekezet október 31-én, csütörtökön. Az istentiszteleten a reformáció napját is ünnepelték, 

valamint megemlékeztek a 20 évvel ezelőtt felépített evangélikus gyülekezeti teremről is. 

 
 

Elektronikus sajtó 

 
Határok nélkül 

2019. október 31. – Kossuth Rádió 

 

Ma délelőtt folytatódott az 5párti egyeztetés a felvidéki magyar érdekképviselet 

megteremtésében érdekelt politikai erők között. A tanácskozást nem sokkal dél előtt 

berekesztették, majd a koraesti órákban folytatták, de már csak hárman. Végül abban 

állapodtak meg, hogy a 2020-as szlovákiai  parlamenti választásokon,  a Magyar Közösség 

Pártja, a Magyar Fórum, és az Összefogás  - Magyar Közösségi Összefogás néven indul 

választási pártként.  Haják Szabó Mária  Kolek Zsolt elemzőt kérdezte. 

 

Visken és Kárpátalján a magyarok őrzik a hagyománynak, hűségnek és istenfélelemnek egy 

olyan lángját, amely az egész nemzet megmaradásának a záloga – mondta Magyar Levente  

külgazdasági és külügyminiszter-helyettes a magyar kormány támogatásával és anyaországi 

gyűjtésből felújított református templom, orgona és parókia avatási ünnepségén. Iváncsik 

Attila összeállítása. 

 

Nagykároly városában már a Reformáció után néhány évtizeddel megjelent a 

protestantizmus. Előbb a lutheri irányzat, majd a kálvini vonal lett népszerűbb, Több, mint 

200 éve épült a város református temploma, ám mikor 1998-ban kettévált a gyülekezett új 

templom építésére kezdtek el gyűjteni.  

Húsz év küzdelme után vasárnap délután hála adó istentiszteleten átadták Nagykárolyban a 

Kertvárosi gyülekezet templomát, a Kálvin központot és az óvodát. Zsoldos Barnabás 

összeállításában először Soltész Miklós államtitkárt halljuk.  

 

Több évtizedes hagyomány Aradon, hogy a református és az evangélikus-lutheránus 

gyülekezet közösen ünnepel október 31-én, a reformáció napján. A protestantizmus mindig is 

számbeli kisebbségben volt Aradon, egy időben közösen választottak lelkészt a gyülekezetek, 

https://mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth/?date=2019-10-31_18-02-00&enddate=2019-10-31_18-40-00&ch=mr1
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és megosztva viselték az egyházfenntartás terheit. Aztán egy idő után szétváltak a 

reformátusok és az evangélikusok. Saját templomaik és egyházközségeik vannak, de néhány 

évtizede ismét egymásra találtak és együtt emlékeznek, együtt ünnepelnek. Pataky Lehel Zsolt 

összeállítása. 

 

A sepsiszentgyörgyi evangélikus templom tervezője első perctől kezdve egy Luther-szobrot is 

álmodott a templom elé. Bár ez az álom a gyülekezet szándékával is találkozott, mégis 21 évet 

kellett várni ahhoz, hogy ez megvalósulhasson. Varga Mihály szobrászművész Luther Márton 

szobrának avatásáról Veres Emese Gyöngyvér készített összeállítást.  

 

A vasfüggöny lebontásának 30. évfordulója alkalmából szolidaritási látogatást tett a 

Királyhágómelléki Református Egyházkerületben a Református Világközösség európai 

régiójának elnöksége. A hegyközkovácsi református templomban emlékeztek a kommunista 

diktatúra egyik áldozatára, Büte János lelkipásztorra, valamint az egykori szomszédos 

településre, a földig rombolt Mezőfalvára.  Ionescu Nikolett összeállításában először  Forró 

László püspök helyettest hallják. 

 

Határok nélkül 

2019. november 1.  – Kossuth Rádió 

Csíkszereda északi kijáratánál fekszik Csíktaploca, a városhoz csatolt település. Nevét 

bizonyára bőséges, ásványvizes forrásairól kapta. Önállóságát ma az egyházközség jelenti. A 

templomi védőszent, Mindenszentek története igen bölcs döntés eredménye – halljuk Czigó 

László plébánostól, akivel Oláh-Gál Elvira beszélgetett. 

A katolikus naptár szerint november elseje Mindenszentek napja, november másodika a 

halottaké. De e két ünnep egyre inkább összefonódik, és egyre inkább ökumenikussá válik – 

mondta Szilvágyi Zsolt Temesvár-józsefvárosi plébános, akit a társadalom illetve az egyén 

halálhoz való viszonyulásáról valamint a sírokon gyújtott gyertyák, az ott elhelyezett virágok 

jelentéséről is kérdezett Lehőcz László. 

Október utolsó hétvégéjén Gömör jótevőjére, Andrássy Franciska grófnéra emlékeztek 

Krasznahorkaváralján éppen úgy, ahogy ezt 115 esztendeje, férje, Andrássy Dénes meghagyta 

az utókor számára. A 115 éve épített mauzóleumban celebrált gyászmise - minden politikai 

rendszert túlélt. A házaspár hatalmas vagyonát jótékonykodásra használta fel. Bőkezű 

adományaik iskolák, óvodák, árvaházak, kórházak, szegényházak, múzeumok, templomok  

építését, működését tették lehetővé. Az évfordulóra a betléri kastélymúzeum nemcsak a 

megszokott eszköztárát bocsájtotta az egyház rendelkezésére, hanem a ritkán látható, 

aranyból készített áldozati kelyhet is. 
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Ugyanis a Székely Hadosztály címmel, Erdélyért! A magyar szabadságért! alcímmel jelent 

meg Cey-Bert Róbert legújabb könyve, amelynek eseményei a Magyar Királyság 1918-1919. 

évi összeomlásának, idegen megszállás alá kerülésének és földarabolásának tragikus 

időszakában játszódnak. A harctéren hősiesen helytálló Székely Hadosztálynak két fronton 

kell harcolnia: a bevonuló román csapatok és tulajdonképpen saját kormányuk ellen. 

Károlyiék ugyanis parancsot adtak minden, még létező katonai alakulatnak, hogy ne vegyék 

föl a harcot a román, szerb és cseh csapatokkal, hanem írásban adják át azt a magyar 

települést az ellenségnek, ahol éppen összetalálkoznak. 

 

A  dél-bánsági Versecen zárult Mága Zoltán Liszt Ferenc-díjjal elismert hegedűművész 10 

napos délvidéki turnéja. A 100 templomi jótékonysági koncertsorozat keretében 20 

településen lépett fel a budapesti Primarius Szimfonikus Zenekar és a Gipsy Virtuózok 

Kamarazenekar társaságában. Az utolsó koncertnapon Mága Zoltánt és Pásztor Istvánt, a 

turné fővédnökét Németh Ernő kérdezte. 

 

Határok nélkül 

2019. november 2. – Kossuth Rádió 

Temetőfaltól az urnaligetig. A halállal és temetéssel kapcsolatos szokások és emlékjelek 

vallásonként és vidékenként változnak.  Ám egyetlenegy mégis közös: a földi létet 

átmenetinek tartják, és az elhunyt túlvilági üdvözülésében reménykednek. A felvidéki, 

egykori bányavárosi ranggal büszkélkedő Rozsnyó temetőjében szinte minden évszázad 

temetkezési szokása, kultúrája ott hagyta nyomát. A temetőfal mellé a város nevezetes 

polgárai temetkeztek. A 90-es évektől urnaligettel, 2008-tól új temetőrésszel bővült a város 

köztemetője. 

 

A nagybecskereki katolikus temetőben a Visegrádi Szent György Lovagrend bánáti 

Priorátusának tagjai felújították és újraállíttatták az egykori katonatemetőben álló nagy 

keresztet, amely az I. Világháborúban elesett katonák emlékét őrizte, és amelyet 1932-ben, 

halottak napjára emeltettek. Kónya-Kovács Otília tavaly  készült összeállításában elsőként 

Konrád Emma prior köszöntőjéből idézünk. 

 

Tíz éve emeltette a muzslyai helyi közösség tanácsa a muzslyai temetőben azt az emléktáblát, 

amely a nyolc helyi mártírnak állít emléket, akiket 1944 őszén végeztek ki a partizánok. Azóta 

halottak napján emlékeznek együtt a falu lakosai, a hozzátartozók. Kónya-Kovács Otília 

riportja két éve készült a temetőben. Elsőként Vidrács Krisztinát, a helyi tanács tagját 

szólaltatta meg Kónya Kovács Otília. 
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Szilágyerked – pontosabban Erked - nevét az oklevelek 1368-ban említették először Erked-

birtok néven. 1847-ben lakosainak száma 130 volt, valamennyi református. A 2011-es adat 

szerint valamivel kevesebben, mint ötszázan lakják, de sajnos az utóbbi években sokan innen 

is kivándoroltak a jobb kereset reményében. Ám közel sem olyan arányban, mint máshonnan 

a környékről. Igyekvő emberek lakják, akiket ma sem riasztanak az állattartás nehézségei. És 

akik őrzik hagyományaikat a temetőben is. 

 

A Temesvár melletti nagyközségben, Újszentesen tizenegyedszer rendezték meg az országos 

Őszirózsa népdalvetélkedőt, mert a szervezők vallják: zenei anyanyelvünk ismerete, 

megőrzése épp olyan fontos, mint a beszélt nyelv művelése. Előkészítő osztálytól nyolcadikig 

négy korcsoportban mintegy százhúsz diák vett részt a versenyen. A díjak többsége 

Székelyföldre került, de jutott belőlük Kolozsba és Biharba valamint a szórványmegyékbe is. 

Lehőcz László összeállítása a helyi római katolikus templomban megtartott díjkiosztó gálán 

készült. 

 

Öt kontinens 

2019. november 2. – Duna World 

 

1956 sokak életét alakította át gyökeresen. A forradalom leverése rengeteg embert állított 

nehéz döntés elé: menni vagy maradni? Sokuknak nem volt választása, ha életben akartak 

maradni. Tóth Baranyi Klára a szabadságért harcolt. Az oroszok elfogták, de elmenekült. A 

Los Angeles-ben új életet kezdő hős történetét ismerhetik most meg.  

 

Az elmúlt napokban világszerte folytatódtak az 1956-os forradalom hősei előtt tisztelgő 

ünnepségek. Most következő összeállításunkban a diaszpóra magyarságának néhány 

helyszínére kalauzoljuk Önöket. 

 

Székelykáposzta, palóc leves, gulyás, pörkölt. Los Angeles-ben egy egész nap a magyar ízekről 

szólt. Idén is megrendezték a Magyar Ételek Fesztiválját. 

 

A Székely Autonómia Napjának előestéjén rendezték meg a Székely Bált a Torontói Magyar 

Házban. Az immár hagyománnyá vált eseményt Kanada legnagyobb székely szervezete, az 

Orbán Balázs Társaság szervezi.   

 

 

 

https://mediaklikk.hu/video/ot-kontinens-2019-11-02-i-adas/
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Térkép 

2019. november 2. – Duna World 

 

190 éve, 1829-ben született a legnagyobb székelynek tartott Orbán Balázs - A Székelyföld 

leírásának megalkotója, néprajzkutató, fotográfus és országgyűlési képviselő. A lengyelfalvi 

báró művelt világutazó volt és egyúttal Székelyföld modernizációjának egyik legjelentősebb 

19. századi úttörője. A hálás utókor hamarosan emlékmúzeumot állít tiszteletére egykori 

birtokán, Szejkefürdőn. 

 

A Rákóczi Szövetség számos Kárpát-medencei programja mellett elindította a fiataloknak 

szóló LÉGY-OTT! rendezvénysorozatát, amelynek egyik eseménye volt a budapesti Gloria 

Victis 1956.  emlékünnepség.  

A 2019-es esztendőt a Magyar Országgyűlés 2.Rákóczi Ferenc-emlékévvé nyilvánította. 

Ennek jegyében indított nosztalgiavonatot a MÁV. A Budapest-Kassa útvonalon közlekedő 

történelmi emlékvonat különleges programokkal várja az érdeklődőket. 

 

Nem elég olvasni. Újraolvasni fontosabb. S nem csak a könyvet kell újraolvasni, melynek 

emléke halványodik, vagy melyet első olvasásra nem értettünk meg tökéletesen: a mondatot 

is újra kell olvasni, a főnevet, igét és jelzőt is, mely végzetesen meghatároz a könyvben 

valamit. Márai Sándortól való ez az idézet, akinek életútja az egyik legkülönösebb a 

20.századi magyar írók között. Szülővárosához,Kassához fűződő viszonya nagyon szoros és  

egész életét meghatározta. A felvidéki városban nagy tisztelettel őrzik Márai Sándor emlékét. 

 

Varga Anikó felvidéki színésznő számára természetes létforma a kétnyelvűség. Színpadon, 

filmvásznon, televíziós produkciókban egyaránt megszólal magyarul és szlovákul is. A 

rimaszombati születésű művész jelenleg szabadúszóként dolgozik, Pozsonyban él és több 

város színpadán is fellép.  

 

A következő riportunkban Erdély egyik legnagyobb múltú kastélyába, a marosvécsi Kemény 

kastélyba kalauzoljuk el önöket, amelyet a román államtól 5 évvel ezelőtt kaptak vissza az 

örökösök. A Kemény család leszármazottjai  kemény munkával próbálják felújítani a kastélyt, 

amelyet egyúttal szeretnének kulturális programok színterévé varázsolni.   

 

 

 

 

https://mediaklikk.hu/video/terkep-2019-11-02-i-adas/

