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Nyomtatott és online sajtó 
 

 

 

Bizalmat szavazott a román parlament Ludovic Orban kormányának 
2019. november 4. – MTI, Krónika, transindex.ro, maszol.ro, Bihari Napló, Nyugati Jelen 

Bizalmat szavazott a kétkamarás román parlament együttes ülése hétfőn a jobbközép 

Nemzeti Liberális Pártot (PNL) vezető Ludovic Orban kormányának. Ludovic Orban a 

szociáldemokrata Dancila-kabinet leváltása után kapott kormányalakítási megbízást. 

A kormány beiktatásához a törvényhozók többségének - legalább 233 képviselőnek és 

szenátornak - a támogatására volt szükség. Az Orban-kormány 240 szavazatot kapott. 

A politikailag egyszínű - kizárólag a PNL politikusaiból és független szakértőkből álló - 18 

tagú új kabinetnek az eddig ellenzékben lévő jobbközép pártok, a Romániai Magyar 

Demokrata Szövetség (RMDSZ), a nemzeti kisebbségi frakció törvényhozói szavaztak 

bizalmat, de néhány baloldali törvényhozótól is kapott támogatást.A bukaresti parlament 

legnagyobb jobboldali frakcióján, a PNL-n kívül a jobbközép Mentsétek meg Romániát 

Szövetség (USR), a Traian Basescu volt államfő alapította jobboldali Népi Mozgalom Pártja 

(PMP), az augusztusig a szociáldemokratákkal együtt kormányon lévő, majd ellenzékbe 

vonult Liberálisok és Demokraták Szövetsége (ALDE) támogatta az Orban-kormány 

beiktatását. Megszavazta az új kormányt az RMDSZ is, amellyel a PNL parlamenti 

együttműködési megállapodást kötött, továbbá a nem magyar nemzeti kisebbségek 17 fős 

frakciója. 

 

Kelemen Hunor: megszavazzuk, de nem várunk csodákat az új kormánytól  
2019. november 4. – MTI, maszol.ro, transindex.ro, hirado.hu 

Nem várunk csodákat az új kormánytól, de azt elvárjuk, hogy az állampolgárok iránti 

tisztelettel és felelősséggel irányítsák az országot ebben az átmeneti időszakban – mondta 

Kelemen Hunor, az RMDSZ elnöke a parlament két házának hétfői együttes ülésén, amelyen 

a Ludovic Orban miniszterelnökjelölt által javasolt kormányról szavaznak. „Ha tisztelni fogja 

a magyarokat, mi is megadjuk a tiszteletet” – üzente Ludovic Orbannak Kelemen Hunor, 

megjegyezve azt is, hogy az előterjesztett kormánynévsorban vannak olyan nevek, akiknek 

nem lenne ott keresnivalójuk. Ennek ellenére reményét fejezte ki, hogy Orban nem játssza el 

a jobb-közép kormányzás hosszú távú esélyét, s végezetül azt mondta, hogy az RMDSZ 

megszavazza a kormányt. 

 

Jövő február utolsó napján tartják a parlamenti választásokat Szlovákiában 
2019. november 4. –MTI, Magyar Nemzet, Magyar Hírlap, ma7.sk, Felvidék.ma, Webrádió 

Jövő év február 29-én tartják Szlovákiában a következő parlamenti választásokat - jelentette 

be hétfőn a voksolás hivatalos időpontját Andrej Danko, a pozsonyi törvényhozás elnöke. Az 

ország történetében nyolcadik parlamenti választás hivatalos kampánya akkor kezdődik, 
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amikor a szavazás időpontja megjelenik a közlönyben, azaz kedden. A felmérések szerint 

igencsak kérdéses, hogy a jövő márciusban létrejövő új pozsonyi törvényhozásban lesz-e 

képviselete a felvidéki magyarságnak. Ennek az az oka, hogy a napokban berekesztették azt az 

ötpárti egyeztetést amely a felvidéki közös magyar választási lista kialakításáról indult. Ennek 

az egyeztetésnek a két érdemi - 3-4 százalék körüli - támogatottsággal rendelkező párton, a 

Magyar Közösség Pártján (MKP) és a Most-Híd, szlovák-magyar vegyespárton kívül még 

három további résztvevője is volt. Ezek, a Magyar Fórum, a Magyar Kereszténydemokrata 

Szövetség (MKDSZ), illetve a csak a napokban bejegyzett Összefogás nevű formáció 

gyakorlatilag törpepártok. A tárgyalások megfeneklésének fő oka az volt, hogy az MKP, az 

Összefogás és a Magyar Fórum kizárta az Iránnyal való kormányzati együttműködés jövőbeni 

lehetőségét. A Most-Híd, és az MKDSZ viszont azon a véleményen volt, hogy erről a kérdésről 

majd a parlamentbe bejutott képviselőknek kell döntést hozniuk konszenzusos alapon. Azt, 

hogy az Iránnyal ki kell zárni az együttműködés lehetőségét, elsőként az Összefogás 

indítványozta. Az ötpárti tárgyalások megfeneklése után a tárgyalások résztvevői közül 

hárman - az MKP, az Összefogás és a Magyar Fórum - bejelentették: közös listán indulnak, 

amelynek Magyar Közösségi Összefogás lesz a neve. 

 

Dübörög a székelyföldi gazdaságfejlesztési program 
2019. november 4. – Krónika 

A Pro Economica Alapítvány mindhárom székelyföldi pályázati csomagja sikertörténetnek 

számít. Maros, Hargita és Kovászna megyében a következő időszakban új élelmiszer-

feldolgozó üzemek, vágóhidak és modern szállodák épülnek magyar kormányzati 

támogatásból. A Székelyföldi Gazdaságfejlesztési Program mintájára idén hirdetik meg a 

partiumi megyék pályázatait. Az alapítvány igazgatójával, Kozma Mónikával beszélgettek.  

 

Téli álmon a medvekérdés, a székelyföldi közbeszéd egyik legvitatottabb témája 
2019. november 4. – Krónika 

Évek óta a romániai és a székelyföldi közbeszéd egyik legfontosabb és legvitatottabb témája a 

medvekérdés, mégsem úgy tűnik, hogy a probléma egyhamar megoldódna. Az érintett felek 

álláspontja nem közeledett egymáshoz: a vadásztársaságok és a gazdák kitartanak amellett, 

hogy csökkenteni kell az állományt, a zöld szervezetek ellenben kevésbé drasztikus megoldás 

mellett kardoskodnak. A hatóságok eközben, beleértve a környezetvédelmi minisztériumot, 

képtelenek hatékony megoldást gyakorlatba ültetni – még azt sem sikerült kitalálniuk, 

egyáltalán hogyan mérjék fel a medvepopuláció nagyságát. 

 

Ajánlások szankciók nélkül: elfogadták Strasbourgban a Bálványoson útjára 
indított nyelvi jelentést 
2019. november 4. – Krónika 

Megszavazta a Bálványoson útjára indított nyelvi jelentést az Európa Tanács önkormányzati 

kongresszusa Strasbourgban. A Nyelvhasználat a helyi és regionális önkormányzatokban 
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című jelentést hétfőn sajtótájékoztatón ismertette Grüman Róbert, a Kovászna Megyei 

Tanács alelnöke, az Európa Tanács Helyi és Regionális Önkormányzatok Kongresszusa 

önkormányzati bizottságának elnöke, illetve Tamás Sándor, a Kovászna Megyei Tanács 

vezetője. „A jelentés megerősíti, hogy jó úton haladunk, amikor azt kérjük, hogy 

Székelyföldön a magyar legyen regionális hivatalos nyelv a román mellett” – vázolta a 

közgyűlés elnöke. Az ország jóindulatán múlik, hogy ezeket miként alkalmazza, de 

sokatmondó, ha folyamatosan rosszul teljesít. Romániára belföldön a kettős mérce 

alkalmazása, kifele pedig a kettős beszéd jellemző: azt kommunikálják, hogy példásan 

megoldották a kisebbségi kérdést”. Grüman Róbert rámutatott, számos európai intézmény 

foglalkozik a kisebbségek nyelvhasználatával, memorandumok, jelentések, ajánlások 

készülnek, ám gondot jelent a szankciók teljes hiánya. Hiszen semmilyen következménnyel 

nem jár, ha azok az országok, melyek ratifikálták az európai regionális vagy kisebbségi 

nyelvek chartáját, a helyi önkormányzatok európai chartáját, a gyakorlatban nem teljesítik 

vállalásaikat. 

 

Az USR-PLUS kolozsvári kampányrendezvényén vett részt Fekete Győr András  
2019. november 4. – maszol.ro, transindex.ro 

A magyarországi Momentum elnöke, Fekete Győr András vasárnap este részt vett az USR-

PLUS kampányrendezvényén, ahol fel is szólalt magyarul. Az ellenzéki politikus a romániai 

kisebbségek helyzetéről is beszélt, ám kijelentései ellentmondtak az USR-PLUS 

államfőjelöltje, Dan Barna által felvállalt kisebbségpolitikával. „Bűnt követ el, aki figyelmen 

kívül hagyja a kisebbségek kérdését. Okom van remélni, hogy az újonnan alapított 

újgenerációs pártok, mint az USR-PLUS Szövetség végre érdemben tudnak foglalkozni ezzel a 

kérdéssel. Jogszabályokon alapuló, elvi egyetértésnek kell létrejönnie kisebbségi kérdésben, 

és nem eseti adok-veszek alku, mint ahogy eddig és jelenleg is működik. Én úgy hiszem, hogy 

erre most megnyílik a lehetőség. Úgy hiszem, hogy Romániában a kisebbségi jogok védelme 

végre a helyére kerül, és haladó szellemű, Európa-párti hazafiak képviselik majd” – 

fogalmazott a kampányrendezvényen a Momentum elnöke.  

 

Lehet, hogy már megérkezett számlájára az oktatási támogatás, csak nem tud 
róla  
2019. november 4. – maszol.ro 

Érdemes leellenőrzniük bankszámlájukat azoknak is, akik még nem kapták kézhez a kifizetés 

dátumát tartalmazó értesítő levelet, ezek ugyanis több maszol-olvasó szerint késnek. A 

Szülőföldön magyarul program romániai koordinátora szerint is előfordulhat ez a 

forgatókönyv.  

 

Öt éve került vissza a tulajdonoshoz a marosvécsi Kemény-kastély 
2019. november 4. – szekelyhon.ro 

Egész napos programmal várják november 9-én az érdeklődőket a marosvécsi Kemény-

kastélyba, ahol az öt évvel ezelőtti kapunyitóra emlékeznek, bemutatják az épület múltját, és 
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egyebek mellett azt is, hogy mi minden történt a 2014. szeptember 30-ai visszaszolgáltatás 

óta. Az esemény szervezője a Kemény Auguszta Kulturális Egyesület és a Kemény család. 

 

Megemlékezések a pozsonyi magyar katolikus közösség körében 
2019. november 4. – Felvidék Ma 

November elsején, mindenszentek napján déli tizenkettőkor a pozsonyi magyar katolikus 

közösség Molnár Tamás atya, a közösség lelkipásztora vezetésével és kezdeményezésére 

immár hagyományosan gyertyagyújtással és rövid ájtatossággal emlékezett a pozsony-óvárosi 

Szent András temető központi feszületénél. A mintegy négy tucat megemlékező között voltak 

a ferences templomba Ligetfaluból is rendszeresen bejáró hívek, fiatalok és idősek egyaránt, 

de ugyanúgy megjelentek a vereknyei, főrévi, szúnyogdi, pozsonypüspöki, virágvölgyi 

templomot látogató magyar hívek is. 

 

Druckerék nem kérnek a Hídból 
2019. november 4. – Felvidék Ma 

A parlamenten kívüli Jó Választás (Dobrá voľba), Tomáš Drucker pártja megerősítette, hogy 

a Híd tárgyalásokat kezdeményezett velük a választások előtti együttműködésről. A párt 

szóvivője ugyanakkor azt nyilatkozta a TASR hírügynökségnek, hogy a Jó Választás jelenleg 

nem fontolgatja a Híddal való együttműködést. Ravasz Ábel, a Híd alelnöke vasárnap a 

Markíza műsorában azt állította, hogy a Híd tárgyal Drucker pártjával. Drucker vasárnap azt 

is elutasította, hogy megkereste volna Andrea Kalavská egészségügyi minisztert, hogy 

induljon a Jó Választás listáján. 

 

Kárpát-medence orvosai a betegek szemével 
2019. november 4. – Felvidék Ma 

Immár kilencedik alkalommal rendezte meg az Emberi Erőforrások Minisztériuma 

Egészségügyi Államtitkársága a nemzet háziorvosa pályázat díjátadó gáláját, azzal a céllal, 

hogy a hálás betegek segítségével megtalálják a Kárpát-medence legjobb háziorvosait és 

munkatársaikat. A páciensek idén 281 jelöltre adták le ajánlásukat, melyekben a jelöltek 

emberségét emelték ki, elismerést biztosítva nekik a versenyben való részvételhez. A jelöltek 

közül a zsűri tíz magyarországi és tíz határon túli történetet – praxist választott ki, melyekre 

az www.evpraxisa.hu internetes portálon lehetett szavazni. A határon túli praxisok 

versenyében ezúttal két felvidéki jelölt is bekerült a második fordulóba, így az egyházgellei dr. 

Fehér Diana, valamint a királyhelmeci dr. Rajna Katalin. 
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Egy hónapig gyorsabb határátlépés 
2019. november 4. – Pannon RTV 

Gyorsabb határátlépés lehet az ünnepek alatt a szerb-magyar határszakaszon - erről egyezett 

meg Pintér Sándor magyar és Nebojša Stefanović szerb belügyminiszter Újvidéken. 

December 15-e és január 15-e között, az ünnepekre való tekintettel, a már szokásosnak 

számító tumultusok elkerülése érdekében minimális határátkelési ellenőrzést vezetnek be a 

magyar–szerb átkelőkön. A cél az, hogy az utazók hatékonyabban, gyorsabban lépjék át a 

határt. A két tisztségviselő Újvidéken írta alá a megállapodást. 

 

Kishegyes: Az 56-os eseményekre emlékeztek 
2019. november 4. – Vajdaság MA 

Amikor 1956. november 4-én a szovjet csapatok az egész Magyarország területén támadást 

indítottak, hogy leverjék a forradalmat, mintegy 200 ezer nemzettársunk gondolta úgy akkor, 

hogy elhagyja az országot. Becslések szerint mintegy 20 ezren a déli határ felé vették az 

irányt. Kishegyesen a falu magyar lakossága ideiglenesen befogadta, elszállásolta, élelemmel 

látta el a menekülőket. 

 

Rangos elismerésben részesült Várady Tibor 
2019. november 4. – Pannon RTV 

Elkezdődött a magyar tudomány ünnepe. A veszprémi Pannon Egyetemen megtartott 

nyitóceremónián Várady Tibor vajdasági akadémikus az Eötvös József-koszorú elnevezésű 

elismerésben részesült. Az akadémikus elmondta: „Elég sok év torlódott már össze, és ebben 

lényegében a nemzetközi, gazdasági, nemzetközi magánjog, nemzetközi választott bíráskodás 

területén lévő eredményeimet értékelték, és persze itt az ember nem pártatlan, de jól esik.” 

 

Babják Zoltán marad Beregszász polgármestere 
2019. november 4. – karpatalja.ma 

Soron kívüli ülést tartott a Beregszászi Városi Tanács november 4-én 21 képviselő 

részvételével – tudatta Babják Zoltán, Beregszász polgármestere Facebook-oldalán. Az 

értekezleten a vezetőség tagjai a Beregszászi Városi Tanács frakcióvezetői nyilatkozatát, a 

város polgármestere elleni bizalmatlansági indítványt és megbízatásának idő előtt történő 

megszüntetését vitatták meg. Ennek értelmében „a képviselők nem támogatták a 

bizalmatlansági indítványt Beregszász polgármesterével szemben és nem támogatták 

Beregszász város polgármestere megbízatásának idő előtt történő megszüntetését sem” – 

olvasható a Vérke-parti város polgármesterének közleményében. 

 

A KÉSZ is megemlékezett az 1956-os forradalomról és szabadságharcról 
2019. november 4. – Kárpátalja 

Október 27-én 15.00 órai kezdettel az 1956-os forradalom és szabadságharc 63. évfordulója 

alkalmából tartottak ünnepélyes megemlékezést a beregszászi Pásztor Ferenc Közösségi 
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Házban, ahol Milován Sándor, a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség (KMKSZ) 

tiszteletbeli elnöke, a kárpátaljai '56-os események résztvevője tartott előadást az 1956 őszén, 

illetve az azt követő időszakban végbement történelmi eseményekről. A rendezvény immáron 

5. alkalommal a Beregszászi Keresztény Értelmiségek Szövetsége (BKÉSZ) szervezésében 

került megrendezésre. 

 
 

 

Elektronikus sajtó 

 

Határok nélkül 

2019. november 4. – Kossuth Rádió 

 

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

elfogadták a magyar javaslatot a NATO-Ukrajna közös nyilatkozattal kapcsolatban, amely 

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.  

 

Az Európa Tanács  Önkormányzati Kongresszusa jelentést fogadott el a nyelvi jogokról - 

jelentette be Grüman Róbert, a kongresszus önkormányzati bizottságának elnöke, Kovászna 

Megyei Önkormányzat alelnöke.   

 

Romániában november 10-én tartják az elnökválasztás első fordulóját. Tízen pályáznak a 

tisztségre, köztük Kelemen Hunor szövetségi elnök, az RMDSZ államelnök-jelöltje. A 

választási kampány hivatalosan október 12-én kezdődött - bár úgy tűnik, nem túl vérmes.   

 

Néhány nappal ezelőtt megszületett az egyezség a Magyar Közösség Pártja, a Magyar Fórum 

és az Összefogás között, miszerint együtt vágnak neki a 2020-as szlovákiai parlamenti 

választásoknak. A három politikai erő egy listát állít, a neve pedig Magyar Közösségi 

Összefogás lesz. Ennek érdekében az Összefogás Politikai Mozgalom kérvényezte a lista 

nevének a bejegyzését a belügyminisztériumban. A részletekről kedden folytatódik az 

egyeztetés, ahonnan továbbra sincs kizárva a Most-híd és a Magyar Kereszténydemokrata 

Mozgalom, tájékoztatott az Összefogás elnöke, Mózes Szabolcs. 

https://mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth/?date=2019-11-04_18-02-00&enddate=2019-11-04_18-40-00&ch=mr1
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Új jogszabályt fogadtak el Romániában a szakorvosi képzéssel és a rezidens vizsgák 

megszervezésével kapcsolatban az RMDSZ kezdeményezésére. 

A rendelet értelmében annyi rezidensi helyet hirdetnek, ahány orvostanhallgató végez. A 

részletekről az Erdélyi Rezidens Orvosok Szövetségének elnöke, Tubák Nimród adott 

tájékoztatást.    

 

Az 1944-es magyarellenes atrocitásokra emlékeznek ezekben a napokban a Délvidéken. 

Becslések szerint mintegy kétezren nyugszanak az egykori szabadkai téglagyár gödrében, 

négy tömegsírban. A város által 25 éve létrehozott kegyeleti bizottság folyamatosan végzi a 

kutatást, évről évre újabb áldozatok neve válik ismertté.  

 

A temerini járáshoz tartozó Járekon 1944 decemberétől 1946 áprilisáig a fogolytáborban hat 

és félezer német és több mint kétszáz Sajkás-vidéki magyar halt meg.  2017-ben megépült a 

haláltábor német áldozatainak emlékműve szerb támogatással. A magyarság egy szerény 

fakeresztet állított fel a német emlékmű mellé, ahol minden év novemberében 

megemlékeznek a tábor összes áldozatáról. Az idei rendezvény szónoka Guszton András, a 

Vajdasági Magyar Demokrata Párt temerini szervezetének elnöke volt. 

 

 


