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Nyomtatott és online sajtó 
 

Potápi: csak egy közös magyar múlt van, s ezt segíteni kell megismertetni 
2019. november 5. – MTI, Hír Tv, Origo, Magyar Nemzet, Körkép, M1, Kossuth Rádió 

Potápi Árpád János azt mondta, nincsen határon inneni és túli magyar múlt, csak egy közös 

magyar múlt van, s ezt segíteni kell megismertetni. A Miniszterelnökség nemzetpolitikai 

államtitkára a felvidéki Oroszkán mondott köszöntőt a helyi hadimúzeumban az ott 

megvalósult fejlesztések átadásán kedden. Potápi Árpád János méltatta az oroszkai 

hadimúzeum és a hozzá hasonló létesítmények szerepét. Ezek a pontok is hozzásegítenek a 

magyar múlt megőrzéséhez és ahhoz, hogy ez a múlt - amelyre méltán lehetnek büszkék a 

magyarok - a fiatal korosztályok számára is megismerhetővé váljon - mondta. Szeretnék 

elérni, hogy minden határon túli területen legalább egy ilyen vagy hasonló intézmény 

működhessen. A nemzetpolitikai államtitkár beszédében megemlékezett az 1944-es év végén 

létrejött Szent László-hadosztályról is, amelynek a feladata a térség védelme volt. Rámutatott 

arra, hogy a hadiegységnek egészen 1945 márciusáig sikerült feltartóztatnia az előrenyomuló 

szovjeteket, de a harcokban szinte teljesen megsemmisült. 

 

Megtartotta soros ülését a Külhoni Magyar Oktatási Tanács 
2019. november 5. – MTI, Magyar Nemzet, kormany.hu, Pannon RTV, Felvidék Ma 

Ismét összeült a Külhoni Magyar Oktatási Tanács (KMOT) kedden Budapesten, a testület 

ülésén többek között a külhoni magyar köz- és felsőoktatás helyzete, a magyar állam 

támogatásainak hasznosulása szerepelt. Az Emberi Erőforrások Minisztériumának MTI-hez 

eljuttatott közleménye szerint a tanácskozáson a KMOT által működtetett három bizottság 

képviselői beszámoltak a külhoni szervezetek idei munkájáról, az általuk szervezett 

programokról, a külhoni magyar nyelvű köz- és felsőoktatás helyzetéről, változásairól, a 

magyar állam támogatásainak hasznosulásáról, a pályázatokkal kapcsolatos tapasztalatokról. 

Az ülés résztvevői köszönetüket fejezték ki a magyar kormány által nyújtott sokrétű 

támogatásért, egyebek mellett a tanulói, hallgatói és oktatói ösztöndíjakért, a 

pedagógusszervezetek működtetésének, a továbbképzéseknek a támogatásáért, a magyar 

nyelvű tankönyvek biztosításán keresztül nyújtott segítségért. 

 

Orbán Viktor gratulált Ludovic Orbannak, és kölcsönös tiszteletet remél 
2019. november 5. – MTI, Krónika, maszol.ro, Erdély Ma 

Orbán Viktor miniszterelnök levélben gratulált Ludovic Orbannak, a jobbközép Nemzeti 

Liberális Párt elnökének Románia miniszterelnökévé történt megválasztásához – tájékoztatta 

az MTI-t Havasi Bertalan, a kormányfő sajtófőnöke kedd reggel. „Biztosíthatom, hogy 

Magyarország Románia új kormányával is kölcsönös tiszteleten alapuló, a két nemzet 

érdekeit szolgáló együttműködésre készül” – írta Orbán Viktor. Kifejtette: bízik abban, hogy 

konstruktív szellemben dolgozhatnak tovább a magyar–román kapcsolatok elmélyítése és egy 

sikeres, az erős nemzetekre épülő Európai Unió érdekében. 
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Új reménysugár Zilahon: küzd és építkezik a Királyhágómelléki Református 
Egyházkerület 
2019. november 5. – Krónika, maszol.ro 

Valamivel több, mint két év múlva birtokukba vehetik a diákok és a tanárok a Zilahi 

Református Wesselényi Kollégium új épületét – az alapkövet ünnepélyes keretek között 

pénteken helyezik el egyházi és világi hivatalosságok részvételével. Mint Csűry István, a 

Királyhágómelléki Református Egyházkerület (KRE) püspöke és Forró László főjegyző keddi 

nagyváradi sajtótájékoztatóján elhangzott, a nagy múltú kollégium belvárosi „otthonáért” 

még mindig perelnek, és a város által a rendelkezésükre bocsátott, tömbházszerű ingatlan 

által biztosított körülmények méltatlanok az iskola szellemiségéhez. Ám magyar állami 

támogatással sikerült az egyházkerületnek megvásárolnia egy telket Zilah központjában, ezen 

fog felépülni az új, több mint 5000 négyzetméteres iskolaépület. 

 

Szánalmasnak tartja az RMDSZ Makkai Gergely „show-műsorát” 
2019. november 5. – Krónika 

Minősíthetetlennek, az RMDSZ szellemiségével összeegyeztethetetlennek tartják a szövetség 

marosvásárhelyi tisztségviselői Makkai Gergely alpolgármester szereplését a legutóbbi 

tanácsülésen. Kovács Levente, a megyei szervezet ügyvezető elnöke nem zárja ki a párton 

belüli szankció lehetőségét sem, miután a leváltott polgármester-helyettes alpári támadást 

intézett kollégái ellen. 

 

Bírálják a momentumos Fekete-Győr Andrást Dan Barna támogatása miatt 
2019. november 5. – Krónika, transindex.ro 

Bírálja a Fidesz, hogy Fekete-Győr András, a Momentum elnöke „szembemegy a magyar 

érdekkel” és Dan Barnának, az USR-PLUS Szövetség jelöltjének kampányol. Szégyenletesnek 

nevezte Hollik István, a magyar kormány szóvivője, hogy Fekete-Győr András, a Momentum 

elnöke Dan Barnának, az USR-PLUS szövetség jelöltjének kampányol a romániai 

elnökválasztási kampányban a magyar jelölt, Kelemen Hunor ellenében. „A Momentum 

elnöke Romániában a magyar jelölttel szemben kampányol. Szégyenletes!” – írta a Fekete-

Győr Andrást ábrázoló fotóra Hollik István, bejegyzését pedig a Fidesz számos politikusa is 

megosztotta. A kormányszóvivő ezzel arra utalt, hogy a Momentum elnöke vasárnap részt 

vett az USR-PLUS Szövetség kolozsvári kampányrendezvényén, ahol fel is szólalt. 

 

Kelemen Hunor államfőjelölt: „Ráér a kisebbik rosszat választani a második 
fordulóban” 
2019. november 5. – maszol.ro 
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Miért lenne jobb államfő Klaus Johannisnál vagy Dan Barnánál? Miért nem veszíti el a 

szavazatát, aki a vasárnapi elnökválasztási fordulóban Kelemen Hunorra pecsétel? Interjú az 

RMDSZ államfőjelöltjével.  

 

Kelemen Hunor: „a kisebbségi kérdés nem lócitrom” 
2019. november 5. – Krónika, maszol.ro 

„Kell egy magyar jelölt, akinek a hangját Bukarestben és Budapesten is meghallják” – 

hangsúlyozták az RMDSZ háromszéki politikusai kedden Kelemen Hunor államelnök-jelölt 

jelenlétében. A politikusok az államfőválasztáson való részvétel fontosságára hívták fel a 

figyelmet. 

 

Úzvölgyi katonatemető: a jogi helyzet tisztázatlansága és a jóváhagyások hiánya 
miatt perel a prefektus 
2019. november 5. – MTI, Krónika, maszol.ro, Bihari Napló 

Az úzvölgyi katonatemető jogi helyzetének tisztázatlansága és a román parcella és emlékmű 

létrehozásához szükséges hatósági jóváhagyások hiánya miatt támadta meg a közigazgatási 

bíróságon Bákó megye prefektusa a dormánfalvi önkormányzat úzvölgyi temetőre vonatkozó 

határozatait.  

 

Folytatódtak a tárgyalások, alakul a magyar egység 
2019. november 5. – Ma7.sk, Felvidék Ma, Új Szó,  

Az MKP, a Magyar Fórum és az Összefogás-Spolupatričnosť kedden folytatta a tárgyalást a 

parlamenti választáson való közös indulásról. A pártok szeretnék mielőbb lezárni a közös 

jelöltlistáról szóló tárgyalásokat – tájékoztatott Králik Róbert, az MKP sajtótitkára, és 

hozzátette, öt magyar párt kapott meghívót a tárgyalásra, három fogadta el. „Több, a közös 

indulásról szóló technikai részletről is tárgyaltak a pártok, a delegációk ismertették a 

prioritásaikat és minden pontban sikerült előbbre lépniük” – közölte Králik, és elmondta, 

megegyeztek, hogy folytatják az egyeztetést a közös választási listáról. A további közös 

lépésekben a Magyar Fórum, az MKP és az Összefogás-Spolupatričnosť egyezett meg. A 

mozgalom kialakítja a jogi feltételeket és felveszi a Magyar Közösségi Összefogás – Maďarská 

komunitná spolupatričnosť nevet. Ezen a néven indulnak a pártok a választáson – 

magyarázta Simon Zsolt, a Magyar Fórum elnöke. 

 

A Most-Híd lezártnak tekinti a tárgyalásokat 
2019. november 5. – Ma7.sk, bumm.sk 

A Most-Híd nem vett részt a magyar pártok keddi egyeztetésén, a tárgyalásokat lezártnak 

tekinti – tájékoztatta a hírügynökséget Magdeme Klára, a Most-Híd szóvivője. Közölte, a párt 

kitart az álláspontja mellett. A szóvivő az októberi ötpárti egyeztetés után a partnerek 

inkorrekt hozzáállásával magyarázta a Most-Híd döntését. Rámutatott, hogy a Magyar Fórum  

az MKP és az Összefogás röviddel az után tájékoztatott a közös választási lista létrehozásáról, 
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hogy megszakította a tárgyalásokat a Most-Híd delegációjával. Mindenki számára világosnak 

kell lennie, hogy a megegyezésre való törekvés nem volt őszinte a részükről, ezért a Most-Híd 

nem látja értelmét a tárgyalás folytatásának” – közölte a párt. 

 

Évtizedek óta várunk rá, készülőben a kisebbségek jogállásáról szóló törvény 
2019. november 5. – bumm.sk 

A Nemzetiségi és Etnikai Csoportok Bizottsága támogatta a kisebbségek jogállásáról szóló 

törvény meghozatalának szándékát. Szélesebb körű társadalmi diskurzus kezdődhet. A 

Nemzetiségi és Etnikai Csoportok Bizottsága november 5-i ülésén tárgyalt a kisebbségek 

jogállásáról szóló törvény meghozatalának szándékáról, amelyet Bukovszky László kisebbségi 

kormánybiztos terjesztett a bizottság elé. “A mai napon a kisebbségi bizottság megtárgyalta a 

törvény irányelveit, amelyet a bizottság mindkét kamarája egyhangúlag támogatásáról 

biztosított. Ez egy történelmi fordulópont a hazai kisebbségi politikában, hiszen egy három 

évtizedes jogi űrt igyekszünk pótolni, mivel az 1992-ben elfogadott Alkotmány egy átfogó 

kisebbségi törvény megalkotását feltételezte.” 

 

Napokon belül kiírják a gazdaságélénkítő Baross-program pályázatait 
2019. november 5. – Felvidék Ma 

Hatalmas érdeklődés övezte a Baross Alapítvány Párbeszéd a gazdaságról című fórum-

sorozat első, komáromi állomását, amely a következő hetekben – Kassa és Pozsony 

kivételével – a 16 magyarok lakta járásban 22 helyszínen kerül megrendezésre a szenci 

járásbeli Féltől egészen Nagykaposig. A Tiszti pavilonban megrendezett eseményen a Baross 

Gazdaságfejlesztési Program harmadik pályázati kiírásának részletei is nyilvánosságra 

kerültek. A nyitórendezvény résztvevőit Keszegh Béla, Komárom polgármestere köszöntötte, 

aki kiemelte a régió gazdasági megerősítésének fontosságát. 

 

Jövő héten Budapesten ülésezik a magyar-szerb gazdasági vegyes bizottság 
2019. november 5. – Pannon RTV 

A magyar küldöttséget Szijjártó Péter magyar külgazdasági és külügyminiszter, a szerb 

delegációt pedig Goran Knežević gazdasági miniszter vezeti majd. Pintér Attila, Magyarország 

belgrádi nagykövete a Pannon RTV-nek elmondta, a november 12-13-i ülés legfőbb témái 

között várhatóan a kétoldalú kereskedelmi forgalom bővülése, a Szerbiába irányuló magyar 

befektetések, egyebek mellet az OTP, a Mol és más, kisebb vállalat tervezett befektetéseinek 

terve, valamint a vajdasági gazdaságfejlesztési program eddigi és elkövetkező időszakának 

elemzése is szerepel majd. A magyar küldöttséget Szijjártó Péter magyar külgazdasági és 

külügyminiszter, a szerb delegációt pedig Goran Knežević gazdasági miniszter vezeti majd. A 

gazdasági vegyes bizottság ülése készíti elő a magyar-szerb kormánycsúcsot, amelyet jövőre 

Magyarországon tartanak. 
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A Prosperitati Alapítvány közleménye 
2019. november 5. – Pannon RTV 

A Magyar Szóban megjelent, a gazdaságfejlesztési programot érintő apróhirdetés kapcsán 

adott ki közleményt a Prosperitati Alapítvány. Arra a megállapításra jutottak, hogy egy 

vajdasági cég hirdette a szolgáltatásait ilyen formában, és nem nyertes pályázó próbált 

túladni a pályázaton nyert eszközön - áll a közleményben. Az Alapítvány megtette a megfelelő 

jogi lépéseket a szállító felé, felszólítva őt arra, hogy szüntesse be megtévesztő hirdetési 

tevékenységét. 

 

Csak a béke jelenthet jövőt 
2019. november 5. – Magyar Szó 

A hőseinkre, a katonáinkra és a civil áldozatokra mindig emlékeznünk kell, függetlenül attól, 

hogy milyen háborúban vesztették életüket, emelte ki Pintér Attila, Magyarország belgrádi 

nagykövete ma a belgrádi Új temetőben, ahol az I. világháborúban elesett osztrák–magyar 

katonák teste nyugszik. Hozzátette, minden évben megemlékeznek a háborúban elesettekre, 

de azt is meg kell említeni, hogy az I. világháború mérföldkő volt több szempontból is, hiszen 

egyrészt pontot tett a történelem egy hosszú, meghatározó időszakára, ez volt az az időszak, 

amikor birodalmak estek szét, és új államok jöttek létre. Magyarország szétdarabolása a 

trianoni békediktátum által is erre az időszakra esik. 

 

Zenta: Az újratervezés lehetőségei a pályaválasztásban és a karrierépítésben 
2019. november 5. – Vajdaság.ma 

Újabb kiváló hangulatú összejövetellel folytatódott ma este a zentai BeeHome Közösségi Ház 

Karriertervező elnevezésű rendezvénysorozata, amelynek keretében a középiskolás fiatalok 

hétről hétre érdekes szakmákkal és izgalmas karrierutakkal ismerkedhetnek meg, miközben a 

vendégek rendkívül hasznos pályaválasztási és életvezetési tanácsokkal is igyekeznek ellátni 

őket. 

 

Vajdasági siker "A nemzet háziorvosa" pályázaton 
2019. november 5. – Vajdaság.ma 

Két vajdasági háziorvos, a topolyai dr. Herbut Elvira és az óbecsei dr. Gondos Attila nyerte a 

határon túliak kategóriájában az évek óta hagyományosan meghiredetett A nemzet 

háziorvosa pályázat első, illetve második díját. A díjak átadása november 4-én volt a 

budapesti Vigadóban. 

 

A határbontás 30. évfordulójára 
2019. november 5. – Kárpátalja 

Magyarország Ungvári Főkonzulátusa Ungvár németországi testvérvárosa, Darmstadt 

ungvári képviseletével együttműködve a magyar rendszerváltás és a páneurópai piknik 30. 

évfordulója alkalmából két részből álló eseménysorozatot szervezett. November 5-én, kedden 
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rendhagyó történelemórát tartottak 30 éve szabadon címmel az Ungvári Nemzeti Egyetem 

Ukrán–Magyar Oktatási-Tudományos Intézetének könyvtárában.  

 

Harmincéves az „Arany Ősz” 
2019. november 6. – Kárpáti Igaz Szó 

Idén november 3-án került megrendezésre a Felső –Tisza–vidék egyik kiemelt kulturális 

rendezvénye, az Arany Ősz Kórus- és Néptánc Találkozó. A szervező ezúttal is a Kárpátaljai 

Magyar Kulturális Szövetség, a KMKSZ Felső-Tisza-vidéki Középszintű Szervezete, valamint 

a técsői KMKSZ alapszervezete volt. 

 
 

 

Elektronikus sajtó 

 

Határok nélkül 

2019. november 5. – Kossuth Rádió 

 

A székelyföldi polgármesterek belefáradtak volna a Dan Tanasa féle feljelentések elleni 

küzdelembe? Érdemes egyáltalán pereskedni, ha a román bíróságok semmilyen érvet nem 

vesznek figyelemébe, hanem igazat adnak a feljelentőnek? A Székely Figyelő Alapítvány arra 

biztat, hogy nem szabad hagyni a jogsértéseket.  

 

A többség és a kisebbség együttélésének kérdéseivel foglalkozik az a tudományos 

szimpózium, amely ma kezdődött a Selye János Egyetemen, Révkomáromban. Előítéletesség 

és identitás, nevelés és  tolerancia – egyebek mellett ezeket a kérdéseket járják körül a 

szakemberek, és összehasonlítják a legfrissebb eredményeket  a korábbi évek tapasztalataival.  

 

Az ungvári magyar főkonzulátus a magyar rendszerváltás és a páneurópai piknik 30. 

évfordulója alkalmából az Ungvári Nemzeti Egyetem Magyar Karán rendhagyó 

történelemórát szervezett „30 éve szabadon” címmel. Az előadások foglalkoztak többek között 

a határnyitás és a magyarországi rendszerváltás kárpátaljai hatásaival is. Iváncsik. 

 

Múlt héten Rodostóban járt a marosvásárhelyi II. Rákóczi Ferenc római katolikus teológiai 

líceum küldöttsége a Nemzetpolitikai Államtitkárság meghívására.  Az egy hetes törökországi 

kirándulás fontosabb helyszíneiről és eseményeiről Tamási Zsolt iskolaigazgató számolt be. 
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https://kiszo.net/2019/11/06/harminceves-az-arany-osz/
https://mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth/?date=2019-11-05_18-02-00&enddate=2019-11-05_18-40-00&ch=mr1
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A horgosi Kárász Karolina általános iskola értékes sportfelszerelést kapott a Nemzetpolitikai 

államtitkárságtól. Idén az iskola csapata – több külhoni  magyar iskola diákcsapatával együtt 

részt vett a Bátrak Ligája vetélkedősorozaton. A Vajdaságból tíz csapat indult, akik most 

vehették át az ajándékokat Hajnal Virágtól, az államtitkárság főosztályvezetőjétől.  

 

Hetedik alkalommal rendezték meg  Topolyán a Szárma – azaz a töltött káposzta fesztivált, 

amelyre 120-nál több csapat nevezett,  megdöntve az előző év kilencvenes rekordját. 

Balogh Antal Temerinből érkezett barátai társaságában, és a beszélgetés idején még nem 

tudhatta, hogy az ő töltött káposztája lesz a harmadik.  Bár ravasz módón azt nem árulta el, 

hogy milyen káposztából készítette a bronzérmes szármát.  

 

 

 

 

 


