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Nyomtatott és online sajtó 
 

 

Orbán: Fel kell gyorsítani a Szerbiával és Montenegróval folytatott csatlakozási 
tárgyalásokat 
2019. november 6. – MTI, Híradó, Pannon RTV, Magyar Hírlap, Magyar Nemzet, Mandiner, 
444.hu, Index 
Orbán Viktor a V4-es országok vezetőinek Prágai csúcstalálkozóján beszélt a nyugat-balkáni 
államokat érintő kérdésekről. A magyar kormányfő szerint az EU bővítésének kérdésében a 
legfontosabb, hogy ha már úgy döntöttek, nem kezdik meg a tárgyalásokat Észak-Macedóniával 
és Albániával, helyette legalább fel kell gyorsítani a tárgyalásokat azokkal az országokkal, 
amelyekkel már megkezdték az egyeztetéseket. Így lehetne valamelyest enyhíteni ezt a rossz 
döntést - tette hozzá. A Szerbiával és Montenegróval folytatott csatlakozási tárgyalásokat fel kell 
gyorsítani, nyomatékosította a magyar kormányfő a tegnapi V4-es megbeszélésen, ahol a 
visegrádi országok miniszterelnökei egyeztetettek. Szlovákia és Csehország kifejezte egyetértését 
a magyar kormány javaslatával kapcsolatban. 

 

Ülésezett a Máért oktatási, kulturális, demográfiai és ifjúsági szakbizottsága 
2019. november 6. – MTI, Magyar Hírlap, Pannon RTV, Felvidék Ma, Körkép, karpatalja.ma, 

Kárpátalja 

A Kárpát-medencei óvodafejlesztések, a Határtalanul! tanulmányi kirándulási program, a 

testvértelepülési kapcsolatok, és a családtámogatások szerepeltek többek között a Magyar 

Állandó Értekezlet (Máért) oktatási, kulturális, demográfiai és ifjúsági szakbizottsága ülésén - 

közölte a Miniszterelnökség szerdán. Rétvári Bence, az Emberi Erőforrások 

Minisztériumának parlamenti államtitkára az ülésen kiemelte: a szakbizottsági ülés célja, 

hogy területenként értékelje az elmúlt időszak külhoni magyarság szempontjából 

legfontosabb eseményeit. Potápi Árpád János, a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős 

államtitkára arról beszélt, hogy ez a tanácskozás előkészíti az év legnagyobb nemzetpolitikai 

fóruma, a Máért november 15-i plenáris ülését. Hangsúlyozta: a nemzetpolitikában a fő cél 

továbbra is az identitáserősítés, a családok támogatása és a gazdaságfejlesztés. Hozzátette: 

mára egységes oktatási és kulturális térről, megújuló Kárpát-medencéről beszélhetünk, hisz 

az elmúlt év során is sikeres programok sora és fejlesztések százai valósultak meg a külhoni 

magyar területeken. 

 

Törvényes a március 15-ei sepsiszentgyörgyi magyarzászló-bírság 
2019. november 6. – MTI, Krónika, transindex.ro, maszol.ro, Nyugati Jelen, Bihari Napló 

A Kovászna Megyei Törvényszék jogerős ítélete értelmében törvényes volt az a bírság, 

amelyet Sebastian Cucu, Kovászna megye prefektusa rótt ki Antal Árpádra, Sepsiszentgyörgy 

polgármesterére a 2018 március 15-re kitűzött magyar zászlók miatt. Az ítélet kivonatát a 

törvényszék sajtóirodája juttatta el szerdán az MTI tudósítójának. A kivonat szerint a 

törvényszék elfogadta a prefektus fellebbezését a polgármesternek kedvező első fokú ítélet 
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ellen, és megalapozatlansága miatt jogerősen elutasította Antal Árpád polgármester 

keresetét. Kovászna megye prefektusa március 14-én és március 15-én is 5000-5000 lejes 

bírságot rótt ki Antal Árpád sepsiszentgyörgyi és Bokor Tibor kézdivásárhelyi polgármesterre 

amiatt, hogy az ünnepre a magyar nemzeti jelképekkel díszítették ki a városokat, és nem 

gondoskodtak arról, hogy minden magyar zászló mellé egy román zászló is kerüljön. 

 

A KMKF napirendjére került az úzvölgyi katonatemető ügye 
2019. november 6. – MTI, maszol.ro 

Az úzvölgyi katonatemetőben történtek és az ügy legújabb fejleményei, valamint a délvidéki 

magyar helységnévtáblák visszaállítása szerepelt a Kárpát-medencei Magyar Képviselők 

Fóruma társadalmi szervezetek munkacsoportja szerdai budapesti ülésének napirendjén. 

Pánczél Károly, a testület fideszes társelnöke újságíróknak elmondta: a tanácskozáson 

Tánczos Barna RMDSZ-szenátor adott tájékoztatást a katonatemetőben történtekről, illetve a 

legújabb fejleményekről. Ott tartunk ma, a 21. század elején, hogy már a temetőinket, és a 

sírjainkat kell védelmezni - fogalmazott.  

 

Magyar, román, német és orosz szakértők tájékozódtak az úzvölgyi temetőben  
2019. november 6. – MTI, transindex.ro, maszol.ro, Nyugati Jelen, szekelyhon.ro 

A román Hősök Emléke Országos Hivatal (ONCE) meghívására az úzvölgyi katonatemetőben 

tájékozódtak szerdán délelőtt a német, az orosz, a magyar és a román hadisírgondozó 

hivatalok képviselői. A tanácskozás után Kovács Vilmos ezredes, a magyar Honvédelmi 

Minisztérium Hadtörténeti Intézetének és Múzeumának a parancsnoka az MTI-nek telefonon 

elmondta: a román és a magyar hadisírgondozó hivatal illetékeseinek a júniusi megbeszélése 

óta semmilyen előrelépés nem történt a temető helyzetének a rendezése ügyében. Az ezredes 

a temetőben történt kegyeletsértő állapot megszüntetését tartotta a magyar fél legsürgetőbb 

elvárásának. Úgy vélte: azáltal történt kegyeletsértés a temetőben, hogy az ismeretlen román 

katonáknak állított, négy sorban elhelyezett ötven betonkereszt közül két sor keresztet 

bizonyosan magyar katonák sírjára helyeztek. 

 

Kelemen Hunor: elengedhetetlen a gazdaságfejlesztési régiók átszervezése  
2019. november 6. – maszol.ro 

Ahhoz, hogy a gazdaságfejlesztés problémája megoldódjon, meg kell szüntetni a kisebb és 

nagyobb régiók közötti versengést – hívta fel a figyelmet szerda reggel Kelemen Hunor 

államfőjelölt a Regionális fejlődés a Kárpát-medencében. Múlt, jelen és jövő című kolozsvári 

konferencia megnyitóján. Az RMDSZ államfőjelöltje a gazdaságfejlesztés akadályai mellett az 

esetleges megoldásokról is beszélt.  

 

A legvégsőkig elmegy a KREK a zilahi Wesselényi Kollégium ügyében 
2019. november 6. – Bihari Napló 
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Azzal, hogy a bukaresti Legfelsőbb Ítélő- és Semmítőszék úgy döntött, hogy nem állja meg a 

helyét a kolozsvári Táblabíróság korábbi határozata, felcsillant annak a reménye, hogy az 

egyház visszakaphatja a Zilahi Wesselényi Református Kollégiumot. A KREK mindenképp 

folytatja a küzdelmet – közölte Csűry István püspök. 

 

Elégedetlen a baróti városvezetéssel a háromszéki RMDSZ 
2019. november 6. – szekelyhon.ro 

Baróton rossz a hangulat – fogalmazódott meg az RMDSZ Erdővidéki Szervezetének hétfőn 

este tartott tisztújító közgyűlésén, ahol Váncza Tibor széki elnököt megerősítették 

tisztségében. Erdővidék központjában Baróton rossz a hangulat, a közvélemény-kutatások 

szerint az emberek 85 százaléka úgy nyilatkozott, hogy rossz irányba mennek a dolgok. 

Tamás Sándor szerint ez a hangulat nem az elmúlt három évről, hanem az elmúlt harminc 

évről szól. „Nem én fogom megmondani, hogy ki lesz a polgármester, hanem a baróti 

emberek. Amit viszont én elmondhatok már most: az lesz jelölt, akinek konkrét elképzelése 

van a város és a térség fejlesztéséről. Az lesz jelölt, aki együtt tud működni, elsősorban a 

baróti emberekkel, de a szervezeten belül is” – fejtette ki az önkormányzati választások 

kapcsán Tamás Sándor. 

 

Mit kezd Orbán Orbannal? 
2019. november 7. – Pataky István – Krónika 

A Krónika vezércikke szerint „magyar részről tehát úgy tűnik, minden adott egy jó 

újraindításhoz az államközi viszonyt illetően. De mi van a román oldalon? A stratégiai 

partnerség, a „fontos” közös projektek, a kereskedelmi együttműködés emlegetése Bogdan 

Aurescu külügyminiszter részéről a parlamenti meghallgatáson, ahol azért a jövő évi Trianon-

centenárium miatti aggodalom is megfogalmazódott. Ott van még Ludovic Orban széles 

mosolya Kelemen Hunornak a hatalomra jutása előtt és közvetlenül azt követően. Mintha 

utóbbival sejtelmesen jelezte volna: magyarügyekben a kormány maximális jóindulata csak 

annyit ér, amennyit abból a jelenlegi parlament megszavaz. A helyzet pedig az, hogy a PSD 

épp bosszút állna az RMDSZ-en a cserbenhagyás miatt, az USR a magyarok voksaira pályázik, 

tehát ellehetetlenítené az RMDSZ-t, a PMP pedig lassan az új Nagy-Románia Párttá avanzsál. 

Nehezen lehet elképzelni most olyan pillanatot a román törvényhozásban, amikor többség 

alakulhatna ki egy magyar kérdést érintő RMDSZ-javaslat esetén”. 

 

Már lehet pályázni a KKA-nál 
2019. november 6. – Új Szó 

Nyilvánosságra hozta első, 2020-ra szóló pályázatát a Kisebbségi Kulturális Alap (KKA). A 

kiírás a magyar és a roma kisebbséget érinti. A magyar kisebbség számára a professzionális és 

a nem professzionális művészeten kívül az összes programban lehet pályázni. Vagyis a teljes 

B program (sajtó és könyvkiadás) és az A program (közművelődés) az 1.2-es alprogram 

kivételével nyilvános. A pályázatok leadásának határideje december 4. A következő pályázat, 
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amely a magyar közművelődést érinti, december másodikán kerül nyilvánosságra, a 

kérvényezők a nem professzionális művészeti kategóriában pályázhatnak. A professzionális 

művészeti kategória felhívása december 30-án lesz nyilvános. 

 

Tíz új cserkészt avattak Rimaszombatban 
2019. november 6. – Körkép 

A rimaszombati cserkészcsapat folyamatosan fejlődik, a tagok száma növekszik. A napokban 

sikeres próbát tett cserkészek fogadalomtételére a városban található Tompa téren került sor. 

"A gyerekeket könnyű megszerezni, ők elég aktívan járnak. Elég csak elmenni az első, vagy a 

második osztályba, mindig tudunk gyűjteni gyerkőcöket, viszont vezetőket nehéz találni" – 

mutatott rá Mihály Dávid a 4.sz. Hatvani István Cserkészcsapat csapatparancsnoka. Új 

cserkészeink számára fontos, hogy a magyarságot itt teljes mértékben át tudják élni, gondozni 

tudják, s egymás között lehetnek a gyerekek – mondja Varga Gábor segédtiszt, aki Sík 

Sándort, a magyarországi cserkészet egyik legkiemelkedőbb alakját idézve hozzátette, hogy 

„itt lehet az ember emberebb ember és magyarabb magyar“. 

 

Felvidéki magyar kanaszta 
2019. november 7. – Figyelő – Lacza Tihamér 

A felvidéki magyarság egy ötpárti kártyajáték kibice lett az utóbbi hetekben. A játékosok 

közül négyen már korábban is jelen voltak a politikai kártyaasztalnál. A legerősebb lapokat a 

Most – Híd vegyes etnikumú formációnak és a Magyar Közösség Pártjának (MKP) osztották. 

A minialakulatoknak, a Magyar Kereszténydmeokrata Szövetségnek (MKDSZ) ÉS A Magyar 

Fórumnak a kezében egyetlen komolyabb lap sem volt, de erős játékosnak számít a partit 

kezdeményező, Összefogás nevű új mozgalom. 

(A cikk teljes terjedelmében a Figyelő 2019. november 7-i számában olvasható.) 

 

A Vajdasági Klinikai Központ több részlegének a felújítása kezdődött meg 
2019. november 6. – Vajdaság MA 

110 évvel a Vajdasági Klinikai Központ kiépítése után mindent átfogó felújításba kezdtek az 

idegsebészeti, az érsebészeti és az aneszteziológiai klinikán, valamint az intenzív terápia 

klinikáján. A felújítási munkálatokat a tartományi kormány 217 millió dinárral támogatja. 

 

Növekszik a turisztikai érdeklődés Palics és Szabadka iránt 
2019. november 6. – Pannon RTV 

Szabadkán 7, Palicson pedig 8,8 százalékkal növekedett a vendégéjszakák száma az előző év 

ugyanezen időszakához képest. A fesztiváloknak, gasztronómiai, borászati és egyéb kulturális 

rendezvényeknek hála idén Palicson a látogatók száma 8,8 százalékkal, míg a vendégéjszakák 

száma 20 százalékkal növekedett a 2018-as évhez képest. Szabadkán átlagosan 7 százalékos a 

növekedés. A legtöbb látogató Magyarországról, Horvátországból és Kínából érkezik. 
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Rákóczis Légy-Ott! – Középiskolás találkozó Zentán 
2019. november 6. – karpatalja.ma 

A Rákóczi Szövetség középiskolásokat megszólító új rendezvénysorozata, a Középiskolás 

Légy-Ott! november 8-án a Vajdaságba érkezik.A Rákóczi Szövetség szoros 

együttműködésben a vajdasági Magyar Nemzeti Tanáccsal Zentán péntek délután közel 1000 

középiskolás fiatalnak teremt lehetőséget egy jó hangulatú együttlétre. A rendezvénysorozat 

célja, hogy a középiskolások minél szélesebb rétegéhez eljussanak a Rákóczi Szövetség 

üzenetei, programjai, lehetőségei. Az eseményen a vajdasági középiskolások mellett 9 

magyarországi középiskola 100 diákja is részt vesz. 

 

Ukrán nyelvtörvény - a kormány nyelvi szabványügyi bizottságot hozott létre 
2019. november 6. – MTI, Webrádió, karpatalja.ma  

A kijevi kormány szerdai ülésén létrehozta az ukránt mint államnyelvet felügyelő országos 

szabványügyi bizottságot - számolt be a döntésről Olekszij Honcsarenko parlamenti képviselő 

a Facebookon. A testület létrehozását a nyáron életbe lépett, sokat vitatott nyelvtörvény írja 

elő. A közlemény szerint a bizottság "a központi végrehajtó hatalom alá rendelt szerv lesz, 

amelynek tevékenységét a kormány az oktatási minisztériumon keresztül irányítja és 

koordinálja". A testület feladata "az állami nyelv megőrzése és fejlesztése lesz a nyelv 

szabványainak meghatározásával, valamint az ukrán állampolgárság megszerzéséhez, illetve a 

törvényekben meghatározott pozíciók betöltéséhez szükséges nyelvtudás ellenőrzésére 

szolgáló módszerek létrehozásával". 

 

Kárpátaljára látogat a magyarokat kutyákhoz hasonlító ukrán professzor 
2019. november 6. – karpatalja.ma 

Irina Farion az ukrán nyelv és írásbeliség napja, valamint a nacionalista Karpatszka Szics 

megalakulásának 81. évfordulója alkalmából utazik Kárpátaljára.  A professzor – aki 2018-

ban debilnek nevezte és a kutyáknál alantasabbnak titulálta a kárpátaljai magyarokat, amiért 

“képtelenek megtanulni” az államnyelvet – november 9-én vesz részt egy programon 

Ungváron, a megyei könyvtárban. 

 

A muravidéki magyarságról Klagenfurtban 
2019. november 6. – Népújság 

Horváth Ferenc nemzetiségi parlamenti képviselő, az MMÖNK elnöke Klagenfurtban, az 

osztrák–szlovén nemzeti közösség kulturális központjában lévő „Mohor könyvesboltban” 

tartott előadást a muravidéki magyarság aktuális helyzetéről. Az említett kulturális központ 

„Nemzeti kisebbségek – ablak a világba” című projektje keretében több európai kisebbség, 

nemzeti közösség mutatkozik be, a muravidéki magyarságot a németországi szerbek, illetve a 
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bécsi csehek követik, de az előadássorozatban szó esik majd a katalán helyzetről, illetve 

természetesen az Ausztriában és Olaszországban élő szlovén nemzeti közösségről is. 

 

Tudatos idegenforgalmi fejlesztés a kétnyelvű területen 
2019. november 6. – Népújság  

A magyar nemzeti közösség gazdasági alapjának 2017–2020-as serkentési programja 

támogatásával három új promóciós tartalom jelent meg: látványtérkép, a Muravidék 

gyöngyszemei című kiadvány és virtuálisvalóság-szemüvegen, azaz VR-szemüvegen 

(úgynevezett oculuson) megtekinthető videofelvételek az öt nemzetiségileg lakott község 

természeti és kulturális értékeiről. A Muravidéki Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösség 

(MMÖNK) gondozásában megjelent promóciós tartalmakról Horváth Ferenc, a 

csúcsszervezet elnöke, parlamenti képviselő és Sabo Lívia projektfelelős szólt kedden délelőtt 

a dobronaki Kézművességek Házában.  
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https://nepujsag.net/nemzetiseg/7867-tudatos-idegenforgalmi-fejleszt%C3%A9s-a-k%C3%A9tnyelv%C5%B1-ter%C3%BCleten.html

