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Nyomtatott és online sajtó 
 

Magyarok Jogvédelme a Kárpát-medencében: konferenciát rendez a Kisebbségi 
Jogvédő Intézet 
2019. november 11. – Ma7.sk 

A Kisebbségi Jogvédő Intézet idén november 28-30-a között rendezi meg Budapesten a 

Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jogi Karának dísztermében, a "Magyarok Jogvédelme a 

Kárpát-medencében" című rendes éves konferenciáját. Az esemény célja a határon túli 

magyar kisebbségi jogvédelem aktuális tapasztalatainak összegzése, az egyes régiók civil 

jogvédőinek, jogászainak és ügyvédjeinek kölcsönönös tájékoztatása, valamint új információk 

szerzése és kapcsolatok építése. A rendezvényen a meghívott szakértők mellett az Intézet 

partnerei mutatják be tevékenységüket.  A rendezvényre a kji.konferencia.jelentkezes@ 

gmail.com email címen lehet jelentkezni. 

 

Kelemen Hunor több megyében is dobogós lett, de gyűltek a szavazatok a 
Kárpátokon túlról is 
2019. november 11. – Krónika, transindex.ro, maszol.ro 

Sportkifejezéssel élve két arany-, három ezüst- és egy bronzérmet szerzett Kelemen Hunor a 

vasárnapi államfőválasztáson, ha azt nézzük, hogy megyei lebontásban milyen dobogós 

helyezéseket ért el. Az RMDSZ jelöltje ezúttal is sok szavazatot kapott a Kárpátokon túlról. 

 

Az Uruguay-ötlet – ezért lett a dél-amerikai válogatott a stadionavató-ellenfél 
2019. november 11. – Nemzeti Sport 

Jankovics Károly, a montevideói magyar közösség vezetője vetette fel a válogatott mérkőzés 

lehetőségét – az óceán túloldalán őrzött régi emlékkönyvek különleges futballtörténeti 

bejegyzéseket rejtenek a stadion névadójától. Kulcsszerepet játszott Jankovics Károly, az 

Uruguayi Magyar Otthon elnöke a magyar–uruguayi futballkapcsolatok felélénkítésében és a 

két válogatott november 15-i stadionavató mérkőzésének előkészítésében. A montevideói 

magyar közösség vezetője lapunk érdeklődésére elmondta, még 2017-ben jelentkezett a 

Magyar Labdarúgó-szövetségnél az Uruguay elleni barátságos mérkőzés ötletével, egyúttal 

felajánlotta közvetítői segítségét, bízva abban, hogy a magyar fél nyitottnak mutatkozik a 

találkozóra az akkoriban több európai fellépést vállaló dél-amerikai csapattal. 

 

Dan Tanasă menesztené a Bákó megyei prefektust „a Magyarországnak tett 
szolgálatai” miatt 
2019. november 11. – Krónika 

A Bákó megyei prefektus azonnali menesztését követeli a hivatásos feljelentőként és 

perelőként elhíresült Dan Tanasă által bejegyzett Méltóságért Európában Polgári Egyesület 
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https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/kelemen-hunor-tobb-megyeben-is-dobogos-lett-de-gyultek-a-szavazatok-a-karpatokon-tulrol-is
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https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/dan-tanas-menesztene-a-bako-megyei-prefektust-ba-magyarorszagnak-tett-szolgalatair-miatt
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(ADEC). Tanasă a blogján tette közzé, hogy egyesülete Ludovic Orban miniszterelnökhöz 

fordult, követelve, hogy azonnali hatállyal menessze Valentin Ivancea Bákó megyei prefektust 

„a Magyarországnak tett szolgálatai” miatt. Azzal érvel, hogy az úzvölgyi haditemető kapcsán 

a prefektus olyan intézkedéseket foganatosított, melyek nem teszik méltóvá a román állam 

közméltósági tisztségének viselésére, ezek alapján inkább Magyarországon kellene tisztséget 

betöltenie. 

 

Húsz év után van esély, de teendő is – Soós Zoltán a polgármester-jelöltségről 
2019. november 11. – Krónika 

A Kilátó interjút kért Soós Zoltántól, a marosvásárhelyi magyarok polgármesterjelöltjétől, aki 

2020-ban arra készül, hogy húsz év után visszanyerje a magyarok számára a polgármesteri 

széket. A kérdéseiket e-mailben küldték el, így visszakérdezésre már nem maradt 

lehetőségük. 

 

Ekkora külföldi mobilizáció még soha nem volt, és ezen a téren az RMDSZ-nek is 
lépnie kell  
2019. november 11. – transindex.ro 

Barna az USR potenciálja alatt teljesített, ellentétben Johannisszal, aki magasan a PNL 

potenciálja fölött. Dăncilă azt hozta, amit nagyjából a PSD hozni tudott, értékelt Székely 

István Gergő politológus.  

 

Gratulált Kelemen Hunornak a Momentum elnöke  
2019. november 11. – transindex.ro, Nyugati Jelen 

Bár az államelnöki kampányban Dan Barna támogatására biztatott, Fekete-Győr András a 

Momentum Mozgalom elnöke gratulált Kelemen Hunornak a romániai államfőválasztáson 

elért jó eredményéért. "Bízom benne, hogy a Markó Béla és az RMDSZ által korábban 

képviselt, a magyarországi politikai közösségeket érintő egyenlő távolság és egyenlő közelség 

politikája fel fog tudni támadni, és lesz lehetőségünk megosztani egymással az országainkat 

és közös nemzeti ügyeinket érintő nézőpontjainkat, elképzeléseinket, programjainkat!" - írja 

a közösségi médiában Fekete-Győr.  

 

Az MPP szerint figyelmeztetésértékű, hogy Kelemen Hunor nem érte el az 5 
százalékot 
2019. november 11. –MTI,  tranisndex.ro, maszol.ro, Krónika 

A Magyar Polgári Párt (MPP) szerint az erdélyi magyarság szempontjából 

figyelmeztetésértékű, hogy az RMDSZ jelöltje 5 százalékos támogatottságot sem ért el a 

vasárnapi államelnök-választáson. A Transindexhez eljuttatott közleményükben az írják, 

hogy eredmény az összefogás hiányát tükrözi, és ismételten bebizonyosodott, hogy a magyar 

közösség egészét nem győzi meg egyetlen politikai párt „hangja”, a megmaradáshoz pedig 

ennél többre van szükség. A Magyar Polgári Párt az erdélyi magyar pártok összefogásában 

látja a megoldást.  
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https://kronikaonline.ro/extra/husz-ev-utan-van-esely-de-teendo-is-n-soos-zoltan-a-polgarmesterjeloltsegrol
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http://itthon.transindex.ro/?hir=57529
http://itthon.transindex.ro/?hir=57529
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Hogyan növelte Kelemen Hunor szavazatainak a számát az 5 évvel ezelőttihez 
képest?  
2019. november 11. – transindex.ro 

Úgy tűnik, hogy közel 25 ezer szavazattal szerzett többet az RMDSZ államfőjelöltje, mint öt 

évvel ezelőtt, ami igazi sikernek tűnik, ha figyelembe vesszük, hogy Kolozst kivéve minden 

megyében csökkent a választási részvétel 2014-hez képest. A vasárnapi első eredmények után 

éppen ezért ez volt az egyik kérdés: hogyan sikerült a Szövetség elnökének úgy növelnie a 

szavazói számát, hogy közben az egész országban, így a magyarlakta vidékeken is csökkent a 

választói kedv az öt évvel ezelőtti választásokhoz képest.  

 

Székely István: „Viorica Dăncilă ártatlan abban, hogy bejutott a második 
fordulóba” 
2019. november 11. – maszol.ro 

Viorica Dăncilă a PSD a szervezettségének és mobilizációs csatornáinak köszönheti, hogy 

bejutott az elnökválasztás második fordulójába, de ehhez hozzájárult az is, hogy Dan Barna 

nem a legalkalmasabb államfőjelöltnek – véli Székely István politológus, akit a vasárnapi 

választási forduló eredményeinek gyorselemzésére kértek meg.  

 

Elnökválasztás: több mint 18 ezren szavaztak Kelemen Hunorra a Kárpátokon 
túl 
2019. november 11. – maszol.ro, transindex.ro 

Az Állandó Választási Hatóság (AEP) által hétfőn közzétett hivatalos részeredmények szerint 

az RMDSZ államfőjelöltje abszolút számokban 353 573 szavazatot kapott Romániában és 3 

333-at külföldön, a nem végleges adatok szerint pedig a támogatottsága 3,89 százalékos volt. 

A Kárpátokon túli megyékben 18 636-an szavaztak Kelemen Hunorra.  

 

Elnökválasztási értékelő Székelyföldön: Kelemen Hunor fölényesen nyert  
2019. november 11. – maszol.ro 

Háromszéken az RMDSZ jelöltje, Kelemen Hunor nyerte vasárnap az államfőválasztás első 

fordulóját a szavazatok 61,39 százalékával, azaz 40 541 vokssal – derült ki az összes szavazat 

megszámlálása után. „A második fordulóban azt a jelöltet támogatjuk, aki képviseli a magyar 

közösség érdekeit” – nyilatkozta a sajtónak Tamás Sándor. Az RMDSZ háromszéki 

szervezetének elnöke leszögezte: „Mi nem bal vagy jobb oldaliak vagyunk, hanem a magyar 

közösség érdekeit képviseljük, vagyis a közösség jogainak bővítését és azon megyék, régiók 

fejlesztését, ahol élünk”.  

 

Biharban idén több voksot kapott Kelemen Hunor, mint 2014-ben  
2019. november 11. – maszol.ro 

Alacsonyabb választási részvétel mellett nőtt az RMDSZ-es elnökjelöltre leadott szavazatok 

száma Bihar megyében – elemezte hétfő délelőtt Nagyváradon a választás első fordulójának 
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http://itthon.transindex.ro/?hir=57527
http://itthon.transindex.ro/?hir=57527
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https://www.maszol.ro/index.php/belfold/118679-biharban-iden-tobb-voksot-kapott-kelemen-hunor-mint-2014-ben
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eredményeit Cseke Attila szenátor, a Bihar megyei RMDSZ-szervezet elnöke és Szabó Ödön 

parlamenti képviselő, megyei ügyvezető elnök.  

 

Kolozs megyében háromezerrel több szavazatot kapott Kelemen Hunor, mint 
2014-ben  
2019. november 11. – maszol.ro 

Kelemen Hunor közel 28 ezer szavazatot kapott a Kolozs megyei magyaroktól, ez háromezer 

szavazattal több mint 2014-ben. A megyei adatokat Csoma Botond képviselő, a Kolozs megyei 

RMDSZ elnöke, valamint Antal Géza ügyvezető elnök hétfőn ismertette. 2014-ben közel 25 

ezren voksoltak Kelemen Hunorra a megyéből, ehhez képest a november 10-i választásokon 

háromezerrel több szavazatot kapott az RMDSZ jelöltje.  

 

Belviszály az MPP-ben: a párt háromszéki vezetői kiállnak Kulcsár-Terza József 
mellett 
2019. november 11. – maszol.ro, szekelyhon.ro 

A Magyar Polgári Párt háromszéki szervezete egységesen kiáll Kulcsár-Terza József 

parlamenti képviselő mellett Mezei János pártelnökkel szemben. A Kovászna megyeiek véget 

vetnének a megtorlásoknak, a sorozatos kizárásoknak, tisztáznák a belső ellentéteket és 

fontosnak tartják a párt alapszabályzatának betartását – közölték hétfői sajtótájékoztatójukon 

a tisztségviselők.  

 

Beszélgetés Pogocsán Ferdinánd dévai alpolgármesterrel 
2019. november 11. – Nyugati Jelen 

A városban működő magyar egyházközségeknek 125 ezer lejes támogatást szavazott meg a 

dévai tanács. Az október végén zajlott tanácsülésen számos további határozat született a 

magyar közösséget is érintő befektetésekről – számolt be Pogocsán Ferdinánd 

alpolgármester. 

 

Hargita megye: a legtöbben Udvarhelyszéken szavaztak az RMDSZ jelöltjére 
2019. november 11. – szekelyhon.ro 

A szavazati joggal rendelkezők mintegy 42 százaléka járult az urnákhoz a vasárnapi 

államelnök-választás első fordulójában Udvarhelyszéken. Voltak olyan települések is, ahol 90 

százalék felett támogatták az RMDSZ jelöltjét. A szervezet helyi elnöke szerint ugyanakkor 

nem reálisak a részvételi arányok, hiszen rég nem volt aktualizálva a választói névjegyzék. 

 

Elnökválasztás 2019: az RMDSZ szerint többet kell tenni a csíki ifjúság 
meggyőzéséért  
2019. november 11. – maszol.ro 

A csíki települések többsége kiválóan teljesített az államelnök-választás november 10-i, első 

fordulójában, több helységben meghaladták az országos átlagot. Borboly Csaba, Tánczos 
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https://www.maszol.ro/index.php/belfold/118681-kolozs-megyeben-haromezerrel-tobb-szavazatot-kapott-kelemen-hunor-mint-2014-ben
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https://szekelyhon.ro/aktualis/hargita-megye-a-legtobben-udvarhelyszeken-szavaztak-az-rmdsz-jeloltjere
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https://www.maszol.ro/index.php/belfold/118705-elnokvalasztas-2019-az-rmdsz-szerint-tobbet-kell-tenni-a-csiki-ifjusag-meggy-zeseert
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Barna szenátorral és Korodi Attila parlamenti képviselővel közösen hétfőn értékelte a 

választásokon való csíki részvételt.  

 

A Hargita megyei törvényszék alapfokon elutasította az ADEC keresetét a 
korondi feliratügyben 
2019. november 12. – Krónika 

A korondi Községháza felirat eltávolításával kapcsolatos eltérő értelmezés miatt sportnyelven 

azt is mondhatnánk, hogy a labda ide-oda pattog a Hargita megyei törvényszék és a 

marosvásárhelyi ítélőtábla között. A törvényszék legutóbbi, múlt héten kihirdetett ítélete, 

akárcsak a korábbi perben, most is a korondi polgármester számára kedvező, ellentétben az 

ítélőtáblával, amely idén megbírságolta a Hargita megyei elöljárót. Katona Mihályt áprilisban 

jogerősen ítélték rekordösszegű bírság kifizetésére, mert az ítélőtábla szerint elmulasztotta 

végrehajtani a Községháza felirat eltávolítására vonatkozó bírósági végzést. A szeptemberben 

indított újabb bírósági eljárás során a Dan Tanasă vezette egyesület azt kérte a Hargita 

megyei törvényszéktől, hogy határozza meg a polgármester által fizetendő bírság és késedelmi 

kamat pontos összegét. A törvényszék ezt a beadványt elutasította. 

 

A közösségi hálók buborékja és az aprólékos szavazatgyűjtés – Mellőzte az 
RMDSZ a külföldön élő magyarokat 
2019. november 12. – Krónika 

Az USR bukott a legnagyobbat az idei elnökválasztás első fordulójában, bár ezt nem 

feltétlenül bánják Dan Barnáék. Az RMDSZ jól szerepelt a megmérettetésen, de 

megfeledkezett a külföldön élő, román állampolgárságú magyarok megszólításáról. A döntő 

menet végkifejlete nem kérdéses: Johannis győz. Ezekre a megállapításokra jutottak az 

elemzők a vasárnapi megmérettetés után. „Az eredmények megfelelnek az előzetes 

várakozásoknak, az első három helyezett pedig elégedett is velük” – kezdte a romániai 

államfőválasztás értékelését Illyés Gergely. A budapesti Nemzetpolitikai Kutatóintézet 

munkatársa a Krónikának elmondta, Klaus Johannis elsöprő győzelmet aratott, de neki az 

volt a fontos, hogy a második fordulóban a szociáldemokrata Viorica Dăncilát kapja 

ellenfélnek.  

 

Papírformák és meglepetések 
2019. november 12. – Rostás Szabolcs – Krónika 

A Krónika vezércikke szerint „felemás teljesítményt nyújtott az RMDSZ, amelyről az EP-

választáson mutatott „billegő” küszöbátlépés után kevésbé volt hihető, hogy négy százalék 

körül teljesít egy – valljuk be – a magyar közösség számára nagy téttel nem bíró 

megmérettetésen. Még akkor is, ha kedvezett számára a korábbinál alacsonyabb részvétel, a 

jelek szerint Kelemen Hunornak sokakat sikerült meggyőznie az államfőválasztás 

fontosságáról, viszont ez még mindig elmarad a magyarság számarányához képest. Ráadásul 

az RMDSZ-nek nem szabad elfelejtenie, hogy a mostani megmérettetés igazából teszt volt 

számára, és az igazi kihívás a 2020-as választási évben jön el számára. Azzal ugyanis a 
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színészek is tisztában vannak, hogy nem a főpróbán, hanem a premieren kell kiválóan 

teljesíteni”. 

 

Jótékonyság: szétosztották a Magyarok Kenyeréből megmaradt lisztet 
2019. november 11. – Ma7.sk 

Kovács János, az érsekújvári körzet falugazdásza szétosztotta a Magyarok Kenyeréhez 

összegyűlt búzából darált lisztet a járás magyar iskoláinak, gyermekotthonainak, egyházi 

intézményeknek. A falugazdász elmondta, kétezer kiló búzát adományoztak a régió kis- és 

nagygazdái a Magyarok Kenyere jótékonysági program keretén belül, amiből 1440 kiló lisztet 

nyertek. A felajánlott búza egy részét kenyér, másik részét liszt formájában juttatják el a 

rászorulókhoz. A hétvégén ilyen kenyeret szolgáltak fel többek között Udvardon a Csemadok 

megalakulásának 70. évfordulójára tartott ünnepségen, a lisztet pedig Kovács János hordta 

szét az azt igénylő intézményeknek. „Próbálom arányosan elosztani, olyan helyekre is viszek, 

ahonnét kisgazda még nem adakozott, pontosan azért, hogy a közeljövőben abból a faluból is 

csatlakozzanak e nemes vállaláshoz.” 

 

Kozma Imre atya: „ A magyaroknak van a legnagyobb szíve” 
2019. november 11. – Ma7.sk 

A magyar kereszténység legmélyebb gyökerei, legerősebb területei bújnak meg a Felvidéken 

Kozma Imre, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat vezetője szerint. Az irgalmasrendi szerzetes 

mátyusföldi látogatása alkalmával az emberré válásról és a szeretetről, magyar lélek erejéről 

fejtette ki sokat mondó, lélekemelő gondolatait. A mátyusföldi Nádszegen járt Kozma Imre 

atya, a harminc évvel ezelőtt, az európai politikusok által a csodák évének értékelt 1989-ben 

alakult Magyar Máltai Szeretetszolgálat Vezetője. Az atya Juhos Ferenc, a Galántai Járási 

Hivatal elöljárójának megkeresésére érkezett Nádszegre, hogy az adventi időszak "előestéjén" 

ellátogasson a Szent Erzsébet Egészségügyi és Szociális Központba. Áldást, békességet vigyen 

a hospice-ellátottak életébe. 

 

Hagyományok Napja Tornalján 
2019. november 11. – Ma7.sk 

Tizenhetedik alkalommal rendezték meg a Hagyományok Napját Tornalján a Tompa Mihály 

Művelődési Központban. A rendezvény házigazdája a Parapács zenekar, a Fölszálott a páva 

2012 zenekari kategóriájának győztese, akik az idei évadban már a nagysikerű produkció 

házigazdái is voltak egyben. A tornaljai Hagyományok napja gazdag múltra tekint vissza. Míg 

10-15 évvel ezelőtt sok fellépő, számos néző, viszont pénzhiány jellemezte a rendezvényt, 

mára teljesen megváltozott a helyzet. Több lett a pénz és a támogatás, viszont az érdeklődés 

alacsonyabb maradt a vártnál. 

 

Bukovszky: 2020 elején mutatják be kisebbségi törvényt megelőző végső 
javaslatot 
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https://ma7.sk/tajaink/jotekonysag-szetosztottak-a-magyarok-kenyerebol-megmaradt-lisztet
https://ma7.sk/tajaink/kozma-imre-atya-b-a-magyaroknak-van-a-legnagyobb-sziver
https://ma7.sk/tajaink/hagyomanyok-napja-tornaljan
https://ma7.sk/kozelet/aktualis/bukovszky-2020-elejen-mutatjak-be-kisebbsegi-torvenyt-megelozo-vegso-javaslatot
https://ma7.sk/kozelet/aktualis/bukovszky-2020-elejen-mutatjak-be-kisebbsegi-torvenyt-megelozo-vegso-javaslatot
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2019. november 11. – Ma7.sk 

A nemzeti kisebbségek jogállásáról szóló törvény irányelveiről széles körű diskurzus 

kezdődik, amelybe a kisebbségi szervezetek mellett bevonják az egyes tárcákat is. A 

jogalkotási javaslat végső formájáról 2020 elején fog tárgyalni a Nemzeti Kisebbségekért és 

Etnikai Csoportokért Felelős Bizottság. A TASR hírügynökséget Bukovszky László kisebbségi 

kormánybiztos tájékoztatta hétfőn. A kormánybiztos szerint az említett törvény, amelynek 

kidolgozása 1992, vagyis az ország Alkotmányának elfogadása óta várat magára, a lehető 

legátfogóbban fogja meghatározni a kisebbségi jogokat az alkotmánnyal, valamint az 

elfogadott nemzetközi kötelezettségekkel és ajánlásokkal összhangban. 

 

II. Rákóczi Ferenc emléke előtt tisztelegtek Királyhelmecen 
2019. november 11. – Ma7.sk 

A Rákóczi-emlékév alkalmából emlékünnepélyt tartottak Királyhelmecen. A Mécs László 

Polgári Társulás szervezésében megvalósult rendezvényen Mihályi Molnár László 

nyugalmazott tanár, költő, közíró tartott ünnepi beszédet. A rendezvény keretében átadták az 

Emberi Erőforrások Minisztériuma elismerő oklevelét Csurgó Dezső nyugalmazott 

gimnáziumi tanárnak, a Mécs László Polgári Társulás alapítójának és egykori elnökének. A 

Királyhelmeci Mécs László Polgári Társulás szombaton délután szervezett rendezvénye zenés 

megnyitóval vette kezdetét a Helmeczy Mihály Alapiskolában. 

 

70 éves születésnapi ünnepségét tartotta a Csemadok Zselízi Alapszervezete 
2019. november 11. – Ma7.sk 

Ahogy országszerte ünnepli valamennyi alapszervezet megalakulásának 70. évfordulóját, úgy 

ez Zselízen sem maradhatott el, ahol országos viszonylatban is kimondottan aktívnak 

tekinthető alapszervezet működik. Ennek értelmében a zselíziek kitettek magukért, hogy 

nevükhöz és rangjukhoz méltó ünnepi műsort állítsanak össze, mely magában hordozza a 

zselízi és a Csemadok-jelleget is. Az ünnepi gálaestet az Apró Kincső műsora nyitotta, melyet 

követően a színültig megtelt kultúrház közönségét Sárai András, a zselízi szervezet elnöke 

üdvözölte. Beszédében rámutatott, hogy a Csemadoknak elvitathatatlan érdemei vannak 

abban, hogy a legnehezebb időkben is szilárd bástyája és biztos támasza volt a felvidéki 

magyarságnak. 

 

Összetartó közösség 
2019. november 11.  –Magyar Szó  

A hétvégén a doroszlói Szent Imre egyházközség búcsúja alkalmából pálinkaverseny, búcsúi 

bál és helyi tehetségeketet bemutató koncert várta az érdeklődőket. Szombat este a Móricz 

Zsigmond Magyar Művelődési Egyesület termében tartott mulatság keretében hirdették ki a 

pálinkaverseny eredményét. Ft. Verebélyi Árpád esperesplébános, címzetes prépost 

köszöntötte a vendégeket. Elmondta, közösség-összetartó szerepe van a templomünnepnek. 
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https://felvidek.ma/2019/11/ii-rakoczi-ferenc-emleke-elott-tisztelegtek-kiralyhelmecen/
https://felvidek.ma/2019/11/ii-rakoczi-ferenc-emleke-elott-tisztelegtek-kiralyhelmecen/
https://www.magyarszo.rs/hu/4141/vajdasag/210876/%C3%96sszetart%C3%B3-k%C3%B6z%C3%B6ss%C3%A9g.htm
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Felelősek vagyunk hagyományainkért 
2019. november 11. – Magyar Szó  

Szombaton este szinte teljesen megtelt a tornyosi Ady Endre Művelődési Egyesület 

székházának színházterme, mivel sokat voltak kíváncsiak, illetve annyi vendégfellépő érkezett 

a kultúrkör hagyományos népzenei találkozójára. Az összejövetelre Magyarországról is 

érkeztek vendégcsoportok, s a házigazdákon kívül a környező települések népzenei csoportjai 

is bemutatkoztak. Tóth Ugyonka Frigyes az est kapcsán elmondta, hogy a találkozónak 

egyfajta összetartó ereje van, s minden évben újabb fellépőknek igyekszenek bemutatkozási 

lehetőséget biztosítani. 

 

 

Ukrán turisták inzultáltak magyar árusokat Beregszászban  
2019. november 11. – Kárpátalja  

A Facebook közösségi oldalon megosztott videofelvétel váltott ki heves érzelmeket az elmúlt 

hétvégén. A felvételen egy idősebb ukrán hölgy a beregszászi Márton-napi fesztiválon a 

kürtőskalácsárusokat szidalmazza, amiért állítólag azok magyarul szóltak hozzá. A nő 

dühödten ordítozza: „Jelenleg Ukrajna területén vagyunk, akkor beszéljenek velem ukránul.” 

Majd a vele lévő, őt csitítani igyekvő másik nőhöz fordulva kiabálja: „Ezek itt ugattak velem. 

Majd én megtanítom őket ukránul beszélni!” Aztán tovább kiabál az árusokra: „Nem érdekel, 

hogy hol lesznek pár éven belül, esetleg a magyaroknál. De jelenleg Ukrajna területén 

vagyunk! Beszéljenek velem ukránul!” Az árusok a helyzetet láthatóan jól kezelték, a nővel 

ukránul beszéltek és kiszolgálták. 

 

Templombúcsút tartottak a Salánki Görögkatolikus Egyházközségben 
2019. november 11. – karpatalja.ma 

Szent Mihály arkangyal és az összes mennyei erők ünnepén, november 8-án tartotta 

templombúcsúját a Salánki Görögkatolikus Egyházközség. Az 1870–1878 között épült 

kőtemplom idén megújult belsővel fogadta a zarándokokat. Az elmúlt hónapok munkáinak 

köszönhetően szépen átfestett külső és belső falak, új karzat és előkészületi asztal emelte az 

ünnep fényét. Idén a szertartáson a Beregszászi Görögkatolikus Esperesi Kerület papjai és 

hívei mellett pusztadobosi zarándokok is részt vettek Halinda Gyula görögkatolikus parókus 

vezetésével. 
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https://www.magyarszo.rs/hu/4141/vajdasag/210820/Felel%C5%91sek-vagyunk-hagyom%C3%A1nyaink%C3%A9rt.htm
http://karpataljalap.net/2019/11/11/nacionalista-incidens-beregszaszi-marton-napi-ujborfesztivalon-es-libatoron
http://www.karpatalja.ma/karpatalja/hitelet/templombucsut-tartottak-a-salanki-gorogkatolikus-egyhazkozsegben/
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Elektronikus sajtó 

 

Határok nélkül 

2019. november 11. – Kossuth Rádió 

 

A második fordulóban a kisebbik rosszat kell választani, az mindenki döntse el maga, hogy 

melyik az - mondta Kelemen Hunor, az RMDSZ elnöke, a romániai államfőválasztás első 

fordulójának eredményét értékelve. A maga négy százalékát jó eredménynek tekinti. Kelemen 

Hunort Szilágyi Szabolcs kérdezte.   

 

A romániai államelnök választás tegnapi első fordulójában  Kelemen Hunor, az RMDSZ 

jelöltje több mint 350 ezer szavazatot kapott. Novák Csaba Zoltán Maros megyei szenátor – 

munkatársunknak Erdei Edit Zsuzsannának azt mondta, - az eredmények a közösség erejét 

mutatják és azt is, hogy sikeres volt a magyar jelölt kampánya.  

 

A pereskedés Úzvölgye kapcsán várhatóan hosszú lesz, de ez Romániában nem újdonság. 

Sokasodnak a perek Csíkszentmárton,  a Hargita megyei önkormányzat, a Mikó Imre Jogvédő 

Szolgálat és a Bákó megyei hatóságok, illetve a dormánfalvi önkormányzat között. Gergely 

András szentmártoni polgármestert Oláh-Gál Elvira kérdezte.  

 

A Temesvári Piaristák Templomi Közössége és a házigazda Gerhardinum Római Katolikus 

Líceum - anyaországi támogatással - Bánsági magyar szórványközösségek nyelvi és felekezeti 

revitalizációja címmel szervezett konferenciát és műhelymunkát elsősorban kisközösségek 

egyházi képviselői és pedagógusok számára. A képzés fő célja az együtt gondolkodás és a 

résztvevők nézőpontjának megváltoztatása volt. Lehőcz László először a vendéglátó iskola 

igazgatóját, Kocsik Zoltánt kérte mikrofonhoz. 

 

Mi most a múltunkat építjük címmel tartanak kétnapos konferenciát a Délvidék 19. századi 

történetíróiról és történetírásáról a hétvégén Zentán. Az eseményről Ternovácz István küldött 

hangképes összeállítást. 

 

Tavaly kezdődött az az internetes játék, amely a Csallóköz mondavilágát ismertette meg a 

gyerekekkel és az érdeklődő felnőttekkel. A fejlesztők azonban nem álltak meg, s most a 

Mátyusföld históriáival bővült a játék. 31 település mintegy 100 történetével ismerkedhetnek 

meg a www.historiak.sk  weboldalon. További részletekről hallgassák meg a projekt 

vezetőjével, Szendi Tündével készült beszélgetést. A riporter Haják Szabó Mária.   

https://mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth/?date=2019-11-11_18-02-00&enddate=2019-11-11_18-40-00&ch=mr1
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Egy másik legendával fejezzük be mai műsorunkat, Márton legendájával, mely szerint egy 

libaólban próbált elrejtőzni mikor megtudta, hogy Tours püspökévé akarják választani. De a 

libák méltatlankodva gágogtak, elárulva a kétségbeesett Mártont. A libák árulása miatt 

ennénk majd 1800 éve Márton napkor libát? 

 

Márton napja egyébként a karácsony előtti 40 napos böjt előtti utolsó ünnepnap, ezért ezen a 

napon rendszeresek voltak a lakomák, bálok, vásárok. Arad megyében, a kisiratosi Szalai 

családnál „forró drót” van Márton-nap előtt, mert a híresen jó lúdjaikból jó előre rendelnek az 

ismerősök, barátok, még határon túlról is jönnek a kisiratosi libáért. Pataky Lehel Zsolt 

Márton-nap előestéjén kereste fel Szalaiékat egy jó kis libasültreceptért. 


