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Nyomtatott és online sajtó 
 

 

Szijjártó: a történelmi tények tiszteletben tartása nem lehet revizionizmus 
2019. november 12. – MTI, Mandiner, 888.hu, PestiSrácok, Origo,  Magyar Nemzet, Magyar 

Hírlap, Híradó, Hír Tv, Pannon RTV, karpatalja.ma 

A történelmi tények tiszteletben tartása nem lehet revizionizmus - jelentette ki Szijjártó Péter 

külgazdasági és külügyminiszter az Országgyűlés nemzeti összetartozás bizottságának keddi 

ülésén. A politikus a bizottság előtti éves meghallgatásán kiemelte: ugyanannak a történelmi 

eseménynek lehet teljesen különböző az értékelése különböző szemszögekből, de 

Magyarország elvárja annak tiszteletben tartását minden szomszédos országtól, hogy 

bizonyos történelmi eseményekre úgy emlékezik, mint amelyek "a magyar történelem 

legszomorúbb lapjaira" tartoznak. Azt is mondta: a magyar nemzeti közösségek helyzete a 

Kárpát-medencében általánosságban véve jobb, mint öt éve volt, de még sok megoldásra váró 

kérdés van. A külpolitika egyik legfontosabb területe a nemzetpolitika. Mivel Magyarország 

olyan ország, ahol az ország és a nemzet határai nem esnek egybe, a nemzetpolitikának a 

külpolitika fókuszában kell állnia - közölte. Szijjártó Péter hangsúlyozta: a szomszédos 

országokkal kapcsolatban a külpolitikai stratégia megfogalmazásakor az a cél, hogy az adott 

országban élő magyar nemzeti közösség helyzetét folyamatosan javítsák, életét könnyebbé 

tegyék, valamint elérjék, hogy a magyar közösség "ne elválasszon, hanem összekössön 

minket", és a szomszédos országok vezetői is így gondolkodjanak erről. 

 

Potápi: Kárpátalja kiemelt téma lesz a Máért és a Magyar Diaszpóra Tanács 
ülésein 
2019. november 12. – hirado.hu, Webrádió, karpatalja.ma, Kárpátalja 

„Kárpátalja kiemelt téma lesz a Magyar Állandó Értekezlet és a Magyar Diaszpóra Tanács 

soron következő ülésein, ahol a régió fejlesztése is szóba kerül majd” – mondta Potápi Árpád 

János, a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára az M1-en. Emlékeztetett rá, 

hogy Kárpátalja az elmúlt időszakban is kiemelt téma volt, ami most sem változik. 

Hozzátette, a kormány mindig kinyilvánította, hogy kiáll az ottani magyar lakosság mellett és 

azért dolgozik, hogy azon a területen boldoguljanak, ahol 1100 éve élnek. Az államtitkár 

beszélt arról is, hogy Nagyhétnek számít ez a hét a magyar nemzetpolitikában, mivel két, 

határon túli magyarokkal foglalkozó értekezletet is tartanak. 

 

Magyar Levente: a magyar-szerb kapcsolatok dinamikusan fejlődnek 
2019. november 12. – MTI,  Magyar Nemzet, Magyar Hírlap, Mandiner, Magyar Szó, Pannon 

RTV 

A magyar-szerb kapcsolatok dinamikusan fejlődnek, mindkét ország szeretné kihasználni az 

ebből adódó kedvező üzleti lehetőségeket - hangsúlyozta Magyar Levente, a Külgazdasági és 

Külügyminisztérium (KKM) parlamenti államtitkára kedden a magyar-szerb üzleti fórum 
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https://mandiner.hu/cikk/20191112_szijjarto_a_tortenelmi_tenyek_tiszteletben_tartasa_nem_revizionizmus
https://hirado.hu/belfold/belpolitika/cikk/2019/11/12/karpatalja-kiemelt-tema-lesz-a-maert-es-a-magyar-diaszpora-tanacs-ulesein
https://hirado.hu/belfold/belpolitika/cikk/2019/11/12/karpatalja-kiemelt-tema-lesz-a-maert-es-a-magyar-diaszpora-tanacs-ulesein
https://www.magyarszo.rs/hu/4142/kozelet_politika/210923/A-szavak-m%C3%B6g%C3%B6tt-komoly-p%C3%A9nzek-is-vannak.htm
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megnyitóján, Budapesten. Hozzátette: a két ország kiváló helyzetben van a gazdasági 

építkezéshez, ennek segítésére Magyarország több új eszközt is alkalmaz a következő 

időszakban. "Nemcsak beszélünk arról, hogy nyitni szeretnénk, hanem komoly pénzügyi 

eszközöket is rendelünk a szavak mögé" - jelentette ki Magyar Levente. A KKM államtitkára 

elmondta, a magyar vállalatok akár 50 százalékos támogatással tudnak majd Szerbiában 

beruházást végrehajtani az ország egész területén, nem csak a Vajdaságban, de Közép- és Dél-

Szerbiában is. A pénzügyi lehetőség nem csak a magyar cégeket érinti, ebből a 

konzorciumban induló szerb vállalatok is részesülhetnek - mondta Magyar Levente. 

Hozzátette: Magyarország szeretné a Szerbián kívül élő szerbeket is hasonló programokkal 

segíteni, erről a következő hónapokban tárgyalnak majd. 

 

Németh Zsolt: itt az ideje a felső szintű ukrán-magyar párbeszédnek 
2019. November 12. –MTI, karpatalja.ma, Kárpátalja, Hír Tv, Demokrata, Híradó 

Elérkezett az ideje annak, hogy elinduljon az ukrán-magyar párbeszéd a legfelsőbb szinten - 

mondta a külügyi bizottság fideszes elnöke újságíróknak a testület keddi budapesti zárt ülése 

után. Magyarország készen áll arra, hogy Ukrajnával "új lapot nyissunk" a kétoldalú 

kapcsolatokban - fogalmazott Németh Zsolt. Rámutatott: ennek keretei között komoly szerep 

juthat a törvényhozásoknak, így a magyar Országgyűlés külügyi bizottságának is, amely 

szintén kész arra, hogy kivegye a részét a kétoldalú kapcsolattartásból. A bizottság 

tájékoztatót hallgatott meg a magyar-ukrán kapcsolatok aktuális helyzetéről. Németh Zsolt 

kiemelte: üdvözlik - ahogy tavasszal is - Volodimir Zelenszkij államfővé választását, és azt, 

hogy számos, a magyarságot érintő kérdésben előrelépés történt. A bizottsági elnök ezek 

között említette a kettős állampolgárságot. Szintén üdvözlik - folytatta -, hogy a béke irányába 

nagyon határozott nemzetközi erőfeszítéseket tesz Ukrajna, és bátorítják az Európai Uniót, 

hogy a normandiai formátum keretei között tegyen meg mindent ennek érdekében. Az 

alapvetően európai kérdés, hogy sikerül-e békét teremteni a keleti szomszédságban - 

rögzítette. 

 

Nemzeti összetartozás bizottsága: minél többen írják alá a nemzeti régiókról 
szóló európai polgári kezdeményezést! 
2019. november 12. – MTI, PestiSrácok ,Webrádió 

Állásfoglalást fogadott el a nemzeti régiókról szóló európai polgári kezdeményezéssel 

kapcsolatban a parlament nemzeti összetartozás bizottsága - tájékoztatta Pánczél Károly, a 

testület fideszes elnöke kedden az MTI-t. A bizottság az állásfoglalásban felhívja az 

anyaországi és a külhoni nemzetrészekben élő magyarokat, hogy a polgári kezdeményezést 

aláírásukkal minél nagyobb létszámban támogassák - tette hozzá. A nemzeti összetartozás 

bizottsága keddi ülésén - melyen Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminisztert is 

meghallgatták - foglalkozott a Kohéziós politika a régiók egyenlőségéért és a regionális 

kultúrák fenntarthatóságáért elnevezésű európai polgári kezdeményezéssel. Az egyhangú 

döntéssel elfogadott állásfoglalásban rögzítették: a nemzeti összetartozás bizottsága üdvözli a 

Székely Nemzeti Tanács által elindított európai polgári kezdeményezést, melynek lényege, 

hogy az Európai Unió kohéziós politikája kezelje kiemelt figyelemmel azokat a régiókat, 
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https://demokrata.hu/magyarorszag/itt-az-ideje-a-felso-szintu-ukran-magyar-parbeszednek-177814/
https://pestisracok.hu/nemzeti-osszetartozas-bizottsaga-minel-tobben-irjak-ala-a-nemzeti-regiokrol-szolo-europai-polgari-kezdemenyezest/
https://pestisracok.hu/nemzeti-osszetartozas-bizottsaga-minel-tobben-irjak-ala-a-nemzeti-regiokrol-szolo-europai-polgari-kezdemenyezest/
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amelyeket nemzeti, etnikai, kulturális, vallási, nyelvi sajátosságok különböztetnek meg az 

őket körülvevő régióktól 

 

Ma van a magyar nyelv napja 
2019. November 13.  –MTI, Híradó, Magyar Nemzet, Magyar Hírlap, Psnnon RTV, 

Felvidék.ma, ma7.sk, karpatalja.ma, Kárpátalja 

Ma van a magyar nyelv napja, ebből az alkalomból gálaműsort tart az Anyanyelvápolók 

Szövetsége, az M5 kulturális csatorna a nap folyamán bejátszásokkal, este pedig 

stúdióműsorral hívja fel a figyelmet az anyanyelv fontosságára. Az Anyanyelvápolók 

Szövetsége 2011 óta nyolcadik alkalommal emlékezik meg ünnepi gálával arról, hogy 1844. 

november 13-án fogadták el a magyar nyelvet hivatalossá, azaz államnyelvvé tévő törvényt. A 

Pesti Vigadóban tartandó gálán adják át a szervezet 2019-es elismeréseit, a Lőrincze Lajos-

díjat, az Arany Kazinczy-díjat, a Maróti István-emlékérmet és a Deme László-ösztöndíjat. 

Szintén kihirdetik a Magyar Nyelv Múzeuma Írj levelet Kazinczy Ferencnek!, valamint az 

Anyanyelvápolók Szövetsége országos pályázatának elismeréseit. A Benedek Elek és Kányádi 

Sándor emlékének szentelt gálán a Mátyás király-emlékév mesemondó versenyének 

kiemelkedő magyarországi és határon túli szereplői, valamint a Cédrus Táncegyüttes és a 

Zagyva banda zenekar lép fel. 

 

Sajátos románnyelv-tanítás rejtett buktatókkal 
2019. november 12. – Krónika 

Vészesen közeleg a román nyelv és irodalmat sajátos tanterv szerint tanuló magyar diákok 

képességfelmérője, azonban a mostani hetedikeseknek, illetve szüleiknek és tanáraiknak még 

fogalmuk sincs, miből fognak vizsgázni a diákok 2021 őszén.  

 

Dorin Florea bosszúból „elküldte sétálni” a PSD-s alpolgármestert 
2019. november 12. – Krónika 

Szolgálati autó, titkárnő és feladatkör nélkül maradt Sergiu Papuc, Marosvásárhely 

szociáldemokrata párti alpolgármestere, aki azzal váltotta ki felettese nemtetszését, hogy 

nemrég megszavazta a másik polgármester-helyettes, Makkai Gergely menesztését. 

Következő lépésként Dorin Florea felszólította: hagyja el alpolgármesteri irodáját. 

 

Törlik a bíráló kommenteket az RMDSZ Facebookjáról? Hegedüs szerint nem 
2019. november 12. – transindex.ro 

Több kommentelő is jelezte, hogy törölték a hozzászólásait az RMDSZ Facebook-oldalairól, a 

szövetség szóvivője tagadja, hogy elhallgattatnák a kritikus hangokat. Hegedüs Csilla, az 

RMDSZ szóvivője azt állítja, soha nem tiltanák le a közösségi média felhasználóit, vagy 

törölnék a hozzászólásaikat, amennyiben az akár kritikus véleményük még tűri a 

nyomdafestéket, és nem minősül személlyel szembeni támadásnak. Mi több, a kritikus 

hangokkal semmi gondjuk nincs. Mindezt azzal kapcsolatban mondta el a Transindex 
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https://magyarnemzet.hu/belfold/ma-van-a-magyar-nyelv-napja-7489445/
https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/sajatos-romannyelv-tanitas-rejtett-buktatokkal
https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/dorin-florea-bosszubol-belkuldte-setalnir-a-psd-s-alpolgarmestert
http://itthon.transindex.ro/?hir=57546
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megkeresésére, hogy a kampány során többen arra panaszkodtak, az RMDSZ-es politikusok 

Facebook oldaláról a kritikusabb hangvételű hozzászólásaikat eltávolították, vagy éppen ki is 

tiltották az oldalról. Legutóbb Szilágyi N. Sándor nyelvész, egyetemi tanár írta ki a 

Facebookjára tapasztalatait, aminek hatására több más erdélyi értelmiségi is jelezte, hogy ők 

is le vannak tiltva egy-egy RMDSZ-es politikus oldaláról, vagy gyakran törlik a 

hozzászólásaikat.  

 

Nagyjából tudni lehet, hogy milyen arányban szavaztak a magyarok Kelemenre 
és Johannisra  
2019. november 12. – maszol.ro, transindex.ro 

Az RMDSZ becslései szerint 460 ezer magyar szavazó vett részt vasárnap az elnökválasztás 

első fordulójában, és háromnegyedük Kelemen Hunort támogatta. Hegedüs Csilla, az RMDSZ 

szóvivője a Maszolnak elmondta, becsléseik szerint a magyarok részvétele a 2009-es és a 

2014-es elnökválasztásokhoz képest is jobb volt; öt éve 12 százalékos, vasárnap 7 százalékos 

volt a magyar részvétel lemaradása az országoshoz képest az elnökválasztás első 

fordulójában. „Ezt a lemaradást annak tulajdonítjuk, hogy az államfőválasztásnak nincs 

közvetlen politikai és etnikai tétje” – magyarázta a szóvivő.  

 

Horváth István szociológus: a kormányalakítás körüli alkudozásokban eltűnt az 
USR-varázs  
2019. november 12. – maszol.ro 

A Szociáldemokrata Pártnak (PSD) van mozgósítása tartaléka – véli Horváth István, a 

Nemzeti Kisebbségkutató Intézet igazgatója. A szociológus a Bukaresti Rádió 

háttérműsorában elhangzott interjújában úgy vélte, Dan Barna várakozáson aluli 

szereplésében nem a Rise Project által kirobbantott botrány játszotta a főszerepet, hanem az 

USR-t körbelengő „forradalmi varázs” eltűnése a kormányalakítás körüli alkudozások 

nyomán.  

 

Székelyföldre kerül a legkevesebb külföldi működőtőke a régióban  
2019. november 12. – maszol.ro 

Míg az utóbbi években a külföldi működőtőke-állomány értéke folyamatosan növekedett 

országos szinten, addig Székelyföldön ez az érték egyenesen csökkent - derül ki az Erdélystat 

elemzéséből.  Ha a fővárost kivesszük az országos átlagból, akkor azt láthatjuk, hogy az egy 

főre eső FDI-állomány alig 1000 euró. Ennél az erdélyi átlag lényegesen magasabb (1945 

euró). Erdély megyéit megvizsgálva Temes megye kiemelkedően magas FDI/lakos mutatóval 

rendelkezik, itt egy lakosra 6214 euró FDI jut. Az ellenpólust Hargita megye képviseli, itt 

csupán 365 euró FDI jut egy lakosra.  
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https://www.maszol.ro/index.php/belfold/118724-nagyjabol-tudni-lehet-hogy-milyen-aranyban-szavaztak-a-magyarok-kelemenre-es-johannisra
https://www.maszol.ro/index.php/belfold/118724-nagyjabol-tudni-lehet-hogy-milyen-aranyban-szavaztak-a-magyarok-kelemenre-es-johannisra
https://www.maszol.ro/index.php/hatter/118746-horvath-istvan-szociologus-a-kormanyalakitas-koruli-alkudozasokban-elt-nt-az-usr-varazs
https://www.maszol.ro/index.php/hatter/118746-horvath-istvan-szociologus-a-kormanyalakitas-koruli-alkudozasokban-elt-nt-az-usr-varazs
https://www.maszol.ro/index.php/gazdasag/118727-szekelyfoldre-kerul-a-legkevesebb-kulfoldi-m-kod-t-ke-a-regioban


 

 

 

Napi Nemzetpolitikai Sajtószemle – 2019. november 13. 
5 

Gyergyóban Kelemen még sosem kapott ennyi szavazatot 
2019. november 12. – szekelyhon.ro 

Sajtótájékoztatón értékelte a romániai államelnök-választás vasárnapi első fordulójának 

gyergyószéki eredményeit az RMDSZ Gyergyó területi szervezetének elnöke. Barti Tihamér 

kiemelte, Kelemen Hunor még sosem kapott annyi szavazatot a térségben, mint most. 2009-

ben 14 815, 2014-ben 16 120, míg harmadik elnökjelöltsége során, most vasárnap 17 257 

szavazatot kapott az RMDSZ jelöltje, Kelemen Hunor. Barti Tihamér úgy értékelte, a 

gyergyószékiek megértették, fontos, ha van egy személy, aki a kampányban a magyarság 

üzeneteit közvetíti, akkor az kapjon is támogatást a közösség részéről. 

 

Sürgősségi eljárást kérnek az RMDSZ képviselői a medve kilövési kvótát illetően  
2019. november 12. – transindex.ro, maszol.ro 

Sürgősségi eljárást kért a vadászati törvény mielőbbi szakbizottsági tárgyalására Korodi Attila 

és Tánczos Barna Hargita megyei parlamenti képviselők, azt követően, hogy a képviselőház 

frakcióvezetőinek tanácsán, RMDSZ javaslatra erről már október 15-én döntés született. 

Hargita megyei törvényhozók ezt követően a döntés gyakorlatba ültetését és a 

szakbizottságoktól a vadászati törvény mielőbbi tárgyalását kérték ma, november 12-én.  

 

Faültetéssel ünnepelték a határ menti programokat Pécskán és Gyulán  
2019. november 12. – maszol.ro 

Hétfőn az Arad megyei Pécskán, kedden Gyulán ültettek el kétszáz-kétszáz facsemetét a 

román–magyar határon átnyúló együttműködések keretében megvalósult, illetve 

megvalósulás előtt álló projektek számának jelképeként. Pécskán a – nem mellesleg európai 

uniós támogatással megvalósult – környezetvédelmi és idegenforgalmi célokat szolgáló 

bivalyfarmon ültettek el 25-25 tölgy-, platán-, gesztenye- és hársfacsemetét a két ország 

fejlesztési minisztériumának, a diplomáciai testülete, a román–magyar európaii uniós 

projekteket irányító közös iroda, illetve a megyei és helyi közélet képviselőinek jelenlétében.  

 

Partiumi gazdaságfejlesztés 
2019. november 13. – Krónika 

A hónap végéig kell elkészülnie annak a szaktanulmánynak, amelynek alapján a Pro 

Economica Alapítvány felleltározhatja a partiumi vállalkozói szokásokat és terveket. Kozma 

Mónika, a magyar kormány gazdaságfejlesztő programjának erdélyi irányítója tegnap a 

Krónika megkeresésére emlékeztetett, hogy annak idején a Mezőségen, majd a Székelyföldön 

is hasonló felmérés alapján hirdették meg a pályázatokat. Egyelőre biztosnak tűnik, hogy az 

ország nyugati részében is első szakaszban a mezőgazdasági vállalkozókat karolják fel, majd 

egy következő pályázat meghirdetésével a turisztikai szolgáltatókat szólítják meg. A Pro 

Economica Alapítvány vezetője beszámolt ugyanakkor arról, hogy a program lebonyolításába 

bevonnák a Királyhágómelléki Református 

Egyházkerületet is. 
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https://szekelyhon.ro/aktualis/gyergyoban-kelemen-meg-sosem-kapott-ennyi-szavazatot
http://itthon.transindex.ro/?hir=57549&surgossegi_eljarast_kernek_az_rmdsz_kepviseloi_a_medve_kilovesi_kvotat_illetoen
https://www.maszol.ro/index.php/tarsadalom/118748-faultetessel-unnepeltek-a-hatar-menti-programokat-pecskan-es-gyulan
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Ünnepelt a zselízi Csemadok 
2019. november 12. – Ma7.sk 

A Csemadok zselízi alapszervezete 2019 novemberének második hétvégéjén ünnepelte 

fennállásának hetvenedik évfordulóját. Az ünnepi műsorban igyekeztünk összefoglalni azt, 

amik vagyunk és ami jellemezte az elmúlt hetven évet. Köszönet és hála mindazoknak, akik 

nagy energiát belefektetve szervezték a rendezvényt, akik hozzáadott értékükkel emelték 

annak színvonalát és mindenkinek, aki hozzájárult a létrejöttéhez. Ugyanakkor a hála azokat 

illeti kiváltképp, akik az elmúlt hetven évben rendületlenül tették a dolgukat a felvidéki 

magyar közösségért, annak kultúrájáért és megmaradásáért – fogalmazta meg az 

alapszervezet vezetője, Sárai András. 

 

A rendszerváltásról a Selyén: Az érték helyett az érdek kezdte uralni a 
mindennapi életet 
2019. november 12. – Ma7.sk, Felvidék Ma 

Harminc éve váltottunk rendszert címmel, a Tudomány és Technika Hete keretében Csáky 

Pál író-politikussal és Öllös László politológussal tartottak pódiumbeszélgetést november 12-

én a Selye János Egyetem Konferencia-központjában. Az intézmény Református Teológiai 

Karának 1989-es forradalomról és az eltelt évtizedekről szóló rendezvényét a Fórum 

Kisebbségkutató Intézet A bársonyos forradalom és a szlovákiai magyarok című 

vándorkiállítása egészítette ki. 

 

Elindult az Aranymetszés 2019, a Kárpát-medencei doktoranduszok 
életpályájának vizsgálata 
2019. november 12. – Felvidék Ma 

Számos határon túli szervezet közös kutatásként vizsgálja a Kárpát-medencei 

doktoranduszok életpályáját, annak tervezését valamint alakulását. A gondosan összeállított 

online kérdőívben a felvidéki magyar doktoranduszok válaszait is várják. Mint Bóna László, a 

felvidéki partnerszervezet, a TéKa – Szlovákiai Magyar Fiatalok Tudományos és Kulturális 

Társulása képviseletében a Felvidék.ma-nak elmondta: a kérdőívet január végéig tervezik 

üzemeltetni. Hozzátette: a kérdőív a Kárpát-medencei magyar doktoranduszok helyzetéről, 

jövőterveiről és a doktori programmal kapcsolatos elégedettségről szól. 

 

A Fórum Kisebbségkutató intézet tisztelgése a bársonyos forradalom előtt 
2019. november 12. – Felvidék Ma 

Az 1989 novemberében megkezdődött bársonyos forradalom Szlovákia és az itt élő 

magyarság történelmének az egyik legfontosabb, legpozitívabb pillanata. A demokratikus 

átalakulásból a szlovákiai magyarok is jelentősen kivették részüket, sőt a Független Magyar 

Kezdeményezés november 18-i megalakításával meg is előzték a szlovák és a cseh ellenzéki 

mozgalmakat és irányt mutattak azoknak. A Fórum Kisebbségkutató Intézet két projekttel is 
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https://ma7.sk/tajaink/unnepelt-a-zselizi-csemadok
https://ma7.sk/kozelet/aktualis/a-rendszervaltasrol-a-selyen-az-ertek-helyett-az-erdek-kezdte-uralni-a-mindennapi-eletet
https://ma7.sk/kozelet/aktualis/a-rendszervaltasrol-a-selyen-az-ertek-helyett-az-erdek-kezdte-uralni-a-mindennapi-eletet
https://felvidek.ma/2019/11/elindult-az-aranymetszes-2019-a-karpat-medencei-doktoranduszok-eletpalyajanak-vizsgalata/
https://felvidek.ma/2019/11/elindult-az-aranymetszes-2019-a-karpat-medencei-doktoranduszok-eletpalyajanak-vizsgalata/
https://felvidek.ma/2019/11/a-forum-kisebbsegkutato-intezet-tisztelgese-a-barsonyos-forradalom-elott/
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tiszteleg a bársonyos forradalom szereplői és eseményei előtt. Az első egy vándorkiállítás, 

amely A bársonyos forradalom és a szlovákiai magyarok címet viseli, és amelyet a következő 

hetekben Dél-Szlovákia számos településére eljuttatunk, és amely azt mutatja be, hogyan 

kapcsolódott be a szlovákiai magyarság a rendszerváltás folyamatába. A kiállítás ünnepélyes 

bemutatójára november 17-én a komáromi Tiszti Pavilon épületében kerül sor. 

 

Pásztor István: Decemberben egyszerűsített határátlépés 
2019. november 12. – Vajdaság MA 

A karácsonyi, év végi ünnepek időszakában egy hónapig egyszerűsítik az átléptetést a szerb-

magyar határátkelőkön, így gyorsabban, egyszerűbb módon juthatunk el az anyaországba. 

Pásztor István a Szabadkai Magyar Rádió vendégeként elmondta, ennek hosszú távon is így 

kellene működnie. A VMSZ elnöke úgy véli, a határ átjárhatóságában a Szabadka-Szeged 

vasútvonal is segíteni fog, amelynek felújítása a remények szerint jövőre kezdődik. „Ez a 

december 15. és január 15. közötti időszak arra volna jó, hogy azok a könnyítések, azok az 

egyszerűsítések, amiket itt kipróbálnak, azok hosszú távon is funkcióban maradjanak, 

amennyiben beválnak. Ez nagyon jó volna. Az elmúlt hetekben a biztonsági és a számítógépes 

rendszerrel, illetve sok minden mással voltak problémák. Ez a megszokottnál is 

vontatottabbá és lassabbá tette az ügyintézést, a kamionsorok és a személyforgalom 

vonatkozásában is. ” 

 

Deli: Fenntartható regionális légi közlekedésre van szükség 
2019. November 12. – Pannon RTV 

Az Európai Parlamentben az Európai Régiók Légitársaságainak Szövetsége munkareggelijén 

vettek részt a politikusok. Deli Andor vajdasági származású és Tóth Edina fideszes EP-

képviselő amellett foglalt állást, hogy fenntartható regionális légi közlekedésre van szükség. 

Deli Andor nyitóbeszédében elmondta, bizonyított tény, hogy Európa távoli, elzárt és kevésbé 

fejlett térségeinek bekapcsolása a légi közlekedésbe jelentősen hozzájárulhat a gazdasági 

fejlődéshez, és egyúttal fontos szerepet játszhat az urbánus, fejlettebb központi régiók 

irányába történő elvándorlási folyamatok lassításában is. Az összeköttetés és elérhetőség 

elengedhetetlen az esélyegyenlőség megteremtéséhez. A fenntartható légi közlekedés pedig 

segíthet e célok elérésében - tette hozzá Deli. 

 

Magyar-szerb üzleti fórum Budapesten 
2019. November 12. – Pannon RTV 

93 magyarországi és 32 szerbiai cég vesz részt a tizedik magyar-szerb üzleti fórumon 

Budapesten. Az esemény mai megnyitóján Magyar Levente magyar külgazdasági és 

külügyminiszter-helyettes, valamint Milan Trivunac szerb gazdasági államtitkár is arról 

beszéltek, hogy a magyar-szerb kapcsolatok fejlődnek, és mindkét ország abban érdekelt, 

hogy ez az együttműködés tovább bővüljön. A két ország közötti gazdasági kapcsolatok 
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https://www.vajma.info/cikk/vajdasag/24367/Pasztor-Istvan-Decemberben-egyszerusitett-hataratlepes.html
https://pannonrtv.com/rovatok/politika/deli-fenntarthato-regionalis-legi-kozlekedesre-van-szukseg
https://pannonrtv.com/rovatok/gazdasag/magyar-szerb-uzleti-forum-budapesten
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fejlődnek, és ezt a HEPA Magyar Exportfejlesztési Ügynökség is segíti, mondta az ügynökség 

vezérigazgatója, amely az esemény szervezője. 

 

Kulcsfontosságú kérdésekről egyeztetett a magyar-szerb gazdasági 
vegyesbizottság 
2019. november 12. – Pannon RTV 

Kiemelt téma volt a Szeged-Szabadka vasútvonal, a határátjárók működése és a 

tehergépkocsik várakozási ideje. Ma délelőtt egyeztetett a magyar-szerb gazdasági 

vegyesbizottság is, kulcsfontosságú kérdésekről tárgyaltak – mondta ma Budapesten Kern 

Imre. Az építésügyi, közlekedési és infrastruktúra-fejlesztési államtitkár hozzátette, ezekről a 

kérdésekről holnap a két küldöttség tárgyalni fog. 

 

Rákóczi dicső kora zenében 
2019. november 12. – Kárpátalja  

A Rákóczi-emlékévhez kapcsolódó tematikus műsorral lépett fel szerdán este Ungváron a 

Magyar Melódiák együttes. A megyei filharmónia nagytermében Nagy Anikó, az együttes 

énekese köszöntötte a megjelenteket, és röviden méltatta II. Rákóczi Ferencnek, 

történelmünk egyik legkiemelkedőbb alakjának életútját, akinek szabadságszeretete, 

szülőhazája iránti elhivatottsága ma is példaként szolgálhat. 

 

Példa emberségből, tiszteletből, magyarságból 
2019. November 12. – Kárpáti Igaz Szó 

Igazából a hasonló csak a hasonlónak tud örülni és talán pont ez volt az a rendező alapelv, 

mely mentén megszülettek a testvértelepülési kapcsolatok. Valami ilyen logika alapján tett 

szert testvértelepülésekre az ugocsai Nevetlenfalu, ahol kiemelt szerepet játszik a néptánc és a 

népdal. Van ugyanis egy lakosa ennek a falunak, aki mára a népi hagyományok ,,gurujává” 

vált, és az is biztos sokan kitalálták, hogy Kosztya Margitról van szó, sokak Margit nénijéről, 

aki vagy 4 évtizede gardírozza a fiatalok és nem annyira fiatalok fellépéseit. 
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https://pannonrtv.com/rovatok/gazdasag/kulcsfontossagu-kerdesekrol-egyeztetett-magyar-szerb-gazdasagi-vegyesbizottsag
https://pannonrtv.com/rovatok/gazdasag/kulcsfontossagu-kerdesekrol-egyeztetett-magyar-szerb-gazdasagi-vegyesbizottsag
http://karpataljalap.net/2019/11/12/rakoczi-dicso-kora-zeneben
https://kiszo.net/2019/11/12/pelda-embersegbol-tiszteletbol-magyarsagbol/
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Elektronikus sajtó 

 
Határok nélkül 

2019. november 12. – Kossuth Rádió 

 

Demográfia, egészség- és szociálpolitika témában tartanak konferenciát Marosvásárhelyen. 

Az egész napos tanácskozás mottója:  Megmaradni – és mégis élni. A tudományos-szakmai 

rendezvényen előadások hangzanak el demográfiai irányzatokról, az anyaország határon 

túli  egészség- és szociálpolitikájáról, a nagycsaládok szerepéről, a szűrőprogramokról, a 

társadalom és a média közös felelősségéről a demográfiai folyamatokban.  

  

Nemcsak Erdélyben fogy a népesség, a vajdasági magyarok lélekszáma is csökken. De 

nemcsak a gyerek hiányzik, hanem a demográfus is. Nincs elég népességkutató. Hiányoznak a 

vajdasági magyarok demográfiai adataira vonatkozó kutatások. Erről beszélt a Magyar 

Egészségügyi Társaság zentai tanácskozásán Vékás János, a Magyar Tudományos Akadémia 

kisebbségkutató intézetének nyugalmazott munkatársa. 

  

A nagydobronyi Csákány családban négy gyermek nevelkedik, és az idős nagypapáról is 

gondoskodnak. Nehéz beosztani azt, ami nincs. Ukrajna szociális ellátása hagy némi 

kívánnivalót maga után, így a helyi közösségekre hárul a feladat, hogy támogassák 

az  elesettebbeket. Így van ez az Ungvári járási Nagydobronyban, ahol felmérik a szegény 

családok számát, hogy lássák: a tél közeledtével kikre kell kiemelten odafigyelniük. 

  

A vajdasági magyarság ezekben a hetekben emlékezik meg az 1944-es 45-ös jugoszláv 

partizán terror ártatlan áldozatairól, így Zentán is.  

  

Kitüntették Hargita megyében Lezsák Sándort, az Országgyűlés alelnökét, aki Csíkszeredában 

tartott előadást a magyarországi és romániai rendszerváltásról. Ezt követően 

Csíkszentmártonban az Úz-völgye I. világháborús hétköznapjait bemutató fotókiállítás 

megnyitón vett rész,  és itt vette át a megyei önkormányzat elismerését, a Márton Áron 

emlékérmet.   

  

Az Erdélyi Magyar Tudomány Napja tiszteletére és a Rákóczi Év jegyében II. Rákóczi Ferenc 

szabadságharca és a székelyek címmel szervezett konferenciát az Erdélyi Múzeum-Egyesület 

csíkszeredai fiókszervezete.  

https://mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth/?date=2019-11-12_18-02-00&enddate=2019-11-12_18-40-00&ch=mr1

