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Nyomtatott és online sajtó 
 

Orbán Viktor: tisztán magyar pártok tudják hatékonyan képviselni a Kárpát-
medencei magyarságot 
2019. november 15. – MTI, hirado.hu,  Magyar Nemzet, Magyar Hírlap, Origo, Mandiner, 

Pannon RTV, Magyar Szó, Felvidék Ma, Ma7.sk, Körkép, maszol.ro 

A magyar etnikai pártok szükségességéről, a Kárpát-medencei magyarlakta területek 

gazdasági fejlesztéséről és a magyar közösségek önazonosságának megvédéséről is beszélt 

Orbán Viktor miniszterelnök pénteken délelőtt a Magyar Állandó Értekezlet (Máért) XVIII. 

plenáris ülésén a Várkert Bazárban – tájékoztatta az MTI-t Havasi Bertalan, a 

Miniszterelnöki Sajtóirodát vezető helyettes államtitkár. Bevezető előadásában a kormányfő 

arról beszélt, hogy az elmúlt évek vitái és kísérletezései után mára egyértelműen 

bebizonyosodott, hogy vegyes pártok nem, csakis tisztán magyar etnikai pártok tudják 

megfelelően képviselni a magyar közösségek érdekeit a szomszédos országokban. Orbán 

Viktor ezért az anyaország kormánya nevében további támogatásáról biztosította a Máért 

ülésén részt vevő szervezeteket, kiemelve, hogy a politikai együttműködés mellett egyre 

nagyobb figyelmet fordítanak a magyarlakta területek gazdaságfejlesztési programjaira is, 

amelyek egyaránt jók és értékesek Magyarországnak, az adott szomszédos országnak 

valamint az ott élő többségi nemzetnek és a magyar kisebbségnek is. 

 

Semjén: az etnikai alapú magyar pártokat kell támogatni a szomszédos 
államokban 
2019. november 15. – MTI, Magyar Nemzet, Magyar Hírlap, Erdély Ma, kdnp.hu 

A Magyar Állandó Értekezlet (Máért) újra hitet tett saját statútuma mellett, azaz, hogy a 

testület az etnikai alapú magyar pártok szövetsége és tanácskozási fóruma – mondta Semjén 

Zsolt nemzetpolitikáért, nemzetiségekért és egyházügyekért felelős miniszterelnök-helyettes a 

Magyar Állandó Értekezlet (Máért) pénteki budapesti plenáris ülése utáni sajtótájékoztatón. 

Potápi Árpád János nemzetpolitikai államtitkár bejelentette: 2020-ban a kormány által 

meghirdetett tematikus év az erős magyar nemzeti közösségek éve lesz. A kormányfő 

helyettese kiemelte: teljes konszenzussal zárult a Máért ülése, beleértve az összes határon túli 

magyar pártot és az ellenzéki pártokat, kivéve a Demokratikus Koalíciót, aminek képviselője 

– bár meghívták – nem jelent meg. Ez utóbbit „elég botrányosnak” tartotta. Hozzátette: teljes 

volt az egyetértés abban, hogy a külhoni magyarságnak jár az állampolgárság és ezzel együtt a 

szavazati jog, valamint az európai normáknak megfelelő autonómia. 

 

Áder: harminc esztendeje az üldözöttekből közösségi vezetők lettek 
2019. november 15. – MTI, hirado.hu, Magyar Nemzet, Origo  

 A magyarok igazságáért harminc évvel ezelőtt küzdőket állította a mai, nehézségekkel küzdő 

fiatalok elé példaként Áder János pénteken, amikor a Sándor-palotában látta vendégül  a 

Magyar Állandó Értekezlet (MÁÉRT) részvevőit. Az államfő pohárköszöntőjében 
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hangsúlyozta: harminc esztendeje az  üldözöttekből közösségi vezetők lettek. A köztársasági 

elnök emlékeztetett: 1989 előtt a kisebbségben élő magyarok még az anyaországgal való 

szoros kötelékbe se kapaszkodhattak, ez pedig a kommunista diktatúrákban duplán volt 

keserűség számukra. Három évtizede azonban "megteremtettük annak feltételét, hogy 

minden lehetséges módon kinyilvánítsuk összetartozásunkat" - hangoztatta. Azóta egy 

generáció szabadságban nőtt fel, ám nekik is meg kell vívniuk saját küzdelmeiket - mondta. 

Hozzátette: ők valahányszor nehézségekkel küzdenek, gondolhatnak azokra, akik egykor a 

saját egzisztenciájukat, szabadságukat és akár az életüket is kockára téve mondták ki a 

magyarok igazságát itt, a Kárpát-medencében. 

 

Máért - Zárónyilatkozat: a magyar politikai pártok a szomszédos államok 
magyar közösségeit támogassák 
2019. november 15. – MTI, Hír Tv, Gondola, Erdély Ma 

A Magyar Állandó Értekezlet (Máért) elvárja a magyarországi politikai pártoktól, hogy a 

szomszédos államokban az ottani magyar közösségeket képviselő pártokat és jelölteket 

támogassák. Egyebek között ezt tartalmazza a szervezet 18. plenáris ülésén elfogadott 

zárónyilatkozat, amelyet a nemzetpolitikai államtitkárság pénteken juttatott el az MTI-hez. A 

dokumentum szerint a résztvevők örömüknek adnak hangot, hogy az Országgyűlés 2018 

decemberi döntésének köszönhetően a magyarországi lakóhellyel nem rendelkező magyar 

állampolgárok - így a vajdasági, kárpátaljai és diaszpórában élő magyarok - is részt vehettek 

az idei európai parlamenti választásokon, ezáltal pedig Európa és benne nemzetünk sorsának 

alakításában. Üdvözlik a Kárpát-medencei óvodafejlesztési program eddigi eredményeit. A 

program első két ütemében létrejövő több mint száz új, illetve közel hétszáz felújított 

bölcsőde révén a magyar identitás megőrzésének alapjait sikerül megerősíteni. Örömüket 

fejezik ki annak kapcsán, hogy a program a harmadik ütemmel folytatódik. 

 

Modern magyar óvodát adtak át Balánbányán 
2019. november 17. – MTI, szekelyhon.ro, Krónika 

Balánbánya főutcáján, a református templomtól nem messze óvoda épült a város magyar 

anyanyelvű gyermekei számára. A magyar kormány Kárpát-medencei óvodafejlesztési 

programjának támogatásával elkészült tanintézetet vasárnap adták át. A tágas udvarral, 

játszótérrel, filagóriával ellátott korszerű épület, amelynek elkészítését, felszerelését a magyar 

kormány óvodafejlesztési programja kétmillió lejjel támogatta, a református egyház 

tulajdonában van, az óvoda üzemeltetését szerződés alapján a helyi önkormányzatra bízták. 

Grezsa István, a magyar kormány Kárpát-medencei óvodafejlesztési programjának 

koordinálásáért felelős miniszteri biztos arról beszélt, hogy az óvodában jó színvonalú és 

keresztyén szellemiségű nevelői munkára számítanak. Emlékeztetett, minden korábbi 

veszteség ellenére a 21. században a magyarság azon van, hogy a gyarapodó nemzetek sorába 

emelkedjék. 

 

Grezsa István: jó magyarnak lenni Backamadarason is 
2019. november 17. – szekelyhon.ro 
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„Száz évig panaszkodtunk, hogy fogy a népünk, fogy az erőnk, megfosztottak minket 

értékeinktől. Most a Kárpát-medencei magyarságra egységként gondolunk, és büszkén 

tervezzük a jövőnket. A magyar kormány minden Kárpát-medencében élő magyarnak és nem 

magyarnak a kezét nyújtja” – mondta Grezsa István, a magyar kormány Kárpát-medencei 

óvodafejlesztési programjának koordinálásáért felelős miniszteri biztos vasárnap délután 

Backamadarason a magyar kormányprogram keretében épült óvoda és bölcsőde átadóján. 

 
A Kárpát-medencében élő nemzetek megmaradását csak az összefogás 
szolgálhatja 
2019. november 17. – MTI, hirado.hu, Magyar Hírlap, Origo, Magyar Nemzet, Demokrata, 

Ma7.sk, Pannon RTV 

A Kárpát-medencében élő nemzetek megmaradását csak az összefogás szolgálhatja – 

jelentette ki Soltész Miklós, a Miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős 

államtitkára vasárnap a felvidéki Csúzon, ahol köszöntőt mondott a helyi római katolikus 

templom megújított plébániájának átadásán. Az Érsekújvárhoz közeli, többségében magyarok 

lakta településen a 18. század végén épült, Árpád házi Szent Erzsébet római katolikus 

templomhoz tartozó plébániaépületet újították fel. A felújítást megelőzően már romos 

állapotban lévő épületet, amely közösségi központként is működik, a helyi közösség 

összefogásával és a magyar kormány közel 60 ezer eurós (18,6 millió forint) támogatásának 

köszönhetően sikerült felújítani és így megmenteni. 

 

Átadták a kárpátaljai Técső magyar támogatással felújított református 
templomát 
2019. november 16. – MTI, Ma7.sk 

Hálaadó istentisztelettel egybekötve átadták és felszentelték vasárnap a kárpátaljai Técsőn a 

magyar kormány támogatásával, a Rómer Flóris Terv keretében, a Teleki László Alapítvány 

szervezésében kívül-belül felújított, hétszáz éve épült református templomot. Földváry Gábor, 

a Miniszterelnökség örökségvédelmi ügyekért felelős miniszteri biztosa hangsúlyozta: a técsői 

református templom megújulása egyszerre fejezi ki egy közösségnek a múlt iránti hűségét, 

jelen cselekvő hitét és azt az alázatot, amivel a jövő generációi, a ma ifjúsága felé mutat. A sok 

nehézséget megélt és mindannyiszor túlélt técsői gyülekezet máig az egyik központja, egyik 

legfontosabb végvára a kárpátaljai magyarságnak - tette hozzá, emlékeztetve arra, hogy a 

magyar szabadságküzdelmeknek sok katonát adó, súlyos világháborús veszteségeket és 

második világháború utáni meghurcoltatásokat elszenvedett técsői magyar közösségben és 

református gyülekezetben mindig volt annyi erő, hogy talpra álljon. 

 

Hosszas huzavona után hivatásos magyar–román tolmácsot alkalmaz a 
marosvásárhelyi városháza 
2019. november 15. – Krónika 
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Hivatásos szinkrontolmács fogja ezután magyarról románra fordítani az önkormányzati 

képviselők hozzászólásait a marosvásárhelyi városházán. Bár az önkormányzat hosszas 

huzavona után szerződést között egy tolmáccsal, az egyelőre még nem állhatott munkába. 

Dianora Monica Buculei jegyző magyarázata szerint azért, mert a polgármesteri hivatal nem 

tudott eleget tenni a szerződés azon kitételének, miszerint három nappal a közgyűlés előtt 

értesíti a fordítót. Marosvásárhelyen a közigazgatási törvény értelmében az RMDSZ több 

mint tíz éve következetesen kéri a tanácsülésekre a szinkronfelszerelés és a tolmács 

biztosítását. 

 

Johannis megerősítette: számít a RMDSZ-szimpatizánsok szavazataira is 
2019. november 15. – maszol.ro 

Számít a Mentsétek meg Romániát Szövetség–Szabadság, Egység és Szolidaritás Pártja 

koalíció (USR–PLUS) és a Népi Mozgalom Párt (PMP) választóinak szavazataira, de bízik 

benne, hogy szavazatokat szerez az RMDSZ-től is – nyilatkozta pénteken Nagybányán Klaus 

Johannis államfő, aki a Nemzeti Liberális Párt (PNL) jelöltjeként második mandátuma 

megszerzésére pályázik. Mint kifejtette, a liberálsi jelölt szavazatokat akar szerezni „a többi 

romániai demokratikus csoportosulástól” is, például az RMDSZ-től. Mint köztudomású, a 

magyar érdekvédelmi szövetség egyik jelölt mellett sem kampányolni: szavazóit a választáson 

való részvételre buzdította Kelemen Hunor elnök, de a választók döntésére bízta, hogy kire 

pecsételnek.  

 

Nem egy-két évre, hosszú távra kell tervezni a szórványban – Szamosújváron 
jártunk  
2019. november 15. – maszol.ro 

Építkeznek, keresik a kihívásokat, tehetséget ápolnak és közösséget is formálnak kicsik, 

nagyok között Szamosújváron. A Téka Alapítvány immár 26 éve tartja mindennél 

fontosabbnak a helyi magyarság sorsát, ötleteivel fáradhatatlanul gazdagítja azt. Itt nem a 

magyarság szenvedő túlélését látjuk, hanem a szórványlét vonzó és követendő példáját. A 

2016-ban átadott új iskolaépület előkészítőtől érettségiig ad otthont (a bentlakás miatt szó 

szerint is) a szamosújvári és a környező településekről származó magyar gyermekek számára. 

A Magyar Szórvány Napján ezt a lelkes közösséget mutatja be a maszol.ro helyszíni 

riportjában. 

 

Hazám-díjban részesült Dávid Gyula kolozsvári irodalomtörténész 
2019. november 16. – MTI, Krónika 

Dávid Gyula irodalomtörténész, Fischer Ádám karmester, Kulka János színművész, Losonczi 

Ágnes szociológus, Németh Miklós közgazdász, politikus, Parti Nagy Lajos költő és Radnóti 

Zsuzsa dramaturg nyerték el idén a Hazám-díjat; a XXI. Század Társaság elismerését 

szombaton adták át Budapesten. Az indoklás szerint Dávid Gyula kolozsvári 

irodalomtörténész, szerkesztő, műfordító szülőföldje magyar irodalmának ápolásával, 

tudományos tevékenységével érdemelte ki a díjat. 
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Ennek nem örül az RMDSZ: Klaus Johannis támogatja a kétfordulós 
polgármester-választásra történő áttérést 
2019. november 16. – Krónika, transindex.ro, maszol.ro 

Besztercei korteskörútján a második mandátumára pályázó államfő elmondta, egyértelműen 

amellett van, hogy a polgármester-választás kétfordulós legyen. Hozzátette, természetesen 

erről politikai tárgyalásokat kell folytatni a parlamentben, de ha rajta múlna, egyértelműen a 

kétfordulós választásokat részesítené előnyben. „Így lenne korrekt, így lenne valós esélyük a 

közösségeknek arra, hogy a legjobb jelöltet válasszák” – fogalmazott Klaus Johannis. Az 

RMDSZ-szel a Dăncilă-kormány megbuktatása előtt kötött megállapodásban a PNL 

megígérte ugyan a szövetségnek, hogy a választójog módosítása terén nem kerülik meg a 

parlamentet, viszont az USR-rel és az ALDE-val éppen a jelenlegi egyfordulós 

megmérettetésről való áttérésben állapodtak meg a liberálisok. Kelemen Hunor RMDSZ-

elnök az államfőválasztás első fordulója előtt a Krónikának adott interjúban úgy fogalmazott: 

az „ördöggel is hajlandó összefogni” a jelenlegi egyfordulós polgármester-választási rendszer 

megőrzéséért, amelyet legitimnek, demokratikusnak tart. 

 

Interjú Kósa András Lászlóval, a bukaresti Balassi Intézet igazgatójával 
2019. november 16. – Erdély Ma, Háromszék 

Sorozatokra, koncentrált, fesztiválszerű eseményekre felfűzött tevékenységgel igyekszik 

megjeleníteni a magyar kultúrát a bukaresti Balassi Intézet – elsősorban román nyelvi 

területeken. Az intézet igazgatója, Kósa András László a Bánffy-trilógia román nyelvű 

változatának megjelentetését tekinti az idei év legnagyobb fegyvertényének. 

 

Készül a székely–szórvány Erasmus-program 
2019. November 17. – MTI, hirado.hu, Krónika, maszol.ro 

A Magyar jövőt a szórványban! mottóval kidolgozott, 2020–2024 közötti időszakra szóló új 

cselekvési tervben az RMDSZ nagy hangsúlyt fektet a 21. századi kommunikációs társadalom 

valóságainak megfelelő hálózatépítésre, együttműködésre. A magyar szórvány napja 

alkalmából szombaton Aradon tartott tanácskozáson a Romániai Magyar Demokrata 

Szövetség (RMDSZ) véglegesítette a 2020-2024-es szórvány cselekvési tervet. A terv 

részleteit vasárnap ismertette honlapján az RMDSZ. A Magyar jövőt a szórványban! mottójú 

dokumentumot Winkler Gyula európai parlamenti képviselő, az RMDSZ Hunyad megyei 

szervezetének elnöke mutatta be. A terv többek között ifjúsági csereprogramokkal erősítené 

meg a székely-szórvány együttműködést. 

 

Mennyire szegény valójában Székelyföld? Az Erdélystat elemzői válaszolnak 
2019. november 16. – maszol.ro 

Székelyföld egyre inkább lemarad az erdélyi gazdasági versenyben – legalábbis a GDP 

alakulása ezt mutatja. Ezt a lemaradást érdekes módon az átlagjövedelmek alakulása nem 

feltétlenül tükrözi. Az Erdélystat elemzéseinek segítségével keresték a választ arra, hogy 

Székelyföld valójában mennyire szegény.  
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https://kronikaonline.ro/belfold/klaus-johannis-amogatja-a-ketfordulos-polgarmester-valasztasra-torteno-atterest
https://kronikaonline.ro/belfold/klaus-johannis-amogatja-a-ketfordulos-polgarmester-valasztasra-torteno-atterest
https://www.erdely.ma/kalandtura-a-roman-kulturalis-terben-beszelgetes-kosa-andras-laszloval-a-bukaresti-balassi-intezet-igazgatojaval/
https://hirado.hu/kulfold/kulpolitika/cikk/2019/11/17/veglegesitette-a-2020-2024-es-szorvany-cselekvesi-tervet-az-rmdsz
https://www.maszol.ro/index.php/gazdasag/118893-mennyire-szegeny-valojaban-szekelyfold-az-erdelystat-elemz-i-valaszolnak
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Nyomásgyakorlást remélnek medveügyben 
2019. november 16. – szekelyhon.ro 

Az Európai Bizottság (EB) által remél nagyobb nyomásgyakorlást a román kormányra a 

medveprobléma rendezésének ügyében Benke József, aki tagja az EB környezetvédelmi 

igazgatóságához tartozó, Hargita megyében működő romániai nagyragadozó platformnak. A 

szerveződés prioritási listát készített a medvekérdés megoldásához szükséges teendőkről, 

amelyről jelentést tesznek az EB szakintézményének. 

 

Pro Architectura díjjal jutalmazták a kolozsvári Vallásszabadság Háza tervezőit 
Budapesten 
2019. november 17. – Krónika 

A kolozsvári Vallásszabadság Háza építészeti tervezéséért Furu Xéniát, Wagner Pétert és 

Guttmann Szabolcsot Pro Architectura díjjal jutalmazták miniszteri elismerésként a hét 

végén Budapesten az Országházban. Az elismerésben részesülők Gulyás Gergely 

miniszterelnökséget vezető minisztertől vehették át a díjakat. „Magyarország megújulása nem 

képzelhető el az épített örökség megújítása nélkül. Abból a gazdasági fejlődésből, amelynek 

pozitív következményeit ma az ország megtapasztalhatja, kiemelkedően fontos jelentősége 

van az építőiparnak és az építészetnek” – fogalmazott Gulyás. A díjjal a magyar építészeti 

kultúra népszerűsítése, a minőségi épített környezet létrehozása terén jeleset alkotók 

munkáját ismerik el. 

 

Menesztették a Hargita megyei prefektust az út szélén haldokló medve miatt 
2019. november 17. – Krónika, Erdély Ma, transindex.ro, maszol.ro, szekelyhon.ro 

Menesztette tisztségéből Ion Marcel Vela belügyminiszter Hargita megye prefektusát, Jean-

Adrian Andreit. A tárcavezető a Parajd és Szováta között szombat este elgázolt és vasárnap 

délig az út szélén agonizáló medve helyzetének nem megfelelő kezelése miatt indítványozta a 

prefektus leváltását – derül ki az Agerpres által idézett belügyi közleményből.  

 

Villáminterjú Menyhárt Józseffel és Őry Péterrel a MÁÉRT után 
2019. november 15. – Ma7.sk 

Menyhárt Józsefet, a Magyar Közösség Pártjának elnökét és Őry Pétert, az MKP Országos 

Tanácsának elnökét telefonon sikerült utolérnünk a ma megtartott Magyar Állandó 

Értekezlet után. “Az MKP mindig is az etnikai politizálás mellett tette le a voksát. Nem sokkal 

az EP-választások után a párt Országos Elnöksége egyértelműen hitet tett az mellett, hogy az 

MKP-nek etnikai alapon szerveződve, a magyar érdekeket képviselve kell politizálnia. Orbán 

Viktor szavai és a zárónyilatkozat tartalma csak megerősít abban, hogy jó úton járunk” – 

nyilatkozott Menyhárt József. 
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https://szekelyhon.ro/aktualis/nyomasgyakorlast-remelnek-medveugyben
https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/pro-architectura-dijjal-jutalmaztak-a-kolozsvari-vallasszabadsag-haza-tervezoit-budapesten
https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/pro-architectura-dijjal-jutalmaztak-a-kolozsvari-vallasszabadsag-haza-tervezoit-budapesten
https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/menesztettek-a-hargita-megyei-prefektust-az-ut-szelen-haldoklo-medve-miatt
https://ma7.sk/kozelet/aktualis/villaminterju-menyhart-jozseffel-es-ory-peterrel-a-maert-utan
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A magyar nyelv napja tiszteletére 
2019. november 15. – Felvidék Ma 

Kazinczy Ferenc gondolatával nyitotta meg a magyar nyelv napja alkalmából megrendezett 

Szép Magyar Beszéd iskolai fordulóját Nothart Erika, a Csongrády Lajos Alapiskola helyettes 

igazgatója, magyar szakos pedagógus. Csatlakozva a jeles naphoz, a versennyel lehetőséget 

adtak az iskola tanulói közül mindazoknak, akik az anyanyelv művelését fontosnak tartják. 

Két kategóriában, három fordulóban zajlott a verseny. Az első fordulóban a versenyzők 

felolvasták a magukkal hozott, szabadon választott szöveget, amelyet tíz perc felkészülés után 

a kötelező szöveg értő tolmácsolása követett. A harmadik forduló a szövegalkotás volt, ahol a 

versenyzők, a zsűri által meghatározott témákból, a fogalmazási műfajból választva egyet, 

rövid felkészülés után 2-3 percben előadták azt. 

 

Emléktáblát avattak Kolár Péter tiszteletére 
2019. november 16. – Ma7.sk 

Az 51. Kazinczy Napok záróakkordjaként emléktáblát avattak Kolár Péter kultúraszervező, 

színházigazgató, a Csemadok egykori elnöke emlékére Kassán. Az 51. Kazinczy Napok utolsó 

napjának programja Minya Károly nyelvész, a Nyíregyházi Egyetem oktatási 

rektorhelyettesének Mit művel a nyelvművelő? című előadásával vette kezdetét, majd Gazda 

István tudománytörténész, a Magyar Tudománytörténeti Intézet igazgatója ismertette Kolár 

Péter életét, munkásságát, illetve idézett fel vele kapcsolatos emlékeket. 

 

Az Eucharisztia összeköti a Kárpát-medencei népeket 
2019. november 16. – Felvidék Ma 

Nem egész egy év múlva, szeptember 13-a és 20-a között rendezik meg az 52. Nemzetközi 

Eucharisztikus Kongresszust Budapesten. Felvidék-szerte készülnek a katolikus hívek a jeles 

eseményre. Számos hitbéli megerősítő előadást, lelki gyakorlatot és egyéb alkalmat szerveztek 

már eddig is. A napokban az ipolysági Fegyverneki Ferenc Közös Igazgatású Katolikus Iskola 

kápolnájában tartott az eseményről előadást dr. Fábry Kornél atya. Az előadást követően a 

Budapesti Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus Általános Titkársága főtitkárát a 

Felvidék.ma kérdezte többek között az előkészületekről, a programokról, valamint a 

Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus jelentőségéről. 

 

Balog Zoltán kapta a Pálóczi Czinke István-díjat 
2019. november 16. – Felvidék Ma 

Rimaszombatban, a református templomban, a soron következő zsinat nyitó istentiszteletén 

adták át november 15-én a Pálóczi Czinke István-díjat, melyet idén Balog Zoltán budapesti 

lelkipásztor, miniszterelnöki biztos, az EMMI volt minisztere érdemelte ki. A kitüntetést, 

mely egy oklevélből, Pálóczi Czinke István arcképét és a szlovákiai református egyház címerét 

ábrázoló ezüst emlékéremből és 1000 euró díjázásból áll Fazekas László püspök és Fekete 

Vince főgondnok adta át. A Palóczi Czinke István-díjat a Szlovákiai Református Keresztyén 

Egyház Zsinata alapította 2013-ban, és a Tiszán inneni Református Egyházkerület volt 

püspökéről nevezték el. 
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https://felvidek.ma/2019/11/a-magyar-nyelv-napja-tiszteletere/
https://ma7.sk/tajaink/emlektablat-avattak-kolar-peter-tiszteletere-kepgaleriaval
https://felvidek.ma/2019/11/az-eucharisztia-osszekoti-a-karpat-medencei-nepeket/
https://felvidek.ma/2019/11/balog-zoltan-kapta-a-paloczi-czinke-istvan-dijat/
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„Miért ne tudnék nemet mondani Bugár Bélának?” – A hidas politikus a Smer 
botrányairól és pártja lehetőségeiről 
2019. november 17. – Ma7.sk 

Ha a nyáron mindannyian ténylegesen keresték volna a magyar-magyar megegyezést, akkor 

megszülethetett volna a közös lista – mondja az MKP-Híd tárgyalások kudarcáról Balódi 

László, a Híd parlamenti képviselője, aki azon kevés hidas politikusok közé tartozik, akik 

hajlandók interjút adni a ma7-nek. Balódi ráadásul nyár óta ezt már harmadszor teszi meg: 

ezúttal a Híd Smerhez fűződő viszonyáról, valamint arról is beszélt, hogy Simon Zsolt miért 

hagyta el valójában a Hidat, és hogy Jakab Elemérnek van-e helye a Híd listáján. 

 

Tüntetett az ellenzék az ünnepen, a szónokok között volt Berényi József is 
2019. november 17. – Ma7.sk 

A Tisztességes Szlovákiáért által szervezett megemlékezésen jóval többen jelentek meg, mint 

a parlamenti ellenzék rendezvényén. A rendezvényen a megjelent politikusok elsősorban az 

ellenzéki pártok összefogását hangsúlyozták. Az OĽaNO vezetője, Igor Matovič arra 

figyelmeztetett, hogy a kisebb ellenzéki pártokra leadott szavazatok elvesznek. A 

rendezvényen felszólalt Ján Budaj, a 30 évvel ezelőtti események egyik központi alakja is. 

Ugyancsak szót kapott Grendel Gábor, aki arra emlékeztetett, hogy édesapja, Grendel Lajos 

30 évvel ezelőtt ugyanitt állt, és felszólalt a magyar kisebbség nevében. 

 

Újabb harminc év kell a valódi rendszerváltáshoz? – Dunaszerdahelyi 
fotókiállítás a '89-es helyi tüntetésekről 
2019. november 17. – bumm.sk 

A dunaszerdahelyi Csallóközi Népművelési Központban Bizonyíték '89 címmel nyílt kiállítás 

a bársonyos forradalom 30. évfordulója alkalmából, ami a kommunista rendszer bukását 

eredményezte Csehszlovákiában. A tárlat Fogas Ferenc és Örzsik Ödön korabeli fotográfiái, 

továbbá sajtótörténeti dokumentumok segítségével eleveníti fel a harminc évvel ezelőtti 

történéseket. A kiállításmegnyitó részeként beszélgetőest is volt, amelynek résztvevői Barak 

László és Ľubomír Navrátil, az 1989 novemberi dunaszerdahelyi történések aktív résztvevői 

voltak. "Éreztük, hogy valami más, szebb, jobb jön" – emlékezett vissza a 30 évvel ezelőtti 

novemberi eseményekre Örzsik Ödön, aki Fogas Ferenc fotográfussal közösen fényképezte a 

dunaszerdahelyi tüntetéseket. Az akkor 30 éves Örzsik Ödön elmondása szerint nem féltek a 

megtorlástól, a fiatalok ugyanis mindig rebellisek, és meg akarják változtatni a világot. Arra 

emlékszik, hogy a tüntetéseken nagyon jó hangulat volt, az emberek tele voltak ideákkal. 

 

A Csemadok él – Nagykéren is 
2019. november 17. – Felvidék Ma 

Hetven évvel ezelőtt fellélegzett a magyarság, a hontalanság évei után végre lehetett magyarul 

beszélgetni az utcán is, újraszerveződhettek az esztrád-, a hagyományőrző csoportok, 

énekkarok, megalakult a Csemadok. Az 1949. március 5-i országos alakulást követően sorra 
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https://ma7.sk/kozelet/bmiert-ne-tudnek-nemet-mondani-bugar-belanakr-n-a-hidas-politikus-a-smer-botranyairol-es-partja-lehetosegeirol
https://ma7.sk/kozelet/bmiert-ne-tudnek-nemet-mondani-bugar-belanakr-n-a-hidas-politikus-a-smer-botranyairol-es-partja-lehetosegeirol
https://ma7.sk/kozelet/aktualis/tuntetett-az-ellenzek-az-unnepen
https://www.bumm.sk/regio/2019/11/17/ujabb-harminc-ev-kell-a-valodi-rendszervaltashoz-dunaszerdahelyi-fotokiallitas-a-89-es-helyi-tuntetesekrol
https://www.bumm.sk/regio/2019/11/17/ujabb-harminc-ev-kell-a-valodi-rendszervaltashoz-dunaszerdahelyi-fotokiallitas-a-89-es-helyi-tuntetesekrol
https://felvidek.ma/2019/11/a-csemadok-el-nagykeren-is/
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jöttek létre az alapszervezetek,s az elsők között alakult meg Nagykéren is a Csemadok, azóta 

is töretlenül működve, bevonva a magyar kultúra megélésbe a fiatalokat, sőt a gyerekeket is. 

November 16-án ünnepelte a Csemadok megalakulásának hetvenedik évfordulóját az 

Érsekújvári járáshoz tartozó nagykéri alapszervezet. Az ünnepi műsor elején a Molnár 

zenekar zenélt, majd Dojčán Krisztina és Száraz Márk tárogatón játszott. 

 

Szabadka: Megtartották a XXIV. Kárpát-medencei Honismereti versenyt 
2019. november 16. – Vajdaság MA 

Az Észak-bácskai Magyar Pedagógusok Egyesülete szombaton 24. alkalommal szervezte meg 

hagyományos Kárpát-medencei Honismereti versenyét a szabadkai Széchenyi István 

Általános Iskolában. Az emlékév kapcsán idén II. Rákóczi Ferenccel és korával voltak 

kapcsolatosak a kérdések. 

 

Jog és gazdaság összefüggései 
2019. november 18.  –Magyar Szó  

A zombori Megyeház dísztermében tartotta meg szakmai összejövetelét szombaton a több 

mint 160 tagot számláló Vajdasági Magyar Jogász Egylet. A jog és gazdaság összefüggéseiről 

című tanácskozáson Nyilas Mihály, a Vajdasági Magyar Jogász Egylet elnöke üdvözölte a 

megjelenteket, és megköszönte a magyar Nemzetpolitikai Államtitkárság és a Bethlen Gábor 

Alap támogatását. 

 

Vajdasági Gyermek Szólótáncverseny Szabadkán 
2019. november 16. – Pannon RTV 

A hetedik alkalommal megrendezett versenyen a vajdasági fellépők mellett magyarországi 

versenyzők is színpadra léptek a Gyermekszínházban. A Zentáról érkező Menyhárt Zsombor 

az idén somogyi kanásztáncokkal készült: „A felkészülés nem volt annyira nehéz, mert már 

volt egy alapom és azt csak bővítettük és folyamatosan csak gyakoroltunk.”A gyerekek 

szólótáncversenyén 44 műsorszámban csaknem 80 gyermek mutatta meg tánctudását. 

Brezovszki Roland, a Talentum Tehetséggondozó Művészeti Egyesület művészeti vezetője 

elmondta, egyre nagyobb versennyé növi ki magát a rendezvény. Szerinte a vajdasági néptánc 

utánpótlásának szempontjából is fontos ez a verseny, hiszen egyéniségeket emel ki a 

csoportokban. 

 

Ukrán külügyminiszter-helyettes: Kijev nem fogja eltörölni sem az oktatási, sem 
a nyelvtörvényt 
2019. november 15. – MTI, hirado.hu, Index  

Ukrajna nem fogja eltörölni sem a 2017-es oktatási törvényt, sem az ukrán mint államnyelv 

működéséről szóló jogszabályt, de kész az egyenrangú párbeszédre és a megállapodásra 
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https://www.vajma.info/cikk/vajdasag/24387/Szabadka-Megtartottak-a-XXIV_-Karpat-medencei-Honismereti-versenyt.html
https://www.magyarszo.rs/hu/4147/vajdasag_zombor/211161/Jog-%C3%A9s-gazdas%C3%A1g-%C3%B6sszef%C3%BCgg%C3%A9sei.htm
https://pannonrtv.com/rovatok/kultura/vajdasagi-gyermek-szolotancverseny-szabadkan
https://hirado.hu/kulfold/kulpolitika/cikk/2019/11/15/kijev-nem-fogja-eltorolni-sem-az-oktatasi-sem-a-nyelvtorvenyt
https://hirado.hu/kulfold/kulpolitika/cikk/2019/11/15/kijev-nem-fogja-eltorolni-sem-az-oktatasi-sem-a-nyelvtorvenyt
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Magyarországgal - jelentette ki Vaszil Bodnar ukrán külügyminiszter-helyettes a Szevodnya 

című ukrán lapnak adott interjújában, amely pénteken jelent meg az újság honlapján. A 

tisztségviselő emlékeztetett arra, hogy Ukrajna maga kérte az Európa Tanács Velencei 

Bizottságának állásfoglalását az oktatási törvényről, és mostanra a testület hét ajánlásából 

hatot már végre is hajtott. Az utolsót - a magániskolákra vonatkozót - a középszintű 

oktatásról szóló törvényben rendezi, amelyet első olvasatban a parlament már elfogadott, és 

reményei szerint még ebben a hónapban véglegesen jóváhagy. A nyelvtörvény vizsgálatát 

nemrégiben szintén megkezdte a Velencei Bizottság, állásfoglalása decemberre várható. 

Bodnar emlékeztetett arra is, hogy Kijev készül egy kisebbségi nyelvhasználatról szóló 

törvényt is elfogadni, amelynek kidolgozásába szavai szerint be akarják vonni az ukrajnai 

nemzeti kisebbségi közösségek képviselőit is. 

 

A kárpátaljai magyarok szovjet lágerekbe hurcolására emlékeztek Szolyván 
2019. november 16. – MTI, Magyar Nemzet, Origo  

Gyászünnepséggel és félezer fős emlékmenettel emlékeztek meg szombaton Kárpátalján 

arról, hogy 75 évvel ezelőtt deportálták a sztálini lágerekbe a vidék magyar férfilakosságát a 

megszálló szovjet hatóságok. Szolyván, az egykori gyűjtőtábor helyén anyaországi 

támogatással létesített emlékparkban tartott központi megemlékezésen Kalmár Ferenc, a 

Külgazdasági és Külügyminisztérium szomszédságpolitikáért felelős miniszteri biztosa 

hangsúlyozta: a sztálinizmus kárpátaljai magyar áldozatainak emlékparkja a Kárpát-

medencei magyarság egyik központi zarándok- és rendkívül fontos emlékhelyévé vált. "Nagy 

tisztelettel hajtunk fejet az ártatlanul elhurcolt nemzettársak emléke előtt, és emlékezünk a 

szörnyű emberi sorstragédiákra" - tette hozzá. 

 

Potápi: Hazahívtuk az ösztöndíjasokat 
2019. november 15. – karpatalja.ma 

A nemzetpolitikai államtitkár a Magyar Hírlapnak beszélt a Kárpátaljáról kiutált magyar 

ösztöndíjasokról, a határontúli vegyespártokról és az ukrán–magyar viszony változásairól. 

Elmondta: Megváltozott az elnök és a kormány, de az alapkérdések sajnos nem oldódtak meg, 

sőt, további visszalépések is vannak a kárpátaljai magyarság helyzetét illetően. Budapest elég 

sokszor világossá tette, hogy mindaddig nem támogatja Ukrajna euroatlanti integrációit, 

amíg ez a helyzet nem változik. A Petőfi Program kárpátaljai ösztöndíjasaival kapcsolatrban 

elmondta: „a hír igaz, nyolc kárpátaljai ösztöndíjasunkat hazahívtuk, és úgy döntöttünk, más 

külhoni régiókba helyezzük át őket, ugyanis problémák merültek fel az ösztöndíjasok 

tartózkodási engedélyének kiállítása kapcsán, tevékenységükkel kapcsolatban pedig 

vizsgálódások indultak.” 

 

Megnyílt a Tulipán Tanoda nagydobronyi részlege 
2019. november 15. – karpatalja.ma 

Megnyitotta kapuit a Tulipán Tanoda Magyar Népművészeti Iskola nagydobronyi telephelye. 

Az intézményben népi hegedű- és néptáncoktatás kezdődött, de januártól citerázni is 

K
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https://magyarnemzet.hu/kulfold/a-karpataljai-magyarok-szovjet-lagerekbe-hurcolasara-emlekeztek-szolyvan-7500800/
http://www.karpatalja.ma/karpatalja/nezopont/potapi-hazahivtuk-az-osztondijasokat/
http://www.karpatalja.ma/karpatalja/oktatas/megnyilt-a-tulipan-tanoda-nagydobronyi-reszlege/
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tanulhatnak majd a gyerekek. Az ünnepélyes eseményen Kiss Julianna, a Tulipán Tanoda 

igazgatója köszöntötte a megjelenteket. 

 

Nyílt nap a Kétnyelvű Gimnáziumban 
2019. november 16. – volksgruppen.orf.at 

Nyílt napot tartottak a Kétnyelvű Szövetségi Gimnáziumban november 16-án, szombaton 

Felsőőrött. Az iskola iránt érdeklődő gyermekek és szüleik részt vehettek a tanórákon, ahol 

bepillantást nyerhettek a gimnázium falai között zajló munkába. A januári próbanapokra már 

várják a diákok regisztrációját. 

 
 

 

Elektronikus sajtó 

 
Térkép 

2019. november 15. – Duna World 

 

Az erdélyiek azt mondják, hogy Tündérországban, azaz Erdélyben a szórványban a 

legnehezebb magyarként megmaradni. A Partium északi térségében fekvő Avasújváros 

magyar lakói azonban összefogással és kitartással mai napig őrzik magyarságukat. Adásunk 

elején az 1800 lelkes kis magyar szigetre látogatunk.   

  

A külhonban élő magyarság létének legfontosabb feltétele az anyanyelv megőrzése, a magyar 

oktatás. Az 1.2 tized milliós romániai magyarság csaknem fele szórványban él. A gyimesi és 

moldvai csángó fiataloknak az elmúlt negyedszázadban a gyimesfelsőloki Árpádházi Szent 

Erzsébet Római Katolikus Líceum teremtett továbbtanulási lehetőséget. Az iskola egyik 

büszkesége a gyimesközéploki Tankó Erika, színművész , aki élő bizonyíték arra, hogy az 

elszigetelt szórványból is van kitörési lehetőség.  

 

Kárpátalján az ott élő 150 ezres magyarságnak a mai napig erős a nyelvi és kulturális 

kötődése. A kárpátaljai szórványtelepüléseken élő magyarokat azonban az asszimiláció egyre 

nagyobb mértékben veszélyezteti. Huszton a kétezres magyar közösség küzd a 

megmaradásáért.  

D
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sz
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https://volksgruppen.orf.at/magyarok/stories/3022004/
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Felvidéken a 2011-es népszámlálásnál 62 ezerrel kevesebben vallották magukat magyarnak, 

mint korábban. Jelenleg 523 olyan település van, ahol a magyarok aránya meghaladja a 10 

százalékot. Ugyanakkor a szórványosodás olyan régiókban is mutatkozik, ahol eddig nem volt 

jellemző. Egyre kevesebb magyar ajkú él Garamszentgyörgyön is, ahol egy nyugdíjas házaspár 

elhatározta, hogy mindenképp  megőrzik a magyar értékeket.  

 

Délvidéken, a Duna jobb partján, Újvidéktől 3O kilométerre fekszik Maradék falva. A múlt 

század elején magyarok éltek itt a legnagyobb számban és az anyanyelvi oktatást is 

megszervezték a szerémségi faluban. Ma a 600  fős közösség mindent megtesz a megmaradás 

érdekében. 

  

A Muravidék nemzetiségileg vegyesen lakott területén élik mindennapjaikat és  őrzik 

anyanyelvüket a muravidéki magyarok. Az egyik legkisebb határon túli magyar közösség 100 

évvel ezelőtt a negyedére zsugorodott. Ma a Muravidéken  5 ezren vallják magukat magyar 

nemzetiségűnek, de a becslések szerint tízezren beszélik a magyar nyelvet.  

 

 

Térkép 

2019. november 16. – Duna World 

 

Egyre több az elszegényedett, hátrányos helyzetű család Kárpátalján. Ukrajnában jelenleg a 

szociális háló elég hiányosan működik, így a helyi közösségekre hárul az a feladat, hogy 

odafigyeljenek a legelesettebbekre környezetükben. Így van ez Nagydobronyban is, ahol 

szeretettel segítenek a nehéz sorsú családoknak és időseknek. 

 

Újra van magyar bölcsődéje Nagyváradnak! Az egyház a magyar szülők körében végzett 

felmérés alapján döntött úgy, megpályázza a magyar kormány Kárpát-medencei óvodaépítési 

programját, hogy egy korszerű óvodát építhessenek. És nyertek! A Partiumban is egyedülálló 

intézmény a Királyhágó-melléki Református Püspökség udvarán épült fel. 

 

Romániában Székelyföld után az Érmelléken találhatjuk a legnagyobb magyar közösséget.A 

Nagyvárad közelében fekvő Micskén ma mintegy 950 magyar él, akik minden erejükkel 

megpróbálják lassítani az asszimilációt. Ebben nagy segítségükre van egy 

Székelyudvarhelyről 30 éve Micskére költözött tanárnő. 

 

https://mediaklikk.hu/video/terkep-2019-11-16-i-adas-2/
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A néptánccal, a népdalokkal segít a Bodrogközben a magyar közösségnek az a Petőfi 

ösztöndíjas fiatalember is, aki már kicsi gyerekkora óta táncol és ahogy Ő mondja a 

népdalokat pedig szívében hordozza. Bodrogköz,a Felvidék legkeletibb magyarok lakta 

régiója, ahol a 90-es években sorra szűntek meg a hagyományőrző csoportok. 

 

A következő riportunkban olyan vajdasági fiatalokat mutatunk be, akik mertek nagyot 

álmodni ,volt kitartásuk és mindenképpen szülőföldjükön szerettek volna maradni, mert ide 

köti Őket családjuk. Modern cukrászdájuk kialakításában szinte minden barátjuk részt vett… 

 

Külhoni magyar tehetségek is bemutatkoznak a közmédia Fölszállott a páva népzenei és 

néptánc tehetségkutató műsor idei gyerekévadában: az első adásból továbbjutott – többek 

között - a körtvéfáji ifjú népdalénekes, Szász Csanád László, és ugyancsak Erdélyt képviseli 

majd a november 22-ei élő adásban a székelyudvarhelyi énekegyüttes, a Nyitnikék. Őket 

lestük meg Székelyföldön, miként készülnek az élő televíziós műsorra. 

 

 
Öt kontinens 

2019. november 16. – Duna World 

 

9. alkalommal rendezték meg az év legnagyobb nemzetpolitikai eseményét, a Magyar 

Diaszpóra Tanácsot.  A külhoni magyarság éves budapesti fóruma ismét jó lehetőséget 

teremtett arra, hogy a résztvevők értékeljék az elmúlt év eredményeit és tapasztalatcsere 

mellett meghatározzák a jövő irányvonalait. 

  

A sport szeretete összehozza az embereket. Ez az érzés talán még erősebben él azokban, akik 

a hazájuktól távol élnek. Nem csoda hát, ha a magyar sikersportokért, hazai együttesekért 

szorító, külföldön élő honfitársaink, igyekeznek minden olyan alkalmat megragadni a 

szurkolásra, amikor egy magyar csapat választott országukba, városukba látogat. Így volt ez 

múlt szombaton a svédországi Göteborgban is, ahol a helyi Sävehof (ejtsd: szevehof) 

együttese a Győri AUDI ETO KC kézilabdacsapatával mérkőzött meg, közel 250 magyar 

szurkoló buzdítása mellett.   

  

60 éve egy csapat - 6 évtizede ápolják a cserkész és magyar hagyományokat az amerikai 8-as 

számú Julianus barát cserkészcsapat tagjai. Ezt az évfordulót ünnepelték meg Los Angelesben 

nemrég. 

  

https://mediaklikk.hu/video/ot-kontinens-2019-11-16-i-adas/
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Magyar zenétől és tánctól volt hangos Buenos Aires a múlt hétvégén. Néptáncosok, 

népzenészek adtak egymásnak találkozót, hogy közösen ünnepeljék a Regös Néptáncegyüttes 

fennállásának 60. évfordulóját. 

  

Moldvai csángó hagyományőrzők mutatkoztak be az elmúlt hét végén New Yorkban. 

November 13. a Magyar Nyelv Ünnepe, annak emlékére, hogy 1844-ben ezen a napon 

fogadták el azt a törvényt, amely a magyar nyelvet államnyelvvé tette. // Ennek tiszteletére 

rendezték meg immár 4. alkalommal a Magyar Örökség Fesztivált. A kultúránk sokszínűségét 

hirdető rendezvény kiállítással, a Bajdázó zenekar koncertjével, gasztronómiai bemutatóval, 

kézműves foglalkozással várta a kicsiket és nagyokat a New Yorki Magyar Házba. Emellett 

megismerkedhettek a népi motívumok ihlette divatos ruhákkal csakúgy, mint a csángók 

történetével. A fesztivál kiemelt vendége Petrás Mária Príma Primissima- és Magyar örökség 

díjas moldvai csángó népdalénekes és keramikusművész volt, aki fellépése mellett örömmel 

segített a gyerekeknek a pereckészítésben. Az esemény a magyar nyelvet ünnepelte kultúránk 

minden erejével és a gyerekeket és felnőtteket is egységbe kovácsoló táncház varázsával. 

  

Más eseménynek is helyszíne volt a közelmúltban a New Yorki Magyar Ház. Az 1958 óta 

működő Széchenyi Társaság  a test – lélek – szellem egységének harmóniájában,  elődeink 

varázslatos örökségét vitte el a világ egyik legfejlettebb városának magyarjai közé. 

  

Magyar ételekkel, bográcsos finomságokkal versenyeztek az ausztráliai Brisbane-ben élő 

magyarok. A helyi közösség nemcsak szórakozási lehetőséget teremtett a programmal, hanem 

tovább erősítette az anyaországtól távol élőkben a  nemzeti tudatot, az összetartozás érzését. 

A vásári hangulat legfontosabb kellékei ezen a novemberi hétvégén a szegedi paprika és a 

bogrács voltak. 

  

Határok nélkül 

2019. november 15. – Kossuth Rádió 

 

A MÁÉRT tagjai – a parlamenti vagy önkormányzati képviselettel rendelkező határon túli 

magyar szervezetek vezetői, - 18. alkalommal tanácskoztak Budapesten a miniszterelnökkel 

és a kormány  szakpolitikusaival, valamint a Országgyűlés pártjainak tisztségviselőivel.   

A magyar etnikai pártok szükségességéről, a Kárpát-medencei magyarlakta területek 

gazdasági fejlesztéséről és a magyar közösségek önazonosságának megvédéséről is beszélt 

Orbán Viktor miniszterelnök ma délelőtt a Magyar Állandó Értekezlet plenáris ülésén. 

Előadásában a kormányfő arról is beszélt, hogy az elmúlt évek vitái és kísérletezései után 

mára egyértelműen bebizonyosodott, hogy vegyes pártok nem, csakis tisztán magyar etnikai 

https://mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth/?date=2019-11-15_18-02-00&enddate=2019-11-15_18-40-00&ch=mr1
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pártok tudják megfelelően képviselni a magyar közösségek érdekeit a szomszédos 

országokban. 

Az értekezlet egyhangúlag elfogadott  Zárónyilatkozata első helyen fogalmazza meg, hogy 

„Elvárják a magyarországi politikai pártoktól, hogy a szomszédos államokban az ottani 

magyar közösségeket képviselő pártokat és jelölteket támogassák.  

A zárt ülést követő sajtótájékoztató után Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes, Potápi Árpád 

János államtitkár,  Magyar Közösség Pártja elnöke Menyhárt József, A KMKSZ elnöke 

Brenzovics László, a VMDZ elnöke Pásztor István, a Magyar Polgári Párt elnöke Mezei János, 

Az Erdélyi Magyar Néppárt ügyvezető elnöke, Tóró T. Tibot, A EMNT ügyvezető elnöke 

Sándor Krisztina nyilatkozott.  

Országgyűlés Nemzeti Összetartozás Bizottsága  - egyhangú  szavazással -  Állásfoglalást 

fogadott el a a Székely Nemzeti Tanács uniós polgári kezdeményezésének támogatásáról. A 

részletekről beszélt Izsák Balázst, a SZNT elnöke.   

Bethlen Gábor erdélyi fejedelem születésének és halálának évfordulóját, november 15-ét, 

szülővidéke, Hunyad megye kezdeményezésére, az RMDSZ nagyváradi kongresszusának 

döntése értelmében, Romániában 2011 óta ünneplik a magyar szórvány napjaként. 2015. 

november 3-án a magyar Országgyűlés, ezt a napot a magyar szórvány napjává nyilvánította. 

A magyar szórvány ünnepe ma már az egész Kárpát-medencére kiterjed. A szórvány 

valóságos hungarikum, számos más nyelvnek nincs is szava erre a  

 

Határok nélkül 

2019. november 16. – Kossuth Rádió 

 

Akitől írni, olvasni tanulunk, vagy kottát olvasni, azt örökre a szívünkbe zárjuk. És talán ez 

fordítva is így van, aki írni, olvasni tanít több generációt, rendelkezik azzal a képességgel, 

hogy mindenkire emlékszik. Ilyennek képzelem Khell Leventét és feleségét, akik az Arad 

környéki magyar gyerekeket tanítják több évtizede, vagy Pekár Tibort, aki muzsikusokat 

nevelt, koncertezett Szabadkán. Mindkettőjüket kitüntette Áder János köztársasági elnök a 

Magyar Ezüst Érdemkereszttel. Előbb az aradi Csiky Gergely Főgimnázium tanítóját Khell 

Leventét, majd Pekár Tibor hegedűművészt, a Szabadkai Filharmónia és a Szabadkai 

Kamarazenekar volt koncertmesterét halljuk.  

 

Kossuth Lajos Losonc város díszpolgára volt.  Temetésén 1894-ben,  a városa is képviseltette 

magát. Ezt követően indult el az a mozgalom, melynek célja Kossuth szobrának elkészíttetése 

és felállítása volt. 1910-ben fel is avatták, majd 1919-ben ledöntötték. Érdekel lenne megírni a 

Kossuth-szobrok Trianon utáni történetét. Ennek a krónikának lapjain szerepel a losonci 

Kossuth-szobor is.  

 

https://mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth/?date=2019-11-16_18-30-00&enddate=2019-11-16_19-10-00&ch=mr1
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Folytatódik a Duna menti falvak elmúlt 100 évének történeteiből összeállított 

dokumentumfilm-sorozat, a Vízsodorta históriák. Csiliznyárad és Medve után Kolozsnéma 

községbe látogatott el a Pro Media Alapítvány által működtetett ma7.sk médiacsalád 

forgatócsoportja. Kolozsnnémát hajósok lakták, a falu ebből a szempontból is különbözött a 

Csallóköz más településeitől.    

 

A körülményekhez képest nincs okuk a panaszra, mondják a délvidéki magyar filmesek. Idén 

eddig hat alkotást fejeztek be, további három készül, köztük egy nagyjátékfilm. Hiány van 

viszont a dokumentumfilmekből, pedig érdemes lenni foglalkozni több témával is. Erről 

beszélt Iván Attila, a magyarkanizsai Cinema Filmműhely elnöke és Bicskei Zoltán rendező.  

 

Mátészalkán a múlt hét végén tartották az I. Mátészalkai Ifjúsági Találkozót, amelyet a 

kertvárosi gyülekezet szervezett, a Nyírbátori református gyülekezet segítségével.  Az erdélyi 

és anyaországi fiatalokból összeállt formáció a CROSS-YOUNITY már nyár óta készült őszi 

koncertsorozatára, melynek főbb helyszínei: Nagyvárad, Szatmárnémeti, Debrecen, Nyírbátor 

és Mátészalka.  

 

Határok nélkül 

2019. november 17. – Kossuth Rádió 

Bács vármegyét Szent István király hozta létre az államalapítás és a királyi vármegyerendszer 

megszervezése idején Bács központtal az akkori ország déli részén. Kővára Károly Róbert 

parancsára épült a mocsarak közül kiemelkedő földháton. A történelem viharait egyetlen 

tornya vészelte át viszonylagos épségben. Nemrégiben helyreállított romjai megérik a 

kirándulást. Szabó Attila honismereti vezető kalauzol az impozáns várromok között. 

 

A délszláv háborút a Jugoszláviába tömörített népek függetlenségi harcaként tartják számon, 

amely 1991-ben kezdődött és az első szakasza az 1995-ös daytoni békeszerződésig aláírásáig 

tartott. Folytatódott a koszovói albán-szerb konfliktussal, majd az 1999-es NATO-

hadművelettel.   

A népek közötti évszázados, mesterségesen elnyomott ellentétek viharos erővel törtek 

felszínre: becsült adatok szerint 300 ezernél több áldozatot követelve. Testvér támadt 

testvérre, szomszéd szomszédnak oltotta ki életét. 

 

Hosszan tartó, súlyos harcok alakultak ki Vukovárnál, amelynek kórháza, illetve annak 

alagsora háborús emlékhely. Oldalsó bejárata fölött hatalmas vöröskereszt, amely a háború 

idején az udvaron jelezte a támadóknak, hogy civileket, sebesülteket ellátó egészségügyi 

intézmény fölött repülnek, de hiába. Vezetőnkkel, Jakumetovics Rozáliával, a vukovári 

https://mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth?date=2019-11-17_18-02-00&enddate=2019-11-17_18-40-00&ch=mr1
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magyar ház elnök-asszonyával elindulunk lefelé, a föld alá, ahová annak idején menekítették 

az ápoltakat.  

 

A vukovári magyar közösség ott jártamkor éppen október 23-a megünneplésére gyülekezett a 

Magyar Házban. A Vukovári Magyarok Egyesülete évtizedes működésének történetét egy 

piros pöttyös könyvben örökítették meg tavaly, a tízedik születésnapon. Ebből idézek: „Egy 

maréknyi magyar öntudatú, magyarul akadozva beszélő, de magyarul éneklő és csárdást 

táncoló ember küzd, dolgozik és reméli, hogy fenn tudja tartani és fel tudja mutatni a 

néphagyományok továbbélését és identitásformáló erejét az erősen megritkult délvidéki 

(egészen pontosan horvátországi) szórványság körében.” Ebben segíti őket a Petőfi 

ösztöndíjas Bódi Viktória. 

 

Eszék, Kelet-Horvátország legnagyobb, Horvátország negyedik legnagyobb városa a Dráva 

partján fekszik. Százezernél több lakosából ma már az ezret sem éri el a magyarok száma. 

Történelme őrzi a magyar múlt emlékeit, de a közelmúlt délszláv háborújának sebhelyeit is. 

 

 


