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Nyomtatott és online sajtó 
 

 

Nulláról kezdődik Mezei János volt gyergyószentmiklósi polgármester pere 
2019. november 18. – MTI, Krónika, transindex.ro, maszol.ro, szekelyhon.ro 

Négy és fél év pereskedés és egy elsőfokú felmentő ítélet után a Marosvásárhelyi Táblabíróság 

visszaküldte első fokra Mezei János volt gyergyószentmiklósi polgármester korrupciós perét. 

A pénteken kimondott jogerős ítélet kivonata a romániai bíróságok portálján jelent meg a hét 

végén. A jelenleg a Magyar Polgári Párt (MPP) elnöki tisztségét is betöltő Mezei János az 

MTI-nek elmondta: elkerülte az első fokon eljáró Hargita Megyei Törvényszék figyelmét egy 

2000-ben hozott törvény, amely szerint olyan bíráknak kellett volna ítélkezniük az ügyében, 

akiknek képesítésük van a hasonló, korrupcióval összefüggésbe hozott ügyekre. 

Felháborítónak tartom a kettős mércét: ha ők hibáznak, az nem számít, kezdődhet elölről 

minden, ha viszont én hibázok, esetleg nem jelenek meg egy tárgyaláson, azonnal rajtam 

csattan az ostor. Nem tehetek mást, újra elölről kell kezdeni a pereskedést, ismét fizetni az 

ügyvédet, és várni az ügy igazságos lezárását” – jelentette ki Mezei János. Azt is hozzátette: 

időhúzásnak tekinti ügyének fordulatát. 

 

Magyar Közösségi Összefogás: még nem hagyták jóvá a közös jelöltlistát 
2019. november 18. – Ma7.sk, bumm.sk, Felvidék Ma, Új Szó 

Az MKP és a Magyar Fórum (MF) parlamenten kívüli pártok, valamint az Összefogás 

mozgalom várhatóan e hét végén döntenek a közös jelöltlistáról és a közös indulásról. A 

szlovák állami hírügynökség (TASR) információi szerint lehetséges listavezetőként Bárdos 

Gyulát, az MKP elnökségi tagját emlegetik. Bárdos nem kommentálta ezt az információt. 

Králik Róbert, az MKP sajtótitkára elmondta: szombaton (november 23.) ül össze az MKP 

elnöksége és az Országos Tanács. A hétvégi tárgyalások után már egyértelmű lesz, hogy az 

MKP a Magyar Fórummal és az Összefogással közösen indul-e a választásokon, és ha igen, 

hogyan osztják majd el egymás között a listás helyeket. Hangsúlyozta, hogy meg kell várni azt 

is, hogyan dönt a többi párt. 

 

EMNP: két rossz közül kell a kevésbé elfogadhatatlant választanunk  
2019. november 18. – maszol.ro 

Arra kéri szimpatizánsait az Erdélyi Magyar Néppárt az elnökválasztás második fordulójában, 

hogy ne szavazzanak Viorica Dăncilă PSD-jelöltre, míg Klaus Johannis esetében a választók 

döntésére bízza, hogy bizalmat szavaznak-e ismét neki vagy sem. Összegzésképpen 

megállapítják, hogy a magyar szavazóknak ezúttal is két rossz jelölt közül kell a kevésbé 

elfogadhatatlant választaniuk. 
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https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/nullarol-kezdodik-mezei-janos-volt-gyergyoszentmiklosi-polgarmester-pere
https://ma7.sk/kozelet/magyar-kozossegi-osszefogas-meg-nem-hagytak-jova-a-kozos-jeloltlistat
https://www.maszol.ro/index.php/belfold/118992-emnp-ket-rossz-kozul-kell-a-kevesbe-elfogadhatatlant-valasztanunk
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Külön programmal segítik a Kárpát-medencei magyar borokat  
2019. november 18. – maszol.ro 

Neves magyarországi borászati szakértők és mintegy negyven Kárpát-medencei borász 

részvételével zajlott szombaton a Kárpátok Bora Külhoni Magyar Borászati Adatbázis 

program második konferenciája Nagyváradon. A programot a Magyar Házak Nonprofit Kft. 

hirdette meg, azzal a céllal, hogy számba vegye a partiumi, erdélyi, felvidéki, kárpátaljai, 

őrvidéki, bácskai és szlavóniai borvidékek borászatait és borászait. Hogy segítse szakmai 

fejlődésüket, elvégezze a színvonalas piaci megjelenéséhez szükséges fejlesztéseket, budapesti 

és badacsonyi bemutatóüzletek és egy online webáruház működtetésével megoldja a Kárpát-

medencei borok értékesítését - olvasható a rendezvény sajtóközleményében.  

 

Rangos elismerésben részesültek a Székelyhon.ro munkatársai Budapesten 
2019. november 18. – szekelyhon.ro 

A Hadtörténeti Intézet és Múzeum megalakulásának 101. évfordulója alkalmából tartott 

hétfői ünnepségen nyitották meg a sepsiszentgyörgyi Székely Nemzeti Múzeum 

gyűjteményéből összeállított Lészen ágyú című kiállítást Budapesten. Az eseményen többen is 

elismerésben részesültek a múzeum érdekében végzett munkájukért, közöttük a 

Székelyhon.ro két munkatársa: a főszerkesztő, Szüszer-Nagy Róbert, és a szerkesztő-fotós 

Pinti Attila. 

 

Bethlen „elkésett” évfordulója 
2019. november 19. – Krónika 

Az eredeti elképzelés szerint november 15-én avatták volna Marosvásárhelyen Bethlen Gábor 

egész alakos szobrát. Az erdélyi fejedelem születésének és halálának novemberi évfordulójára 

azonban még az építkezési engedélyt sem sikerült megszerezni. A kezdeményezők továbbra is 

bizakodóak. Harmath István alkotása hamarosan a helyére kerülhet, azonban még nem 

tudni, mikor. 

 

Gazdaságfejlesztés: aláírták az első szerződéseket 
2019. november 19. – Krónika 

Közel ötezer székelyföldi gazda fejlesztheti a gépparkját, vásárolhat tenyészállatokat annak a 

támogatásnak köszönhetően, amelyet Magyarország kormánya nyújt a székelyföldi 

gazdaságfejlesztési program keretében – a sikeres pályázók közül az elsők tegnap 

Gyergyóditróban írhatták alá a finanszírozási szerződéseket. Összesen hetven ditrói és 

mintegy tucatnyi, Gyergyószék északi településein élő gazda írhatta alá a szerződést a 

programot lebonyolító Pro Economica Alapítvánnyal. 

 

Németh Zsolt külügyi bizottsági elnök a regionális együttműködésről, a 
nemzetpolitikai konszenzus törékenységéről 
2019. november 19. – Krónika 
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https://www.maszol.ro/index.php/gazdasag/118996-kulon-programmal-segitik-a-karpat-medencei-magyar-borokat
https://szekelyhon.ro/aktualis/rangos-elismeresben-reszesultek-a-szekelyhon-munkatarsai-budapesten
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A közép-európai térség felzárkóztatása olyan közös érdeke Magyaroszágnak és Romániának, 

amely mentén együtt lehet működni az Európai Unión belül – nyilatkozta a Krónikának adott 

interjúban Németh Zsolt. A magyar Országgyűlés külügyi bizottságának fideszes elnöke 

szerint innovatív eszközökre is szükség van ahhoz, hogy a nemzeti alapon szerveződő magyar 

pártok ereje, befolyása megmaradjon. 

 

 

A Független Magyar Kezdeményezés zászlóbontói Muzslán 
2019. november 18. – Ma7.sk, Felvidék Ma 

A bársonyos forradalom 30. évfordulója alkalmából tartottak tegnap kerekasztal beszélgetést 

a Muzslán az FMK alapítóival, Sándor Eleonórával, Öllős Lászlóval és Zászlós Gáborral. 

Megtelt a könyvtárterem érdeklődőkkel, olyanok is szép számmal részt vettek a 

kerekasztalon, akik anno a saját településükön álltak a rendszerváltás élére. A vendégekkel 

Tokár Géza politológus, a Szlovákiai Magyarok Kerekasztalának szóvivője beszélgetett, 

elsőként arról, hogy kerültek az események sűrűjébe. Öllős László politológus, filozófus, a 

Fórum Intézet elnöke elmondta, a családi környezet nagyban meghatározta az értékrendjét, 

hiszen szülei mindig a kommunista eszmék ellenében fogalmazták meg véleményüket. 

 

A magyar kormány támogatásával újult meg a csúzi plébánia 
2019. november 18. – Ma7.sk 

Csúzon átadták a magyar kormány támogatásával megújult plébániát Soltész Miklós, a 

Miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkárának 

részvételével. Az avató előtt szentmisét mutattak be a Szent Erzsébet tiszteletére felszentelt 

helyi templomban, s mivel közel van a szent ünnepe, ezért az egész oltárrész rózsába borult. 

Ott voltak a szegények kenyerei is, melyeket megáldott Fazekas Zoltán Márton premontrei 

apát, aki oltártestvéreivel a szentmisét celebrálta. Soltész Miklós államtitkár kiemelte, amikor 

a polgármester úr, Károly atya és az egyházközség a magyar kormányhoz fordult, örömmel 

segítettek. 

 

Programbemutató: 144 megoldása van az Összefogás mozgalomnak 
2019. november 18. – Ma7.sk, Új Szó 

Az Összefogás mozgalom hétfőn Pozsonyban mutatta be 144 megoldás a Felvidéknek című 

programját. Mózes Szabolcs, az Összefogás mozgalom elnöke elmondta, az aláírásgyűjtés 

során több olyan véleménnyel találkoztak, hogy a magyar politikum az elmúlt évtizedekben 

elhanyagolta a programalkotást. Ezért lép az Összefogás elsőként a magyar pártok közül a 

nyilvánosság elé a saját prioritásaival. Mózes hangsúlyozta, az elmúlt hetekben biztató 

tárgyalások zajlottak az MKP-val és a Magyar Fórummal – ha megegyezés születik, az 

Összefogás prioritásai is beépíthetők lesznek a közös programba. 
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https://ma7.sk/tajaink/a-fuggetlen-magyar-kezdemenyezes-zaszlobontoi-muzslan
https://ma7.sk/kozelet/hitelet/a-magyar-kormany-tamogatasaval-ujult-meg-a-csuzi-plebania-kepgaleriaval
https://ma7.sk/kozelet/aktualis/programbemutato-144-megoldasa-van-az-osszefogas-mozgalomnak
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A tanári emlékkonferencia középpontjában Rákóczi Ferenc és kora 
2019. november 18. – Felvidék Ma 

A Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége (SZMPSZ) a hétvégén rendezte meg Kassán 

háromnapos tanári emlékkonferenciáját. A Rákóczi-emlékévhez kapcsolódva a nagyságos 

fejedelem és kora került a szakmai találkozó központjába. „A tanári emlékkonferencia a 

vezérlő fejedelem fejedelemmé választásának 315. évfordulója alkalmából és tiszteletére 

került megrendezésre Kassán. A konferencia szervesen illeszkedik a tematikus szakmai 

találkozóink sorába, melyet 2003 óta rendszeresen megszervezünk az ősz folyamán” – kezdte 

a Felvidék.ma tájékoztatását Ádám Zita, az SZMPSZ tiszteletbeli elnöke, a konferencia 

koordinátora. 

 

A VMSZ egyedül indul a választásokon 
2018. november 18. – Vajdasag.ma 

A szerbiai ellenzék a választások bojkottjával próbálja leplezni támogatottságának a 

csökkenését – nyilatkozta Pásztor István, a vajdasági képviselőház elnöke, a Vajdasági 

Magyar Szövetség vezetője a Večernje novostinak. Pásztor rámutatott, ahogy ez ilyen 

esetekben más országokban is történni szokott, az ellenzék arra hivatkozik, hogy 

demokráciadeficit van, és nincs sajtószabadság. Hangsúlyozta, örül annak, hogy nem került 

sor előrehozott politikai erőpróbára. Ez ugyanis arról tanúskodik, hogy stabil a szerb 

társadalom. 

 

Palics: Tavaszra várja első vendégeit az egyetemistaüdülő 
2019. november 18. – Vajdasag.ma 

Tavaszra adják át Palicson az egyetemistaüdülőt, amely akkor fogadhatja majd első 240 

vendégét, s utána az év közepéig még ugyanannyi fiatal pihenheti majd ki a tanulás 

fáradalmait. A munkálatokat hétfőn megtekintette Mladen Šarčević oktatási miniszter. 

Kijelentette, hogy a palicsi lesz az ország legnagyobb ilyen jellegű létesítménye, írja a 

Subotica.com portál. Beszámolt arról, hogy a munkálatok kétharmadával készültek el eddig. 

Megépült egy nagy konyha és egy étkező, amelyben 500 férőhely van, s talán ez lesz az egyik 

legnagyobb terem Szabadkán és környékén. 

 

Pásztor fogadta az Egyesült Államok szerbiai nagykövetét 
2019. november 18. – Vajdasag.ma 

Pásztor István, a tartományi képviselőház elnöke ma fogadta Anthony Godfreyt, az Amerikai 

Egyesült Államok szerbiai nagykövetét, aki kinevezése óta először tett hivatalos látogatást a 

tartományi parlamentben. Pásztor megismertette az amerikai nagykövetet a tartományi 

képviselőház munkájával, valamint Vajdaság sajátosságaival, mint amilyen a 

multikulturalizmus, a többnemzetiség és -nyelvűség, amelyek szélesebb körben is egyedivé 

teszik a tartományt. 
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https://felvidek.ma/2019/11/a-tanari-emlekkonferencia-kozeppontjaban-rakoczi-ferenc-es-kora/
https://www.vajma.info/cikk/vajdasag/24396/A-VMSZ-egyedul-indul-a-valasztasokon.html
https://www.vajma.info/cikk/vajdasag/24395/Palics-Tavaszra-varja-elso-vendegeit-az-egyetemistaudulo.html
https://www.vajma.info/cikk/vajdasag/24394/Pasztor-fogadta-az-Egyesult-Allamok-szerbiai-nagykovetet.html
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Akár két hét alatt honosítják a diplomákat 
2019. november 18. – Vajdasag.ma 

A magyar és a szerb diplomák kölcsönös elismeréséről szóló egyezménynek köszönhetően 

egyszerűbbé vált az oklevelek honosítása. A diplomák honosítását még mindig kérvényezni 

kell, és bár a Kvalifikációs Ügynökségnek 90 nap áll a rendelkezésére az elbírálásra, a 

honosítás akár két hét alatt is megtörténhet. Összefoglalónkban összehasonlítottuk az eddigi 

és most érvényben lévő rendszerben honosított oklevelekhez kapcsolódó eljárásokat és 

megkérdeztük Vicsek Annamária oktatásügyi államtitkárt is. 

 

Kiemelt figyelem jutott Kárpátaljának a Máért-en 
2019. november 18. – Kárpátalja 

Teljes konszenzussal zárult a Magyar Állandó Értekezlet XVIII. plenáris ülése. Semjén Zsolt, 

a nemzetpolitikáért felelős miniszterelnök-helyettes ezekkel a szavakkal értékelte a múlt 

pénteken megrendezett Magyar Állandó Értekezlet (Máért) idei plenáris ülését. A fórumon az 

Ukrajnai Magyar Demokrata Szövetséget (UMDSZ) Zubánics László elnök és Spenik Sándor, 

a szövetség nemzeti tanácsának vezetője képviselte, a Kárpátaljai Magyar Kulturális 

Szövetség (KMKSZ) részéről Brenzovics László elnök és Barta József alelnök volt ott. 

 

Családi délután a Reformáció Gyermekei számára 
2019. november 18. – karpatalja.ma 

A Váralja kiskörzetben ezen az éven is családi programot szerveztek a reformáció gyermekei 

számára, melynek a fornosi református gyülekezet adott otthont november 17-én. Az 

alkalomra negyven család kapott személyes meghívót, így több mint 150-en lehettek jelen. 

 

VI. Márton-napi Vigadalom Sárosorosziban 
2019. november 18. – Kárpátalja 

November 17-én 15.00 órai kezdettel hatodik alkalommal került megrendezésre a Búbos 

Kemence Civil Szervezet által Sárosorosziban (Oroszi) a Márton-napi vigadalom.  A település 

ideiglenes kultúrházába sorra érkeztek az érdeklődők, illetve a rendezvény meghívott 

vendégei. Az úgynevezett „Klub” nagyterme zsúfolásig megtelt emberekkel, nagyon családias 

légkör alakult ki már rögtön a rendezvényen elején. 

 

A VIII. Kárpátaljai Vándoregyetem első megállója – Beregszász 
2019. november 18. – Kárpátalja 

Négy, a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola (II. RF KMF) tanárának előadásával 

indult el a „GENIUS” Jótékonysági Alapítvány („GENIUS” JA) által szervezett VIII. 

Kárpátaljai Vándoregyetem november 18-án a főiskola Vác termében.  
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https://pannonrtv.com/rovatok/tarsadalom/akar-ket-het-alatt-honositjak-diplomakat
https://kiszo.net/2019/11/18/kiemelt-figyelem-jutott-karpataljanak-a-maert-en/
http://www.karpatalja.ma/karpatalja/hitelet/csaladi-delutan-a-reformacio-gyermekei-szamara/
https://karpataljalap.net/2019/11/18/vi-marton-napi-vigadalom-sarosorosziban
https://karpataljalap.net/2019/11/18/viii-karpataljai-vandoregyetem-elso-megalloja-beregszasz
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Elektronikus sajtó 

 
Határok nélkül 

2019. november 18. – Kossuth Rádió 

 

 Megemlékezés a  temesvári népfelkelés 30. évfordulójáról és 2020-t Zrínyi Miklós-

emlékévvé nyilvánításáról szóló határozati javaslatról döntött ma a Nemzeti Összetartozás 

Bizottsága Németh Zsolt, Zsigmond Barna Pál és Pánczél Károly fideszes képviselők illetve 

Németh Szilárd államtitkár kezdeményezésére. Előbbit a temesvári forradalom 30., utóbbi a 

költő-hadvezér születésének 400. évfordulója is indokolja. 

 

Érvénytelen szavazásra buzdítja a romániai magyarokat az elnökválasztások második 

fordulóján Tőkés László. Az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács elnöke úgy véli, élni kell a 

választás jogával, viszont az is joga az erdélyi magyarságnak, hogy érvénytelen voksot adjon 

le. A romániai elnökválasztások második fordulóját november 24-én tartják. Az EMNT elnöke 

– múlt heti sajtótájékoztatóján kitért a 2020-ban tartandó helyhatósági és parlamenti 

választásokra is.  

 

Tíz megye, összesen tizenegy történelmi régió képviselőjének a részvételével rendezte meg 

idei szórványkonferenciáját  hétvégén az RMDSZ Aradon. A városháza dísztermében 

rendezett tanácskozáson értékelték a magyar érdekvédelmi képviselet 2015 és 2019 közötti 

szórvány cselekvési programjának eredményeit, illetve új stratégiát dolgoztak ki a 2020–

2024 közötti időszakra Magyar jövőt a szórványban! címmel.  

 

A Maros megyei Backamadarason tegnap délután avatták fel az új óvoda és bölcsőde épületét.  

A helyi református templom mellett felépült 60 férőhelyes tanintézmény a magyar kormány 

300 millió forintos támogatásával jött létre, zöldmezős beruházásként. 

 

 

Sokkal magyarabb lehetne Kolozsvár, ha az ottani közösség élne az egyébként létező 

nyelvhasználati jogokkal - áll abban a vitairatban, amelyet Bethlendi András kisebbségjogász 

https://mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth/?date=2019-11-18_18-02-00&enddate=2019-11-18_18-40-00&ch=mr1
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írt, az YZ Intézet felkérésére. Az erdélyi magyar közösségen is múlik a magyar nyelv nyilvános 

használatának hiánya – mondja ki a vitairat.  

 

Az 1944-ben szovjet munkatáborokba hurcolt több tíz ezer magyar emléke előtt tisztelegtek a 

hétvégén Kárpátalján. Munkácsról mintegy ezer fős emlékmenet indult a 30 kilométerre lévő 

Szolyvára, az egykori gyűjtőtábor helyére, ahol nagyszabású ökumenikus megemlékezést 

tartottak. Kárpátalja minden részéből érkeztek magyarok, hiszen szinte mindenkinek van 

olyan felmenője, aki 1944-ben szovjet fegyveres katonák kíséretében tette meg ugyanezt az 

embert próbáló 30 kilométeres távot Munkács és Szolyva között. 

 


