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Nyomtatott és online sajtó 
 

 

Honfoglaláskori magyar sírok leletanyagát bemutató kiállítás nyílt 
Csíkszeredában 
2019. november 19. – MTI, Magar Nemzet, Webrádió, Székelyhon   

Honfoglaláskori magyar sírok leletanyagát bemutató kiállítás megnyitóját tartották kedd este 

Csíkszeredában, a Mikó várban. A Csíki Székely Múzeum és a miskolci Herman Ottó Múzeum 

Elit alakulat 2.0 című közös kiállítása két bodrogközi temetőben feltárt 92 honfoglalás kori sír 

leletanyagát mutatja be. A kiállítás fővédnökségét vállaló Potápi Árpád János 

nemzetpolitikáért felelős államtitkár a megnyitón elmondta: a régészetben, a történelemben 

egységes Kárpát-medencéről szoktak beszélni, az Elit alakulat 2.0 kiállítás azt jelzi, hogy a 

múzeumok együttműködése által is egységesül ez terület. Az államtitkár a legfontosabb 

feladatnak nevezte, hogy a mai generáció tisztelje, ápolja és örökítse tovább az ősök által 

ráhagyott örökséget. Elmondta: a magyar nemzetpolitika az identitás megőrzését, a családok 

megerősítését és a szülőföldön való boldogulás elősegítését tűzi ki céljául. 

 

Pártfúzióval biztosítaná a politikai alternatívát az EMNP és az MPP 
2019. november 19. – MTI, Krónika, transindex.ro, maszol.ro, Erdély Ma, Bihari Napló, 

Nyugati Jelen 

Első lépésként politikai koalícióban, végső célként fúzióban gondolkodik az Erdélyi Magyar 

Néppárt (EMNP) és a Magyar Polgári Párt (MPP) – erősítette meg a már eddig sem titkolt 

szándékot keddi kolozsvári sajtótájékoztatóján a két politikai alakulat elnöke, Csomortányi 

István és Mezei János. „Elérkeztünk egy pillanathoz, amikor a bölcsesség és alázat kell 

felülemelkedjen a korábbi vitákon” – fogalmazott Mezei János MPP-elnök a két párt közötti 

politikai koalíciót, majd későbbi fúziót bejelentő kolozsvári sajtótájékoztatón. Elhangzott, az 

előkészület egy éve tart, azóta nagy utat járt be a két szervezet. „Közösen indultunk, 

tevékenykedtünk, majd kicsit elváltak útjaink” – emlékeztetett Mezei, hangsúlyozva, hogy 

mindkét alakulat tagjai ugyanazokat az elveket vallják, követik. 

 

Ukrajna már a Máértet is támadja 
2019. november 19. – Kárpátalja 

A budapesti Várkert Bazárban tartotta XVIII. plenáris ülését múlt pénteken a Magyar Állandó 

Értekezlet (Máért). A budapesti fórumon a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség (KMKSZ) 

képviseletében részt vett Brenzovics László elnök és Barta József ügyvezető alelnök. Az ülés 

zárónyilatkozatának megjelenése után nem sokkal Ukrajna újabb dühödt támadást intézett 

Magyarország és a magyarság ellen. Ukrajna Külügyminisztériuma közleményben reagált a 

Máért zárónyilatkozatára. A tárca a weboldalán megjelent dokumentumban „tiltakozik a 

szuverén államok belügyeibe való beavatkozásra irányuló felhívások ellen, amelyek a Magyar 

Állandó Értekezlet XVIII. ülésének Kommünikéjében fordulnak elő”. „Úgy tűnik, az ukrán 
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külügyminisztérium ismét alaptalanul vádolja a magyar kormányt és a kárpátaljai 

magyarságot” – kommentálta a kijevi kirohanást a KMKSZ elnöke az ungvári TV21 

televíziónak és lapunknak nyilatkozva. 

 

Bethlen Gábor „elkésett” a saját évfordulójáról a bürokratikus akadályok miatt 
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, mint mondják, sikerült leküzdeniük menet közben előbukkanó bürokratikus 

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

tudni, mikor.  

 

Felmentették a korrupciós vádak alól alapfokon az egykori RMDSZ-es 
mezőgazdasági államtitkárt 
2019. november 19. – MTI, Krónika, transindex.ro, maszol.ro, Nyugati Jelen 

A Bukaresti Törvényszék első fokon felmentette a korrupciós vádak alól Nagy Péter Tamás 

volt mezőgazdasági államtitkárt. A hétfőn kimondott ítéletről a törvényszék szóvivője 

tájékoztatta az MTI-t. A vádhatóság azt állította, hogy az RMDSZ politikusa a minisztérium 

főtitkárával, Virgil Gămannal együtt 40 ezer euró csúszópénzt kért és kapott a Romexpo 

kiállítási komplexum vezetőitől a 2014 őszén megrendezett Indagra mezőgazdasági vásár 

szervezési jogának odaítéléséért. Nagy Péter Tamás 2014 márciusa és decembere között 

töltött be államtitkári tisztséget a Victor Ponta vezette kormány mezőgazdasági 

minisztériumában. 

 

A magyarellenességről híres Rareș Bogdan védi meg az etnikai kisebbségeket? 
2019. november 19. – transindex.ro 

A romániai közvéleményt felháborította Lia Olguţa Vasilescu, PSD-s képviselő egyik 

megjegyzése, amit Klaus Johannis államelnökjelölt kapcsán mondott: „Azt hiszem, Klaus úr 

már egy koncentrációs tábor főnökének tartja magát, ahova az összes PSD-st bezárná 

átnevelésre". Az eset miatt Cristina Iurişniţ, USR-képviselő az Országos 

Diszkriminációellenes Tanácsnál feljelentést tett, azzal indokolva tettét, hogy „sértő, 

idegengyűlölő, diszkriminatív, gyűlöletre és agresszivitásra bujtogató” a kijelentés. A 

romániai magyarság számára az eset egyik érdekessége, hogy Rareș Bogdan EP-képviselő is 

megszólalt a Digi24 csatornán, határozottan fellépve és kiállva a romániai szász lakosság 

megbélyegzése – és mindenféle kirekesztő, idegengyűlölő megnyilvánulás ellen. Morális 

felháborodásában feljelentéseket helyezett kilátásba. Arról a Rareș Bogdánról van szó, aki a 

nacionalista, magyarellenes kijelentéseiről híres, olyannyira, hogy a Realitatea TV-n futó 

műsorait - például a Hatalmi játszmák címűt többször is szankcionálta az Országos 

Audiovizuális Tanács kirekesztő, idegengyűlölő, kisebbségellenes megnyilvánulásai miatt.  
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Megbeszélés Csíkszeredában: a medveállomány Hargita megye fontos terméke 
lehet 
2019. november 19.- maszol.ro, transindex.ro 

A medveállomány Hargita megye fontos terméke lehet, amivel megfelelően kell gazdálkodni. 

Ha nem így történik, akkor kárt okoz, veszélyforrássá válhat – hangzott el kedden azon egész 

napos csíkszeredai megbeszélésen, amelyen az Európai Unió Nagyragadozó Platformjának 

képviselői és a Hargita Megyei Regionális Platform szakemberei ismertették elképzeléseiket, 

valamint az eddigi eredményeket . A résztvevők a nap során megoszthatták tapasztalataikat, 

megfogalmazhatták észrevételeiket, javaslataikat.  

 

Bölcsődék épülnek Marosludason 
2019. november 19. – szekelyhon.ro 

Két, egymástól független terv alapján és pénzforrásból épül bölcsőde Marosludason, ahol sok 

olyan fiatal család van, amelyben nehézséget jelent, hogy a kisgyermeket nem tudják 

megbízható oktatási intézménybe íratni. Az egyik bölcsőde uniós pénzforrásból készül, a 

másik oktatási intézmény, amelyben egy bölcsődei csoport is fog működni, a magyar 

kormány támogatásával. 

 

Véglegessé vált a szentegyházi polgármester összeférhetetlensége 
2019. november 19. – szekelyhon.ro 

Elveszítheti tisztségét Szentegyháza polgármestere, miután véglegessé vált hivatali 

összeférhetetlensége. Noha a jogászok szerint Molnár Tibor esetében az ügy már elévült, a 

városvezető azt mondta, ha felfüggesztik tisztségéből, lehet, nem fordul bírósághoz, hogy azt 

visszaszerezze. 

 

Nem Bugár Béla lesz a Híd választási listavezetője 
2019. november 19. – Ma7.sk, bumm.sk, Felvidék Ma, Új Szó 

Nem Bugár Béla, hanem Érsek Árpád lesz a Híd választási listavezetője a jövő évi parlamenti 

választáson. Nem Bugár Béla lesz a Híd listavezetője a jövő évi parlamenti választáson. Bugár 

a második helyen lesz, a listát Érsek Árpád közlekedésügyi miniszter fogja vezetni, Sólymos 

László környezetvédelmi miniszter a harmadik. A hírt Magdeme Klára, a Híd szóvivője 

erősítette meg a TASR hírügynökségnek. „A sorrendet a Híd elnöke javasolta, az országos 

elnökség jóváhagyta. Az országos tanács szombaton (november 23.) dönt a választási listáról 

– tájékoztatta a TASR-t Magdeme Klára. Arról, hogy nem Bugár lesz a listavezető, a JOJ TV is 

hírt adott. 
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Az ajtók záródnak: Drucker nem közösködik Bugárral, ahogy a többi ellenzéki 
párt sem 
2019. november 19. – Ma7.sk, Felvidék Ma 

A Jó Választás (Dobrá voľba) parlamenten kívüli párt önállóan indul a 2020-as parlamenti 

választásokon. Erről Tomáš Drucker pártelnök tájékoztatott kedden, hozzátéve: a Most-Híd 

párttal folytatott tárgyalások lezárultak. „Nem azért alapítottunk pártot, hogy aztán egy másik 

párt listáján induljunk. Nem zárkózunk el ugyanakkor semmilyen, értelmes együttműködés 

elől – jelentette ki Drucker. Hozzátette: a Bugár Béla pártjával folytatott tárgyalásokat azzal 

zárták le, hogy a Jó Választás nem a Híd listáján fog indulni. Az együttműködésre már nem 

lát más lehetőséget. Úgy véli, választási koalíció létrehozására már nincs elég idő. A Most-Híd 

közös jelöltlistát akart állítani a Jó Választással a 2020-as parlamenti választásokra. A Híd 

felajánlotta azt is, hogy ennek érdekében megváltoztatja a nevét. A Jó Választás 

visszautasította az ajánlatot, ugyanakkor nem zárta ki a választások előtti, és a választások 

utáni együttműködést sem. 

 

A Pozsony-vereknyei temetőben magyar részvétellel emlékeztek a világháborúk 
hősi halottaira 
2019. november 19. – Felvidék Ma 

November 11-hez igazodva, vagyis az első világháborút lezáró, németekkel megköttetett 

compiègne-i 1918. november 11-én 11 óra 11 perckor aláírt békekötésről több helyütt 

megemlékeznek. Idén a Pozsony-vereknyei temetőben szintén megrendezésre került az 

ökumenikus összejövetel. A hatalmas temető főbejáratától balra, a betonfalnál található a 

több száz elesett német, de ugyancsak magyar és más nemzetiségű katona, köztük a sok-sok 

névtelen emlékműve és keresztje. Itt az elmúlt vasárnap, november 17-én délelőtt fél tíztől 

került sor a Pozsonyi Német Nagykövetség szervezésében a megemlékezésre. Az intézmény 

részéről annak katonai attaséja, Joachim Schmidt alezredes tartott emlékező beszédet. 

Szlovákia Fegyveres Erői katonai ordinariátusának evangélikus lelkésze, Bodolló Marián 

szintén szólt a megjelent másfélszáz résztvevőhöz. Nem szabad felejteni, emlékezni kell 

mindig, s azért tenni, hogy ilyen katasztrófa soha többé ne történhessen meg. 

 

Klímanócskák Pereden  
2019. november 19. – Ma7 

A 2019 a külhoni magyar gyerekek éve keretében Kárpát-medencei körútra indul a 

Klímanócskák Program. Ennek célja, hogy többrétűen mutassa be a klímával kapcsolatos 

problémákat és adja tovább a gyermekek részére ezen problémák megoldásához a lehetséges 

válaszokat, megismertesse a gyermekeket az éghajlatváltozás összefüggéseivel és 

hozzájáruljon a gyermekek klímatudatos magatartásának kialakításához. A mai napon a 

felvidéki Pereden ismerkedhetnek az óvodások és óvodapedagógusok a játékos programmal.  
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Az amerikai nagykövet Szabadkán 
2019. november 19. – Vajdasag.ma 

Anthony Godfrey, az Egyesült Államok belgrádi nagykövete kedden Szabadkára látogatott. 

Találkozott a polgármesterrel, sétát tett a városközpontban, majd megtekintette a zsinagógát. 

Az önkormányzatban folytatott megbeszélései után azt nyilatkozta a sajtónak, hogy örül, hogy 

ellátogathatott Szabadkára és megtekinthette a városházát. Beszélt arról is, hogy Bogdan 

Laban polgármesterrel folytatott tárgyalásai során tájékozódhatott a térség gazdasági 

fejlődéséről. Kifejezte reményét, hogy együttműködésük Szabadkával hosszan tartó lesz, s 

látogatásának egyik célja az volt, hogy a város fejlesztési terveivel megismerkedjen. 

 

Játszóteret avattak Piroson 
2019. november 18. – Magyar Szó 

A hír önmagában valószínűleg nem kívánkozna címoldalra, az esemény hátterében azonban 

olyasmiről van szó, amiről csak ritkán cikkezhetünk – pozitív népszaporulati mutató. Az 

Újvidék peremvárosi falvaként lüktető Piros egyre népszerűbb azok körében, akik a 

nagyváros nyüzsgéséből kívánnak megszökni, ugyanakkor szeretnének közel maradni 

munkahelyükhöz, kiépített, szociális hálózatukhoz. Nyugalomban szeretnék felnevelni 

gyermekeiket, ezt az irányzatot felismerte a tartományi kormány is, és a település még 

vonzóbbá varázsolásának érdekében 300 ezer dinárral támogatta az új játszótér kiépítését. 

 

A málenykij robot áldozataira emlékeztek Beregszászban 
2019. november 19. – karpatalja.ma  

Ökumenikus istentisztelettel egybekötött megemlékezésre gyűlt össze Beregszász lakossága 

november 19-én. A város református templomában a 75 évvel ezelőtti eseményekre, a sztálini 

lágerek áldozataira emlékeztek. Az alkalomra több százan gyűltek össze. 

 

Bezáratná a vidéki iskolákat és így emelné a megmaradt tanárok fizetését az 
oktatásügyi miniszter 
2019. november 19. – karpatalja.ma 

Hanna Novoszad oktatásügyi miniszter szerint több tanár van alkalmazva az országban, mint 

amennyire szükség van – hangzott el az 1+1 tévécsatorna élő adásában november 19-én. 

 

Kárpátaljára látogatott az USA Ukrajnai Nagykövetségének képviselője 
2019. november 19. – karpatalja.ma 

Armen Antonyan, az USA Ukrajnai Nagykövetségének helyettes konzulja Ungváron 

találkozott az Állami Migrációs Szolgálat Kárpátaljai Megyei Főosztályának vezetőségével. A 

látogatás tájékozó jelleget viselt. A felek informálódtak a két intézmény tevékenységéről, 

többek között szó volt a külföldi állampolgárok ukrajnai tartózkodásának feltételeiről, a 

biometrikus lakhatási engedélyek kiadásának folyamatáról, a tartózkodási engedély 

meghosszabbításáról, valamint a szabálysértő migránsok felelősségre vonásáról. 
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Kegyeletteljes megemlékezés a badalói áldozatokról 
2019. november 19. - Kárpátalja 

Mint minden év novemberének harmadik vasárnapján, úgy idén is megemlékeztek az 1944-es 

sztálini terror badalói áldozatairól a Tisza-parti településen, ahol a Kárpátaljai Magyar 

Kulturális Szövetség (KMKSZ) helyi alapszervezetének szervezésében gyülekezeti 

közösségben adóztak az elhurcoltak emlékének. 

 

 

Elektronikus sajtó 

 
Határok nélkül 

2019. november 18. – Kossuth Rádió 

 

A fúzió a cél, de előtte politikai koalícióra lép az Erdélyi Magyar Néppárt és a Magyar Polgári 

Párt - ismertette terveit ma Kolozsváron a két pártelnök. Mezei János és Csomortányi István 

szerint nem az RMDSZ ellen egyesülnének,  de szükség van a nemzeti oldal megszólítására.  

 

A Magyar Közösség Pártja, a Magyar Fórum, valamint az Összefogás mozgalom e hét végén 

döntenek a közös jelöltlistáról. Meg nem erősített információk szerint a listát Bárdos Gyula, 

az MKP elnökségi tagja, a Csemadok elnöke vezeti majd. Közben az Összefogás hétfőn 

ismertette programját, amely 144 megoldást javasol a Felvidék gondjainak orvoslására.  

 

6-7 ezer, vagy ennek duplája? Mekkora a medvepopuláció Romániában? Hogyan kezelhető az 

együttélés a nagyvadakkal, ha azok, a gazdák kertjében járnak vagy éppen a városi 

forgalomban jelenetek egyre gyakoribb veszélyt?  Ezekről a kérdésekről tanácskoztak 

Csíkszeredában az Európai Unió Régiók Bizottságának munkacsoportjában.  

 

A Vajdasági Ifjúsági Fórum nyolcadszor rendezte meg Ifjúsági konferenciáját a szabadkai 

Kosztolányi Dezső Gimnáziumban. Valójában egy olyan kulturális jellegű rendezvényről van 

szó, amelyen az előadók saját tapasztalataikat megosztva igyekeznek segíteni kortársaiknak 

problémáik megoldásában, s ehhez igénybe veszik például a stand-up eszközeit is. Az este 

folyamán szóba került az elvándorlás kérdése, de az is, hogy hogyan élhetünk boldog és teljes 

életet.  
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http://karpataljalap.net/2019/11/19/kegyeletteljes-megemlekezes-badaloi-aldozatokrol
https://mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth/?date=2019-11-19_18-02-00&enddate=2019-11-19_18-40-00&ch=mr1
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Halzl József, a Rákóczi Szövetség tiszteletbeli elnöke kapta idén a Bethlen Gábor Díjat. Az 

1980-ban, Erdély nagy fejedelme születésének 400. évfordulóján alapított díj célja az 

utódállamokban élő, nemzetiségi jogaiban korlátozott magyarság segítése. Azóta is évente, a 

fejedelem születésének, és halálának évfordulóján tartott díjátadó ünnepség az értük, 

elsősorban a szórványban élőkért végzett munkát ismerik el. Halzl József 1991-ben lett a 

Rákóczi Szövetség elnöke. Azóta a szövetségnek mintegy 25 ezer tagja van és kiterjed hálózata 

az egész Kárpát-medencére.  

 

A Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége Kassán – Rákóczi városában szervezte 

hagyományos őszi tanári konferenciáját. A  Rákóczi – emlékévhez kapcsolódva,  a Nagyságos 

Fejedelem élete és kora volt a 3 napos rendezvény középpontjába.  A Rákóczi 

családtörténettől a történelemtanításig, irodalmi, zenés programoktól  sárospataki 

tanulmányútig kínált programot az érdeklődő pedagógusok számára.  

 

 

 


