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Nyomtatott és online sajtó 
 

Varga Mihály: a Székely Nagyvásár az anyaország és a határon túli magyarság 
kapcsolatát erősíti 
2019. november 22. – MTI, kormany.hu, Magyar Nemzet, Erdély Ma 

A mai korhoz igazodó eseményekre van szükség ahhoz, hogy a magyarság természetes 

összetartozását a mostani körülmények között is megélhessük, ilyen rendezvény a Székely 

Nagyvásár, amely egyúttal az anyaország és a határon túli magyarság kapcsolatát erősíti – 

hangsúlyozta Varga Mihály a III. Székely Nagyvásár megnyitóján, pénteken Budapesten. A 

november 22-24. között a Bálna Budapest Rendezvényközpontban megrendezett vásárt a 

pénzügyminiszter olyan eseménynek nevezte, amely évről évre teret biztosít Erdély 

kultúrájának és népművészeti termékeinek a bemutatására. Varga Mihály kiemelte: a 

kormányzat a kezdetektől fogva úgy ítéli meg, hogy segíteni kell a határon túli magyarság 

megerősítését, hogy a külhoni magyar közösségek újabb és újabb generációjának tagjai saját 

szülőföldjükön maradjanak, és ott találják meg a számításukat. Ez Magyarország, az egész 

magyar nemzet érdeke – mondta. 

 

Potápi: a magyarság egészét szolgálják a nemzetpolitikára fordított források 
2019. november 23. – MTI, hirado.hu, Origo, Lokál,  PestiSrácok, Ma7.sk, Pannon RTV, 

Vajdaság MA, karpatalja.ma, Kárpátalja 

A magyarság egészének fejlődését segítő tőkét jelentenek a nemzetpolitikára fordított 

források – jelentette ki a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára szombaton 

Egerben, a Mi történetünk című, külhoni magyar egyetemistáknak és főiskolásoknak szóló 

szakmai hétvégén. Potápi Árpád János köszöntőjében kiemelte: a kormány legfontosabb 

nemzetpolitikai küldetése úgy megerősíteni a magyar-magyar kapcsolatrendszert, hogy 

szétszakíthatatlanná váljon. Emlékeztetett: a szocialista kormányzás utolsó évében alig több 

mint 9 milliárd forint jutott ilyen célokra, miközben ez az összeg mára meghaladja az évi 100 

milliárdot. Felidézte: a kabinet 2010 óta radikális fordulatot hajtott végre a 

nemzetpolitikában, az első négy év a keretrendszer kialakításáról szólt, amelyre alapozva 

azóta sikerült előrelépni a szülőföldön való boldogulás területén is. Magyarország gazdasági 

erejére alapozva születtek meg azok az eredményesen működő programok, amelyek nyomán 

megújul, erősödik a Kárpát-medence – fogalmazott. 

 

Potápi: a bukovinai székelyek az egyik legtöbbet kutatott magyar népcsoport 
2019. november 23. – MTI, Magyar Nemzet, Magyar Hírlap, hirado.hu, Globoport, 

Demokrata 

A bukovinai székelyek az egyik legtöbbet kutatott magyar népcsoport – mondta a 

Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára a bukovinai székelyek 75 évvel 

ezelőtti végleges hazatérésére emlékező szombati budapesti gálaesten. Potápi Árpád János 

köszöntőjében rámutatott: jól ismerjük a bukovinai székelyek néphagyományait, 
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tájszólásukat, népmese- és népdalkincsüket, táncaikat, mondáikat, hiedelemvilágukat, 

családfájukat, sőt a nagyobb családok DNS-térképét is. A hagyományok őrzésében 

kiemelkedő jelentősége van a harminc éve létrejött, 45 tagkörrel működő Bukovinai 

Székelyek Országos Szövetségének, ami erőt és összefogást is jelent a bukovinai székelyeknek 

– hangsúlyozta. „Bár a 20. század a magyarok számára vesztes évszázad volt, de nekünk, mai 

magyaroknak, minden lehetőségünk adott, és meg kell tennünk mindent, hogy a 21. század 

egy nyertes évszázad legyen” – fogalmazott Potápi Árpád János. 

 

Magyar Levente: Folytatódik a vajdasági gazdaságfejlesztési program 
2019. november 22. – MTI, Magyar Nemzet, kormany.hu, Webrádió, Lokál 

A vajdasági gazdaságfejlesztési program eddig csaknem 300 millió eurónyi fejlesztést hozott 

a Vajdaságnak, a jövőben pedig az idegenforgalom támogatásával további jelentős 

fejlesztésekre lehet számítani – hangsúlyozta Magyar Levente, a Külgazdasági és 

Külügyminisztérium parlamenti államtitkára pénteken Szabadkán, ahol a magyar kormány 

vajdasági gazdaságfejlesztési programjának eredményeit értékelte. Kiemelte, hogy 

Magyarország mindig olyan programokat indított Szerbia területén, amelyekről tudta, hogy 

azokból Szerbia egésze profitál, és az egész ország számára segítséget jelent. Magyarország 

számára fontos, hogy Szerbia egésze erős legyen, és ha a vajdasági magyarság erősödik, az az 

egész ország számára hasznos lehet – magyarázta a politikus. A magyar kormány a jövőben is 

segíteni szeretné a vajdasági magyarságot, valamint erősítené a vajdasági gazdaságot és a 

szerb-magyar kapcsolatokat – közölte Magyar Levente. 

 

Majdnem végleges eredmény: Klaus Johannis a szavazatok 66 százalékával 
győzött 
2019. november 25. – maszol.ro, Krónika, Erdély Ma, transindex.ro, maszol.ro, Bihari Napló, 

Nyugati Jelen 

A belföldi és külföldi szavazókörzetek jegyzőkönyvei 99,75 százalékának feldolgozottsága 

szerint Klaus Johannis a szavazatok 66 százalékának megszerzésével győzött az 

elnökválasztás második fordulójában. Az Állandó Választási Hatóság hétfőn hajnalban 

közölte: a jelenlegi államfő 6 477 576, ellenjelöltje, Viorica Dăncilă 3 336 388 voksot kapott. 

Vasárnap Romániában a választópolgárok 49,87 százaléka járult az urnák elé. Külföldön 

minden eddigi rekord megdőlt: 926 572-en adták le szavazatukat. Így a közel 100 százalékos 

feldolgozottságú adatok szerint Klaus Iohannis marad Románia elnöke, a Szociáldemokrata 

Párt (PSD) pedig az utóbbi harminc év elnökválasztásainak leggyengébb eredményével zárta 

az idei megmérettetést.  

 

Bárdos Gyula vezeti a felvidéki Magyar Közösségi Összefogás listáját 
2019. november 23. – MTI, hirado.hu, Magyar Nemzet, Felvidék Ma, Ma7.sk, bumm.sk, Új 

Szó, Körkép 

Bárdos Gyula, a legnagyobb felvidéki magyar kulturális-közéleti szervezet, a Csemadok 

elnöke vezeti azt a választási listát, amelyen három felvidéki magyar párt, a Magyar Közösség 

Pártja (MKP), a Magyar Fórum és az Összefogás közösen indul a februári parlamenti 
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választáson – jelentették be az MKP Országos Tanácsának ülése után tartott sajtótájékoztatón 

szombaton. A három párt jelöltjei egy választási párt, a Magyar Közösségi Összefogás listáján 

indulnak, ez utóbbit az Összefogás néven októberben bejegyzett formáció átnevezésével 

hozták létre, azután, hogy az egységes magyar lista létrehozásáról folytatott ötpárti 

egyeztetések kudarcba fulladtak. Az ötpárti egyeztetés azután szűkült három tényezőssé, hogy 

a Most-Híd szlovák-magyar párt és a Magyar Kereszténydemokrata Szövetség (MKDSZ) nem 

volt hajlandó kizárni az esetleges kormányzati együttműködés a jelenleg legerősebb 

kormánypárttal, az Iránnyal (Smer-SD). 

 

Magyarok Kenyere: 5700 Kárpát-medencei magyar gazda fogott össze 
2019. november 22. – MTI, Origo, Magyar Nemzet, Körkép,karaptalja.ma, Kárpátalja, 

kiszo.net 

Minden eddiginél több, 5700 magyar gazda ajánlott fel búzaadományt a Magyarok Kenyere - 

15 millió Búzaszem program keretében az idén. A Magyar Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek 

Szövetsége (MAGOSZ) és a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) által szervezett program 

idei zárásaként pénteken a kárpátaljai Nagydobronyban tartott adományozó ünnepségen 

Herczegh Anita, a köztársasági elnök felesége és a program fővédnöke, valamint Jakab István 

és Győrffy Balázs, a két szervezet vezetői adtak át adományokat - közölték a szervezők az 

MTI-vel. 

 

A kárpátaljai magyarság előtt álló kihívásokról tanácskoztak a KMKSZ 
alapszervezeti elnökei Makkosjánosiban 
2019. november 23. – MTI, Webrádió, karpatalja.ma, Kárpátalja, kiszo.net 

A kárpátaljai magyarság előtt álló kihívásokról, így a folyamatban lévő ukrajnai föld- és 

közigazgatási reform várható hatásairól, valamint jövő évi önkormányzati választásokra 

történő felkészülésről tanácskozott a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség (KMKSZ) 

alapszervezeti elnökeinek éves konferenciája szombaton a Beregszászhoz közeli 

Makkosjánosiban. A fórumon tartott elnöki beszámolójában Brenzovics László, a KMKSZ 

elnöke az általános ukrajnai helyzetet elemezve hangsúlyozta, hogy az ukrán 

államhatalomban történt változások ellenére nincs javulásra utaló jel az ország 

nemzetiségpolitikájában, nem szűntek meg a magyarellenes intézkedések. Úgy vélte, kevés a 

remény arra, hogy a közeljövőben a nemzetiségek javára módosítják a jogfosztó oktatási és 

nyelvtörvényeket. 

 

Halogatnak az árkosi kastély visszaállamosítási perében 
2019. november 22. – Krónika, Erdély Ma 

Elgondolkodtatónak és ijesztőnek tartja a galaci táblabíróságnak az árkosi Szentkereszty-

kastély visszaszolgáltatásának perújrafelvételi ügyében kifejtett munkamódszerét Kincses 

Előd ügyvéd. Az örökös, valamint a jelenlegi tulajdonos Jankovich-Bésán család jogi 

képviselője sepsiszentgyörgyi sajtótájékoztatóján rámutatott: az ítélőtábla hónapok óta 
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halogatja az ítélethozatalt, holott a perrendtartás szerint azt csak egyszer tehetné meg. 

Márpedig a halogatással romlik a kastély és a hozzátartozó műemlék kápolna állapota, hiszen 

amíg zajlik a per, a tulajdonosok nem hívhatnak le uniós alapokat a javításokra. 

 

Ajándékként adagolt többnyelvűség a kolozsvári karácsonyi vásáron 
2019. november 22. – Krónika, transindex.ro, maszol.ro 

Bár évek óta kérik a jogvédő szervezetek, úgy tűnik, sok víznek kell még lefolynia a Szamoson, 

amíg sikerül teljes egészében többnyelvűsíteni a kolozsvári főtéri rendezvényeket. Az idei 

karácsonyi vásárt pénteken nyitják meg a kincses város Főterén, s bár a rendezvényt évről 

évre egyre nagyobb felhajtás kíséri, bejáratainál jelenleg is csak a Târgul de Crăciun felirat 

díszeleg. A honlapja ellenben már magyarul is „beszél”, és magyar nyelvű molinókat is 

ígérnek a szervezők. 

 

Halasztottak Tőkés László erkölcsi kártérítési perében – Antal Árpád: bélyeget 
érdemel a volt temesvári lelkész 
2019. november 22. – Krónika 

November végére halasztották az ítélethirdetést abban az erkölcsi kártérítési perben, amelyet 

Tőkés László még európai parlamenti képviselőként indított az 1989-es rendszerváltásban 

betöltött szerepét elvitató, őt hazaárulónak, felbérelt diverzánsnak, ügynöknek és kémnek 

nevezők ellen – válaszolta a Krónika kérdésére Kincses Előd. Az ügyvéd előrelépésként 

értékelte, hogy öt év elteltével, november 15-én a bukaresti ítélőtábla végre tanúként 

meghallgatta a két magyarországi református lelkészt, akik igazolták, hogy a hazaárulás 

bizonyítékaként bemutatott, 1989 októberében keltezett, húszezer lejről szóló elismervényt 

Tőkés nem a magyar titkosszolgálatoknak adta, hanem azoknak, akik az anyaországban 

gyűjtöttek a temesvári református lelkész akkor már nélkülöző családja megsegítésére. 

Remélem, végleg sikerült megcáfolni a hazugságot, ami eleve tetten érhető volt, hiszen ugyan 

mióta kérnek a titkosszolgálatok nyugtát a kémektől? Az elismervényben az is szerepel, hogy 

Tőkés László isten áldását kéri az adományozókra” – részletezte Kincses. 

 

Az év könyve lehet Romániában Bánffy Miklós lefordított Erdély-trilógiája 
2019. november 22. – MTI, Krónika 

Az év könyve címre javasolták Romániában másik nyolc kiadvány mellett Bánffy Miklós 

Erdély-trilógiáját, amely májusban jelent meg román nyelven. A Román Kulturális Intézet 

gondozásában és a Balassi Intézet közreműködésével kiadott művet Marius Tabacu 

kolozsvári műfordító ültette át románra. A könyv hosszú éveken át nem jelenhetett meg 

különböző akadályok miatt, az idén sikerült kiadni, a bemutatója Románia egyik legnagyobb 

könyvvásárán, a májusban Bukarestben megszervezett Bookfesten volt. Akkor Marius Tabacu 

az MTI-nek elmondta: azért fontos, hogy a román olvasókhoz is eljut ez a mű, mert 

megtudhatják, miként gondolkodott egy magyar arisztokrata a románságról. 
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Vesszőfutás várhat Johannisra – Nem hatja meg a magyarokat a kisebbik rossz 
érve 
2019. november 22. – Krónika 

Könnyen Klaus Johannis ellen fordulhat az a biztonsági játék, amelyre a hivatalban lévő 

államfő a választás vasárnapi döntő menetét megelőző kampányát építette – véli Pászkán 

Zsolt. A budapesti Külügyi és Külgazdasági Intézet szakértője lapunknak arról is beszélt, hogy 

az erdélyi magyarok számára ezúttal még a kisebbik rossz érve sem működik, mert „két 

politikai nulla” közül nem lehet kisebbet vagy nagyobbat választani. 

 

Fellebbez az ügyészség Rádulyék perében, de kevés az újratárgyalás esélye 
2019. november 22. – szekelyhon.ro 

A vádat képviselő Országos Korrupcióellenes Ügyosztály (DNA) fellebbezést nyújtott be a 

Csíkszereda polgármesterét és alpolgármesterét felmentő elsőfokú ítélet ellen. Ráduly Róbert 

Kálmán ügyvédje szerint nem valószínű, hogy az ítélőtábla újratárgyalás céljából visszaküldi 

az ügycsomót az elsőfokú bíróságra. 

 

Kopjafák, szobrok, emlékhelyek – Így nyilvánul meg a szimbolikus térhasználat 
Székelyföldön  
2019. november 23. – maszol.ro 

Miért van az, hogy a Székelyföld minden más magyar tájnál határozottabb körvonalakkal van 

jelen a magyarság mentális térképén, a székelyek pedig a nemzeti önazonosság 

legautentikusabb képviselőiként tűnnek fel a nyilvánosságban? Hogyan zajlik napjainkban a 

nemzeti és regionális identitásépítés érdekében a szimbolikus térhasználat, és ennek milyen 

tipológiáját állították fel a szakemberek? Bodó Julianna, a Sapientia EMTE Csíkszeredai Kara 

Társadalomtudományi Tanszékének professzora évek óta kutatja a jelenséget. A Magyar 

Tudomány Napja alkalmából rövid, összefoglaló előadásban ismertette a szimbolikus 

térhasználat legfontosabb elemeit. 

 

Székelyföldi vállalkozások mutatkozhatnak be Budapesten  
2019. november 23. – maszol.ro, szekelyhon.ro 

Magyarország Csíkszeredai Főkonzulátusa és a Budapesti Vállalkozásfejlesztési 

Közalapítvány második alkalommal szervezte meg a Be Smart Székelyföld startup versenyt, 

amelynek idén a CED Közép-európai Gazdaságfejlesztési Hálózat Nonprofit Kft. 

marosvásárhelyi irodája adott otthont. A legjobb csapatok a Startupok Éjszakáján 

mutatkozhattak be jövő csütörtökön, november 28-án a budapesti Bálnában 70 

magyarországi startup mellett, ahol egyetemek, 30 hazai és nemzetközi vállalkozás-fejlesztési 

szervezet, hazai és külföldi politikusok és döntéshozók, valamint az innovatív vállalkozások 

iránt érdeklődő polgárok képviseltetik magukat.  
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https://szekelyhon.ro/aktualis/fellebbez-az-ugyeszseg-radulyek-pereben-de-keves-az-ujratargyalas-eselye
https://www.maszol.ro/index.php/tarsadalom/119208-kopjafak-szobrok-emlekhelyek-igy-nyilvanul-meg-a-szimbolikus-terhasznalat-szekelyfoldon
https://www.maszol.ro/index.php/tarsadalom/119208-kopjafak-szobrok-emlekhelyek-igy-nyilvanul-meg-a-szimbolikus-terhasznalat-szekelyfoldon
https://www.maszol.ro/index.php/gazdasag/119215-szekelyfoldi-vallalkozasok-mutatkozhatnak-be-budapesten
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Zilahon is leülhetünk Ady Endre mellé – Köztéri szobrot kap a város híres diákja 
2019. november 23. – Krónika 

Köztéri szobrot avatnak december közepén Ady Endre diákéveinek helyszínén, Zilahon. Bíró 

Lajos szobrászművész interaktív szobrot álmodott a költőnek: egy padon ülve ábrázolja, így le 

lehet ülni mellé, és akár szelfizni is lehet vele. A szoborállítást a Szilágy Megyei Ifjúsági 

Egyeztető Tanács kezdeményezte, ehhez társult partnerként az RMDSZ. A költségeket 

pályázati pénzből – a magyar kormány és a Communitas Alapítvány támogatásából – és 

magánadományokból fedezik. A szoboravatást december 15-ére tervezik, abból az alkalomból, 

hogy a költő száz éve halt meg. 

 

Kevesebb politikai konfliktust, több építkezést vár a következő öt évben az 
RMDSZ elnöke  
2019. november 24. – maszol.ro, transindex.ro 

Családjával együtt érkezett Kelemen Hunor szövetségi elnök a vasárnapi szavazásra, ahol a 

választásokon való részvétel fontosságát, valamint abbéli reményét hangsúlyozta, hogy a 

következő öt évben Románia fejlődő ország lesz, ahol „a tiszteletet és a bizalmat 

alapértékként kezelik”. Vasárnap délelőtt a kolozsvári Tiberiu Popoviciu Informatikai 

Líceumban szavazott az RMDSZ elnöke. Kelemen Hunor a pecsételés után azon 

meggyőződését hangsúlyozta, hogy a szavazati joggal élni kell: mindig el kell menni szavazni, 

amikor a polgárnak lehetősége van a politikai életet befolyásolni, részletezte.  

 

Így alakul a magyarok részvételi aránya az elnökválasztás második fordulójában 
2019. november 24. – maszol.ro 

Az RMDSZ az elnökválasztás vasárnapi második fordulójában is készít felmérést a romániai 

magyar szavazópolgárok részvételi arányáról. Az elemzés csak a romániai szavazókörzetekre 

vonatkozik, nem tér ki a külföldiekre. Az RMDSZ becslései szerint a magyar részvételi arány 

jelentősen elmarad az országostól: 4,5 százalékra becsülhető. A magyarok „lemaradása” 

számottevően nagyobb, mint a korábbi választásokon, relatív értelemben 35 százalékos. Az 

erdélyi, magyarok által jelentős arányban lakott megyék részvételi aránya többnyire az 

országos átlag alatti, egyedül Kolozs megyében volt 7,3 százalékos. Hargitában 2,7, Kovászna 

megyében 3,0 százalékos volt.  

 

Évfordulós ünnepség Szatmárnémetiben: Isten éltessen, Magyar Adás! 
2019. november 24. – maszol.ro 

Kétnapos rendezvénnyel ünnepelte 50. születésnapját Szatmárnémetiben a román 

közszolgálati televízió Magyar Adása. „Kerek ötven éve, hogy a Magyar Adás útjára indult – 

emlékezetes pillanat, de a legszebb, hogy nem emlékezni, hanem ünnepelni gyűlhettünk ma 

össze” – fogalmazott köszöntőjében Mosoni Emőke főszerkesztő az Északi Színház színpadán, 

az első adás napra pontos évfordulóján, november 23-án, a születésnapi gálaműsor 

megnyitóján.  
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https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/zilahon-is-leulhetunk-ady-endre-melle-n-kozteri-szobrot-kap-a-varos-hires-diakja
https://www.maszol.ro/index.php/belfold/119242-kevesebb-politikai-konfliktust-tobb-epitkezest-var-a-kovetkez-ot-evben-az-rmdsz-elnoke
https://www.maszol.ro/index.php/belfold/119242-kevesebb-politikai-konfliktust-tobb-epitkezest-var-a-kovetkez-ot-evben-az-rmdsz-elnoke
https://www.maszol.ro/index.php/belfold/119243-igy-alakul-a-magyarok-reszveteli-aranya-az-elnokvalasztas-masodik-fordulojaban
https://www.maszol.ro/index.php/kultura/119252-evfordulos-unnepseg-szatmarnemetiben-isten-eltessen-magyar-adas
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Kelemen Hunor lát esélyt arra, hogy Johannis több tiszteletet ad a magyar 
közösségnek 
2019. november 24. – transindex.ro, maszol.ro 

Kelemen Hunor az RMDSZ Ügyvezető Elnökségének épületében tartott sajtótájékoztatója 

alkalmával gratulált Klaus Johannis frissen újrázó államfőnek. A sajtó képviselőinek úgy 

fogalmazott „mindenki arra számított, hogy nagy fölénnyel” fogja megnyerni a választást. 

Ugyanakkor az RMDSZ elnöke reménykedik abban, hogy a következő öt év sok változást fog 

hozni, mivel ez egyben az utolsó mandátuma is az államfőnek. „Már nem szorítja őt az új 

mandátum megszerzésének logikája, ezért azt gondolom, hogy többet fordul majd a jövő, a 

polgárok és a közösség felé. Több tiszteletet ad az embereknek és a magyar közösségnek is" – 

mondta Kelemen, aki szerint tízmilliós szavazati részvételre lehet számítani, aminél kevesebb 

voksot 1990 óta nem adtak.  

 

Ennyivel maradt el a magyar részvételi arány az országos átlagtól  
2019. november 24. – maszol.ro 

Az elnökválasztás vasárnapi második fordulójában végig jellemző volt a magyar szavazók 

távolmaradás az urnáktól. A szavazóhelyiségeg 21 órai zárásakor is szembeötlő volt a 

különbség az országos átlaghoz képeszt. Mig 49,87 százalékos volt országos szinten a 

szavazók aránya (felkerekítve 49,9 százalék), addig az RMDSZ becslése szerint a magyarok 

aránya 36,6 százalék volt.  

 

Álom marad a magyar oktatás az agrártudományi egyetemen 
2019. november 25. – Krónika 

A 150 évvel ezelőtt alakult kolozsvári Agrártudományi és Állatorvosi Egyetemen ma már csak 

a régi épületek emlékeztetnek a magyar múltra. A tanintézet vezetősége 1990 óta elzárkózik a 

magyar tagozat létrehozásától, holott az ötvenes években magyar fakultás is működött. 

Farkas Zoltán agronómussal, a felsőfokú erdélyi magyar nyelvű szakoktatás kutatójával 

beszélgettek. Elmondta, a kolozsvári agrártudományi egyetemen az utóbbi harminc évben 

alig vettek fel magyar anyanyelvű tanársegédeket, így kifogytak a magyar szaktanárok, a 

helyzeten csak egy önálló mezőgazdasági kar létrehozása segíthetne. 

 

Bíróság dönt Makkai leváltásáról 
2019. november 25. – Krónika 

Makkai Gergely volt marosvásárhelyi alpolgármester megtámadta a közigazgatási bíróságon a 

leváltásáról szóló önkormányzati döntést. Miközben a felperes állítása szerint „a becsületét 

védi”, a tanácsosok úgy vélik, a menesztett tisztségviselő csupán azért harcol, hogy továbbra 

is felvehesse fizetését. 
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http://itthon.transindex.ro/?hir=57704&kelemen_hunor_lat_eselyt_arra_hogy_johannis_tobb_tiszteletet_ad_a_magyar_kozossgenek
http://itthon.transindex.ro/?hir=57704&kelemen_hunor_lat_eselyt_arra_hogy_johannis_tobb_tiszteletet_ad_a_magyar_kozossgenek
https://www.maszol.ro/index.php/belfold/119272-ennyivel-maradt-el-a-magyar-reszveteli-arany-az-orszagos-atlagtol
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Ennyi szavazatot szerzett Johannis Hargita és Kovászna megyében  
2019. november 25. – maszol.ro 

A belföldi és külföldi szavazókörzetek jegyzőkönyvei 99,75 százalékának feldolgozottsága 

szerint mindössze öt megyében tudott nyerni Viorica Dăncilă az elnökválasztás második 

fordulójában. A jelenlegi államfő Hargita megyében a szavazatok 70, 40, Kovászna megyében 

a 72,90 százalékát szerezte meg. Ugyanakkor Székelyföldön volt a legkisebb a választási 

részvétel, az RMDSZ becslései szerint országosan a magyarok körülbelül 36 százaléka ment el 

szavazni.  

 

MKP: A magyar érdekképviselet nélkül nehezen teremthetők jogállami 
állapotok és normális közviszonyok 
2019. november 23. – Ma7.sk 

Szombaton Pozsonyban ülésezett az MKP Országos Tanácsa. Döntés született arról, milyen 

formában, kikkel vág neki a párt a jövő februári megmérettetésnek. "Az MKP Országos 

Tanácsa továbbra is az etnikai politizálást tartja annak az alapnak, amely a szlovákiai magyar 

közösség megtartását valamint bővülését biztosítani tudja" - fogalmaz a párt vezető szervének 

szerkesztőségünkbe eljuttatott nyilatkozata. A kommüniké hangsúlyozza: "változatlanul 

célunk a természetes régiókból kiinduló önigazgatás elérése, a kollektív jogok rendszerének 

bevezetése, az anyanyelvi oktatás fenntartása és fejlesztése, a gazdasági lehetőségeink 

bővítése, a déli régiók infrastrukturális fejlesztése, a szociális és jogbiztonság, valamint az 

egészségügyi regionális kiegyensúlyozottság megteremtése". 

 

Diákként élte meg a rendszerváltást - Berényi József a Kávézó vendége 
2019. november 23. – Ma7.sk 

A bársonyos forradalomra való visszaemlékezési sorozatunkban ezúttal Berényi Józsefet 

faggattuk arról, vajon miért vonultak ki olyan gyorsan a diákok a bársonyos forradalom 

idején a rendszerváltást szervező csoportokból, hiszen Pozsonyban is a diákok indították el a 

lázadást az akkori rendszer ellen. Vendégünket, aki jelenleg Nagyszombat megye alelnöke, 

Somogyi Szilárd kérdezte, aki abban az időben maga is részese volt az eseményeknek. 

 

Bemutatta választási listáját a Híd 
2019. november 23. – bumm.sk 

A választási lista összetételét szombaton hagyták jóvá a Híd Országos Tanácsának ülésén. 

Érsek Árpád a listavezető, Bugár a második, Sólymos a harmadik helyen szerepel. Már 

hivatalos: Érsek Árpád, jelenlegi közlekedés- és építésügyi miniszter lesz a Híd választási 

listavezetője a jövő évi parlamenti választáson. Bugár Béla, a párt elnöke kerül a második 

helyre, Sólymos László jelenlegi környezetvédelmi miniszter pedig a harmadik helyet foglalja 

el. A választási lista összetételét szombaton hagyták jóvá a Híd Országos Tanácsának ülésén.  

Bugár szerint tapasztalata és már bizonyított kompetenciái miatt választották Érseket a lista 
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https://www.maszol.ro/index.php/belfold/119274-ennyi-szavazatot-szerzett-johannis-hargita-es-kovaszna-megyeben
https://ma7.sk/kozelet/aktualis/mkp-quota-magyar-erdekkepviselet-nelkul-nehezen-kepzelheto-el-hogy-jogallami-allapotok-es-normalis-kozviszonyok-teremthetokquot
https://ma7.sk/kozelet/aktualis/mkp-quota-magyar-erdekkepviselet-nelkul-nehezen-kepzelheto-el-hogy-jogallami-allapotok-es-normalis-kozviszonyok-teremthetokquot
https://ma7.sk/kozelet/diakkent-elte-meg-a-rendszervaltast-berenyi-jozsef-a-kavezo-vendege-video
https://www.bumm.sk/belfold/2019/11/23/bemutatta-valasztasi-listajat-a-hid
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élére. "Bebizonyította, hogy szorosan kitart az adott szava mellett, és egy ilyen hatalmas, 

összetett tárca irányításával is elbír, mint a közlekedési minisztérium" - jegyezte meg Bugár. 

 

Új Egység nélkül az Összefogás 
2019. november 23. – Új Szó 

Az Új Egység Mozgalom azt közölte, nem lesz az Összefogás jelöltlistáján. Azt állítják, egyes 

MKP-sokkal való személyes ellentét miatt az utóbbi párt ellenezte a velük való 

együttműködést. Az MKP azonban arra hivatkozik, csak politikai pártokkal működik együtt, 

az Új Egység Mozgalom azonban polgári társulás. A gútai Samu István vezette Új Egység 

Mozgalom már korábban tárgyalt az Összefogás képviselőivel. „A konzultáció alatt kiderült, 

hogy az MKP-ból néhányan nem szeretnék, ha az Új Egység Mozgalom sajátos arculatával, 

célkitűzéseivel szerepelne a választási listán” – írják a nyilatkozatukban. Samu szerint az 

MKP szintén gútai tisztségviselőinek, Viola Miklós önkormányzati képviselőnek és Horváth 

Árpádnak, a város polgármesterének személyi ambíciói miatt nem jött létre az 

együttműködés. 

 

A Magyar Fórum és az Összefogás is jóváhagyta a csatlakozását a közös listához 
2019. november 24. – Ma7.sk, bumm.sk, Felvidék Ma 

Az MKP Országos Tanácsának szombati ülése után vasárnap délutáni túlórázást vállalt mind 

a Magyar Fórum Országos Tanácsa, mind az Összefogás mozgalom közgyűlése. A döntést a 

Farkasdon ülésező Magyar Fórum Országos Tanácsa hozta meg hamarabb, egyhangúlag 

jóváhagyva a Magyar Közösség Pártjával és az Összefogás mozgalommal megvalósuló 

választási párt, a Magyar Közösségi Összefogás listáján történő közös indulást. A Magyar 

Fórum a választási listán 30 személlyel vesz részt. A közös választási listán a Magyar Fórum 

jelöltjeit az első húsz helyen belül a 4., 8., 12. és 16. hely illeti meg. A felsorolt helyeken Simon 

Zsolt, Janits Erzsébet, Gál Zsolt és Bindics László indul. A tanácskozás során megtárgyalták a 

Magyar Fórum választási programjának egyes fejezeteit, valamint a választási kampány főbb 

irányvonalait is. 

 

Szlovák-magyar együttműködés segíti a határmenti turizmust 
2019. november 24. – bumm.sk, Felvidék Ma 

A Cultractive-kezdeményezés célja a Csallóköz és Szigetköz természeti és kulturális 

értékeinek bemutatása, valamint a határmenti térségek együttműködésének előremozdítása. 

A régióban tematikus túraútvonalakat, építészeti látványosságokat és kulturális 

rendezvényeket kínálnak helyieknek és turistáknak. A 974 ezer euróba kerülő program két 

partnervárosa, Győr és Dunaszerdahely 11 magyar és 6 szlovákiai kulturális és turisztikai 

intézménye fogott össze a kezdeményezés megvalósítására. A projekt vezető partnere, az 

Arrabona EGTC tájékoztatása szerint a szervezet 2016 őszén Győrrel és Dunaszerdahellyel 

közösen pályázott az Interreg szlovák-magyar program keretében. 
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https://ujszo.com/kozelet/uj-egyseg-nelkul-az-osszefogas
https://ma7.sk/kozelet/aktualis/a-magyar-forum-es-az-osszefogas-is-jovahagyta-a-csatlakozasat-a-kozos-listahoz
https://www.bumm.sk/regio/2019/11/24/szlovak-magyar-egyuttmukodes-segiti-a-hatarmenti-turizmust
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Sorsunk: Magyar! 
2019. november 24. – bumm.sk, Felvidék Ma 

November 23-án újabb kulturális rendezvényre került sor Medve községben a Csemadok 

helyi szervezetének közreműködésével. Az idén újjászerveződött alapszervezet eseményét 

ezúttal is nagy érdeklődés övezte. A műsort a Csemadok Alistáli Alapszervezete és az Aszita – 

Alistáli Színpadi Társulat mutatta be. Az előadás egy zenés-lírai szerkesztett játék volt, ami 16 

csodálatos magyar dalt foglalt magába. Többek között elhangzott A Pál utcai fiúk musicalből 

a Mi vagyunk a grund című dal is. A fiatalok énekelve, hangszer kíséretében mesélték el 1848-

tól egészen napjainkig a magyar nép, valamint a felvidéki magyarság életének 

legmeghatározóbb eseményeit. Az előadás fő küldetése volt annak érzékeltetése, hogy 

őseinknek milyen megpróbáltatásokat kellett kiállniuk annak érdekében, hogy megőrizzék 

magyarságukat. 

 

Szabadka: Aleksandar Vučić ellátogatott a Prosperitati Alapítvány 
támogatásával épült üzemekbe 
2019. november 23.  –Vajdaság MA, Pannon RTV 

Aleksandar Vučić szerb államfő szombaton Pásztor István VMSZ elnök társaságában 

megtekintette azt a két üzemet, amit egy nappal korábban Magyar Levente, Magyarország 

Külgazdasági és Külügyminisztériumának miniszterhelyettese adott át Szabadkán, illetve 

Palicson, írja a Telegraf. A Goodwill pharma gyógyszergyárról az államfő azt mondta, hogy 

fantasztikusan rendezett és tiszta. A Palicsi Pincegazdaságban a privatizált cég új tulajdonosai 

elmondták, hogy újjáélesztették tetszhalott állapotából az egykor sikeres üzemet, s már 11 új 

márkanevet dobtak piacra. Mindkét üzem a Prosperitati Alapítvány támogatásokból 

kezdhette meg tevékenységét. 

 

Magyarkanizsa: Sakkal az óvodások fejlesztéséért 
2019. november 23. – Vajdaság MA, Pannon RTV 

Sakkal fűszerezett szakmai továbbképzésen vett részt 10 intézmény mintegy 30 vajdasági 

óvodapedagógusa a magyarkanizsai Regionális Szakmai Pedagógus-továbbképző 

Központban. A képzés központi témája a Sakkjátszótér Komplex Képességfejlesztő Program 

megvalósítása volt és ennek segítségével a pedagógusok megismerhették, majd a 

későbbiekben a kisgyermekkori nevelés során eredményesen alkalmazhatják mindazokat a 

módszertani megoldásokat, melyek a kiváló sakkozó, Polgár Judit nevéhez köthetők. 

 

Három évtizede a határon túli magyarokért 
Szenttamáson is átadták az iskolakezdési támogatást 

2019. november 23. – Magyar Szó  

Huszonegy magyar nyelven tanuló elsős kisdiák vehette át csütörtökön Szenttamáson a 

Rákóczi Szövetség 10 ezer forint értékű iskolakezdési ösztöndíját. A Hagyományápolók 

Klubjában a kisdiákokat és szüleiket a Magyar Nemzeti Tanács képviseletében Ternovácz 
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https://felvidek.ma/2019/11/sorsunk-magyar/
https://www.vajma.info/cikk/vajdasag/24421/Szabadka-Aleksandar-Vucic-ellatogatott-a-Prosperitati-Alapitvany-tamogatasaval-epult-uzemekbe.html
https://www.vajma.info/cikk/vajdasag/24421/Szabadka-Aleksandar-Vucic-ellatogatott-a-Prosperitati-Alapitvany-tamogatasaval-epult-uzemekbe.html
https://www.vajma.info/cikk/vajdasag/24420/Magyarkanizsa-Sakkal-az-ovodasok-fejleszteseert.html
https://www.magyarszo.rs/hu/4151/vajdasag/211439/H%C3%A1rom-%C3%A9vtizede-a-hat%C3%A1ron-t%C3%BAli-magyarok%C3%A9rt.htm


 

 

 

Napi Nemzetpolitikai Sajtószemle – 2019. november 25. 
11 

István és Losoncz Dávid, a Rákóczi Szövetség nevében pedig Gáspárdy László és Aradi Márk 

köszöntötte. 

 

Lelki napot tartottak a Vajdasági Magyar Cserkészszövetség székhelyén 
2019. november 23. – Vajdaság MA, Pannon RTV 

Muzslyán lelki napot tartott a Vajdasági Magyar Cserkészszövetség, amelyre Vajdaság 

minden régiójából érkeztek a részvevők, összesen 75 cserkész vett részt. A délelőtt folyamán 

egy rendhagyó előadáson vehettek részt a cserkészek, Varga Zoltán atya, egykori szövetségi 

elnök értekezett Kövess engem címmel. Az előadás után kiscsoportos beszélgetésekre is sor 

került, továbbá csapatépítő, csapaterősítő játékok bemutatására is sor került. 

 

Így Tedd Rá - Hagyományos értékek, modern pedagógia 
2019. november 22. – Pannon RTV 

Így Tedd Rá címmel tartanak két napos szakmai továbbképzést osztálytanítóknak Szabadkán. 

A képzésen 21 általános iskolából mintegy 50 résztvevő érkezett. A képzés a népi játékok és 

tanácos mozgás megelapozásának új szemléletű, korszerű pedagógiai alapokra épülő, 

hagyományos értékeket továbbadó élményét nyújtja. Ezen megközelítés valódi, Kodály Zoltán 

pedagógiai elvével, a hagyományos kultúra értékeivel és korszerű pedagógiai megközelítéssel 

valósul meg. Legfőbb eszköze a kreatív élménypedagógia, mely új utat ad mind a 

pedagógusoknak, mind a gyermekeknek nem csupán a hagyományápolás terén, hanem a 

mindennapi pedagógiai folyamatokban is. 

 

A KMKSZ nyílt levele Ukrajna elnökének 
2019. november 24. – karpatalja.ma, Kárpátalja 

A kárpátaljai magyarság előtt álló kihívásokról, így a folyamatban lévő ukrajnai föld- és 

közigazgatási reform várható hatásairól, valamint jövő évi önkormányzati választásokra 

történő felkészülésről tanácskozott a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség (KMKSZ) 

alapszervezeti elnökeinek éves konferenciája szombaton a Beregszász melletti Jánosiban. A 

fórumon tartott elnöki beszámolójában Brenzovics László, a KMKSZ elnöke az általános 

ukrajnai helyzetet elemezve hangsúlyozta, hogy az ukrán államhatalomban történt változások 

ellenére nincs javulásra utaló jel az ország nemzetiségpolitikájában, nem szűntek meg a 

magyarellenes intézkedések. Úgy vélte, kevés a remény arra, hogy a közeljövőben a 

nemzetiségek javára módosítják a jogfosztó oktatási és nyelvtörvényeket. 

 

A málenykij robot áldozataira emlékeztek Nagyberegen 
2019. november 24. – karpatalja.ma, Kárpátalja 

A sztálini terror áldozataira emlékeztek november 24-én Nagyberegen. Az esemény 

istentisztelettel kezdődött a helyi református templomban, majd a temetőkertben felállított 

emlékműnél folytatódott. A megemlékezést Vass Bertalan, a Kárpátaljai Magyar Kulturális 

Szövetség (KMKSZ) Nagyberegi Alapszervezetének elnöke nyitotta meg. 
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https://www.vajma.info/cikk/vajdasag/24422/Lelki-napot-tartottak-a-Vajdasagi-Magyar-Cserkeszszovetseg-szekhelyen.html
https://pannonrtv.com/rovatok/tarsadalom/igy-tedd-ra-hagyomanyos-ertekek-modern-pedagogia
http://karpataljalap.net/2019/11/23/nem-szuntek-meg-magyarellenes-intezkedesek-kmksz-nyilt-levelben-fordul-volodimir
http://www.karpatalja.ma/karpatalja/kultura/a-malenykij-robot-aldozataira-emlekeztek-nagyberegen-2/
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Elindult a Kárpátaljai KultúrKaraván színházi és zenei programokkal 
2019. november 22. – MTI, karpatalja.ma 

A Nemzeti Színház társulatának beregszászi János vitéz-bemutatójával elindult a magyar 

kormány támogatásával szervezett Kárpátaljai KultúrKaraván program, amelynek célja, hogy 

az elkövetkező években megismertesse Kárpátalján a magyar nemzeti magaskultúrát - 

jelentette ki Grezsa István miniszteri biztos pénteken Beregszászon, a kulturális 

programsorozat indulását meghirdető sajtótájékoztatón. 

 

VI. Kárpátaljai Egészségügyi Szűrés 
2019. november 23. – Kárpátalja 

Immáron hatodik alkalommal került megrendezésre Kárpátalján az az egészségügyi szűrés, 

mely a Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciája (HÖOK), a Semmelweis Egyetem 

Hallgatói Önkormányzata (SE HÖK) és a Kárpátaljai Magyar Diákok és Fiatal Kutatók 

Szövetsége (KMDFKSZ) együttműködésével jöhetett létre. 

 

15 éves az AMAPED 
2019. november 23. – volksgruppen.orf.at 

November 22-én, pénteken ünnepelte fennállásának 15. évfordulóját az AMAPED -Ausztriai 

Magyar Pedagógusok Egyesülete, melynek különböző anyanyelvi és származás nyelvi 

tanfolyamait jelenleg több mint 300 gyermek és fiatal látogatja. Az egyesület összesen 27 

pedagógus közreműködésével dolgozik, 8 helyszínen 13 iskolai csoportot, 10 óvodai csoportot 

és 4 bébicsoportot működtet. 

 

A Kaláka jubileumi koncertje Felsőőrben 
2019. november 23. – volksgruppen.orf.at 

Az idén 50 éves jubileumát ünneplő Kaláka együttes adott koncertet november 21-én, 

Felsőőrben, a Református Egyházközség gyülekezeti termében. Az esten a magyar költészet 

legismertebb versei hangzottak el az együttes feldolgozásában. A Hét határon át elnevezésű 

koncertsorozat a felsőőri koncerttel a befejező állomásához érkezett. 
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http://www.karpatalja.ma/karpatalja/kultura/kulturkaravan-janos-vitez-bemutato-a-beregszaszi-szinhazban/
http://karpataljalap.net/2019/11/24/vi-karpataljai-egeszsegugyi-szures
https://volksgruppen.orf.at/magyarok/stories/3022998/
https://volksgruppen.orf.at/magyarok/stories/3022855/
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Elektronikus sajtó 

 

Öt kontinens 

2019. november 23. – Médiaklikk 

 

A magyar kultúrát, népzenét és néptáncot népszerűsítette a székelykeresztúri Vadrózsák 

néptáncegyüttes és a Lelkes zenekar az Egyesült Államokbeli Új Angliában. A 

székelykeresztúri unitárius egyházközség több évtizedes testvérkapcsolati viszonyt ápol  a 

concordi unitárius univerzalista egyesülettel. A székelyföldi fiatalok az ő meghívásukra 

érkeztek. 

 

A cserkészet a világ legnagyobb gyermek- és ifjúsági mozgalma. Magyarországi betiltását 

követően, 1950-ben alakult meg a Külföldi Magyar Cserkészszövetség, folytatva az itthon 

megkezdett munkát az emigrációban. A San Francisco-i öböl környékén 1960 óta működnek 

cserkészcsapatok. Vendégünk az 50. évforduló kapcsán, Pigniczky Réka. 

 

Fókuszban a fény és az idő. Öt magyar galéria művészei is részt vettek idén a világ 

fotóművészetének egyik legrangosabb seregszemléjén, a  Paris Photo-n. Az esemény fontos 

találkozási pontja a galériáknak, művészeknek, gyűjtőknek és természetesen a világ 

különböző tájairól érkező sok ezer érdeklődőnek.  

 

„Válassz olyan munkát mait szeretsz és soha nem kell dolgoznod!” E konfuciuszi gondolatban 

éli mindennapjait Nagy László, faszobrász már 52 éve azt csinálja, amit midnig is szeretett 

volna: farag. Alázattal és maximalizmussal fog minden munkához.  

 

Térkép 

2019. november 23. – Duna World 

 

Nemzetpolitikai nagyhét volt Budapesten, november közepén. Ülésezett a Magyar Diaszpóra 

Tanács és a Magyar Állandó Értekezlet is, amely teljes konszenzussal zárult, beleértve az 

összes határon túli magyar pártot és a jelenlévő ellenzéki pártokat is. A MÁÉRT 18-ik plenáris 

ülése zárónyilatkozat elfogadásával ért véget. 

 

Elkezdődött az Ökumenikus Segélyszervezet kárpátaljai téli segélyprogramja.  A 

magyarországi adománygyűjtési akció során 9 millió forint gyűlt össze a kárpátaljai 

https://mediaklikk.hu/video/ot-kontinens-2019-11-23-i-adas/
https://mediaklikk.hu/video/terkep-2019-11-23-i-adas/
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rászorulók számára. A segélyszervezet ebből tartós élelmiszert és tüzelőt vásárolt a nehéz 

sorsú családoknak és az egyedülálló időseknek. 

 

Bő egy éve működik együtt, immár hivatalos testvérmegyei megállapodás keretei között a 

székelyföldi Hargita és a magyarországi Tolna megye gazdaság, oktatás és kultúra terén 

egyaránt. A közös programok megvalósításához az anyaország jelentős anyagi támogatást 

nyújt, a következő időszakban ezekre több mint 250 millió forintos keretösszeg áll 

rendelkezésre. 

 

A felvidéki Észak-Komáromban három éve jött létre a Dialóg nonprofit szervezet, amely nem 

kisebb feladatot tűzött ki célul maga elé, mint a szlovákiai magyar dráma-oktatás helyzetének 

javítását. A civil szervezet színpadra vitt monodrámákkal, nagyszínpadi előadással, és 

pályázatokkal segíti a műfaj fennmaradását. 

 

Még a hétvégéig látogatható a Szinyei Merse Pál 80 alkotását bemutató kiállítás a Jósa 

András Múzeumban Nyíregyházán. A felvidéki festőfejedelemként számon tartott művész 

munkáival párhuzamosan, az ugyancsak felvidéki, Bánhegyi András István festményeit is 

kiállították. A tehetséges királyhelmeci kisfiú alkotásait Kassán, Miskolcon, Pozsonyban és 

Prágában is megcsodálhatta már a közönség.   

 

Nem egymással versenyeznek a lovasíjászok, hanem egymásért. Önmaguk jelölik ki céljukat. 

Küzdelmük a cél eléréséért hozott áldozat, amit egy nemes indítékért ajánlanak fel - vallják e 

különleges lovassport kedvelői. A Magyarországról induló és 1994 óta világsikert arató 

kezdeményezésnek székelyföldi követői is vannak. 

 

GasztroFeszt néven harmadik alkalommal szervezett gasztronómiai bemutatót Óbecsén a 

Than Fivérek Értelmiségi Kör. A rendezvény célja, hogy tudatosítsa az emberekben a 

vajdasági konyha értékeit. A szervezők ezúttal jótékonysági akciót is hirdettek - a vajdasági 

Lurkóházak javára gyűjtöttek tisztálkodási cikkeket és tartós élelmiszert. 

 
 
Határok nélkül 

2019. november 22. – Kossuth Rádió  

Államfőt választanak a hét végén Romániában. Az RMDSZ részvételre buzdít, de nem 

támogat senkit, a kisebbik rosszra való voksolás mellett érvel. Tőkés László az Erdélyi Magyar 

Nemzeti Tanács elnöke szerint érvénytelenül kéne szavazni. Vasárnap a második fordulóban 

Kláusz Johánnisz és Vioriká Döncsilá között választhatnak a szavazópolgárok, s az a jelölt 

https://mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth?date=2019-11-22_18-02-00&enddate=2019-11-22_18-40-00&ch=mr1
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nyer, aki a voksok egyszerű többségét gyűjti be.  Hogy miként döntetnek a magyar szavazók, 

egyéni döntés marad.  

Van vagy nincs tétje a román államfő választás második fordulójának, az erdélyi magyarság 

szempontjából?  

 

A Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetség elnökségi ülést hívott össze melyen 

megfogalmazták azokat a javaslataikat, amelyek végrehajtásával megnyugtatóan lehetne 

rendezni Ukrajnában a nemzetiségi oktatás helyzetét. A beadványt a KMPSZ elnöksége az 

oktatási minisztérium mellett minden illetékes szervnek elküldi.  

 

Ez a mi kálváriánk címmel, tíz évvel ezelőtt jelent meg Papp Imre könyve az 1944-es 45-ös 

sziváci magyarok elleni atrocitásokról. A szerző nem sokkal a kiadvány megjelenését követően 

meghalt, így a könyv létezéséről nem sokat tudott a délvidéki magyar közvélemény. Aztán jött 

a véletlen, az Újvidéki Rádió 70-ik születésnapja… A többit Matuska Márton, a második 

világháború utáni magyarirtás kutatója mesélte. 

Hétvégén fejeződtek be a  Kassai Kazinczy Napok, amelynek  záróakkordjaként  emléktáblát 

avattak az egykori színházigazgató, kultúraszervező, Csemadok elnök : Kolár Péter 

tiszteletére.  Az 51.  alkalommal szervezett  nyelvművelő rendezvénysorozat  egyike a 

CSEMADOK legrégebbi rendezvényeinek, amelynek elindításában a két éve elhunyt  Kolár 

Péter is kivette részét.   

 

A Külhoni Magyar Borászok Egyesülete 2019-ben a Duna Palotában rendezi meg 

nagyszabású, a Kárpát-medence legjobb magyar borászait felvonultató találkozóját. A 

"PINCESZER" - Külhoni Magyar Borászok Találkozója elnevezésű eseményen félszáz határon 

túli magyar borász mutatkozik be. A Külhoni Magyar Borászok Egyesülete 2018-ban jött létre 

azzal a céllal, hogy a határon túlra került régi történelmi magyar borvidékeket és azok 

borászait összefogja. „Szeretnénk visszahozni a borvidékeket arra a színvonalra, amivel 

évszázadokon át rendelkeztek” – mondja Geönczeöl Attila, az egyesület főtitkára.  

 

Határok nélkül 

2019. november 24. – Kossuth Rádió 

 

Átadták a Bethlen Gábor Alapítvány „Székelyföld jövőjéért” ösztöndíját. 2014-ben, az akkor 

100. születésnapját ünneplő Keresztes György Pál primor elhatározta, hogy felmenői, a 

fejedelem által nemesi rangra emelt Léczfalvi Keresztes család emlékét a tehetséges diákok 

tanulmányait segítő ösztöndíjalappal örökíti meg. Tavaly óta már két tehetséges székelyföldi 

fiatalt díjaznak.  

https://mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth/?date=2019-11-24_18-02-00&enddate=2019-11-24_18-40-00&ch=mr1
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Az erdélyi történelmi családok képviselői folytatják a maguk küzdelmét a román állammal, 

amely Mátyás király meséjéhez hasonlóan ad is meg nem is, visszaad, majd visszavesz. 

Amivel talán mégsem számol a román állam az az, hogy nem a vagyon és az anyagi a 

legfontosabb sok esetben, hanem a szellemi örökség. 

 

A Csicsói-holtág a Csallóköznek az a része, amely még  leginkább megmaradt az eredeti 

állapotban, ritka állat és növényvilággal. A területet 1964-ben nyilvánították védetté, s az 

uniós csatlakozás után a Natura 2000 kapcsán európai jelentőséget kapott, s részét képezi hat 

mesterséges halastó. A halnevelést követően  ezekben a hetekben folyik a lehalászás a 

térségben. Hatalmas szerencséjének tartja Bugyi Attila, halász, természetfotós, hogy itt 

dolgozhat.  

 

Temesváron 150 éve, Magyarország vidéki városai közül elsőként indult el a lóvasút. Ez az 

akkor korszerűnek számító tömegközlekedési eszköz három évtizeden át – a villamos 

megjelenéséig – szállította a temesváriakat és a városba érkezőket. Az utaslétszám 

tekintetében, 1898-ban, a vidéki városok közül csak Pozsony előzte meg Temesvárt. Dr. 

Jancsó Árpád nyugalmazott út-, vasút- és hídépítő mérnök, helytörténész a magyar 

tudomány idei ünnepe alkalmával mutatta be a temesvári lóvasút történetéről írt könyvét. 

Kutatásait a Magyar Tudományos Akadémia kéthetes Domus Hungarica ösztöndíja is 

támogatta.  

 

Tordától nem messze a Kövendi patak partján fekszik Kövend.  A falu látnivalója eddig a 13. 

századi eredetű temploma volt, mostantól azonban ehhez egy Tündérkert is hozzájárult. 

Nyolcvan facsemetéből álló tündérkertet avattak a település nyolcszáz éves fennállásának 

ünnepén az aranyosszéki Kövenden.  A 800-adik évfordulón hálaadó ünnepséget tartott a 

Kövendi Unitárius Egyházközség. 

 

 

 


