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Nyomtatott és online sajtó 
 

Semjén Zsolt vázolta Magyarország és Románia stratégiai érdekeit 
2019. november 25. – MTI, Krónika, maszol.ro, Nyugati Jelen 

Magyarország és Románia stratégia érdeke az észak-déli tengely erősítése, a határ menti 

autópályák kiépítése, a vasúti összeköttetések biztosítása, valamint annak támogatása, hogy 

magyar-román közös vállalatok ki tudjanak jutni harmadik országok piacaira is – mondta 

Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara (MKIK) 

Magyar-Román Tagozata megalakulásának 20. évfordulója alkalmából rendezett ünnepségen 

hétfőn Békéscsabán. Semjén Zsolt kifejtette, kulcsfontosságú a Békéscsaba–Arad–Temesvár, 

valamint a Debrecen–Nagyvárad közti autópályák megépítése, a határok között a vasúti 

összeköttetés biztosítása. Hozzátette: az Európai Unióban autópályán már el lehet jutni 

Záhonytól Gibraltárig, legalább ilyen fontos lenne a Balti- és a Fekete-tengert összekötő 

észak-déli tengely is, ami Magyarország, Románia, Szlovákia és Lengyelország számára is 

előnyökkel járna. Semjén Zsolt fontosnak nevezte, hogy a magyar–román tagozat húszéves 

működése révén több közös vállalat is létrejött, de az egymás piacain való megjelenés mellett 

erősíteni kell, hogy a vállalatok kijussanak harmadik országok piacaira is. 

 

Együttműködési megállapodást kötött a NÖRI és a Rákóczi Szövetség 
2019. november 25. – MTI, Webrádió, Magyar Hírlap, Ma7.sk 

A jövőben még több külhoni fiatal keresheti fel Magyarország nemzeti emlékhelyeit, ezt a célt 

szolgálja a Nemzeti Örökség Intézete (Nöri) és a Rákóczi Szövetség stratégiai megállapodása. 

Az M1 aktuális csatorna hétfő reggeli műsorában Radnainé Fogarasi Katalin, a Nöri 

főigazgatója elmondta: az intézet és a Rákóczi Szövetség közös célja, hogy még több fiatal 

ismerje meg Magyarország történelmét a különböző emlékhelyeken. Programjaik közül 

kiemelte a Nöri 1956-os forradalomra és szabadságharcra emlékező rendezvényeit a 

Rákoskeresztúri Új Köztemető Nemzeti Gyászparkjában. Kitért arra is, hogy az 

együttműködés jegyében 400 mikuláscsomagot készítenek a Nöri munkatársai külhoni 

magyar fiatalok számára. 

 

Hátat fordítottak az erdélyi magyarok a román politikai elitnek 
2019. november 25. – Krónika 

Látványos távolmaradással üzentek a székely megyék lakói a román politikai elitnek az 

államfőválasztás vasárnapi második fordulójában, amely a hivatalban lévő Klaus Johannis 

elsöprő győzelmével zárult. A részvételi adatok önmagukért beszélnek: Hargita megyében a 

választásra jogosultak mindössze 22,86 százaléka járult az urnák elé, míg Kovászna 

megyében 25,86 százalékos részvételt jegyeztek, miközben az országos átlag 49,87 százalék. A 

székelyföldi adatok „beszédességét” megerősíti, hogy az érdektelenség képzeletbeli dobogóján 

V
e

ze
tő

 h
ír

e
k

 
E

rd
é

ly
 

https://kronikaonline.ro/gazdasag/semjen-zsolt-vazolta-magyarorszag-es-romania-strategiai-erdekeit
https://webradio.hu/hirek/kultura/egyuttmukodesi-megallapodast-kotott-a-nori-es-a-rakoczi-szovetseg
https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/hatat-forditottak-az-erdelyi-magyarok-a-roman-politikai-elitnek


 

 

 

Napi Nemzetpolitikai Sajtószemle – 2019. november 26. 
2 

harmadik helyezett megyében, Vasluiban a szavazópolgárok 37,53 százaléka voksolt, tehát 

már a „bronzérmeshez” képest is jelentős a le-, jobban mondva a távolmaradás. A statisztikák 

fényében kijelenthető, hogy a székelyekre Kelemen Hunor felhívása sem hatott: mint 

ismeretes, az RMDSZ elnöke vasárnap szavazásra buzdított.  

 

A „kaput, falat” döngető Ady Endre emlékezete Érmindszenten, Csucsán és 
Nagyváradon 
2019. november 25. – Krónika 

Kárpát-medence-szerte, többek közt Érmindszenten, Csucsán és Nagyváradon is 

megemlékeztek a hét végén Ady Endréről, aki a 142 éve, november 22-én született, és száz éve 

hunyt el. A Kolozs megyei Csucsa egykori Boncza-kastélyában közel 500 középiskolásnak 

tartott előadást a költőóriásról Imre Zoltán, nagyváradi városi múzeum kulturális főigazgató-

helyettese. 

 

Johannis, Dăncilă? – Autonómia! Beszédesek a Hargita megyei választási adatok 
2019. november 25. – Krónika 

„Az autonómiára szavaztam!” – osztották meg sokan sajátos voksopciójukat a közösségi 

oldalakon, baráti társaságokban az államfőválasztás vasárnapi második fordulója során. Mint 

ismeretes, várható volt, hogy a magyar közösség számottevő része egyik jelölt mellett sem 

teszi le a garast. Hiszen a döntő körben megméretkezők közül Klaus Johannis hivatalban lévő 

államfő, illetve Viorica Dăncilă volt kormányfő, PSD-elnök sem fogalmazott meg egyértelmű 

üzenetet, „visszautasíthatatlan” ajánlatot a romániai magyarság felé. Mivel a vasárnapi 

párharc résztvevői a választást megelőzően is érdektelenséget tanúsítottak a kisebbségi ügyek 

iránt, a magyar érdekvédelmi szervezetek vagy a polgárok lelkiismeretére bízták a választást 

– mint például az RMDSZ és a Magyar Polgári Párt –, vagy pedig érvénytelen szavazat 

leadására buzdítottak. Utóbbi opciót javasolta az Erdélyi Magyar Néppárt, illetve Tőkés 

László, az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács elnöke is. 

 

Másodfokon is jóváhagyta a bíróság az árkosi Szentkereszty-kastély 
visszaszolgáltatásának felülvizsgálatát  
2019. november 25. – MTI, Krónika, maszol.ro 

A galaci táblabíróság hétfőn másodfokon is jóváhagyta a székelyföldi Árkoson álló 

Szentkereszty-kastély visszaszolgáltatásának a felülvizsgálatát. Az ötszöri halasztás után 

kimondott ítélet kivonatát a romániai bíróságok portálján hozták nyilvánosságra. Eszerint a 

táblabíróság megalapozatlannak találta a kastély örököseinek a hasonló, első fokú ítélet ellen 

benyújtott fellebbezését. Az ítélet nem jogerős, a hivatalos kiközlése utáni 15 napban lehet 

fellebbezést benyújtani ellene, amelyet immár a legfelsőbb bíróság bírál el. 
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Székelyföldön volt a legmagasabb az érvénytelen szavazatok aránya 
2019. november 25. – MTI, maszol.ro, transindex.ro 

A székelyföldi megyékben volt a legmagasabb az érvénytelen szavazatok aránya a romániai 

elnökválasztás második fordulójában – derült ki hétfőn a Központi Választási Iroda (BEC) 

honlapján közzétett részeredményekből. A választókörök 99,7 százalékából származó adatok 

szerint országos szinten a voksok 1,9 százaléka volt érvénytelen. Az érvénytelen szavazatok 

arányának rangsorában az első három helyet a székelyföldi megyék foglalják el, a magyar 

lakosság számarányának sorrendjében: Hargita megyében a szavazatok 9,8 százaléka 

bizonyult érvénytelennek, Kovászna megyében pedig a voksok 5,6 százaléka, míg Maros 

megyében a voksok 2,8 százaléka. 

 

Illyés Gergely politológus Johannis győzelméről: ez egy lefutott meccs volt, de 
le kellett játszani  
2019. november 25. – maszol.ro 

Az idei elnökválasztáson még azok sem találtak jelöltet maguknak, akik esetleg Klaus 

Johannis ellen voksoltak volna, főleg a második fordulóban. Ezért az államfőnek vasárnap az 

volt csak a feladata, hogy a saját támogatóit „vigye el” szavazni, és még egyszer a PSD-ellenes 

kártyát játssza ki – véli Illyés Gergely politológus, akit az elnökválasztás eredményének 

gyorselemzésére kértek meg.  

 

Alpolgármester maradna Marosvásárhelyen Makkai, ezért bírósághoz fordult 
2019. november 25. – szekelyhon.ro 

A becsületét védi – mondta a Székelyhonnak Makkai Gergely leváltott marosvásárhelyi 

alpolgármester, aki a közigazgatási bíróságon kérte a leváltásáról szóló tanácsi határozat 

semmissé nyilvánítását. Az önkormányzati testület is lépett: jogi képviselőt jelölt ki, nem 

bízva abban, hogy a polgármesteri hivatal jogi osztálya érdemben képviselné álláspontjukat a 

bíróságon. 

 

Rekordbevétel a jótékonysági Katalin-bálon 
2019. november 25. – szekelyhon.ro 

68 ezer lej gyűlt össze a Csíki Vállalkozók Egyesülete és Magyarország Csíkszeredai 

Főkonzulátusa által immár hatodik alkalommal megszervezett hétvégi Katalin napi 

jótékonysági bálon – számoltak be a szervezők.  

 

Uralkodóként fog viselkedni a „söpréssel” újrázó államfő? 
2019. november 25. – Krónika 

A hosszúra nyúlt kampány és az elnökválasztás után a kérdés most az: mi várható, mire 

számíthatunk Klaus Johannis újabb ötéves mandátumától. Illyés Gergely politológus a 

Krónika megkeresésére arra emlékeztetett, hogy jövőre két választás következik. „Nagy 

kérdés, hogy Johannis aktívan részt vesz-e a kampányban a PNL odalán, vagy inkább egy 

visszafogottabb, keveset kommunikáló elnöki szerepkört vesz fel, amit már láthattunk tőle az 
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első mandátuma elején. A PNL és az USR-PLUS közötti viták kiéleződése kapcsán érdekes 

lesz látni, hogy az elnök hogyan fog pozicionálódni: beleszól-e a napi politikába, vagy kivonja 

magát a pártpolitikai küzdelmekből” – fogalmazott a budapesti Nemzetpolitikai 

Kutatóintézet elemzője. 

 

Készülhet a váradi Rimanóczy-szobor 
2019. november 26. – Krónika 

Keresi a városépítő ifj. Rimanóczy Kálmán szobrának a megálmodóját a nagyváradi 

önkormányzat. A pályázatra jelentkezőknek az interaktív szobor körüli teret is rendezniük 

kell, új arculatot adva a Barátok temploma előtti közterületnek, amelyet akár teresíteni is 

lehetne, és szintén Rimanóczy Kálmánról neveznék el. 

 

Demokratikus képviseletet akarnak 
2019. november 26. – Krónika 

Részarányuknak megfelelő képviseletben reménykednek a Marosvásárhelyi Orvosi, 

Gyógyszerészeti, Tudomány- és Technológiai Egyetem magyar oktatói és diákjai. Az 

intézményben zajló választásokon egyelőre egyetlen főtanszék élére sem került magyar tanár. 

Nagy Előd prorektor elmondta, annak dacára, hogy mintegy 20 százalékra csökkent a 

kisebbségi jelenlét az intézményben, még mindig bízik a demokratikusan megoszló 

képviseletben. 

 

A Csemadok: értékek őrzője és közvetítője 
2019. november 25. – Ma7.sk, Felvidék Ma 

Vasárnap délután Királyhelmecen is megemlékeztek a Csemadok megalakulásának 70. 

évfordulójáról. Az összejövetel, amelyen szép számú közönség jelent meg, Faludy György Óda 

a magyar nyelvhez című költeményével kezdődött a városháza gyönyörűen feldíszített 

termében. A verset a helyi gimnázium diákja, Blanár Panna tolmácsolta. A város 

polgármesterének köszöntő szavai után Kopasz József, a Csemadok OT tagja, a területi 

választmány elnöke mondta el ünnepi gondolatait, átadva a szervezet két oszlopos tagjának, 

Köteles Lászlónak illetve Görföl Jenőnek üdvözletét, akik a párhuzamosan zajló Ung-vidéki 

ünnepségen vettek részt. 

 

Nem indul a választáson a Híd egyik parlamenti képviselője 
2019. november 25. – Ma7.sk, Új Szó 

Nem indul a február végén esedékes parlamenti választáson Peter Antal, a Híd jelenlegi 

parlamenti képviselője. A nem hivatalos listaváltozat 15. helyén még szerepelt Peter Antal 

parlamenti képviselő, Garamszentkereszt polgármestere, a szombaton hivatalosan 

bemutatott változatban azonban már nem. Antal az Új Szó portálnak megerősítette, nem 

indul a választáson. Döntését családi okokkal magyarázta. A pártvezetés által bemutatott 
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hivatalos névsor 15. helyére így Vavrek István, a Híd parlamenti képviselője ugrott előre egyet 

a nem hivatalos változat 16. helyéről. 

 

Bárdos: Hiszek abban, amit vállalok 
2019. november 25. – Új Szó 

Bárdos Gyula Csemadok-elnökként, MPK elnökségi tagként vezeti az MKÖ-listát – ennek 

kapcsán készült interjú vele. „Nem vállalok olyat, amiben nem hiszek. Az államfőválasztáskor 

is azt mondták, 2-3 százalékot kapok, de én többet akartam: akkor sem pártban 

gondolkoztam, hanem közösségben, hiszen a párt nem cél, csak eszköz. Az 5 százalék elérése 

nem könnyű, de vállalható feladat, és fiatal, hiteles emberekkel ötvözve a tapasztalatot, 

elérhető.” 

 

Óvodáskorban kell kezdeni a klímatudatos nevelést 
2019. november 25. – Pannon RTV 

Több mint húsz óvodapedagógus vett részt nagykikindai továbbképzésen, amelynek a témája 

a klímatudatos nevelés volt. A szervezők szerint a jövő nemzedékének klímatudatos nevelését 

már az óvodában kell kezdeni. Jerasz Anikó, elnök, Végrehajtó Bizottság, Magyar Nemzeti 

Tanács: „Fontos, hogy a kisgyermekek az óvodában, az anyanyelv megerősítése mellett, illetve 

a hagyományaink ápolása mellett a klímatudatos nevelésben is részesüljenek. És azok az 

óvodapedagógusok, akik a mai napon jelen vannak ezen a továbbképzésen, hét községből, hét 

intézményből érkeztek, olyan ismeretekkel térnek majd haza, amelyeket biztosak vagyunk, 

hogy be tudnak majd építeni a későbbiek során a gyermekekkel való foglalkozásokba.” 

 

Új pályázatokat nyitott meg a Prosperitati Alapítvány 
2019. november 25. – Pannon RTV 

3 új pályázatot nyitott meg ma a Prosperitati Alapítvány. Ebből kettő turisztikai, míg egy 

technológiai fejlesztésre vonatkozik. Ezek részleteiről kérdeztük a Közügyekben az Alapítvány 

ügyvezetőjét, Juhász Bálintot. 

 

Befejeződött a Vajdasági Rádió és Televízió új székházának építése 
2019. november 25. – Vajdaság MA 

Ma, november 25-én, négy és fél hónappal a szerződésben foglalt határidők előtt közel 

teljesen befejeződött a Vajdasági Rádió és Televízió új székházának építése, ahonnan ma az 

első élő kapcsolás is megtörtént. A tartományi közmédia új épületének építési munkálatai 

2017 augusztusában kezdődtek az 1999-es NATO-bombázások következtében lerombolt 

épület maradványainak elbontásával. 
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Egységet kovácsolt a magyarság körében 
2019. november 25.  –Magyar Szó  

Százötven évvel ezelőtt, 1868 és 1869 fordulóján a magyar kultúrát szerető elődeink 

vidékünkön elsőként alapították meg az óbecsei Magyar Népkört. Az elmúlt hónapok, sőt az 

egész 2018. és 2019. év különösen fontos a kultúrát ápoló és művelő óbecsei magyaroknak. A 

Petőfi Sándor Magyar Kultúrkör tagjainak és vezetőségének feltett szándéka, hogy ezt a 

szellemiséget, mint szellemi örökös, megélje és továbbadja. Ezért ezt a két évet teljes 

egészében a százötven éves Népkörnek és az intézményesült magyar kultúrának szentelték, a 

Nemzetpolitikai Államtitkárság támogatásával záróakkordként pedig egy emléktáblát 

lepleztek le a jubileum tiszteletére pénteken, november 22-én. 

 

Történelmi várossá nyilvánították Beregszászt 
2019. november 25. – karpatalja.ma 

Az Ukrán Miniszteri Kabinet felvette a történelmi városok jegyzékébe Beregszászt – tudatta 

közösségi oldalán Babják Zoltán polgármester. Az Ukrán Művelődési Minisztérium kijelölte a 

műemlékek és történelmi részek határát. 

 

Harmadszor szervezett jótékonysági bált a KRISZ 
2019. november 25. – karpatalja.ma 

A Kárpátaljai Református Ifjúsági Szervezet (KRISZ) harmadik alkalommal tett bizonyságot 

összefogásról, felebaráti szeretetről, példaértékű, keresztény értékeket felmutató jókedvű 

szórakozásról. A november 22-i jótékonysági bálra a jánosi Helikon Hotelben gyűltek össze 

azok, akik adományaikkal, szolgálatukkal a Beregszászi Református Öregek Otthona 

konyhájának megépítését támogatták. 

 

Kárpátaljai Közéleti Vezetőképző – második képzési alkalom Ungváron 
2019. november 25. – Kárpátalja 

Alig ért véget az első közös hétvége, a Mathias Corvinus Collegium (MCC) által szervezett 

Kárpátaljai Közéleti Vezetőképző résztvevői számára úgy látszik nincs megállás: helyt kellett 

állniuk a második képzési alkalmon is, melyre Ungváron került sor november 22–24. között. 
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https://www.magyarszo.rs/hu/4153/vajdasag_obecse/211586/Egys%C3%A9get-kov%C3%A1csolt-a-magyars%C3%A1g-k%C3%B6r%C3%A9ben.htm
http://www.karpatalja.ma/karpatalja/kozelet/tortenelmi-varossa-nyilvanitottak-beregszaszt/
http://www.karpatalja.ma/karpatalja/hitelet/harmadszor-szervezett-jotekonysagi-balt-a-krisz/
http://karpataljalap.net/2019/11/25/karpataljai-kozeleti-vezetokepzo-masodik-kepzesi-alkalom-ungvaron
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Elektronikus sajtó 

 

Határok nélkül 

2019. november 26. – Kossuth Rádió 

 

Pártpolitikai nagyüzem volt a hétvégén Szlovákiában. A választási törvény értelmében a jövő 

februári parlamenti választásokon induló pártoknak a héten le kell adniuk a jelöltlistákat. 

Mint ismeretes nem sikerült egyesíteni a magyar erőket a Felvidéken, ami azt jelenti,  két 

formáció száll versenybe a magyar szavazatokért: a  Magyar Közösségi Összefogás és a 

szlovák-magyar vegyes párt, a Most-Híd valamint két kisebb párt.  

 

Várható eredmény született - értékelte tegnap este Kelemen Hunor a romániai államfő 

választás eredményét. Klaus Iohannis nagy arányú győzelme kapcsán elmondta: reméli a 

következő öt év több tiszteletet hoz a magyarságnak is.   

 

Még mindig a megfelelő időpontra várnak!Nem nyújtják be december 3-án az Európi 

Bizottsághoz a Minority SafePack elvezésű kisebbségvédelmi kezdeményezést.  

 

A kárpátaljai magyarság előtt álló kihívásokról tanácskozott a Kárpátaljai Magyar Kulturális 

Szövetség alapszervezeti elnökeinek éves konferenciája hétvégén a Beregszászhoz közeli 

Makkosjánosiban. A konferencia résztvevői megszavazták, hogy a KMKSZ nyílt levélben 

forduljon Volodimir Zelenszkij ukrán elnökhöz. Ebben a magyar felszólítja az elnököt, hogy 

tegye meg a szükséges lépéseket az ukrajnai kisebbségek alkotmányos jogainak biztosítása 

érdekében. Kéri továbbá, hogy a nemzetiségekről szóló törvények kidolgozásába vonják be a 

kárpátaljai magyarság legitim képviselőit.  

 

Több ezer érdeklődő, 16 járásban, 22 helyszínen. Szepsiben zárult  a Baross Alapítvány által 

indított Párbeszéd a gazdaságról  fórumsorozat.  Amíg a találkozók programjának  első 

részében a Dél -  Szlovákiai járások  gazdasági helyzetét elemezték, ami messze elmarad az 

ország északi részével szemben -  addig a fórum  2. részében,   a november 15-én megjelent 

Baross program pályázati kiírásával ismerkedtek a résztvevők.  A gazdaságélénkítő 

programra   2017-től pályázhatnak  a Felvidéken.  Idén december 16-ig nyújthatók be a 

pályázatok.   

 

Magyarország Csíkszeredai Főkonzulátusa és a Budapesti Vállalkozásfejlesztési 

Közalapítvány második alkalommal rendezte meg a Be Smart Székelyföld startup versenyt.  A  

https://mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth/?date=2019-11-25_18-02-00&enddate=2019-11-25_18-40-00&ch=mr1
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marosvásárhelyi versenyen négy  Maros megyei startup-ot díjaztak, mindannyian részt 

vehetnek a november 28-án a budapesti Startupok Éjszakáján, ahol bemutathatják 

vállalkozásukat, innovációikat az anyaországi startupok, magyar és külföldi 

vállalkozásfejlesztési szervezetek képviselőinek. 

 

Idén 75 éve, hogy a kommunista partizánok ártatlan magyar emberek ezreit gyilkolták meg 

Vajdaságban. Ahogy minden év novemberének utolsó vasárnapján, a Keskenyúton Alapítvány 

kezdeményezésére Budapesten, a Szent István Bazilikában idén is emlékmisével tisztelegtek 

az magyar áldozatok előtt, amelyen   300 délvidéki zarándok és nagyon sok anyaországi 

magyar is részt vett.  

 

 


