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Nyomtatott és online sajtó 
 

Székelyvarságon felavatták a magyar állam támogatásával felújított iskola 
épületét 
2019. november 10. – MTI, hirado.hu, Krónika, szekelyhon.ro, Magyar Nemzet, Mandiner, 

Origo, Demokrata, Magyar Hírlap, Hír Tv, Propeller, Ma7.sk 

A Hargita megyei Székelyvarságon vasárnap felavatták a helyi Kőrösi Csoma Sándor 

Általános Iskola magyar állami támogatással felújított épületét. A 30 millió forinttal 

támogatott munkálatok során hőszigetelő burkolással növelték az épület 

energiahatékonyságát, átalakításokat végeztek az épületen, és új nyílászárókat szereltek be. A 

székelyvarsági iskolaavató a templomi szentmisével kezdődött, majd az iskolánál folytatódott. 

A résztvevőket Potápi Árpád János, a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős 

államtitkára is köszöntötte. A politikus az esemény után az MTI-nek elmondta: a magyar 

állam fontosnak tartja a magyar oktatási rendszer megerősítését, hogy minden magyar és 

vegyes házasságban született gyerek a bölcsődétől az egyetemi szintig magyarul tanulhasson. 

Hozzátette: a magyar nemzetpolitikának a következő években is az identitás megőrzése, 

megerősítése, a családok és a magyar gazdaság megerősítése áll a középpontjában. 

 

Kelemen Hunor: büszke vagyok az eredményre, amely nem az enyém, hanem a 
közösségünké 
2019. november 10. – MTI, Krónika, transindex.ro, maszol.ro 

Köszönetet mondott Kelemen Hunor, a Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) 

elnökjelöltje a romániai elnökválasztás vasárnapi első fordulója után a rá szavazó magyar és 

román választóknak. Kelemen Hunor Kolozsváron adott nyilatkozatában elégedettnek 

mutatkozott a felmérések által 3,9 és 4,6 százalék között jelzett választási eredményével. 

Kijelentette: folytatják a harcot a bizalmatlanság falának lebontásáért. Kelemen Hunor szavai 

szerint több szavazatot sikerült szereznie, mint 2009-ben vagy 2014-ben. "Amióta külön 

tartják a parlamenti választást az elnökválasztástól ez jó eredmény. Számításaink szerint 390-

400 ezer szavazat között lesz az abszolút szám" - jelentette ki. Köszönetet mondott azoknak a 

magyaroknak, akik rá szavaztak az első fordulóban, és azoknak a román embereknek is, "akik 

meghallották a tisztelet, a bizalom üzenetét". "Büszke vagyok az eredményre: ez nem az én 

eredményem, hanem közösségünké. Egy erős közösségnek a hangja, és ezt szeretném 

megköszönni" - fogalmazott Kelemen Hunor. Az RMDSZ elnöke megemlítette, a kampány 

során a bizalom, a tisztelet, az emberi méltóság üzenetét emelték ki, és azokat a fontos célokat 

hangoztatták, amelyek a jövőről: az oktatásról, gazdaságról, környezetvédelemről szólnak. 
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https://hirado.hu/kulfold/cikk/2019/11/10/szekelyvarsagon-felavattak-a-magyar-allam-tamogatasaval-felujitott-iskola-epuletet
https://hirado.hu/kulfold/cikk/2019/11/10/szekelyvarsagon-felavattak-a-magyar-allam-tamogatasaval-felujitott-iskola-epuletet
https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/kelemen-hunor-az-elmult-ket-ciklus-legjobbjanak-tartja-eredmenyet
https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/kelemen-hunor-az-elmult-ket-ciklus-legjobbjanak-tartja-eredmenyet


 

 

 

Napi Nemzetpolitikai Sajtószemle – 2019. november 11. 
2 

Exit poll: Viorica Dăncilă „kíséri el” Klaus Johannist a második fordulóba 
2019. november 10. – MTI, Krónika, transindex.ro, maszol.ro, szekelyhon.ro, Bihari Napló, 

Nyugati Jelen, hirado.hu 

A 21 órakor közzétett exit poll adatok szerint Klaus Johannis jelenlegi elnök és Viorica 

Dăncilă volt miniszterelnök, a PSD vezetője jutott be az államfőválasztás második 

fordulójába. Johannis 39 százalékkal végzett az élen a CURS-Avangarde közvélemény-kutató 

intézet által közölt adatok szerint, míg Dăncilă 22,5 százalékot kapott. A harmadik helyen 

Dan Barna, az USR–PLUS szövetség jelöltje végzett 16,4 százalékkal, őt Mircea Diaconu 

követi 7,9 százalékkal. Kelemen Hunor, az RMDSZ jelöltje 3,9 százalékot kapott. Hasonló 

eredményeket mutat az IRES közvéleménykutató becslése is. Eszerint a hivatalban lévő 

államfő megszerezte a szavazatok 38,7, Viorica Dăncilă 22, Dan Barna 16,1, Mircea Diaconu 

8,2, Theodor Paleologu 5,6, míg Kelemen Hunor a voksok 4,6 százalékát.  

 

A magyar gazdaság és társadalom fejlődési irányait tekintették át az NFFT 
ülésén 
2019. november 8. – MTI, Magyar Nemzet 

A magyar gazdaság és társadalom fejlődési irányait, az elmúlt években tapasztalt GDP-

növekedés hátterében lejátszódó folyamatokat, valamint Magyarország 2020-2025-ös 

nemzetközi fejlesztési stratégiáját tekintették át a Nemzeti Fenntartható Fejlődési Tanács 

(NFFT) pénteki ülésén Budapesten. Kövér László, az Országgyűlés elnöke, az NFFT elnöke az 

ülésen egyetértett azokkal a demográfiai kérdésekkel összefüggő felvetésekkel, amelyek 

szerint a gyermekvállalásnál nem csak az anyagi motivációk a döntőek. A házelnök elmondta: 

„ha nem tudjuk beleilleszteni a gazdaság logikájába a társadalom újratermelődését és nem 

vagyunk képesek ezt valamilyen módon az emberek gondolkodásába is beleilleszteni akkor 

vesztett ügyünk van”, ezt a fordulatot pedig az anyagiak önmagukban nem idézik elő. 

Ugyanis, mint fogalmazott: „ha valóban lenne összefüggés az anyagi támogatás és a 

gyermekvállalás között, akkor nem a legszegényebb országokban lenne a legmagasabb a 

gyermekvállalási hajlandóság.” 

 

Felújítják a magyar hallássérült gyerekek egyetlen erdélyi iskoláját 
2019. november 8. – Krónika, transindex.ro, maszol.ro 

A Kolozs megyei önkormányzat aláírta a Kozmutza Flóra Speciális Hallássérültek 

Iskolájának, valamint a Bánffyhunyadi Speciális Gimnázium épületeinek és felszerelésének 

korszerűsítésére vonatkozó finanszírozási szerződéseket. Az RMDSZ Kolozs megyei 

szervezetének pénteki tájékoztatása szerint az uniós forrásokból megvalósuló két projekt 

értéke összesen 11,6 millió lej, az önkormányzat hozzájárulása pedig 5,9 millió lej. A 

beruházás során megújul a Kozmutza-iskola, Erdély egyetlen, magyar hallássérült gyerekek 

oktatásával, illetve különböző értelmi fogyatékossággal élő, és autizmus spektrum zavarral 

diagnosztizált gyermekekkel foglalkozó tanintézet. Emellett felújítják az oktatási intézmény 
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https://kronikaonline.ro/belfold/exit-poll-viorica-dncil-bkiseri-elr-klaus-johannist-a-masodik-forduloba
https://magyarnemzet.hu/gazdasag/attekintettek-a-magyar-gazdasag-es-tarsadalom-fejlodesi-iranyait-7475843/
https://magyarnemzet.hu/gazdasag/attekintettek-a-magyar-gazdasag-es-tarsadalom-fejlodesi-iranyait-7475843/
https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/felujitjak-a-magyar-hallasserult-gyerekek-egyetlen-erdelyi-iskolajat
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udvarán lévő, és évek óta nem használható épületszárnyat is, ahol korszerű műhelyek, irodák, 

osztálytermek kapnak majd helyet. 

 

Kelemen Hunor államfőjelölt a Maszol Live műsorában  
2019. november 8. – maszol.ro 

Péntek este Kelemen Hunor a Maszol Live műsorának volt vendége. Az RMDSZ 

államfőjelöltjét Vig Emese és Cseke Péter kérdezte a vasárnapi szavazás tétjéről. A politikus 

fontosabb válaszait foglalták össze.   

 

Román himnusszal kezdődött a csíki úszóbajnokság 
2019. november 9. – szekelyhon.ro 

Félretájékoztató cikk jelent meg az Adevarul.ro internetes oldalon, amely azt állítja, hogy a 

csütörtökön Csíkszeredában elkezdődött rövidpályás országos úszóbajnokság 

nyitóünnepségén nem hangzott el a román himnusz. A bukaresti portál a volt többszörös 

román bajnok és olimpiai részvevő nagybányai Ştefan Ioan Gherghel Facebook-oldalán 

posztoltak alapján írta meg cikkét, anélkül, hogy ellenőrizte volna a történteket. Gherghel 

kifakadt a hazai szövetségre, mivel a Csíki Csobbanóban akárcsak az elmúlt évben, idén is 

lejátszották a székely himnuszt. Gherghel ironikus formában gratulált az úszószövetségnek, 

amiért a gyerekeknek meg kellett hallgatniuk a székely himnuszt a román országos 

úszóbajnokságon. 

 

Előbb chips-, majd malátagyár létesül Csíkszentsimonban  
2019. november 8. – szekelyhon.ro 

Egy év múlva elkezdődhet a helyi pityókából és egyéb zöldségekből előállított nassolnivalók 

gyártása a csíkszentsimoni chipsgyárban. Emellett egy malátaüzem létrehozásán is dolgozik a 

Tiltott Csíki Sört gyártó Lixid Projekt Kft. A két gyár több mint száz embernek biztosítana 

munkahelyet, illetve több ezer termelő számára jelenthet bevételi forrást. A nagyszabású 

beruházásokat Lénárd András szerint a magyar-magyar összefogás tette lehetővé, hiszen a 

Csíki Sör esetében is van egy tulajdonostársuk egy felvidéki vállalkozó személyében, illetve a 

jelenlegi beruházások esetében magyar kormányzati támogatásban részesültek a Székelyföldi 

Gazdaságfejlesztési Program által. A két gyár kivitelezésének több mint fele azonban így is 

saját forrásokból valósul majd meg. 

 

Lezsák Sándor Csíkszeredában: ma ahhoz kell bátorság, hogy kormánypártiak 
legyünk 
2019. november 8. – szekelyhon.ro 

Nem mindennapi történeteknek lehettek fültanúi, akik ellátogattak Lezsák Sándor péntek esti 

előadására Csíkszeredában. A Magyar Országgyűlés alelnöke többek között felelevenítette 

annak a radírgumiból készült bélyegzőnek a históriáját, amely a rendszerváltás egyik 

legmeghatározóbb politikai szervezetének, a Magyar Demokrata Fórum megalakulásának 

egyik kulcseszköze volt. 
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https://www.maszol.ro/index.php/belfold/118564-kelemen-hunor-allamf-jelolt-a-maszol-live-m-soraban
https://szekelyhon.ro/sport/roman-himnusszal-kezdodott-a-csiki-uszobajnoksag
https://szekelyhon.ro/aktualis/elobb-chips-majd-malatagyar-letesul-csikszentsimonban
https://szekelyhon.ro/aktualis/lezsak-sandor-csikszeredaban-ma-ahhoz-kell-batorsag-hogy-kormanypartiak-legyunk
https://szekelyhon.ro/aktualis/lezsak-sandor-csikszeredaban-ma-ahhoz-kell-batorsag-hogy-kormanypartiak-legyunk
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Kelemen nagyobb tiszteletre, Johannis egy „normális” Romániára, Dăncilă a 
„jólétre” szavazott 
2019. november 10. – Krónika, transindex.ro, maszol.ro, Erdély Ma, Bihari Napló, 

szekelyhon.ro 

Kelemen Hunor RMDSZ-elnök, a szövetség államfőjelöltje bevallása szerint a nagyobb 

tiszteletre és bizalomra szavazott vasárnap a választás első fordulójában. A voksolás után 

adott nyilatkozatában Kelemen arra biztatott mindenkit, hogy éljen választójogával, 

hangsúlyozva, hogy a vasárnapi választás "nemcsak a jelöltekről szól, hanem a közösségről 

is". „Ma arra szavaztam, hogy a következő években, évtizedekben legyen nagyobb tisztelet az 

állam részéről a polgár iránt. Legyen nagyobb tisztelet a magyarok és a románok között. 

Legyen bizalom és kevesebb előítélet, hogy ezt az országot jobb országgá tehessük. Azért 

szavaztam ma, hogy egy erős közösségnek az erejét felmutassuk. A mai választás nemcsak a 

jelöltekről szól, hanem a közösségről is” – idézi Kelement az RMDSZ közleménye. 

 

Markó Béla: olyan elnökre szavaztam, aki minket is képviselni fog 
2019. november 10. – transindex.ro, Bihari Napló 

Romániában jelentős változásra van szükség általában a román politikai életben, és nagyon 

fontos az, hogy végre az elnöki hatáskört valaki helyesen értelmezze: olyan elnökre van 

szükség, aki az egész romániai társadalmat képviseli, beleértve a magyarokat, a románokat, 

aki véleményt mond a jelentős kérdésekben, aki nem próbál pártosan viselkedni, hanem arra 

törekszik, hogy Romániát a maga egészében képviselje – jelentette ki Markó Béla vasárnap 

azt követően, hogy leadta a szavazatát a romániai elnökválasztások első fordulójában. Az 

RMDSZ volt elnöke a Maros megyei Marosszentkirályon adta le voksát.  

 

Délben is jócskán elmaradt a magyarlakta megyék eredménye az országos 
átlagtól 
2019. november 10. – transindex.ro, maszol.ro, szekelyhon.ro 

Vasárnap 12 óráig a szavazásra jogosult állampolgárok 15,82%-a adta le voksát az 

államfőválasztás első fordulójában – derül ki a Központi Választási Iroda (BEC) honlapján 

folyamatosan frissített adatokból. Déli 12 óráig összesen 2.882.075 választópolgár ment el 

szavazni, városon 1.724.928, vidéken 1.157.147 személy voksolt. A magyarok által tömbben 

lakott megyékben alacsony részvételt mutat a BEC: Kovászna megyében 11,21%, Hargita 

megyében 12,96%, Maros megyében 13,56%, Szatmár megyében 13,87% a részvételi arány.  

 

Elnökválasztás 2019: a Szatmár megyei RMDSZ-es politikusok igyekeztek jó 
példát mutatni  
2019. november 10. – maszol.ro 

Szatmár megye 337 szavazókörzetben 313 553 szavazásra jogosult személyt várnak vasárnap  

21 óráig az urnák elé – eddig közülük még elég kevesen, mindössze 11,32 százalék (35 523 fő) 

élt alkotmányos jogával. A megyei rendőr-felügyelőség tájékoztatása szerint a voksolás 
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https://kronikaonline.ro/belfold/ludovic-orban-reszvetelre-buzditott-viorica-dncil-a-bjoletrer-szavazott
https://kronikaonline.ro/belfold/ludovic-orban-reszvetelre-buzditott-viorica-dncil-a-bjoletrer-szavazott
http://itthon.transindex.ro/?hir=57459
http://itthon.transindex.ro/?hir=57466
http://itthon.transindex.ro/?hir=57466
https://www.maszol.ro/index.php/belfold/118620-elnokvalasztas-2019-a-szatmar-megyei-rmdsz-es-politikusok-igyekeztek-jo-peldat-mutatni
https://www.maszol.ro/index.php/belfold/118620-elnokvalasztas-2019-a-szatmar-megyei-rmdsz-es-politikusok-igyekeztek-jo-peldat-mutatni
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minden szavazóhelyiségben gond nélkül kezdődött meg és eddig semmiféle incidensről nem 

érkezett bejelentés. A különböző pártok politikusai igyekeztek jó példát mutatni s már a kora 

délelőtti órákban voksoltak — a korán kelők csapatát erősítette Pataki Csaba tanácselnök, az 

RMDSZ Szatmár Megyei Szervezetének elnöke.  

 

Antal Árpád: akkor történnek változások, ha részt veszünk az elnökválasztáson  
2019. november 10. – maszol.ro 

„Harminc éve omlott le a berlini fal és decemberben lesz harminc éve annak, hogy elűztük 

Ceaușescut és a és a kommunizmust. Erkölcsi kötelességünk részt venni a választásokon, 

hiszen a történelemben akkor történtek nagy dolgok, indultak pozitív dolgok, amikor részt 

vettünk az eseményeken, nem akkor amikor távol maradtunk” – mutatott rá szavazata 

leadását követően Antal Árpád a vasárnapi elnökválasztáson. 

 

Szórványközösségek nyelvi és felekezeti revitalizációja 
2019. november 10. – Nyugati Jelen 

A Gerhardinum Római Katolikus Líceumban szervezték meg szombaton a Bánsági magyar 

szórványközösségek nyelvi és felekezeti revitalizációjacímű konferenciát. A Temesvári 

Piaristák Templomi Közössége és házigazda oktatási intézmény szervezte konferencia és 

műhelymunka előadói voltak dr. Magyari Sára egyetemi docens (Partiumi Keresztény 

Egyetem) és a Petőfi ösztöndíjas Kovács János. 

 

A politikai szélkakasok ellen szavazott Ráduly Róbert Kálmán  
2019. november 10. – maszol.ro 

Csíkszereda 9. számú szavazókörzetében adta le voksát Ráduly Róbert Kálmán, Csíkszereda 

polgármestere. „Én a politikai szélkakasok ellen szavaztam” – szögezte le a polgármester. A 

székely városvezető szerint ez a választás sok mindent tisztázhat. „Olyan öt éven vagyunk túl, 

amikor a regnáló államelnök önmagát és elődjét is alulmúlva vezette ezt az országot. Ezen 

kellene valamilyen módon változtatni. Mi továbbra sem fogjuk szeretni sem őt, se a politika 

szélkakasait” – összegezte Ráduly Róbert Kálmán.  

 

A moldvai csángókat kutatta, elismeréssel jutalmazták munkáját 
2019. november 10. – szekelyhon.ro 

Illyés Gyula közművelődési életműdíjjal tüntették ki Halász Péter néprajzkutatót a nemzeti 

kultúráért végzett szerteágazó tevékenységéért, amelybe beletartozott a moldvai magyarság 

hosszú évtizedeken át tartó kutatása is. A kitüntetést vasárnap a gyimesközéploki 

templomban vehette át Lezsák Sándortól, a Magyar Országgyűlés alelnökétől, valamint a díjat 

alapító Nemzeti Művelődési Intézet ügyvezetőjétől, Závogyán Magdolnától. 
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https://www.maszol.ro/index.php/belfold/118621-antal-arpad-akkor-tortennek-valtozasok-ha-reszt-veszunk-az-elnokvalasztason
http://www.nyugatijelen.com/jelenido/szorvanykozossegek_nyelvi_es_felekezeti_revitalizacioja.php
https://www.maszol.ro/index.php/belfold/118622-a-politikai-szelkakasok-ellen-szavazott-raduly-robert-kalman
https://szekelyhon.ro/aktualis/a-moldvai-csangokat-kutatta-elismeressel-jutalmaztak-munkajat
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Erősdön zárult a Székföldi Magyar Napok  
2019. november 10. – szekelyhon.ro 

Hatodik alkalommal szerveztek identitáserősítő Székföldi Magyar Napokat a székelyföldi 

belső szórványnak tekinthető Árapatakon, Hídvégen és Erősdön. A rendezvény része annak a 

szórványprogramnak, amelyet azokon a településeken szervez Kovászna Megye Tanácsa, ahol 

a magyarság számaránya nem éri el az összlakosság 25 százalékát. 

 

Sajátos románnyelv-tanítás rejtett buktatókkal 
2019. november 11. – Krónika 

Vészesen közeleg a román nyelv és irodalmat sajátos tanterv szerint tanuló magyar diákok 

képességfelmérője, azonban a mostani hetedikeseknek, illetve szüleiknek és tanáraiknak még 

fogalmuk sincs, miből fognak vizsgázni a diákok 2021 őszén. Miközben a szülők eltérő 

tapasztalatokról számoltak be a Krónikának, pedagógusok arra mutattak rá: a tanterv jó, ám 

tanárfüggő, hogyan alkalmazzák. Ugyanakkor rendkívül megnehezíti munkájukat 

a tankönyvhiány, illetve a képességvizsga mintatételeinek késlekedése. A kisebbségi 

államtitkárság szerint a 2021-es cikluszáró vizsga módszertanát és a tételmintákat 2020 

szeptemberében teszik közzé. 

 

Hogy ne tűnjünk el a süllyesztőben 
2019. november 11. – Krónika 

Magyarország népessége és a teljes magyar ajkú lakosság is drámai módon csökken a Kárpát-

medencében. Ha nem teszünk valamit, a magyarság a történelem útvesztőjébe süllyed, mint 

ahogy ez megtörtént nagyon sok néppel – figyelmeztettek a XI. Demográfiai és Szociális 

Konferencián, amelyet magyarországi és helyi szakemberek bevonásával szerveztek meg 

Marosvásárhelyen.   

 

A marosvécsi kastély kapunyitásának évfordulóját ünnepelték 
2019. november 11. – Krónika 

A marosvécsi Kemény-kastély hosszas és bonyodalmas jogi hercehurcát követő 

birtokbavételének ötödik évfordulóját ünnepelték szombaton az ódon épület falain kívül és 

belül. A reggeltől estig beosztott, tartalmas és minden korosztálynak szóló, kisebb 

városnapokkal is felérő rendezvénysorozat sokakat megmozgatott. Ezúttal nem csak jobbára 

a marosvásárhelyi és szászrégeni magyarság látogatott ki Vécsre, hanem eljöttek a helybéliek 

és a környező falvak lakói is. Ezt igencsak értékelte „a ház ura”, Nagy Kemény Géza, aki az 

elmúlt öt esztendő alatt kapott hideget is, meleget is a marosvécsiektől. Egyébként a 

kerekasztal-beszélgetésekből is kiderült, hogy akárcsak Erdély más részeiben, a Felső-Maros 

menti településen sem fogadta mindenki üdvrivalgással a kastély visszaszolgáltatását és a 

visszatérő nemeseket. Mára viszont változott a  hangulat, a kezdeti bizalmatlanságot, netán 

ellenségeskedést a kölcsönös tisztelet és megbecsülés váltotta fel. 
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Menyhárt és Mózes a Nézőpontban: meghiúsult vagy megvalósítható a magyar 
összefogás? 
2019. november 8. – Ma7.sk 

A politika alapfeltétele nem az, hogy összefognak-e a politikai szereplők, hanem hogy 

összefognak-e a választók is. A Nézőpont stúdiójában arról kérdezték vendégeiket, mit 

kínálnak majd a magyar választóknak. Az elmúlt napok eseményei alapján nagy 

valószínűséggel kijelenthető, nem jön létre az öt politikai szereplő közös összefogása a 

magyar politikai térfélen. A tárgyalások azon a ponton feneklettek meg, hogy a Híd és az 

MKDSZ nem tudta kimondani, a választások után semmiképpen nem kívánnak újabb 

házasságra lépni az egyre vállalhatatlanabb Smer párttal.  Menyhárt József bizakodó, hogy 

egy jó programmal, a választókat is bevonva a célok meghatározásába, sikerül egy erős 

képviseletet elérni a február végén esedékes választásokon. 

 

Megőrizve megújulni 
2019. november 8. – Felvidék Ma 

A Magyar Könyvtárosok Egyesülete Pest Megyei Szervezete gyakorta hívja Gyermekkönyvtári 

Műhelytalálkozóra a könyvtárosokat az elszakított országrészekből is. A november 6-án 

Kerepesen megtartott összejövetelre a szőgyéni könyvtár vezetője, Smidt Veronika is 

meghívást kapott, hogy előadásában bemutassa a felvidéki községi könyvtár működését és 

gyermekvilágát. A műhelytalálkozók 2007 óta adnak tanácsokat a gyakorlati munka 

szervezéséhez, és biztosítják a folyamatos információszerzés lehetőségét. „A munkacsoport 

céljai között szerepel, hogy találkozóinkon a gyermekkönyvtárosok töltődjenek fel annyira, 

hogy a hétköznapokban továbblendülhessenek munkájukban, hivatásukban. Tapasztalatcsere 

során ismerjük meg egymás munkáját, ezért is választottunk rendezvényeinknek más és más 

települést.” 

 

Magyar kém volt-e Esterházy János? 
2019. november 8. – Felvidék Ma 

A címben szereplő kérdés egyike volt azoknak a vádpontoknak, amelyek alapján koncepciós 

perben előbb halálra, majd a nyugati tiltakozás hatására életfogytig tartó börtönre ítélték a 

felvidéki mártír politikust.  Hogyan cáfolták meg a vádat a cseh történészek 2011-ben? – arról 

is beszélt Csáky Pál politikus, író a Rákóczi Klub hagyományos hó eleji összejövetelén, amely 

ezúttal a klubtagokon kívül is számos érdeklődőt vonzott. Csáky egy könyvet hozott magával 

Nemzeti kisebbségek Csehszlovákiában 1918-1938 címmel. Szerzői: Andrej Tóth, Lukáš 

Novotný és Michal Stehlik, mindhárman a prágai Károly Egyetem tanárai. A könyv az 

egyetem filozófiai fakultásának kiadásában jelent meg 2012-ben, magyar fordítása – Csáky 

Ágnes munkája – tavaly készült el. 
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Megkezdődött a Pro Media Alapítvány újságíróképzésének második évada 
2019. november 9. – Ma7.sk 

A hírügynökségi munka alapjait bemutató előadással megkezdődött szombaton a Pro Media 

Alapítvány újságíróképzésének második évada. A képzések második évada mintegy másfél 

tucatnyi jelentkezővel indult, s új helyszínt is kapott: a Csemadok pozsonyi központjának 

nagytermében zajlik. Az új helyszínről a képzésre jelentkezők lakhelyének tükrében született 

döntés. Ez előrevetítette azt is, hogy a képzések következő évadainak helyszíne a 

továbbiakban is változni fog, tekintetbe véve azt, hogy elérhetőség szempontjából, minden 

évben más és más magyarok lakta felvidéki régiót részesítsünk előnyben. 

 

Az oktatási struktúrák helyzete Kárpát-medencei összehasonlításban 
2019. november 9. – Felvidék Ma 

A Szövetség a Közös Célokért (SZAKC) ezen a hétvégén rendezi meg Az oktatási struktúrák 

helyzete Kárpát-medencei összehasonlításban című konferenciáját Párkányban, mely a Pallas 

Athéné Domus Educationis Alapítvány támogatásával valósul meg. A szlovákiai magyar 

nyelvű szakképzés fejlesztése a magyar nemzetpolitikai stratégia egyik kulcseleme. Ezért a 

Szövetség a Közös Célokért társulás kezdeményezésére még 2015-ben létrejött a szlovákiai 

magyar szakképzéssel foglalkozó intézmények és szakemberek hálózata. A hálózat a magyar 

kormány által meghirdetett tematikus év, „2015 – a külhoni magyar szakképzés éve” program 

tapasztalatait szakmai és társadalmi eredményeit felhasználva jött létre. 

 

„Szerethetően szép könyv a Felvidék” – könyvbemutató a SZAKC szervezésében 
2019. november 9. – Felvidék Ma 

A hétvégén zajló, a Szövetség a Közös Célokért szervezésében rendezett konferencia szombati 

napjának záró rendezvényeként bemutatásra került a Magyar nyelvű otthon című 

kiadványsorozat negyedik, Felvidék című része. A könyvbemutató beszélgető partnerei Duray 

Miklós mellett Juhász Judit kiadó, Pomozi Péter sorozatszerkesztő és Karácsony Fanni 

művészeti szerkesztő voltak. Duray Miklós, a Szövetség a Közös Célokért elnöke elmondta, a 

sorozat negyedik köteteként jelent meg a Felvidékről szóló szövegválogatás. „Napokig csak 

lapozgattam, olyan szép kiadvány” – dicsérte a könyv esztétikai szépségét, mely Karácsony 

Fanni művészeti szerkesztőnek köszönhető. 

 

Befejeződtek a jubileumi 50. Szenczi Molnár Albert Napok 
2019. november 9. – Felvidék Ma 

A több mint egy hónapos ünnepségsorozat után tett pontot a mai záróünnepség, amellyel 

befejeződtek a jubileumi 50. Szenczi Molnár Albert Napok. A színházteremben az ünnepséget 

Oravec Veronika és Moore Emilia 6. osztályos tanulók énekükkel nyitották meg, ők bejutottak 

a Bíborpiros szép rózsa országos döntőjébe. Az ünnepi szónok Gál Sándor egészségügyi 

okokból nem volt jelen, helyette az „Így kezdődött – Visszatekintés a Szenczi Molnár Albert 

Napok indulására” című ünnepi beszédet Bárdos Gyula a Csemadok országos elnöke 

tolmácsolta. Majd az Alapiskola „Szállj madár, szállj” címmel modern irodalmi összeállítása 

következett. 
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A SZAKC közgyűlésén megemlékeztek Pogány Erzsébetről 
2019. november 10. – Felvidék Ma 

A Szövetség a Közös Célokért (SZAKC) társulás november 10-én tartotta soron következő 

közgyűlését a párkányi Thermal Wellnes Vadas szállodában. Duray Miklós, a SZAKC elnöke 

bevezetőjében röviden áttekintette a társulás 2001-es megalakulásának fő mozzanatait. 

„2019-ben új helyzetbe került a felvidéki magyar közösség, paradigmaváltásra van 

szükségünk a társadalom újraegységesítéséért” – emelte ki bevezetőjében a társulás elnöke. 

Hideghéthy Andrea, a SZAKC ügyvezetője beszámolt a szervezet tevékenységéről. Mint 

kifejtette, a társulás a Pogány Erzsébet néhai igazgató vezetése alatt megfogalmazott célok 

mentén folytatja a tevékenységét. Felvázolta továbbá a SZAKC területi irodáinak munkáját is. 

Mint kiemelte, rendszeresen részt vesznek a Martosi Szabadegyetem, ahol önálló 

programokat kínálnak az érdeklődőknek. 

 

Ünnepelt a Zobor-vidéki Csemadok 
2019. november 10. – Ma7.sk 

November 9-én tartotta ünnepi ülését a Csemadok Nyitrai Területi Választmánya 

Pogrányban. A régióban elsőként Nyitragerencséren alakult alapszervezet 1949-ben, amely 

országos szinten a harmadik alapszervezet volt, Pogrányban 1949. május 15-én jött létre a 

Csemadok. A Szlovákiai Magyar Társadalmi és Közművelődési Szövetség 1919. március 5-én 

alakult meg, néhány év alatt létrejöttek az ország szinte összes magyar településén a 

Csemadok alapszervezetei, amelyek hiánypótló tevékenysége a mai napig fennmaradt, és 

végzik áldásos tevékenységüket a régió magyarságának fennmaradásáért – mondta a 

köszöntők előtt Čerman Dominika, az ünnepség moderátora. 

 

Tisztelgés II. Rákóczi Ferenc emléke előtt 
2019. november 10. – Ma7.sk 

A Királyhelmeci Mécs László Polgári Társulás 15 évvel ezelőtt alakult azzal a céllal, hogy 

felkarolja a magyar kulturális és társadalmi eseményeket, foglalkozzék hagyományőrzéssel, 

irodalmi estek szervezésével. Amilyen gazdag volt programokban az elmúlt két esztendő, 

olyan szerényre sikeredett az idei, hiszen a bodrogközi és Ung-vidéki pedagógusok számára 

tervezett pedagógustalálkozó objektív okokból elmaradt, így csak a november 8-ai II. Rákóczi 

Ferenc Emlékünnepélyt tudták megtartani. A rendezvény helyszíne a Helmeczy Mihály 

Alapiskola lett, előadója pedig Mihályi Molnár László költő, tanár, közíró Szepsiből. Az 

előadás témája kétszeresen is aktuális volt, hiszen egyrészt még tart a II. Rákóczi Emlékév, 

másrészt pedig vidékünkön született a nagyságos fejedelem, itt voltak az egykori családi 

birtokok. 

 

A nagyságos fejedelem mosolya 
2019. november 10. – Ma7.sk 

A Rákóczi Szövetség legnagyobb rendezvénye minden évben az 1956-os emlékünnepség és 

ifjúsági találkozó. A Gloria Victis 1956 ezen túl a szövetség legnagyobb szabású, legtöbb 
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embert megmozgató rendezvénye, amely az idén immár 27. alkalommal került 

megrendezésre. Csáky Csongorral, a szövetség elnökével ennek apropóján készült interjú. „A 

legfontosabb, hogy a résztvevők egyértelműen a jó érzéseiket fejezték ki. Többen elmondták, 

hogy óriási élményben volt részük, amikor ott voltak a többezres menetben, végigvonulhattak 

fáklyákkal és magyar zászlókkal a történelmi útvonalon, a Duna partján a Műegyetemtől 

egészen a Bem térig. Nemzeti érzésekkel feltöltődve távoztak, és most már tudják értékelni 

1956. október 23. történelmi jelentőségét. Többen korabeli Csepel teherautókon állva tették 

meg az utat. Külön öröm számunkra, hogy a rendezvénysorozatunkon részt vett ötven 

eperjesi szlovák egyetemista, és Lengyelországból is érkezett száz fiatal, főleg Krakkóból.” 

 

Versenyképes tudással megmaradni szülőföldünkön 
2019. november 10. – Ma7.sk 

Az oktatási struktúrák helyzete Kárpát-medencei összehasonlításban címen szervezett a 

Szövetség a Közös Célokért és a PADE Alapítvány kétnapos konferenciát Párkányban. A 

rendezvényre a pedagógusok mellett önkormányzati vezetők és civil szervezetek is meghívást 

kaptak. Hideghéthy Andrea, a SZAKC ügyvezető igazgatója kifejtette, azért szervezték meg a 

konferenciát a Pallas Athéné Domus Educationis Alapítvánnyal közösen, mert a természetes 

régiókban szükség van olyan együtt gondolkodásra, amikor az oktatásügy helyzetét 

megvizsgálva tovább lehet építeni a kapcsolatokat annak fényében, hogy az eljövendő 

generáció meg tudjon maradni a szülőföldjén. Olyan képzési koncepcióról van szó, amely 

által életcél és munkahely biztosítható. 

 

Bugár Béla a koalíciós kapcsolatokat a médián keresztüli üzengetéssel rontotta 
el 
2019. november 10. – Ma7.sk 

Jaroslav Paška, az SNS alelnöke szerint Bugár Béla a ludas abban, hogy megromlottak a 

koalíción belüli kapcsolatok. Ez elsősorban annak tudható be, hogy Bugár a médián keresztül 

üzengetett a Smeres Martin Glváčnak, a parlament volt alelnökének - mondta a politikus 

vasárnap, a köztévé 5 perc múlva 12 című politikai vitaműsorában. Szerinte Glváč többek közt 

a Most-Híd nyomásának is engedve távozott tisztségéből, holott Paška szerint korábban már 

voltak arról információik, hogy a helyzet megnyugtatása végett a volt alelnök eltökélte magát 

a távozásra. 

 

Aki Amerikában is a magyar utat járja – találkozó a 95 éves Magyaródy Szabolcs 
cserkésszel 
2019. november 10. – Ma7.sk 

A kürti 22. számú Majer István cserkészcsapat mellett működő Kürti Cserkészszülők Klubja 

meghívására érkezett Magyaródy Szabolcs öregcserkész a felvidéki községbe, cserkészek, 

cserkészszülők, és civil érdeklődők körébe. A környező falvakban működő csapatokból is 

érkeztek cserkészek, és jelen volt Csémi Szilárd – Kismedve, az SzMCs ügyvezető elnöke is. A 

Hamiltonban élő 95 éves cserkészt a fia, Tamás kísérte el a meghívás helyszínére. Szabolcs bá’ 
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minden évben hazalátogat, és a Budapesten töltött idő alatt szívesen tart előadásokat több 

témakörben, cserkészeknek, civileknek, nemzetről, hazáról, gazdasági és társadalmi 

problémákról, és a tengerentúli magyarság megőrzésének lehetőségeiről. 

 

Négyéves a falugondnoki szolgálat a Vajdaságban 
2019. november 8. – Vajdaság MA, Pannon RTV, Magyar Szó  

Négyéves a falugondnoki szolgálat. Az eddigi eredményekről, a felhasználók számáról és a 

további tervekről pénteken sajtótájékoztatón számolt be Kelebián, a Márton Áron Közösségi 

Házban Bús Ottó, a CMH koordinátora, Ric Gábor, a Caritas igazgatója és Pásztor István, a 

Vajdasági Magyar Szövetség elnöke. A VMSZ elnöke arról beszélt, hogy megpróbálnak 

többször is nagyot álmodni és megfelelni azoknak a kihívásoknak, amivel az élet szembesíti 

őket: „Nagy különbség van politizálás és politizálás között. A szimbolikus politika művelői 

nagyokat mondanak időnként, de azok a mondatok valójában köszönő viszonyban sincsenek 

egymással. Mi más utat járunk, egy valós, érdekérvényesítő, érdekképviseletet felvállaló 

politizálásnak a megtestesítői vagyunk.” 

 

Zenta: Rákóczis Légy-Ott közel ezer középiskolással 
2019. november  8. – Vajdaság MA, Pannon RTV, Magyar Szó 

Közel ezer magyarországi, romániai és vajdasági középiskolás vett részt a zentai Városi 

Sportcsarnokban ma délután megtartott Rákóczis Légy-Ott elnevezésű rendezvényen, 

amelyet a Rákóczi Szövetség középiskolások számára szervezett rendezvénysorozatának 

Kárpát-medencei körútja keretében hívtak életre a szervezők. A rendezvény kezdetén Jerasz 

Anikó, a Magyar Nemzeti Tanács Végrehajtó Bizottságának elnöke köszöntötte a fiatalokat, 

kiemelve, a rendezvényre összesen mintegy ezer középiskolás diák kapott meghívást, köztük 

harmincöt vajdasági és kilenc magyarországi középiskola tanulói is. 

 

Az ártatlan magyar áldozatokra emlékeztek Zentán 
2019. november 10. – Pannon RTV 

A 75 évvel ezelőtti partizánmegtorlások 64 helyi ártatlan magyar áldozatára emlékeztek 

Zentán. Szombaton a helyiek szentmisével és koszorúzással emlékeztek az akkori 

történésekre.1944. november 9-én válogatás nélkül szedték össze a partizánok az ártatlan 

magyar lakosságot és börtönözték be őket a Városháza pincéjébe, majd összedrótozva 

végezték ki őket és dobták holttestüket a Tiszába. Azon a napon Zentán 64 ártatlan helyi lelte 

halálát, viszont több mint 100 személyt tartanak számon, akit bebörtönöztek. 

 

Az „isteni végtelenbe” vetett hit 
2019. november 11. – Magyar Szó  

– Egy olyan költőnek állítunk tartós emléket, aki legfontosabb alkotói küldetésének azt 

tartotta, hogy elhozza a változást ebbe a „mi kis tenyérnyi” magyar valóságunkba, és hogy hírt 

vigyen el innen az „elkülönültektől”. Értéket teremteni, s annak hírét elhinteni. Nemes és 
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nagyszerű feladat, amelynek példáját épp az ő életművében fedezhetjük fel – fogalmazott 

beszédében szombaton Udvarnokon Hajnal Jenő, a Magyar Nemzeti Tanács elnöke Szűcs 

Imre elhunyt helybéli költő emléktáblájának ünnepélyes leleplezésekor, a IX. Szűcs Imre 

gyermekvers- és prózamondó verseny megtartása előtt, melyet lapunk Jó Pajtás 

gyermekmelléklete szervezett meg az idén is. 

 

A továbbtanulás a jövőbe való befektetés 
2019. november 9. – Magyar Szó  

Harmadik alkalommal rendezték meg az idén az EDU EXPO pályaorientációs kiállítást, 

amelynek egyik helyszíne a rendezvény történetében először Zenta volt. A Népkertben lévő 

sportcsarnokba ellátogató magyarkanizsai, zentai, adai, óbecsei, temerini és újvidéki 

középiskolák diákjai csoportokba verődve az újvidéki Bölcsészettudományi Kar Magyar Nyelv 

és Irodalom Tanszéke, az Újvidéki Művészeti Akadémia, a Szabadkai Műszaki Szakfőiskola, a 

Pécsi Tudományegyetem Egészségtudományi Karának zombori kihelyezett tagozata, valamint 

a házigazda Szabadkai Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar és a társszervező, a Szent István 

Egyetem Zentai Konzultációs Központja kiállítóhelyeinél tájékozódhattak a felsőoktatási 

intézmények nyújtotta továbbtanulási lehetőségekről, ezenkívül megismerkedhettek a 

szabadkai CMH-iroda, illetve Vajdasági Ifjúsági Fórum, az újvidéki Európa Kollégium és a 

szintén újvidéki székhelyű Vajdasági Magyar Diákszövetség tevékenységével is. Az EDU 

EXPO-t a Szabadkai Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar karrierépítő csapata hívta életre. 

 

Megalakult a Vajdasági Magyar Orvosok és Fogorvosok Egyesülete 
2019. november 9. – Magyar Szó  

Dr. Bagi Bojant, a Szabadkai Közkórház altatóorvosát választotta meg elnöknek mai alakuló 

ülésén a Vajdasági Magyar Orvosok és Fogorvosok Egyesülete. Az eseményen elhangzott: a 

Vajdasági Magyar Orvos és Fogorvos társadalom szakmai szerveződése rendkívül fontos. A 

Vajdasági Magyar Orvosok és Fogorvosok egyesületének egyelőre mintegy 50 tagja van, de 

további tagok jelentkezését is várják. 

 

Megbékélési és Együttműködési Díjjal tüntették ki Matl Péter kárpátaljai 
szobrászt 
2019. november 9. – MTI, hirado.hu, karpatalja.ma  

A Charta XXI Megbékélési Mozgalom Megbékélési és Együttműködési Díjával tüntették ki 

Matl Péter kárpátaljai szobrászt, grafikust, a vereckei Honfoglalás-emlékmű alkotóját. Az 

elismerést az emberi erőforrások minisztere adta át szombaton Budapesten. Kásler Miklós a 

Nemzeti Színházban tartott ünnepségen hangsúlyozta: mindent meg kell őrizni múltunkból, 

ami értékes, amit a Kárpát-medencében felhalmoztak "az itt élő emberek, később nemzetek", 

és mindenen változtatni kell, amit a 20. század elrontott. A megbékélés fontosságát 

hangsúlyozva közölte: a Kárpát-medence tökéletes földrajzi, politikai és gazdasági egység, és 

a történelem bizonyította, hogy "működni is képes". 
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https://www.magyarszo.rs/hu/4140/vajdasag_zenta/210754/A-tov%C3%A1bbtanul%C3%A1s-a-j%C3%B6v%C5%91be-val%C3%B3-befektet%C3%A9s.htm
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https://hirado.hu/belfold/cikk/2019/11/09/megbekelesi-es-egyuttmukodesi-dijjal-tuntettek-ki-matl-peter-karpataljai-szobraszt


 

 

 

Napi Nemzetpolitikai Sajtószemle – 2019. november 11. 
13 

 

A kettős állampolgárság legalizálásának módjairól tanácskozik az ukrán 
kormány 
2019. november 9. – karpatalja.ma 

Az Ukrán Miniszteri Kabinet a kettős állampolgárság bevezetésének lehetséges koncepcióit 

mérlegeli. Bodnar Vaszil külügyminiszter-helyettes elmondása szerint az első lehetséges 

változat, hogy törlik azt a törvénypontot, melynek értelmében más állampolgárság felvétele 

esetén kötelező lemondani az ukrán állampolgárságról. 

 

A magyar mint idegen nyelv és ukrán mint idegen nyelv tanfolyamok sikere 
Kárpátalján 
2019. november 9. – karpatalja.ma 

A sikeres záróvizsgákat követően, ünnepélyes tanúsítványátadókra került sor 2019. november 

7-én a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskolán a délutáni órákban. Két órától az 

intézmény Átriumában 1732-en kaptak a magyar mint idegen nyelv képzés elvégzéséről szóló 

tanúsítványt, majd három órától az Esztergom teremben 400-an kaptak – az idei év 

különlegességeként – ukrán mint idegen nyelv képzés elvégzéséről szóló tanúsítványt, 

gyerekek és felnőttek egyaránt. 

 

XVI. Fiatal Kárpátaljai Magyar Kutatók Konferenciája 
2019. november 9. – karpatalja.ma 

Megtartották a Fiatal Kárpátaljai Magyar Kutatók Konferenciáját a II. Rákóczi Ferenc 

Kárpátaljai Magyar Főiskolán november 8-án. A már tizenhatodik alkalommal 

megrendezendő eseményt Váradi Natália, a „GENIUS” Jótékonysági Alapítvány 

irodaigazgatója nyitotta meg. Ezt követően Beke Mihály-András, Magyarország Beregszászi 

Konzulátusának első beosztott konzulja köszöntötte az előadókat. Beszédében kitért arra, 

hogy talán nem véletlen az, hogy a magyar nemzet számos világhírű kutatóval és tudóssal 

büszkélkedhet.  

 

A KMKSZ-frakció közbenjárásával épül út Botfalván 
2019. november 8. – Kárpátalja 

Pénteken, november 8-án került sor az Ungvári Járási Tanács soron kívüli, harmincnegyedik 

ülésére, melyen a KMKSZ-frakció javaslatára az Ungvári járás egyik településén első ízben 

lesz aszfaltborítás két utcában, valamint pénzügyi támogatásban részesül Nagydobronyban a 

palliatív kórházi osztály. 

 

„A szórványainkra, azokra a kicsi közösségekre vigyázni kell” 
2019. november 8. – Kárpátalja 

Az elmúlt hét végén rendezték meg a XXX. Arany Ősz Nemzetközi Kórus- és 

Néptánctalálkozót Técsőn. Az esemény a kárpátaljai magyarság legnagyobb múltú kulturális 

rendezvénye, mely egyidős a rendszerváltással. A jubileumi évforduló kapcsán Sari Józseffel, 
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a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség Felső-Tisza-vidéki Középszintű Szervezetének 

elnökével, a találkozó alapítójával, szervezőjével beszélgettünk múltról és jelenről. 

 

V. Beregszászi Szent Márton Újborfesztivál és Libator 
2019. november 8. – Kárpátalja 

November 8–10. között immáron ötödik alkalommal került megrendezésre a Beregszászi 

Szent Vencel Borrend szervezésében a Márton-napi újborfesztivál és libator Beregszász 

főterén. a A himnuszok eléneklését követően pedig Babják Zoltán Beregszász polgármestere 

intézett beszédet az egybegyűltekhez. 

 
 

Elektronikus sajtó 

 

Öt kontinens 

2019. november 9. – Duna World 

 

A Buenos Airesben élő magyarok még múlt hétvégén is folytatták megemlékezéseiket, 

tisztelettel adózva a 63 évvel ezelőtti hősök emlékének. 

 

Különleges koncerttel emlékeztek Kanadában 1989 történelmi eseményeire, a kommunizmus 

bukásának 3o. évfordulóján. A komolyzenei hangversenyt a V4-ek diplomáciai testületei 

közösen szervezték. 

 

Egy korábbi adásunkban már bemutattuk Önöknek a Svédországi Magyar Ifjak Társaságát, 

azaz a SOMIT-ot, amely idén májusban ünnepelte fennállásának 25 éves évfordulóját. A 

szervezet,  az idei évtől SOMIT Generációk néven működik tovább, feladata  a Svédországban 

felnövő újabb magyar ifjak megszólítása, összefogása. Erre adott remek alkalmat a 

nemrégiben megrendezett ifitábor, amelyen mintegy ötven 18 és 30 év közötti magyar fiatal 

vett részt. Az ”idősebb” svédországi magyar ifjak pedig tánctanulással töltöttek egy  hétvégét.    

 

Torontóban 2017-ben szerveztek először Interaktív Irodalmi Napot, amely akkora sikert 

aratott, hogy már évente kétszer tűzi programjára a Magyar Ház. A tavaszi Kaffka Margit nap 

után, idén ősszel Petőfi Sándor került a fókuszba: kvízjátékkal, kiállítással és kreatív 

kézműves foglalkozásokkal, a játszva tanulás módszerével ismerték meg a fiatalok a magyar 

irodalom egyik legnépszerűbb alakját. 
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Amerikai cég, bécsi állás – kevés dolog volt, amire a nyolcvanas években jobban vágyott egy 

magyar szakember. Tarjányi József azonban a vasfüggöny túloldalán is megőrizte 

magyarságát. Sosem feledte szülővárosát, Kiskunfélegyházát és a bécsi magyar Európa-

Clubban vállat szerepe mellett legendás költőnk Petőfi Sándor hírét is elviszi, kutatja a 

nagyvilágban.       

 

58 évvel ezelőtt alakult meg az első magyar cserkészcsapat Ausztráliában. A főként ’56-os 

menekültek fiai, lányai azóta is ápolják az akkor kialakult kapcsolatokat, sokan közülük több 

generációs cserkészek mára a csapatban. A mozgalom eredeti törekvése mellé itt egy 

nemesebb cél is társult az évek folyamán, mégpedig a magyarság megőrzése,é s a nemzeti 

értékek továbbadása. 

 

Határok nélkül 

2019. november 8. – Kossuth Rádió 

 

Romániában november 10-én, vasárnap lesz az államfő választás első fordulója. Minden 

román jelölt a magyarok szavazatait is aspirál. Az RMDSZ jelöltje szerint csak a magyarság 

szavazataira gyúrnak, de nem fontosak a magyarság  problémái. Kelemen Hunor, az RMDSZ 

államfőjelöltje az elmúlt hetek kampányáról, és az esélyekről beszél.   

 

Külföldön már elkezdődött a román államelnök-választás. Az erdélyi  magyarság szavazatai 

nem elveszett szavazatok, jóllehet sokan állítják, hogy nincs esélye a magyar jelöltnek - 

mondja Vincze Lóránt európai parlamenti képviselő, aki ma Csíkszeredában tartott  

sajtótájékoztatót a kampány utolsó szakaszában.  

 

A magyar kormány 2016-ban indította el a vajdasági magyarok megmaradását szolgáló 

gazdaságfejlesztési programot, melynek eredménye kézzel fogható az egész régióban. 

Csütörtökön a Prosperitati Alapítvány szervezésében újabb két kiemelt jelentőségű gazdasági 

fejlesztést adtak át. A moholi ipari parkban egy új gyárcsarnok avatáson készült 

összeállításban Gordos Károly társtulajdonos hallják.  

 

A családi vállalkozások fontos tényezői a gazdasági életnek, nemcsak azért mert értéket 

termelnek, hanem a helyi közösség megtartása szempontjából is.  Szlovákiában  még nem 

igazán ismerték fel a családi vállalkozás, a hazai idegenforgalom bővítése és a vidék megtartó 

erejének növelése közötti hármas összefüggést, vagy ha igen, nem jó ösztönzőket 

https://mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth/?date=2019-11-08_18-02-00&enddate=2019-11-08_18-40-00&ch=mr1
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alkalmaznak. Erről készült beszélgetés a Révkomárom melletti Szentpéteren a családi 

vállalkozását vezető Szabó Gabriellával. 

 

Nagyváradról is több focirajongónak sikerült jegyet vásárolnia a Magyarország-Uruguay 

arénanyitó mérkőzésre november 15-re. A közel két éve újjáalakult nagyváradi NAC 

Labdarúgó Egyesület vezetősége több jegyet is igényelt a mérkőzésre, és remélik, meg is 

kapják azokat, hogy minél többen szurkolhassanak a helyszínen a válogatottnak. 

 

Legényessel melegítenek pályára lépés előtt a III Nagy Kalotaszegi Népfocitorna résztvevői. A 

néptáncos-focisták szombaton csapnak össze, Körösfőn. Szilágyi Szabolcs se nem táncol, se 

nem focizik, az arra keresi a választ, hogy a kettőnek mi köze van egymáshoz. 

 

Felvidéken, Rozsnyótól délre  20 km-re található nagytelepülés Pelsőc.  Egykor városi ranggal 

büszkélkedett, sőt, Gömör megye székhelye is volt. Történelmi források szerint óvodáját, azaz 

kisdedóvóját 1869-ben, tehát éppen 150 éve alapították.  Az emlékezetes dátumról a 

nagyközség apraja nagyja tegnap emlékezett meg.   

 

Határok nélkül 

2019. november 10. – Kossuth Rádió 

 

„Egész sor településen német és magyar nemzetiségű hadköteles személyek élnek, akiket 

ugyanúgy, mint az ellenség katonáit, le kell tartóztatni és hadifogolytáborba kell irányítani.” – 

állt a 4. ukrán front határozatában 1944. november 12-én. Másnap vitték a kárpátaljai magyar 

férfiakat. A legtöbben soha nem tértek haza.  Minderről több évtizedig senki sem beszélt. 

1989-ben Dupka György kárpátaljai kutató szervezett először e témában konferenciát 

Beregszászban.  

 

Bácskában, azaz a Szabadkai Egyházmegye területén 1944-ben 17 papot gyilkoltak meg Tito 

partizánjai. Pár nappal ezelőtt a horgosi Havas Boldogasszony Templomban püspöki 

szentmisével emlékeztek a vértanú papokra és velük együtt minden ártatlanra, akiket a 

„felszabadulásnak” csúfolt terror idején válogatott kínzások között küldtek a halálba. Vas 

Zoltán horgosi történész Virág István plébános emlékét idézi fel.  

 

Azokat a kutatásokat, amelyek az 1944-es 45-ös délvidéki magyarellenes atrocitások 

feltárását tűzték ki célul, sosem lehet befejezni és lezárni. Erről beszélt a vérengzések 75-iki 

évfordulóján Molnár Tünde, a nyugat-bácskai Gombos falu tragédiájának kutatója. 

https://mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth?date=2019-11-10_18-02-00&enddate=2019-11-10_18-40-00&ch=mr1
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Matuska Márton újságíró 1990 októberében, az újvidéki Magyar Szóban, tanúkat 

megszólaltatva, elsőként tárta a nyilvánosság elé a 44-es 45-ös borzalmakat. Azóta volt 

magyar-szerb történelmi bizottság, mi több - dolguk végeztével lezártnak is tekintették a 

kutatást. A félreértések elkerülése végett, a magyar történészek nem bűnösök után kutatnak, 

hanem még mindig az áldozatok után.   

 

Műsorunk végén – elszakadva a kárpátaljai, vajdasági tragédiák sziszifuszi feltárásának 

beszámolójától – az utolsó perceket szenteljük a felújított, és a napokban átadott kökösi 

unitárius templom bemutatására. Kökös falu Sepsiszentgyörgytől 10 km-re délre, az Olt és 

Feketeügy szögletében fekszik. A középkori eredetű templomán 2016-ban kezdődött a 

helyreállítási munka melynek során  a falak belső felületén freskók kerültek elő. Különlegesen 

értékes a nyugati falon előkerült Szent László - legenda-töredék. 

 

Kárpát Expressz 

2019. november 10. – M1 

 

A székelyföldi Alsó- és Felsőbencéden járt a Kárpát Expressz stábja.  Az alig kétszáz lelket 

számláló településen kicsi, ám összetartó, erős magyar közösség él. 

 

A felvidéki Oroszka Hadtörténeti Múzeumában mostantól kezdve egy magyar fejlesztésű 

digitális idegenvezető rendszer várja a vendégeket. A fejlesztések a Miniszterelnökség 

Nemzetpolitikai Államtitkárságnak támogatásával valósultak meg, melyet múlt héten adott át 

Potápi Árpád János államtitkár. Az átadón mondott beszédében kiemelte: nincs határon 

inneni és túli magyar múlt, csak egy magyar múlt van, amelyet fontos, hogy a fiatal 

generációk is megismerkedjenek. 

 

A drávaszögi, csúzai Kollár család generációk óta foglalkozik szőlészettel és borászattal. Az 

elmúlt évek során a család élete összefonódott a szőlővesszővel. 

 

Először rendeztek Angliai Diaszpóra Iskolatábort a Nagy-Britanniában élő magyar 

anyanyelvű gyerekeknek. A London melletti cserkésztábor napokra „magyar földdé” változott. 

 

 

https://mediaklikk.hu/video/karpat-expressz-2019-11-10-i-adas-6/

