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Nyomtatott és online sajtó 
 

 

Kollégiumavató két kormányfővel 
2019. november 28. – Hordósi Dániel – Figyelő 

Orbán Viktor magyar és Andrej Plenkovic horvá miniszterelnök adja át lapunk 

megjelenésekor a Horvátországi Magyar Oktatási és Művelődési központ diákotthonát. A 26 

szobás épület mintegy ötven diák számár jelenti majd a második otthont, és a tervezők 

gondoltak a mozgáskorlátozottakra is, van akadálymentesített szobája a kollégiumnak. A 

következő tanévtől Horvátország távolabbi régióiból is várják a tanulókat. A tizenötezer fős 

horvátországi magyarság hetven százaléka Eszék környékén, a Drávaszög településein él. 

(A cikk teljes terjedelmében a Figyelő 2019. november 28-i számában olvasható) 

 
Kozma Mónika: valótlanságokat állít Románia budapesti nagykövete 
2019. november 27. – Krónika 

Diplomatához méltatlan, valótlanságokat tartalmazó nyilatkozatnak nevezte Románia 

budapesti nagykövetének a magyar kormány gazdaságfejlesztési programjáról tett 

kijelentéseit Kozma Mónika, a Pro Economica Alapjtvány ügyvezetője. Szerinte azon 

túlmenően, hogy Marius Lazurca vádaskodásainak semmi helye nem lett volna éppen egy, a 

jó magyar–román együttműködést méltató ünnepi eseményen, jókora valótlanságot is 

tartalmaznak. „A nagykövet úr téved, amikor azt állítja, hogy a támogatásokat egy 

magyarországi alapítvány nyújtja. A Pro Economica Romániában bejegyzett civil szervezet, 

amely a számára Magyarországról érkezett pénzeket költi el. Másrészt az uniós jogszabály 

szerint ehhez nincs szükség semmiféle kétoldalú egyezségre, hiszen nem unió határ menti 

közös programról van szó, hanem arról, hogy egy romániai alapítvány egy másik kormány 

pénzéből támogatásokat nyújt” – hangsúlyozta Kozma Mónika. 

 

Fejlesztések az Erdélybe utazókért, a határon túli magyarokért 
2019. november 28. – Figyelő  

Az utastájékoztató táblák kétnyelvű megjelenítésével kezdődött, majd a szerelvények 

felújításával folytatódik több Erdélybe közlekedő vasúti járat megújítása. A MÁV Zrt. 

elsősorban a határon túli magyarokat célozza meg a fejlesztéssekkel – árulta el Loppert 

Dániel, a MÁV kommunikációs igazgatója. 

(A cikk teljes terjedelmében a Figyelő 2019. november 28-i számában olvasható) 

 

Összesen 2,5 millió euró értékben írtak alá támogatási szerződést a keresztúri 
kistérségben 
2019. November 27. – szekelyhon.ro 
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https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/kozma-monika-valotlansagokat-allit-romania-budapesti-nagykovete
https://szekelyhon.ro/aktualis/osszesen-25-millio-euro-ertekben-irtak-ala-tamogatasi-szerzodest-a-kereszturi-kistersegben
https://szekelyhon.ro/aktualis/osszesen-25-millio-euro-ertekben-irtak-ala-tamogatasi-szerzodest-a-kereszturi-kistersegben
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Mintegy ötezer, legfeljebb 15 ezer euróról szóló finanszírozási szerződést ír alá a Pro 

Economica Alapítvány a székelyföldi gazdákkal és jogi személyekkel, akik állat- és 

gyümölcsfavásárlási céllal, valamint gépparkjuk fejlesztése érdekében pályázhattak. A román 

hatóságok nem örülnek maradéktalanul a magyar kormány Erdélyben is megvalósuló 

gazdaságfejlesztési programjának. 

  

Lecserélik a kormányhivatalok vezetőit, női prefektusa lehet Maros megyének 
2019. november 27. – Krónika 

Több név is szárnyra kapott annak kapcsán, hogy a prefektusok és alprefektusok leváltása 

esetén kik lehetnek a hónap elején hivatalba lépett liberális kormány területi képviselői a 

magyarlakta megyékben. Maros megyének női prefektusa lehet, Hargitában önjelölt 

jelentkezett. 

 

Keveset tudunk Petőfi halálának körülményeiről – Kiállítás nyílt a segesvári 
harctéren csobogtatott régészeti kutatásokról 
2019. november 27. – Krónika 

Kamarakiállítás nyílt a segesvári harctéren folytatott régészeti kutatásokról Ki mondaná, 

hogy e hely csatatér? címmel szerdán Budapesten, a Petőfi Irodalmi Múzeumban (PIM). Soós 

Zoltán, a Maros Megyei Múzeum igazgatója szerint a fehéregyházi és segesvári környéknek 

jelentős régészeti potenciálja van. 

 

Cioloș viszonozná a szívességet, és elmenne kampányolni a Momentumnak 
2019. november 27. – transindex.ro 

Dacian Cioloș, a hazai PLUS párt elnöke, és a Renew Europe európai parlamenti frakció 

vezetője szerdán sajtótájékoztatót tartott, miután az EP megszavazta a meglehetősen nehezen 

összegrundolt új Európai Bizottságot, amelynek élén Ursula von der Leyen fog állni. A 

sajtótájékoztatón nem csak ez került szóba, hanem különböző, a magyar, és közvetve az 

erdélyi magyar politikát érintő kérdések is. A magyarországi Azonnali portál például 

megkérdezte Cioloșt arról, hogy viszonozni fogja-e a Momentum Mozgalomnak azt, hogy 

kampányoltak.  

 

Román–magyar konferenciát rendeznek Temesváron a forradalom 
évfordulóján 
2019. november 27. – maszol.ro, Nyugati Jelen 

Az 1989-es romániai forradalom 30. évfordulója alkalmából Temesváron szervezi meg 

november 29-én, pénteken az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács a Reconstructio Egyesülettel 

közösen az immár hagyományosnak számító román–magyar konferenciáját – adta hírül az 

EMNT sajtóirodája. A Temesvári Műszaki Egyetem Központi Könyvtárának K1-es 

amfiteátrumában megtartott, Temesvár 30 – a kerek évforduló a román–magyar kapcsolatok 

tükrében címet viselő rendezvény 14 órakor kezdődik Tőkés László EMNT-elnök 
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https://kronikaonline.ro/belfold/noi-prefektusa-lehet-maros-megyenek
https://kronikaonline.ro/kulfold/keveset-tudunk-petofi-halalanak-korulmenyeirol-n-kiallitas-nyilt-a-segesvari-harcteren-folytatott-regeszeti-kutatasokrol
https://kronikaonline.ro/kulfold/keveset-tudunk-petofi-halalanak-korulmenyeirol-n-kiallitas-nyilt-a-segesvari-harcteren-folytatott-regeszeti-kutatasokrol
http://itthon.transindex.ro/?hir=57744
https://www.maszol.ro/index.php/belfold/119399-roman-magyar-konferenciat-rendeznek-temesvaron-a-forradalom-evfordulojan
https://www.maszol.ro/index.php/belfold/119399-roman-magyar-konferenciat-rendeznek-temesvaron-a-forradalom-evfordulojan
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köszöntőjével, majd Vekov Károly történész tart előadást Szoboszlay Aladár román–magyar 

konföderációs terve címmel. - a Maszol.ro portálról 

 

Obszcén feliratot festettek a csángószövetség volt bákói irodájának falára 
2019. november 27. – maszol.ro 

Nagyméretű faliratokat festettek fel ismeretlen személyek a Moldvai Csángómagyarok 

Szövetségének (MCSMSZ) Bákóban található egykori irodájának falára. A károkozók az 

„Erdély Románia” üzenetet és egy trágárságot fújtak festékszóróval, illetve összemázolták a 

szövetség kétnyelvű tábláját is. Az ügyben feljelentést tesznek.  

 

Román bemutatkozás Békéscsabán 
2019. november 28. – Pataky István – Krónika 

A Krónika vezércikke szerint „tulajdonképpen nem olyan nagy baj, hogy az, amit magyar 

oldalról majd’ mindenki sejtett, most nyilvánvalóvá vált: az új román kormány távolról sem 

barátkozós viszonyra törekszik Magyarországgal. A Johannisékért rajongó bukaresti média 

már jó ideje felgyűrt ingujjal gyalázza Orbán Viktort és a „Putyin-barát, illiberális” budapesti 

vezetést. A PNL és az USR holdudvarába tartozó elemzők papagájként ismétlik minden adódó 

alkalommal „a jogállamot semmibe vevő” magyar kormány „revizionista” törekvéseit. Úgy 

tűnik, a hatalomra került liberálisok valóban valamiféle veszélyt látnak Orbán Viktorban, a 

békéscsabai performansz után nehéz más következtetésre jutni”. 

 

Távolmaradó magyarok 
2019. november 28. – Makkay József – Krónika 

Makkay József arról írt, hogy „A szárnyaszegettnek tetsző erdélyi magyar 

autonómiaküzdelem egy székelyföldi megye prefektusi titkárnőjének az ingerküszöbét sem 

éri már el, nemhogy miniszterelnöki vagy államfői meghallgatás legyen belőle. De ennél jóval 

kisebb követeléseink is süket fülekre találnak: nincs, aki meghallgasson és nincs is, aki 

követeljen. Van ennek az erdélyi magyar apátiának egy másik felkiáltójele is. A román 

államelnök-választást elutasító tömeges távolmaradás könnyen az erdélyi magyar képviselet 

felé is megnyilvánulhat. A közfelháborodás nemcsak a magyarok irányába ellenséges román 

szociáldemokrata és nemzeti liberális politikum felé szól, hanem az erdélyi magyar 

képviseletet is figyelmezteti, amely egyre tehetetlenebbül szemléli, mit művel a rendszerváltás 

utáni román hatalom a magyar közösséggel”. 

 

Meghirdették a felvidéki Határtalanul programot és a Harmos Károly 
Kézőművészeti pályázatot 
2019. november 27. – Ma7.sk 

A Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége (SZMPSZ) két pályázatot is meghirdetett. A 

Miniszterelnökség Nemzetpolitikáért Felelős Államtitkársága, valamint a Bethlen Gábor 

Alapkezelő Zrt. megbízásából pályázatot hirdet a Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége 
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https://www.maszol.ro/index.php/tarsadalom/119386-obszcen-feliratot-festettek-a-csangoszovetseg-volt-bakoi-irodajanak-falara
https://ma7.sk/kozelet/oktatas/meghirdettek-a-felvideki-hatartalanul-programot-es-a-harmos-karoly-kezomuveszeti-palyazatot
https://ma7.sk/kozelet/oktatas/meghirdettek-a-felvideki-hatartalanul-programot-es-a-harmos-karoly-kezomuveszeti-palyazatot
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az alábbi címmel: Határtalanul! program a Kárpát – medence magyarlakta területeinek 

megismerésére. A program keretében 7-12. évfolyamon tanuló diákok számára nyerhető el 

szervezett, csoportos tanulmányi út egy Magyarországgal szomszédos országba 

(Horvátország, Románia, Szerbia vagy Szlovénia). A jelentkezés benyújtására jogosult 

valamennyi szlovákiai alap – és középiskola, melyben folyik magyar nyelvű oktatás. E 

program keretében 6 választható útvonalon 24 út pályázható meg összesen 1200 résztvevővel 

(1080 diák és 120 kísérő). 

 

Új látványosságok készülnek a füleki várban 
2019. november 27. – Felvidék Ma 

A füleki vár közvetlen környezetének revitalizációja a végéhez közeledik. A váralja széleskörű 

pályázatnak köszönhetően kap új arculatot. Az Interreg Szlovákia – Magyarország 

Együttműködési Programnak köszönhetően a várban is végeznek felújításokat, valamint új 

létesítmények is létrejönnek. „A váralját és a várat érintő nagyszabású felújítás két évvel 

ezelőtt kezdődött el. Első körben a váralja revitalizációja ment végbe, a következő szakaszban 

a várudvaron folytatódnak a munkálatok” – nyilatkozta a Felvidék.ma megkeresésére Titton 

Viktória, a Füleki Vármúzeum igazgatója. 

 

Bácskossuthfalva: Megemlékezés a központi temetőben 
2019. november 27. – Vajdasag.ma 

Csubela Ferencre, a VMSZ első elnökére és alapító tagjára emlékeztek halálának 24. 

évfordulóján a bácskossuthfalvi temetőben. A néhai Kiss Antal református esperes sírjánál is 

lerótták kegyeletüket. A megemlékezők a helyi közösség szervezésében érkeztek a központi 

temetőbe, ahol Radnóti Miklós: Sem emlék, sem varázslat című költeményének elhangzása 

után Barsi Márta, a VMSZ zentai községi Nyugdíjas Fórumának volt elnöke méltatta a 

tragikusan elhunyt elnök életútját. 

 

Nyílt napot tartottak a zentai Bolyai Tehetséggondozó Gimnáziumban 
2019. november 27. – Pannon RTV 

A bemutató előadásokra olyan nyolcadikos diákokat vártak, akik jövőre matematikai, 

számítástechnikai vagy képzőművészeti tehetséggondozó szakra szeretnének iratkozni. 

Arcképet és tájat is szeret rajzolni, főleg ceruzával a törökkanizsai Dancsó Zsófia. A Bolyai 

Tehetséggondozó Gimnázium nyílt napjára ő is eljött, mert a képzőművészeti szakra 

iratkozna: „Nagyon szeretek festeni, rajzolni és a tanárnő is a rajzórán mindég megdicsér, 

hogy nagyon szépen rajzolok. Igazából ebből jöttem rá, hogy én ezt szeretném csinálni ezután 

is.” 
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https://felvidek.ma/2019/11/uj-latvanyossagok-keszulnek-a-fuleki-varban/
https://www.vajma.info/cikk/vajdasag/24444/Bacskossuthfalva-Megemlekezes-a-kozponti-temetoben.html
https://pannonrtv.com/rovatok/tarsadalom/nyilt-napot-tartottak-zentai-bolyai-tehetseggondozo-gimnaziumban-0
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A málenkij robot áldozataira emlékeztek Beregsomban is 
2019. november 27. – Kárpátalja 

November 24-én a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség (KMKSZ) helyi alapszervezete és 

a Beregsomi Református Egyház közös szervezésében Beregsomban is megemlékeztek az 

1944-ben elhurcoltakról az áldozatok tiszteletére felállított emlékmű előtt.  A községből 81 

embert hurcoltak el a Szovjetunió különböző lágereibe, közülük 24-en a lágerek névtelen 

sírjaiban nyugszanak. 

  

A Veszett brigadéros – új előadással készül a beregszászi színház 
2019. november 27. – Kárpátalja 

A Kárpátaljai Megyei Magyar Drámai Színház új előadással készül, melyben Esze Tamás 

legendáját és Rákóczi korát viszik színpadra. Az előadást 2019. december 2-án mutatják be 

Beregszászban. A darab különlegessége, hogy táncszínházi elemekkel fűszerezve mutatja be 

Esze Tamás életének legjelentősebb részét, a Rákóczi-szabadságharcot. 

 

Szoros verseny, jól felkészült tanulók 
2019. november 27. – Népújság 

A muravidéki kétnyelvű általános iskolák idei magyar történelemversenyére kedd délelőtt a 

Pártosfalvi KÁI tornatermében került sor. A Muravidék négy kétnyelvű általános iskolájából 

az utolsó tanulmányi harmadban tanuló diákok indulhattak a versenyen. Összesen nyolc, két-

három főből álló csapat mérte össze tudását Mátyás halálától Buda visszafoglalásáig 150 év 

történéseiből, a török uralom idejéből. 

 

Jó úton az országos verseny felé 
2019. november 27. – Népújság 

A lendvai Bánffy Központ folyosói és próbaterme pénteken megtelt színes öltözékekbe, 

népviseletekbe öltözött fiúkkal, lányokkal. Itt zajlott ugyanis a gyermekek számára 

meghirdetett, „Szép Zalában születtem” című népdaléneklő verseny térségi válogatója. 
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http://karpataljalap.net/2019/11/27/malenkij-robot-aldozataira-emlekeztek-beregsomban
http://karpataljalap.net/2019/11/27/veszett-brigaderos-uj-eloadassal-keszul-beregszaszi-szinhaz
https://www.nepujsag.net/nemzetiseg/8001-szoros-verseny,-j%C3%B3l-felk%C3%A9sz%C3%BClt-tanul%C3%B3k.html
https://www.nepujsag.net/kultura/8002-j%C3%B3-%C3%BAton-az-orsz%C3%A1gos-verseny-fel%C3%A9.html

