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Nyomtatott és online sajtó 
 

 

Érvénytelenítette a marosvásárhelyi bíróság a katolikus gimnáziumot 
újralétesítő miniszteri rendeletet 
2019. november 29. – MTI, Krónika, transindex.ro, maszol.ro, Bihari Napló 

A Marosvásárhelyi Táblabíróság pénteken első fokon érvénytelenítette a marosvásárhelyi II. 

Rákóczi Ferenc Római Katolikus Gimnázium 2018-as újbóli létrehozását elrendelő miniszteri 

rendeletet. Az ítélet kivonatát a romániai bíróságok portálján közölték. A bíróság három 

olyan, 2018-ban hozott miniszteri rendeletet semmisített meg teljesen, amely az iskolára 

vonatkozik, és egy negyediket részben, amelyik az iskolára is vonatkozik. A megsemmisített 

rendeletek között van az iskolát létrehozó miniszteri rendelet mellett az, amelyik tavaly 

júniusban – amikor a katolikus gimnázium jogilag megszűnt – a Bolyai Farkas Gimnázium 

gyámságára bízta, valamint az, amelyik ideiglenesen Tamási Zsoltot bízta meg az intézmény 

vezetésével. Tamási Zsolt kinevezésének az ideiglenessége később megszűnt, mivel 

versenyvizsgán is elnyerte az igazgatói tisztséget. Az ítélet ellen a hivatalos kiközlés utáni 15 

napban lehet fellebbezni. 

 

A románok és a magyarok közötti bizalom erősítésére van szükség egy 
kolozsvári pódiumbeszélgetés résztvevői szerint 
2019. November 30. – MTI, Krónika, transindex.ro, maszol.ro, Erdély Ma, Bihari Napló 

A románok és magyarok közötti bizalmatlanság lebontását szorgalmazták egy péntek este 

tartott kolozsvári román nyelvű pódiumbeszélgetés résztvevői. Kelemen Hunor, a Romániai 

Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) elnöke úgy vélte: Erdélyben olyan egyensúly alakult 

ki a románok és magyarok között, amely könnyen törékennyé válik. Példaként az 1990-es 

véres marosvásárhelyi román-magyar összecsapást és az úzvölgyi katonatemetőnél júniusban 

kialakult helyzetet említette. A politikus úgy vélte: sok olyan probléma van, amelyeket a 

románok és magyarok őszintén soha nem beszéltek meg. Bizalmatlanság jellemzi az emberek, 

a közösségek viszonyát, mely a megértés hiányából fakad, és ez az együttműködést is 

akadályozza. Együttműködés nélkül pedig nincsen fejlődés – állapította meg Kelemen Hunor. 

 

Segélycsomagokat adott át és szűrővizsgálatokat szervezett a Katolikus Karitász 
a kárpátaljai Huszton 
2019. november 30. – MTI, karpatalja.ma 

A huszti magyar iskolában szervezett segélycsomag-átadásról és egészségügyi 

szűrővizsgálatokról Écsy Gábor, a Katolikus Karitász országos igazgatója a sajtónak 

elmondta, hogy a nagy tiszai árvizek óta vannak jelen Kárpátalján segélyprogramjaikkal, 

amelyeket a helyi szervezeteik hajtanak végre. Jelenleg is nagyon sokan szorulnak a térségben 

támogatásra, mert képtelenek kifizetni a közüzemi szolgáltatások magas díjait, és 

megvásárolni a szükséges gyógyszereket - tette hozzá. Jelezte, a karácsonyi segélyakció 
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keretében most Huszton 30 rászoruló család kapott 10-10 kilogrammos, tartós élelmiszereket 

tartalmazó csomagot, míg az ádventi időszakban Kárpátalján a Karitász helyi szervezetei 320 

családnak juttatnak hasonló adományt. 

 

Magyar nyelvű pannókat helyeztek ki Kolozsváron 
2019. november 29. – Krónika, transindex.ro, maszol.ro 

Látszik a fény az alagút végén, mondhatnák, ugyanis többnyelvű – román, magyar és angol – 

pannókat is kihelyezett kolozsvári fényinstallációi mellé a Light on Romania. Ezek az első 

magyar nyelvű pannók melyek kikerülnek a kincses város köztereire. A fiatal művészek által 

elindított projekt már tavaly belopta magát a kolozsváriak szívébe, és az idén második 

kiadását ünneplő fényfesztivál szervezői úgy döntöttek: beépítik a magyar nyelvet a 

kommunikációba. A Lights On Románia azért döntött a magyar nyelv használata mellett, 

mert szeretnénk, hogy a kolozsvári magyarok is élvezhessék a fényinstallációkat. Mi több, 

Erdély minden szegletéből érkeznek magyarok Kolozsvárra, ez is egy plusz ok” – indokolta a 

döntést korábbi közleményében Andi Daiszler, a fényfesztivál igazgatója. 

 

November közepére ígérték, de még nem tudni, ki lesz Jakubinyi György érsek 
utódja 
2019. november 29. – Krónika 

Bár eredetileg úgy volt, hogy már november közepére kiderül, ki lesz Jakubinyi György utódja 

a Gyulafehérvári Főegyházmegye érseki székében, a Szentszék máig nem nevezte meg az új 

főpásztort, és azt sem lehet tudni, hogy erre mikor kerülhet sor. Mint Potyó Ferenc pápai 

prelátus, általános helynök pénteken a Krónika megkeresésére elmondta, miután Jakubinyi 

György érsek és Tamás József segédpüspök is kérte nyugdíjazását, szeptember végén a 

bukaresti nunciatúra arról tájékoztatta őket, hogy amikor november közepén Tamás József 

betölti a 75. életévét, tehát eléri az egyházi nyugdíjkorhatárt, elfogadják mindkettőjük 

nyugdíjazási kérelmét, és megnevezik az új érseket. Potyó Ferenc elmondása szerint 

Jakubinyi György november 16-án megkereste a nunciatúrát, ahol azt közölték vele, ők a 

maguk részéről mindent előkészítettek, felterjesztettek Vatikánba, ám a Szentszék nem sieti 

el a döntés meghozatalát. 

 

A nő csak „dekorációs elem” a közéletben, vagy a döntésekbe is beleszólhat?  
2019. november 29. – maszol.ro, transindex.ro 

A nő dekorációs elem a tárgyaláson, csak nőies munkát végezhet; nem kell a közéletben 

szerepet vállalnia, elegendő ellátnia az otthoni teendőket; ha vállalkozásba kezd, addig 

végezze a munkát, míg a gyermek alszik; az idős szülőkről és az anyósról is ő gondoskodjon - 

ezek a nőkről kialakult sztereotípiák merültek fel csütörtök este a Nőként a közéletben című 

kerekasztal-beszélgetésen, amelyet a Transindex szervezett a 20. születésnapján. A 

szakemberek példákkal és javaslatokkal mutatták be, miért van szükség Románia szinten az 

esélyegyenlőségre a döntéshozatalban és a munkamegosztásban egyaránt.  
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Áttörés jöhet medve-ügyben jövő héten a parlamentben  
2019. november 29. – maszol.ro 

Hétfőn tárgyalja a képviselőház mezőgazdasági és környezetvédelmi együttes bizottsága a 

medvepopuláció szabályozására vonatkozó vadászatitörvény-módosító javaslatot, amely 

jelentősen enyhíthet a nagyvadak okozta problémákon. A módosítást előterjesztő RMDSZ-es 

politikusok szerint senki nem akarja kiirtani a medvéket, a jelenlegi helyzet azonban 

tarthatatlan, hiszen emberi életek vannak veszélyben.  

 

Megtört a jég Marosvásárhelyen: először volt szinkrontolmácsolás a 
tanácsülésen  
2019. november 29. – maszol.ro 

Először volt szinkrontolmácsolás a marosvásárhelyi tanácsülésen – ezzel több mint három 

éve húzódó ügy végére tettek pontot. Nem mindenki örült ennek, a polgármesteri hivatal 

továbbra is akadályokat gördít a teljes kétnyelvűség elé – számolt be az Erdély TV. A magyar 

önkormányzati képviselők kizárólag anyanyelvükön szólaltak fel csütörtökön, a novemberi 

tanácsülés elején, a fordítást fejhallgatón keresztül hallgatták a román társaik. De nem 

sokáig, ugyanis a PNL színeiben megválasztott Călin Moldovan kifogásolta, hogy a 

tanácsülést interneten keresztül figyelemmel kísérő állampolgárok számára nincs biztosítva a 

fordítás. Emiatt az RMDSZ-es képviselők a továbbiakban ugyanúgy, mint korábban a tolmács 

gép beüzemelése előtt, magyarul és románul is elmondták mondanivalójukat.  

 

Bizonytalanságban kell tervezniük az erdélyi kastélytulajdonosoknak  
2019. november 29. – maszol.ro 

Míg felmenőik megszenvedték tulajdonaik elkobzását, majd végigküzdötték az ingatlanok 

visszaszerzését, ma ők sincsenek könnyű helyzetben: abban a bizonytalanságban kell az 

erdélyi kastélytulajdonosoknak tervezniük és életet lehelniük az örökölt épületekbe, hogy 

tudják, bármikor visszaperelhetik azokat – tudta meg a maszol.ro a Kastély Erdélyben 

konferencia keretében szervezett péntek déli kerekasztal-beszélgetésen.  

 

Magyarul is kiírták, hogy „karácsonyi vásár” a kolozsvári vásárkapura  
2019. november 29. – maszol.ro 

Egy héttel a megnyitó után magyarul is felkerült pénteken a „KARÁCSONYI VÁSÁR” felirat a 

Kolozsvár főterén lévő vásárkapura – számolt be Facebook-oldalán a Musai-Muszáj. A 

kétnyelvűségért küzdő civil szervezet közlése szerint a kérésükre helyezték a szervezők a 

magyar feliratot. Az intézkedés előzménye, hogy vásár megnyitása után a Musai-Muszáj 

felhívta a figyelmet a kétnyelvűség hiányára. A szervezet diszkriminációnak minősítette, hogy 

csak román nyelven üdvözlik a karácsonyi vásárra érkező kolozsváriakat.  

 

Nem járt sikerrel Árus Zsolt Tanasă egyesülete elleni pere 
2019. november 29. – szekelyhon.ro 
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Nem számolják fel a Méltóságért Európában Polgári Egyesületet (ADEC), amelyet a magyar 

és székely jelképek elleni persorozata tett ismertté. A bíróság jogerősen elutasította Árus Zsolt 

gyergyószentmiklósi civil jogvédő erre vonatkozó keresetét, aki szerint az ítélet jogszerűtlen. 

 

Megszűnt a Hargita megyei prefektus megbízatása 
2019. november 29. – szekelyhon.ro 

Több prefektus és alprefektus menesztéséről is határozatokat fogadott el a kormány 

csütörtöki ülésén – írja az Agerpres hírügynökség Ionel Dancă miniszterelnöki 

kancelláriavezető bejelentésére hivatkozva. Megszűnt a megbízatása Jean-Andrei Adrian 

Hargita megyei, Dănuţ-Emil Hălălai Fehér megyei, Florentina Horgea Arad megyei, Florin 

Florian Szilágy megyei, valamint Mirela-Elena Adomnicăi Suceava megyei prefektusnak. 

 

Továbbra sem merik bevállalni a cégek a válaszúti Bánffy-kastély felújítását 
2019. november 30. – Krónika 

Nem akadt jelentkező a válaszúti Bánffy-kastély uniós forrásokból történő felújításához, így a 

Kolozs megyei önkormányzat meghosszabbította a licitet – mondta el a Krónikának Vákár 

István. Az RMDSZ-es alelnök szerint kénytelenek addig megismételni a procedúrát, míg nem 

találnak kivitelezőt a nagyszabású munkálatra. „Még nem késtünk sokat, de persze árt az 

ügynek, hogy nem akad jelentkező” – mondta Vákár arra utalva, hogy kivitelező hiányában 

akár az uniós finanszírozást is elveszítheti az önkormányzat. Hangsúlyozta, augusztusban 30 

százalékkal megemelte a munkálatokra szánt pénzkeretet, így nem értik, miért nem akarja 

senki bevállalni a munkálatot. A válaszúti Bánffy-kastély kulturális és turisztikai hasznosítása 

című projekt alapfinanszírozását az Európai Unió biztosítja, az önkormányzat 2017-ben nyert 

közel 20 millió lej értékű támogatást a Regionális Operatív Program keretében. 

 

Kultúrdömping Nagyváradon – A Partiumi Magyar Művelődési Céh vezetője a 
szervezet tevékenységéről 
2019. november 30. – Krónika 

A váradi kulturális élet színesítését, a fiatalok zenei, irodalmi és képzőművészeti nevelését, az 

érdeklődők helyismeretének elmélyítését, filmes, színházi események szervezését is vállalja a 

2003 óta működő Partiumi Magyar Művelődési Céh (PMMC). A szervezet igazgatójával, Sz. 

Horváth Istvánnal beszélgettek. 

 

Magyarellenesség Kolozsváron: megrongálták a fényinstallációk feliratát 
2019. november 30. – maszol.ro, Krónika 

Megdöbbentő magyarellenes megnyilvánulás rontja a közhangulatot Kolozsváron, miután 

ismeretlenek letépték a Lights On Romania művészeti kezdeményezés egyik köztéri 

fényinstallációjának magyar nyelvű molinóját. Oláh Emese kolozsvári alpolgármester a 

Facebookon ítélte el a történteket, sajnálatát fejezve ki, „hogy az ünnepvárás jegyében 

Kolozsváron még van, aki gyűlöletet gerjeszt és magyar nyelvű molinók megrongálását tartja 

»méltó« cselekedetnek”.  
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Mentesíteni kell a tabuktól a román–magyar kapcsolatokról zajló párbeszédet – 
Konferenciát rendeztek Temesváron  
2019. november 30. – Krónika 

Tőkés László szerint a befagyott történelmi konfliktushelyzeten túlmenően román részről 

aktuálpolitikai téren sem mutatkozik semmi hajlandóság a párbeszédre. Az EMNT 

Temesváron rendezett román–magyar konferenciáján elhangzott: a lényegi kérdés az, 

kisebbségi közösségként hogyan fogadja el a magyarokat a többség, s a román–magyar 

viszonyt csak ezen a szinten – nem pedig az egyének szintjén – érdemes vizsgálni. 

 

Vajon megszegi-e a választási törvénnyel kapcsolatos, RMDSZ-nek tett ígéretét 
a PNL?  
2019. november 30. – tranisndex.ro 

Klaus Johannis elnök megválasztása utáni első komolyabb sajtótájékoztatóján máris arról 

kezdett beszélni, hogy meg kellene változtatni a választási törvényt oly módon, hogy 

kétfordulósak legyenek a polgármester-választások, és a megyei tanács elnökeit se közvetlen 

módon válasszák meg, hanem a testület szavazza meg. Johannis ugyan konkrétan nem tudta, 

hogy ezt pontosan hogyan is lehetne véghezvinni, viszont nagyon határozottan állította, hogy 

meg fogják találni a módját annak, hogy meglegyen. A kérdés két pártnak igazán kényes: a fő 

cél természetesen a Szociáldemokrata Párt visszaszorítása lenne, de ezzel együtt rosszul 

járhatna az RMDSZ is, hiszen néhány helyen így könnyen elveszíthetné a polgármesteri és a 

megyei tanácselnöki pozíciót. 

 

Katonai parádéval ünnepelték december elsejét Bukarestben, Gyulafehérváron 
és Kolozsvárt 
2019. december 1. – Krónika, maszol.ro 

Négyezer katona vonult fel a Diadalív alatt Bukarestben a december elsejei ünnepség 

alkalmából. Több ezren látogattak ki a román nemzeti ünnepen rendezett parádéra és 

tűzijátékra Kolozsváron is. Ludovic Orban Gyulafehérváron kormányfő ünnepi üzenetében 

úgy fpgalmazott: „a nagy egyesülés után 101 évvel a valódi felszabadulás érzésével és a 

románok új álmának megvalósulásával ünnepeljük december elsejét”. Orban azt írja, a 

románok ma végre annak tudatában ünnepelhetnek, hogy szavazatuk révén sikerült 

megszabadulniuk a fejlődést gátoló tényezőktől. „Most valódi esélyünk van a dolgok jobbra 

változtatására, demokratikus országban élni, ahol az állami intézmények a polgárokat 

szolgálják, és a törvényt mindenkire egyformán alkalmazzák. Ideje valóban megszilárdítani az 

európai Romániát, amely garantálja polgárai számára az alapvető jogokat és szabadságokat, 

és amelyben minden román otthon érzi magát, függetlenül attól, hogy hol él” – vélekedett a 

kormányfő. 

 

Harmadszorra is Biró Rozália lett az RMDSZ Nőszervezet elnöke  
2019. december 1. – transindex.ro, Erdély Ma, maszol.ro 
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https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/mentesiteni-kell-a-tabuktol-a-romannmagyar-kapcsolatokrol-zajlo-parbeszedet-n-konferenciat-rendezetek-temesvaron
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Marosvásárhelyen tartott országos küldöttgyűlésén az RMDSZ Nőszervezete kiértékelte az 

elmúlt két év munkáját, ugyanakkor meghatározta a következő két év prioritásait is. A jövő 

évi választásokon azt szeretnék, hogy 500 nő képviselje az önkormányzatokban az erdélyi 

magyar közösség érdekeit. Emellett elfogadtak egy családpolitikai állásfoglalást, ugyanis 

szerintük a családok hathatós támogatása nélkül veszélybe kerülhet az erdélyi magyar 

közösség jövője. A küldöttgyűlésen megválasztották az új elnökséget is. A Nőszervezet elnöki 

tisztségét továbbra is Biró Rozália tölti be, ügyvezető elnök pedig Bogya Anna lett - olvasható 

a szervezet közleményében.  

 

Mikó Imre Jogvédelmi Szolgálat az ENSZ előtt: Romániában a kisebbségi oktatás 
nem tekinthető megoldottnak  
2019. december 1. – transindex.ro 

A Mikó Imre Jogvédelmi Szolgálat munkatársai az ENSZ éves kisebbségi fórumán vettek 

részt Genfben, november 28-29. között. Az idei fórum témája az oktatás, nyelv és a 

kisebbségek jogai voltak. Felszólalásukban a szervezet képviselői elmondták, bár 

Romániában biztosított a kisebbségek anyanyelvi oktatása, annak minősége gyakran elmarad 

az országos szinttől. Példaként említették a magyarul tanuló diákok idei képességvizsga 

eredményeit, amelyek - elsősorban az alacsony román nyelv és irodalom jegyek miatt - 

továbbra is elmaradnak az országos átlagtól. Ez is azt bizonyítja, hogy a hivatalos állami nyelv 

oktatásának módszertana nem megfelelő a kisebbségben élők számára.  

 

Feleslegesek a prefektúrák? 
2019. december 1. – szekelyhon.ro, Krónika 

Korszerűsíteni kellene Románia alkotmányát és megszüntetni a felesleges prefektúrákat – 

jelentette ki Tamás Sándor, Kovászna Megye Tanácsának elnöke annak kapcsán, hogy 

Ludovic Orban miniszterelnök kilátásba helyezte, hogy le fogja váltani a prefektusokat. 

 

Megállíthatatlan a népességfogyás Hargita megyében is 
2019. December 1. – szekelyhon.ro 

Továbbra is megállíthatatlanul fogy a lakosság Hargita megyében, valamivel többen élnek 

vidéken, mint városon, és a falvakban, községekben gyakrabban és fiatalabb korban szülik 

meg első gyermeküket a nők. A szülők harmada élettársi kapcsolatban vállal gyereket, családi 

állapotukat tekintve az újdonsült szülőknek csak a kétharmada házas. 

 

Samu István: Harmincéves adósságaink vannak az itt élő magyar közösség 
számára 
2019. november 29. – Felvidék Ma 

A felvidéki politikai életben szinte naponta bukkannak fel előre nem látható események, és az 

egész kezd egy nagyon érdekes forgatókönyvvé összeállni. Tegnap az Új Egység Mozgalom, 

amely még egy héttel ezelőtt úgy nézett ki, hogy nem mérettetik meg a parlamenti 
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választásokon, végül mégis hajlandó elindulni az Összefogás PM listáján immáron az 

Összefogás, Magyar Közösség Pártja, Magyar Fórum mögött negyedik erőként felsorakozva. 

Ennek apropóján beszélgettek Samu Istvánnal, az Új Egység Mozgalom elnökével. 

 

Felvidéki előadók a Kisebbségi Jogvédő Intézet konferenciáján 
2019. november 29. – Felvidék Ma 

A Kisebbségi Jogvédő Intézet konferenciájának második napján az intézet Kárpát-medencei 

partnerei mutatták be az állandó jogsegély szolgálati tevékenységüket. A határon túli 

jogászok, ügyvédek a délelőtti és kora délutáni ülésszakokban a kárpátaljai, a vajdasági, a 

drávaszögi és az erdélyi civil szervezetek jogvédelmi, jogtudatosító illetve a kárpótlási 

ügyekben vállalt szerepvállalásait ismertették. A Felvidéken folyó munkáról a Fórum 

Kisebbségkutató Intézet képviseletében Tokár Géza, és a Szövetség a Közös Célokért társulás 

munkatársa dr. Baranyay Zsolt jogász szólt. A jogsegélyszolgálat területeit érintve a magyar 

nyelvhasználatot emelte ki Tokár Géza. Elmondta, hogy főleg a hivatali, igazságszolgáltatási, 

egészségügyi nyelvhasználat lehetőségeivel fordulnak hozzájuk. 

 

Hájos Zoltán: Nyíltan meg kell nevezni a felvidéki magyarokat érintő 
problémákat 
2019. november 29. – Ma7.sk 

Zuzana Čaputová csallóközi látogatását nagy sajtóérdeklődés és közösségi figyelem kísérte. Az 

államfő a találkozók résztvevőinek elmondása szerint őszintének tűnő érdeklődést tanúsított 

a csallóközi magyarságot foglakoztató kérdések és felvetések iránt. A látogatás első helyszíne 

a dunaszerdahelyi városháza volt, ahol Hájos Zoltán polgármester tájékoztatta a vendéget. A 

Nézőpont legújabb adásában az elnöki vizit tanulságairól kérdezték Dunaszerdahely 

polgármesterét. 

 

Meghurcolták és kirúgták azt a pozsonyi muzeológust, aki korábban védelmébe 
vette a felvidéki magyarságot 
2019. november 30. – Magyar Hírlap, Ma7.sk 

Megrázó interjút közölt a budapesti Magyar Hírlap azzal a fiatal muzeológussal, aki korábban 

igen elismerően és megértően nyilatkozott a felvidéki magyarságról. Az interjúból kiderül, 

hogy közel egyévnyi vegzálás után végül a vezetőség által előre megírt felmondó levéllel 

menesztették Zuzana Falathovát, a pozsonyi városi múzeum munkatársát. A kollégái körében 

igen közkedvelt muzeológus azután került a zaklatások kereszttüzébe, hogy tavaly egy 

interjúban arról beszélt, az iskolában magyarellenes történelmi hazugságokkal tömték a fejét, 

és rádöbbent, hogy a szlovákság zöme s még szakmabelijei is teljesen rabjai ezeknek a 

nemzeti mítoszoknak" – írja a Magyar Hírlap.  

 

A Magyar Közösségi Összefogás kiáll a meghurcolt Zuzana Falathová mellett 
2019. november 30. – Ma7.sk, Felvidék Ma 
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Az MKÖ számára elfogadhatatlan, hogy 30 évvel a rendszerváltás után egy kutatót a saját 

szakértői véleménye miatt meghurcoljanak és elbocsássanak munkahelyéről. A Magyar 

Közösségi Összefogás lapunknak eljuttatott közleménye úgy fogalmaz, miután Zuzana 

Falathová – Falath Zsuzsanna – tavaly decemberben interjút adott a szlovák-magyar 

történelem terhes ügyeiről a budapesti Magyar Hírlapnak, saját elmondása szerint elfogyott 

körülötte a levegő munkahelyén. A Pozsonyi Városi Múzeumban fenyegető leveleket kapott, 

megszüntették a pozícióját és más munkakörbe akarták áthelyezni, majd végül a megjelent 

hír alapján távozásra kényszerítették. 

 

Bárdos Gyula: Csak a közösség a fontos! 
2019. november 30. – Felvidék Ma, Körkép 

Péntek reggel a Pátria Rádió stúdióvendége volt Bárdos Gyula, a Magyar Közösségi 

Összefogás listavezetője. Úgy gondolja, kifejező a név, amelyben az azt létrehozó mindhárom 

párt, a Magyar Közösség Pártja, a Magyar Fórum és az Összefogás is benne van. Finta Márk 

kérdéseire válaszolva Bárdos elmondta, jobb lett volna, ha teljes egységben indulnak a 

felvidéki magyar pártok a 2020. február 29-ei parlamenti választáson, ám a tárgyalások során 

nem jutottak egyezségre, ugyanis a Most-Híd nem volt hajlandó elhatárolódni a Smerrel való 

közös kormányzástól. Bárdos szerint ez hiba volt, a választók irányába egyértelműsítenie kell 

egy pártnak, hogy kivel hajlandó együtt kormányozni, és kivel nem. 

 

Magyar népzenei tanfolyam a Hagyományok Háza Hálózat-Szlovákia 
szervezésében 
2019. december 1. – Ma7.sk 

A Hagyományok Háza Hálózat-Szlovákia kétnapos népzenei képzést valósított meg 

Ragyolcon, az abroncsospusztai üdülőközpontban. A hétvége folyamán a mintegy 41 

résztvevő népzenei ismereteit, hangszeres- és énektudását fejlesztette. A Hagyományok Háza 

Hálózat-Szlovákia 2018-ban indította útjára a Népzenei Műhely elnevezésű 

programsorozatát, melynek célja a magyar vokális és hangszeres népzene rendszeres 

oktatásának bebiztosítása. 

 

Bugár már nem szövetkezne a Smer-SD-vel 
2019. december 1. – Ma7.sk 

Bugár Béla, a Most-Híd elnöke az RTVS 5 perccel 12 előtt című vasárnapi vitaműsorában 

kijelentette, hogy a következő parlamenti választások után már nem működne együtt a Smer-

SD-vel. Ezt azzal is indokolta, hogy a párttal közös listán induló többi párt is kizárta ezt. 

Elutasította az együttműködést az OĽaNO vezetőjével, Igor Matovič-csal is, noha magával a 

párttal nincs problémája. Vitapartnere, Martin Klus (SaS) bírálta a Smer-SD, az SNS és az  

ĽSNS csendes koalícióját és felhívta a figyelmet annak a veszélyére, hogy ez a három párt 

együttműködhet a választások után. 
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A lévai magyar katolikus közösség gyermekeiről szólt advent első hétvégéje 
2019. december 1. – Felvidék Ma 

November 30-án a Lévai Szent László Kör adventváró játszóházba várt kicsiket és nagyokat. 

A gyerekek már délután háromtól gyülekeztek a Reviczky Ház nagytermében, és érkezésüket 

követően rögtön birtokukba vették a már elkészített munkaasztalt, melyen a sok színes 

papíron és ceruzán kívül a természet ajándékai, fenyőtobozok, makkok várták, hogy szebbnél-

szebb karácsonyfadíszek szülessenek belőlük. 

 

Bárdos üzenete a szlovák nézőknek: „Nem kell félni tőlünk“ 
2019. december 1. – Felvidék Ma 

Vasárnap röviddel egy óra előtt Bárdos Gyula, a Magyar Közösségi Összefogás listavezetője 

volt a TA3 A politikában című műsorának vendége. A három párt (MKP, Magyar Fórum és az 

Összefogás Mozgalom) közös listájának első helyéről induló Bárdos Gyulát Norbert Dolinský 

kérdezte. Ahogy a műsorvezető felvezette, személye nem ismeretlen a szlovák választók előtt 

sem, hiszen 2014-ben a köztársaságielnök-választáson is megmérette magát, és több mint 97 

ezer szavazattal az előkelő ötödik helyen végzett. Arról kérdezte Bárdos Gyulát, hogyan és 

milyen körülmények között vállalta a három magyar párt választási listájának első helyét. 

 
Az MNT módosította költségvetését 
2019. november 29. – Vajdasag.ma 

A Magyar Nemzeti Tanács pénteki ülésén módosította 2019-es költségvetését. Jerasz Anikó, a 

végrehajtó bizottság elnöke elmondta, hogy mivel egyes, még 2018-ra beígért támogatások 

csak idén érkeztek meg, szükség volt a büdzsé korrigálására. A külföldről érkező eszközök 

esetében az átváltási különbségeket is figyelembe kellett venni. A kiadási oldalon az MNT 

hivatalában az új munkahelyi besorolások miatt kellett módosítani a korábbi összegeket. 

 

Temerin és Vajdaság hőse 
2019. november 29. – Vajdasa.ma 

Nagy Arnold, a budapesti Nemzeti Vágta címvédőjének tiszteletére rendezett pénteken 

fogadást a temerini önkormányzat. A Temerint képviselő lovas október huszadikán 

történelmet írt - hangzott el az eseményen. Másodszori győzelmét minden vajdasági saját 

sikereként élte meg. 

 

Zenta: Megkezdődött a decemberi ünnepek programsorozata 
2019. december 2. – Vajdasag.ma 

Advent első vasárnapján gyertyagyújtással kezdődtek meg az karácsonyi ünnepek 

előkészületei. A következő hetekben sokszínű programok várják a zentaiakat és a városba 

látogatókat. Vasárnap este az adventi koszorú körül, a városháza oszlopcsarnokában gyűltek 

össze a látogatók. Rövid műsor kíséretében a város polgármestere, Czegledi Rudolf gyújtotta 

meg az első gyertyát. 
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Kommunikációs tréning vállalkozóknak Magyarkanizsán 
2019. november 29. – Pannon RTV 

Ügyfélfogadási kommunikációs tréninget tartottak vállalkozóknak Magyarkanizsán. A 

résztvevők hallhattak a versenyképesség megtartásáról és a vendégfogadás alapvető 

szabályairól is. 

 

Hét vizsgálóágyat kapott a beregszászi kórház Magyarországtól 
2019. november 30. – karpatalja.ma, Kárpátalja, 

Hét ággyal bővült a Beregszászi Járási Kórház B szárnya. A humanitárius segélyt ismét 

Magyarországtól kapta a Linner Bertalan nevét viselő gyógyintézet. 

– Próbáljuk úgy a szeretetet valóssá tenni, hogy teszünk valami jót – mondta Harangozó 

Miklós, a Szent Pantaleimon Karitász igazgatója köszöntőjében, aki elmondta, kifejezetten 

örül annak, hogy karácsony közeledtével ilyen nagy segítséget kapott az intézmény 

  

Tizenkettedik alkalommal tartottak járási szavalóversenyt Beregsomban 
2019. november 30. – karpatalja.ma 

Tizenkettedik alkalommal rendezték meg a Sütő Kálmán és Kecskés Béla nevét viselő járási 

szavalóversenyt, melynek ismét a kárpátaljai magyar irodalom kiemelkedő alakjainak 

szülőfaluja, Beregsom adott otthont november 29-én. A rendezvény a Kárpátaljai Magyar 

Művelődési Intézet (KMMI), a Magyar Értelmiségiek Kárpátaljai Közössége (MÉKK), a Somi 

Általános Iskola és a Somi Községi Könyvtár keretein belül működő Somi Irodalmárok 

Emlékmúzeuma közös szervezésében valósult meg. 

 

65 iskolás küldte be pályamunkáját 
2019. november 30. – Kiszó 

A Kovács Vilmos Irodalmi Társaság (KVIT) szervezésében november 27-28-án immár 

harmadszor tartották meg a Kárpátaljai Magyar Irodalmi Napokat, melynek keretében 

kihirdették az V. Internetes Versmondó Verseny győzteseit. A rendezvénysorozat szerdán 

Beregszászban, az Európa-Magyar Házban kezdődött. Szilágyi Mátyás, a beregszászi 

konzulátus főkonzulja a versmondó verseny résztvevőit a magyar nyelv művelőinek nevezte, s 

azon reményének adott hangot, hogy ők lesznek azok, akik tovább örökítik ezt a kincset. 

  

Tanácskoztak a magyar gazdák 
2019. november 30. – Kiszó 

Kárpátalján, a beregszászi járási Makkosjánosiban tartotta ülését a Kárpát-medencei Magyar 

Gazdák Egyeztető Fóruma (KEF), amely 23, a magyarországi mellett szlovákiai, szlovéniai, 

horvátországi, szerbiai, romániai és ukrajnai magyar agrárszervezetet tömörít. A szövetség 

célja a Kárpát-medencei magyar gazdaszervezetek kapcsolattartásának elősegítése, 
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tevékenységük összehangolása, képviseletük ellátása, valamint a tagszervezetek szakmai 

támogatása. 

 

Orbán Viktor a HMDK vezetőivel tárgyalt 
2019. november 29. – Képes Újság 

Orbán Viktor, Magyarország miniszterelnöke a HMOM Központ kollégiumának megnyitója 

előtt a HMDK vezetőivel tárgyalt Bellyén a médiaház konferenciatermében, ahol a 

horvátországi magyarság helyzetével kapcsolatos aktualitásokat beszélték meg. 

 

Orbán Viktor: Optimistán és bizakodóan tekintek az itt élő magyarok jövője elé 
2019. november 29. – Képes Újság 

Orbán Viktor, Magyarország miniszterelnöke november 28-án horvát kollégájával közösen 

átadta az eszéki magyar iskolaközpont kollégiumát. Az esemény után exkluzív interjút adott 

lapunknak és a Drávatáj tévéstúdiónak. 

 

Balázs Piri Zoltán: „A háború magyar áldozatai, résztvevői megérdemlik, hogy 
könyv is őrizze emléküket“ 
2019. november 29. – Képes Újság 

A zágrábi magyar kisebbségi tanács (önkormányzat) jóvoltából a horvátországi magyarság 

honvédő háborúban vállalt szerepéről jelent meg könyv nemrég, amelyet a zágrábi bemutató 

után most Újbezdánban, Szentlászlón és Kórógyon is prezentáltak. 

 

Szentlászló hősei örökké élni fognak emlékezetünkben 
2019. november 29. – Képes Újság 

Szentlászló elestének a 28. évfordulóján megemlékezést tartottak. A kommemoráción immár 

harmadik éve részt vesz Tomo Medved, a horvát honvédők minisztere is. 

 

 

Elektronikus sajtó 

 

Határok nélkül 

2019. november 29. – Kossuth Rádió  

 

A Magyar Közösség Pártja, a Magyar Fórum és az Összefogás csütörtökön aláírta a 

parlamenti választás előtti együttműködésről szóló megállapodást. A kérdés azonban az, hogy 
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https://kepesujsag.com/orban-viktor-a-hmdk-vezetoivel-targyalt/
https://kepesujsag.com/orban-viktor-optimistan-es-bizakodoan-tekintek-az-itt-elo-magyarok-jovoje-ele/
https://kepesujsag.com/balazs-piri-zoltan-a-haboru-magyar-aldozatai-resztvevoi-megerdemlik-hogy-konyv-is-orizze-emlekuket/
https://kepesujsag.com/balazs-piri-zoltan-a-haboru-magyar-aldozatai-resztvevoi-megerdemlik-hogy-konyv-is-orizze-emlekuket/
https://kepesujsag.com/szentlaszlo-hosei-orokke-elni-fognak-emlekezetunkben/
https://mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth?date=2019-11-29_18-02-00&enddate=2019-11-29_18-40-00&ch=mr1
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három párt összefogása mennyire képes megszólítania a felvidéki magyar választókat. A 

közvélemény-kutatási adatok azt mutatják, hogy nagyon sokan elfordultak a szlovák-magyar 

vegyes párttól. Őket kell visszaszerezni, hogy ne szlovák pártra szavazzanak, illetve a nem 

választókat kell megszólítani, véli Nagy József, a Most - Híd szlovák-magyar vegyes párt 

egykori európai parlamenti képviselője, aki a 9. helyről indul z összefogás listáján.  

 

A Székelyföldi Gazdaságfejlesztési programban, a kisösszegű mezőgazdasági támogatásokra 

írnak alá szerződéseket egy-egy kisrégióban. Hargita megye mintegy 2000 pályázatot, a csíki 

régió gazdái ennek a felét nyerték. Az összeállítás Csíkszépvízen készült.  

 

Átadták a Hortvátországi Magyar Oktatási és Művelődési Központ diákotthonát Eszéken. A 

diákotthon alapkövét tavaly októberben tették le. A húsz éve működő központ kétnyelvű 

óvodának, általános iskolának és középiskolának is helyet ad, diákotthona azonban eddig 

nem volt. Az átadón részt vett Orbán Viktor magyar, illetve Andrej Plenković horvát 

miniszterelnök is.  

 

Szerbia és Horvátország szomszédos régiói A Duna összeköt bennünket elnevezéssel közös 

programot indítanak. Az együttműködésbe bekapcsolják a vajdasági kisebbségek nemzeti 

tanácsait, így a magyar országos kisebbségi önkormányzatot is. A Magyar Nemzeti Tanács 

mai, szabadkai ülésén hozta meg egyhangú határozatát, hogy részt vesz az 

együttműködésben, amely révén szorosabbra fűzheti kapcsolatait az 1991-es délszláv háborúk 

idején külön országokba került délvidéki magyarság.  

 

A Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetség november 27-én írásban küldte meg Hanna 

Novoszad oktatási miniszternek a magyar nyelvű oktatással kapcsolatos aggályait, módosítási 

javaslatait.  

 

Az igényesen és helyesen beszéljék anyanyelvüket a délvidéki magyar fiatalok. Ez a célja a Dr. 

Papp György nyelvészről elnevezett „szépolvasási és szépkiejtési” versenynek, amit első 

alkalommal rendeztek meg Magyarkanizsán. A rendezvényen 44 általános iskolás diák vett 

részt.  

 

A Csontváry-kiállítás hétvégi zárásával egyben az az emlékév is zárul Losoncon, amelyet a 

Napútfestő halála 100. évfordulójának szenteltek a felvidéki kisváros és a vele szomszédos 

Gács polgárai. Örvendetesen, hogy egyre több szlovák is felfedezve az egykor itt patikát nyitó, 

majd annak jövedelméből utazó Csontváry kvalitását. 
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Határok nélkül 

2019. november 30. – Kossuth Rádió 

A tordai művelődési otthonban rendhagyó kiállítás nyílt a martonvásári Óvodamúzeum 

anyagából. Látható mintegy ötven kinagyított fénykép, amely a Brunszvik Teréz által 

megnyílt Angyalkertet, azaz kisdedóvó intézetet idézi.  

 

Kusaly a Szilágyságnak, azon belül a Tövishátnak hajdani mezővárosa azon települések 

egyike, ahová keveseknek jut eszükbe kitérőt tenni. Pedig érdemes! 

 

Temploma hatszáz éve dacol az idők viharával. Legalább százötven évig állhattak falai tetőzet 

nélkül, amíg belül akkora diófa növekedett, amiből úrasztala készült – legalábbis a legenda 

szerint. Az viszont valóság, hogy Erdély négy ferences kolostora közül egy itt állt, majd itt 

tanítóskodott Ilosvai Selymes Péter, akit az eredeti Toldi írójaként tart számon az 

irodalomtörténet, maga Arany János. Reformátorként jóval a vizsolyi Biblia megjelenése előtt 

javasolta a Szent Könyvek magyarra fordítását. Ennek a művének jövőre lesz a születésnapja, 

amelyet kétnapos rendezvénnyel ünnepel a közösség  - jelen tervek szerint július 3-án és 4-én 

– konferenciával és szoboravatással. 

 

Az ószövetség legrégibb görög fordításának, a Septuagintának keletkezését beszéli el Ilosvai 

Selymes Péter Ptolomeus királynak históriája (1570) című énekében. A 72 bölcs által 

elkészített görög szöveget ünnepélyesen nyújtják át a királynak, aki a hét napig tartó 

lakomákon a bölcsekhez kérdéseket intéz. A feleletekben a vallásosság mellett a humanista 

szellem igen határozott formában nyilatkozik meg. A történet elbeszélése során kikel a 

magyar urak ellen, akik mulatozásra nem, de könyvre sajnálják a pénzt. Ptolomeusról kellene 

példát venniük, aki a biblia görög fordításának elkészíttetésével igen hasznos dolgot művelt. – 

olvasható az Országos Széchényi Könyvtár Elektronikus könyvtár oldalán. De térjünk vissza 

Kusalyba, Ilosvai Selymes Péter tanítóskodásának helyszínére, amely két költőt is 

megihletett. 

 

Határok nélkül 

2019. december 1. – Kossuth Rádió 

1920. június 4-én Budapesten megkondultak a harangok, a gyártelepek megszólaltatták 

szirénáikat, a borongós hanghullámok a nemzeti összeomlás fájdalmas gyászát jelentették - 

emlékeztet Löwey Lilla és Váradi Péter Pál legújabb fotóalbuma az első világháborút lezáró 

https://mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth/?date=2019-11-30_19-05-00&enddate=2019-11-30_19-44-00&ch=mr1
https://mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth?date=2019-12-01_18-02-00&enddate=2019-12-01_18-40-00&ch=mr1
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diktátumra. A veszprémi házaspár album-sorozata 48. kötetéhez érkezett és számba veszi az 

elmúlt száz év kisebbségi létének látható és nem látható következményeit.  

 

Műveltségteremtő lángelme címmel tartott előadást Szekernyés János helytörténész, a 125 

éve elhunyt Ormós Zsigmondra emlékezve, a temesvári irodalmi körben. A Temesköz utolsó 

polihisztoraként számon tartott Ormós Zsigmond Temes megye és Temesvár szabad királyi 

város főispánja volt, országgyűlési képviselő, ugyanakkor levelező tagja a Magyar 

Tudományos Akadémiának, alapító elnöke a helyi múzeumot létrehozó Dél-Magyarországi 

Történelmi és Régészeti Társulatnak, elindítója az első temesvári magyar napilapnak, de 

irodalmi munkássága is jelentős, ezért nem véletlen, hogy a helyi irodalmi kör emlékezett 

meg Ormós Zsigmondról.  

 

Eddig több mint ezer kiállítási anyagot restauráltak vagy konzerváltak a krasznahorkai  vár 

2012-es tűzvésze során megsérült műtárgyakból. Valamennyi, az értékes darabok tárolására 

kialakított Betléri Múzeum raktáraiban van elhelyezve. A tárgyi anyagmentéssel egy időben a 

várfelújításon és az ahhoz szükséges kutatásokon is dolgoznak a szakemberek.  

 

 Évadzáró tárlat – kortárs művészekkel. A kassai ROVÁS alkotócsoport  kiállítása  zárja idén,  

a felvidéki bányaváros: Rozsnyó,  gazdag kiállítási programsorozatát.  Megalakulásának 25 

éves jubileumát is ünneplő kassai ROVÁS kulturális és képzőművészeti egyesület:  

workshopok, alkotótáborok szervezésével - Erdélyben, Tihanyban, Kassán és környékén, 

tehetséggondozó programjai keretében évente több csoportos és önálló kiállítást, 

szimpóziumot, továbbképzést szervez. Két évvel ezelőtt a Magyar Kormánynak köszönhetően 

saját tulajdonú központtal is rendelkeznek a város szívében: a Magyar Jelenlét Házával 

gazdagítják Kassa kulturális életét.   

 

Szabó Ottó festőművészt, a Rovás elnökét tavaly tüntették ki a Szervátiusz Jenő díjjal. Az 

elismerést azok a művészek kapják, akik a nemzet megmaradásáért tevékenykednek.  Idén, 

immár 17. alkalommal adták át a Szervátiusz Jenő-díjat, Gaál András erdélyi festőművésznek, 

Obrusánszky Borbála történésznek, keletkutatónak és Nagy Miklós Kund erdélyi művészeti 

írónak.  

 

 

 


