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Nyomtatott és online sajtó 

  

Orbán: legyen ismét a világ közepe Baranya és Szlavónia! 
2019. november 28. – MTI, hirado.hu, Origo, Magyar Nemzet, Magyar Hírlap, 

Pestisracok.hu, 444.hu, Index, bama.hu 

Össze kell kapcsolni Horvátországot és Magyarországot, hogy Szlavónia és Baranya megye 

ismét a világ közepe, irigyelt térség lehessen - mondta Orbán Viktor miniszterelnök 

csütörtökön a horvátországi Eszéken. A kormányfő Eszéken horvát kollégájával, Andrej 

Plenkoviccsal átadta a Horvátországi Magyar Oktatási és Művelődési Központ diákotthonát. 
A megnyitón kiemelte: 80-100 éve Szlavónia és Baranya a két ország leggazdagabb részei 

közé tartozott."Irigyeltek bennünket", nemcsak a kultúra, hanem a magas életszínvonal miatt 

is - emlékeztetett. Kifejtette: ha megkérdeznek egy ott élő horvátot, azt mondja, 

Horvátország északi szélén él, és ha megkérdeznek egy baranyai magyart, ő azt mondja, 

Magyarország déli szélén él. Olyan emberek és közösségek, akik azt hiszik, hogy valaminek a 

szélén élnek, sosem lesznek sikeresek, "csak az az ember lehet sikeres, aki azt gondolja, hogy 

ahol ő él, az a világ közepe" - jelentette ki Orbán Viktor. Úgy vélte, nem lehet, hogy ha 

egyszer valamire képesek volt a két ország a történelem során, azt ne tudnák megismételni. 

„Hogy újra sikeres legyen ez a térség, össze kell kapcsolni országainkat, mert "ha 

elszigeteltek maradunk, sikertelenek leszünk" - fogalmazott. 

 

Plenkovic: Horvátország és Magyarország kapcsolatában fontos szerepet 

játszanak a kisebbségek 
2019. november 28. – MTI, hirado.hu, Magyar Nemzet, Magyar Hírlap 

Horvátország és Magyarország baráti és szomszédos ország, a két ország kapcsolatában 

pedig fontos szerepet játszanak a horvátországi magyarok és a magyarországi horvátok - 

mondta Andrej Plenkovic horvát kormányfő csütörtökön Eszéken, a Horvátország Magyar 

Oktatási és Művelődési Központ (HMOMK) kollégiumának átadásán. A horvát kormányfő 

Orbán Viktor magyar miniszterelnökkel közösen avatta fel az épületet, amelyet a horvát 

állam 10 millió kunával (450 millió forint) identitásában, kultúrájában, oktatásában és 

hagyományaiban. A horvát kormányfő emlékeztetett, hogy Horvátországban a népszámlálási 

adatok szerint valamivel több mint 14 ezer magyar él, míg Magyarországon közel 26 ezer 

horvát. Hozzátette ugyanakkor, hogy nem hivatalos becslések szerint mindkét országban 

nagyobb létszámú a nemzeti közösség. 

 

Szili: 2010 gyógyírként szolgált a 2004-es népszavazás mély sebére 
2019. november 28. – MTI, hirado.hu, Magyar Nemzet, Magyar támogatott. Plenkovic 

kiemelte: minkét ország kötelessége, hogy saját politikájában és rendszerében előremozdítsa 

és ápolja mindazt, amit meg lehet őrizni a két országban élő nemzeti kisebbség  

Hírlap, Demokrata, Ma7.sk, Felvidék Ma 
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https://www.origo.hu/itthon/20191128-orban-viktor-horvatorszagban.html
https://hirado.hu/belfold/belpolitika/cikk/2019/11/28/horvatorszag-es-magyarorszag-kapcsolataban-fontos-szerepet-jatszanak-a-kisebbsegek
https://hirado.hu/belfold/belpolitika/cikk/2019/11/28/horvatorszag-es-magyarorszag-kapcsolataban-fontos-szerepet-jatszanak-a-kisebbsegek
https://hirado.hu/belfold/belpolitika/cikk/2019/11/28/szili-2010-gyogyirkent-szolgalt-a-2004-es-nepszavazas-mely-sebere
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A határon túli autonómiaügyekkel foglalkozó miniszterelnöki megbízott szerint a 2010 utáni 

nemzetpolitikai intézkedések gyógyírként szolgáltak a 2004. december 5-ei népszavazás 

„mély sebére”. Szili Katalin a Magyarok jogvédelme a Kárpát-medencében című háromnapos 

budapesti konferencia megnyitóján azt mondta: 2010 óta a határon túli magyarok magyar 

állampolgárságával, választójogával és az autonómia iránti igényükkel kapcsolatban már 

egyetértés van. A kormány a 2010 előttihez képest nagyságrendekkel több támogatásban 

részesíti a Kárpát-medencei magyarságot, valamint alaptörvénybe foglalta, hogy az 

anyaország felelősséget visel értük – hangsúlyozta a Kisebbségi Jogvédő Intézet (KJI) 

rendezvényén, a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen. A miniszterelnöki megbízott a 

magukat magyar nemzetiségűnek valló, de nem Magyarországon élő nem magyar 

állampolgárok kedvezményes honosítását lehetővé tévő törvény megalkotását elrendelő 

2004. decemberi népszavazási kérdésre utalva megjegyezte: a nem mellette kampányoló 

politikai elit tartotta távol a társadalmat az urnáktól. 

 

Üzenték, nem fogják leállítani a magyar gazdaságfejlesztési programokat 

Erdélyben 
2019. november 28. – maszol.ro, szekelyhon.ro 

Nem fogják leállítani a magyar állami finanszírozású, a Pro Economica Alapítvány által 

lebonyolított erdélyi gazdaságélénkítő programok sorozatát. Ezt Kozma Mónika, az 

alapítvány elnöke jelentette ki csütörtökön Csíkszépvízen, utalva a budapesti román 

nagykövet kijelentéseire. Kozma Mónika elmondta, az alapítványhoz számos aggódó üzenet 

érkezett a nagyköveti kijelentéseket követően, ám szeretne mindenkit megnyugtatni, hogy 

emiatt a támogatási programok biztosan nem fognak leállni, "tehát nem igazak azok a 

rémhírek, hogy megszűnnek a jövőben ezek a pályázatok”. A Pro Economica ügyvezető 

elnöke kihangsúlyozta: az alapítvány teljes mértékben legálisan, átláthatóan működik, és 

pusztán azért, mert a magyar állam támogatja, még nem támadható vagy kifogásolható. 

Kozma Mónika szerint amennyiben a román fél nyitott a párbeszédre, akkor biztosan lehet 

minden kérdésre választ és minden problémára megoldást találni megfelelő kommunikáció 

útján.  

 

Ösztöndíjakat adott át Váradon Szili Katalin miniszterelnöki megbízott 
2019. november 28. – Bihari Napló 

Nagyváradra látogatott szerdán dr. Szili Katalin miniszterelnöki megbízott. Délben Csáky 

Csongorral, a Rákóczi Szövetség elnökével közösen iskolakezdési támogatásokat adott át a 

Szent László Római Katolikus Teológiai Líceumban az előkészítő osztályokba járó gyermekek 

szüleinek. A 10 ezer forint értékű egyszeri juttatásokat azzal érdemelték ki a szülők, hogy 

magyar nyelvű iskolába íratták a gyermekeiket az óvodai korszak lezárultát követően. 
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https://www.maszol.ro/index.php/belfold/119455-uzentek-nem-fogjak-leallitani-a-magyar-gazdasagfejlesztesi-programokat-erdelyben
https://www.maszol.ro/index.php/belfold/119455-uzentek-nem-fogjak-leallitani-a-magyar-gazdasagfejlesztesi-programokat-erdelyben
https://www.erdon.ro/kozelet/helyi-kozelet/osztondijakat-adott-at-varadon-szili-katalin-miniszterelnoki-megbizott-2496540/
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Bemutatták az Európai Parlamentben a Minority SafePack kezdeményezésen 

alapuló jogszabályjavaslatokat 
2019. november 28. – MTI, Krónika, transindex.ro, maszol.ro 

Bemutatták az Európai Parlament (EP) kisebbségi munkacsoportjának a Minority SafePack 

(MSPI) európai polgári kezdeményezésen alapuló jogszabályjavaslatokat csütörtökön az 

Európai Nemzetiségek Föderatív Uniója (FUEN) nemzetközi szakértői csoportjának 

képviselői – közölte csütörtökön a kezdeményezést kidolgozó Romániai Magyar Demokrata 

Szövetség (RMDSZ). A jogszabály-javaslatokat Günther Rautz és Thomas Hiebert szakértők, 

valamint Nagy Dénes András, az MSPI tanácsadója mutatták be. Rámutattak: a kisebbségi 

jogok tiszteletben tartásának elvét az Európai Unió alapszerződése előírja ugyan, de konkrét 

jogi intézkedések és határozott, uniós szintű fellépés hiányában a nemzeti és nyelvi 

kisebbségek jogaira nincs európai garancia. 

 

Az RMDSZ kételkedik az államfő által javasolt előrehozott választás 

megvalósulásában 
2019. november 28. – Krónika, maszol.ro 

Nem hiszi Korodi Attila, az RMDSZ képviselőházi frakcióvezetője, hogy már tavasszal 

előrehozott parlamenti választásokat írnának ki, ahogy azt Klaus Johannis államfő 

szorgalmazza. Az elnök szerdán este beszélt arról, hogy tavasszal kellene előre hozott 

választásokat tartani. Korodi Attila, az RMDSZ alsóházi frakcióvezetője a Krónikának 

csütörtökön arról beszélt: nem számít arra, hogy ez bekövetkezne. Az RMDSZ nem riad 

vissza ettől, ha ilyen helyzet áll elő, akkor előre megy, és tisztességesen részt vesz a 

választásokon. Viszont biztos nem lesz ilyen helyzet. Én nem látom azt a politikai helyzetet, 

hogy a parlamentben erre vonatkozóan politikai többség legyen. Nagyon komoly 

megállapodásokat kellene kötnie a liberális pártnak a kisebb ellenzéki alakulatokkal, amely 

azt eredményezné, hogy azok garantáltan bejussanak a választások után a parlamentbe. Ezek 

jól hangzanak, és a határozott államfői attitűdöt erősítik, de racionálisan modellezve nem 

látom ezt elképzelhetőnek” – jelentette ki Korodi. 

 

Autó ajándékba: nem foglalkozott a bajba jutott nemzetiségével a román 

adakozó 
2019. november 28. – Krónika 

Egy percet sem gondolkodott a medvegázolás kárvallottjának nemzetiségén Gigi Ștefan, aki 

saját autóinak egyikét adományozta a nyárádszentbenedeki járművezetőnek. A közösségi 

oldalon több ezer reakciót kiváltó nagylelkű felajánlás kapcsán keresték meg a kolozsvári 

férfit, aki tizenkét évvel ezelőtt hasonló balesetet szenvedett: egy őz elgázolásakor 

használhatatlanná vált új autója. „Amikor értesültem arról, hogy Gombos Ferenc 

hatgyermekes családapaként a balesetben elvesztette autóját, úgy éreztem, tényleg szüksége 

lenne egy járműre. Tudtam, hogy magyar, de nincs semmi problémám ezzel a nemzetiséggel, 

a titkárnőm, és az egyik gyermekem keresztszülei is magyarok” – fogalmazott az 
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https://kronikaonline.ro/kulfold/bemutattak-az-europai-parlamentben-a-minority-safepack-kezdemenyezesen-alapulo-jogszabalyjavaslatokat
https://kronikaonline.ro/kulfold/bemutattak-az-europai-parlamentben-a-minority-safepack-kezdemenyezesen-alapulo-jogszabalyjavaslatokat
https://kronikaonline.ro/belfold/rmdsz-nem-lesz-korai-valasztas
https://kronikaonline.ro/belfold/rmdsz-nem-lesz-korai-valasztas
https://kronikaonline.ro/szines/nem-foglalkozott-a-bajba-jutott-nemzetisegevel-a-roman-adakozo
https://kronikaonline.ro/szines/nem-foglalkozott-a-bajba-jutott-nemzetisegevel-a-roman-adakozo
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adományozó. Hozzátette, a felajánlás pillanatában nem gondolt arra, hogy ez a gesztus akár a 

román–magyar viszonyt is javíthatja. 

 

Anyanyelv és szakmaiság: kisebbségi műsorok nagy gondjai – Boris Velimirovici 

főszerkesztőt kérdeztük  
2019. november 28. – maszol.ro 

Hogyan lehet a kisebbségi műsorokat feliratozni, ha egyre kevesebb az anyanyelvű beszélő? 

Kinek is készülnek a kisebbségi tévéadások? Ezekre a kérdésekre keresték a választ a szerb 

származású Boris Velimirovici-csal, a Román Közszolgálati Televízió (TVR) Kisebbségi 

Szerkesztősége tizennyolc romániai kisebbség életét tükröző adásának főszerkesztőjével. 

Elsőként az általa vezetett részleg nem túl előnyös megnevezéséről beszélgettek el Sinaián, 

ahol a közszolgálati audiovizuális média újságírói tanácskoztak az Etnikumközi Kapcsolatok 

Hivatalának kezdeményezésére.  

 

Tolmács van, de tolmácsolás nincs a marosvásárhelyi tanács ülésein  
2019. november 28. – maszol.ro 

Évekig a tolmács hiánya volt az akadálya annak, hogy a marosvásárhelyi önkormányzati 

testület ülései kétnyelvűek legyenek, pár hete ez az akadály elhárult. Ennek ellenére a 

legutóbbi két ülésen sem volt fordítás, a polgármesteri hivatal szerint műszaki okok miatt – 

számolt be az Erdély TV.  

 

Székelyföldi publicista kapta idén az Európa-érmet 
2019. november 28. – Krónika 

Bedő Zoltán sepsiszentgyörgyi újságírónak, közírónak, a Székelyföldi Magyar Újságírók 

Egyesülete elnökének ítélték oda idén Budapesten az Európa-érmet. A magyarság ügyével és 

sorskérdéseivel foglalkozó, európai szellemiségben alkotó újságírókat elismerő elismerést a 

Magyarok jogvédelme a Kárpát-medencében című háromnapos budapesti konferencia 

megnyitóján nyújtották át csütörtökön a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen. 

 

A háromszéki magyar elöljárók idén sem ünnepelnek december elsején  
2019. november 28. – maszol.ro, szekelyhon.ro 

A háromszéki önkormányzat idén 40.000 lejjel támogatja a december 1-i, Románia Nemzeti 

Ünnepének rendezvényeit – jelentette be a csütörtöki tanácsülést követően Tamás Sándor. A 

háromszéki tanácselnök leszögezte, idén sem vesz részt az ünnepségen. Hozzátette az elmúlt 

években világossá tette, hogy akkor vesz részt a december 1-i ünnepségen, ha lehetőséget 

adnak számára, hogy ott fel is szólaljon és beszéljen a magyar közösség száz éves 

„tapasztalatáról” Romániában, vagyis az 1000 év Erdélyben 100 év Romániában témában.  

 

Egységben az erő: aláírták a megállapodást a magyar pártok 
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https://www.maszol.ro/index.php/kultura/119438-anyanyelv-es-szakmaisag-kisebbsegi-m-sorok-nagy-gondjai-boris-velimirovici-f-szerkeszt-t-kerdeztuk
https://www.maszol.ro/index.php/kultura/119438-anyanyelv-es-szakmaisag-kisebbsegi-m-sorok-nagy-gondjai-boris-velimirovici-f-szerkeszt-t-kerdeztuk
https://www.maszol.ro/index.php/tarsadalom/119421-tolmacs-van-de-tolmacsolas-nincs-a-marosvasarhelyi-tanacs-ulesein
https://kronikaonline.ro/kulfold/szekelyfoldi-publicista-kapta-iden-az-europa-ermet
https://www.maszol.ro/index.php/belfold/119458-a-haromszeki-magyar-eloljarok-iden-sem-unnepelnek-december-elsejen
https://ma7.sk/kozelet/aktualis/egysegben-az-ero-alairtak-a-megallapodast-a-magyar-partok
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2019. november 28. – Ma7.sk, bumm.sk, Felvidék Ma, Új Szó, Körkép 

Az MKP, a Magyar Fórum és az Összefogás aláírta a parlamenti választás előtti 

együttműködésre vonatkozó megállapodást. A szövetséges pártok a Magyar Közösségi 

Összefogás nevű választási párt listáján mérettetik meg magukat. Menyhárt: Egységben az 

erő Az MKP már az EP-választás után megfogalmazta az egységben a jövő szlogenjét azzal a 

céllal, hogy valamennyi magyar párt egy listán induljon a jövő februári parlamenti 

választáson, ennek a jegyében zajlottak az elmúlt hónapok – jelentette ki Menyhárt József az 

MKP székházában zajló mai sajtótájékoztatón. Az MKP elnöke szerint a három párt 

összefogásával egy hiteles magyar lista állt össze. Olyan személyek szerepelnek ezen a listán, 

akik a közösséget akarják szolgálni” – fogalmazott Menyhárt. 

 

Bárdos Gyula: Hiszem, hogy ez a csapat át fogja lépni a parlamenti küszöböt 
2019. november 28. – Ma7.sk 

Valóban új korszak kezdődött a felvidéki magyar politikában? Hogyan szólítható meg a 

politikától egyre inkább elforduló felvidéki magyar választó? Bárdos Gyulát, a Magyar 

Közösségi Összefogás listavezetőjét kérdezték: „A felvidéki magyar közösségnek parlamenti 

képviseletre van szüksége, ezt a Magyar Közösségi Összefogás biztosítani fogja. Ez azonban 

csak úgy sikerülhet, ha nem egyéni és párt-, hanem a közösségi érdekeket tartjuk szem előtt.” 

 

Csáky Pál: a választások után javasolni fogom a pártegyesítés 
2019. november 28. – Ma7.sk 

Az elmúlt hónapok során kiderült, hogy nem az idősebbek és fiatalok között húzódik a 

választóvonal, hanem a tisztességesek és a tisztességtelenek között – véli Csáky Pál, aki nem 

tudja elképzelni, hogy a felvidéki magyarok jelentős része a Fico, Kaliňák, Danko és Bugár-

féle erkölcstelen politizálást támogatná. Villáminterjú. 

 

„Én nem haragszom Csáky Pálra” – Simon Zsolt kompromisszumokról és 

elvtelen alkukról 
2019. november 28. – Ma7.sk 

Kormányváltást akarnak, nem szövetkeznek a rosszal, és olyan politikát szeretnének 

folytatni, amely miatt nem kell szégyenkezniük a felvidéki magyaroknak – jelentette ki 

Simon Zsolt a Magyar Közösségi Összefogás mai sajtótájékoztatóján. Villáminterjú a Magyar 

Fórum elnökével. 

 

Érsek Árpád: A Most-Hid biztosan parlamentbe jut 
2019. november 28. – Ma7.sk, bumm.sk, Új Szó, Körkép 

Érsek Árpád, a Most-Híd listavezetője, közlekedési miniszter kijelentette, nincs kétsége 

afelől, hogy pártja bekerül a parlamentbe a jövő évi választásokon. Ezt csütörtöki 

sajtótájékoztatóján mondta, és hozzátette, tapasztalt csapatuk van, és a programjukkal 

szeretnék meggyőzni a szavazókat. A program közlekedésre, sportra és a régiók fejlesztésére 

vonatkozó részét Érsek Agócs Attilával, a Most-Híd alelnökével, Fülek polgármesterével, 
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https://ma7.sk/kozelet/bardos-gyula-hiszem-hogy-ez-a-csapat-at-fogja-lepni-a-parlamenti-kuszobot
https://ma7.sk/kozelet/csaky-pal-a-valasztasok-utan-javasolni-fogom-a-partegyesitest
https://ma7.sk/kozelet/ben-nem-haragszom-csaky-palrar-n-simon-zsolt-kompromisszumokrol-es-elvtelen-alkukrol
https://ma7.sk/kozelet/ben-nem-haragszom-csaky-palrar-n-simon-zsolt-kompromisszumokrol-es-elvtelen-alkukrol
https://ma7.sk/kozelet/ersek-arpad-a-most-hid-biztosan-parlamentbe-jut
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valamint Michal Goriščákkal, Felsővízköz alpolgármesterével, a párt Eperjes megyei 

elnökével közösen mutatta be. Érsek kijelentette, a közlekedési tárca vezetőjeként Szlovákia 

építésén dolgozott, és ezt a munkát ő és a Most-Híd folytatni akarja. 

 

Halljunk végre biztatót! – decemberben Magyar Tanács 
2019. november 28. – Felvidék Ma 

A novemberi koalíciós tárgyalások és jelöltállítási folyamat után a szlovákiai magyar politikai 

képviselet komoly kihívás elé néz: el kell érnie az ötszázalékos küszöböt. A feladat annak a 

függvényében is nehéznek ígérkezik, hogy a szlovákiai magyar közösség belefáradt mind a 

viszálykodásba, mind a jövőkép hiányába. Politikusainknak a pozitív, mozgósító kampányra 

szűk három hónap áll rendelkezésükre és még mindig elképzelhető, hogy a magyarság 

parlamenti képviseletét veszti, végeredményben pedig akár az is előfordulhat, hogy 

sorsunkról és a számunkra kulcsfontosságú témákban mások fognak dönteni a fejünk felett. 

 

Szabadka kincseit nem lenne szabad tovább rombolni! 
2019. november 28. – Vajdasag.ma 

Szabadka közismert látványosságai mellett, még a turisztikai célpontokon kívül eső 

helyszínek is – az azokhoz tartozó történetekkel karöltve – elbűvölik az idelátogatókat. Helyi 

lakosként mégis közömbösen sétálunk e rejtett kincsek között, melyek ismerete városunk 

iránti tiszteletünk és szeretetünk mércéje is egyben. Ezen értékek megőrzése közös(ségi) 

feladatunk és kötelezettségünk. Ezzel a pár mondattal invitálta közönségét a szabadkai 

VM4Köz.Klub csütörtök esti előadására, amelyen Novák Attila, aki civilben a Kosztolányi 

Dezső Tehetséggondozó Gimnázium igazgatója és nem mellesleg a város nagy szerelmese és 

jó ismerője, Szabadka kincsei címmel idegenvezetőként mutatta be a város ismert és 

ismeretlen ékességeit. 

 

Topolya: Bemutatkoztak a potenciális vállalkozók 
2019. november 28. – Vajdasag.ma 

Kiváló üzletei terveket mutattak be a diákokból álló csapatok a topolyai Mezőgazdasági 

Iskolában. Iskolanapot ünnepeltek az oktatási intézményben és idén már harmadszor 

szerveztek olyan versenyt, melyen üzleti terveket kellett készíteni az osztályok csapatainak, a 

jövő potenciális vállalkozóinak. Tóth Tibor, az oktatási intézmény igazgatója elmondta, hogy 

korábban csak néhány csapat, idén viszont rekordszámú, tíz különítmény készített üzleti 

tervet és annak alapján egy szakemberekből álló zsűri előtt népszerűsítette elképzelt 

vállalkozását.  

 

Nyugat-bácskai művelődési egyesületek és civil szervezetek éves tanácskozása 
2019. november 28. – Pannon RTV 

A zombori találkozót a Dunatáj Egyesülés szervezte. Az eseményen a jövő évi 

tevékenységekre és a tagszervezetek tájékoztatására helyezték a hangsúlyt. 
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https://felvidek.ma/2019/11/halljunk-vegre-biztatot-decemberben-magyar-tanacs/
https://www.vajma.info/cikk/vajdasag/24447/Szabadka-kincseit-nem-lenne-szabad-tovabb-rombolni.html
https://www.vajma.info/cikk/vajdasag/24446/Topolya-Bemutatkoztak-a-potencialis-vallalkozok.html
https://pannonrtv.com/rovatok/tarsadalom/nyugat-bacskai-muvelodesi-egyesuletek-es-civil-szervezetek-eves-tanacskozasa
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A szervező Dunatáj Egyesülés célja, hogy a Nyugat-Bácskában működő szervezetek 

tevékenységét összefogja, koordinálja - hangzott el az eseményen. Péter István, elnök, 

Dunatáj Egyesülés Nyugat-Bácska Régiófejlesztéséért: „Folyamatosan változik, hogy mikor 

mi a teendőnk. Most jelenleg a legnagyobb energiánkat a pályázatírás foglalja el. Az alap 

tevékenységtől pedig soha nem szeretnénk eltérni, hogy a nyugat-bácskai civil 

szervezeteknek egy olyan ernyőszervezete tudjunk lenni, aki képviseli őket, a gondjaikkal, 

bajaikkal tud foglalkozni és szakmai segítséget nyújtani.” 

 

A málenykij robot áldozataira emlékeztek Técsőn 
2019. november 28. – Kárpáti Igaz Szó 

November utolsó vasárnapja Técsőn emléknap, ilyenkor a magyar szervezetek, történelmi 

egyházak képviselői, emlékező polgárok  zöme a temetőben gyűlnek össze néma főhajtásra a 

málenykij robotra elhurcolt és soha vissza nem tért áldozatok emléktáblája elé. Ez a tragikus 

esemény még annyi év távlatából is sokakat érint, szinte minden családban emlékeznek 

valakire, nagyapára, apára, akik jóhiszeműen indultak háromnapi munkára, egy szörnyű 

háború rombolása nyomainak eltakarítására, s lettek hadifoglyok kíséretében  szovjet 

gyűjtőtáborokban, embertelen körülmények között. 

  

Esély a jóra 
2019. november 28. – Kárpáti Igaz Szó 

„Jövő évi kenyerünk” címmel rendezett gazdakonferenciát a hétvégén a Kárpátaljai Magyar 

Vállalkozók Szövetsége (KMVSZ) Beregszászban, a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar 

Főiskola Esztergom termében. Radvánszky Ferenc református lelkész igehirdetése után 

bemutatták a határon innen és túli vendégeket, akik között ott volt Loppert Balázs, az 

ungvári főkonzulátus konzulja, Csizmadia Alexandra, a beregszászi külképviselet  gazdasági 

attaséja.  

 
 

Elektronikus sajtó 

 

 

Határok nélkül 

2019. november 28. – Kossuth Rádió 

 

Magyarok jogvédelme a Kárpát-medencében című háromnapos budapesti konferencián, a 

házigazda Csóti György, a Kisebbségjogi Intézet igazgatója köszöntőjében a határon túli 

magyarság jogvédelmének szükségességéről szólt. Célként jelölte meg, hogy kollektív 
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https://kiszo.net/2019/11/28/a-malenykij-robot-aldozataira-emlekeztek-tecson-2/
https://kiszo.net/2019/11/28/esely-a-jora/
https://mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth/?date=2019-11-28_18-02-00&enddate=2019-11-28_18-40-00&ch=mr1
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jogaikkal, köztük az anyanyelvhasználat jogával élni tudjanak a határon túliak. A Pázmány 

Péter Katolikus Egyetem Jogi Karán megrendezett konferencián átadták a magyarság ügyével 

és sorskérdéseivel foglalkozó újságírókat elismerő Európa-érmet, amelyet idén Bedő Zoltán 

erdélyi újságíró, közíró, a Székelyföldi Magyar Újságírók Egyesületének elnöke kapott meg. 

 

A Magyar Közösség Pártja, a Magyar Fórum és az Összefogás aláírta a parlamenti választás 

előtti együttműködésre vonatkozó megállapodást. A három párt a Magyar Közösségi 

Összefogás listáján indul a jövő évi parlamenti választáson. A választási törvény értelmében a 

listaleadás határideje december 1. 

 

Kárpátalján, a Nagydobronyi Irgalmas Samaritánus Gyermekotthonban, tartották idén a 

Magyarok Kenyere  program záró rendezvényét. Rekord mennyiségű, közel 800 tonna búza 

gyűlt idén össze. Közel 500 tonna lisztet osztanak szét olyan intézmények között, amelyek 

rászorulókról, árva gyerekekről, nyugdíjasokról gondoskodnak. A nagydobronyi 

gyermekotthon több mint 20 tonna liszt kapott, amit Herczegh Anita, a Magyarok Kenyere 

program fővédnöke nyújtott át jelképesen a nehézsorsú gyermekeknek. 

  

Az RMDSZ Temes megyei szervezete, Kádár György, a Megyei Önkormányzati Tanács elnöke, 

újmosnicai polgármester kezdeményezésére Közösségért díjakat adtak át a szövetség 

színeiben köztisztséget vállalóknak.  

 

Az Erdélyi Múzeum Egyesület megalakulásának 160. évfordulóját ünnepelték Kolozsváron. 

Az alkalom egyben a Magyar Tudomány Napja Erdélyben rendezvénysorozat központi 

eseménye is volt. Szilágyi Szabolcs összeállítása. 

 

A magyar organikus építészet alapítójának, Makovecz Imre építésznek és az általa,  

Sevillában,  a világkiállításra épített magyar pavilonnak  állít emléket az évről-évre 

megrendezett Héttorony fesztivál, amelynek egyik hagyományos helyszíne a csíkszeredai 

Millenniumi-templom. A rendezvényről küldött összeállítást Oláh-Gál Elvira 

 

 


