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Nyomtatott és online sajtó 
 

 

Szijjártó Péter a Digi24-nek: Románia számíthat a támogatásunkra, ha az EP-
ben támadják 
2018. november 19. - Transindex  

Szijjártó Péter magyar külügyminiszter interjút adott a Digi 24 csatorna Diplomata útlevél 

(Pașaport diplomatic) című műsorában a két ország gazdasági terveiről és az Európai Uniót 

érintő kihívásokról. Az adás elején tisztázta az illiberális demokrácia fogalmát, amelyen 

szerinte Orbán Viktor magyar miniszterelnök annak a jelenségnek a kritikáját értette, amely 

akkor áll fenn, amikor az európai liberálisok elvesztenek egy választást, ezért nem 

demokratikusnak festenek le egy rendszert. A külügyminiszter sértőnek nevezte azt, hogy 

nem tisztelik a választópolgárok döntését, mondván „nyolc éve vagyunk hatalmon, az 

emberek eléggé tudatosak a politikánkkal kapcsolatban.” Magyarország és Románia közös 

terveiről beszélve Szijjártó megemlítette két állandó határátkelő megnyitását, amelyet 

reményei szerint egy harmadik fog követni, illetve a két fővárost összekötő gyorsvasút 

elképzelését. Közlése szerint a magyar kormány már elkülönített 3 millió eurót a gyorsvasút 

megvalósíthatósági tanulmányára. Az infrastruktúrafejlesztéssel a régió, Európa többi 

részéhez való felzárkózását próbálják segíteni. A külügyminiszter szerint gyorsvasút 

megépítését európai vagy kínai forrásokból szeretnék finanszírozni.  

 

Gazdaságélénkítés ellenszélben – nehéz mindenkivel elfogadtatni a magyar 
kormány erdélyi programját 
2018. november 19. – Krónika 

Riadalmat keltett Bukarestben, hogy nemcsak ígéret, de meg is valósul a magyar kormány 

erdélyi gazdaságfejlesztő programja, hiszen végül sikerült meggyőzni a román politikusokat, 

hogy a támogatás a forrást nyújtó és a befogadó ország számára is előnyös, így zöld jelzést 

kapott. Kozma Mónika, az erdélyi programot lebonyolító Pro Economica Alapítvány 

ügyvezetője tegnap Sepsiszentgyörgyön a Tamás Sándor megyei tanácselnökkel és Antal 

Árpád polgármesterrel tartott sajtótájékoztatón elmondta, a nyáron három hónap alatt 

négyszer volt román–magyar külügyminiszteri találkozó ebben a témában, és sikerült 

elmagyarázni, hogy a projekt mindkét ország számára előnyös. A maros-mezőségi program 

volt a teszt, hogy ezt végig lehet vinni – ott 495 támogatási szerződést zártak le, az elszámolás 

is befejeződött. „Most már adataink vannak arra, hogy mind a két ország nyert a projektből, 

hiszen a Mezőségen 22 millió lejt ítéltek oda mezőgazdaságban tevékenykedő magán- és jogi 

személyeknek, kis- és közepes vállalkozásoknak, ennek pedig 4 millió lej volt az áfatartalma, 

ami a román államnál maradt. A támogatottak többsége mezőgazdasági eszközt vásárolt, 143 

traktort, amiből 103-at Szászrégenben gyártottak” – részletezte Kozma Mónika. 
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https://kronika.ro/erdelyi-hirek/gazdasagelenkites-ellenszelben-n-nehez-mindenkivel-elfogadtatni-a-magyar-kormany-erdelyi-programjat
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Mátyás király-emlékév - Több mint 150 helyszínen rendeztek programokat 
2018. november 19. – MTI, Híradó, Lokál, Webrádió, Magyar Idők, Pannon RTV 

Több mint 150 helyszínen rendeztek programokat Kanadától a moldvai Magyarfaluig a 

Mátyás király-emlékév keretében, amelyet a király trónra lépésének 560. és születésének 575. 

évfordulója alkalmából hirdetett meg az év elején a Miniszterelnökség nemzetpolitikai 

államtitkársága. Csibi Krisztina, a program lebonyolításáért felelős Magyarság Háza 

igazgatója a Magyar Nemzeti Levéltárban (MNL) tartott, hétfői sajtótájékoztatón felidézte, 

hogy egy évvel ezelőtt bízta meg az intézményt Potápi Árpád János nemzetpolitikai 

államtitkár a sorozat lebonyolítására. Ennek keretében az intézmény több szakmai szervezet 

segítségével koncertek, kiállítások, színházi előadások, mesemondó versenyek, tanulmányi 

vetélkedők, tudományos konferenciák, zarándoklatok, szabadtéri reneszánsz programok, 

öltözet-, fegyver-, étel- és italbemutatók, jótékonysági rendezvények során emlékezett meg a 

királyról.Virág Barnabás, a Magyar Nemzeti Bank ügyvezető igazgatója a rendezvényen 

bemutatta a Mátyás király-év emlékérmét is. A különlegesen nagy méretű, ezüst- és színesfém 

érmét 20 000 és 2000 forint névértékben bocsájtotta ki az MNB hétfőn.  

 

„Késhegyre a magyarokkal?” – Bocskor Andrea Kárpátaljáról és az ukrán 
nacionalizmusról 
2018. november 20. – Mandiner  – Constantinovits Milán  

Az ukrán hatóságok akkor sem avatkoznak közbe, amikor a felvonulók „Késhegyre a 

magyarokkal!” szlogeneket skandálnak? Honnan eredeztethető az ukrán nacionalizmus új 

keletű fellángolása? Hogyan állnak az olyan fontos csaták, mint a beregszászi diplomáciai 

krízis vagy a nyelvtörvénnyel szembeni harc? Miért különösen veszélyesek a Kijev által szított 

nemzetiségi ellentétek a magyar közösség sorsára nézve? Bocskor Andrea fideszes néppárti 

EP-képviselőt kérdeztük Strasbourgban. 

 

A magyarok jogvédelméről konferenciáznak 
2018. november 19. – Mandinder, Felvidek.ma, Erdely.ma 

A Kisebbségi Jogvédő Intézet konferenciát szervez a magyarság jogvédelméről. Az intézet 

november 22-én, és 23-án szervezi meg Magyarok jogvédelme a Kárpát-medencében című 

konferenciáját a budapesti Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog és Államtudományi Kar II. 

János Pál pápa termében. 

 

Figyelmeztetésben részesítette a diszkriminációellenes tanács Antal Árpád 
polgármestert 
2018. november 19.  – transindex.ro 

Figyelmeztetésben részesítette Sepsiszentgyörgy polgármesterét, Antal Árpádot az Országos 

Diszkriminációellenes Tanács (CNCD), amiért diszkriminatív módon járt el egy állás E
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https://www.hirado.hu/videok/tobb-mint-150-helyszinen-rendeztek-programokat-a-matyas-kiraly-emlekevben/
http://mandiner.hu/cikk/20181120_bocskor_andrea_karpataljarol_es_az_ukran_nacionalizmusrol
http://mandiner.hu/cikk/20181120_bocskor_andrea_karpataljarol_es_az_ukran_nacionalizmusrol
http://mandiner.hu/cikk/20181119_a_magyarok_jogvedelmerol_konferenciaznak
http://itthon.transindex.ro/?hir=53576
http://itthon.transindex.ro/?hir=53576
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meghirdetésekor. A hírt Asztalos Csaba, a CNCD elnöke erősítette meg az Agerpres 

hírügynökségnek. A panaszt a Méltóságért Európában Polgári Egyesület (ADEC) nyújtotta be, 

arra hivatkozva, hogy magyarul nem tudó románokat diszkriminált a polgármester, amikor 

2016 novemberében a magyar nyelvtudást feltételként szabta meg egy sofőri állás 

betöltéséhez.  

 

Tánczos Barna: modellértékű a székelyföldi fejlesztés  
2018. november 19. – maszol.ro 

Tánczos Barna, a Székelyföldi Jégkorong Akadémiát működtető Mens Sana Alapítvány 

kuratóriumának elnöke szerint a sportemberek – akárcsak a fociban – már felismerték, hogy 

modellértékű az, ami a Székelyföldön történik, ezért a rosszindulatú megjegyzések ideje 

hamar lejár. Ma már egyébként több mint 6000 székely gyermek tanul korcsolyázni iskolai 

tevékenység formájában, ezzel pedig egyre népesebbé válik az a bázis, amelyből a székelyföldi 

hoki jövőjén dolgozók meríthetnek. 

 

Tervezet: adókedvezmény járna a gyermekes alkalmazottaknak  
2018. november 19. – maszol.ro, Nyugati Jelen 

Ezerötszáz lejes adójóváírást tenne lehetővé a kisgyerekes szülőknek az a tervezet, amelyet az 

RMDSZ az erdélyi vállalkozói szférával folytatott egyeztetést követően iktatott.  A tervezet egy 

másik fontos előírása értelmében a vállalkozók számíthatnak az adóalap csökkentésére, ha 

részt vesznek a duális egyetemi oktatásban. Eddig csak a középfokú oktatás szintjén írhatták 

le adóalapjukból a tanintézetben zajló elméleti oktatás mellett a cégeknél zajló gyakorlati 

képzések költségeit. A tervezetet Szabó Ödön, az RMDSZ Bihar megyei képviselője és Novák 

Csaba Zoltán, a szövetség Maros megyei szenátora dolgozták ki.  

 
„A sokat várt gyerek megszületett, nyilván örülök” 
2018. november 19. – Bihari Napló 

Jó hírt kapott Erdély, illetve Nagyvárad magyarsága, a kormány csütörtöki ülésén elfogadta a 

magyar pedagógusok továbbképző központjának a létrehozását és arról is döntöttek, hogy az 

új intézmény székhelye Nagyvárad legyen. Az ügyről Szabó Ödön képviselőt kérdezték. 

 

Interjú: „a fejlődés és a béke pártján állunk” 
2018. november 19. – Bihari Napló 

A napokban az RMDSZ részéről több bírálat is megfogalmazódott a Néppárt irányába. Zatykó 

Gyulát, az Erdélyi Magyar Néppárt országos alelnökét kérték meg, reagáljon a kritikákra. A 

vezető hangsúlyozta, hogy az ő politikájuk továbbra is az emberekről szól és nem a hatalom 

megtartásáról… 

 

Csíkban is elutasítják az összevonást 
2018. november 20. – Krónika, szekelyhon.ro 
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https://www.maszol.ro/index.php/sport/104601-hokisztorik-tanczos-barna-modellertek-a-szekelyfoldi-fejlesztes
https://www.maszol.ro/index.php/gazdasag/104621-tervezet-adokedvezmeny-jarna-a-gyermekes-alkalmazottaknak
http://www.erdon.ro/a-sokat-vart-gyerek-megszuletett-nyilvan-orulok/4054569
http://www.erdon.ro/interju-a-fejlodes-es-a-beke-partjan-allunk/4054612
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A gyergyószentmiklósihoz hasonlóan a csíkszeredai önkormányzat sem támogatja helyi 

oktatási intézmények összevonását, mégpedig azért, mert ezek a tanintézetek több millió euró 

értékben veszítenének el európai uniós finanszírozást. A hargitai megyeszékhely képviselő-

testülete tegnap úgy döntött, kitart a jelenlegi iskolahálózat megőrzése mellett. 

 

Tanári lakások átadásával ünnepel a Studium Alapítvány 
2018. november 20. – Krónika 

Orvosi és tanári lakások Marosvásárhelyen, Sepsiszentgyörgyön, Szatmárnémetiben és 

Csíkszeredában, felvételi felkészítők, próbavizsgák, tanfolyamok, szakkönyvtár, egyetemi 

hallgatók támogatása, jótékonysági rendezvények, szakkönyvek kiadása: így lehetne röviden 

összefoglalni a marosvásárhelyi Studium – Prospero Alapítvány húszéves tevékenységének 

lényegét – tájékoztatott Vass Levente, az alapítvány ügyvezető elnöke. A szervezet október 

23-án kezdődött jubileumi rendezvénysorozatának részeként szombaton átadják a 

csíkszeredai orvosi és tanári lakásokat. Vass Levente elmondta, az átadóünnepséget a 

Csíkszeredai Megyei Sürgősségi Kórházzal közösen szervezi az alapítvány. Három orvosi és 

tanári ház készült el, melyekkel a fiatal értelmiségiek itthon maradását támogatják. 

 

Határokon átívelő uszítás 
2018. november 20. – Balogh Levente – Krónika 

A Krónika vezércikke szerint „ha rövid az eszed, toldd meg egy kis magyarellenes uszítással – 

ha ránk bíznák, ezt javasolnánk az ellenzéki Népi Mozgalom Párt (PMP), illetve elnöke, 

Eugen Tomac „ars poeticájául”. A politikus a hétvégén azzal próbálta felhívni magára és 

törpepártjára a figyelmet, hogy megvádolta a budapesti hatóságokat: eltiltották a 

magyarországi román közösség központjának számító Gyulán megrendezett centenáriumi 

témájú ünnepségről a román nemzetiségű magyarországi tanárokat. Az már régóta 

nyilvánvaló, hogy a Traian Băsescu volt államfő, illetve hívei által összegründolt politikai 

alakulat egyéb, érdemi ötlet híján a magyargyűlöletet hivatalos doktrínaként művelő Nagy-

Románia Párt nyomdokaiba kíván lépni. Ám Eugen Tomac most túl messzire ment”. 

 

 

Elindult az MNB kiválósági ösztöndíjprogramja a Selye Egyetem 
gazdaságtudományi karán 
2018. november 19. – Ma7.sk, bumm.sk  

Első ízben terjesztette ki a Magyar Nemzeti Bank kiválósági ösztöndíjprogramját a határon 

túlra. A közgazdaságtant magyar nyelven képző külhoni intézmények között a komáromi 

Selye Egyetem Gazdaságtudományi Kara lehetett az első, amely bekapcsolódhatott a 

programba. A tervek szerint hasonló ösztöndíjprogram indul a közeljövőben Erdély, 

Kárpátalja és Délvidék hasonló intézményeiben. Hétfő délelőtt ünnepélyes keretek között 

adta át az ösztöndíj elnyerését igazoló okleveleket Dubéczi Zoltán, az MNB elnöki 

főtanácsadója annak az ötven nappali tagozatos hallgatónak, akik eddigi teljesítményükkel 
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https://ma7.sk/kozelet/oktatas/elindult-az-mnb-kivalosagi-osztondijprogramja-a-selye-egyetem-kozgazdaszkaran
https://ma7.sk/kozelet/oktatas/elindult-az-mnb-kivalosagi-osztondijprogramja-a-selye-egyetem-kozgazdaszkaran
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bizonyították, hogy nemcsak a tanulmányaikban tartoznak a legjobbak közé, hanem az 

egyetem társadalmi életében is aktívan részt vesznek. 

 
A választók több mint fele elégedett az önkormányzati választások 
eredményével 
2018. november 19. – Ma7.sk 

Az önkormányzati választások eredményével teljesen elégedett az AKO ügynökség 

felmérésében részt vevők 47,2%-a. A megkérdezettek 10,6%-a ugyanakkor teljesen 

elégedetlen az eredménnyel. 

 

Óvodavezetők figyelmébe – November 23-ig kell benyújtani a pályázatot! 
2018. november 19. – Ma7.sk 

A Rákóczi Szövetség pályázatot hirdet a Magyar Iskolaválasztási Program által érintett 

külhoni óvodák részére. A pályázat célja, hogy anyagi támogatás révén elősegítse az érintett 

óvodák közösségépítő és a magyar iskolaválasztást segítő programjainak megvalósítását. A 

pályázatok beérkezésének határideje 2018. november 23. (péntek). Pályázni a 2018-as év 

folyamán megvalósult vagy még tervezett, az óvoda tevékenységéhez kapcsolódó programok 

költségeire lehet. Pályázhatnak a vegyes nevelési nyelvű óvodák is, a magyar csoport vagy 

csoportok számára. 

 

Megnyílt a vajdasági magyar alkotók kiállítása 
2018. november 19. – Magyar Szó 

A kortárs vajdasági magyar alkotók kiállítása az idén is először Topolyán nyílt meg a 

vajdasági magyar képzőművészet napja alkalmából. Az Art Gallery által szervezett tárlaton 

olyan kiállítók lehettek jelen, akik valamelyik képzőművészeti egyesület tagjai, illetve akik 

képzőművészeti akadémiát végeztek. Az idén harmincnyolc alkotó ötvenhárom munkáját 

láthatja a közönség az év végéig a megnyitó helyszínén, majd a tervek szerint Szabadkán, 

illetve Zentán. 

 

Helyben tájékozódik majd a kárpátaljai viszonyokról a fideszes Szabó Zsolt 
2018. november 20. – Magyar Hírlap  

A görög katolikus és a református egyházak képviselőivel is találkozunk és egyeztetünk majd 

a háromnapos kárpátaljai látogatásunk alatt – számolt be lapunknak nyilatkozva Szabó Zsolt 

(Fidesz–KDNP) országgyűlési képviselő. A tervek szerint a Nagyszőlősi járás tizenhat 

magyarok lakta települését keresik föl, ahol számos iskola, óvoda és bölcsőde is üzemel – 

tette hozzá a delegáció útja kapcsán. Célunk az, hogy személyesen lássuk, mire van szükség, s 

amiben tudunk, abban segítsünk – fogalmazott. 
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https://ma7.sk/kozelet/a-valasztok-tobb-mint-fele-elegedett-az-onkormanyzati-valasztasok-eredmenyevel
https://ma7.sk/kozelet/a-valasztok-tobb-mint-fele-elegedett-az-onkormanyzati-valasztasok-eredmenyevel
https://ma7.sk/kozelet/oktatas/ovodavezetok-figyelmebe-n-november-23-ig-kell-benyujtani-a-palyazatot
https://www.magyarszo.rs/hu/3839/vajdasag_topolya/193167/Megny%C3%ADlt-a-vajdas%C3%A1gi-magyar-alkot%C3%B3k-ki%C3%A1ll%C3%ADt%C3%A1sa.htm
http://magyarhirlap.hu/cikk/133931/Helyben_tajekozodik_majd_a_karpataljai_viszonyokrol_a_fideszes_Szabo_Zsolt
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A málenykij robot áldozataira emlékeztek Nagyberegen 
2018. november 19. – karpatalja.ma 

A KMKSZ Nagyberegi Alapszervezete és a Nagyberegi Református Líceum ünnepi 

megemlékezést szervezett november 17-én és 18-án. A rendezvény a helyi líceumban 

kezdődött, ahol az 1944-es vészterhes eseményeket és következményeit a Nagy Zoltán Mihály 

azonos című regénye alapján Zsigmond Dezső által rendezett A Sátán fattya című 

nagyjátékfilm vetítésével idézték fel az emlékezők. 

 

 

Elektronikus sajtó 

 

Határok nélkül 

2018. november 19. – Kossuth Rádió 

  

Az ENSZ globális migrációs paktuma nem gondol a tranzit- és célországok 

állampolgáraira  

Az ENSZ globális migrációs paktuma nem gondol a tranzit- és célországok állampolgáraira, 

és végképp nem az európai őshonos kisebbségekre - emelték ki a nemzetközi dokumentum 

egyik fő hiányosságát a Magyar Közösség Pártjának vezetői. A felvidéki magyar párt a paktum 

elutasítására szólította fel a pozsonyi parlamentet. Kolléganőnk összeállítása. 

  

Az erdélyi magyarság autonómia-felfogása 

Az erdélyi magyarság autonómia-felfogása ma már nem annyira idegen és ördögtől való, mint 

azt Bukarestben szeretnék látni. Elég, ha vezető közgazdászok és történészek álláspontját 

idézzük, akik szerint Erdély gazdaságilag már elkülönül Ó-Romániától, és a 100 évvel ezelőtti 

eseményekkel szemben is - bár mérsékelt hangerővel - de egyre több kritikus hang és józan 

elemzés lát napvilágot. Sabin Gherman, kolozsvári újságíró a transzszilvanista szellem 

képviselője és a történelmi régiók visszaállításának híve. Oláh-Gál Elvira beszélgetett vele. 

  

Anyaországi támogatással sikerült nagymértékben segíteni a Beszterce környéki 

szórványmagyarság iskola-gondjain 

Anyaországi támogatással sikerült nagymértékben segíteni a Beszterce környéki 

szórványmagyarság iskola-gondjain - emelte ki Décsei Attila, a Beszterce megyei RMDSZ 
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elnöke az elmúlt időszak legfontosabb eseményét. Az ottani szórványhelyzetről Szilágyi 

Szabolcs kérdezte Décsei Attilát. 

  

Magyar Közösségi Ház Pécskán  

Idén áprilisban jelentette be a Pécskai Kisebbségi Hagyományőrző Egyesület, hogy Magyar 

Közösségi Házat szeretne létrehozni az Arad megyei, magyar határhoz közeli kisvárosban. A 

civil szervezet a helyi magyarság központjává szeretné alakítani a kiszemelt, és a nyár végére 

meg is vásárolt ingatlant, ahol valamennyi helyi magyar civil szervezet és kezdeményezés 

otthonra találhat majd. Tudósítónk a helyszínen beszélgetett Szép Zoltánnal, az egyesület 

alelnökével. 

 

A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara és a Magyar Református Szeretetszolgálat 

adománya 

A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara és a Magyar Református Szeretetszolgálat ismét több 

tonna lisztet és száraztésztát osztott szét Kárpát-medence szerte a Magyarok Kenyere 

program hozományaként. Az adományt egyházi és civil szervezetek között osztotta szét a 

kamara, hogy abból minél több rászoruló családot támogassanak. A Partiumba is érkezett egy 

szállítmány, amelyből négy gyermekotthon illetve szociális étkezde képviselői összesen hat 

tonna lisztet és egy tonna száraztésztát vettek át. Ionescu Nikolett összeállításában először 

Balogh Barnabást, a Magyar Református Szeretetszolgálat lelkipásztorát halljuk. 

  

Gyászünnepség Szolyván 

Gyászünnepséggel és koszorúzással emlékeztek meg szombaton Kárpátalja magyar és német 

férfilakosságának 1944 novemberi, szovjet lágerekbe történt elhurcolásáról Szolyván, a 74 

évvel ezelőtt deportáltak egykori gyűjtőtáborának helyén létesített emlékparkban. Mintegy 30 

000 18 és 50 év közötti magyar férfit hurcoltak el a szovjetek, közülük tízezren soha nem 

tértek haza. Egyetlen bűnük nemzetiségük volt, e miatt kellett meghalniuk vagy szenvedniük 

éveken, évtizedeken keresztül -  hangsúlyozták a megemlékezés szónokokai. A Szolyvai 

Emlékpark márvány tábláira eddig közel 12 000 áldozat nevét vésték fel harminc év kutató 

munkájának eredményeként -  mondja Dupka György történész, akivel Iváncsik Attila 

beszélgetett. 

 

Topolyai megemlékezés 

A délvidéki Topolyán 1944 november 14-én a várost elfoglaló partizán csapatok 

tömegmészárlást hajtottak végre a magyarok körében. A megemlékezésről Ternovácz István 

küldött hangképes összefoglalót. 

 


