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Nyomtatott és online sajtó 
 

Háromnapos rendezvénysorozattal idézik fel Csíkszeredában a száz éve 
megalakult Székely Hadosztály történetét 
2018. november 21. – MTI, Székelyhon, Krónika, Erdély.ma, Magyar Idők 

Háromnapos rendezvénysorozattal idézik fel a hét végén Csíkszeredában a száz éve 

megalakult Székely Hadosztály történetét. A rendezvénysorozatról sajtótájékoztatón 

beszéltek szerdán a szervezők. A rendezvénysorozat a Kratochvill Károly és a Székely 

Hadosztály című kiállítás megnyitójával kezdődik pénteken a Csíki Székely Múzeumban. 

Szombaton könyvbemutatón és tudományos konferencián idézik fel a Székely Hadosztály 

történetét. Színházi előadás, filmvetítés és a Székely Hadosztály csíksomlyói emlékművénél 

tartandó megemlékezés is szerepel a programban.  Tóth László, Magyarország csíkszeredai 

főkonzulja elmondta: olyan interaktív kiállítás válik láthatóvá a közönség számára, mely a 

tárgyi emlékek, eredeti festmények mellett installációkkal: lövészárokkal, géppuskaállással is 

idézi az első világháború korát. A kiállítás anyagát a budapesti Hadtörténeti Intézet és 

Múzeum, valamint a Csíki Székely Múzeum törzsanyaga adja, de a sepsiszentgyörgyi Székely 

Nemzeti Múzeumból és a Nyíregyházi Józsa András Múzeumból is kölcsönöztek tárgyakat. A 

csíkszeredai Mikó várban tartandó szombati konferenciára a téma legavatottabb kutatóit 

várják előadást tartani. Tóth László főkonzul elmondta: a konferencia nem csupán a Székely 

Hadosztály történetét, hanem az első világháború lezárásának a történéseit is felidézi. 

 

Semjén: történelmi emlékhelyeink gondozása közfeladat 

02018. november 21. – MTI, Híradó, Webrádió, Demokrata, Magyar Idők, Magyar Hírlap, 

Echo Tv 

Történelmi emlékhelyeink gondozása, ápolása, emlékeink megőrzése közfeladat - mondta 

Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes a XVII. Országos Kegyeleti Konferencián szerdán az 

Országházban. Semjén Zsolt a Nemzeti Örökség Intézete (NÖRI) rendezvényén rámutatott: 

ennek jelentőségét ismerte el a kormány, amikor a kegyeleti bizottság számára több új 

feladatot jelölt ki. Kitért arra, hogy az Országgyűlés az elmúlt időszakban 17 nemzeti és 52 

történelmi emlékhelyet hozott létre, a bizottság neve Nemzeti Emlékhely és Kegyeleti 

Bizottságra változott, valamint létrejött a Nemzeti Örökség Intézete, amelynek feladata - túl a 

műemlékileg védett temetők működtetésén és az országosan mintegy hatezer síremléket 

számoló nemzeti sírkert védelmén - a nemzeti emlékezet ápolása lett. Szólt arról, hogy a 

trianoni döntés után az utódállamok szinte versengve estek neki mindazoknak az 

alkotásoknak, amelyek a magyarságra emlékeztettek. A legnagyobb szálkák a szemükben az 

ezredéves emlékhelyek, a '48-as emlékművek és a Kossuth-szobrok voltak, és a mai napig 

nem tudni egészen pontosan, melyek azok az emlékek, amelyek ennek a barbár rongálásnak 

az idején megsemmisültek. Hozzátette: volt egy rövid időszak még a II. világháború idején a 
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https://szekelyhon.ro/aktualis/volt-egy-szep-tundoklo-momentuma-is-1918-vegenek-n-errol-emlekeznek-meg-csikszeredaban
https://szekelyhon.ro/aktualis/volt-egy-szep-tundoklo-momentuma-is-1918-vegenek-n-errol-emlekeznek-meg-csikszeredaban
https://magyaridok.hu/belfold/semjen-zsolt-tortenelmi-emlekhelyeink-gondozasa-kozfeladat-3692252/
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visszacsatolt területeken, amikor sikerült néhány oszlopot, emlékművet és szobrot 

visszaállítani, aztán jött 1945, és a helyzet tovább rosszabbodott.  

 
Szerepeljen a kisebbségvédelem az előcsatlakozási alapok céljai között -  
Deli Andor sajtóközleménye 
2018. november 21. – Magyar Hírlap 

„A nemzeti kisebbségek jogainak védelme kulturális és nyelvi sokszínűségük megörzése is 

támogatandó célok között kell, hogy szerepeljen az előcsatlakozási alapok céljai között” - 

emelte ki felszólalásában Deli Andor vajdasági fideszes EP-képviselő a 2021-27-es időszakra 

vonatkozó előcsatlakozási alap (IPA III) rendelettervezett vitája során az EP külügyi 

bizottságában. „Az előcsatlakozási alapok szerepe, hogy a tagjelölt országokban segítse az 

intézményes és alapjogi reformokat. Sajnálattal állapítottam meg, hogy a Bizottság kihagyta a 

nemzeti kisebbségek jogainak védelmét a tematikus célok közül, habár a kisebbségvédelem 

alapértékként van meghatározva az alapítószerződésekben, továbbá szerves részét képezi a 

koppenhágai kritériumoknak is. Módosító indítványommal pótolni fogom ezt a hiányosságot, 

és a kisebbségvédelmet, a nemzeti kisebbségek kulturális és nyelvi sokszínűségük megőrzését 

a támogatandó célok közé javaslom” - értékelte Deli a Bizottság tervezetét. 

 

Magyar mintára épül a falugazdász-hálózat – Erdély-szerte hatvan 
mezőgazdasági szakember látott neki a szaktanácsadásnak 
2018. november 21. – Krónika 

Hatvan falugazdász kezdte el tevékenységét novembertől a budapesti Földművelésügyi 

Minisztérium támogatásával Erdélyben. A többségében fiatal, pályakezdő mezőgazdasági 

mérnökök munkájával nem mindenki elégedett, de abban egyetértés mutatkozik, hogy 

folyamatos képzéssel pótolható a tapasztalat hiánya.  

 

„A magyaroknak sokkal jobb”: a székelyföldi románok fóruma szerint a magyar 
kisebbség visszaél az állam által szavatolt jogaival 
2018. november 21. – Krónika 

A Kovászna, Hargita és Maros Megyei Románok Civil Fóruma többoldalas közleményt adott 

ki, amelyben azt részletezik, hogy a romániai magyaroknak „minden jogot” szavatol az állam, 

miközben a három, magyar többségű megyében „elnyomják a románokat”. A magyarellenes 

megnyilvánulásairól ismert, Ioan Lăcătușu által vezetett fórum közleménye szerint 

Romániában minden intézményes és törvényes keret adott, hogy a kisebbségek megőrizzék 

nyelvi, kulturális és vallási identitásukat, és mivel a magyarokra „jellemzőek” az etnikai 

alapon szerveződő politikai szervezetek és az etnikai alapú szavazás, a három megyében csak 

magyarok kerülnek a helyi közigazgatás élére. Szerintük ez eltorzítja a valóságot, és „olyan 

enklávé jön létre”, amely ellenkezik a romániai és az európai uniós törvényekkel. 
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http://magyarhirlap.hu/cikk/134075/Szerepeljen_a_kisebbsegvedelem_az_elocsatlakozasi_alapok_celjai_kozott
http://magyarhirlap.hu/cikk/134075/Szerepeljen_a_kisebbsegvedelem_az_elocsatlakozasi_alapok_celjai_kozott
http://magyarhirlap.hu/cikk/134075/Szerepeljen_a_kisebbsegvedelem_az_elocsatlakozasi_alapok_celjai_kozott
https://kronika.ro/gazdasag/magyar-mintara-epul-a-falugazdasz-halozat-n-erdely-szerte-hatvan-mezogazdasagi-szakember-latott-neki-a-szaktanacsadasnak
https://kronika.ro/gazdasag/magyar-mintara-epul-a-falugazdasz-halozat-n-erdely-szerte-hatvan-mezogazdasagi-szakember-latott-neki-a-szaktanacsadasnak
https://kronika.ro/erdelyi-hirek/romanok-foruma-a-magyaroknak-sokkal-jobb
https://kronika.ro/erdelyi-hirek/romanok-foruma-a-magyaroknak-sokkal-jobb
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Több mint 300 nő közéleti szerepvállalását segítette idén az RMDSZ 
nőszervezete  

2018. november 21. – transindex.ro 

Idén mintegy 300 nőnek szervezett képzéseket az RMDSZ nőszervezete, hogy aktívabban 

vállaljanak szerepet a közéletben - mondta el szerdai kolozsvári sajtótájékoztatóján Hegedüs 

Csilla, a szervezet ügyvezető elnöke. És Bogya Annával, a Nőszervezet ifjúsági ügyekért felelős 

alelnökével részletesen is beszéltek az általuk szervezett két képzéssorozatról.  

 
Benkő Erika: európai sztenderd szükséges a kisebbségi jogokat illetően  
2018. november 21. – transindex.ro 

Az Egyetemes Emberi Jogok Nyilatkozatának 70 éves évfordulója kapcsán gyűlésezett az 

interparlamentáris emberjogi bizottság Brüsszelben, az Európai Parlamentben november 20-

án. Az eseményen Benkő Erika, RMDSZ-es képviselő a kisebbségi jogok európai szintű 

szabályozásának szükségességére hívta fel a figyelmet.  

 

Autonómiát követeltek a székely nagygyűlésen 
2018. november 22. – Csinta Samu – Figyelő 

Egyetlen nappal a Székely Nemzeti Tanács 1918. november 19-i, budapesti megalakulásának 

századik évfordulója előtt mintegy ötezer ember nyilatkoztatta ki újra Sepsiszentgyörgy 

főterén a Székelyföld autonómiája iránti elkötelezetségét. Üzentek Bukarestnek is, hiszen 

december 1-jén lesz a gyulafehérvári román népgyűlés centenáriuma. 100 éve, amikor a 

románok Erdély Romániához csatolását sürgették, belső önrendelkezést ígértek a 

magyaroknak, németeknek. 

(A cikk teljes terjedelmében a Figyelő 2018. november 22-i számában olvasható) 

 

NAKA rajtaütés: a bevetett magyar kártya? 
2018. november 21. – Felvidék Ma 

A rendőrség kedden mintegy százötven fős osztaga vett részt az extrémizmussal összefüggő 

bűncselekmények felderítésében a Dunaszerdahelyi járásban. A Nemzeti Bűnüldözési 

Ügynökség (NAKA) által lefoglalt tárgyak között szerepel egy DAC-zászló is. Az FC DAC 1904 

Dunaszerdahely futballklub szerdán tette közzé hivatalos álláspontját a járásban történt 

rendőrségi rajtaütéssel kapcsolatban. Mint írták, a sajtóból értesültek a NAKA által a 

Dunaszerdahelyi járásban végrehajtott házkutatásokról. Csodálkozásunkat fejezzük ki amiatt, 

hogy a szlovák rendőrség egy olyan illusztrációs fényképet tett közzé a saját Facebook-

profilján – melyet aztán a többi tömegtájékoztatási eszköz is átvett –, amelyen klubunk 

címere is látható – olvasható a közleményben. A történtekkel kapcsolatban megszólalt a 

Magyar Közösség Pártja is. Az alábbi közlemény olvasható az MKP közösségi oldalán: 

Ilyenkor szokták bevetni a magyar kártyát. Most is ez történt. 
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http://itthon.transindex.ro/?hir=53598
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Vass Lajos Nagydíj fokozatot ért el a nagyölvedi-szőgyéni Dalárda 
2018. november 21. – Felvidék Ma 

Vass Lajos Nagydíjban részesült a nagyölvedi és szőgyéni felállású Dalárda, a XII. Vass Lajos 

Népzenei Verseny Kárpát-medencei döntőjén. A rangos versenyre Budapesten, a Csepeli 

Munkásotthonban került sor, ahol a felnőtt kategóriában 63 résztvevő, (egyéni és csoport) 

mérettetett meg. A Lévai járásban fekvő Nagyölved és az Érsekújvári járásban található 

Szőgyén szomszédos falvak a Párkányi régióban, hajdan mindkettő a történelmi Esztergom 

vármegye falvaként szerepelt. A csoport tavaly tavasszal jött létre a jelenlegi felállásban, 

kezdetben csupán kellemes időtöltés gyanánt. Sikerrel léptek fel helyi és környékbeli 

rendezvényeken, ami zenei fejlődésre ösztönözte őket.  

 
Rozsnyón és környékén támogatják a magyar iskolaválasztást 
2018. november 21. – Felvidék Ma 

Idén Krasznahorkaváralján és Rozsnyón november 20-án került sor a Rákóczi Szövetség 

oktatási-nevelési támogatásának átadására Sullivan Ferenc és Bálinger Péter jelenlétében. A 

Felvidék.ma-nak Sullivan Ferenc, a Rákóczi Szövetség szervezeti és magyar iskolaválasztási 

programokért felelős munkatársa elmondta: „A szeptemberi iskolakezdést követően 350 

helyszínen mintegy 8000 határon túli, gyermekét magyar iskolába írató családnak fejezi ki 

elismerését ösztöndíjával a Rákóczi Szövetség. Az ösztöndíjak átadása szeptember 1-jén 

Nagymegyeren, a szlovákiai magyar iskolák országos tanévnyitó ünnepségén vette kezdetét.” 

 

A Buzitai Citerazenekar lett az év hagyományőrző népi zenekara 
2018. november 21. – Új Szó 

November 17-én, szombaton Naszvadon rendezték meg a Harmónia – Szlovákiai Magyar 

Zenei Díj hetedik gálaműsorára. Az év hagyományőrző népi zenekara díját a Buzitai 

Citerazenekar vitte haza. A Harmónia Díj elsősorban a szakmai szempontok figyelembe 

vételével díjazza és ismeri el azokat az együtteseket, zenekarokat és egyéni előadókat, akik a 

szlovákiai magyar zenekultúra megmaradásáért dolgoznak. Csakúgy, mint az előző évek 

során, az idei gálaműsoron is a Harmónia kuratóriuma választotta ki a nyertes előadókat. 

 

Újabb három évig Vajdaság lesz a házigazdája a Regionális Üzleti Fórumnak 
2018. november 21. – Pannon RTV 

Az elkövetkező három évben is Vajdaság lesz a házigazdája a Regionális Üzleti Fórumnak, 

amelyet idén először rendeztek meg Újvidéken. 

Erről is döntés született ma Nijmegenben, Hollandiában az Európai Régiók politikai 

szárnyának közgyűlésén. A közgyűlésben Vajdaságot Pásztor István, a tartományi 

képviselőház elnöke, valamint helyettese, Damir Zobenica képviselték. Szintén nagy 

eredmény, hogy Vajdaságban szervezik meg továbbá 2019 júliusában, az Európai Régiók 
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közgyűlésének nyári táborát is, amelyre mintegy 200 fiatal érkezik egész Európából - mondta 

el Damir Zobenica a helyszínen. 

 

Zenta: Nyílt napot tartottak a Bolyai Tehetséggondozó Gimnáziumban 
2018. november 21. – Vajdaság MA, Pannon RTV 

Nagy érdeklődés mellett tartottak nyílt napot ma a zentai Bolyai Tehetséggondozó 

Gimnáziumban, ahova Vajdaság minden részéről érkeztek diákok, hogy közelebbről is 

megismerjék az intézményben folyó munkát, illetve azokat a lehetőségeket, amelyekkel a 

tehetséggondozó gimnázium várja leendő tanulóit. 

 
Tízéves a magyarkanizsai Gazdakör 
2018. november 21. – Vajdaság MA 

Fennállásának tizedik évfordulóját ünnepelte a magyarkanizsai székhelyű Gazdakör. Az 

ünnepi rendezvényen a civil szervezet képviselői köszönőlapot adományoztak azoknak az 

aktív polgároknak, akik az elmúlt 10 évben hozzájárultak a szervezet munkájához. 

 

Az én Kárpátaljám címmel nyílt kiállítás az Európai Parlamentben 
2018. november 21. – Kárpátalja 

Bocskor Andrea fideszes EP-képviselő szervezésében Az én Kárpátaljám címmel nyílt 

régiónkat bemutató fényképkiállítás Bocskor László fotóriporter alkotásaiból november 20-

án Brüsszelben. A képkollekció a Kárpátaljára jellemző tájat, valamint az épített örökséget 

hívatott reprezentálni tiszta és világos képet adva a vidék magyar gyökereiről, múltjáról és 

jelenéről. 

 
II. Rákóczi Ferenc mellszobrával bővült az Ungvári Nemzeti Egyetem 
2018. november 21. – karpatalja.ma 

November 20-án felavatták II. Rákóczi Ferenc fejedelem mellszobrát az Ungvári Nemzeti 

Egyetem Ukrán–Magyar Oktatási-Tudományos Intézetében (UMOTI). A szoborra a 

Kárpátalja.ma hírportál munkatársa talált rá az ungvári botanikus kert egyik ősfájának 

tövében még júliusban, majd értesítette a Hungarológiai Intézet munkatársát. Látogatásukat 

követően a szoborfejet raktárba szállították, majd a botanikus kert vezetői felajánlották, hogy 

szívesen átadják a műemléket az egyetem magyar tudományos műhelyeinek. Így került a 

szobortöredék az UMOTI falai közé. 

 
Egy ismeretlen parlamenti képviselőre hivatkoztak 
2018. november 21. – Kárpátalja 

November 14-én beidézték és kihallgatták Ukrajna Biztonsági Szolgálatának ungvári 

székházában Orosz Ildikót, a Kárpátaljai Megyei Tanács képviselőjét, a II. Rákóczi Ferenc 

Kárpátaljai Magyar Főiskola rektorát, a Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetség elnökét a 
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https://www.vajma.info/cikk/vajdasag/23042/Zenta-Nyilt-napot-tartottak-a-Bolyai-Tehetseggondozo-Gimnaziumban.html
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Budapesten október 23-án elmondott ünnepi beszéde miatt. Orosz Ildikó lapunknak 

elmondta, hogy a titkosszolgálat munkatársai a beidézést azzal magyarázták, hogy egy 

parlamenti képviselő feljelentette őt. „Kérdeztem, hogy ki az a parlamenti képviselő, de nem 

mondták meg a nevét. Mondtam nekik, hogy akkor egy névtelen feljelentéssel foglalkoznak, 

mint egykor a Szovjetunióban. Ők viszont igyekeztek megnyugtatni, hogy ez egy aláírt 

szabályos feljelentés, csak nekem nem akarják megmondani, hogy ki a feljelentő” – mesélte 

munkatársunknak Orosz Ildikó. 

 

Lendván második kör, másutt maradnak a régi polgármesterek 
2018. november 21. – Népújság 

November 18-án, a hetedik helyi önkormányzati választásokon Szlovéniában az öt 

nemzetiségileg vegyesen lakott község közül Dobronakon, Hodoson, Morácon és Salban az 

első körben megválasztották a polgármestert, míg Lendván december 2-án második körre 

kerül sor. 

 

Kühár Flóris-emléknap Pártosfalván 
2018. november 21. – Népújság 

1893. június 5-én született Pártosfalván és 1943. november 26-án halt meg Budapesten dr. 

Kühár Flóris Ferenc bencés szerzetes, vallástörténész, egyetemi tanár. 2016-ban mellszobrot 

állítottak emlékére a szülőfalujában, melynél idén, halálának 75. évfordulóján elhelyezték a 

tiszteletadás koszorúit. Vasárnap délelőtt a pártosfalvi katolikus templomban szentmisével, 

majd a mellszobor koszorúzásával emlékeztek dr. Kühar Flórisra. 

 

Zenés-táncos fejlesztő órák gyerekeknek 
2018. november 21. – volksgruppen.orf.at 

Zenés-táncos fejlesztő órákat tartanak gyerekeknek a Bécsi Magyar Iskolában a Bécsi Magyar 

Otthon-ban Bors Eszter tánctanár vezetésével. Az órák olyan gyerekeknek szólnak, akik 

szeretik a mesék, musicalek és szórakoztató történetek világát és persze a magyar nyelvet, 

hisz az oktatás magyar nyelven folyik. 
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https://nepujsag.net/muravidek/5969-lendv%C3%A1n-m%C3%A1sodik-k%C3%B6r,-m%C3%A1sutt-maradnak-a-r%C3%A9gi-polg%C3%A1rmesterek.html
https://nepujsag.net/muravidek/5931-k%C3%BCh%C3%A1r-fl%C3%B3ris-eml%C3%A9knap-p%C3%A1rtosfalv%C3%A1n.html
https://volksgruppen.orf.at/magyarok/stories/2948549/
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Elektronikus sajtó 

 

Határok nélkül 

2018. november 21. – Kossuth Rádió 

 

A magyaroknak nem hiszik el – fontos, hogy egy román ügyvéd mondja 

A terrorizmus vádjával elítélt Beke István és Szőcs Zoltán családtagjai és ügyvédei szólaltak 

fel a román parlament emberi jogi bizottságában. A meghallgatáshoz Kulcsár-Terza József 

ragaszkodott, mert szerinte az ügy nem csak két ártatlan bebörtönzéséről szól, hanem a 

magyar közösség megbélyegzéséről is. 

 

A Szovjetunióba hurcolt beregszászi magyarokra emlékeztek 

Ökumenikus istentisztelettel és fáklyás menettel emlékeztek meg Beregszászban a 

Szovjetunió munkatáboraiba elhurcolt beregszászi magyarokról. Interjú Orosz Ildikóval, a 

KMPSZ elnökébe, a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola rektorával. 

 

Elindult a Magyar Nemzeti Bank kiválósági ösztöndíjprogramja a Selye János 

Egyetemen 

Elindult a Magyar Nemzeti Bank kiválósági ösztöndíjprogramja a Selye János Egyetem 

gazdaságtudományi karán. Ezzel a Magyar Nemzeti Bank a határon túlra is kiterjesztette a 

programot. 

 

Ideje az építésnek 

„Ahol az írott történelem megszűnik, ott kezdődnek a szájhagyományok. Ahol ezek 

végződnek, ott beszélni kezdenek az épületek romjai. Ahol ezek is elhallgatnak, ott megszólal 

a föld” – ezzel a Széchényi-idézettel kezdődik az Ideje az építésnek c. kötet előszava.  A könyv 

a Rómer Flóris-terv eddigi határon túli műemlék-felújításait mutatja be. 

 

Új tornyot kapott az idén 110 éves varsándi evangélikus templom 

Új tornyot kapott az idén 110 éves varsándi evangélikus templom. Jórészt a magyar kormány 

támogatásával felújított templomot az évforduló alkalmából az erdélyi evangélikus egyház 

püspöke szentelte újra.   

 

 

https://www.mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth/?date=2018-11-21_18-02-00&enddate=2018-11-21_18-40-00&ch=mr1
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Bácsország honismereti szemle 

Mátyás király bácskai gyökereivel, életének délvidéki vonatkozásaival foglalkozik a 

Szabadkán megjelenő Bácsország vajdasági honismereti szemle. Az igazságos király anyai 

ágon kötődött Bácskához. 

 

 


