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Nyomtatott és online sajtó 
 
Ülésezett a MÁÉRT szakbizottsága 
2019. október 16. – MTI 

Budapesten ülésezett szerda délelőtt a Magyar Állandó Értekezlet (MÁÉRT) gazdasági, 

digitális, önkormányzati, jogi, védelmi és biztonságpolitikai szakbizottsága. Potápi Árpád 

János, a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára előadásában kiemelte: a 

nemzetpolitika fő célja a külhoni magyarság identitásának megerősítése, a családok 

támogatása és a gazdaságélénkítés. A szülőföldön való boldogulás támogatása érdekében a 

kormány az elmúlt évek során 5000 külhoni magyar intézmény fenntartható működéséhez 

járult hozzá. Az államtitkár hangsúlyozta: egységes és versenyképes Kárpát-medence 

kialakítására van szükség az élet minden területén, és az elmúlt évek során a magyar kormány 

komoly lépéseket tett ennek megvalósítása érdekében. A Magyar Állandó Értekezlet 

november 15-i plenáris ülését előkészítő szakbizottsági ülés megnyitóján Vargha Tamás, a 

Külgazdasági és Külügyminisztérium polgári hírszerzésért felelős államtitkára úgy 

fogalmazott: Magyarország 2015 óta él együtt a tömeges migráció kihívásaival és a kormány 

továbbra is azt vallja, hogy a problémát ott kell kezelni, ahol megszületett, és a segítséget 

helyben kell nyújtani, nem a bajt idehozni. Kiss-Parciu Péter, a Külgazdasági és 

Külügyminisztérium határ menti gazdaságfejlesztésért felelős helyettes államtitkára felidézte: 

2016-ban indult el a kormány határ menti infrastruktúrafejlesztést célzó programja, 

amelynek eredményeként 2010 óta 20 új határátkelőhelyet nyitottak Magyarország és a 

szomszédos országok között. 

 

Kilépéssel fenyegeti a PSD-t a volt külügyminiszter, ha nem vitáznak június 4-e 
Trianon-nappá nyilvánításáról 
2019. október 16. – MTI, Krónika, transindex.ro, maszol.ro 

A bukaresti szenátus néhány napon belül hallgatólagosan – plenáris vita nélkül – hagyja jóvá 

azt a szociáldemokrata (PSD) törvénykezdeményezést, amely a trianoni szerződés napjává 

nyilvánítaná június 4-ét Romániában, de ezt az RMDSZ és a kezdeményező is nehezményezi. 

Bár a tervezet vitájára megszabott határidő csak október 18-án jár le, a szerdai nap volt az 

utolsó a héten, amelyen plenáris ülést tartott a kétkamarás bukaresti parlament felsőháza, így 

a törvényjavaslat hallgatólagosan elfogadott tervezetként kerül át a képviselőházba. Titus 

Corlățean volt külügyminiszter a PSD-ből való kilépését is kilátásba helyezte amiatt, hogy az 

általa beterjesztett tervezet nyilvános vitáját párttársai távozásukkal – szerinte szándékosan – 

megakadályozták, a létszámhiány miatt ugyanis a ház szerdán döntésképtelenné vált. 

„Mérlegelni fogom, hogy van-e még valami teendőm ebben a pártban” – idézte az MTI a 

szociáldemokrata politikust, aki hozzátette: „cseppet sem melegíti” őt, hogy hallgatólagosan 

elfogadottnak nyilvánítják a törvényt. 
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https://kronikaonline.ro/belfold/kilepessel-fenyegeti-a-psd-t-a-volt-kulugyminiszter-ha-nem-vitaznak-junius-4-e-trianon-nappa-nyilvanitasarol
https://kronikaonline.ro/belfold/kilepessel-fenyegeti-a-psd-t-a-volt-kulugyminiszter-ha-nem-vitaznak-junius-4-e-trianon-nappa-nyilvanitasarol
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Időt húz a román védelmi minisztérium az úzvölgyi haditemető ügyében? 
2019. október 16. – Krónika, transindex.ro, maszol.ro, Nyugati Jelen 

Közös érdek, hogy az összes háborús hős emlékét méltó módon ápolják, nemzetiségre való 

tekintet nélkül, s minden érintett állam szervezhessen megemlékező rendezvényeket az 

úzvölgyi sírkertben – közölte a Krónikának adott válaszában a bukaresti védelmi 

minisztérium. A lap arra volt kíváncsi, miért maradt el a román–magyar tárgyalások 

folytatása. Közben román civil szervezetek ismét nagyszabású úzvölgyi megemlékezésre 

készülnek. 

 

Leszavazták a PSD és az RMDSZ szenátorai a visszatérést a kétfordulós 
polgármester-választáshoz 
2019. október 16. – MTI, Krónika, Erdély Ma, transindex.ro, maszol.ro, Nyugati Jelen, Bihari 

Napló 

Szavazattöbbséggel elvetette a bukaresti szenátus szerdán Románia visszatérését a 

kétfordulós polgármester-választáshoz. A Mentsétek meg Romániát Szövetség (USR) 

törvénykezdeményezése 33 támogató voksot kapott, az utóbbi három évben kormányon lévő 

Szociáldemokrata Párt (PSD), illetve a az RMDSZ 47 szenátora pedig ellene szavazott. A 

törvénytervezetről a képviselőház hozza meg a végső döntést. A kétfordulós polgármester-

választáshoz való visszatérés a magyar érdekképviseletnek is érzékeny veszteséget jelenthet. 

Az RMDSZ szerint 10-20 százalékkal kevesebb magyar polgármester lesz Erdélyben, ha a 

törvény lehetővé teszi, hogy egy második fordulóban a román pártok összefogjanak az első 

fordulóban élen végző magyar polgármesterjelöltekkel szemben. 

 

Illyés Gergely: „béna kacsa” kormányzásra készülhet az Orban-kormány 
2019. október 16. – transindex.ro 

Klaus Johannis államelnök a várakozásoknak megfelelően kedden Ludovic Orbant 

nevesítette miniszterelnök-jelöltnek. Illyés Gergely politikai elemzőt kérdezték arról, hogy 

milyen esélyekkel áll a liberálisok elnöke a parlament elé bizalmat kérni, milyen helyzetből 

kellene kormányoznia, és egy kisebbségi kormány élén milyen eséllyel tudná átvinni akaratát 

a parlamenten? 

 

Illyés Gergely politológus: megvan rá az esély, hogy a parlament megszavazza 
Ludovic Orban kisebbségi kormányát  
2019. október 16. – maszol.ro 

A kormány támogatási feltételeiről szóló politikusi nyilatkozatok a tárgyalási technikák és a 

politikai marketing kategóriájába tartoznak, az alkudozások lényegi része a zárt ajtók mögött 

zajlik – véli Illyés Gergely politológus. A Nemzetpolitikai Kutatóintézet munkatársa szerint 

megvan rá az esély, hogy Ludovic Orban – várhatóan kiebbségi – kormánya megkapja a 

beiktatásához szükséges számú szavazatot a parlamentben.  
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https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/a-hosi-halottak-reven-erintett-orszagok-velemenyere-var-a-vedelmi-miniszterium-uzvolgye-ugyeben
https://kronikaonline.ro/belfold/leszavaztak-a-psd-es-az-rmdsz-szenatorai-a-visszaterest-a-ketfordulos-polgarmester-valasztashoz
https://kronikaonline.ro/belfold/leszavaztak-a-psd-es-az-rmdsz-szenatorai-a-visszaterest-a-ketfordulos-polgarmester-valasztashoz
http://itthon.transindex.ro/?cikk=28073
https://www.maszol.ro/index.php/belfold/117686-illyes-gergely-politologus-megvan-ra-az-esely-hogy-a-parlament-megszavazza-ludovic-orban-kisebbsegi-kormanyat
https://www.maszol.ro/index.php/belfold/117686-illyes-gergely-politologus-megvan-ra-az-esely-hogy-a-parlament-megszavazza-ludovic-orban-kisebbsegi-kormanyat
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Egy szervezet, két tábor: botrány a Csík Terület Ifjúsági Tanácsánál (CSTIT) 
2019. október 16. – szekelyhon.ro 

Káosz uralkodik a térségi ifjúsági szervezeteket összefogó Csík Terület Ifjúsági Tanácsnál 

(CSTIT), amelyet két különböző csapat is magáénak tekint. A konfliktus az elmúlt napokban 

éleződött ki, miután egyazon napon mindkét tábor gyűlést szervezett. Egyiken új elnököt is 

választottak, a másik fél szerint jogszerűtlenül.  

 

Kormányátalakítás: Orban szembe megy az RMDSZ-szel 
2019. október 16. – Krónika 

Orban kedden este a Digi 24 stúdiójában leszögezte: nem csupán a Mentsétek meg Romániát 

Szövetség (USR) akarja, hogy ismét két fordulóban válasszák meg az elöljárókat, maga a PNL 

is egyetért ezzel, sőt még egy törvénymódosítást is benyújtott ezzel kapcsolatosan, akárcsak a 

Népi Mozgalom Párt (PMP). Itt nincs probléma, a PNL támogatja a kétfordulós 

polgármester-választást” – szögezte le Orban, aki a jelek szerint nem enged az RMDSZ-nek, 

miután szerdán megerősítette: pártja megszavazza a kétfordulós választáshoz való 

visszatérést. „Az RMDSZ-nek jogában áll a szavazás során kinyilvánítania az álláspontját. Mi 

nem kötelezhetjük, hogy a saját álláspontjával ellentétesen szavazzon” – fogalmazott. 

 

Teljes életet kell élni, nem csupán „megmaradni” – a kisebbségek helyzetéről 
vitatkoztak a Kolozsvár Társaságnál  
2019. október 16. – maszol.ro 

Magyarok, zsidók, örménymagyarok – Kolozsváron.  Mindennapok, célkitűzések, realitások, 

stratégiák. A kolozsvári kisebbségi közösségek helyzetét bemutató, továbbgondoló 

panelbeszélgetést szervezett a Kolozsvár Társaság, amelynek moderátora Horváth István, a 

kolozsvári Nemzeti Kisebbségkutató Intézet igazgatója volt, beszélgetőtársai pedig Oláh 

Emese, Kolozsvár alpolgármestere, Bálint Júlia az Armenia Örménymagyar Baráti Társaság 

elnöke, Schwartz Róbert a Kolozsvári Zsidó Hitközség elnöke és Veress Ilka a kolozsvári 

Nemzeti Kisebbségkutató Intézet tudományos munkatársa. Milyenek volt a magyarok, 

zsidók, örmények  hétköznapjai az elmúlt száz évben, hogyan éltünk a rendszerváltáskor, 

milyen nyomokat hagyott a kollektív emlékezetben a Funar-korszak, milyen a kisebbségi élet 

ma? Ezekből a kérdésekből kiindulva próbáltak a vendégek a hallgatóság segítségével egyfajta 

összképet formálni arról, hogy mit is kell nekünk, ebben a „multikulturálisnak” nevezett 

nagyvárosban tennünk ahhoz, hogy ne érezzük úgy, hogy minden nap kicsit kimossa a 

kozmopolitizmus vize a lábunk alól a talajt.  

 

 

Teljes életet kell élni, nem csupán „megmaradni” – a kisebbségek helyzetéről 
vitatkoztak a Kolozsvár Társaságnál 
2019. október 16. – maszol.ro, transindex.ro 
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https://szekelyhon.ro/aktualis/egy-szervezet-ket-tabor-botrany-a-csik-terulet-ifjusagi-tanacsanal-cstit
https://kronikaonline.ro/belfold/orban-szembe-megy-az-rmdsz-szel
https://www.maszol.ro/index.php/tarsadalom/117699-teljes-eletet-kell-elni-nem-csupan-megmaradni-a-kisebbsegek-helyzeter-l-vitatkoztak-a-kolozsvar-tarsasagnal
https://www.maszol.ro/index.php/tarsadalom/117699-teljes-eletet-kell-elni-nem-csupan-megmaradni-a-kisebbsegek-helyzeter-l-vitatkoztak-a-kolozsvar-tarsasagnal
https://www.maszol.ro/index.php/tarsadalom/117699-teljes-eletet-kell-elni-nem-csupan-megmaradni-a-kisebbsegek-helyzeter-l-vitatkoztak-a-kolozsvar-tarsasagnal
https://www.maszol.ro/index.php/tarsadalom/117699-teljes-eletet-kell-elni-nem-csupan-megmaradni-a-kisebbsegek-helyzeter-l-vitatkoztak-a-kolozsvar-tarsasagnal


 

 

 

Napi Nemzetpolitikai Sajtószemle – 2019. október 17. 
4 

Magyarok, zsidók, örménymagyarok – Kolozsváron.  Mindennapok, célkitűzések, realitások, 

stratégiák. A kolozsvári kisebbségi közösségek helyzetét bemutató, továbbgondoló 

panelbeszélgetést szervezett a Kolozsvár Társaság, amelynek moderátora Horváth István, a 

kolozsvári Nemzeti Kisebbségkutató Intézet igazgatója volt, beszélgetőtársai pedig Oláh 

Emese, Kolozsvár alpolgármestere, Bálint Júlia az Armenia Örménymagyar Baráti Társaság 

elnöke, Schwartz Róbert a Kolozsvári Zsidó Hitközség elnöke és Veress Ilka a kolozsvári 

Nemzeti Kisebbségkutató Intézet tudományos munkatársa.  

 

Emlékházat avattak, a nemzetgyűlésre emlékeztek Agyagfalván 
2019. október 16. – szekelyhon.ro 

Huszárok vonultak fel és politikusok mondtak beszédeket az agyagfalvi réten lévő 

szoborcsoportnál, ahol az 1848-as Székely Nemzetgyűlésre emlékeztek a jelenlévők. Az 

esemény egyik fénypontja a sok év után elkészült emlékház felavatása volt.  

 

Nagymegyeren találkoztak a szlovákiai magyar iskolaigazgatók 
2019. október 16. – Ma7.sk 

Országos konferenciára gyűltek össze a magyar iskolák vezetői Nagymegyeren a Plauter 

kúriában október 15-én és 16-án. A Szlovákiai Magyar Iskolaigazgatók IV. Országos 

Konferenciáját a Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége, az Iskolavezetők Országos 

Társulása és a Comenius Pedagógiai Intézet szervezte meg. A konferencia kezdetén Morvay 

Katalin, az Intézményvezetők Országos Társulásának elnöke, a pozsonyi Duna utcai 

alapiskola és gimnázium igazgatója köszöntötte az egybegyűlt igazgatókat és a vendégeket. 

Majd összefoglalta az országos konferencia céljait és szakmai tartalmát. „Az összeállítás során 

azt vettük figyelembe, hogy az iskolavezetők szerteágazó és sokoldalú feladatai közül melyek 

azok, amelyek nagyon fontos változások vagy kihívások elé állították őket“ – mondta. 

 

Főszerkesztőváltás az Új Szó élén 
2019. október 16. – Ma7.sk, Felvidék Ma, Új Szó, Körkép 

Az Új Szó kiadója, a Duel Press a mai nappal új ideiglenes főszerkesztőt nevezett ki lapunk 

élére Sidó H. Zoltán személyében. Az eddigi főszerkesztőnek, Lajos P. Jánosnak Slezákné 

Kovács Edit, a kiadó igazgatója a Duel Press nevében megköszönte az együttműködést. Sidó 

H. Zoltán, a lap eddigi főszerkesztő-helyettese ideiglenesen, megközelítőleg egy hónap idejére 

veszi át a lap vezetését. Idén novembertől Nyerges Csaba lesz kinevezve az Új Szó új 

főszerkesztőjének. Nyerges Csaba korábban a magyarországi Kisalföld napilap főszerkesztője 

is volt. 

 

Óbecsén barkácsolt a HelloWood 
2019. október 16. -  Magyar Szó , Pannon RTV 
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https://szekelyhon.ro/aktualis/emlekhazat-avattak-a-nemzetgyulesre-emlekeztek-agyagfalvan
https://ma7.sk/kozelet/nagymegyeren-talalkoztak-a-szlovakiai-magyar-iskolaigazgatok
https://ujszo.com/kozelet/foszerkesztovaltas-az-uj-szo-elen-0
https://www.magyarszo.rs/hu/4119/vajdasag_obecse/209600/%C3%93becs%C3%A9n-bark%C3%A1csolt-a-HelloWood.htm
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A 2019-es évet a külhoni magyar gyerekek évének nyilvánította a Miniszterelnökség 

Nemzetpolitikai Államtitkársága, a program Kárpát-medencei körútjának egyik állomása 

pedig az óbecsei Petőfi Sándor Általános Iskola volt, ahol ma egy csapat diák a magyarországi 

HelloWood Kreatív Építész- és Designstúdió alkotócsapatával együtt egy beltérre szánt 

faasztalt és padokat állított össze és festett le. A bútorokból egy tanulósarok lesz a könyvtár 

előcsarnokában, ahol a tanulók társaloghatnak vagy leckét készíthetnek. 

 

A magyarkanizsai Vöröskereszt segít a rászorulókon 
2019. október 16. – Pannon RTV 

Az élelmezési világnap alkalmából a magyarkanizsai Vöröskereszt akciót szervez. 

Két nap alatt 9 településen összesen 200 higiéniai- és 33 élelmiszercsomagot oszt ki a 

szervezet, ott, ahol a népkonyha nem működik. A csomagok összeállításában a Tartományi 

Kormány és községbeli magánvállalatok segítettek, míg hogy ki, és milyen fajta csomagot kap, 

azt a magyarkanizsai Szociális Központ határozta meg. Cseszkó Mónika, a magyarkanizsai 

Vöröskereszt titkára elmondta, az akció célja a szociálisan rászoruló lakosok megsegítése ott 

is, ahol más lehetőség nem adott. 

 

Közel egymillió forintnyi adomány a nagydobronyi gyermekotthonnak 
2019. október 16. – Kárpátalja  

Szerdán, október 16-án Magyarország Ungvári Főkonzulátusán ünnepélyes átadták a 

Nagydobronyi Irgalmas Samaritánus Református Gyermekotthon számára a II. Bercsényi 

Jótékonysági Bálon befolyt pénzösszeget. Az adományt ifj. Katkó László, a gyermekotthon 

igazgatója vette át néhány neveltje kíséretében. Az örömteli eseményre egybegyűlteket Kuti 

László első beosztott konzul köszöntötte, és emlékeztetett mindenkit arra, hogy milyen 

kiválóan sikerült néhány hete a bál, amelynek „a gyümölcsei beértek”. Mint ismeretes, 

Magyarország Ungvári Főkonzulátusa és a Pro Cultura Subcarpathica közös szervezésében 

szeptember 21-én került sor a II. Bercsényi Jótékonysági Bálra az ungvári vár udvarában. 

 

„Őseink nyomán” kirándultak a KMKSZ Sárosoroszi Alapszervezet tagjai 
2019. október 16. – karpatalja.ma  

Őseink nyomán tematikában szervezett honismereti kirándulást október 4-én Hiába András, 

a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség (KMKSZ) Sárosoroszi Alapszervezetének elnöke, s 

melynek fő célja a közösségépítés, valamint vidékünk történelmének megismertetése volt. A 

kirándulás útvonala az Árpád-vonal mentén valósult meg. Első állomásként az 1996-ban 

megalkotott honfoglalási emlékműhöz, a Vereckei-hágóhoz látogatott el a csapat, azon a 

történelmi esemény előtt tisztelegve, amikor honfoglaló őseink Árpád vezetésével a hágón 

átkelve új hazára leltek. 
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https://pannonrtv.com/rovatok/tarsadalom/magyarkanizsai-voroskereszt-segit-raszorulokon
https://karpataljalap.net/2019/10/16/kozel-egymillio-forintnyi-adomany-nagydobronyi-gyermekotthonnak
http://www.karpatalja.ma/karpatalja/szines/oseink-nyoman-kirandultak-a-kmksz-sarosoroszi-alapszervezet-tagjai/
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Új nemzetiségi székház Lendva központjában 
2019. október 16. – Népújság   

A Muravidéki Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösség (MMÖNK) új székháza a 

Mezőgazdasági Szövetkezet épületében lesz Lendva központjában. A magyar Külgazdasági és 

Külügyminisztérium október elején megvásárolta az épületet. Horváth Ferenc, az MMÖNK 

elnöke idén márciusban tájékoztatta a közösséget az új székház vásárlásának tervéről, melyre 

a magyar kormány 700 millió forintot, azaz több mint 2,2 millió euró támogatást, valamint a 

működésre a következő évtől kezdve 25 millió forintot biztosított. 

 

Vendégként a Magyarság Házában 
2019. október 16. – Népújság  

Budapesten a Magyarság Háza vendégeként múlt pénteken és szombaton az MNMI 

társzervezésében kétnapos bemutatkozás zajlott a Muravidék kulturális, földrajzi és kulináris 

értékeinek a bemutatásával az egykori Duna Palotában. A tartalmas két nap keretében 

szombaton a gyermekszínjátszóké, a műhelymunkáké és a képzőművészeté volt a főszerep. 

Ennek keretében a Kisoroszlánok színjátszócsapata a János vitézzel mutatkozott be, majd 

Kardos Endre – Bozi vezetésével népdaltanulás volt és Tivadar Éva csuhétárgy-készítő 

vezetésével műhelymunkák folytak. 

 
 

Elektronikus sajtó 

 
Határok nélkül 

2019. október 16. – Kossuth Rádió  

 

Továbbra is az egységes magyar lista megteremtése az egyetlen megoldás, ennek alapja pedig 

a Híddal való megegyezés. Ezt a Magyar Közösség Pártjának Országos Tanácsa mondta ki 

szombaton. A magyar párt ugyanakkor nem zárja ki annak a lehetőségét sem, hogy civilek, 

párton kívüliek is csatlakozzanak az egységes magyar listához. A kérdés azonban, hogy 

hogyan viszonyul ehhez az Összefogás politikai mozgalom.  

  

Az ukrajnai kisebbségek helyzetéről kérdezte Vadim Prisztajko ukrán külügyminisztert 

Bocskor Andrea, a Fidesz–KDNP kárpátaljai származású európai parlamenti képviselője az 

EP Külügyi Bizottságának legutóbbi ülésén. A képviselő érdeklődött a Volodimir Zelenszkij 

államfő által bejelentett új nemzeti kisebbségekre vonatkozó törvényről, a közigazgatási 

reformról, valamint a szomszédos országokkal kialakult diplomáciai kapcsolatok javításáról. 
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https://nepujsag.net/nemzetiseg/7755-%C3%BAj-nemzetis%C3%A9gi-sz%C3%A9kh%C3%A1z-lendva-k%C3%B6zpontj%C3%A1ban.html
https://nepujsag.net/nemzetiseg/7757-vend%C3%A9gk%C3%A9nt-a-magyars%C3%A1g-h%C3%A1z%C3%A1ban.html
https://mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth/?date=2019-10-16_18-02-00&enddate=2019-10-16_18-40-00&ch=mr1


 

 

 

Napi Nemzetpolitikai Sajtószemle – 2019. október 17. 
7 

Bocskor Andrea szerint az ukrán külügyminiszter válaszai sajnos nem utaltak 

szemléletváltásra az elmúlt időszakhoz képest. Sőt!  

 

Kárpátaljai közéleti vezetőképző néven második alkalommal indított ingyenes oktatási 

programot a Mathias Corvinus Collegium Beregszászon. A Kárpátaljai Magyar Kulturális 

Szövetséggel, a KMKSZ ifjúsági szervezetével és Bocskor Andrea európai parlamenti 

képviselővel közösen tartott rendezvénysorozat célja, hogy gyakorlati politikai tudást 

szerezhessenek olyan kárpátaljai magyar fiatalok, akik hosszú távon saját közösségük alakítói 

akarnak lenni. A mikrofonja előtt elsőként Orbán Balázs, a Miniszterelnökség parlamenti 

államtitkára, miniszterhelyettes. 

  

Kiváló példa a folyamatosan erősödő, prosperáló családi vállalkozásoknak a magyarkanizsai 

Dobó család története. Még az édesapa indított szállítmányozási vállalkozást, amit fia 

folytatott. A fuvarozási kapacitásokat kihasználva lánya és veje fatelepet hozott létre. A 

magyar kormány által támogatott gazdaságfejlesztési pályázatok segítségével mindkét céget 

sikerült felfejleszteni.  

  

Számos magyar vonatkozású kultúrkincset rejt az Arad Megyei Múzeum történelmi és 

szépművészeti osztálya. Sokáig azonban a magyar ajkú látogatók nem igényelhettek magyar 

nyelvű tárlatvezetést, tolmácsot kellett hozniuk, vagy egy-egy helyi idegenvezetőre bízták 

magukat. Tavaly ősztől azonban két magyar anyanyelvű muzeológus is dolgozik a 

közgyűjteményben, és már az aradi múzeum is hirdeti közösségi oldalán a magyar nyelvű 

tárlatvezetéseket. Erről a lehetőségről és a múzeumban megtekinthető 1848-49-es 

ereklyékről Mizsur Anita muzeológus tájékoztat. 

  

75 évvel ez előtt 1944 októberében kezdődtek a bírósági ítélet nélküli tömeges kivégzések a 

Vajdaságban, amikor a szovjet hadsereg támogatásával bevonuló partizánok több tízezer 

ártatlan magyart, németet és ideológiai ellenségnek tartott szerbet, lőttek tömegsírba. Eddig 

bő hétezer magyar áldozat nevét sikerült összeírni, háromnegyed évszázaddal a tragikus 

események után hol tart a tényfeltárás?  

  

Marosvásárhelyen a Kultúrpalotában a Hagyományok Háza bemutatta a Bartókék Bécsben 

című előadását. A koncerten Bartók Béla, Kodály Zoltán és Kodály Emma katonadal-

feldolgozásai hangzottak el, valamint eredeti népdalok a Kárpát-medencéből. A rendhagyó 

előadás szerkesztője Kelemen László, a Hagyományok Háza főigazgatója. 

 

 


