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Nyomtatott és online sajtó 
 

A magyar kormány finanszírozza a felvidéki templomok felújítását 
2017. január 18. – MTI, hirek.sk, Körkép 

Meg kell őrizni és meg kell erősíteni a kereszténységet Közép-Európában, mert az a 

magyarság és a többi nemzet megmaradásának záloga – jelentette ki Soltész Miklós, az 

Emberi Erőforrások Minisztériumának egyházi, nemzetiségi és civil társadalmi 

kapcsolatokért felelős államtitkára a felvidéki Ipolyhídvégen. Az államtitkár beszédet 

mondott a helyi katolikus templom plébániájának felújítása alkalmából rendezett 

ünnepségen. A felújítást a magyar kormány finanszírozta annak a hat éve indított 

programnak a keretében, amelynek célja a felvidéki egyházak, egyházi közösségek 

megerősítése. A program katolikus egyházra vonatkozó részének keretében eddig mintegy 

300 millió forintból templomok és közösségi házak egész sorát sikerült felújítani, emellett 

köznevelési programok is indultak. 

 

Szili: a huszonnegyedik órában vagyunk az autonómia létrehozásához 
2017. január 18. – MTI, hirado.hu, Magyar Idők 

A huszonnegyedik órában vagyunk a Kárpát-medencei magyar autonómiák 

megteremtéséhez; ha néhány éven belül nem készülnek el ennek koncepciói, történelmi 

lehetőséget veszítünk el – hangsúlyozta a Hitel-Est szerdai budapesti rendezvényén Szili 

Katalin miniszterelnöki megbízott. Kiemelte, a helyieknek kell eldönteniük, hogy mit 

szeretnének, az anyaország feladata a segítés, a „menedzselésben” való támogatás. Szili 

Katalin hangsúlyozta: láttatni kell szomszédainkkal, hogy az autonómia a megmaradásról 

szól, és az egyenjogúságot biztosítja. 

 

Réti János kárpátaljai festő- és grafikusművész munkáiból nyílt kiállítás 
Budapesten 
2017. január 18. – MTI, Webrádió 

Réti János kárpátaljai festő- és grafikusművész munkáiból Hagyomány és álomvilág címmel 

nyílt kiállítás szerdán Budapesten, a Forrás Galériában a Nemzetstratégiai Kutatóintézet 

Kárpát-haza Galéria sorozatának keretében. Réti János munkáiban megtalálhatók Kárpátalja 

tájainak uralkodó motívumai, a mindennapi élőlények és tárgyak változatos világa is - 

fogalmazott Fráter Olivér, a Nemzetstratégiai Kutatóintézet elnökhelyettese a tárlat 

megnyitóján. Őry László, a Kárpátok Művészeti és Kulturális Egyesület elnöke kiemelte, hogy 

a művész képeinek témája, technikája változatos, figurális és absztrakt műveket egyaránt 

készít, a tájak mellett megjelennek a csendéletbe foglalt alakok, a női aktok ábrázolásai és az 

absztrakt formákká egyszerűsített színfoltok konstruktív, geometrikus kompozíciói is. 

V
e

ze
tő

 h
ír

e
k

 
M

a
g

ya
ro

rs
zá

g
 

http://www.korkep.sk/cikkek/kultura/2017/01/18/a-magyar-kormany-finanszirozza-a-felvideki-templomok-felujitasat
http://magyaridok.hu/kulfold/szili-huszonnegyedik-oraban-vagyunk-az-autonomia-letrehozasahoz-1339519/
http://webradio.hu/hirek/kultura/reti_janos_karpataljai_festo-_es_grafikusmuvesz_munkaibol_nyilt_kiallitas_budapesten
http://webradio.hu/hirek/kultura/reti_janos_karpataljai_festo-_es_grafikusmuvesz_munkaibol_nyilt_kiallitas_budapesten
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Különféle festészeti és grafikai technikákat alkalmaz, képeit többek között tussal, tollal, színes 

ceruzával készíti, de dolgozik akvarellel, pasztellel, illetve vannak monotípiái is. 

 

Csoma Botond: képmutató a szociáldemokraták magatartása Horváth Anna 
ügyében 
2017. január 18. – transindex.ro, maszol.ro 

Reagált az RMDSZ Kolozs Megyei Szervezete a szociáldemokraták tegnapi, január 17-i 

sajtóközleményére. A kolozsvári tanács szociáldemokrata párti, valamint a Liberálisok és 

Demokraták Szövetségét képviselő tanácsosai azt kérték az RMDSZ-től és a nemzeti liberális 

párti városatyáktól, nevezzenek ki más személyt az alpolgármesteri tisztségbe Horváth Anna 

helyett. Az RMDSZ álláspontja szerint a Szociáldemokrata Párt kettős mércét alkalmaz. 

"Mindaddig, amíg Lia Olguța Vasilescu, Craiova korábbi polgármestere a kormány tagja 

lehet, addig a szociáldemokraták részéről az ilyen és ehhez hasonló kirohanásoknak nincs 

helye" – nyilatkozta a szervezet Kolozs megyei elnöke, Csoma Botond. A parlamenti képviselő 

hozzátette: "továbbra is az az álláspontunk, hogy az ártatlanság vélelme mindenkit megillet, 

nem lehet szelektíven alkalmazni. Ugyanakkor képmutatásnak tartjuk, hogy a Kolozsvári 

Polgármesteri Hivatal hírnevét féltik a szociáldemokrata tanácsosok, miközben hasonló 

presztízsvesztés fenyegeti a kormányt és az országot is."  

 

Megszüntetett magyar osztály: a pedagógusok szövetsége felajánlotta a 
segítségét 
2017. január 18. – maszol.ro, Krónika 

Aggodalommal kísérte figyelemmel a Romániai Magyar Pedagógusok Szövetségének 

(RMPSZ) országos elnöksége a kolozsvári Apáczai Csere János Elméleti Líceum 

képzőművészeti osztályának sorsát - olvasható az RMPSZ szerdai állásfoglalásában. A 

szövetség emlékeztet, hogy a líceum hiánypótló tevékenységet folytatott az elmúlt 16 évben, 

ami a tehetséges gyermekek kreativitásának fejlesztését illeti. 

 

Magyar iskolákat vonnak össze Sepsiszentgyörgyön 
2017. január 18. – maszol.ro, Krónika, szekelyhon.ro 

Másfél órás vita után úgy döntött a városi tanács rendkívüli ülésén szerdán, hogy a 

városközponti Kós Károly Szakközépiskolát beleolvasztják a Puskás Tivadar szaklíceumba. Ez 

volt az előfeltétele annak, hogy a Kós Károly líceum impozáns épületében létrehozzanak egy – 

Antal Árpád polgármester megfogalmazása szerint – öt csillagos, belvárosi elemi iskolát. A 

két szaklíceum összevonásáról szóló határozat ismertetőjében Sztakics Éva, Sepsiszentgyörgy 

alpolgármester rámutatott, hogy az elmúlt évek demográfiai alakulásai negatív hatással 

voltak a sepsiszentgyörgyi iskola hálózatra. Hozzátette: az önkormányzat feladata, hogy 

szavatolja a tanintézetek megfelelő infrastruktúráját, szeretnék ésszerűen kihasználni az 

épületeket és egyforma feltételeket biztosítani minden diáknak. 
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http://itthon.transindex.ro/?hir=45580
http://itthon.transindex.ro/?hir=45580
http://www.maszol.ro/index.php/tarsadalom/75474-megszuntetett-magyar-osztaly-a-pedagogusok-szovetsege-felajanlotta-a-segitseget
http://www.maszol.ro/index.php/tarsadalom/75474-megszuntetett-magyar-osztaly-a-pedagogusok-szovetsege-felajanlotta-a-segitseget
http://www.maszol.ro/index.php/tarsadalom/75487-magyar-iskolakat-vonnak-ossze-sepsiszentgyorgyon
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Nem döntöttek a Kolozs megyei magyar iskolákról 
2017. január 18. – Krónika 

Jövő szerdán dönt a Kolozs megyei tanfelügyelőség arról, hogy a következő, 2017/2018-as 

tanévtől a diáklétszám csökkenése miatt mely magyar iskolában szüntetnek meg osztályokat, 

mivel szerdán egy héttel elhalasztották a beiskolázási terv elfogadását – közölte a Krónikával 

Török Zoltán. A megyei főtanfelügyelő-helyettes kifejtette: a tervek szerint szerdán kellett 

volna elfogadniuk a beiskolázási számokat, de az oktatási minisztériumtól azt az utasítást 

kapták, hogy nézzék át még egyszer az iskolák által benyújtott terveket. Mivel hétfő és kedd 

szabadnap a közszférában, legközelebb szerdán kerülhet sor a megbeszélésre. 

 

Batthyáneum-ügy: hibás az eredeti fordítás 
2017. január 18. – Krónika 

Mind a felperes római katolikus egyház, mind a Batthyáneumot kezelő Román Nemzeti 

Könyvtár benyújtotta az általa készíttetett hivatalos román fordítást a nagy értékű ingatlan és 

könyvgyűjtemény restitúciójáért zajló perben. Buzogány Dezső egyetemi professzort, az 

egyház által felkért szakértőt a fordítás során felmerült problémákról, Batthyány Ignác 

püspök latin nyelvű végrendeletének értelmezhetőségéről kérdezték. 

 

Magyarország átveszi Hedvig ügyét 
2017. január 18. – Új Szó 

Döntött a budapesti Legfőbb Ügyészség, Magyarország átveszi Malina Hedvig ügyét. A 

magyar vádhatóság most arról egyeztet a szlovák igazságügyi minisztériummal, hogyan veszik 

át az összes aktát és a bizonyítékokat. A Legfőbb Ügyészségnek ezután két lehetősége van: a 

támadás óta eltelt tíz évre hivatkozva lezárja az ügyet, vagy továbbítja azt a bíróságnak, amely 

lefolytatja a tárgyalást. Ebben az esetben a szlovák hatóságok közvetítésével minden tanút 

újra beidéznek és minden szakértői vizsgálatot elvégeznek Magyarországon, ami több 

hónapig vagy akár több évig is eltarthat. 

 

Az MKP gratulál az Európai Parlament magyarbarát hírében álló új elnökének 
2017. január 18. – hirek.sk, Körkép 

Megválasztották az Európai Parlament új elnökét, az olasz Antonio Tajanit, aki a választási 

időszak végéig vezeti majd az uniós intézményt. Az MKP gratulál a demokratikus és nyílt, 

ugyanakkor maratoninak bizonyult választási küzdelemben elért sikerhez, amelyhez 

szavazataival az MKP európai parlamenti képviselője, Csáky Pál is hozzájárult. Az MKP 

szerint a kifejezetten magyarbarát hírében álló, a közös Európa és a nemzetállamok 

kiegyensúlyozott szerepében hívő, keresztény-konzervatív értékrendet képviselő politikusnak 

minden esélye megvan arra, hogy jelentősen javítsa az EU kulcsfontosságú intézményének 

működését és a választók előtti hitelességét. 
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http://www.kronika.ro/erdelyi-hirek/nem-dontottek-a-kolozs-megyei-magyar-iskolakrol
http://www.kronika.ro/erdelyi-hirek/batthyaneum-ugy-hibas-az-eredeti-forditas
http://ujszo.com/online/kozelet/2017/01/18/magyarorszag-atveszi-hedvig-ugyet
http://www.korkep.sk/cikkek/belfold/2017/01/18/az-mkp-gratulal-az-europai-parlament-uj-elnokenek
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Csáky Pál a Körképnek: Tajani megválasztása a kisebbségi ügyekre is jó hatással 
lehet 
2017. január 18. – Körkép 

Csáky Pál (MKP) néppárti EP-képviselő tájékoztatása szerint az EP elnökévé választott Tajani 

megígérte, kabinetjében a kisebbségek ügyeinek képviselete kiemelt helyet kap majd. 

„Amikor a Fidesz delegációs ülésén találkoztunk vele, s ott elmondtuk neki, hogy a társult 

magyar szavazatokkal (MKP, RMDSZ) is számíthat, megígérte, hogy a kabinetjében lesz egy 

tag, aki a kisebbségek ügyeivel lesz megbízva.” 

 

A csoltói KRAFT Kft. is sikeresen szerepelt a fiatal magyar vállalkozók 
programban 
2017. január 18. – hirek.sk 

A 2016 a külhoni fiatal magyar vállalkozók éve program keretében meghirdetett pályázatra 

mintegy 1000 munka érkezett, amiből 117 lett eredményes. A Felvidékről 147-en pályáztak, 

amiből a szakmai bizottság 16 pályázatot részesített támogatásban. Hajnal Virág, a 

Nemzetpolitikai Államtitkárság stratégiai főreferense elmondta, a program  célja az volt, hogy 

szakmai és anyagi támogatást is nyújtsanak a fiataloknak. 

 

Bugár szóhoz sem jutott Beblavý javaslatától 
2017. január 18. – bumm.sk, Új Szó 

„Amikor a saját magát a legtermékenyebb képviselőnek kikiáltó politikusunk előállt azzal a 

javaslatával, hogy a magasabb szintű területi egységeket (VÚC) azonnal fel kell számolni, 

alternatíva nélkül kisatírozni, itt és most, fél évvel a választások előtt, annyira 

megdöbbentem, hogy szóhoz sem jutottam” – írta a Tényleg mindenki megőrült? kezdetű 

jegyzetében Bugá Béla, a Híd elnöke, utalva Miroslav Beblavý független képviselő minapi, a 

megyei önkormányzatok megszüntetésére vonatkozó javaslatára. 

 

Terítéken az oktatási reformtervezet 
2017. január 18. – Felvidék Ma 

A Tanuló Szlovákia projekt megvitatására hívott össze szakmai találkozót Dunaszerdahelyre 

az oktatási minisztérium államtitkára, Peter Krajňák. A városháza nagy üléstermében tartott 

találkozón nagyjából 50-60 iskolaigazgató, pedagógus, polgármesterek és politikusok, többek 

között Bukovszky László és Vörös Péter is részt vettek. A házigazda A. Szabó László 

alpolgármester volt. 

 

Nemzetiségi kultúra 2017 – Összesen 1917 projekt támogatását kérték a 
pályázók 
2017. január 18. – bumm.sk 

A kormányhivatal összesen 828 darab kisebbségi kultúra fejlesztésével kapcsolatos kérvényt 

regisztrált az elektronikus pályázati rendszerben. A pályázók összesen 1917 projekt 

támogatását kérték. Az idei évre a kormány 4,5 millió eurós keretet hagyott jóvá a nemzeti 
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http://www.korkep.sk/cikkek/kulugyek/2017/01/18/csaky-pal-a-korkepnek-tajani-megvalasztasa-a-kisebbsegi-ugyekre-is-jo-hatassal-lehet
http://www.korkep.sk/cikkek/kulugyek/2017/01/18/csaky-pal-a-korkepnek-tajani-megvalasztasa-a-kisebbsegi-ugyekre-is-jo-hatassal-lehet
http://www.hirek.sk/itthon/20170117175234/A-csoltoi-KRAFT-Kft-is-sikeresen-szerepelt-a-fiatal-magyar-vallalkozok-programban.html
http://www.hirek.sk/itthon/20170117175234/A-csoltoi-KRAFT-Kft-is-sikeresen-szerepelt-a-fiatal-magyar-vallalkozok-programban.html
http://ujszo.com/online/kozelet/2017/01/18/bugar-szohoz-sem-jutott-beblavy-javaslatatol
http://felvidek.ma/2017/01/teriteken-az-oktatasi-reformtervezet/
http://www.bumm.sk/belfold/2017/01/18/nemzetisegi-kultura-2017-osszesen-1917-projekt-tamogatasat-kertek-a-palyazok
http://www.bumm.sk/belfold/2017/01/18/nemzetisegi-kultura-2017-osszesen-1917-projekt-tamogatasat-kertek-a-palyazok
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kisebbségek kultúrájának támogatására, ami 621 ezer euróval nagyobb a 2016-os 

keretösszegnél. 

 

Zenta: Megújul a Thurzó-iskola több mint százéves épülete 
2017. január 18. – Vajdaság Ma, Pannon RTV 

Akár már néhány hónapon belül megkezdődhet a zentai Stevan Sremac Általános Iskola 

Thurzó Lajos kihelyezett tagozata több mint százéves épületének felújítása, amely az egyetlen 

olyan általános iskola Zentán, ahol kizárólag magyar nyelven folyik az oktatás. A Vajdasági 

Magyar Szövetség köztársasági parlamenti képviselőinek az előző év utolsó napjaiban sikerült 

elérniük azt, hogy az oktatási intézmény felújítására 15 millió dinárt különítsenek el a 

köztársasági költségvetési tartalékból. A Thurzó-iskola az egyetlen olyan zentai általános 

iskola, ahol kizárólag magyar nyelven folyik az oktatás. Az intézménynek jelenleg 482 diákja 

van. 

 

Ezek a beruházások várhatóak idén Topolyán 
2017. január 18. – Pannon RTV 

Pozitívan értékelte az elmúlt évet és a topolyai önkormányzat munkáját Fremond Árpád, a 

VMSZ topolyai községi elnöke. Kiépült a zentai úti kerékpárút, a kerülőút, folyamatos az ipari 

park fejlesztése, a szennyvízhálózat és a vízhálózat kiépítése. A jövőbeni tervekkel 

kapcsolatban elmondta, hogy tejgyár létesül Topolyán, megkezdődik a szennyvíztisztító 

kiépítése és az új fedett medence építése a Vénusz helyén. 

 

Boldogasszony-kiállítás Magyarkanizsán 
2017. január 18. – Pannon RTV, Vajdaság Ma, Vajdasági RTV 

Magyarkanizsán megnyílt az anyaországi Nemzetstratégiai Kutatóintézet Kárpát-haza 

Galériájának Boldogasszony-kiállítása. A Dobó Tihamér Képtárban az érdeklődők a Kárpát-

medence és a diaszpóra 55 kiemelkedő művészének Mária-ábrázolásaiban gyönyörködhettek. 

 

„Idén kemény harc vár ránk a magyar nyelvű oktatási rendszer védelmében” 
2017. január 18. – Kárpátalja 

A vegyes érzelmeket keltő tavalyi esztendő után 2017 a változások éve lehet Ukrajnában – véli 

Brenzovics László parlamenti képviselő. A Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség (KMKSZ) 

elnöke szerint az idei év talán még nem hozza meg a hőn áhított békét és nyugalmat az 

országnak, ám elindulhatnak azok a folyamatok, amelyek hosszabb távon elvezetnek a 

konszolidációhoz. Sok múlhat azon, hogy a kárpátaljai magyarság és annak érdekvédelmi 

szervezete miként áll helyt ebben az átmeneti időszakban – jelentette ki a Kárpátaljának adott 

évértékelő interjújában a honatya. Az anyaország és Kárpátalja kapcsolatáról elmondta: Az 

Egán Ede-terv első ütemét nagyjából még tavaly sikerült lebonyolítani, s folynak a következő 
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http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/21085/Zenta-Megujul-a-Thurzo-iskola-tobb-mint-szazeves-epulete.html
http://pannonrtv.com/web2/?p=308978
http://pannonrtv.com/web2/?p=308858
http://karpataljalap.net/?q=2017/01/18/iden-kemeny-harc-var-rank-magyar-nyelvu-oktatasi-rendszer-vedelmeben
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szakasz előkészületei, a 2016-os támogatási összeg duplájával. Az elmúlt év tapasztalatai azt 

mutatják, hogy töretlen irányunkban a bizalom, s mivel Magyarország gazdaságilag jól áll, 

támogatni tudja elképzeléseinket. 

 

Regionális utánpótlás-nevelő központ Lendván 
2017. január 18. - Népújság 

A Muravidék vegyesen lakott területére a magyar kormány tavaly december végén 600 millió 

forintot, vagyis közel kétmillió euró támogatást hagyott jóvá a labdarúgó-akadémia és a 

középiskolai kollégium megépítésére. A projekttervekről és elképzelésekről Horváth 

Ferenccel, a Muravidéki Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösség elnökével, 

projektfelelőssel beszélgettünk. 

 

Egyeztetés az oktatási tárcával 
2017. január 18. - Népújság 

Horváth Ferenc, a Muravidéki Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösség (MMÖNK) elnöke a 

múlt héten munkamegbeszélést, egyeztetést tartott Maja Makovec Brenčič szlovén oktatási 

tárcavezetővel. A terítéken a kétnyelvű általános és középiskolai oktatás, illetve a felsőoktatás 

is szerepelt. 

 

A kopjafa a magyarság szimbóluma 
2017. január 18. - Népújság 

Szombaton a kapcai József Attila Művelődési Egyesület kopjafát állított a magyar kultúra 

közelgő ünnepe alkalmából. Zágorec-Csuka Judit költő verssel, Herženjak Mária, a művelődéi 

egyesület vezetője pedig ünnepi szavakkal köszöntötte a jelenlévőket. A magyarságot 

szimbolizáló jel Horváth Ottó zalabaksai polgármester adománya, s a kopjafa átadása 

elsősorban a falu kultúráját ápoló kultúrkör tagjainak szól, akik évtizedek óta őrzik a dalos 

hagyományt és az általános kultúrszint emelésén fáradoznak. 

 

Magyar Kultúra Napja Bécsben 
2017. január 18. - Volksgruppen 

Január 22-én ünnepeljük a magyar kultúra napját. Az évfordulóval kapcsolatos 

megemlékezések alkalmat adnak arra, hogy nagyobb figyelmet szenteljünk 

hagyományainknak, gyökereinknek, nemzeti tudatunk erősítésének és ezt teszik az 

Ausztriában élő magyarok is. 
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http://www.nepujsag.net/2015-11-20-16-30-27/2190-region%C3%A1lis-ut%C3%A1np%C3%B3tl%C3%A1s-nevel%C5%91-k%C3%B6zpont-lendv%C3%A1n.html
http://www.nepujsag.net/nemzetiseg/2188-egyeztet%C3%A9s-az-oktat%C3%A1si-t%C3%A1rc%C3%A1val.html
http://www.nepujsag.net/nemzetiseg/2192-a-kopjafa-a-magyars%C3%A1g-szimb%C3%B3luma.html
http://volksgruppen.orf.at/magyarok/stories/2820491/
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56-os CD-ROM osztrák iskoláknak 
2017. január 18. - Volksgruppen 

A bécsi magyar nagykövetség nemcsak méltó megemlékezéseket tartott az 1956-os magyar 

forradalom 60. évfordulója alkalmából, hanem hiánypótló célzattal oktatási segédanyagként 

alkalmazható CD-ROM-ot is készített 1956 eseményeiről. 

 

Elektronikus sajtó 

 

Határok nélkül 

2017. január 18. – Kossuth Rádió 

Majd az RMDSZ dönt, hogy marad, vagy megy – A kolozsvári önkormányzat 

ellenzéki képviselői lecserélnék Horváth Anna alpolgármestert 

Horváth Anna kolozsvári alpolgármester leváltását kéri a városi önkormányzatban 

ellenzékben működő Szociáldemokrata Párt, valamint a Liberálisok és Demokraták 

Szövetsége helyi képviselői. A két párt közös önkormányzati frakciójának a vezetője, 

közleményben sérelmezte, hogy Horváth Anna alpolgármester immár három hónapja nem 

látja el a teendőit. Az alpolgármester ellen befolyással való üzérkedés miatt emelt vádat a 

romániai korrupcióellenes ügyészség, mely el is tiltotta Horváth Annát hivatala gyakorlásától. 

Feljelentették hivatali hatalommal való visszaélés miatt a Marosvásárhelyi 

Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem vezetőségét 

Feljelentették hivatali hatalommal való visszaélés miatt a Marosvásárhelyi Orvosi és 

Gyógyszerészeti Egyetem vezetőségét. Az Erdélyi Magyar Néppárt és az Erdélyi Magyar 

Nemzeti Tanács feljelentette a romániai Korrupcióellenes Ügyészségen nemcsak a MOGYE, 

de a romániai egyetemeket akkreditáló Felsőoktatási Minőségellenőrző Hatóság vezetőit is. A 

panaszt Kincses Előd nyújtotta be. Az ügyvédet kérdezte a részletekről a Határok nélkül 

munkatársa. 

Biró Zsolt továbbra is az MPP elnöke maradna 

Bíió Zsolt, a Magyar Polgári Párt elnöke továbbra is elnök akar maradt. Február 11-én, 

Szatmárnémetiben tartja Országos Tanácsát, tisztújító kongresszusát a párt, ezt 

marosvásárhelyi sajtótájékoztatóján jelentette be a pártelnök.  

Ipolyhídvég híd nélkül. Segíts magadon a pályázat is megsegít 

Magyar kormányzati támogatással újították fel az ipolyhídvégi plébánia épületét. A mai 

ünnepélyes átadáson Soltész Miklós egyházi, nemzetiségi és civil társadalmi kapcsolatokért 

felelős államtitkár az egyházak nemzetmegtartó munkáját méltatta.  

Az idei év is új lehetőségeket tartogat a vajdasági magyar gazdáknak 

http://volksgruppen.orf.at/magyarok/stories/2820518/
http://www.mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth/?date=2017-01-18_18:30:00&ch=mr1
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A fiatal gazdálkodók támogatásával, a biogazdálkodással, valamint a továbbképzési és 

ösztöndíj programokkal a délvidéki gazdák is kapcsolódni tudnak az anyaország 

agrárpolitikájához. Az idei év is újabb lehetőségeket tartogat a vajdasági magyar gazdáknak -

  mondta Nagy Miklós a Vajdasági Agráregyesületek Szövetségének elnöke. 

A MOL Románia és a csíkszeredai Polgártárs Alapítvány 12. alkalommal írja ki 

környezetvédelmi pályázatait 

A MOL Románia és a csíkszeredai Polgártárs Alapítvány 12. alkalommal írja ki 

környezetvédelmi pályázatait. A legjobbakat külön is díjazza. Beszélgetés a szervezőkkel és a 

tavalyi év nyerteseivel beszélgetett. 

Ami 72 évvel ezelőtt történt a délvidéki haláltáborokban, arról a mai napig sem 

tudnak pontos adatokat a történészek 

A második világháború vége felé a jugoszláv hatalom által felállított vizsgálóbizottság 

megállapította: a háború alatt a szlávok ellen elkövetett szörnyűségek aktív segítője volt a 

délvidéki magyar lakosság többsége, akárcsak a német civilek. A dokumentum keltezése 1945. 

január 29. A megtorlás erre hivatkozva következett - a német lakosságot elűzték, vagy 

koncentrációs táborokba zárták, vagy kivégezték. Három magyar falu lakosságának is ez a 

sors jutott, köztük  asszonyoknak és gyerekeknek is. A 72 évvel ezelőtt történteket máig 

kutatják a történészek.  Mészáros Zoltán történésszel Németh Ernő beszélgetett. 

 
 


