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Nyomtatott és online sajtó 
 

 

Orbán Viktor Brüsszelbe utazik, vasárnaptól pedig a kínai kormányfőt látja 
vendégül 
2017. november 23. – MTI, kormany.hu  

Orbán Viktor miniszterelnök csütörtökön Brüsszelbe utazik, ahol részt vesz az EU keleti 

partnerség 5. csúcstalálkozóján - tájékoztatta Havasi Bertalan, a Miniszterelnöki Sajtóiroda 

vezetője az MTI-t, hozzátéve: az esemény alkalmat ad a magyar kormányfőnek arra, hogy 

további konzultációkat folytasson a kisebbségi jogokat durván korlátozó új ukrán oktatási 

törvényről. A keleti partnerség 2009-ben indult útjára azzal a céllal, hogy előmozdítsa a 

politikai társulást és a gazdasági integrációt az EU és hat kelet-európai partnerország - 

Azerbajdzsán, Fehéroroszország, Georgia, Moldova, Örményország és Ukrajna - között. Az 

Európai Tanács tájékoztatója szerint a pénteki csúcstalálkozón áttekintik majd, hogy milyen 

eredményeket értek el a legutóbbi, 2015-ben Rigában tartott egyeztetés óta, különösen a 

tekintetben, hogy a partnerség milyen kézzelfogható változásokat hozott a hat keleti 

partnerország polgárai számára. 

 

KMKF-munkacsoport: Napirenden a külhoni nemzetrészek autonómiája és 
önkormányzatisága 
2017. november 23. – MTI, Magyar Hírlap 

A külhoni nemzetrészek autonómiájával és az önkormányzatiság erősítésével összefüggő 

törekvéseit tekintette át a Kárpát-medencei Magyar Képviselők Fóruma (KMKF) regionális 

önkormányzati munkacsoportja csütörtöki budapesti ülésén. A két társelnök, Szabolcs Attila 

(Fidesz) és Harangozó Gábor (MSZP)az MTI-hez eljuttatott közleménye szerint a 

tanácskozáson Őry Péter, a Magyar Közösség Pártja (MKP) képviseletében előadást tartott a 

regionalizmus jövőjéről a Felvidéken. Bemutatta a szlovákiai megyei önkormányzati rendszer 

kialakulását és az ehhez kapcsolódó problémákat. Kitért a római katolikus 

egyházmegyerendszernek a magyar nyelvű pasztorációt nehezítő területi felépítésére, majd 

felvázolta az MKP elképzeléseit egy, a mainál élhetőbb és működőképesebb, a természetes 

régiókat és identitásokat figyelembe vevő közigazgatási rendszer kialakítására.  

 

Ötéves a Kisebbségi Jogvédő Intézet 
2017. november 23. – Felvidék Ma 

Immár ötödik esztendeje fejti ki tevékenységét a budapesti Kisebbségi Jogvédő Intézet, mely 

alkalomból Csóti Györggyel, a KJI igazgatójával készített interjút a Felvidék.ma. Az intézet 

vezetője elmondta: „Az egész Kárpát-medencére kiterjedő jogsegélyszolgálatunk két pilléren 

nyugszik. Az egyik az állandó jogsegélyszolgálati helyek hálózata, a másik a konkrét peres 

ügyekben történő segítségnyújtás. A jogsegélyszolgálati irodák nyitva állnak minden külhoni 

nemzettársunk előtt, ahol térítésmentesen tanácsokat és elsősegély-jellegű támogatást 
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kapnak sérelmes ügyeikben. A magyarságuk, vagy vélhetően magyarságuk miatt jogsérelmet 

szenvedetteket szintén ellenszolgáltatás nélkül képviselik ügyvéd partnereink a bírósági 

eljárásokban.” 

 

A The Guardian részletesen beszámolt az elmérgesedett székelyföldi 
medveügyről 
2017. november 23. – Krónika, transindex.ro 

Nemzetközi sajtónyilvánosságot kapott a székelyföldi medveügy: a The Guardian című brit 

napilap honlapján szerdán jelent meg egy terjedelmes írás, amely a részletesen foglalkozik a 

medvetámadásokkal, a nagyvadak okozta károkkal, Hargita megyére fókuszálva. A Hogyan 

vált a barna medve első számú közellenséggé a vidéki Romániában (How the brown bear 

became public enemy number one in rural Romania) című írás szerzője, Luke Dale-Harris 

megjegyzi: „a vadászat betiltása ellenére” a vidékiek egyre ellenségesebben viszonyulnak a 

medvékhez, s sokan közülük úgy döntöttek, hatósági segítség hiányában „kézbe veszik az 

ügyet”. 

 

Kelemen Hunor: „cinikusan azt mondhatnám, hogy mi tartjuk egyben 
Romániát” 
2017. november 23. – transindex.ro, mandiner.hu 

Kelemen Hunor interjút adott a Mandinerek, amelyben többek között a székely 

autonómiáról, a romániai magyar kisebbség helyzetéről és a Románia Csillaga kitüntetés 

visszavonásáról is beszélt. Arra a kérdésre, hogy vissza fogja-e adni a Románia Csillaga 

kitüntetést, az RMDSZ elnöke azt felelte, hogy nem tervez az ügyben lépéseket tenni és az 

államfőre bízza a díj visszavonásának eldöntését. Kelemen Hunor szerint a kitüntetés 

visszavonása csak azt bizonyítja, hogy Romániában korlátozva van a szólásszabadság. Arra a 

kérdésre, hogy lesz-e székely autonómia, Kelemen Hunor azt felelte: „Lesz. Hogy mikor, arra 

nem tudok válaszolni, de egészen biztosan lesz. Számunkra az idő nem kérdés. Előbb vagy 

utóbb meg fog valósulni az autonómia, mert mindenkinek ez az érdeke, beleértve a 

románokat is. ”  

 

Antal Árpád üdvözöli a prefektúra álláspontját a szélsőséges 
megnyilvánulásokkal kapcsolatban  
2017. november 23. – transindex.ro, maszol.ro, Bihari Napló 

Üdvözli a Kovászna megyei prefektúra állásfoglalását az esetleges „szélsőséges-nacionalista 

túlzásokkal” szemben, amelyek Románia nemzeti ünnepén fordulhatnak elő, jelentette ki 

csütörtöki sajtótájékoztatóján Antal Árpád, Sepsiszentgyörgy polgármestere. „Tegnap 

telefonon kértem meg a prefektust, hogy nyilvánosan foglaljon állást az Új Jobboldal (Noua 

Dreaptă) neofasiszta szervezet esetleges részvételével kapcsolatban a december elsejei 

rendezvényeken. Üdvözlöm azt a közleményt, amelyben a prefektusi hivatal elhatárolódik az 

ilyen jellegű akcióktól. Sajnos az elmúlt években nagyon sokszor megtörtént, hogy bizonyos 
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fiatalok idejöttek, botrányt rendeztek, gyűlölködő üzeneteket fogalmaztak meg a magyar 

közösséggel szemben, majd elmentek, mi meg ittmaradtunk. Ez a helyzet: egyesek jönnek, 

botrányt csapnak, olyan hangulatot keltenek, ami törést okoz románok és magyarok között, 

majd elmennek, mi meg ittmaradunk, és december másodikán találkoznunk kell egymással, 

egymás szemébe kell néznünk. Sajnos akik az ország más régióiból érkeznek ide, nem érzik 

annak a felelősségét, hogy másnap is kezelni kell a nemzetiségek közötti kapcsolatokat” – 

mondta Antal Árpád. 

 

Ezt nyilatkozta Kelemen Hunor a bizalmatlansági indítvány vitáján 
2017. november 23. – maszol.ro 

Az RMDSZ nem tudja támogatni a bizalmatlansági indítványt, de a kormány javaslataival 

sem tud egyetérteni. Ezért döntöttünk úgy, hogy a szavazáson tartózkodunk – hangsúlyozta 

Kelemen Hunor szövetségi elnök a PNL és USR által beterjesztett bizalmatlansági indítvány 

csütörtöki vitáján. A politikus úgy fogalmazott, nagyon meglepte az, amikor azt hallotta, hogy 

egy baloldali, szociáldemokrata kormány neoliberális adópolitikai intézkedéseket vezet be. 

Úgy véli, olyan brutális, hirtelen meghozott változások ezek, amelyek első ránézésre, közép és 

hosszú távon kedvező következményeket is eredményezhetnek – a jelenlegi gazdasági és 

társadalmi helyzetet elemezve az RMDSZ elnökének mégis az a meggyőződése, hogy a 

javaslatok nagy kockázatokat hordoznak magukban, ezekkel kapcsolatban körültekintőbbnek 

és óvatosabbnak kell lenni. 

 

Markó Béla: megoldatlan a kisebbségek helyzete Európában 
2017. november 23. – maszol.ro 

„Aggasztó a kisebbségi jogok helyzete Európában, mára gyakorlatilag megfeneklett a 

párbeszéd, a közös kisebbségi normarendszer megteremtésére irányuló európai törekvés” – 

jelentette ki Markó Béla csütörtökön, Marosvásárhelyen. Az RMDSZ volt elnöke a Dr. 

Bernády György Alapítvány által szervezett, a „Nemzeti kisebbségek jogai az Európai 

Unióban” című kisebbségi szemináriumának nyitónapján tartott előadást a kérdésben. A 

kétnapos rendezvényen a romániai nemzeti kisebbségek és civil szervezetek számos 

képviselője vesz részt, de részvételét jelezte Kelemen Hunor, az RMDSZ elnöke, valamint 

Amet Aledin, az Etnikumközi Kapcsolatok Hivatalának  államtitkár-helyettese is. 

 

Megnyílik Kolozsváron a Fehér Holló Román-Magyar Küldőkönyvtár 
2017. november 23. – maszol.ro, Krónika 

November 25-én, szombaton 11 órakor megnyílik Kolozsváron a Fehér Holló Román-Magyar 

Küldőkönyvtár, melynek az a fő küldetése, hogy megismertesse a román tömegekkel a 

magyar irodalmat. A románra fordított magyar irodalmat (Jókai Mór: Omul de aur, stb.) 

olyan olvasóknak küldi ki a Fehér Holló Médiaklub Egyesület, akik érdeklődést mutatnak a 

téma iránt. A könyv az olvasónál marad, magyar könyvjelzőként a román polcokon. Cserébe a 

Küldőkönyvtár elvárja, hogy a román olvasók egy 20 soros recenziót küldjenek a 

www.corbiialbi.ro portál KALAMÁRIS (Călimara) rovatába. 
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Nem mondanak le a kétnyelvűségről 
2017. november 24. – Krónika 

Hiába szavatolja Romániában az alkotmány a kisebbségi jogokat, ezek megsértése nem 

számít kihágásnak – fogalmazott lapunknak Szigeti Enikő, a magyarság nyelvi jogaiért küzdő 

Civil Elkötelezettség Mozgalom (Cemo) elnöke annak nyomán, hogy a legfelsőbb bíróság 

jogerős ítéletében kimondta, nem diszkriminatív Marosvásárhelyen a kétnyelvű 

utcanévtáblák hiánya. 

 

BGA-támogatások - Közel 800 millió forintos keretösszeg van a pályázatokra 
2017. november 23. – bumm.sk, Felvidék Ma 

A BGA Komárom Kft. a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. megbízásából nyílt információs napot 

tartott szerdán a 2018. évi A magyar kultúráért és oktatásért pályázati felhívásokkal 

kapcsolatban, a Villa Camarum Polgári Társulás által szervezett Civil Kurázsi-

rendezvénysorozat keretén belül, a helyi Zichy-pontban. A BGA Zrt. vezérigazgatója, Erdélyi 

Rudolf elmondta, azért tartja különösképpen fontosnak az idei nyílt információs napok 

megtartását, mert míg az előző években legkorábban tavasszal szokták közzétenni a pályázati 

felhívásaikat, a 2018-as évre vonatkozó központi és regionális pályázati kiírások már 

november 15. óta nyilvánosak, a pályázatok benyújtásának határideje pedig 2017. december 

19., illetve 20. Hangsúlyozta: több száz millió forinttal nőtt a rendelkezésre álló keretösszeg, 

miközben a pályázók a regionális pályázatok esetében 100-500 ezer, a központi pályázatok 

esetében pedig 500 ezer-2 millió forint közti támogatást igényelhetnek. 

 

ViaNova: Új jobboldali szövetségre van szükség 
2017. november 23. – hirek.sk, Felvidék Ma 

Ízléstelennek tartjuk, hogy míg november 17-én sokan a kommunizmus feletti győzelmet 

ünnepelték az országban, addig egy posztkommunista és nacionalista politikai formáció egy 

magyarral az oldalán éppen Moszkvában tetszeleg – olvasható a Via Nova közleményében. A 

fiatalok úgy látják: itt az ideje, hogy a ’89-ben elindított folyamatok egy nemzedékváltással 

végre lezáruljanak a politikában is. 

 

Nem született döntés az MKP Nyitrai Kerületi Tanácsának ülésén 
2017. november 23. – hirek.sk 

Napok óta foglalkoztatja a közvéleményt, hogy Nyitra megyében a Magyar Közösség Pártja 11 

tagú frakciója beáll-e Milan Belica, és ezzel a Smer–SNS–Most-Híd alkotta koalíció mögé. Az 

MKP Nyitrai Kerületi Tanácsának mai ülésén nem született döntés ezzel kapcsolatban.  

 

Közvita a vajdasági közmédia műsorairól 
2017. november 23. - Pannon RTV 
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A vajdasági közmédia műsorairól tartott közvitát csütörtökön este Szabadkán a Vajdasági 

RTV Műsortanácsa. Pancsova és Temerin után a szabadkai volt a harmadik, a zárórendezvény 

Újvidéken lesz. A Vajdasági Rádió és Televízió Műsortanácsa közvitasorozattal szeretné 

lehetővé tenni, hogy a közönség aktív szerepet vállaljon a VRTV műsorainak formálásában. 

Mindezt a közmédiáról szóló törvénnyel összhangban. Márton Attila, fő- és felelős szerkesztő, 

Vajdasági Televízió kettes csatornája: „Az ilyen közvitáknak alapvetően az a célja, hogy 

megtudjuk, mit gondolnak a nézők a műsorainkról. Annak ellenére, hogy végeztünk 

közvélemény-kutatást, legutóbb épp a magyar műsorok ügyében egész Vajdaság területén. 

Ennek ellenére ezek a közviták jók, mert a személyes kapcsolatok helyettesíthetetlenek.” 

 

Falugazdászokra van szükség Vajdaság-szerte 
2017. november 23. - Pannon RTV 

Vajdaságban mintegy tíz falugazdász van, de ennek akár a kétszeresére is szükség lenne. 

Egyre több olyan pályázási lehetőség nyílik meg, amelyekkel fejleszthető és korszerűsíthető a 

mezőgazdasági termelés. Az újdonságok azonban sokszor későn jutnak el a termelőkhöz, 

ezért a falugazdász-hálózat hatalmas segítséget jelent a naprakész információ közlésében. 

Vajdaságban mintegy tízen látják el ezt a feladatot, de ennek akár a kétszeresére is szükség 

lenne.  

 

Együttműködési megállapodást kötött a topolyai önkormányzat a Körzeti 
Gazdasági Kamarával 
2017. november 23. - Pannon RTV 

A pozitív kereskedelmi légkör fejlesztése, a befektetők bevonzása, a vállalkozások segítése, a 

szürkegazdaság visszaszorítása is a szerződés céljai között szerepel. Aláírták azt az 

együttműködési megállapodást, amely a jövőben a topolyai önkormányzat és a szabadkai 

székhelyű Körzeti Gazdasági Kamara kapcsolatát szabályozza. Topolya gazdasága az elmúlt 

években jelentős fejlődést mutat. 

 

Arany János emlékest a belgrádi Collegium Hungaricumban 
2017. november 24. - Pannon RTV 

A költő születésének 200. évfordulójára emlékeztek. Arany János költészete a szerb közönség 

számára sem ismeretlen, Jovan Jovanović Zmaj több művét is lefordította, egyebek mellett a 

Toldi-trilógiát. A belgrádi közönség csütörtökön megtekinthette a Szerb Matica Könyvtárának 

virtuális kiállítását is, amely az intézmény állományából készült. A digitalizált 

dokumentumokból álló kiállítás anyaga az interneten is megtekinthető. 

 

Mégsem hozzák létre a Vajdaság Szerbiához csatolásának múzeumát 
2017. november 23. – Vajdaság MA 

Egy év maradt hátra a Vajdaság Szerbiához csatolásának századik évfordulójának 

megünnepléséig, és ugyanennyi idő maradt hátra, hogy megkezdje a munkát a Vajdasági 

Múzeum külön osztálya, Vajdaság Szerbiához csatolásának múzeuma. Az osztály 
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megalakítását Igor Mirović tartományi kormányfő jelentette be, amikor azt mondta, hogy a 

múzeum „egy helyen rendszerezi majd a szerbek teljes harcát, amelyet a jogaikért, az 

írásbeliségükért, a kultúrájukért, az autonómiájukért és az egyesítésükért folytattak a 17. 

századtól, egészen Vajdaság Szerbiához csatolásáig”. 

 

Óbecse: Iskolapadok és táblák kerülhetnek kalapács alá 
2017. november 23. – Vajdaság MA 

Az óbecsei Samu Mihály Általános Iskola 2,8 millió dináros tartozása miatt könnyen az 

ingóságai nélkül maradhat, mert november 30-án tartják meg Nagybecskereken az első 

nyilvános árverést, ahol kalapács alá kerülnek az iskola táblái, az iskolapadok, mikroszkópok, 

kályhák és más felszerelések. 

 

Mingarelli: Az EU támogatni fogja a Velencei Bizottságnak az ukrán oktatási 
törvénnyel kapcsolatos ajánlásait 
2017. november 23. – karpatalja.ma 

Az Európai Unió (EU) támogatni fogja a Velencei Bizottságnak az ukrán oktatási törvénnyel 

kapcsolatos ajánlásait, s amennyiben a testület kimondja, hogy a törvény 7. cikkelye sérti 

Ukrajna kötelezettségvállalásait, a problémát orvosolni kell majd – jelentette ki a 

Jevropejszka Pravdának adott interjújában Hugh Mingarelli, az EU ukrajnai képviseletének 

vezetője.„Az EU szerint ebben a kérdésben rendkívül fontos a Velencei Bizottság 

következtetése. Ezért hiszek benne, hogy támogatni fogjuk a javaslatait – amint azt egyébként 

több alkalommal is tettük korábban, többek között a korrupcióellenes bíróság kérdésében” – 

közölte.  

 

Magyar kortárs filmhetet rendeznek Kijevben 
2017. november 23. – karpatalja.ma 

Hajdu Szabolcs Ernelláék Farkaséknál című alkotása nyitja a 8. Kortárs Magyar 

Filmfesztivált Kijevben, amelyet november 30. és december 4. között rendeznek meg – 

tájékoztatta az MTI-t csütörtökön Magyarország ukrajnai nagykövetsége. A rendezvény célja 

magyar kortárs filmművészeti alkotások bemutatása az ukrán közönségnek, a kedvező 

országimázs kialakítása és a magyar filmművészet sokszínűségének a megismertetése. A 

fesztiválon a hagyományokhoz hűen különböző műfajú filmek szerepelnek a drámától a sci-

fin át a komédiáig. 

 

A szentlászlói iskola közel 1,5 millió kúnás támogatást nyert el 
2017. november 23. – kepesujsag.com 

A szentlászlói iskola partnereivel közösen sikeresen pályázott az Emberi Erőforrás Fejlesztési 

Operatív Program (EFOP) keretében megvalósuló Európai Szociális Alap (ESZA) forrásából 
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https://www.vajma.info/cikk/vajdasag/21956/Obecse-Iskolapadok-es-tablak-kerulhetnek-kalapacs-ala.html
http://www.karpatalja.ma/karpatalja/nezopont/mingarelli-az-eu-tamogatni-fogja-a-velencei-bizottsagnak-az-ukran-oktatasi-torvennyel-kapcsolatos-ajanlasait/
http://www.karpatalja.ma/karpatalja/nezopont/mingarelli-az-eu-tamogatni-fogja-a-velencei-bizottsagnak-az-ukran-oktatasi-torvennyel-kapcsolatos-ajanlasait/
http://www.karpatalja.ma/karpatalja/kultura/magyar-kortars-filmhetet-rendeznek-kijevben/
http://www.kepesujsag.com/a-szentlaszloi-iskola-kozel-15-millio-kunas-tamogatast-nyert-el/
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támogatott projektre, amelyen a kultúrák közötti kommunikáció fejlesztése céljából közel 1,5 

millió kúnás támogatást nyert el. 

 

Megemlékezés és koszorúzás Vukováron 
2017. november 23. – kepesujsag.com 

Múlt csütörtökön a vukovári emléktemetőben, majd az ovčarai vesztőhelynél a város 

elestének a 26. évfordulóján a Vukovári Magyarok Egyesülete és a velük közösen emlékezők 

lerótták tiszteletüket és kegyeletüket a hősies harc, illetve az azt követő öldöklés magyar 

áldozatai előtt is. 

 

A politikai akarat és a pénz is megvan a kollégium építéséhez 
2017. november 23. –kepesujsag.com 

Jankovics Róbertnek, magyarságunk parlamenti képviselőjének a megválasztása óta az 

oktatás prioritást élvez, így az eszéki magyar oktatási központ kollégiumának a megépítése is. 

A múlt héten személyesen adta át Blaženka Divjak oktatási miniszternek a diákotthon építési 

engedélyeit. Az építkezés az oktatási minisztérium közbeszerzési eljárását követően 

kezdődhet meg. A 2018-as állami költségvetésben 5 millió kúna, a 2019-esben pedig 3 millió 

kúna áll rendelkezésre e célra. 

 

Nagy érdeklődés övezte a költészeti fesztivált 
2017. novmeber 23. – kepesujsag.com 

A HMDK Tengermelléki-fennsíki megyei egyesületének a szervezésében 11. alkalommal 

került sor szombaton kisebbségi költészeti fesztiválra, melyen a magyarokon kívül a város 

ruszin, olasz, szerb, bosnyák, szlovén és szlovák kisebbségének a képviselői vettek részt. 

 

Evangélikus „Lelkészreggeli” Ruszton 
2017. november 23. – volksgruppen.orf.at 

Soproni és észak-burgenlandi evangélikus lelkészek találkoztak csütörtökön Ruszton. A már 

hagyományos munkareggeli során az elmúlt év közös programjait értékelték, és a jövő évi 

együttműködés főbb pontjaiban is megegyeztek. 

 
 

Elektronikus sajtó 

 

Határok nélkül 

2017. november 23. – Kossuth Rádió 
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http://www.kepesujsag.com/megemlekezes-es-koszoruzas-vukovaron/
http://www.kepesujsag.com/politikai-akarat-es-penz-megvan-kollegium-epitesehez/
http://www.kepesujsag.com/nagy-erdeklodes-ovezte-kolteszeti-fesztivalt/
http://volksgruppen.orf.at/magyarok/stories/2880025/
https://www.mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth?date=2017-11-23_18:30:00&ch=mr1
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Román-magyar együttműködési konferenciát tartottak Aradon 

Felül kell vizsgálniuk a románoknak, hogy az 1918. december elsejei Gyulafehérvári 

Nyilatkozatban ígért kisebbségi jogokat betartotta-e a román állam vagy sem - jelentette ki 

Smaranda Enache román emberjogi aktivista, a Pro Európa Liga elnök  az Aradon 

megrendezett  román-magyar együttműködési konferencián.  

 

Erdélyi Magyar Érték lett a Vallásszabadság törvénye, és azon dolgoznak, hogy 

Hungarikummá váljon 

Erdélyi Magyar Érték lett a Vallásszabadság törvénye, és azon dolgoznak, hogy 

Hungarikummá váljon. Az 1568-as tordai országgyűlésen megszavazott  törvény felvételét a 

Magyar Unitárius Egyház  kérte az  Értéktárba. A részletekről Hegedüs Csillát, az Erdélyi 

Magyar Értéktár Bizottság elnökét, az RMDSZ kultúráért felelős ügyvezető alelnökét kérdezte 

a Határok nélkül. 

 

A Maros megyei Kerelőszentpálon szerdán tették le az alapkövét Európa egyik 

legkorszerűbb takarmánykeverő nagyüzemnek     

A Maros megyei Kerelőszentpálon szerdán tették le az alapkövét Európa egyik legkorszerűbb 

takarmánykeverő nagyüzemnek. A magyar és román cégek által létrehozott vállalkozás lesz az 

eddigi legjelentősebb magyar tőkével megvalósuló agrárberuházás Romániában.  

 

A Minority SafePack polgári kezdeményezés aláírásgyűjtéséhez Hunyad megye 

RMDSZ-szervezete négyezer aláírás összegyűjtését vállalta 

A Minority SafePack polgári kezdeményezés aláírásgyűjtéséhez Hunyad megye RMDSZ-

szervezete négyezer aláírás összegyűjtését vállalta, ami - figyelembe véve a szórványhelyzetet, 

hogy a megyében kevesebb, mint tizenötezer magyar él - igen nehéz feladat. Az 

aláírásgyűjtésről és a kezdeményezés esélyeiről a Határok nélkül riportere Winkler Gyula 

Hunyad megyei RMDSZ-elnököt, Európai Parlamenti képviselőt kérdezte. 

 

Budapesten a Szent István Bazilikában november 26-án, vasárnap emlékmisét 

tartanak az 1944-ben és 45-ben ártatlanul lemészárolt délvidéki magyarokért 

Budapesten a Szent István Bazilikában november 26-án, vasárnap emlékmisét tartanak az 

1944-ben és 45-ben ártatlanul lemészárolt délvidéki magyarokért. Az egyházi megemlékezést 

16 évvel ezelőtt Cseresnyésné Kiss Magdolna, a Keskenyúton Alapítvány kuratóriumi elnöke 

kezdeményezte, akit Ternovácz István telefonon ért el. 
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140. évfordulóján különleges előadással nyitották meg a nagyváradi Ady Endre 

Emlékmúzeum 14 hónapon át zajló programját 

140. évfordulóján különleges előadással nyitották meg a nagyváradi Ady Endre 

Emlékmúzeum 14 hónapon át zajló programját 2019 január 27-én, a költő halálának 100. 

évfordulóján ér véget az eseménysorozat, a Határok nélkül riprotere kérdezte a programokról 

a múzeumigazgatót. 

 
 


