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Nyomtatott és online sajtó 
 

Potápi: a vajdasági magyarok szempontjából kiváló a kisebbségi választás 
eredménye 
2018. november 5. – MTI, kormany.hu, Mandiner, 888.hu, , Felvidék Ma, Origo, Pannon 

RTV, Vajdaság MA, Magyar Szó, Lokál, Magyar Idők, Magyar Hírlap, Echo TV 

Kiváló eredmény született a magyarság szempontjából a hétvégi kisebbségi nemzeti tanácsi 

választáson Szerbiában - értékelt a nemzetpolitikai államtitkár hétfőn Budapesten. Potápi 

Árpád János a Nemzetpolitikai Kutatóintézet rendezvényén elmondta: harmadszor tartottak 

ilyen választásokat Szerbiában, ahol 22 nemzeti tanács működik, közülük 18-at közvetlenül 

választanak meg, közte a Magyar Nemzeti Tanácsot (MNT). Az államtitkár szerint már a 

voksolást megelőző regisztráció során fel lehetett mérni a valódi helyzetet, azt, hogy ki mire 

számíthat. Augusztus 24-én jelentette be a Magyar Összefogás a listáját, ezt követte jóval 

később a Magyar Mozgalom – idézte fel Potápi Árpád János, aki szerint már ebből lehetett 

következtetni az eredményre. Az MNT az elmúlt években rendkívül sikeres munkát végzett; 

az elmúlt négy évben Vajdaság-szerte nagyon jól látták az emberek, hogy a magyar 

kormánnyal szorosan összefogva, együtt dolgozva az ottani közösségek, civil szervezetek 

milyen eredményeket tudtak elérni – összegzett. 

 

Orbán Balázs: kulcsfontosságú, hogy a külhoni magyar gyerekek az 
anyanyelvükön tanuljanak meg gondolkodni 
2018. november 5. – MTI, kormany.hu, Origo, karpatalja.ma, Demokrata, Székelyhon, 

Magyar Idők 

A magyar nyelv nemzeti vagyon, és kulcsfontosságú, hogy a magyar gyerekek magyarul 

tanuljanak meg gondolkodni - jelentette ki Orbán Balázs miniszterhelyettes, a 

Miniszterelnökség parlamenti és stratégiai államtitkára a felvidéki Ipolyságon, ahol köszöntőt 

mondott a Rákóczi Szövetség magyar összefogást jelképező ösztöndíjainak átadásán hétfőn. 

Az ünnepségen a magyar kormány és a Rákóczi Szövetség képviselőin kívül a felvidéki 

magyarság politikai érdekképviseletének több helyi és országos vezető személyisége is részt 

vett, köztük Menyhárt József, a Magyar Közösség Pártjának (MKP) elnöke. Az ünnepség 

keretében két helyi magyar oktatási nyelvű általános iskola kiselsőseinek, illetve szüleiknek 

adták át a Rákóczi Szövetség beiratkozási ösztöndíját. Orbán Balázs az ünnepségen mondott 

beszédében a magyar nyelv és a magyar nyelvű oktatás adta lehetőségekről beszélt, a 

gyarapodás kulcsfontosságú eszközeiként méltatva azokat.  

 

A strasbourgi bíróságon panaszolták be a román államot a marosvásárhelyi 
Fekete Március miatt 
2018. november 6. – MTI, Krónika, maszol.ro, transindex.ro, Nyugati Jelen, Magyar  Hírlap, 

Magyar Idők, Origo, 888.hu, Echo TV 
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https://888.hu/article-potapi-a-vajdasagi-magyarok-szempontjabol-kivalo-a-kisebbsegi-valasztas-eredmenye
https://888.hu/article-potapi-a-vajdasagi-magyarok-szempontjabol-kivalo-a-kisebbsegi-valasztas-eredmenye
https://888.hu/article-potapi-a-vajdasagi-magyarok-szempontjabol-kivalo-a-kisebbsegi-valasztas-eredmenye
http://m.origo.hu/nagyvilag/20181105-orban-balazs-ipolysag.html
http://m.origo.hu/nagyvilag/20181105-orban-balazs-ipolysag.html
http://magyarhirlap.hu/cikk/132728/A_strasbourgi_birosagon_panaszoltak_be_a_roman_allamot_a_marosvasarhelyi_Fekete_Marcius_miatt
http://magyarhirlap.hu/cikk/132728/A_strasbourgi_birosagon_panaszoltak_be_a_roman_allamot_a_marosvasarhelyi_Fekete_Marcius_miatt
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Az Emberi Jogok Európai Bíróságán panaszolták be a román államot az 1990 márciusában 

történt marosvásárhelyi véres román-magyar összecsapás áldozatainak a családtagjai amiatt, 

hogy a katonai ügyészség nem vizsgálta ki a Fekete Március eseményeit. Erről Tőkés László, 

az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács (EMNT) elnöke, Kincses Előd ügyvéd, a marosvásárhelyi 

események koronatanúja és Menyhárt Gabriella ügyvéd beszéltek egy hétfői nagyváradi 

sajtótájékoztatón. Tőkés László elmondta: a posztkommunista Romániában mind az 1989-es 

forradalom, mind a bukaresti bányászjárások, mind pedig a Fekete Március felelőseinek a 

kiderítését és felelősségre vonását elszabotálták. Az első kettő dossziéit strasbourgi ítéletek 

következtében a román igazságszolgáltatás újranyitotta, és most elérkezett az idő a Fekete 

Március felelőseinek a megkeresésére is. Az európai parlamenti képviselő szerint e három ügy 

kiemelt fontosságú a romániai igazságtétel szempontjából. Menyhárt Gabriella ügyvéd 

elmondta: a marosvásárhelyi etnikai konfliktusban megvakított Sütő András drámaíró, 

valamint az összetűzés három halálos áldozatának a hozzátartozói megbízásából folyamodott 

tavaly a román katonai ügyészséghez, kérve a Fekete Március hátterében álló politikai 

események kivizsgálását, és az emberiesség ellen elkövetett bűncselekmények felelőseinek a 

törvény elé állítását. Az ügyészség nem foglalkozott érdemben az üggyel. 

 
 

„Mintha az ügyészség írta volna” – több hónapos késéssel kiadták a székely 
terrorperben hozott ítélet indoklását 
2018. november 5. – Krónika 

Közel négy hónappal a jogerős ítélet kihirdetése után, számos hivatalos kérést követően 

közölte a bíróság a székelyföldi terrorperben hozott ítélet indoklását. A hírt az egyik elítélt 

felesége, Beke Csilla hozta nyilvánosságra a Facebook közösségi oldalon, bejegyzésének a 

Bűnügyi döntés indoklása vagy a vádirat igazolása? címet adta. A július 4-én meghozott 

ítéletet, annak indoklását, a jogi besorolás megváltoztatásáról szóló június 15-ei végzést 

október 31-én kapta meg a család és a védelem, olyan formában, hogy azon a bírók és az 

ügyész aláírása sem szerepel. Az indoklást 30 napon belül lehet megfellebbezni a legfelsőbb 

bíróságon, ahol az óvás öt bíróból álló tanács elé kerül. Beke Csilla szerint az indoklás 

következtetéseken és feltételezéseken alapul, úgy néz ki, „mintha az ügyészség írta volna”. 

 

Menő szakok, pénzes állások 
2018. november 5. – Krónika 

Bőséges kínálatból választhatnak a továbbtanulás mellett döntő erdélyi fiatalok, de az 

egyetem utáni elhelyezkedéskor csak a legkeresettebb szakok hallgatói számíthatnak igazán 

kecsegtető állásajánlatokra. Néhány szakmában már a kezdő fizetés is meghaladja az ezer 

eurót, és vannak hallgatók, akik már tanulmányaik alatt jól fizető állást találnak. Ezekről a 

szakokról beszélgettek a két legnépszerűbb, magyar tannyelvű képzést is kínáló erdélyi 

egyetem rektorhelyettesével. 
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https://kronika.ro/erdelyi-hirek/bmintha-az-ugyeszseg-irta-volnar-n-tobb-honapos-kesessel-kiadta-a-legfelsobb-birosag-a-szekely-terrorper-indoklasat
https://kronika.ro/erdelyi-hirek/bmintha-az-ugyeszseg-irta-volnar-n-tobb-honapos-kesessel-kiadta-a-legfelsobb-birosag-a-szekely-terrorper-indoklasat
https://kronika.ro/erdelyi-hirek/bmintha-az-ugyeszseg-irta-volnar-n-tobb-honapos-kesessel-kiadta-a-legfelsobb-birosag-a-szekely-terrorper-indoklasat
https://kronika.ro/extra/meno-szakok-penzes-allasok
http://www.maszol.ro/index.php/tarsadalom/103945-szilagyi-n-sandor-jo-lenne-nepszamlalaskor-odafigyelni-a-kett-s-identitasuakra-is
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Szilágyi N. Sándor: jó lenne népszámláláskor odafigyelni a kettős identitásúakra 
is  
2018. november 5. – maszol.ro 

A kétnyelvűséget vagy akár a kettős identitást evidenciának tekintjük. Olyannyira, hogy 

egyikről sem igazán beszélünk, hiszen „mindenki tudja”, mi is a helyzet ezekkel. Szilágyi N. 

Sándor kolozsvári nyelvészprofesszort egy olyan beszélgetésre kérték fel, amelyben tisztázzák 

azokat az „evidenciákat” is, amelyeket talán nem is jól, esetleg félreértve használunk. Az 

interjúalany ugyanakkor felvetett egy kérdést: mit ikszeltessen népszámláláskor az a személy, 

aki egyformán tekinti magát magyarnak és románnak? 

 
Az Európai Néppárt helsinki kongresszusán vesz részt az RMDSZ  
2018. november 5. – maszol.ro 

Helsinkiben tartja idei kongresszusát az Európai Néppárt november 7-8. között. A kétnapos 

rendezvény legkiemelkedőbb eseménye az úgynevezett csúcsjelölt megválasztása lesz az 

Európai Bizottság elnöki tisztségére. Az RMDSZ delegációját Kelemen Hunor szövetségi 

elnök vezeti. A szövetség célja, hogy minél több lehetőséget kihasználva beszéljen az erdélyi 

magyar közösség céljairól, mindarról, amiről az RMDSZ európai parlamenti kampánya is 

szól: noha az EU számos intézkedése előnyként értékelhető, Európának változnia kell, hiszen 

csak egy erős Európában képzelhető el egy fejlődő Erdély.  

 
Meg kell óvni a kisebbségi magyar oktatást 
2018. november 5. – szekelyhon.ro 

A Magyar Szülők Szövetségének főbb célkitűzéseit ismertette Csíky Csengele szövetségi elnök 

szombat délelőtt Csíkszeredában. Ugyanakkor bemutatta az oktatási intézmények szervezeti 

és működési keretszabályzatának általuk készített hivatalos magyar fordítását. A Sapientia 

egyetemen tartott előadáson elhangzott, a szülők, szülői közösségek szövetségbe 

tömörülésével kinyilvánítják, hogy tudatosult bennük, a romániai magyar oktatás semmi 

mással nem pótolható, és határozottan jelzik azt is, hogy az elmúlt időszak meggyőzte őket 

arról, meg kell óvni a kisebbségi magyar oktatás eddig kiépített hálózatát. Ugyanakkor 

biztosítani kell ugyanazokat a lehetőségeket, működési feltételeket és jogokat, amelyek a 

többségi nemzet oktatási intézményei számára adottak. 

 
Magukra maradtak az alkotmánymódosítást kezdeményező román unionisták 
2018. november 5. – Krónika 

Kevesebb mint egy hónap alatt, december elsejéig szeretnék összegyűjteni az 

alkotmánymódosításhoz szükséges félmillió aláírás kétszeresét a Románia és a Moldovai 

Köztársaság egyesülését szorgalmazó aktivisták. Az unionisták kolozsvári bemutatkozásán 

kiderült, nemigen bíznak a Prut menti országok politikai döntéshozóinak tettrekészségében. 

 
A képviselőház elfogadta az Egyesülés autópályára vonatkozó tervezetet  
2018. november 5. – maszol.ro, transindex.ro 

 
E

rd
é

ly
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https://kronika.ro/erdelyi-hirek/magukra-maradtak-az-alkotmanymodositast-kezdemenyezo-roman-unionistak
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Cikkelyenként elfogadta hétfőn a képviselőház a Marosvásárhely- Iaşi autópálya megépítését 

lehetővé tevő törvénytervezetet. A végső szavazás szerdára várható ez ügyben. A javaslatot a 

Népi Mozgalom Párt (PMP) nyújtotta be, és minden politikai párt képviselői támogatták 

aláírásukkal. A tervezet értelmében az Egyesülés nevet viselő sztráda (Autostrada Unirii) 

Románia és a Moldovai Köztársaság határán kezdődik majd, egy, a Prut folyón átívelő híddal. 

Az autópálya a Brassó-Bors közötti A3-as sztrádához vezető bekötőútba torkollik majd 

Marosvásárhely közelében.   

 
Kezdeményezték Makkai Gergely kizárását az RMDSZ-ből  
2018. november 5. – transindex.ro 

Az RMDSZ Maros megyei szervezetének Területi Állandó Tanácsa arról döntött, hogy 

kezdeményezi Makkai Gergely RMDSZ-ből való kizárását, hiszen nem tett eleget a TÁT 

október 4-én meghozott döntésének, melyben Marosvásárhely alpolgármesteri tisztségéről 

való lemondására szólította fel. „Az elmúlt időszakban többen is beszéltünk Makkai 

Gergellyel, mindannyian emlékeztettük őt tanácsosjelölti vállalására, miszerint tiszteletben 

fogja tartani a Szövetség programját, szabályzatát és döntéseit. Nem tett eleget az RMDSZ 

kérésének, így a Területi Állandó Tanács kezdeményezi a tagságának megvonását és Makkai 

Gergely RMDSZ-ből való kizárását. A magunk részéről már most úgy tekintjük, hogy a 

Marosvásárhelyi tanácsban a továbbiakban nem tíz, hanem kilenc tanácsossal dolgozunk, 

azonban jogi értelemben vett döntést csak az SZKT hozhat” – mondta Péter Ferenc.  

 

Vágán visszalépett az egyik polgármesterjelölt az MKP-s jelölt javára 
2018. november 5. - Ma7.sk 

A függetlenként induló Szabó Eugen visszalépett a polgármester-jelöltségtől az MKP 

színeiben induló Jalsovszky Róbert javára a mátyusföldi Vága községben. A 44 éves Szabó 

Eugen 2014-ben egyike volt a nyolc polgármesterjelöltnek. Akkor a függetlenként induló 

Kubica Adrián lett a győztes. A ma már teljesen szlovák Szered szomszédságában fekvő 

faluban idén hárman szálltak versenybe a polgármesteri székért. A most is függetlenként 

induló Kubica Adriánnak az MKP-s önkormányzati képviselő, Jalsovszky Róbert, valamint a 

szintén függetlenként induló Szabó Eugen személyében akadt kihívója. A feszültté váló 

kampányhajrában Szabó Eugen november 4-én jelentette be, hogy eláll a polgármester-

jelöltségtől, és szimpatizánsait arra buzdítja, az MKP jelöltjét, a 24 éve önkormányzati 

képviselőként tevékenykedő Jalsovszky Róbertet támogassák. 

 

"Mi egy értékeken alapuló világban hiszünk!" 
2018. november 5. - Ma7.sk 

Mons. Lénár Károly pápai káplánért tartottak ünnepi szentmisét a tardoskeddi Szent István 

király templomban, és itt került felszentelésre a tiszteletére készített emléktábla. A program a 

faluházban kezdődött Csáky Pál: Hit és illúzió darabjának előadásával, majd a templomban 

ünnepi szentmisével folytatódott, melyet Ďurčo Zoltán püspöki helynök celebrált. A 
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http://itthon.transindex.ro/?hir=53416&Kezdemenyeztek_Makkai_Gergely_kizarasat_az_RMDSZbol
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szentmise végén Farkas Zsolt szőgyéni plébános, a Jópásztor Alapítvány elnöke, Károly atya 

méltatója elmondta: igaz, hogy Károly atya életpéldája benne van szívünkben, 

emlékezetünkben, de kötelességünk emlékét akár kőbe is vésni, hogy Krisztus bátor 

hitvallójának tanúságtétele, a felvidéki közösségért végzet fáradhatatlan tevékenysége 

megőrződjön az utánunk jövő generációk számára is.   

 

Kaposkelecsényen változásokra van szükség 
2018. november 5. - Ma7.sk 

Varga Tibor nyolc éve önkormányzati képviselő Kaposkelecsényben. Sok tapasztalatot 

szerzett a munka során, és azt is megfigyelte, hogyan nem szabad egy települést vezetni. 

Szívügyének tekinti szülőfaluja jövőjét, ezért azon dolgozik, hogy újra fejlődő pályára állítsa a 

községet. Nem véletlen tehát, hogy elindul a polgármester-választáson. Hogy pontosan miért 

döntött így, arról a fiatal, harminckét éves Varga Tibort kérdezzük. Elmondja, hogy 

véleménye  szerint a faluközösség szekere rossz irányban halad. A környék kisebb falvaiban is 

komolyabb az előrelépés, több a fejlesztés, mint Kaposkelecsényen. Akárhogy is próbálkoztak 

a képviselőtársaival, a jelenlegi polgármesterrel lehetetlen együttműködni. 

 

Megőrizni Somorja kisvárosi és magyar jellegét 
2018. november 5. - Ma7.sk 

Tisztességes, sárdobálástól mentes kampányt kíván folytatni Somorján Orosz Csaba 

alpolgármester, az MKP polgármesterjelöltje, aki jól felkészült csapattal, képviselőjelölt-

társaival vág neki az önkormányzati választásoknak. Bárdos Gábor jelenlegi városvezető már 

nem indul a választásokon. A fele-fele arányban magyarok és szlovákok lakta, dinamikusan 

fejlődő kisváros polgármesteri tisztéért ugyanakkor Orosz Csabán kívül még öten, függetlenek 

és pártok jelöltjei indulnak november 10-én. A városka sorsát szívén viselő Orosz Csaba 

elmondása szerint szót tud érteni a magyar és a szlovák lakosokkal is, s legfőbb célkitűzése, 

hogy Somorja kisvárosi jellegét megőrizze. 

 

Pathi fiatalok látogatása Budapesten a helyi Csemadokkal 
2018. november 5. – bumm.sk 

Budapesten kirándultak a pathi csemadokosok az őszi szünetben. Ezzel adósságukat rótták le 

a nyári táboraikban résztvevő gyerekek felé. A fővárosba érkezve délelőtt a 3D Gallery 

kiállítására látogattak el, ahol  játszva tanultak a fiatalok és élhették át a művészet csodáit. 

Délután a Cyberjump laser és trambulin parkba folytatták útjukat. Itt laserharcoltak, majd a 

trambulin parkban ugráltak a gyerekek. A mostani kiránduláson a Csemadok Pathi 

Alapszervezetének a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. támogatásával harmadik ízben 

megrendezett Élmény-és Kalandtábor táborlakói vettek részt. 

 

Idén Naszvadon rendezik a Felvidék legnagyobb zenei díjátadóját 
2018. november 5. – Felvidék Ma 

2018. november 17-én, szombaton, 19 órai kezdettel a naszvadi művelődési otthonban 

rendezik meg a Harmónia – Szlovákiai Magyar Zenei Díj 7. gálaműsorát. Az alapítók régi 
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https://ma7.sk/tajaink/kaposkelecsenyen-valtozasokra-van-szukseg
https://ma7.sk/tajaink/megorizni-somorja-kisvarosi-es-magyar-jelleget
https://www.bumm.sk/regio/2018/11/05/pathi-fiatalok-latogatasa-budapesten-a-helyi-csemadokkal
https://www.bumm.sk/regio/2018/11/05/pathi-fiatalok-latogatasa-budapesten-a-helyi-csemadokkal
https://felvidek.ma/2018/11/iden-naszvadon-rendezik-a-felvidek-legnagyobb-zenei-dijatadojat/
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adósságukat törlesztik ezzel, mivel a díj gondolata a nagyközségben fogant, az első 

ösztönzések, biztató szavak és támogatások Naszvadhoz köthetők, továbbá a település 

közössége is lélekben magáénak érzi a kezdeményezést. 

 

Pásztor István: A népakarat mindenkit kötelez 
2018. november 5. – Vajdaság MA, Pannon RTV 

Köszönöm minden vajdasági magyar szavazópolgárnak, nemzettársamnak, aki a Magyar 

Összefogás listájára szavazott, megerősítve ezzel az eddig elvégzett munkát, amit Hajnal Jenő 

vezetésével a Magyar Összefogás listáján bejutott képviselők tovább fognak vinni - közölte 

Pásztor István, a VMSZ elnöke a párt Facebook oldalán. Olyan erőt, pozitív energiát, 

nyitottságot, támogatást jelentenek a Vajdasági Magyar Szövetség által támogatott Magyar 

Összefogásra leadott szavazatok, amit munkával, a közösség terveinek, elképzeléseinek a 

valóra váltásával fogunk visszaigazolni. 

 

A jövő év novemberében indul az adás a Vajdasági RTV új épületéből 
2018. november 5. – Vajdaság MA 

A Vajdasági RTV új épületén az építkezési munkálatok jó ütemben haladnak. Az első szakasza 

az építkezésnek a végéhez közeledik, de már megvan a pénz a második szakaszhoz is – 

mondták az illetékesek. Jövő novembertől 16 nyelven készítenek ott majd televíziós 

műsorokat. 

 

DK: a kiutasított konzul számoljon be, hány kárpátaljai magyar van veszélyben! 
2018. november 5. – MTI, ATV, karpatalja.ma  

A Demokratikus Koalíció (DK) kezdeményezi, hogy az Ukrajnából kiutasított beregszászi 

magyar konzul a parlament honvédelmi és rendészeti bizottsága előtt számoljon be arról, 

hány Kárpátalján élő magyar állampolgárt fenyeget veszély. Vadai Ágnes, a bizottság DK-s 

alelnöke hétfői, budapesti sajtótájékoztatóján emlékeztetett: a Mirotrovec elnevezésű 

szélsőséges ukrán honlap több száz, magyar állampolgárságot felvett ember adatait hozta 

nyilvánosságra, akiket hazaárulónak tart és deportálna. Az országgyűlési képviselő a kialakult 

helyzetért a magyar kormányt okolta. Szerinte a kabinet csak kihasználta a Kárpátalján 

élőket, mert a "választáson kellett a szavazatuk, de utána odadobták őket az oroszoknak és az 

ukrán szélsőjobbnak". A kettős állampolgárok adataival eredetileg csak a magyar állam 

rendelkezett, de a szélsőséges ukrán honlap készítői azt állítják, hogy a listát az orosz 

titkosszolgálatoktól lopták - jegyezte meg. 

 
Tartalmas honismereti kirándulás 
2018. november 5. – Kárpátalja 
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https://www.vajma.info/cikk/vajdasag/22989/Pasztor-Istvan-A-nepakarat-mindenkit-kotelez.html
https://www.vajma.info/cikk/vajdasag/22991/A-jovo-ev-novembereben-indul-az-adas-a-Vajdasagi-RTV-uj-epuletebol.html
https://www.vajma.info/cikk/vajdasag/22991/A-jovo-ev-novembereben-indul-az-adas-a-Vajdasagi-RTV-uj-epuletebol.html
http://www.atv.hu/belfold/20181105-vadai-a-kiutasitott-konzul-szamoljon-be-hany-karpataljai-magyar-van-veszelyben
http://karpataljalap.net/?q=2018/11/05/tartalmas-honismereti-kirandulas
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A KMKSZ Felső-Tisza-vidéki Középszintű Szervezetének tagjai több mint ötvenen indultak el, 

hogy megismerkedjenek a Rákóczi-szabadságharc fontosabb helyszíneivel. Utunk első 

állomása a munkácsi vár volt, ahol Cubik László idegenvezetőnk ismertette a vár történetét, 

Zrínyi Ilona korát, meglátogattuk a Rákóczi, a Kazinczy, valamint a nemrég kialakított 

Korjatovics termet. Munkács után tovább folytattuk utunkat a beregszentmiklósi 

várkastélyba. A kastélyban Bartos József festőművész  vezetett körbe. Előadásából 

megismertük a kastély történetét, szó volt Zrínyi Ilona és Thököly Imre találkáiról, az itt 

bontakozó szerelmükről. Azt is megtudtuk, hogy  II. Rákóczi Ferenc a szabadságharc leverése 

után egy éjszakát a kastélyban töltött. 

 

Emberöltő – tisztelgés 30 év munkája előtt 
2018. november 5. – Muravidéki Magyar Rádió 

Terítők, futók, kendők, ingek: a hetési minta szinte mindenhol megállja a helyét, egyben 

mutatós is. Nemzeti kultúránk olyan öröksége, amely a mai ember szemének is tetszetős, 

kellemes. 30 éve annak, hogy a Muravidéken újra felvették a tűt és a fonalat. és varrni 

kezdték a már majdnem elfeledett mintát. Ennek örömére kiállítást szervezett az MNMI, 

illetve a Galéria és Múzeum a lendvai várban. 

 

100 éves a Szent István Egylet 
2018. november 5. – volksgruppen.orf.at 

Fennállásának 100. évfordulóját ünnepelte a Szent István Egylet, mely a legrégebbi 

hagyománnyal rendelkező magyar egylet Bécsben. Az egylet 1918. október 21-én alakult, 100 

évvel később szentmisével, ünnepélyes fogadással és egy kötet kiadásával ünnepelték meg az 

évfordulót. 

 

Elektronikus sajtó 

 

Határok nélkül 

2018. november 5. – Kossuth Rádió 

 

Potápi: A magyarság szempontjából kiváló eredmény született a szerbiai 

nemzeti tanácsi választáson 

Kiváló eredmény született – a magyarság szempontjából - a vasárnapi kisebbségi nemzeti 

tanácsi választáson Szerbiában – mondta a nemzetpolitikai államtitkár ma délelőtt a 
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http://www.rtvslo.si/mmr/prispevek/174573367
https://volksgruppen.orf.at/magyarok/stories/2945570/
https://www.mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth?date=2018-11-05_18-02-00&enddate=2018-11-05_18-40-00&ch=mr1
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Nemzetpolitikai Kutatóintézet konferenciáján. Potápi Árpád János értékelte a vajdasági 

Magyar Nemzeti Tanács elmúlt 4 éves munkáját, és sikeresnek ítélte a magyar kormánnyal a 

szoros együttműködését.  

 

A Vajdasági Magyar Szövetség által támogatott Magyar Összefogás listájának 

fölényes győzelmét hozta a vasárnapi nemzeti tanácsi választás a Délvidéken 

A Vajdasági Magyar Szövetség által támogatott Magyar Összefogás listájának fölényes 

győzelmét hozta a vasárnapi nemzeti tanácsi választás a Délvidéken. A kisebbségi 

önkormányzati választásokon két lista indult, a harmadik politikai csoportosulás a kampány 

közepe táján bojkottot hirdetett. Németh Ernő jelenti Szabadkáról. 

 

26 évvel ezelőtt ezen a napon hirdették ki a regionális és kisebbségi nyelvek 

európai kartája 

26 évvel ezelőtt ezen a napon hirdették ki a regionális és kisebbségi nyelvek európai kartája, 

amelyet az Európa Tanács Miniszteri Bizottsága fogadott el Strasbourgban. A karta célja, 

hogy védje az Európában beszélt helyi és kisebbségi nyelveket. Iváncsik Attila mikrofonja 

előtt Darcsi Karolinát, a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség politikai-kommunikációs 

titkárát hallják. 

 

Tőkés László: Európában csak az lehet ünnep, ami összeköti a nemzeteket 

Európában csak az lehet ünnep, ami összeköti a nemzeteket - fogalmazott Tőkés László 

nagyváradi sajtótájékoztatóján a gyulafehérvári nemzetgyűlés közelgő centenáriuma 

alkalmából. Az európai parlamenti képviselő kiemelte, figyelembe kell venni, hogy az, ami az 

egyik nemzetnek ünnep, a másiknak gyász és veszteség. Példaként említette Nagyvárad 

városnapját, amelyet véleménye szerint hivalkodó, provokatív külsőségek között tartottak 

meg. Ugyanez a dátum, október 12-e a román bevonulás évfordulója is egyben. Ezért azzal a 

felhívással fordul a nagyváradi önkormányzathoz, hogy egy olyan napra tűzzék ki a 

városnapot, amely nem szembeállítja a románokat és a magyarokat, hanem összekapcsolja 

egymással.  

 

Interjú Csallóközcsütörtök polgármesterével 

Csallóközcsütörtök egy békés sziget a szlovák betelepülések által rohamosan növekvő felső-

csallóközi – egyelőre még – magyar többségű települések között. A falu önkormányzata meg 

is szeretné tartani ezt az állapotot, sőt, az időközben elvándorolt fiatal családokat is haza 

várja. Haják Szabó Mária beszélgetett a település polgármesterével, Őry Péterrel. 
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A románia Barcaföldvár neve hírhedt fogolytáboráról véste be magát az erdélyi 

magyarság emlékezetébe 

A románia Barcaföldvár neve hírhedt fogolytáboráról véste be magát az erdélyi magyarság 

emlékezetébe. A második világháború után itt kialakított gyűjtőtáborban több ezren 

szenvedtek csak azért, mert magyarok voltak. Ma is rendezetlen az egykori haláltábor 

területe, a tömegsír felett emlékmű áll. Két évtizede kemény harcot folytatott a földvári 

polgármesterrel Ungvári Barna, az egykori hídvégi, a mostani uzoni lelkész, akinek gondja 

van arra, hogy minden évben november 4-én megemlékezzenek az áldozatokról.  

 

Az 1944-es jugoszláv partizánvérengzésre emlékeznek Délvidék szerte ezekben a 

napokban. 

Az 1944-es jugoszláv partizánvérengzésre emlékeznek Délvidék szerte ezekben a napokban. A 

II. világháború végén több ezer vajdasági magyart mészároltak le a partizánok. A pontos 

számok ismeretlenek. Szabadkán, az egykori téglagyár gödrében, a Vergődő madár emlékmű 

tábláin 978 áldozat neve szerepel, akiket 19 településről hajtottak a kivégzés helyszínére. 

Jövőre hat új tábla kerül fel újabb nevekkel az emlékfalra - jelentette be a megemlékezésen a 

szabadkai városi közgyűlés elnöke. Német Ernő összeállításában először Bunford Tivadart 

halljuk.  

 

Pénzidomár címmel szerveznek vetélkedőt középiskolásoknak Erdélyben 

Pénzidomár címmel szervez vetélkedőt középiskolásoknak a Sapientia Erdélyi Magyar 

Tudományegyetem és Magyarország Csíkszeredai Főkonzulátusa. A novemberben zajló 

vetélkedő több szakaszos, tehát az érdeklődők jól figyeljenek az időpontokra. 

 

 

 

 


