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Nyomtatott és online sajtó 
 

 

Mátyás könyvtárát bemutató másolatokból nyílt kiállítás Dombóváron 
2018. november 6. – MTI, Webrádió, Mandiner, Magyar Idők 

Mátyás király könyvtárát, a Bibliotheca Corvinianát bemutató kiállítás nyílt kedden 

Dombóváron a Mátyás-emlékév keretében, a tárlat megnyitóján a nemzetpolitikáért felelős 

államtitkár a reneszánsz uralkodót többi között a közép-európai egység megteremtőjeként 

méltatta. Potápi Árpád János hangsúlyozta: Mátyás, akinek erős, büszke Magyarországot 

kellett építenie, a 15. század második felében szintén erős közép-európaiságra építve akarta 

megállítani az oszmán terjeszkedést. Azt mondta: a 2016-os Márton Áron-, majd a tavalyi 

Szent László-emlékév után az államtitkárság azért hirdette meg a Mátyás királyra emlékező 

programsorozatot, mert Mátyás több mint 500 év elteltével is követendő példa lehet az egész 

magyarságnak. Felidézte: az uralkodó - a királlyá választása, majd megkoronázása körüli 

viharos időszakban - bizonyította rátermettségét, megszüntette az ország szétziláltságát, 

megerősítette a határait, és a Magyar Királyság néhány év múlva az akkor Európa egyik 

legjelentősebb országa lett. Szólt arról is, hogy Mátyás a közép-európai egység egyik 

megteremtője is volt. Az oszmán birodalom megállítása olyannyira sikerült neki, hogy "halála 

után 26 évig nem történt török betörés Magyarországra" - tette hozzá. 

 

Orbán Balázs: a magyar oktatásban részesülő gyermekek biztosítják a magyar 
jövőt 
2018. november 5. – MTI, Magyar Idők, Magyar Hírlap, fidesz.hu, kormany.hu, Origo, Lokál, 

karpatalja.ma, Felvidék.ma 

A magyar nyelvű nevelésben és oktatásban részesülő gyermekek biztosítják a magyarság és 

Magyarország jövőjét – jelentette ki Orbán Balázs miniszterhelyettes, a Miniszterelnökség 

parlamenti és stratégiai államtitkára a felvidéki Pólyán településen, ahol átadta a Kárpát-

medencei óvodafejlesztési program keretében felújított helyi magyar nyelvű óvodát kedden. 

Az államtitkár az ünnepélyes átadón mondott beszédében rámutatott: a magyar kormány úgy 

gondolja, hogy akkor van magyar jövő a Kárpát-medencében, ha a magyar nevelési és 

oktatási intézményeket felújítják, és így nagyobb a vonzerejük a környéken található más 

intézményekhez képest. Kifejtette: az erre az elképzelésre épülő Kárpát-medencei 

óvodafejlesztési program hozadékai már nyomon követhetőek Pólyán esetében is, hiszen 

miután sikerült egy vonzó alternatívát teremteni, megnövekedett a kereslet a magyar óvoda 

iránt, és ez hozzájárult a helyi magyar közösség megerősödéséhez. "Ha magyar lesz a nevelés 

és az oktatás, akkor annak résztvevői magyar emberekké lesznek, és ezek a magyar emberek 

alkotják majd a magyar hazát, ők biztosítják majd, hogy a következő évszázadokban is itt 

legyen a magyarság és Magyarország" - szögezte le Orbán Balázs. 
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http://mandiner.hu/cikk/20181106_ne_hagyja_ki_dombovaron_most_megtekintheto_a_bibliotheca_corviniana
https://magyaridok.hu/belfold/orban-balazs-a-magyar-oktatasban-reszesulo-gyermekek-biztositjak-a-magyar-jovot-3642617/
https://magyaridok.hu/belfold/orban-balazs-a-magyar-oktatasban-reszesulo-gyermekek-biztositjak-a-magyar-jovot-3642617/
https://magyaridok.hu/belfold/orban-balazs-a-magyar-oktatasban-reszesulo-gyermekek-biztositjak-a-magyar-jovot-3642617/
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Grezsa: a 21. század a magyarság évszázada lesz 
2018. november 5. – MTI, Ma7.sk, Híradó, Magyar Idők, Lokál, Echo TV,  

A 21. század a magyarság évszázada lesz, ezért is kell minél több gyermeket magyar oktatási 

intézménybe íratni - jelentette ki Grezsa István, a Szabolcs-Szatmár-Bereg megye és 

Kárpátalja együttműködésének fejlesztéséért és a Kárpát-medencei óvodafejlesztési program 

koordinálásáért felelős miniszteri biztos kedden a csallóközi Bakán, ahol átadta a program 

keretében felújított helyi magyar nyelvű óvodát kedden. A miniszteri biztos elmondta: reméli, 

hogy egyre több magyar embert sikerül elgondolkodtatni a Felvidéken arról, hogy mire 

irányul az anyaország igyekezete. Arra, hogy minél több gyerek járjon magyar oktatási 

intézménybe, és maradjon meg magyarnak, "nemcsak azért van szükség, mert erre kötelez 

bennünket a sorsunk (...), hanem azért is, mert a 21. század a magyarság évszázada lesz" - 

hangsúlyozta Grezsa István. Hozzátette: gazdaságilag, kulturálisan és a magyar anyanyelv 

segítségével kell belakni a Kárpát-medence terét. A miniszteri biztos - utalva arra, hogy 

Bakán nőtt a magyar óvodába íratott gyerekek száma - elmondta: a Felvidéken óriási 

lehetőségek vannak még a magyar oktatási intézménybe íratott gyermekek számának 

növelésére. 

 

A magyar külpolitika prioritásai változatlanok! 
2018. november 6. – Hirado.hu, Felvidek.ma, karpatalja.ma 

Továbbra is Európa és a transzatlanti kapcsolatok, a térségi és szomszédságpolitika, valamint 

a határon túli magyar közösségekkel kapcsolatos politika, a nemzetpolitika a magyar 

külpolitika három prioritása – jelentette ki Martonyi János volt külügyminiszter hétfőn. A 

Budapesten, a Külügyi és Külgazdasági Intézet, valamint a Kisebbségekért – Pro Minoritate 

Alapítvány szervezésében tartott rendezvényen mutatták be Csóti György Magyarok 

Európában című könyvét. 

 

 

Elmeszelték a talárosok a közigazgatási kódexet, visszakerül a parlamentbe a 
törvénykönyv 
2018. november 6. – Krónika, transindex.ro, maszol.ro 

Megbukott az anyanyelvhasználatot is bővítő közigazgatási kódex, miután az 

alkotmánybíróság – többszöri halasztás után – keddi ülésén teljes egészében alaptörvény-

ellenesnek nyilvánította az RMDSZ támogatásával elfogadott jogszabályt. Közleményében a 

taláros testület megállapította: sérült a kétkamarás parlament alkotmányos elve, vagyis a 

képviselőház olyan fontos változtatásokat épített a jogszabályba, amelyeket a tervezetről 

korábban szavazó szenátusnak nem volt alkalma megvitatni. Az alkotmánybírák egyhangúlag 

a kódex elutasítása mellett szavaztak. Az RMDSZ abban bízik, hogy az alkotmánybíróság 
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https://ma7.sk/kozelet/aktualis/grezsa-a-21-szazad-a-magyarsag-evszazada-lesz
https://ma7.sk/kozelet/aktualis/grezsa-a-21-szazad-a-magyarsag-evszazada-lesz
http://www.karpatalja.ma/karpatalja/nezopont/a-magyar-kulpolitika-prioritasai-valtozatlanok/
https://kronika.ro/belfold/elmeszeltek-a-talarosok-a-kozigazgatasi-kodexet-visszakerul-a-parlamentbe-a-torvenykonyv
https://kronika.ro/belfold/elmeszeltek-a-talarosok-a-kozigazgatasi-kodexet-visszakerul-a-parlamentbe-a-torvenykonyv
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döntése csupán ideiglenesen jelent akadályt egy hatékonyabb közigazgatást előíró jogszabály 

megalkotásának útjában. Cseke Attila, a szövetség szenátusi frakcióvezetője közölte, a 

talárosok döntésének hivatalos indoklását követően javított törvénytervezetről kell tárgyalnia 

a parlamentnek, szerinte ugyanis minden politikai alakulat belátja, hogy szükség van egy új 

közigazgatási törvénykönyvre. 

 
Makkai Gergely „nem akar szájkaratét” a Maros megyei RMDSZ-szel  
2018. november 6. – maszol.ro, transindex.ro 

Nem kíván szájkaratéba bocsátkozni az RMDSZ Maros megyei szervezetével, hiszen annál 

fontosabb ügyei vannak – nyilatkozta az Erdély TV-nek kedden Makkai Gergely, 

Marosvásárhely alpolgármestere, akinek az RMDSZ-ből való kizárását kezdeményezte előző 

nap a Területi Állandó Tanács. Marosvásárhely magyar alpolgármesterét múlt hónap elején 

szólította fel lemondásra az RMDSZ Maros megyei szervezetének Területi Állandó Tanácsa. A 

TÁT azt rótta fel Makkai Gergelynek, hogy úgy vett részt a város pénzén egy dél-koreai 

világbéke konferencián, hogy azt a városi RMDSZ vezetés ellenezte. De nemcsak a dél-koreai 

utazását, hanem eddigi alpolgármesteri tevékenységét is kifogásolta a megyei RMDSZ. 

Makkai Gergely azonban a felszólítás és többszöri tárgyalás ellenére sem volt hajlandó 

lemondani tisztségéről. Ezért kezdeményezi most a Területi Állandó Tanács a tagságának 

megvonását és a szövetségből való kizárását – magyarázta az ETV-nek Kovács Levente, a 

Maros megyei RMDSZ ügyvezető elnöke.  

 
Vass Levente nem kíván részt venni a Makkai Gergely kizárása körüli vitában 
2018. november 6. – transindex.ro 

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

kezdeményezi Makkai Gergely RMDSZ-ből való kizárását. Vass Levente, a marosvásárhelyi 

RMDSZ elnöke a Transindex kérdésére elmondta, nem szeretne részt venni abban a vitás 

kérdésben, amely Makkai Gergely az RMDSZ-ből való kizárásáról szól. Hozzátette, többször 

lett volna lehetőség arra, hogy az RMDSZ-en belül békésen rendezzék ezt az ügyet. “Felelős 

politikusként nem engedhetem meg magamnak, hogy a marosvásárhelyi RMDSZ-ben 

pazaroljunk a politikai mandátumokkal. Mindaddig, amíg Makkai Gergely az RMDSZ és a 

frakciónk tagja, addig számítunk a tizedik szavazatra is”- mondta Vass Levente.  

 

Iskolákba látogatnak a BBTE-s magyar diákok és tanárok  
2018. november 6. – transindex.ro 

Népszerűsítő karaván keretében székelyföldi és partiumi iskolákba látogat a Babeș–Bolyai 

Tudományegyetem magyar tagozata november 12. és 14. között oktatóinak és diákjainak 

kíséretében. A székelyföldi útvonalon a karaván érinti Marosvásárhelyt, Székelyudvarhelyt, 

Csíkszeredát, Kézdivásárhelyt, Sepsiszentgyörgyöt és Brassót, valamint a partiumi útvonalon 

Szatmárra, Nagykárolyba, Nagyváradra, Aradra, Dévára és Nagyenyedre látogatnak el az 

egyetem képviselői.  
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http://www.maszol.ro/index.php/belfold/104029-makkai-gergely-nem-akar-szajkaratet-a-maros-megyei-rmdsz-szel
http://www.maszol.ro/index.php/belfold/104029-makkai-gergely-nem-akar-szajkaratet-a-maros-megyei-rmdsz-szel
http://itthon.transindex.ro/?hir=53420
http://itthon.transindex.ro/?hir=53420
http://www.maszol.ro/index.php/tarsadalom/104040-iskolakba-latogatnak-a-bbte-s-magyar-diakok-es-tanarok
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Benkő Erika: az RMDSZ visszautasítja a „székely terrorizmusról” szóló diskurzust  
2018. november 6. – transindex.ro, maszol.ro 

A román parlament emberi jogi bizottságának ülésén ismertették kedden a Beke-Szőcs ügy 

részleteit Beke Csilla, Beke István felesége, valamint Szőcs Csongor és a vádlottak ügyvédei. 

Az ülésen jelen voltak Benkő Erika és Kulcsár Terza József képviselők, az emberjogi bizottság 

tagjai, valamint Fejér László Ödön szenátor. Benkő Erika, parlamenti képviselő, a bizottság 

tagja elmondta: a magyar közösség határozottan visszautasítja azt a diskurzust, ami az 

úgynevezett "székely terrorizmusról" szól. 

 

Az RMDSZ kitart a közigazgatási törvénykönyvben tett módosításai mellett  
2018. november 6. – transindex.ro 

Eljárásbeli kifogások miatt visszaküldi az új közigazgatási törvénykönyvet az 

alkotmánybíróság a parlamentnek. Sajtóértesülések szerint a taláros testület azt kifogásolja, 

hogy a törvénykönyv elfogadásakor nem tartották be a kétkamarás törvényhozás elvét, illetve 

a Gazdasági és Társadalmi Tanács sem véleményezte a jogszabályt. Érdemben nem tárgyalták 

egyik kifogást sem, ami miatt megtámadták a törvényszöveget - mondta a Transindex 

megkeresésére Puskás Bálint, volt alkotmánybíró, aki szerint fontos megjegyezni, az 

alkotmánybíróság most nem szólt bele semmibe, sem a kisebbségi jogokba, sem a 

nyelvhasználatba, sem a polgármesterek speciális nyugdíjába, hanem az egész törvényt 

visszaküldte újratárgyalásra. "Ha érdemben tárgyalta volna, akkor bizonyos cikkelyeket csak 

alkotmányosnak talált volna, nem az egészet utasította volna el" -jegyezte meg.  

 

Hírszerzés ihlette terhelő vallomás? 
2018. november 7. – Krónika, maszol.ro 

A magyar és a román titkosszolgálat, valamint a korrupcióellenes ügyészség nyomására tett 

terhelő vallomást Kiss Sándor, a Bihar megyei önkormányzat korábbi RMDSZ-es elnöke ellen 

a korrupciós ügy másik vádlottja, Bojtor Vilmos László – ezt maga Bojtor állította a 

nagyváradi táblabíróságon a Mediafax hírügynökség szerint. 

 
Négy román és két magyar szobor Nagyváradon 
2018. november 7. – Krónika 

Négy román és két magyar személyiségnek állít szobrot a közeljövőben a városban Nagyvárad 

önkormányzata. Ilie Bolojan polgármester bejelentése szerint négy olyan román történelmi 

személyiségről van szó, akiknek kiemelt szerepük volt Erdély Magyarországtól való 

elszakításában és Romániához csatolásában: Ferdinánd akkori román királyról, Iuliu Maniu 

erdélyi román politikusról, illetve Roman Ciorogariu ortodox és Radu Demetriu 

görögkatolikus nagyváradi püspökről. Ezeket „ellensúlyozza” majd ifjabb Rimanóczy Kálmán 

nagyváradi építész és Rimler Károly, a város egykori polgármesterének szobra. 

 
Versenytárgyalás a válaszúti Bánffy-kastély felújítására 
2018. november 7. – Krónika 
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A Kolozs Megyei Tanács kiírta tegnap a versenytárgyalást a válaszúti Bánffy-kastély 

felújítására. A műemlék épület, illetve az azt övező park restaurálására jelentkező cégek 

november 29-éig nyújthatják be pályázatukat. A munkálatokat 24 hónapon belül kell 

befejeznie a nyertes cégnek az engedély megszerzésétől számítva a Bonchidához tartozó 

településen. A megyei önkormányzat csaknem 13,5 millió lejre becsüli a beruházás értékét, 

amelyet túlnyomórészt európai uniós forrásokból biztosítanak. 

 

Újabb két csallóközi óvoda újult meg 
2018. november 5. – Ma7.sk, Felvidék Ma  

Újabb két csallóközi óvoda újult meg a magyar kormány Kárpát-medencei óvodafelújítási 

programja segítségével. A most átadott óvodák kisebb közösségeket szolgálnak, ahol 

létfontosságú hogy a gyermekek helyben tudjanak színvonalas, magyar oktatási nyelvű 

óvodába járni. A magyar kormány másfél éve indította el a Kárpát-medencei óvodafelújítási 

programját, amelynek segítségével az egész Kárpát-medence területén élő magyar 

közösségeket kívánja támogatni abban, hogy a magyar ajkú gyermekek magyar oktatási 

intézményeket látogassanak. A program végrehajtása országonként elérő tempóban halad, a 

Felvidéken az első két program során 140 óvodát soroltak be a felújítandó oktatási 

intézmények körébe. Tegnap a Csallóközben is újabb két óvodát adtak át, amelyeket a magyar 

kormányzati támogatásnak köszönhetően újítottak fel. 

 

Nem jelent akadályt az érvényesülésben, ha az ember magyar 
2018. november 5. – Ma7.sk 

A Fórum Kisebbségkutató Intézet Szociológiai és Demográfiai Kutatások Részlege a 

budapesti Nemzetpolitikai Kutatóintézettel karöltve 2018. júniusában kérdőíves felmérést 

végzett Dél-Szlovákia 16 járásában összesen 120 településén, valamint Pozsonyban és Kassán. 

A mintát 800 szlovákiai magyar alkotta. Ez a minta nem, korcsoport, iskolai végzettség, 

valamint településtípus szerint reprezentatív, vagyis követi az egyes járásokban, valamint a 

Pozsonyban és Kassán élő magyarok fenti jellemzők szerinti összetételét. A felmérés fő 

témakörei: a nemzeti identitás különböző vetületei (önbesorolás,  nyelvhasználat, nemzeti 

értékek, iskolaválasztás, érvényesülés), a közélet iránti érdeklődés és  aktuális közéleti 

kérdésekkel kapcsolatos vélemények, választási hajlandóság, történelmi személyek és 

események megítélése, életmód/életminőség. 

 

Magyar közösségbe szlovák iskolát? 
2018. november 5. – Ma7.sk 

Azt mondják, aki nem ismeri a múltat, arra ítéltetett, hogy megismételje azt. A nagyszarvai 

szlovák iskola ügye nagy port kavart a felvidéki magyar társadalom körében. A szlovák fél 

reakciója pedig megmutatta azt, hogy az újonnan betelepült szlovákok mennyire nem ismerik 

az itteni magyar közösség életét, történelmét, problémáit, átélt traumáit, és ebből adódó 

félelmeit. Azt mondják, aki nem ismeri a múltat, arra ítéltetett, hogy megismételje azt. A 
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https://ma7.sk/kozelet/aktualis/ujabb-ket-csallokozi-ovoda-ujult-meg-videoval
https://ma7.sk/kozelet/aktualis/nem-jelent-akadalyt-az-ervenyesulesben-ha-az-ember-magyar
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nagyszarvai szlovák iskola ügye nagy port kavart a felvidéki magyar társadalom körében. A 

szlovák fél reakciója pedig megmutatta azt, hogy az újonnan betelepült szlovákok mennyire 

nem ismerik az itteni magyar közösség életét, történelmét, problémáit, átélt traumáit, és 

ebből adódó félelmeit. 

 

A választási versengés ne fajuljon ellenségeskedéssé! 
2018. november 5. – Felvidék Ma 

Szombaton, november 10-én önkormányzati választásokra kerül sor Szlovákiában. A 

választók arról nyilvánítanak véleményt, kit szeretnének polgármesterként és önkormányzati 

képviselőként látni. Döntenek arról, ki képviseli helyi szinten a számukra fontos témákat, 

olyan ügyeket, melyek következményei gyorsan megmutatkoznak. A Szlovákiai Magyarok 

Kerekasztala fontosnak tartja, hogy menjünk el szavazni, éljünk alapvető állampolgári 

jogainkkal! A felvidéki magyar közösség az utóbbi években több olyan problémával is 

szembesült, melyek kezelése és megoldása csak helyi szinten, a település döntéshozói révén 

lehetséges. Sok helyütt változnak a nemzetiségi arányok az asszimiláció, a betelepülők és 

elvándorlók miatt. Ez a jelenség óvodák, iskolák, szociális intézmények sorsát, a kulturális 

támogatásokat is alapjaiban befolyásolja. Ezért olyan vezetőkre van szükség, akik ösztönzik a 

civil szférát, felvállalják a kulturális és nemzeti hagyományokat, felkarolják a jó 

kezdeményezéseket, öntudatosabbá teszik és gyarapítják a helyi közösséget. 

 

Az anyanyelvi oktatás erős alapot és szilárd tudást biztosít 
2018. november 5. – Felvidék Ma 

A Rákóczi Szövetség Beiratkozási Programja ipolysági állomásán november 5-én ötvenöt kis 

elsős tanuló és szüleik részesültek a beiratkozási program ösztöndíjában. Az ünnepélyes 

átadón a magyar anyanyelvi oktatás kulcsfontosságára hívták fel a figyelmet. „Fontos, hogy 

minden gyermek a saját anyanyelvén tanuljon. A szükséges tudásanyagot így sajátíthatja el a 

legegyszerűbben. A Felvidéken hatványozottabb fontossággal bír az anyanyelvi oktatás 

népszerűsítése, mivel sok magyar szülő sajnos, szlovák iskolába íratja gyermekét” – 

tájékoztatta a Felvidék.ma-t ifj. Zachar Pál, helyi önkormányzati képviselő, 

polgármesterjelölt, az ösztöndíjátadás egyik koordinátora. 

 

Pásztor István a Közügyekben: a választásoknak nemzetpolitikai súlya is volt 
2018. november 6. – Pannon RTV 

Összességében elégedett a Vajdasági Magyar Szövetség a vasárnapi, magyar nemzeti tanácsi 

választások eredményével - mondta Pásztor István Közügyek című műsorunk felvételén. A 

VMSZ elnöke szerint ahhoz képest, hogy mennyien elhagyták már az országot azok közül, 

akik a magyar külön választói névjegyzéken szerepelnek, vagy valamilyen egyéb oknál fogva 

nem vettek részt a voksoláson, a részvételi arány elfogadható. November 4-én megközelítőleg 

36 százalékos volt a részvétel a magyar nemzeti tanácsi választáson. 
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https://felvidek.ma/2018/11/a-valasztasi-versenges-ne-fajuljon-ellensegeskedesse/
https://felvidek.ma/2018/11/az-anyanyelvi-oktatas-eros-alapot-es-szilard-tudast-biztosit/
https://felvidek.ma/2018/11/az-anyanyelvi-oktatas-eros-alapot-es-szilard-tudast-biztosit/
https://pannonrtv.com/rovatok/politika/pasztor-istvan-kozugyekben-valasztasoknak-nemzetpolitikai-sulya-volt
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Hajnal Jenő: Egészen más koncepcióból tudunk kiindulni 
2018. november 6. – Vajdaság MA 

A másfél hónapos kampány meghozta az eredményét, értékelt Hajnal Jenő, a Magyar 

Nemzeti Tanács elnöke, a Magyar Összefogás listavezetője a Kossuth Rádió Jó reggelt, 

Magyarország! című műsorában. A nemzeti tanácsi választások nem hivatalos eredményeit 

kommentálta. Hajnal Jenő szerint az elmúlt 4 év munkáját befejezték, és értékelhető 

folytatást ígértek a választóknak. 

 

Gazdafórum a Vállalkozók Szövetsége szervezésében 
2018. november 6. – karpatalja.ma 

Gazdafórumot tartott a Kárpátaljai Magyar Vállalkozók Szövetsége (KMVSZ) november 5-én. 

A program keretein belül három szakmai előadáson, egy tájékoztatón, valamint egy 

fórumbeszélgetésen vehettek részt a gazdák. Az eseménynek a Rákóczi-főiskola Esztergom 

terme adott otthont. 

 

Mesehét az AMAPED-nél 
2018. november 6. – volksgruppen.orf.at 

Az Ausztriai Magyar Pedagógusok Egyesülete november 5. és 10. között a mesék világába 

kalauzolja az óvodásokat és alsó tagozatos iskolásokat. A Mesehét során könyvbemutatóra, 

interaktív meseelőadásra és egy kiállítás megnyitóra is sor kerül. 

 
 

Elektronikus sajtó 

 

Határok nélkül 

2018. november 6. – Kossuth Rádió 

Megszületett az indoklás a terrorizmus-perben 

Megszületett az indoklás a terrorizmus-perben. A kézdivásárhelyi Beke István és Szőcs Zoltán 

négy hónapja várja az indoklást, hogy továbbvihessék az ügyet az európai emberjogi 

bírósághoz. A dokumentumot a család egyelőre nem hozta nyilvánosságra, amíg a védelem 

képviselői nem tanulmányozzák át. Ezt követően döntenek a továbblépésről is.  
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https://www.vajma.info/cikk/vajdasag/22993/Hajnal-Jeno-Egeszen-mas-koncepciobol-tudunk-kiindulni.html
http://www.karpatalja.ma/karpatalja/gazdasag/gazdaforum-a-vallalkozok-szovetsege-szervezeseben/
http://www.karpatalja.ma/karpatalja/gazdasag/gazdaforum-a-vallalkozok-szovetsege-szervezeseben/
https://volksgruppen.orf.at/magyarok/stories/2945774/
https://www.mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth/?date=2018-11-06_18-02-00&enddate=2018-11-06_18-40-00&ch=mr1
https://www.mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth/?date=2018-11-06_18-02-00&enddate=2018-11-06_18-40-00&ch=mr1
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Felújított óvodák Felvidéken 

Két csallóközi településen, Bakán és Medvén, valamint a mátyusföldi Királyréven és 

Alsószeliben is magyar kormányzati támogatással újultak meg a magyar tanítási nyelvű 

óvodák. Haják Szabó Mária összeállítása. 

 

„Trianonra az autonómia a legjobb válasz”  

 „Trianonra az autonómia a legjobb válasz” – mondta Tőkés László október végén az Erdélyi 

Magyar Nemzeti Tanács és a Székely Nemzeti Tanács együttes centenáriumi ülésén 

Marosvásárhelyen. A konferencián mindkét szervezet az erdélyi magyarság kulturális 

autonómia és a székelység területi autonómia iránti igényét hangoztatta. Ugyanez történt ma 

délután, de már nemzetközi színtéren, Brüsszelben, az Európai Parlamentben, ahol 

Önrendelkezés Európában címmel rendeztek konferenciát. A cím talán egy kicsit 

elbizonytalanítja az érdeklődőt, mintha az önrendelkezésről már mindent elmondtak volna a 

20. században. A konferencia előtt hívtam fel Brüsszelben Tőkés Lászlót.  

 

Kárpátalján 1946 októberében és novemberében 25 magyar református lelkészt 

vitték el a szovjet hatóságok 

Kárpátalján 1946 októberében és novemberében 25 magyar református lelkészt vitték el a 

szovjet hatóságok, zárt tárgyaláson, koholt vádak alapján ítélték el és száműzték őket 

Szibériába. Az egyház volt Kárpátalján a magyarság egyik megtartó ereje,  ezért a szovjet 

hatóságok a II. világháború végén teljes megsemmisítésén dolgoztak. 

 

Az év végén zárul a magyar kormány által támogatott délvidéki térség- és 

gazdaságfejlesztési program első ciklusa 

Az év végén zárul a magyar kormány által támogatott délvidéki térség- és gazdaságfejlesztési 

program első ciklusa. A jövőre induló turisztikai fejlesztési program ennek folytatása lesz. A 

stratégia elkészült, melynek közvitája a napokban zárult le Magyarkanizsán. Milyen 

észrevételek érkeztek a tervvel kapcsolatban? – kérdezte elsőként Juhász Bálintot, a 

Prosperitati Alapítvány ügyvezetőjét Németh Ernő. 

 

Kolozsvári metró 

Nem feltétlenül idegenforgalmi megfontolásból, de Kolozsvár városvezetése foglalkozik a 

földalatti közlekedés gondolatával. Hogy mikorra lesz Kolozsváron metró, annak a 

megtippelésére senki sem vállalkozik. Az viszont tény, hogy a városháza még ebben a 

hónapban versenytárgyalást hirdet egy metróvonal elő-megvalósíthatósági tanulmányának 

elkészítésére. Szilágyi Szabolcs összeállítása.  

 


