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Nyomtatott és online sajtó 
 

Szilágyi: a Kárpát-medencei oktatási tér feladata, hogy összefogja a külhoni 
magyar fiatalokat 
2018. november 7. – MTI, Origo, Magyar Idők, Felvidék Ma, szon.hu, hirek.sk  

A magyar kormány 2010 óta azon munkálkodik, hogy létrehozza a Kárpát-medencei oktatási 

teret, amelynek feladata, hogy összefogja a külhoni magyar ifjúságot - jelentette ki Szilágyi 

Péter nemzetpolitikáért felelős miniszteri biztos a felvidéki Szepsiben, ahol köszöntőt 

mondott a magyar kormány támogatásából felépítendő helyi iskolaközpont szerdai 

ünnepélyes alapkőletételén. A miniszteri biztos beszédében a magyar iskolaközpontra utalva 

üdvözölte, hogy sikerült letenni egy újabb közösségmegtartó erőt biztosító "kis magyar sziget" 

alapjait. Közölte: „a magyar kormány 2010 óta azon igyekszik, hogy a Felvidéktől a 

Vajdaságon át Erdélyig egy olyan közös Kárpát-medencei oktatási teret hozzon létre, amely az 

óvodáktól a felsőoktatási intézményekig összefogja a külhoni magyar ifjúságot, s most úgy 

tűnik, ezt a célkitűzést sikerült véghezvinni.” 

 

Nagy mennyiségű oltóanyag-szállítmányt adott át humanitárius segélyként 
Grezsa István Kárpátalján 
2018. november 7. – MTI, Magyar Idők, Magyar Hírlap, karpatalja.ma, Kárpátalja, Promenad  

Több mint tízezer adagból álló oltóanyag-szállítmányt adott át a magyar kormány 

humanitárius segélyeként mintegy 50 millió forint értékben Grezsa István miniszteri biztos 

az Ukrán Vöröskereszt Kárpátalja megyei szervezetének szerdán Csapon. A 

vakcinaszállítmány átadása alkalmából a csapi ukrán-magyar közúti határátkelőn tartott 

sajtótájékoztatón Grezsa István, Szabolcs-Szatmár-Bereg megye és Kárpátalja 

együttműködésének fejlesztéséért és a Kárpát-medencei óvodafejlesztési program 

koordinálásáért felelős miniszteri biztos örömét fejezte ki, hogy a tisztségének az elnevezése 

körül kialakult fölösleges államközi vita után ismét Kárpátalján lehet, egyben annak a 

reményének adva hangot, hogy sikerül ott folytatniuk a két ország kapcsolatainak az építését, 

ahol abbahagyták. Hozzátette: "A munkánkkal szeretnénk hozzájárulni a két nép 

barátságának elmélyítéséhez, valamint a soknemzetiségű Kárpátalja és Magyarország 

kapcsolatainak a megerősítéséhez."   

 

Megszavazta a képviselőház a román oktatásáról szóló jogszabály 
érvénytelenítését 
2018. november 7. – transindex.ro, maszol.ro, szekelyhon.ro, Krónika, Nyugati Jelen 

Első kamaraként elfogadta szerdán a képviselőház a tanügyi törvényt módosító 2018/87-es 

sürgősségi kormányrendeletet törvényerőre emelő tervezetet, amelynek értelmében a 

kisebbségi tannyelvű elemi osztályokban a tanítók tartják a román nyelv és irodalom órákat. 

A tervezetet 214 támogató, 8 ellenszavazattal és 28 tartózkodással fogadta el az alsóház. A 

jogszabály érvényteleníti azt az augusztusban hozott és nagy tiltakozáshullámot kiváltó 
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http://m.origo.hu/nagyvilag/20181107-ossze-kell-fogni-a-kulhoni-magyar-fiatalokat.html
http://m.origo.hu/nagyvilag/20181107-ossze-kell-fogni-a-kulhoni-magyar-fiatalokat.html
https://magyaridok.hu/belfold/nagy-mennyisegu-oltoanyag-szallitmanyt-adott-at-grezsa-istvan-karpataljan-3647468/
https://magyaridok.hu/belfold/nagy-mennyisegu-oltoanyag-szallitmanyt-adott-at-grezsa-istvan-karpataljan-3647468/
http://itthon.transindex.ro/?hir=53434
http://itthon.transindex.ro/?hir=53434
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miniszteri rendelet, miszerint azokban az iskolákban, ahol valamely nemzeti kisebbség 

nyelvén folyik az oktatás, az elemi osztályokban is szakképzett román nyelv és irodalom 

tanároknak kell tanítaniuk a román nyelvet.  

 

A kormánypártok II. Rákóczi Ferenc-emlékévvé nyilvánítanák 2019-et 
2018. november 6. – MTI, Origo.hu, Felvidek.ma, karpatalja.ma  

Kormánypárti képviselők azt javasolják az Országgyűlésnek, hogy nyilvánítsa 2019-et II. 

Rákóczi Ferenc-emlékévvé. Az erről szóló határozati javaslatot Semjén Zsolt, 

nemzetpolitikáért felelős miniszterelnök-helyettes, a KDNP elnöke és Németh Szilárd, 

(Fidesz) országgyűlési képviselő nyújtotta be kedden. A javaslat szerint az Országgyűlés - 

tisztelettel adózva a Rákóczi-szabadságharc emléke előtt - II. Rákóczi Ferenc erdélyi 

fejedelemmé történő megválasztásának 315. évfordulója alkalmából a 2019-es esztendőt II. 

Rákóczi Ferenc-emlékévvé nyilvánítja. Az Országgyűlés támogatja és szorgalmazza mind az 

anyaországban, mind a határon túl élő magyarság és a diaszpóra magyarsága körében olyan 

rendezvények, megemlékezések szervezését, oktatási anyagok készítését, amelyek méltó 

emléket állítanak a fejedelemnek és szabadságküzdelmének. 

 

Kelemen Hunor: a népszavazás intézményét alaposan újra kell gondolni  
2018. november 7. – transindex.ro 

Kelemen Hunor szövetségi elnök több aktuális téma mellett a referendum eredményéről, az 

egyház politikai szerepvállalásáról illetve a jövő évi tisztújító kongresszus előkészületeiről is 

beszélt A politika belülről című műsor legújabb kiadásában.  

 

Korodi szerint az USR haladó szellemiségű politikai fátyla mögött nacionalista 
világnézet bujkál  
2018. november 7. – transindex.ro, maszol.ro 

Újból kiderült: az USR csak szavazatszerző céllal szólítja meg a magyar közösséget, hiszen 

amikor a jogos követeléseinket a parlament mikrofonjától vagy szavazattal kellene támogatni, 

akkor az USR következetesen a rossz oldalon áll – hangsúlyozta Korodi Attila, az RMDSZ 

képviselőházi frakcióvezetője azt követően, hogy a képviselőház elsöprő többséggel erősítette 

meg a törvényességét annak a sürgősségi kormányrendeletnek, amely a magyar tanítóknak 

újból lehetővé teszi a románnyelv oktatását, azonban az USR ezt nem támogatta. „Sajnos, 

újból beigazolódott, hogy a haladó szellemiségű politikai fátyol mögött ugyanaz a nacionalista 

világnézet és retorika húzódik meg, amellyel oly sokszor szembesültünk a múltban” – 

mutatott rá Korodi. 

 

Veress Emőd: abszurd, hogy a Mikó államosításakor még az egyházat 
tekintették tulajdonosnak  
2018. november 7. – transindex.ro 
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http://www.origo.hu/itthon/20181106-a-kormanypartok-ii-rakoczi-ferencemlekevve-nyilvanitanak-2019et.html
http://itthon.transindex.ro/?cikk=27520
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November 8-án várható a végső ítélethirdetés a Székely Mikó Kollégium 

visszaszolgáltatásának perében. A sepsiszentgyörgyi iskolát, amelynek az addigi tulajdonosa a 

református egyház volt, 1948-ban államosították. A református egyháztól elkobzott 

ingatlanokat 2002-ben szolgáltatta vissza az állam, de az akkori restitúciós bizottság tagjai 

ellen vádat emelt a korrupcióellenes ügyészség. Ennek következményeként a bizottság tagjait 

felfüggesztett börtönbüntetésre ítélték, a büntetőeljárásban érintett ingatlanok 

visszaszolgáltatására vonatkozó döntést pedig megsemmisítették. A református egyház ezt 

követően ismét kérvényezte a Mikó kollégium visszaszolgáltatását, de ezt a kérelmet 2016-

ban elutasította a bíróság. Ezellen nyújtott be fellebbezést a brassói illetékes ítélőtáblánál a 

református egyház, amelynek az elutasítása után a Legfelsőbb Ítélő- és Semmítőszékre került 

a restitúciós peranyag. Veress Emőd, a református egyház ügyvédje a Transindexnek 

elmondta, sajátos érvrendszert alkalmaztak a restitúciós igénylés során, amelyet eddig 

következetesen elutasítottak az illetékes bíróságok. Szerinte a Mikó-ügy restitúciójában 

hozott döntés precedens értékű lehet.  

 

„Az állam a legnagyobb szipolyozónk” – székelyföldi vállalkozó a 
minimálbéremelésről  
2018. november 7. – maszol.ro 

Nagyon nincs rendben, hogy a kormány beleszól abba, mikor emeljen bért a 

magánszektorban tevékenykedő vállalkozó – mondta a Kovászna megyei Kis- és 

Középvállalkozások Szövetségének alelnöke, Kádár Rezső, aki faipari klasztert is vezet. A 

vállalkozó szerint fizetéseket akkor lehet emelni, ha a feltételek adottak ehhez, és nem akkor, 

amikor a kormánynak pénzre van szüksége a hatalmas költségvetési hiány miatt.  

 

Horváth Anna pere: homályban marad a SRI és a DNA együttműködése  
2018. november 7. – maszol.ro 

December 5-ig adott határidőt a bíróság a fordítónak, hogy elkészüljön a vád legfontosabb 

bizonyítékát jelentő lehallgatási jegyzőkönyv fordításával Horváth Anna és Fodor Zsolt 

ügyében. A Román Hírszerző Szolgálat (SRI) és a korrupcióellenes ügyészség (DNA) 

együttműködésének tisztázására irányuló indítványt elutasította a bíróság.  

 

Kelemen Hunor a helsinki kongresszuson: erős Európát, fejlődő Erdélyt akar az 
RMDSZ 
2018. november 7. – maszol.ro 

Az Európai Uniónak változnia kell, az Európai Unió változni fog. A globális versenyben egy 

erős Unióra van szükség, hiszen a tagállamok csakis együtt lehetnek sikeresek – hangsúlyozta 

az Európai Néppárt (EPP) helsinki kongresszusán az RMDSZ delegációját vezető Kelemen 

Hunor. A szövetségi elnök rámutatott: az EPP kongresszusa kiváló alkalom arra, hogy az 

európai parlamenti választás előkészületeiről beszéljenek, hogy azokról a reformokról 

döntsenek, amelyek az európai pártcsalád számára kijelölik az utat a következő években.  
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http://www.maszol.ro/index.php/gazdasag/104075-az-allam-a-legnagyobb-szipolyozonk-szekelyfoldi-vallalkozo-a-minimalberemelesr-l
http://www.maszol.ro/index.php/gazdasag/104075-az-allam-a-legnagyobb-szipolyozonk-szekelyfoldi-vallalkozo-a-minimalberemelesr-l
http://www.maszol.ro/index.php/belfold/104105-horvath-anna-pere-homalyban-marad-a-sri-es-a-dna-egyuttm-kodese
http://www.maszol.ro/index.php/kulfold/104107-kelemen-hunor-a-helsinki-kongresszuson-er-s-europat-fejl-d-erdelyt-akar-az-rmdsz
http://www.maszol.ro/index.php/kulfold/104107-kelemen-hunor-a-helsinki-kongresszuson-er-s-europat-fejl-d-erdelyt-akar-az-rmdsz
http://www.maszol.ro/index.php/kulfold/104107-kelemen-hunor-a-helsinki-kongresszuson-er-s-europat-fejl-d-erdelyt-akar-az-rmdsz
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Winkler Gyula Helsinkiben: az erdélyi gazdák érdeke a fenntartható 
mezőgazdaság  
2018. november 7. – maszol.ro 

Az Európai Néppárt (EPP) Helsinkiben zajló kongresszusán az RMDSZ küldöttei 

megszavazták a Fenntartható Európa című kongresszusi dokumentumot, amely kiemelten 

kezeli a fenntartható mezőgazdaság kérdését mint a fenntartható fejlődés egyik alappillérét. A 

most elfogadott dokumentum kiemeli a Közös Agrárpolitika reformjának jelentőségét – 

tájékoztatott Winkler Gyula, az RMDSZ európai parlamenti képviselője.  

 

Terítéken a román parlamentben a székely terrorper elítéltjeinek ügye 
2018. november 7. – szekelyhon.ro 

Napirendjére tűzte a bukaresti parlament emberi jogi bizottsága a terrorizmus vádjával elítélt 

Beke István és Szőcs Zoltán ügyét, a keddi meghallgatáson részt vettek a családtagok, 

valamint a vádlottak ügyvédei is. Kulcsár-Terza József képviselő, a testület tagja elmondta, 

nehezen tudta meggyőzni a román politikusokat a megbeszélés fontosságáról, azonban 

ragaszkodott ehhez, szerinte ugyanis nemcsak két ártatlan ember életéről, hanem a magyar 

közösség megbélyegzéséről van szó. A Magyar Polgári Párt (MPP) politikusa azt tartja a 

meghallgatás legfontosabb mozzanatának, hogy a Beke család ügyvédje kifejtette: 

mondvacsinált ügyről van szó, amit titkosszolgálatok kreáltak, a Hatvannégy Vármegye 

Ifjúsági Mozgalom (HVIM) két aktivistáját bizonyítékok nélkül ítélték el. 

 

Elutasították Tanasă kovásznai Széchenyi-dombormű miatt benyújtott 
keresetét 
2018. november 7. – szekelyhon.ro 

A Dan Tanasă által bejegyzett Méltóságért Európában Polgári Egyesület (ADEC) azért perelte 

be Kovászna polgármesterét, mert a művelődési ház falán kihelyezett, Széchenyi Istvánt 

ábrázoló, a kézdivásárhelyi Vetró András szobrászművész által készített bronz dombormű 

feliratán a román szöveg a magyar alatt van. Gyerő József, Kovászna város polgármestere 

elmondta, a Kovászna megyei törvényszéken elfogadták védekezését, és alapfokon 

elutasították az ADEC beadványát, amelyben a dombormű eltávolítását kérték. 

 

November 10. – esélyek és remények 
2018. november 7. – Ma7.sk 

A hétvégén polgármestereket és helyi képviselőket választunk, irányt szabva ezzel 

településeink következő négy évének. November 10. azonban nemcsak a városok és falvak 

mikrokörnyezetében bír jelentős téttel, fontos mérföldkőnek számít a 2020-as parlamenti 

választás felé vezető úton is. 
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http://www.maszol.ro/index.php/kulfold/104108-winkler-gyula-helsinkiben-az-erdelyi-gazdak-erdeke-a-fenntarthato-mez-gazdasag
http://www.maszol.ro/index.php/kulfold/104108-winkler-gyula-helsinkiben-az-erdelyi-gazdak-erdeke-a-fenntarthato-mez-gazdasag
https://szekelyhon.ro/aktualis/teriteken-a-roman-parlamentben-a-szekely-terrorper-eliteltjeinek-ugye
https://szekelyhon.ro/aktualis/elutasitottak-tanas-kovasznai-szechenyi-dombormu-miatt-benyujtott-keresetet
https://szekelyhon.ro/aktualis/elutasitottak-tanas-kovasznai-szechenyi-dombormu-miatt-benyujtott-keresetet
https://ma7.sk/kozelet/aktualis/november-10-n-eselyek-es-remenyek
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A visszacsatolás emlékezete 
2018. november 7. – Ma7.sk, Felvidék Ma  

„1938. november 6-án csapataim élén Esztergomon keresztül Párkányba vonultam be. 

Megható jelenetben volt részem a visszatért hídfőnél. Midőn lovam az újra magyarrá lett 

túlsó partra tette a lábát, egy ősz magyar letérdelt és úgy köszöntött.” Ekképpen emlékezik 

vitéz Henney Gusztáv a komáromi 6. gyalogdandár parancsnoka a visszacsatolásra Babucs 

Zoltán Győzött az igazság című könyvében. A 80 évvel ezelőtt történtekre a Limes Anavum 

Regionális Honismereti Társulás szervezésében emlékeztünk. Dániel Erzsébet elnökasszony 

elmondta, talán ez az utolsó olyan kerek évforduló, amikor még élnek közöttünk a nagy nap 

szemtanúi. 

 

Erős Dunaszerdahely a megyei közgyűlésben - színházat alapítanak a városban 
2018. november 7. – Ma7.sk, Körkép  

Amit az utóbbi időben egyre többen rebesgettek, az valóra válik. Nagyszombat megye 

önkormányzata mai dunaszerdahelyi kihelyezett testületi ülésén úgy döntött, hogy kőszínház 

építését kezdeményezi a Csallóköz szívében. A színházprojekt komoly kihívás lesz a megye 

számára, és nagy öröm Dunaszerdahely és a régió számára, hiszen újabb erős kulturális 

bástyával gazdagodhatunk. A napirendi pontok közül Dunaszerdahelyt érintő további döntés 

még, hogy megépítik a sikabonyi temető körüli körforgalmat, ami az áldatlan közlekedési 

helyzet javítását szolgálja. Ezen kívül a Vidékfejlesztési Szakközépiskolában felújítják az 

uszodát, a szlovák gimnázium pedig tornatermet kap. 

 

Milyen a magyar nyelv helyzete Szlovákiában 2018-ban? 
2018. november 7. – bumm.sk 

A kisebbségi nyelvhasználati jelentést készítő hivatal élén álló Bukovszky László kisebbségi 

kormánybiztost, illetve a felmérésen és az értékelésen dolgozó Cúth Csabát kérdeztük, milyen 

állapotban van a kisebbségek nyelvhasználata, milyen a magyar nyelv helyzete jelenleg 

Szlovákiában. „Minden eddiginél alaposabb felmérést végeztünk, megszólítottunk 

gyakorlatilag mindenkit, akire a kisebbségi nyelvhasználati törvény vonatkozik, így teljes 

képet kaptunk a kisebbségi nyelvek használatáról” – mondta Bukovszky László a kisebbségi 

nyelvhasználati jelentésről, amelyet a törvényeknek megfelelően 2012 óta kétévente készíttet 

és fogad el a szlovák kormány. 

 

Két szlovák személyiség kapott magyar állami kitüntetést 
2018. november 7. – Felvidék Ma, Új Szó, bumm.sk  

Kovács Orsolya gordonkaművész előadásával vette kezdetét november 7-én Magyarország 

Pozsonyi Nagykövetségének épületében az a díjátadó, amelyen két szlovák személyiség kapott 

magyar állami kitüntetést. Pető Tibor nagykövet a díjak átadása előtt köszöntötte a 

kitüntetetteket és a résztvevőket. Mint elmondta: „Ez egy kimagaslóan fontos esemény, 

hiszen tíz évvel ezelőtt el sem tudtuk volna képzelni, hogy a magyar nagykövetség épületében 

két szlovák kulturális személyiséget fogunk kitüntetni. De az, hogy ketten itt ülnek, akik 

életművükkel kiérdemelték a magas magyar állami kitüntetést, azt jelzi, hogy mindig voltak 
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és vannak olyanok, akik hajlandók és képesek tenni a két nép közötti közeledésért, egymás 

megértéséért és a jószomszédi kapcsolatokért.” 

 

Vajdasági versenyző is lesz a Gasztronómiai Világbajnokságon 
2018. november 7. – Pannon RTV 

Idén két regionális csapat, a Nemzeti Szakács- és Cukrász Válogatott és 20 egyéni versenyző 

is indul Magyarországról a Gasztronómiai Világbajnokságra. 

A megmérettetésre november 22-e és 28-a között kerül sor Luxemburgban. Paskó Csaba 

kelebiai plébános is részt vesz a luxemburgi világbajnokságon a magyar csapat tagjaként. 

 
Magyar nyelvű számítógépes képzés Magyarkanizsán 
2018. november 7. – Vajdaság MA 

A magyarkanizsai Beszédes József Mezőgazdasági és Műszaki Iskolaközpontban szervezték 

meg azt a képzést, amelynek keretében a tanárok magyar nyelven sajátíthatták el az Office 

365 Education oktatási platform használatát. 

 

Rangos pedagógiai elismerést kap Nagypál Judit 
2018. november 7. – Pannon RTV, Vajdaság MA 

Nagypál Judit, a zentai Közgazdasági és Kereskedelmi Iskola tanára Dr. Đorđe Natošević-

díjban részesül. Ez Vajdaságban a legrangosabb pedagógus elismerés. A pályázatra a tanárt a 

tehetséges diákokkal való odaadó foglalkozása miatt jelölte az iskola. A díjátadó előtt a zentai 

városházán köszöntötték a pedagógust. 

 

VMSZ siker a vajdasági magyar önkormányzati választáson 
2018. november 7. – Figyelő 

Szerbiában megválasztották a nemzeti kisebbségek önkormányzatait, a magyart közvetlenül. 

A belső parlamentként működő Magyar Nmezeti Tanács 35 mandátumáért két politikai erő 

versengett. 

(A cikk teljes terjedelemben a Figyelő 2018. november 7–i számában olvasható) 

 

Új összetételben folytatja a munkáját az ukrajnai őshonos népek és nemzeti 
kisebbségek tanácsa 
2018. november 7. – karpatalja.ma 

Ukrajna Oktatási és Tudományos Minisztériuma átszervezte a 2009 óta működő ukrajnai 

őshonos népek és nemzeti kisebbségek tanácsát. A testületet – a miniszter rendeletével – a 

kisebbségi civil szervezetek által delegáltak alkotják. Az alakuló ülést november 6-án tartották 

Kijevben az Európai Biztonsági Szolgálat (EBESZ) égisze alatt megszervezett kétnapos 

egyeztetés első napján. A harminctagú testületben a kárpátaljai magyarokat hat személy 
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https://pannonrtv.com/rovatok/szines/vajdasagi-versenyzo-lesz-gasztronomiai-vilagbajnoksagon
https://www.vajma.info/cikk/vajdasag/22995/Magyar-nyelvu-szamitogepes-kepzes-Magyarkanizsan.html
https://pannonrtv.com/rovatok/tarsadalom/rangos-pedagogiai-elismerest-kap-nagypal-judit
http://www.karpatalja.ma/karpatalja/kozelet/uj-osszetetelben-folytatja-a-munkajat-az-ukrajnai-oshonos-nepek-es-nemzeti-kisebbsegek-tanacsa/
http://www.karpatalja.ma/karpatalja/kozelet/uj-osszetetelben-folytatja-a-munkajat-az-ukrajnai-oshonos-nepek-es-nemzeti-kisebbsegek-tanacsa/
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képviseli: Kántor József, a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség; Tompa Tibor, az 

Ukrajnai Magyar Demokrata Szövetség; Szilágyi Lajos, a Kárpátaljai Magyar 

Pedagógusszövetség; Orosz Ildikó, a Rákóczi-főiskola Öregdiák Szövetsége; Benedek Imre, a  

„GENIUS” Jótékonysági Alapítvány; Csernicskó István, a Pro Cultura Subcarpathica civil 

szervezet képviseletében. 

 

Négy nap a tudomány jegyében – megkezdődtek a Tudományos Napok a 
Rákóczi-főiskolán 
2018. november 7. – karpatalja.ma 

Tudományos Napok indultak a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskolán (II. RF 

KMF). Ennek keretein belül november 6–7-én tudományos vitaesteket rendeznek a magyar 

tudomány napja alkalmából, november 8–9. között pedig Tudományos alapismeretek 

képzést szerveznek. A programsorozat a II. RF KMF Apáczai Csere János Könyvtár Központi 

olvasótermében folyik a „GENIUS” Jótékonysági Alapítvány és a főiskola szervezésében. 

 

Akik iskolát építenek, hisznek a jövőben – átadták az új szalókai iskolát 
2018. november 7. – karpatalja.ma 

November 6-án ünnepélyes keretek között adták át a Szalókai Általános Iskola új épületét, 

amely holland alapítványi támogatásból, és részben holland önkéntesek kétkezi munkájának 

köszönhetően épült fel az ungvári járási magyar községben. Az új iskolaépületnek 

köszönhetően ezentúl nem kell majd két váltásban tanítani az intézmény pedagógusainak, 

hisz az eddigi két régi épületben csak hat tanterem volt a szükséges kilenc helyett. 

 

A sziget- és szórványmagyarság él, s élni is akar 
2018. november 7. – Kárpátalja 

November 4-én októbert idézően meleg nap köszöntött Técsőre. A kéklő égből alázuhogó 

napsugárözön pedig aranyfénybe vonta az egykori máramarosi koronaváros fáinak sárguló 

lombozatát, s a természet őszi ragyogásával köszöntötte a XXIX. Arany Ősz Nemzetközi 

Kórus- és Néptánctalálkozó résztvevőit. 

 

Kezdődhet a korai fejlesztő óvoda építése Radamosban 
2018. november 7. – Népújság 

Radamosban ezen a régi portán épül meg a fejlesztői óvodai központ és állatsimogató. A 

beruházás értéke 460 ezer euró. A Muravidéki Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösség 

(MMÖNK) Tanácsa október 30-i ülésén az oktatásfejlesztési programok kerültek terítékre. A 

Kárpát-medencei Óvodafejlesztési Programból a Muravidékre érkező támogatásból a 

fejlesztés első üteme befejezés előtt áll, a második projektre – fejlesztő óvoda Radamosban – 

megérkezett a jóváhagyott összeg. 

 

K
á

rp
á

ta
lj

a
 

M
u

ra
vi

d
é

k
 

http://www.karpatalja.ma/karpatalja/oktatas/negy-nap-a-tudomany-jegyeben-megkezdodtek-a-tudomanyos-napok-a-rakoczi-foiskolan/
http://www.karpatalja.ma/karpatalja/oktatas/negy-nap-a-tudomany-jegyeben-megkezdodtek-a-tudomanyos-napok-a-rakoczi-foiskolan/
http://www.karpatalja.ma/karpatalja/oktatas/akik-iskolat-epitenek-hisznek-a-jovoben-atadtak-az-uj-szalokai-iskolat/
http://karpataljalap.net/?q=2018/11/07/sziget-es-szorvanymagyarsag-el-s-elni-akar
https://nepujsag.net/nemzetiseg/5878-kezd%C5%91dhet-a-korai-fejleszt%C5%91-%C3%B3voda-%C3%A9p%C3%ADt%C3%A9se-radamosban.html
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Jövőbe öltött múlt 
2018. november 7. – Népújság  

Harminc éves a hímzőszakköri mozgalom a Muravidéken.  Az a mozgalom – a szakkörök 

tömeges megalakulását a kilencvenes évektől nyugodtan nevezhetjük így –, amely megőrizte 

a mának a hetési mintát és viseletet, a népi textilkincset, az egyik legszebb tárgyi 

örökségünket. Az ünnepre Emberöltő címmel a legszebb munkák kiállítása nyílt meg a 

lendvai várban, s mint a szép címadó szó is kifejezi, ahogy a varrásban az öltések egymáshoz 

kapcsolódnak, olyan erős köteléket jelentenek a hímzések elődeinkkel, kultúrtörténetünkkel. 

 

Árkossy István alkotásai első ízben a CH-ban 
2018. november 7. – volksgruppen.orf.at 

November 6-án nyílt meg „A templomépítő“ címmel Árkossy István magyar festőművész, 

grafikus, író tárlata Bécsben, a Collegium Hungaricumban. A kiállításon a Magyar 

Érdemrend Lovagkeresztjével kitüntetett festőművész 26 alkotása látható az UngArt 

galériában. 

 
 

Elektronikus sajtó 

 

Határok nélkül 

2018. november 7. – Kossuth Rádió 

 

309 polgármester- és 2208 képviselő-jelölttel vág neki a Magyar Közösség Pártja 

november 10-én a szlovákiai önkormányzati választásoknak 

309 polgármester- és 2208 képviselő-jelölttel vág neki a Magyar Közösség Pártja november 

10-én a szlovákiai önkormányzati választásoknak. A Felvidék mintegy 500 településén él a 

nem egészen fél milliós magyar közösség, jól látható tehát, hogy az MKP a magyarok lakta 

települések többségében indít polgármester-jelöltet. Üzeneteikről, az MKP reményeiről és 

elvárásairól kérdezte Menyhárt József elnököt Haják Szabó Mária. 

 

10 000 adag kombinált gyermek-oltóanyagot adott át a magyar kormány 

nevében Grezsa István miniszteri biztos Kárpátalján 

10 000 adag kombinált gyermek-oltóanyagot adott át a magyar kormány nevében Grezsa 

István miniszteri biztos az Ukrán Vöröskereszt Kárpátaljai Megyei Szervezetének a Záhony-
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https://nepujsag.net/kultura/5877-j%C3%B6v%C5%91be-%C3%B6lt%C3%B6tt-m%C3%BAlt.html
https://volksgruppen.orf.at/magyarok/stories/2945964/
https://www.mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth/?date=2018-11-07_18-02-00&enddate=2018-11-07_18-40-00&ch=mr1
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Csap határátkelőnél. Az 50 millió forint értékű egészségügyi segélyt a Kárpátaljai Megyei 

Egészségügyi Főosztály kérésére állították össze.  Az ukrán egészségügyi minisztérium nem 

tudja rendszeresen biztosítani az oltóanyagot. Grezsa István több hónap szünet után tudott 

visszatérni Kárpátaljára, miután Kijev ragaszkodott hozzá, hogy Budapest változtassa meg 

Kárpátalja fejlesztéséért felelős kormánybiztosi titulusát. Részletek Iváncsik Attilától. 

 

Elölről kell kezdeni a közigazgatási törvénykönyv parlamenti elfogadását  

Elölről kell kezdeni a közigazgatási törvénykönyv parlamenti elfogadását, miután a román 

Alkotmánybíróság eljárási indokokkal elvetette magát az elfogadást. A döntés értelmezéséről 

kérdezte Korodi Attila képviselőházi farkcióvezetőt Oláh-Gál Elvira. 

 

Nagyváradon tartott sajtótájékoztatót Tőkés László 

A kommunizmus pereit nem lehet befejezni anélkül, hogy a bányászjárás, a forradalom ügye 

mellett a marosvásárhelyi pogrom kivizsgálása ne történjen meg. Ez a három ügy testesíti 

meg ugyanis a visszarendeződő kommunizmus időszakát - fogalmazott nagyváradi 

sajtótájékoztatóján Tőkés László EP képviselő. 1990-ben a román-magyar etnikai konfliktus 

áldozatainak leszármazottai kérték a "fekete március" ügyének újbóli kivizsgálását, a valós 

történelmi háttér konkrét feltárását. Kérelmüket elutasította a román katonai ügyészség, 

majd a legfelsőbb bíróság is, ezért a  strasbourgi Emberi Jogok Európai Bíróságához 

fordultak. Ionescu Nicolett beszélgetett Menyhárt Gabriella ügyvéddel.  

 

A szerbiai kisebbségi önkormányzati választások előtt, szombaton tartotta 

utolsó ülését eddigi összetételében Szabadkán a Magyar Nemzeti Tanács 

A szerbiai kisebbségi önkormányzati választások előtt, szombaton tartotta utolsó ülését 

eddigi összetételében Szabadkán a Magyar Nemzeti Tanács, amely kétségtelen a  művelődés 

és az oktatás terén érte el a legnagyobb eredményeit. Ezekről kérdezte Náray Évát, a 

művelődési-, és Perpauer Attilát, az oktatási bizottság elnökét Németh Ernő. 

 

Városi Innovációs Központot hoz létre Kolozsváron a Városháza és a Kolozsvári 

Kultúr Központ 

Városi Innovációs Központot hoz létre Kolozsváron a Városháza és a Kolozsvári Kultúr 

Központ. Három kulcsfontosságú irányvonalra kell stratégiákat kidolgozniuk, ezek a lakhatás, 

a mobilitás és a munka. A városháza partnerszervezete, a Kolozsvári Kultúr Központ 

igazgatótanácsi tagját, Szenkovics Dezsőt Szilágyi Szabolcs kérdezte arról, hogy mi is a Kultúr 

Központ, mi a dolga a város fejlesztésben?  
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Fennállásának 10. évfordulóját ünnepelte a közelmúltban a Marosvásárhelyi 

Örmény - Magyar Kulturális Egyesület (MÖMKE) 

Fennállásának 10. évfordulóját ünnepelte a közelmúltban a Marosvásárhelyi Örmény - 

Magyar Kulturális Egyesület (MÖMKE). A két napos rendezvény könyvbemutatóval, 

hangversennyel, fotó-, népviseleti-,  és szőnyegkiállítással várta az érdeklődőket. Erdei Edit 

Zsuzsánna összeállításában elsőként Puskás Attila, a Marosvásárhelyi Örmény - Magyar 

Kulturális Egyesület alapító- elnökét halljuk. 

 

 


