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Nyomtatott és online sajtó 
 

Elhárította a román elnöki hivatal a terrorváddal elítélt székelyek szabadon 
bocsátását sürgető petíciót 
2018. január 8. – MTI, transindex.ro, Krónika,  Székelyhon, Mandiner, Origo, Magyar Szó, 

Magyar Hírlap, PestiSrácok, Híradó, Ma7.sk,  

Elhárította a román elnöki hivatal azt a több mint tízezer aláíró által támogatott petíciót, 

amelyben öt romániai magyar parlamenti képviselő kérte Klaus Iohannis államfő 

közbelépését a terrorizmus vádjával bebörtönzött Beke István és Szőcs Zoltán szabadon 

bocsátása érdekében - tudatta keddi számában az erdélyi Krónika című lap. A Kékesy 

Raymund által a Citizengo.org/hu oldalon kezdeményezett, Szabadságot Beke Istvánnak és 

Szőcs Zoltánnak! címet viselő petíció aláírói azt kérték Iohannistól, tegyen lépéseket a 

szerintük jogi alapot nélkülöző, eljárásjogi hibákat tartalmazó, etnikai alapon, az erdélyi 

magyarság megfélemlítésének céljából meghozottnak ítélet megsemmisítése érdekében. A 

román elnöki hivatal egyik tanácsa által aláírt válaszlevelet Kulcsár-Terza József háromszéki 

képviselő tárta a nyilvánosság elé. Az elnöki hivatal az igazságszolgáltatás függetlenségére, a 

hatalmi ágak szétválasztásának elvére hivatkozva hárította el a kérést, mondván, hogy az 

államfő nem avatkozhat be az igazságszolgáltatásba, egy jogerős bírósági ítélet visszavonatása 

pedig nem tartozik alkotmányos hatáskörébe.  

 

Szili Katalin: a felvidéki magyarság önigazgatása a cél 
2019. január 8. – OrientPress, Nemzeti Regiszter 

Már 25 esztendeje, hogy a felvidéki magyar választott képviselők a Komáromi Nagygyűlésen 

napirendre tűzték a szlovákiai magyarság társadalmát érintő legfontosabb kérdéseket - hívta 

fel közleményében a figyelmet Szili Katalin miniszterelnöki megbízott. Hozzátette: ezek a 

magyarság megtartása és szülőföldön boldogulása szempontjából elengedhetetlenek és a 

társadalmi béke, fejlődés és jólét fundamentumai is egyben. A miniszterelnöki megbízott 

közleményében emlékeztet: a Komáromi Nagygyűlés keretében a többi között, 

kinyilvánították azon igényüket, hogy ott, ahol a magyarság számaránya eléri a lakosság 10%-

át, a magyarság használhassa anyanyelvét, hogy a magyar a szlovák nyelvvel együtt legyen 

hivatalos nyelv. Az állami hivatalokban és közintézményekben a magyarság részarányosan 

képviselhesse magát. Azokon a területeken, ahol tömbben él még a magyarság, az identitás 

megőrzése és védelme érdekében különleges jogállást javasoltak. 

 

Kutatások a nemzetpolitika érdekében 
2018. január 8. – Magyar Szó – Varjú Márta 

A 2011 óta létező budapesti Nemzetpolitikai Kutatóintézet kiemelt feladatai közé tartozik a 

nemzetpolitikai vonatkozású kutatások kezdeményezése és összehangolása, amelyet a saját és 

más kutatóműhelyek bevonásával készítenek el. Az oktatási és gazdasági kutatások mellett a 

külhoni magyarság esetében az érintett magyar közösségek demográfiai és nyelvi folyamatait 
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vizsgálják, a külhoni magyar pártok választási eredményeinek és az autonómia törekvéseinek, 

a kisebbségi jogok betartásának, valamint a migrációs eredetű magyar diaszpóraközösségek 

múltjának és jelenének tudományos feltérképezése is hozzátartozik az intézet profiljához. A 

naprakész és célirányos gyors elemzéseken és háttéranyagon túl az NPKI tanácsadással, 

véleményezéssel és az eredmények összegzésével foglalkozva igyekszik segíteni a 

magyarországi és a külhoni magyar politikai szereplők munkáját. 

 

Kelemen Hunor „feladatra jelentkezik”, más nem pályázik az RMDSZ elnöki 
tisztségére 
2019. január 8. – Krónika, maszol.ro, transindex.ro 

Újabb négyéves szövetségi elnöki mandátumra pályázik Kelemen Hunor az RMDSZ élén; a 

meghatározott határidőig, január 8-ig más nem iktatta jelöltségét rajta kívül – közölte kedden 

délután az alakulat. Kelemen Hunor elmondta: az elmúlt nyolc esztendő, amit a szövetségben 

dolgozó kollégáival közösen végigvitt, tapasztalatban és tudásban lehetővé teszi, hogy emelt 

fővel álljon egy újabb megmérettetés elé. „Most sem pozícióra jelentkezem: nekem a 

megfontolt, erős és bátor RMDSZ építése a feladatom” – tette hozzá az alakulatot 2011 óta 

irányító politikus. A politikus úgy véli, vezetésével az elmúlt nyolc évben a legfontosabb 

kérdésekben egységes álláspontot sikerült kialakítani a szövetségen belül, a döntések 

végrehajtásához pedig megszerezte a szükséges támogatást. 

 

Nem mind elveszett, ki nem a tömbben él – feltérképezték az erdélyi 
szórványmagyarságot 
2019. január 8. – Krónika 

A szórványban élő erdélyi magyarságról gyakran csak a pusztulás, az elmúlás képei jutnak az 

érdeklődők eszébe, holott ennél sokkal többet és jobbat, sőt jó híreket is közölhetnek nehéz 

sorsú nemzettársainkról. 

 
Klaus Johannis könnyed újrázását jósolja az év első felmérése 
2019. január 8. – MTI, Krónika, transindex.ro 

Jó eséllyel újabb mandátumot szerezhet az idei elnökválasztáson Klaus Johannis hivatalban 

lévő államfő, aki az első erről készült felmérés tanúsága szerint több mint kétszer annyi 

támogatóval rendelkezik, mint legnépszerűbb ellenfele, Călin Popescu Tăriceanu szenátusi 

elnök – állapította meg kedden az Adevărul című ellenzéki lap az IMAS közvélemény-kutató 

intézet felmérését ismertetve. 

 
A nagyváradi zászlórongáló felelősségre vonását sürgeti, és toleranciára int az 
RMDSZ 
2019. január 8. – Krónika, transindex.ro, maszol.ro 
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Létezik törvényes alapja annak, hogy az RMDSZ Bihar megyei szervezete szabadon használja 

– akár a székháza bejáratához tűzve – a magyar lobogót – hangsúlyozta keddi 

sajtótájékoztatóján Cseke Attila szenátor. Az RMDSZ Bihar megyei szervezetét irányító 

politikus azokra a híresztelésekre reagált, melyek szerint a szövetség törvénytelen módon 

helyezte ki a magyar nemzeti színű lobogót, amelyet december 30-ára virradóra egy lány 

igyekezett meggyújtani az alakulat nagyváradi, Fekete Sas-palotabeli székházának 

bejáratánál. Mint ismert, az esetről a világhálóra felkerült egy videófelvétel, és ennek 

készítője akadályozta meg, hogy tettét véghezvigye az elkövető. 

 

Hogyan tovább? 
2019. január 8. – Erdély Ma, Székely Hírmondó 

Az erdélyi magyarság életében a kommunista rendszer bukását követően beállt változásokat 

vázolta fel, elemezte és vont le mindebből következtetéseket Kiss Tamás szociológus, a 

Kolozsváron működő Nemzeti Kisebbségkutató Intézet munkatársa a Székely Nemzeti 

Múzeumban, a Szacsvay Akadémia tavalyi utolsó előadásán. 

 

A tanügyminiszter azt ígéri, hogy március 30-áig a parlament elé kerül az új 
tanügyi törvény tervezete  
2019. január 8. – transindex.ro, maszol.ro 

Március 30-áig a parlament elé kerül az új tanügyi törvény tervezete - nyilatkozta hétfő este 

Ecaterina Andronescu oktatási miniszter. A tárcavezető azt mondta a Digi 24 televízió 

műsorában, hogy a jelenleginél kevésbé bonyolult, célkitűzések szempontjából sokkal 

világosabb jogszabályt szeretnének, amelyet - a tervek szerint - március 30-áig a parlament 

elé terjesztenek.  

 
Tamási Zsolt folytatná az igazgatói tevékenységet a katolikus gimnáziumban 
2019. január 8. – szekelyhon.ro 

Január 14-én hirdeti meg a versenyvizsgát a Maros Megyei Tanfelügyelőség a 

marosvásárhelyi II. Rákóczi Ferenc Római Katolikus Gimnázium igazgatói állására. Január 

15. és február 1. között lehet majd iratkozni, a vizsgát – szóbelit és írásbelit, illetve interjút – 

pedig február 15–22. között tartják. Tamási Zsolt, a katolikus gimnázium igazgatója, aki 2018 

szeptemberében hat hónapos megbízatást kapott az oktatásügyi minisztériumtól, elmondta, 

februárban lejár az ideiglenes kinevezése, tehát várhatóan valaminek történnie kell „Ha 

kiírják a versenyvizsgát, természetesen jelentkezem, és megpályázom az állást” – 

hangsúlyozta az igazgató. 

 

A szülők és diákok a túlterheltségre panaszkodnak. Lesz erre megoldás az új 
oktatási törvényben?  
2019. január 8. – transindex.ro 

Novemberben terjesztette a parlament elé az RMDSZ az oktatási törvényt módosító 

javaslatcsomagját, amely többek között a differenciált oktatás keretében bevezetné és 
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rendszeresítené a délutáni tanítást. Emellett a tervezet alapján a következő években az egész 

országra kiterjesztenék a gyerekek iskolai étkeztetését, amely meglátásuk szerint csökkentené 

az iskolaelhagyások magas számát is. Szabó Ödön parlamenti képviselő, az RMDSZ 

oktatásért felelős szakpolitikusa elmondta, ha hatályba lép az új törvény, ennek köszönhetően 

a tanároknak is nagyobb mozgásterük lesz a tananyag elsajátítását célzó módszertan 

alkalmazásában. A törvénytervezet arra is kitér, hogy továbbra is garantálni és segíteni kell a 

kisebbségben élő nemzetiségek anyanyelvhasználatát az oktatási intézményekben.  

 

Laczikó Enikő államtitkár: téves az, ha csupán saját jogaink eltiprására vagyunk 
érzékenyek  
2019. január 8. – maszol.ro 

Furcsállja, hogy a huszonegyedik században egyáltalán firtathatják azt a közbeszédben, ki 

miért tekinti magát egyik vagy másik nemzeti közösséghez tartozónak. Ugyanakkor tévesnek 

tartja azt az állítást is, hogy a romániai nemzeti kisebbségek számára „fenntartott helyek” 

vannak a törvényhozásban – mondta Laczikó Enikő az Etnikumközi Kapcsolatok Hivatalának 

államtitkára. Az intézmény RMDSZ-es vezetője azt is elárulta: mikor tekinthetjük majd úgy 

Romániában, hogy a kisebbségi jogokat megnyugtatóan és maradéktalanul biztosítják.  

 

Beke Istvánék családjának gyűjtenek 
2019. január 8. – szekelyhon.ro 

Szabó Dezső egyik mondatának szellemében – „Minden magyar felelős minden magyarért” – 

Csíkszék Székely Tanácsa pénzbeli adománygyűjtést szervez a terrorizmus vádjával elítélt, a 

csíkszeredai börtönben kényszerrabságukat töltő székelyek, Beke István és Szőcs Zoltán 

családja számára – áll a közleményben. Mint írják, „az édesapákat nélkülöző hozzátartozók, 

feleségek, gyermekek kell érezzék, hogy a székely közösségünk összefog értük, hogy nemcsak 

együtt érez velük, de ebben a helyzetben anyagi áldozatra is képes. Viharos történelmünk 

megfellebbezhetetlenül figyelmeztet, tanúsítja, hogy székely népünk, csak egymásra figyelve, 

egymást segítve, az egyenlő teherviselést, a különböző csapások esetén, a mások terhét 

tudatosan átvállalva maradhatott meg közösségként az ősei szálláshelyén”. 

 

Kerek évfordulók 2019-ben: a száz éve elhunyt Ady és a 90 éve meghalt Elek 
apó emléke előtt is tisztelegnek idén 
2019. január 8. – Krónika 

„Ady jelentőségét kétségbe vonni lehetetlen” – fogalmazott a Krónika megkeresésére 

Karácsonyi Zsolt költő, a Helikon irodalmi folyóirat főszerkesztője annak apropóján, hogy 

idén, a költőóriás halálának századik évfordulóján Erdélyben is megemlékezéseket tartanak. 

2019-ben több jelentős író, költő előtt tisztelegnek születésének, illetve halálának kerek 

évfordulóján: többek közt a 90 éve elhunyt Benedek Elekre szülőföldjén, Háromszéken, 

valamint az általa alapított gyermeklap utódjának hasábjain. 
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Kiemelkedő képességű diákoknak indul tehetséggondozó központ 
Sepsiszentgyörgyön  
2019. január 8. – maszol.ro, szekelyhon.ro 

Sepsiszentgyörgyön februárban, a második iskolai félévtől indul be a négy éve papíron létező 

tehetséggondozó központ, amely a kiemelkedő képességű gyerekek iskola utáni fejlesztésével 

foglalkozik, számolt be Pető Mária igazgató.  A sepsiszentgyörgyi önkormányzat már négy éve 

határozott a tehetséggondozó központ létesítéséről, amely önálló jogi személyiséggel 

rendelkező egységként szerepel a város iskolahálózatában, de mindeddig a helyi 

költségvetésből hiába biztosították volna a működéséhez szükséges finanszírozást, a 

tevékenységet nem sikerült beindítani mivel az oktatási minisztérium nem hagyta jóvá a 

működéséhez szükséges állásokat.  

 

Hoppon maradtak a magyar tanítók 
2019. január 9. – Krónika 

A magyar tanítók jó ideig ingyen oktatták a románt: a tanévkezdéstől november elejéig tartó 

átmeneti időszakban a kisebbségi tanítók által megtartott románórák bérezési problémáját 

nem orvosolja az új jogszabály, amelyet hétfőn hirdettek ki. A bérkiesések mértéke néhány 

száz lejtől közel ezer lejig terjed. 

 

Egyre népszerűbb a Székelyföld 
2019. január 9. – Krónika 

Többnyire a közalkalmazottaknak nyújtott üdülési csekkeknek köszönhetően, de mindenképp 

látványosan bővült tavaly Románia idegenforgalma, és nem kivétel ez alól a Székelyföld sem. 

Maros megyében 531 ezer, Hargita megyében pedig több mint 200 ezer turista fordult meg 

tavaly, míg Kovászna megyének 110 ezer látogatója volt. 

 

Államfőválasztás: Bugár és Menyhárt is gyűjti az aláírásokat 
2019. január 8. – Új Szó 

A Híd és az MKP is állampolgári aláírásokat gyűjt a pártjuk köztársaságielnök-jelöltjének 

támogatására. A Híd szóvivője, Debnár Klára kérdésünkre elmondta, Bugár Bélának, a párt 

államfőjelöltjének már szeptemberben megvolt a szükséges 15 ezer támogató aláírása. 

Tegnapig pedig 34 334 polgár támogatta az indulását, amit az elnökjelölt hivatalos honlapján 

is számon tartanak. A szóvivő hozzátette, a jövő hét folyamán adják le az összegyűlt 

aláírásokat, ez alkalomból pedig sajtótájékoztatót is tartanak majd. Az MKP szintén az 

elnökét, Menyhárt Józsefet indítja a köztársaságielnök-választáson. Kérdésünkre Kocur 

László pártigazgató elmondta, hogy az aláírásokat a helyi pártszervezetek gyűjtik, és egyelőre 

járási szinten tarják nyilván azokat. Az aláírt íveket csütörtökön összesítik a pártközpontban. 

Kocur hangsúlyozta, tudomása szerint valamivel több mint 15 ezer támogatói aláírást már 

most összegyűjtöttek, a gyűjtést azonban tovább folytatják. 
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https://www.maszol.ro/index.php/tarsadalom/106521-kiemelked-kepesseg-diakoknak-indul-tehetseggondozo-kozpont-sepsiszentgyorgyon
https://ujszo.com/kozelet/allamfovalasztas-bugar-es-menyhart-is-gyujti-az-alairasokat
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Hamarosan új továbbképzés indul a pedagógusoknak Királyhelmecen 
2019. január 8. – Új Szó 

Húsz bodrogközi és Ung-vidéki pedagógus tett záróvizsgát annak a továbbképzésnek a végén, 

melyet a Comenieus Pedagógiai Intézet, a Hagyományok Háza Hálózat – Szlovákia, valamint 

a Királyhelmeci Közös Tanügyi Hivatal szervezett a Helmeczy Mihály Alapiskolában. A 60 

órás képzés, melynek részvételi díja 60 euró volt, akkreditált, a programot sikeresen 

befejezők 15 kreditpontot szereztek. A képzés célja, hogy a hallgatók részletesebb néprajzi 

tájékozottságra tegyenek szert, elsajátítsák a hagyományközvetítés pedagógiai módszertanát, 

valamint megismerjék az óvodai és az iskolai hagyományápolással összefüggő életkori 

szempontok és képességalapú differenciálás lehetőségeit. Illés Gábor, a Hagyományok Háza 

Szlovákia munkatársa lapunknak elmondta, a tavaly meghirdetett 20 fős képzésre több mint 

40-en jelentkeztek, a szervezők az első 20 online regisztráló jelentkezését tudták csak 

elfogadni. 

 
Elment Cséplő Ferenc 
2019. január 8. – Új Szó 

A múltidéző beszélgetések, a személyes élményeken nyugvó emlékezeti publicisztikák már 

soha nem lesznek olyanok, mint eddig: pár hónapos betegség után, életének 99. évében 

tegnap meghalt Cséplő Ferenc, mindannyiunk Feri bácsija. A (cseh)szlovákiai magyar 

múltidézés szemszögéből kulcsembert veszítettünk, aki, mintegy jelképesen, 1920-ban, 

Trianon évében született; és a politikai értelemben kisebbségben élő felföldi magyarság 

történelmi sorsfordulóinak, mondhatni, koronatanújává lett. Részt vett a 

cserkészmozgalomban, aktívan bekapcsolódott az országos magyar kulturális és 

közművelődési szervezet, a Szlovenszkói Magyar Kultúregyesület tevékenységébe, mint 

ahogyan a II. világháborút követő jogfosztottság évei után ott állt a Csemadok születésénél, és 

egyik alapítója volt a szervezet Pozsonyon kívül létrejött első alapszervezetének is 

Érsekújvárban. 

 

A kétnyelvűségről a szabadkai Téli Egyetemen 
2018. január 8. – Vajdaság MA, Magyar Szó 

A szabadkai Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar a Magyar Nemzeti Tanács társszervezésében 

immár negyedik alkalommal szervezte meg a Téli Egyetemét. Keddtől szombatig 9 akkreditált 

képzésre kerül sor 3 helyszínen: Szabadkán, Magyarkanizsán és Muzslyán. 
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https://ujszo.com/regio/hamarosan-uj-tovabbkepzes-indul-a-pedagogusoknak-kiralyhelmecen
https://ujszo.com/regio/hamarosan-uj-tovabbkepzes-indul-a-pedagogusoknak-kiralyhelmecen
https://ujszo.com/regio/elment-cseplo-ferenc
https://www.vajma.info/cikk/vajdasag/23212/A-ketnyelvusegrol-a-szabadkai-Teli-Egyetemen.html
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Klimkin: Ukrajna még nem áll készen az EU- és NATO-csatlakozásra 
2019. január 8. – karpatalja.ma 

Ukrajna most még nem áll készen arra, hogy csatlakozzon az Európai Unióhoz és a NATO-

hoz, ez az ország számára középtávú perspektíva – jelentette ki az ukrán külügyminiszter 

kedden az 1+1 ukrán televízióban. Pavlo Klimkin kifejtette: az elkövetkező egy-két évben 

bizonyosan nem lesz Ukrajna az EU-, illetve NATO tagja. “Ha valaki ezt mondja Önöknek, ne 

higgyék el! Ez színtiszta hazugság, az emberek félrevezetése. Ha viszont valaki azt mondja, 

hogy ehhez még legalább 30 évnek kell eltelnie, azt se higgyék el, mert a tapasztalat teljesen 

mást mutat” – emelte ki. Megjegyezte, hogy szerinte a NATO-csatlakozást illetően 

“egyszerűbb a kérdés”, mint az Európai Unióval kapcsolatosan. 

 
Több mint másfél ezren utaztak eddig a Munkács–Budapest vonaton 
2019. január 9. – Kárpátalja 

Az utasok értékelik az Ukrzaliznicja által decemberben bevezetett új vasúti összeköttetést az 

EU-val – állítják az ukrán állami vasúttársaságnál a Zakarpattya Online szerint. A 33/34. 

számú Budapest–Munkács járaton a vonat közlekedésének első négy hete során, azaz 

december 9. és január 3. között 1602-en utaztak. Budapestről 915 utas érkezett Munkácsra a 

vonattal, míg Budapest irányába 687-en váltottak jegyet. A legnagyobb forgalom a Gergely-

naptár szerinti karácsony előtt volt megfigyelhető. 

 

Sikeres évet zárt a Központi Szövetség 
2018. január 8. – volksgruppen.orf.at 

Egy sikeres évre és számos magyar rendezvényre tekinthet vissza az Ausztria Magyar 

Egyesületek és Szervezetek Központi Szövetsége Bécsben. 2018-ban megszervezték a már 

több éve hagyományos Kuftstein Tanácskozást. Több, mint 220 résztvevő érkezett Európa 

különböző országaiból. Már készül a 2020-as konferencia is, amelynek témája az identitás 

fogalma, és a magyar identitás jövője lesz. 

 

Elektronikus sajtó 

 

Határok nélkül 

2019. január 8. – Kossuth Rádió 

 

Egy jogerős bírósági ítélet visszavonatása nem tartozik a hatáskörébe –   véli a román 

államelnök, Klaus Johannis, aki  nem foglakkozik a székely terrorper ügyével. A képviselők 

kérésre tanácsosa válaszolt. Oláh-Gál Elvira beszámolója. 
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http://www.karpatalja.ma/karpatalja/nezopont/klimkin-ukrajna-meg-nem-all-keszen-az-eu-es-nato-csatlakozasra/
https://www.karpataljalap.net/2019/01/07/tobb-mint-masfel-ezren-utaztak-eddig-munkacs-budapest-vonaton
https://www.karpataljalap.net/2019/01/07/tobb-mint-masfel-ezren-utaztak-eddig-munkacs-budapest-vonaton
https://volksgruppen.orf.at/magyarok/stories/2957563/
https://www.mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth?date=2019-01-08_18-02-00&enddate=2019-01-08_18-40-00&ch=mr1
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Megalakult az új összetételű Muravidéki Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösség Tanácsa: 

a 21 tag közül ötöt most választottak be, a többség folytathatja megkezdett munkáját. Köztük 

Horváth Ferenc, aki nyolc év után ismét betöltheti az elnöki tisztet, tovább viheti és 

befejezheti az elkezdett munkát, és új terveket szőhet a jóval tízezres létszám alatti magyar 

közösség megmaradása érdekében. Benkei Ildikó hívta fel telefonon.  

 

Nincs kihívója Kelemen Hunornak a harmadik RMDSZ elnöki mandátum elnyerésében. Máig 

kellett volna iktatnia jelölését az esetleges kihívónak. A területi RMDSZ szervezetek közül 

már jó néhány jelezte, támogatják a folytonosságot, vagyis Kelemen Hunort az újabb 

mandátum elnyerésében. Formálisan a február végi kolozsvári kongresszus dönt az RMDSZ 

elnöki tisztségéről. Miért nincs kihívója a jelenlegi elnöknek, kérdezte két újságíró kollégától, 

a Cseke Pétertől, maszol.ro internetes portál főszerkesztőjétől és Rostás-Péter Istvántól, a 

Kolozsvári Rádió munkatársától Szilágyi Szabolcs 

 

A II. Világháború előtt félmillió német élt a Vajdaságban. Elsősorban az 1944-ben elkövetett 

vérengzések és kitelepítések következtében ma már a 4 ezret sem éri el a számuk. Ennek 

ellenére erős politikai érdekvédelmi szervezettel rendelkeznek. A Német Népi Szövetség 

kitartóan küzd az elkobzott vagyon visszaszármaztatásáért, a kárpótlásért. Weiss Rudolf 

elnököt erről kérdezte elsőként Németh Ernő Szabadkán. 

 

A madéfalvi veszedelem 255. évfordulójára emlékeztek tegnap este Marosvásárhelyen, a 

Kultúrpalota - zsúfolásig megtelt- nagytermében. Az emlékesten jelen voltak a - szervező- 

Székely Nemzeti Tanács küldöttei, a Magyar Polgári Párt és az Erdélyi Magyar Néppárt 

politikusai is. Izsák Balázs, a Székely Nemzeti Tanács elnöke kiemelte beszédében, hogy 

az  évfordulón nemcsak a madéfalvi megtorlás áldozataira, de a véres eseményt megelőző - 

két éven át tartó - székely nemzeti ellenállásra is emlékezni kell. Erdei Edit Zsuzsánna 

összeállítása.   

 

Két éves átmeneti időszak után a Galántai Honismereti Múzeumot  kinevezett igazgató vezeti. 

Takács Mihály régész korábban maga is a múzeum alkalmazásában állt. Kinevezése után 

elsősorban a szervezési, raktározási gondokat kellett megoldania, a múzeum új 

koncepciójának, a vegyesen, délen magyarok, északon szlovákok lakta régió múltját és jelenét 

bemutató állandó tárlat kialakítása csak most került napirendre. Az eddig elvégzett munkáról 

és a tervekről Haják Szabó Mária kérdezte Takács Mihályt, a Galántai Honismereti Múzeum 

igazgatóját 
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Sok erdélyi magyar szakember is részt vesz Romániában, a január 10-én kezdődő Téli 

vízimadár számláláson. Egy nemzetközi program keretében leltárba veszik a vizes élőhelyek 

madarait. Aki szeretne, akár csatlakozhat is a madárszámláló szakemberekhez. A programot a 

Román Madártani Egyesülettel közösen szervezi a Milvus csoport. Munkatársukat, Szabó D. 

Zoltánt Szilágyi Szabolcs kérdezte. 

 

 

 


