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Nyomtatott és online sajtó 
 
Magyarország konzuli képviseletet nyitott Miamiban 
2019. február 5. – MTI, Híradó, kormany.hu, Magyar Idők, Magyar Hírlap, Origo, 

PestiSrácok, Index, 168 óra 

Magyarország konzuli képviseletet nyitott Miamiban. Szijjártó Péter külgazdasági és 

külügyminiszter - aki felavatta a képviseletet - az MTI-nek telefonon nyilatkozva a nyitás 

indokaként az ott élő magyarok közösségeivel való kapcsolattartást, a gazdasági kapcsolatok 

fejlesztését, valamint az ott nyaralók konzuli ügyeinek intézését nevezte meg. A tárcavezető 

közölte, hogy a képviseleten részben a magyarok konzuli érdekképviseletét látják el, részben 

pedig a külgazdasági kapcsolatokat építik. Mint mondta, jelenleg hét európai uniós 

tagállamnak - köztük Németországnak, Olaszországnak és Hollandiának - van konzuli 

képviselete Miamiban, de Magyarország az első közép-európai ország, amely ilyet létesít. A 

külügyminiszter hangsúlyozta: "dinamikusan bővülnek és javulnak" a politikai és gazdasági 

kapcsolataink az Egyesült Államokkal, az amerikai vállalatok a második legnagyobb 

befektetői közösséget alkotják Magyarországon, és az EU-n kívüli legnagyobb exportpiacunk 

az Egyesült Államok. "Egyértelműen érdekünk, hogy a lehető legtöbb módon segítsük" a 

magyar cégek érvényesülését az amerikai piacon, amiből nem maradhat ki Florida sem - 

fogalmazott Szijjártó Péter. 

 

Navracsics Tibor: fordulópont következhet be a kisebbségek védelmét illetően 
2019. február 5. – MTI, Híradó, Magyar Hírlap, Magyar Idők, Demokrata, Lokál, Echo Tv, 

Pannon RTV, Webrádió 

Fordulópont következhet be az európai őshonos kisebbségek védelmét illetően az európai 

sokszínűség megőrzését célzó Minority SafePack polgári kezdeményezés aláírása által, az 

ugyanis kikényszerítheti, hogy az uniós bizottság, valamint többi európai intézmény is 

hangsúlyosabban foglalkozzon a témával - jelentette ki Navracsics Tibor, az Európai Bizottság 

oktatásért, kultúráért, ifjúságpolitikáért és sportügyért felelős biztosa Brüsszelben kedden. Az 

uniós biztos Az intézmények szerepe az európai kisebbségek életében címmel az Európai 

Parlamentben szervezett konferencián kiemelte, az figyelhető meg, hogy az Európai Bizottság 

elsősorban a gazdasági együttműködésekre koncentrál, a kisebbségi kérdéskört igyekszik 

kikerülni. Ezen változtathat az őshonos kisebbségek jogainak védelme érdekében indított 

Nemzeti Kisebbségvédelmi Kezdeményezés - tette hozzá. 

 

Magyarellenes gyűlöletkeltésért jelentette fel az ügyészségen Dan Tanasă 
bloggert a Magyar Polgári Párt 
2019. február 5. – MTI, Krónika, Erdély Ma, transindex.ro, maszol.ro, szekelyhon.ro, Nyugati 

Jelen 

Magyarellenes uszítás, gyűlöletkeltés és bűncselekményre való felbujtás miatt panaszt tett 

kedden a Magyar Polgári Párt (MPP) a gyergyószentmiklósi ügyészségen a magyar 
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szimbólumok és feliratok ellen harcoló Dan Tanasă bloggerre. Mezei János, az MPP elnöke az 

MTI-nek elmondta: nemcsak a sepsiszentgyörgyi bloggert, hanem az általa létrehozott 

Méltóságért Európában Polgári Egyesületet (ADEC) és a gyűlöletkeltést „felhangosító” 

Kovászna, Hargita és Maros Megyei Románok Civil Fórumát is bepanaszolták. A pártelnök 

hozzátette: a panaszban megfogalmazott állításaikhoz közel 90 oldalnyi bizonyítékot 

mellékeltek. Megjegyezte: abban reménykednek, hogy jogi úton le tudják állítani a 

bepanaszoltak gyűlöletkeltő tevékenységét. Az MPP közleménye szerint Dan Tanasa 11 éve 

uszít a magyarok ellen, a blogján közölt szövegekben torzítva, félremagyarázva "tudósít" 

magyar témákról, az általa indított perekről. Bejegyzéseit gyalázkodó, fenyegető 

hozzászólások követték a blogon egészen 2018 nyaráig, amikor az Országos 

Diszkriminációellenes Tanács egyebek között azért büntette a bloggert, mert nem moderálta 

a hozzászólásokat. Az MPP szerint Dan Tanasa azóta letiltotta a hozzászólásokat a blogján, és 

a gyűlöletkeltő kommentárok a Kovászna, Hargita és Maros Megyei Románok Civil 

Fórumának a közösségi oldalára költöztek, mely átveszi Dan Tanasa uszító szövegeit. 

 

Az RMDSZ beterjeszti az anyanyelvhasználatot bővítő közigazgatási kódexet a 
tavaszi ülésszakban 
2019. február 5. – MTI, transindex.ro, PestiSrácok, Echo Tv, Demokrata 

A Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) beterjeszti a tavaszi parlamenti 

ülésszakban a kisebbségek anyanyelvhasználatát bővítő közigazgatási kódexet, amelyet a 

román alkotmánybíróság novemberben alkotmányellenesnek nyilvánított - közölte Korodi 

Attila, az RMDSZ képviselőházi frakcióvezetője. A politikust kedden arról kérdezte az MTI, 

hogy milyen prioritásai lesznek a szövetségnek a héten kezdődött tavaszi parlamenti 

ülésszakban. Emlékeztetett, hogy a közigazgatási kódexet az alkotmánybíróság egyebek 

mellett procedurális okok miatt nyilvánította az alaptörvénybe ütközőnek, ezért a 

törvényalkotási folyamatot elölről kell kezdeni. Mint mondta, február folyamán szakértői 

egyeztetések alapján véglegesítik a tervezetet, amelyet be fognak terjeszteni abban a 

reményben, hogy a törvényhozás gyorsított eljárással elfogadja. Leszögezte: figyelembe veszik 

az alkotmánybíróság észrevételeit, és kiigazítják a tavalyi tervezet szövegét.A képviselőházi 

frakcióvezető elmondta, hogy a kisebbségek közigazgatási anyanyelvhasználatára vonatkozó 

államelnöki kifogások nagy részének nem adott helyt a taláros testület, egyedül a prefektusi 

intézmény decentralizációjára vonatkozó javaslat akadt fenn az alkotmánybírósági rostán.  

 

Kárpátaljai bál az önzetlenség elismeréséért 
2019. február 5. – Demokrata 

A mintegy 1200 tagot számláló Kárpátaljai Szövetséget 1989-ben alapították Magyarországon 

élő, jórészt beregszászi születésű magyarok, akik már az 1970-es években rendszeresen 

találkozókat szerveztek a Balaton mellett és másutt Vérke-parti Diákok néven. Céljuk 

kezdetben a trianoni utódállamok magyarságáról kevés információval rendelkező 

csonkaországi honfitársak figyelmének, nemzeti szolidaritásának felkeltése volt. 
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(A cikk teljes terjedelemben a Demokrata 2019. február 5-i számában olvasható.) 

 

Böjte Csaba szociális kollégiumának ad otthont a megújuló egykori 
kézdivásárhelyi minorita rendház 
2019. február 5. – Krónika, transindex.ro 

„Tavasszal végre elkezdődhetnek a régóta romos állapotban lévő, patinás kézdivásárhelyi 

épület, a minorita rendház felújítási munkálatai, az épületben a felújítást követően várhatóan 

két év múlva Böjte Csaba ferences szerzetes alapítványa, a dévai Szent Ferenc Alapítvány 

szociális kollégiumot működtet majd, amely várhatóan negyven gyermeknek ad majd 

otthont” – mondta el a Krónika megkeresésére Bokor Tibor, a háromszéki város 

polgármestere. Kifejtette, az építkezéshez szükséges pénzösszeggel a magyar kormány 

segítette a dévai Szent Ferenc Alapítványt, a munkálatok várhatóan április elején kezdődnek 

el. 

 

A legrégebbi erdélyi magyar bábszínház kihívásai – csökkenő gyereklétszám 
mellett is kitesz magáért a 69 éves kolozsvári Puck 
2019. február 5. – Krónika 

A legrégebbi erdélyi magyar bábszínház jelenéről, kihívásairól beszélt a Krónikának Csűrös 

Réka, a kolozsvári Puck magyar tagozatának vezetője azon alkalomból, hogy az intézmény 

kedden ünnepli megalakulásának 69. évfordulóját. A tagozatvezető kitért arra, a bábszínház 

is megérzi, hogy egyre kevesebb a magyar gyerek a kincses városban, ugyanakkor az 

intézményben a hivatásos bábszínészek hiányát is nehéz pótolni, mindazonáltal minőségi 

produkciók létrehozását tekinti prioritásnak.  

 

RMDSZ: előbb a költségvetés, aztán a támogatási paktum 
2019. február 5. – Krónika 

Csak a 2019-es állami költségvetés elfogadása után foglalkozik az RMDSZ a 

kormánypártokkal aláírt parlamenti támogatási megállapodás jövőjével – jelentette ki a 

Krónika megkeresésére tegnap Korodi Attila, a szövetség képviselőházi frakcióvezetője. 

„Beszéltünk erről a képviselőházi és a szenátusi frakció hétvégi együttes ülésén, és mivel a 

költségvetés elfogadása még elmaradt a tavalyi évről, a frakciók úgy döntöttek, hogy erről a 

kérdésről a költségvetés elfogadása után fognak elemzést készíteni” – mondta el Korodi. A 

kérdésre, hogy ez esetleg azt jelenti: vannak olyan hangok a frakciókon belül, amelyek szerint 

a megállapodást fel kellene mondani, közölte, meg sem vitatták az ügyet. „Van egy 

pragmatikus megközelítés: akkor lehetünk tárgyilagosak saját magunkkal szemben, ha 

megvárjuk a költségvetés elfogadását” – mutatott rá Korodi. 

 

 

E
rd

é
ly

 

https://kronika.ro/erdelyi-hirek/bojte-csaba-szocialis-kollegiumanak-ad-otthont-a-megujulo-egykori-kezdivasarhelyi-minorita-rendhaz
https://kronika.ro/erdelyi-hirek/bojte-csaba-szocialis-kollegiumanak-ad-otthont-a-megujulo-egykori-kezdivasarhelyi-minorita-rendhaz
https://kronika.ro/kultura/a-legregebbi-erdelyi-magyar-babszinhaz-kihivasai-n-csokkeno-gyerekletszam-mellett-is-kitesz-magaert-a-69-eves-kolozsvari-puck
https://kronika.ro/kultura/a-legregebbi-erdelyi-magyar-babszinhaz-kihivasai-n-csokkeno-gyerekletszam-mellett-is-kitesz-magaert-a-69-eves-kolozsvari-puck
https://kronika.ro/belfold/rmdsz-elobb-a-koltsegvetes-aztan-a-tamogatasi-paktum
https://www.maszol.ro/index.php/kulfold/107766-navracsics-tibor-voltak-nehezsegek-de-osszessegeben-sikeresnek-tartom-a-mandatumom


 

 

 

Napi Nemzetpolitikai Sajtószemle – 2019. február 6. 
4 

Navracsics Tibor: voltak nehézségek, de összességében sikeresnek tartom a 
mandátumom 
2019. február 5. – maszol.ro 

Erdélyi látogatásának tapasztalatairól számolt be a Maszolnak adott interjúban Navracsics 

Tibor, az Európai Bizottság kultúráért, oktatásért, ifjúságért és sportért felelős tagja. Az uniós 

tisztségviselő azt is elmondta, miért tartja hatékonyabbnak azt, hogy az európai 

ifjúságpolitikának nincs külön portfóliója a bizottságban, illetve milyen javaslatokat tesz majd 

Brüsszelben az épített kulturális örökség felújítására szánt uniós alapok hatékonyabb 

felhasználása érdekében.  

 

Minden harmadik alkalmazott minimálbéres szerződéssel dolgozik Hargita 
megyében 
2019. február 5. – maszol.ro 

Minden harmadik alkalmazott minimálbéres szerződéssel dolgozik Hargita megyében - derül 

ki a Ziarul Financiar összesítőjéből. A székelyföldi megyén kívül az országban még rengeteg 

olyan megye van, ahol az alkalmazottak több mint 30 százaléka minimálbéres 

munkaszerződéssel van bejelentve. 

 

Tavaly több mint ötszáz magyar gyerek született Biharban 
2019. február 5. – Bihari Napló 

A nem hivatalos adatok szerint tavaly Nagyváradon 3858 román, 516 magyar és 818 roma 

nemzetiségű gyermek született. Hivatalosan az újszülöttek nemzetiségi és vallási 

hovatartozásáról nem vezetnek statisztikát. Az elmúlt évben Nagyváradon 5584 születési 

bizonyítványt állítottak ki. 

 

„Ráncba szedték” a gyimesbükki óvodát, amely már napköziként is működhet 
2019. február 5. – szekelyhon.ro 

Ezentúl napköziként is működhet a gyimesbükki óvoda, miután teljes felújításon esett át, és 

étkező-, valamint hálóhelyiségeket is alakítottak ki benne. A beruházást a Magyar Kormány 

támogatta a Romániai Magyar Pedagógusok Szövetségén keresztül. A munkálatok értéke 406 

ezer lej. 

 

Magyarellenessége miatt újabb tízezer lejes bírságot rótt ki a CNA a 
RealitateaTV-re  
2019. február 5. – transindex.ro, maszol.ro 

Magyarellenessége miatt 10 ezer lejes bírságot rótt ki az Audiovizuális Tanács (CNA) a 

RealitateaTV-re - írja az RMDSZ tájékoztatója. A CNA a Mikó Imre Jogvédelmi Szolgálat 

panasza nyomán vizsgálta ki a Realitatea TV Talk News című műsorának december 4-i 

adását, amelybe Tánczos Barna szenátort annak apropóján hívták be, hogy az RMDSZ aznap 

iktatta az 1918-as gyulafehérvári ígéretek kisebbségekre vonatkozó részének törvényerőre 

emelését célzó kezdeményezését a parlamentben. A jogvédő szervezet azért jelentette fel a 
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műsort, mert bár az RMDSZ szenátorának lehetőséget biztosítottak, hogy részt vegyen a 

televíziós vitán, de többször nem adtak szót neki, illetve az erdélyi magyarokra és 

követeléseikre nézve is sértő kijelentéseknek adtak teret a műsor szerkesztői. Denise Rifai 

műsorvezető pedig megvető kijelentésekkel illette a magyar közösség törekvéseit.  

 
Több százan tüntettek a magyar karért a Maros Megyei Prefektúra épülete 
előtt 
2019. február 5. – szekelyhon.ro 

A hétfői egyszemélyes tiltakozással ellentétben, több százan gyűltek össze a Maros Megyei 

Prefektúra előtt kedden késő délután, hogy az orvosi egyetem magyar karának létrehozása 

mellett álljanak ki. A marosvásárhelyiek mellett Gyergyószentmiklósról és Csíkszeredából is 

érkeztek résztvevők. Jelen volt Mezei János, az MPP elnöke, Zakariás Zoltán, az EMNP 

Hargita megyei szervezetének elnöke, Kovács Mihály Levente, az RMDSZ Maros megyei 

szervezetének ügyvezető elnöke, valamint Csíky Csengele, a Magyar Szülők Szövetségének 

elnöke.  

 

Jakubinyi: nem szabhattunk feltételt a pápalátogatásnak 
2019. február 6. – Krónika 

A szentatya éppen azért látogat hozzánk, hogy segítsen egyházunk problémáinak 

megoldásában – jelentette ki a Krónikának adott interjúban Jakubinyi György gyulafehérvári 

érsek Ferenc pápa Csíksomlyót is érintő romániai apostoli körútja kapcsán. Az örmény 

apostoli kormányzótól megtudta a lap, már tavaly óta készülnek a szentatya látogatására, ám 

a katolikus egyházfő biztonsága érdekében nem volt szabad beszélni erről a hivatalos 

bejelentésig. Különben a pápalátogatás hírére Csíkszeredában és környékén máris beteltek a 

szálláshelyek, Hargitához hasonlóan folyamatosan érkeznek a foglalások Kovászna megyében 

is, ezzel együtt pedig a szállásdíjak is megemelkedtek. 

 

Csáky Pál: a kisebbségi sors napi menetelés a nehezebb úton 
2019. február 5. – MTI, Ma7.sk, Körkép 

A kisebbségi sors napi menetelés a nehezebb úton, az asszimiláció felvállalása ugyanis mindig 

a könnyebb, az egyszerű választás, de pusztuláshoz vezet - jelentette ki Csáky Pál, a szlovákiai 

Magyar Közösség Pártjának (MKP) európai parlamenti képviselője Brüsszelben, Az 

intézmények szerepe az európai kisebbségek életében címmel az Európai Parlamentben 

szervezett konferencián kedden. Hangsúlyozta: ha valaki olyan államba születik, amelyet a 

saját nemzete hozott létre és működtet, annak nem kell tudatosan megélnie az identitását, 

mert az állam lényegében mindent biztosít számára. Ha azonban más nemzeti többség által 

működtetett államban él valaki, akkor szinte naponta megválaszolandó kihívások elé kerül, 

amelyekre tudatos válaszokat kell adnia - tette hozzá. 
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Szaporodnak a Csodasarkak a Felvidéken 
2019. február 5. – Ma7.sk 

Magyarország Nemzetpolitikai Államtitkársága 2018-ban hatodik alkalommal hirdette meg a 

Miénk a város! internetes vetélkedőt a külhoni magyar 6-10 éves gyerekek számára. A verseny 

nyerteseinek ezekben a hetekben adják át a 100 ezer forint értékű könyv- és játékcsomagot. 

Február 4-én Nagymegyeren, Alsószeliben és Vágfarkasdon kapták meg a megérdemelt 

nyereményt a gyerekek. Beszámolónk az első két helyszín díjátadójáról készült. 

Nagymegyeren három kislány kapcsolódott be a versenybe, amelynek a témája ezúttal a 

család volt, így szervesen kapcsolódott a Külhoni Magyar Családok Éve programsorozathoz. 

 

Pásztor István: Vajdaság fejlődik, szerbiai viszonylatban is erősödik 
2019. február 5. – Vajdaság MA, Pannon RTV 

Nagyon sok ember keseredett meg, az ő számukra kell visszaadni a bizakodást. A gazdasági 

mutatók alátámasztják, hogy Vajdaság fejlődik, szerbiai viszonylatban is erősödik - mondta 

Pásztor István. Az emberek mindig úgy élték meg ezt a térséget, mint az ígéret földjét, ahol 

minden adva van ahhoz, hogy az ember normálisan tudjon élni. Ha ezt 2019-re vetítjük, 

akkor meg kell vizsgálnunk azt, hogy mit tehetünk annak érdekében, hogy fejlődés legyen - 

nyilatkozta a Szabadkai Magyar Rádió Napindító című műsorában Pásztor István. 

 
Tartományi támogatás a nemzetiségek nyelvén íródott lapoknak 
2019. február 5. – Pannon RTV 

22 vajdasági, a nemzetiségek nyelvén íródott lapnak nyújt támogatást a tartományi kormány. 

Az erről szóló szerződéseket a lapkiadók ma írták alá Igor Mirovićtyal, a tartományi kormány 

elnökével. A magyar nyelvű lapok közül a Hét Nap Lapkiadó Kft. és a Magyar Szó Lapkiadó 

Kft. kapott pénzügyi segítséget. A támogatás összértéke 312 millió dinár, ami 12 százalékkal 

több mint tavaly. A Magyar Szó Lapkiadó Kft. 4 kiadványát támogatja a tartományi kormány. 

 

Az anyanyelvű oktatás jogáról szóló kötetet mutattak be Kijevben 
 2019. február 5. – Kárpátalja 

Megjelent nyomtatásban Az anyanyelvi oktatás joga. Közép-európai hagyományok és 

Kárpátalja példája című kiadvány, melyet február 5-én mutattak be Kijevben, az Ukrinform 

sajtóközpontjában. „A kiadvány a hagyományosságot, a folytonosságot és a törvényi alapok 

kötelező érvényességét bizonyítja a nemzeti kisebbségek azon jogának gyakorlásához, hogy az 

oktatási folyamat számukra minden szinten és minden formában biztosítva legyen” – közölte 

Brenzovics László képviselő, a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség (KMKSZ) elnöke, aki 

egyben a bemutató főszervezője volt. 
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https://ma7.sk/tajaink/szaporodnak-a-csodasarkak-a-felvideken
https://www.vajma.info/cikk/vajdasag/23292/Pasztor-Istvan-Vajdasag-fejlodik-szerbiai-viszonylatban-is-erosodik.html
https://pannonrtv.com/rovatok/politika/tartomanyi-tamogatas-nemzetisegek-nyelven-irodott-lapoknak
https://www.karpataljalap.net/2019/02/05/az-anyanyelvu-oktatas-jogarol-szolo-kotetet-mutattak-be-kijevben
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Felfüggesztették Uljana Szuprunt 
2019. február 5. – karpatalja.ma 

A kijevi kerületi bíróság február 5-én ideiglenesen megtiltotta Uljana Szuprun megbízott 

egészségügyi miniszternek, hogy gyakorolja munkaköri tevékenységét. Az ukrán egészségügyi 

minisztérium közlése szerint a döntéshozó szerv parlamenti képviselők feljelentésének helyt 

adva hozta meg határozatát, amely megfellebbezhető. 

  

Nyolcvankilenc ember szeretne Ukrajna elnöke lenni 
2019. február 5. - karpatalja.ma 

Nyolcvankilencen szeretnének Ukrajna elnöke lenni, legalábbis ennyien regisztráltatták 

magukat jelöltként a március 31-i elnökválasztásra – adta hírül hétfőn az ukrán sajtó. A 

határidő vasárnap járt le, a központi választási bizottságnak pedig február 9-ig kell 

közzétennie a jelöltek végleges listáját. A testület eddig mintegy félszáz jelölt regisztrációját 

vizsgálta meg és 30-ét hagyta jóvá. Köztük van Petro Porosenko jelenlegi ukrán elnök is, aki 

vasárnap regisztráltatta magát. Az elnökválasztás favoritja mindazonáltal Julia Timosenko, 

volt kormányfő, az ellenzékben lévő Haza párt vezetője. 

 
 

Elektronikus sajtó 

 

 

Határok nélkül 

2020. február 5. - Kossuth Rádió 

  

Változhat az amerikai álláspont az ukrán oktatási törvény kisebbségellenes intézkedéseit 

illetően. Budapest javára mozdulhat el az Egyesült Államok álláspontja az ukrán oktatási 

törvénynek a kisebbségek nyelvére vonatkozó rendelkezéseiről Ukrajna és Magyarország 

között folyó vitában – írta a mértékadó Pravda ukrán hírportál. 

Ezzel a héttel elkezdődött a román parlament tavaszi ülésszaka. A közigazgatási törvénykönyv 

újratárgyalása, az oktatási törvény módosítása, több országos intézmény bürokráciájának 

csökkentése is szerepel az RMDSZ törvényhozási prioritásai között. Oláh Gál Elvira az 

RMDSZ képviselőházi frakcióvezetőjétől Korodi Attilától érdeklődött a részletekről.  

  

A délvidéki Óbecsén hétfőn aláírásgyűjtésbe kezdtek a polgárok a helybeli Petőfi Sándor 

Általános Iskola önállóságának a megmentéséért. A tanintézmény diákjainak 80 százaléka 
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http://www.karpatalja.ma/karpatalja/kozelet/felfuggesztettek-uljana-szuprunt/
http://www.karpatalja.ma/karpatalja/kozelet/nyolcvankilenc-ember-szeretne-ukrajna-elnoke-lenni/
https://www.mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth/?date=2019-02-05_18-02-00&enddate=2019-02-05_18-40-00&ch=mr1
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magyar, s most az ésszerűsítés ürügyén be akarják olvasztani a város szerb tanintézményeibe. 

Egy nap alatt mintegy 1400 aláírás gyűlt össze, de az akció tovább folytatódik. Balogh Virág 

Zsolt igazgatót Németh Ernő kérdezte telefonon. 

   

Mostantól online szakmai továbbképzésen vehetnek részt azok a délvidéki mezőgazdasági 

termelők, akik azon túlmenően, hogy haszonélvezői a három éve zajló gazdasági és 

térségfejlesztési programnak, még az őket felkaroló valamelyik feldolgozó-ipari körbe is 

beépültek. A képzési program zentai bemutatójáról számol be Ternovácz István. 

  

Pozsonyban ma tartották a Beep biznisz találkozót. Eddig mintegy 2500 vállalkozó vett részt 

a kapcsolatteremtő alkalmakon. A találkozókat nemcsak szlovákiai, hanem magyarországi 

vállalkozók is látogatják, mert az egyik fő cél a két ország határon átnyúló 

együttműködésének erősítése. A bizniszklub egyik alapítója Serki Ottó, a révkomáromi Selye 

Egyetemen végzett közgazdász. Céljaikról, eredményeikről kérdezte Haják Szabó Mária. 

   

Marosvásárhelyen idén ősszel avatják fel Bethlen Gábor erdélyi fejedelem egész alakos 

szobrát, Harmath István erdélyi származású, magyarországi szobrászművész alkotását. 

Bethlen Gábor erdélyi fejedelem több mint 400 évvel ezelőtt, 1616-ban adományozott szabad 

királyi város címet Marosvásárhelynek. Az ő tiszteletére állítandó emlékhely lesz az első – 

magyar vonatkozású – köztéri szobor a városban, amely a város költségvetéséből készül el, és 

amely a főtéren kap helyet - mondja Vass levente, az RMDSZ városi szervezetének elnöke. 

  

A hétvégén ünnepélyes megnyitóval kezdetét vette immár a XVIII. Tordai Művelődési Napok 

rendezvénysorozat. Ezúttal is gazdag programot készítettek a nyitóműsorra, de az egész, két 

hónapig tartó eseménysorozat is bővelkedik sok érdekes kínálattal. A szervezők, a falu vezetői 

és a művelődési élet mozgatói azon fáradoztak, hogy mint azt a tordai, illetve a környékbeli 

közönség megszokhatta, mindenki találjon magának megfelelő szórakozást 

 


