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Nyomtatott és online sajtó 
 

 

Orbán Viktor is felszólal a külhoniak konferenciáin 
2018. október 30. – Kárpáti András – Magyar Idők 

A parlament ezen a héten kezdi meg a tárgyalását annak a javaslatnak, amely a külhoni 

magyarok EP-választáson való szavazásának lehetőségét teremti meg – emlékeztetett hétfőn 

a nemzetpolitikai államtitkár. Potápi Árpád János beszámolt arról is, hogy jelenleg 1 millió 38 

ezer az új magyar állampolgárok száma, ez még néhány százezerrel emelhető. Kiemelte: 

szeretnék egyszerűsíteni a választási jogszabályokat, erről Gulyás Gergely 

Miniszterelnökséget vezető miniszter tart majd előadást a Máért ülésén. Mint mondta, a 

következő tematikus év kerete is várhatóan egymilliárd forint lesz, és továbbra is a családok 

támogatása kap hangsúlyt benne. 

  
Klimkin szerint ideje társadalmi vitát kezdeni a problémáról Ukrajnában  
2018. október 30. – MTI, hirad.hu, Kárpátinfo, karpatalja.ma 

Pavlo Klimkin ukrán külügyminiszter szerint eljött az ideje Ukrajnában annak, hogy 

társadalmi vitát kezdjenek a többes állampolgárság engedélyezésének lehetőségéről. Az ukrán 

diplomácia vezetője erről a Jevropejszka Pravda hírportál keddi beszámolója szerint a 

nyugat-ukrajnai Lvivben, a katolikus egyetemen tartott nyílt előadásán beszélt.  "Oroszország 

esetében viszont, amellyel de facto háborúban állunk, szó sem lehet a kettős 

állampolgárságról. Akinek orosz útlevele van, az jobb, ha leadja, mindenki mással pedig 

beszéljünk erről" - fűzte hozzá a miniszter. 

 

Centenárium: a román külügy üdvözli Juncker kijelentését, és elítéli a magyar 
politikusok Krónikának adott nyilatkozatait 
2018. október 30. – MTI, Krónika, transindex.ro, maszol.ro 

A román külügyminisztérium üdvözli Jean-Claude Juncker december elsejével – Erdély és 

Románia egyesülésének centenáriumi ünnepségével – kapcsolatos állásfoglalását, 

ugyanakkor aggodalmának ad hangot a „budapesti hatóságok retorikája” miatt. A bukaresti 

külügyminisztérium szerint az Európai Bizottság elnökének üzenete annak a román államnak 

az európai szintű elismerése, amely „az idők során hathatós, a legszigorúbb szabványokat is 

kielégítő” intézkedéseket hozott a nemzeti kisebbségekhez tartozó személyek érdekében. A 

Teodor Meleșcanu vezette külügyi tárca az MTI által ismertetett állásfoglalásban 

szolidaritásáról biztosította Junckert, kiemelve, hogy az EB elnöke a világháborúk után 

felépült európai jogrend – a regionális stabilitás és biztonság garanciája – tiszteletben 

tartásának fontosságát hangoztatta. 
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https://magyaridok.hu/belfold/orban-viktor-is-felszolal-a-kulhoniak-konferenciain-3620777/
https://magyaridok.hu/belfold/orban-viktor-is-felszolal-a-kulhoniak-konferenciain-3620777/
https://www.hirado.hu/kulfold/kulpolitika/cikk/2018/10/30/pavlo-klimkin-ukran-kulugyminiszter-a-tobbes-allampolgarsag-engedelyezeserol-vitazna
https://www.hirado.hu/kulfold/kulpolitika/cikk/2018/10/30/pavlo-klimkin-ukran-kulugyminiszter-a-tobbes-allampolgarsag-engedelyezeserol-vitazna
https://kronika.ro/belfold/centenarium-a-roman-kulugy-udvozli-juncker-kijelenteset-es-eliteli-a-magyar-politikusok-kronikanak-adott-nyilatkozatait
https://kronika.ro/belfold/centenarium-a-roman-kulugy-udvozli-juncker-kijelenteset-es-eliteli-a-magyar-politikusok-kronikanak-adott-nyilatkozatait
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Szijjártó Péter szerint erkölcstelen és tisztességtelen mindenkivel ünnepeltetni 
a román centenáriumot 
2018. október 30. – MTI, Krónika, maszol.ro 

Jean-Claude Juncker az elmúlt négy és fél évben bebizonyította, hogy alkalmatlan az Európai 

Bizottság vezetésére – közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter kedden az 

MTI-vel. Az Európai Bizottság elnöke a nagy román egyesülés napját egész Európa 

ünnepének nevezte. Szijjártó Péter mindezzel kapcsolatban kifejtette: Junckernek Európa 

egységét kellett volna megtestesítenie, „de erre soha nem volt képes, sem a Brexitnél, sem a 

migrációnál, sem a román nemzeti ünnepnél”. A külügyminiszter hangsúlyozta: „Európa 

akkor lesz erős és egységes, ha elfogadjuk, hogy bizonyos történelmi dátumok egyeseknek 

örömöt jelentenek, másoknak viszont fájdalmat”. „Az is fontos lenne, hogy azoktól, akik 

szomorúan emlékeznek egy eseményre, ne várják el, hogy örüljenek, az ilyen elvárás ugyanis 

erkölcstelen és tisztességtelen” – fogalmazott Szijjártó Péter. 

 
Az egység kifelé is megmutatkozik – Novemberben ülésezik a Magyar Állandó 
Értekezlet 
2018. október 29. – PestiSrácok – Susánszky Mátyás 

A legideálisabb az lenne, ha Juncker minél előbb eltűnne az európai politikai színtérről, és 

akkor nem kell vele közös ünnepekben gondolkodnunk – nyilatkozta portálunknak Potápi 

Árpád, megjegyezve, hogy az Európai Bizottság elnöke valószínűleg nagyobb sörfesztiválokon 

tudna megnyitószerepet vállalni, és ez még jól is állna neki. A nemzetpolitikai államtitkár egy 

hétfői háttérbeszélgetésen egyebek mellett bejelentette, november 15-én tartja tanácskozását 

a Magyar Diaszpóra Tanács, másnap pedig a Magyar Állandó Értekezlet (Máért). Az 

államtitkár a kárpát-medencei magyarság összefogása kapcsán portálunknak arról is szólt, az 

egység kifelé is megmutatkozik, erre az erőre most van a legnagyobb szükség, mert a magyar 

nemzetközösségnek azt kell felmutatnia, hogy nem tehet meg akármit a politikai hatalom a 

határainkon túl a kisebbségeinkkel. 

 
Módosították Grezsa István titulusát 
2018. október 30. – karpatalja.ma 

Az ukrán fél által kért elnevezésre módosította Magyarország Grezsa István miniszteri biztos 

kinevezését. A Semjén Zsolt nemzetpolitikáért felelős tárca nélküli miniszter által aláírt 

határozatot a Magyar Közlöny október 29-i számában tették közzé. A rendelkezés értelmében 

Grezsa István hivatalos titulusa október 30-tól Szabolcs-Szatmár-Bereg megye és Kárpátalja 

együttműködésének fejlesztéséért és a Kárpát-medencei óvodafejlesztési program 

koordinálásáért felelős miniszteri biztos. 
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https://kronika.ro/kulfold/szijjarto-szerint-erkolcstelen-es-tisztessegtelen-mindenkivel-unnepeltetni-a-roman-centenariumot
https://kronika.ro/kulfold/szijjarto-szerint-erkolcstelen-es-tisztessegtelen-mindenkivel-unnepeltetni-a-roman-centenariumot
https://pestisracok.hu/az-egyseg-kifele-is-megmutatkozik-novemberben-ulesezik-a-magyar-allando-ertekezlet/?fbclid=IwAR0MaIqJixszIt-PORXkAxkZQUMssBCXI4Xyd20N6ROVsnqmQmS0dUgM5-0
https://pestisracok.hu/az-egyseg-kifele-is-megmutatkozik-novemberben-ulesezik-a-magyar-allando-ertekezlet/?fbclid=IwAR0MaIqJixszIt-PORXkAxkZQUMssBCXI4Xyd20N6ROVsnqmQmS0dUgM5-0
https://pestisracok.hu/az-egyseg-kifele-is-megmutatkozik-novemberben-ulesezik-a-magyar-allando-ertekezlet/?fbclid=IwAR0MaIqJixszIt-PORXkAxkZQUMssBCXI4Xyd20N6ROVsnqmQmS0dUgM5-0
http://www.karpatalja.ma/kitekinto/magyarorszag/modositottak-grezsa-istvan-titulusat/
http://www.karpatalja.ma/kitekinto/magyarorszag/modositottak-grezsa-istvan-titulusat/


 

 

 

Napi Nemzetpolitikai Sajtószemle – 2018. október 31. 
3 

Csökken az Európai Unió intézményeibe vetett bizalom – Kelemen Hunor 
szerint reformra és újratervezésre van szükség 
2018. október 30. – MTI, Krónika, Erdély Ma, maszol.ro, transindex.ro 

Az Európai Unió tagországaiban egyre nagyobb kihívást jelent a bizalom hiánya, ezért 

reformra és újratervezésre van szükség, a problémákról őszintén, kendőzetlenül kell beszélni 

– mondta Kelemen Hunor, a Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) elnöke 

kedden Bukarestben. Az RMDSZ elnöke részt vett az Európai Bizottság bukaresti képviselete 

által szervezett konferencián, amelynek témája az Európai Unió és a demokrácia jövője volt 

az „illiberalizmus provokációja” tükrében. Kelemen Hunor kifejtette: az RMDSZ Európa-

párti, és meggyőződése, hogy Románia az unió nélkül nem lenne sikeres ország, ezért 

veszélyesnek tartja az EU-ból való kilépésről szóló felvetéseket. Hozzátette: az RMDSZ 

NATO-párti is, hiszen az észak-atlanti szövetség és az Egyesült Államok nélkül Románia 

Kelettel szemben még sebezhetőbbé válna.  

 

Honorálandó románórák – újabb miniszteri rendeletre van szükség ahhoz, hogy 
kifizessék a magyar tanítókat 
2018. október 30. – Krónika 

Még egy miniszteri rendeletnek meg kell jelennie, hogy a magyar tanítóknak kifizethessék a 

pluszórákat. Az oktatási minisztérium ugyan módosította a júliusban elfogadott rendeletet, 

amely szerint a kisebbségek nyelvén oktató tanítóknak nem fizették volna ki túlóraként a 

román órák megtartását, tehát elvileg novemberre ezt a pénzt már megkapják a pedagógusok, 

azonban még mindig vannak technikai akadályok. Kiss Imre Kovászna megyei főtanfelügyelő 

a Krónikának elmondta, korábban ezt a pénzt túlórákként fizették ki, azonban az új 

rendeletben már töredéknormaként szerepelnek, így a minisztériumnak jóvá kell hagynia az 

ebből adódó plusz állásokat, hogy az összeg megjelenhessen a számítógépes bérezési 

rendszerben. 

 
Alkotmányba foglalnák Románia és Moldova egyesülését – megkezdődött az 
unionista aláírásgyűjtés 
2018. október 30. – MTI, Krónika, hirado.hu, maszol.ro, transindex.ro 

Románia és a Moldovai Köztársaság egyesülése érdekében kezdődött aláírásgyűjtési kampány 

Jászvásáron (Iași) – tudatta kedden a Hotnews.ro hírportál. „A (román) alaptörvényt akarjuk 

módosítani Románia 1918-as határainak elfogadtatása érdekében” – idézte a hírforrás Mihai 

Chirică – a kormányzó Szociáldemokrata Pártból kizárt, immár független – jászvásári 

polgármestert, aki Moldva romániai része legnagyobb városának a nevében támogatást ígért 

a szükséges aláírások összegyűjtéséhez. A városháza tájékoztató kampánnyal, szórólapokkal 

fogja segíteni az Egymillióan az Egyesülésért elnevezésű aláírásgyűjtést. 

 
Czakó Józsefről neveztek el utcát Marosvásárhelyen  
2018. október 30. – maszol.ro, transindex.ro, szekelyhon.ro, Krónika 
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https://kronika.ro/erdelyi-hirek/csokken-az-europai-unio-intezmenyeibe-vetett-bizalom-n-kelemen-hunor-szerint-reformra-es-ujratervezesre-van-szukseg
https://kronika.ro/erdelyi-hirek/csokken-az-europai-unio-intezmenyeibe-vetett-bizalom-n-kelemen-hunor-szerint-reformra-es-ujratervezesre-van-szukseg
https://kronika.ro/erdelyi-hirek/honoralando-roman-orak-n-ujabb-miniszteri-rendeletre-van-szukseg-ahhoz-hogy-kifizessek-a-magyar-tanitokat
https://kronika.ro/erdelyi-hirek/honoralando-roman-orak-n-ujabb-miniszteri-rendeletre-van-szukseg-ahhoz-hogy-kifizessek-a-magyar-tanitokat
https://kronika.ro/belfold/alkotmanyba-foglalnak-romania-es-moldova-egyesuleset-n-megkezdodott-az-unionista-alairasgyujtes
https://kronika.ro/belfold/alkotmanyba-foglalnak-romania-es-moldova-egyesuleset-n-megkezdodott-az-unionista-alairasgyujtes
http://www.maszol.ro/index.php/tarsadalom/103751-czako-jozsefr-l-neveztek-el-utcat-marosvasarhelyen
http://www.maszol.ro/index.php/tarsadalom/103751-czako-jozsefr-l-neveztek-el-utcat-marosvasarhelyen
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Dr. Czakó József kardiológus főorvosról nevezték át Marosvásárhelyen az egykori Sportolók 

utcát. Az átnevezést az RMDSZ kezdeményezte, és ez az első magyar orvosról elnevezett utca 

a megyeközpontban – számolt be az Erdély TV.  

 

Bihari Béla: a digitalizáció a székelyföldi vállalatok versenyképességének az ára 
2018. október 30. – maszol.ro 

Az idén már hatodik alkalommal megszervezett Digitális Székelyföld Konferenciáról, 

rendezvénysorozat hozadékáról és hatásairól kérdezték Bihari Bélát, az IT Plus Kluszter 

elnökét. 

 

Visszaállamosítás fenyegeti az ozsdolai közbirtokosságot 
2018. október 30. – szekelyhon.ro, Krónika 

Az ozsdolai közbirtokosság birtoklevelének érvénytelenítéséért indított bírósági eljárást az 

adóhatóság – az első tárgyalásra november 20-án kerül sor a kézdivásárhelyi bíróságon. 

Háromszéken attól tartanak, veszélyes precedenst teremthet az ügy. 

 

„Belerondított” a prefektus az udvarhelyi babakelengye-programba 
2018. október 31. – Krónika 

A Hargita megyei prefektusi hivatal törvénytelennek minősítette azt a „babakelengye-

programot”, amelyet a székelyudvarhelyi önkormányzat indított volna be. A Lőrincz Edit 

városi tanácsos által kezdeményezett projekt lényege az lett volna, hogy a város egyszeri 

támogatásban részesítse az udvarhelyi újszülöttek családját. A képviselő-testület októberi 

soros ülésén fogadta el a kelengyeprogram néven elhíresült határozattervezetet. 

 

Több támogatást kérnek a külhoni románok 
2018. október 31. – Krónika 

Diszkriminációt kiáltanak a határon túli románok szervezetei, amelyek azt sérelmezik, hogy – 

egy főre leosztva – a Romániában élő nemzeti kisebbségek arányaiban több pénzügyi 

támogatást kapnak Bukaresttől, mint a külhoni románok. A Közép- és Délkelet-európai 

Román Szervezetek Szövetsége a parlamentnek és a kormánynak írt nyílt levélben követelte, 

hogy a kabinet a jövő évi költségvetésben legalább 200 millió lejt különítsen el a külhoni 

románok támogatására. A levélírók sérelmezik, hogy a tárcák közül a határon túli románokért 

felelős minisztérium kapja a legkisebb költségvetést és bukaresti támogatást – többek között 

ösztöndíjakat – követelnek a román oktatás biztosítására. Példaként a magyar állam által 

alkalmazott támogatási gyakorlatot hozzák fel, megemlítve, hogy a magyar kormány múlt heti 

döntése értelmében az idei évben 1,3, jövőre pedig 1,5 milliárd forinttal támogatja a nemzeti 

jelentőségű határon túli beruházásokat. 
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Októberi tavasz - Kibővítették és felújították a dunaszerdahelyi Október utcai 
óvodát 
2018. október 30. – ma7.sk 

Október 29-én ünnepélyes keretek között adták át Dunaszerdahely Október utcai óvodáját. A 

34 éves múltra visszatekintő intézmény épülete alapos modernizáláson esett át. Az eddig 

háromosztályos magyar óvodát egy következő osztályteremmel is kibővítették, így 

lehetőségük lesz a jövőben fogadni az egyre gyarapodó számú beíratott kisgyermeket. A 

felújítást és a bővítést a város finanszírozása mellett a Kárpát-medencei Óvodafejlesztési 

Programon keresztül jelentős összeggel támogatta a Bethlen Gábor Alap. Grezsa István 

miniszteri biztos beszédében kifejtette, hogy koronként mást és mást követel a haza és a 

nemzet szolgálata.„A 21. században azt, hogy csendes, de nagyon is szívós és kitartó 

építkezéssel és munkával erősítsük meg a Kárpát-medence magyar szövetét. Ennek a 

meghatározó színtere a magyar óvoda.” 

 
Hegysúron is meg kell maradni magyarnak 
2018. október 30. – ma7.sk 

Hegysúrban, az egykor színtiszta magyar faluban fogy a magyar gyerekek száma a helyi 

iskolában, és a község nemzetiségi összetétele is rohamosan változik. Gujber László, Hegysúr 

polgármestere elmondta, hogy az elmúlt években több tervet is sikeresen megvalósítottak a 

faluban. Ide tartozik a magyar tannyelvű alapiskola és a magyar nevelési nyelvű óvoda 

felújítása, illetve járdák és utak építése. 

 

Tájházzal büszkélkedhet Bátorkeszi 
2018. október 30. – ma7.sk 

Közadakozásból és az Emberi Erőforrások Minisztériuma anyagi támogatásával létesül tájház 

Bátorkeszin. A Pro Futuro Villa Kezw Polgári Társulás által megvásárolt ingatlan 

felújításához és a programok megvalósításához szükséges anyagiakat interreges pályázat 

útján szeretné megszerezni a lelkes, tettre kész közösség. Kezdeti sikereikről Zsok Gizella, a 

társulás elnöke tájékoztatott. 

 

Míg az MKP szavazói szerint hiba volt szétverni a Monarchiát, addig a Most-Híd 
magyarjai szerint nem 
2018. október 30. – Körkép 

Csehszlovákia megalakulásának 100. évfordulója alkalmából érdekes felmérést készített a 

Szlovák Tudományos Akadémia Szociológiai Intézete és partnerei. Cseheket, szlovákokat és 

magyarokat kérdeztek az Osztrák-Magyar Monarchia felbomlásáról, Csehszlovákia 

megalakulásáról és annak nemzetégi politikájáról. Összességében elmondható, hogy a 

válaszadó magyarok 47 százaléka szerint hiba volt szétverni az Osztrák-Magyar Monarchiát, 

40 százalékuk szerint nem volt hiba (ők a Most-Híd szavazók), 13 százalékuk pedig nem 

tudott véleményt mondani. 
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https://ma7.sk/kozelet/oktatas/oktoberi-tavasz-kibovitettek-es-felujitottak-a-dunaszerdahelyi-oktober-utcai-ovodat
https://ma7.sk/kozelet/oktatas/oktoberi-tavasz-kibovitettek-es-felujitottak-a-dunaszerdahelyi-oktober-utcai-ovodat
https://ma7.sk/tajaink/hegysuron-is-meg-kell-maradni-magyarnak
https://ma7.sk/tajaink/hegysuron-is-meg-kell-maradni-magyarnak
https://ma7.sk/tajaink/tajhazzal-buszkelkedhet-batorkeszi
https://ma7.sk/tajaink/tajhazzal-buszkelkedhet-batorkeszi
http://www.korkep.sk/cikkek/friss-hirek/2018/10/30/mig-az-mkp-szavazoi-szerint-hiba-volt-szetverni-monarchiat-addig-hid-magyarjai-szerint-nem
http://www.korkep.sk/cikkek/friss-hirek/2018/10/30/mig-az-mkp-szavazoi-szerint-hiba-volt-szetverni-monarchiat-addig-hid-magyarjai-szerint-nem
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Vasárnap nemzeti tanácsi választások 
2018. október 30. – Vajdaság MA 

Huszonkét nemzeti közösség választja meg kisebbségi önkormányzatát vasárnap Szerbiában, 

a nemzeti kisebbségek tagjai a 21 nemzeti tanács tagjait, valamint a Szerbiai Zsidó 

Hitközségek Szövetségének tagjait választják meg a hét végén. 

 
Elmélyítik Vajdaság és Felső-Ausztria között az együttműködést 
2018. október 30. – Pannon RTV 

Felső-Ausztria szövetségi tartomány küldöttsége háromnapos látogatásra érkezett ma 

Újvidékre.Többek között a tartományi parlament elnökével is tárgyaltak a két régió közötti 

együttműködés további elmélyítéséről.Vajdaság Autonóm Tartomány és Felső-Ausztria 

között az együttműködés már 13 éves múltra tekint vissza, ezt a közös munkát szeretnék 

folytatni és tovább építeni – hangzott el a két házelnök közötti megbeszélést követő 

sajtótájékoztatón. 

 

Kihelyezett konzuli fogadónap novemberben: Magyarkanizsán és Péterrévén 
2018. október 30. – Vajdaság MA 

Az elkövetkező egy hónapban a szabadkai magyar főkonzulátus Magyarkanizsán és 

Péterrévén tart kihelyezett konzuli fogadónapot. A főkonzulátus munkatársai november 13-

án, kedden Magyarkanizsán tartanak konzuli fogadónapot. A helyi szervező a szabadkai CMH 

iroda. 

 

Felszentelték a felújított zentai hadifogoly-temetőt 
2018. október 30. – Vajdaság MA, Pannon RTV 

Ökumenikus szertartás keretében szentelték fel ma délután a zentai Szent Anna-temetőben a 

felújított hadifogoly-temetőt, ahol annak az ötvenegy hadifogolynak a sírja található, akik az 

1945 nyarán a zentai laktanya hadifogolytáborában hunytak el. 

 

Munkácson újra elérhető a kanyaró elleni oltás: közel 3,5 ezer vakcinát kaptak 
2018. október 30. – Kárpátalja 

A Munkácsi Városi Tanács felhívja az érintettek figyelmét, hogy azok a 18 éven aluli gyerekek, 

akik még nem kapták meg a védőoltást vagy az emlékeztető oltást, azok számára jelenleg 

elérhető a kanyaró elleni vakcina. Az információk szerint a város 3405 vakcinával 

rendelkezik. 
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https://www.vajma.info/cikk/vajdasag/22944/Vasarnap-nemzeti-tanacsi-valasztasok.html
https://pannonrtv.com/rovatok/politika/elmelyitik-vajdasag-es-felso-ausztria-kozott-az-egyuttmukodest
https://pannonrtv.com/rovatok/politika/elmelyitik-vajdasag-es-felso-ausztria-kozott-az-egyuttmukodest
https://www.vajma.info/cikk/vajdasag/22946/Kihelyezett-konzuli-fogadonap-novemberben-Magyarkanizsan-es-Peterreven.html
https://www.vajma.info/cikk/vajdasag/22951/Felszenteltek-a-felujitott-zentai-hadifogoly-temetot.html
http://karpataljalap.net/?q=2018/10/30/munkacson-ujra-elerheto-kanyaro-elleni-oltas-kozel-35-ezer-vakcinat-kaptak
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Ukrajna megkerülhető? 
2018. november 1. – Figyelő – Kiszelly Zoltán 

Amilyen az adjonisten, olyan a fogadjisten. Ez különösen igaz a magyar-ukrán viszonyra; a 

jövő márciusi elnökválasztás kampányában Kijev a kisebbségi (magyar) kártyát játssza ki. 

Válaszként Budapest lassítja északkeleti szomszédunk euroatlanti integrációját, ami Ukrajna 

siralmas állapota miatt egyébként is csak döcög. 

( A cikk teljes terjedelemben a Figyelő 2018. november 1- i számában olvasható.) 

 

A reformáció ünnepe Őriszigeten 
2018. október 30. – volksgruppen.orf.at 

A hagyományoknak megfelelően kétnyelvű istentisztelettel emlékeznek a reformáció 

megindulására október 31-én 18 órától az őriszigeti evangélikusok. Az ünnepi alkalmon a 

gyülekezet kórusa szolgál, és bemutatkoznak a konfirmandusok is. 

 

 
 

 

Elektronikus sajtó 

 

 
Határok nélkül 

2018. október 30. – Kossuth Rádió 

  

Rendre bírságolnak Székelyföldön a Magyar és székely zászlók használata miatt 

Romániában hiába szavatolja az Alkotmány a nemzeti kisebbségek identitásának megőrzését, 

maga a zászlótörvény pedig a saját szimbólumok használatát, a prefektusok rendre 

bírságolnak Székelyföldön a magyar és székely zászlók miatt. Székelyudvarhelyen már 

másodszor ebben az évben. Oláh-Gál Elvira tudósítása. 

Novemberben kerülhet az Európai Parlament elé a LIBE 

Novemberben kerülhet az Európai Parlament elé a LIBE, vagyis az Állampolgári Jogi, Bel- és 

Igazságügyi Bizottság által szeptemberben elfogadott kisebbségi jogminimumról szóló 

jelentés, amelyet Nagy József, a Most-Híd szlovák-magyar vegyes bizottság európai 

parlamenti képviselője dolgozott ki. Bukovszky László, Szlovákia kisebbségi kormánybiztosa 
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https://volksgruppen.orf.at/magyarok/stories/2944638/
https://www.mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth?date=2018-10-30_03-30-00&enddate=2018-10-30_04-08-00&ch=mr1
https://www.mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth?date=2018-10-30_03-30-00&enddate=2018-10-30_04-08-00&ch=mr1
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szerint az lehet a jelentés majdani elfogadásának a legfőbb hozadéka, hogy a nyelvi és egyéb 

kisebbségi jogok gyakorlati alkalmazása egyszerűsödhet. 

Felújított óvodát adtak át Felenyeden 

A Kárpát-medencei Óvodafejlesztési program keretében adták hét végén Erdélyben, a 

Nagyenyeddel egybenőtt Fehér megyei településen, Felenyeden, a felújított és kibővített 

óvodát. A munkálatokat a magyar állam 30 millió forinttal támogatta. Szilágyi Szabolcs 

összeállítása. 

  

Kárpátalján két oktatási intézményben is ünnepeltek  

Kárpátalján két oktatási intézményben is ünnepeltek. Ungváron fennállásának tíz évét 

ünnepelte az Ungvári Nemzeti Egyetemen működő Magyar Kar. Munkácson pedig átadták a 

Szent István Líceum magyar kormánytámogatásával felépült új kollégiumát. A magyar iskola 

Kárpátalján továbbra is egyet fog jelenteni a minőségi oktatással  - mondta Potápi Árpád 

János nemzetpolitikáért felelős államtitkár,  aki mindkét rendezvényen jelen volt. 

Jelentős előre lépés történt a közelmúltban Magyarország és Horvátország 

kisebbség-védelmi politikájában 

Jelentős előre lépés történt a közelmúltban Magyarország és Horvátország kisebbség-védelmi 

politikájában: a két ország parlamenti elnöke jelenlétében letették az eszéki magyar iskola-

komplexum alapkövét, s ezzel elkezdődött az ötven férőhelyes eszéki kollégium építése. A 

megállapodásnál jelen volt Kalmár Ferenc miniszteri biztos, a magyar-horvát kisebbségi 

vegyes bizottság magyar elnöke, akivel Tráser László beszélgetett. 

A krasznahorkai vár leégése óta már a harmadik főigazgató áll a Szlovák 

Nemzeti Múzeum élén 

A krasznahorkai vár leégése óta már a harmadik főigazgató áll a Szlovák Nemzeti Múzeum 

élén és nyolc hónapja új kulturális miniszter irányítja a tárcát. Természetesen mindenki 

Krasznahorka várának újjáépítését tűzte ki célul, ennek ellenére a hat éve leégett várban alig 

történt érdemi változás. A „nagyok“ személycseréje után sokakat meglepett a hír, hogy távozik 

posztjáról a betléri kastély és a krasznahorkai vár igazgatója, Barczi Gyula, aki személyes 

okokra hivatkozva kérte felmentését. Indítékairól tudósítónknak, Palcsó Zsókának sem árult 

el sokkal többet. 

Marosvásárhelyen a Sportolók utcája ezentúl dr. Czakó József orvos nevét viseli. 

Marosvásárhelyen a Sportolók utcája ezentúl dr. Czakó József orvos nevét viseli. A híres 

erdélyi szívsebész 1926-tól Marosvásárhelyen gyógyított, nevéhez fűződik az első magyar 

sikeres szívműtét elvégzése. A ma déli utcanévtábla avatón készült Erdei Edit Zsuzsanna 

összeállítása. 

  

A délvidéki magyar színjátszás napját ünnepelték hétfő este Szabadkán 
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A délvidéki magyar színjátszás napját ünnepelték hétfő este Szabadkán annak emlékére, hogy 

1945. október 29-én köszönthette tapssal a közönség a Szabadkai Népszínház első darabját, 

Balázs Béla Boszorkánytáncát, Pataki Lászlónak, a színház alapító tagjának rendezésében. 

2002 óta ezen a napon osztják ki a legrangosabb délvidéki magyar színházi elismerést, a 

Pataki-gyűrű Díjat is. A kitüntetett az idén Pesitz Mónika, a szabadkai Népszínház Magyar 

Társulatának művésze, aki a Mi történt Baby Jane-nel? című előadásban Jane 

megformálásáért érdemelte ki az elismerést. Németh Ernő elsőként Oláh Tamást, a zsűri 

egyik tagját kérdezte. 

  

  

 

 


