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Nyomtatott és online sajtó 
 

Pásztor István újraválasztották a VMSZ elnökévé 
2019. május 4. – MTI, hirado.hu, Demokrata, Pannon RTV, Vajdaság MA, Magyar Szó 

Újabb négy évre Pásztor Istvánt választották meg a Vajdasági Magyar Szövetség (VMSZ) 

elnökének a legnagyobb délvidéki magyar párt szombati tisztújító közgyűlésén a nyugat-

bácskai Doroszlón. Az elnöki tisztségre ő volt az egyetlen jelölt. A jelen lévő 330 küldött közül 

324-en szavaztak, közülük 323-an támogatták Pásztor Istvánt. Pásztor István először 2007 

májusában választották meg a VMSZ élére, miután az addigi elnök, Kasza József bejelentette 

visszavonulását. A 63 éves politikusnak ez a negyedik pártelnöki mandátuma. A politikus 

sikeresnek értékelte a párt utóbbi négy évét. Kijelentette, a VMSZ most erősebb, mint négy 

éve volt, kompakt, bizakodó, munkára kész és jól szervezett – fogalmazott a régi-új pártelnök. 

Köszönetet mondott a VMSZ partnereinek és szövetségeseinek, a Fidesz-KDNP-nek, a 

magyar kormánynak, a Szerb Haladó Pártnak és a szerb kormánynak. 

 

Csáky: Európának vissza kell térnie a hagyományos kereszténydemokrata 
értékekhez 
2019. május 3. – MTI, Magyar Nemzet, Hír Tv, Lokál, Demokrata, Ma7.sk, Felvidék.ma, 

Körkép 

Európának fordulatra van szüksége, visszatérésre a hagyományos kereszténydemokrata 

értékrendhez – jelentette ki Csáky Pál, a Magyar Közösség Pártjának (MKP) európai 

parlamenti (EP) képviselője és képviselőjelöltje a felvidéki Dunaszerdahelyen, ahol 

sajtótájékoztatón ismertették a párt EP-választási programját pénteken. A felvidéki magyar 

párt már februárban bemutatta európai parlamenti választási listáját. Azon – a Szlovákiának 

jutó EP-mandátumok számát követve – 14-en szerepelnek. A lista első két helyére az MKP két 

korábbi elnöke, Csáky Pál és Berényi József került. Az MKP EP-képviselője elmondta, hogy 

választási programjuk öt alapelv mentén épül fel. Ezek: Európa biztonságának megőrzése a 

terroristák a kontinensre való beszivárgásának megakadályozásával, az illegális migráció 

problémakörének rendezése, a kisebbségi, valamint a regionális politika erősítése, illetve a 

magyar-magyar együttműködés. 

 

Kisebbségi önkormányzati választások kezdődtek Horvátországban 
2019. május 5. – MTI, Magyar Nemzet, Magyar Szó, Pannon RTV, Gondola 

Húsz nemzeti kisebbség 352 kisebbségi tanácsot és 109 kisebbségi képviselőt választanak 

meg vasárnap Horvátországban, az ötödik alkalommal megrendezett kisebbségi 

önkormányzati választásokon, amelyeken kisebbségi magyarok is részt vesznek. Országszerte 

846 szavazóhelyiséget nyitottak meg reggel hét órakor, és este 19 óráig tart a voksolás. A 

választások Horvátország 19 megyéjére és Zágráb megyei jogú városra terjed ki. 

Kétszázötvenezer szavazatra jogosult, valamely kisebbséghez tartozó állampolgár összesen 

több mint 6500 képviselőt választhat meg. Az urnákhoz csak az adott nemzetiséghez tartozó, 
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https://www.hirado.hu/kulfold/cikk/2019/05/04/pasztor-istvan-ujravalasztottak-a-vmsz-elnokeve
https://magyarnemzet.hu/kulfold/csaky-pal-europanak-vissza-kell-ternie-a-hagyomanyos-keresztenydemokrata-ertekekhez-6890993/
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a megyében, a városban, illetve járásban bejelentett állandó lakcímmel rendelkező személyek 

járulhatnak. Kisebbségi tanácsok azokban a városokban és járásokban választhatók, ahol a 

magukat egy adott kisebbséghez tartozónak valló állampolgárok száma meghaladja a 200 főt, 

illetve arányuk a teljes lakossághoz képest a másfél százalékot. A megyékben a tanácsok 25, a 

városokban 15, a járásokban pedig 10 főből állnak. Azokban a közigazgatási egységekben, 

ahol a kisebbségek aránya alacsonyabb mint 1,5 százalék, de legalább 100 fő, ott kisebbségi 

képviselőt választanak, aki eljárhat a kisebbségek érdekeiben. 

 

Kelemen Hunor diverziókeltésnek tartja az erdélyi magyarok kettős 
szavazásával való riogatást 
2019. május 3. – MTI, Krónika, maszol.ro, transindex.ro 

Kelemen Hunor szerint a román politikusok és közvélemény-formálók diverziókeltés céljával 

kezdtek riogatni azzal, hogy az erdélyi magyarok a román és a magyar állampolgárságuk 

alapján is szavazni készülnek a május 26-i európai parlamenti választásokon. A politikus az 

MTI-nek pénteken elmondta: az Európai Unió szabályai, valamint Magyarország és Románia 

törvényei is egyértelműen tisztázzák, hogy mindegy, kinek hány állampolgársága van, 

mindenki csak ott szavazhat, ahol az állandó lakhelye van. Kelemen Hunor pontosította: a 

magyar állam az EP-választáson nem biztosítja a levélszavazás vagy a konzulátusi szavazás 

lehetőségét az Erdélyben élő magyar állampolgároknak, azt pedig elképzelhetetlennek 

tartotta, hogy aki Magyarországra költözött, de a romániai iratait is megőrizte, útra keljen, 

hogy mindkét országban szavazzon. 

 

Úzvölgyi katonatemető: Dăncilă tájékoztatást kért a védelmi minisztertől, utána 
válaszol Kelemennek 
2019. május 3. – MTI, Krónika, transindex.ro, maszol.ro 

Részletes tájékoztatást kért a román védelmi minisztertől Viorica Dăncilă miniszterelnök az 

úzvölgyi katonatemető helyzetéről. Ezt maga a miniszterelnök közölte pénteken, újságírói 

kérdésre válaszolva a dél-romániai Nucet községben, ahol több miniszterével együtt egy helyi 

ünnepségen vett részt. A miniszterelnök közölte, még pénteken megkapja a részletes 

tájékoztatást, és válaszol Kelemen Hunornak, az RMDSZ elnökének, aki korábban levélben 

kereste meg a katonatemető törvénytelennek vélt átalakítása ügyében. 

 
Háromnyelvű táblát szereltek a Székely Mikó Kollégiumra 
2019. május 3. – Erdély Ma, Háromszék, Krónika 

A sepsiszentgyörgyi Székely Mikó Kollégium főbejáratáról tavaly októberben táblabírósági 

végzés kényszere alatt leszerelt magyar nyelvű tábla helyett háromnyelvűt helyezett el a helyi 

önkormányzat. A nagy múltú alma mater nevét tegnaptól románul, magyarul és németül 

hirdeti a medvefejes iskolacímert is tartalmazó kőtábla. A magyar nyelvű tábla eltávolításáért 

a Méltóságért Európában Polgári Egyesület nevében az örökös feljelentő Dan Tanasă 2017-

ben iktatott keresetet a Kovászna Megyei Törvényszéken a város polgármestere ellen. Első 
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https://www.erdely.ma/szekely-miko-kollegium-felszereltek-a-haromnyelvu-tablat/
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fokon veszített, majd fellebbezett, és a Brassói Táblabíróság tavaly októberben kötelezte a 

városvezetőt, hogy távolítsa el a Református Székely Mikó Kollégium feliratot a bejáratról. 

Akkor a mikós diákok tiltakozásul az ablakokba kihelyezett nagy méretű betűkkel írták ki 

iskolájuk nevét. 

 

Asztalos Csaba az Edupedunak: A román nyelv tanítása a kisebbségi diákok 
számára csődbe jutott  
2019. május 3. – transindex.ro 

Ahogy jelenleg is folyik a román nyelv tanítása a kisebbségi diákok számára, csődbe jutott, - 

nyilatkozta Asztalos Csaba az Edupedu.ro portálnak. Az Országos Diszkriminációellenes 

Tanács (CNCD) elnöke elmondta, nem ért egyet azzal, hogy a román nyelvvizsgát kivegyék a 

magyar gyerekek számára, ahogyan azt a Magyar Polgári Párt (MPP) javasolja. “Nem értek 

egyet ezzel a javaslattal. Úgy vélem azonban, hogy a kisebbségi anyanyelvű tanulóknak a 

román nyelv és irodalom oktatásának jelenlegi rendszerének radikális változásokon kell 

átmennie ahhoz, hogy az állam hivatalos nyelvének versenyképes megszerzése 

bekövetkezzen” - mondta Asztalos.  

 
A CFR megnöveli az induló vonatok számát a pápalátogatás idején  
2019. május 3. – transindex.ro, maszol.ro, szekelyhon.ro, Krónika 

A Román Vasúttársaság (CFR) személyszállító vállalata teljes kapacitását beveti, hogy a 

romániai pápalátogatás idején, azaz május 31. és június 2. között meg tudjon felelni a 

megnövekedett utasforgalomnak, tájékoztat pénteki közleményében a vállalat. Ennek 

érdekében megnövelik a fővárosba tartó, vagy onnan induló vonatok számát május 31-én, 

pénteken, június 1-jén, szombaton pedig a Brassó - Csíkszereda, Csíkszereda - Egyedhalma 

(Adjud), Csíkszereda - Kolozsvár, Iaşi - Bacău, Iaşi - Paşcani és Iaşi - Vaslui útvonalakon. 

Június 2-án, vasárnap a Balázsfalva - Segesvár - Brassó, Balázsfalva - Gyulafehérvár és 

Kolozsvár - Balázsfalva útvonalon közlekedik majd több vonat.  

 

Bemutatkoztak az RMDSZ Nőszervezetének EP-képviselőjelöltjei  
2019. május 3. – transindex.ro, maszol.ro 

„Európának szüksége van a nők tudására, szervezőkészségére, közösségformáló erejére. 

Együtt erősek vagyunk, súlyunk van, nem tudják a szőnyeg alá seperni problémáinkat. Közös 

felelősségünk, hogy Európa erősödjön, Erdély fejlődjön. Együtt változásokat generálhatunk, 

együtt teremthetjük meg azt az Erdélyt, amelyben jó élni, amelyben közösségünk gyarapodik, 

településeink fejlődnek, gazdáinkat, vállalkozásainkat, iskoláinkat támogatja az Unió" - így 

köszöntötte Biró Rozália, az RMDSZ Nőszervezet elnöke az RMDSZ EP-listáján szereplő 

nőket, akikkel Kolozsváron tartott sajtótájékoztatót.  
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Festum Varadinum: Mi vagyunk a Grund! 
2019. május 3. – Bihari Napló 

Május 5–19. közt zajlik az RMDSZ által, partnerségben az egyházakkal, a civil és ifjúsági 

szférával és a tanintézményekkel rendezett Festum Varadinum, melynek mottója: Mi 

vagyunk a Grund! Szabó Ödön főszervező az ünnepség integrátor szerepét hangsúlyozta. 

 
Ambrus Izabella képviselő: zavarják a hatóságokat törvénybe foglalt jogaink 
2019. május 3. – maszol.ro 

Európai szinten is fontos üggyé kell emelni a kisebbségvédelmet, az anyanyelv- és 

szimbólumhasználatot, hiszen Románia csak így mozdulhat ki a holtpontról ezen a téren – 

véli Ambrus Izabella. Az RMDSZ Brassó megyei parlamenti képviselőjét arról is faggatták, 

miért tekintenek el a hazai bíróságok önként és dalolva attól, ami 2007 előtt még az ország 

uniós csatlakozása feltételének számított: a kisebbségi jogoktól.  

 
Temetőfoglalás az Úz-völgyében: még várni kell a szakhatóságok válaszára  
2019. május 3. – maszol.ro 

Az érintett hatóságok jelenleg az ügy pontos részleteinek a megismerésével foglalkoznak, 

majd ezt követően – várhatóan a jövő hét elején – fogják kialakítani hivatalos álláspontjukat 

– tudta meg a maszol.ro Korodi Attila képviselőtől. Korodi Attila a Maszol megkeresésére 

pénteken elmondta: a levelek kiküldését követően telefonon is megkeresték az érintett 

hatóságokat és tájékoztatták őket a kialakult helyzetről.  

 

Vincze Loránt: a kis magyar közösségekre is figyelünk  
2019. május 4. – maszol.ro 

Maros megyei lakossági fórumokon vett részt Vincze Loránt, az RMDSZ európai parlamenti 

képviselőjelöltje pénteken. A hallgatóságát biztosította arról, hogy a helyi kisközösségek 

érdekeit is képviselni fogja. 

 
A Fehér megyei magyarság közös ünnepe Nagyenyeden, Tompaházán és 
Magyarlapádon 
2019. május 4. – Krónika 

Gasztronómia, kézműves vásár, gyermekfoglalkozások, kiállítások, hagyományos íjászat, 

könnyűzenei koncertek színesítik a június 13–16. között rendezendő 3. Fehér Megyei Magyar 

Napok programját. Az első két napon szervezett események idén is Nagyenyeden kapnak 

helyet, a Bethlen Gábor Kollégiumban. Június 15-én, szombaton Tompaházára, majd 16-án, 

vasárnap Magyarlapádra költözik ki a rendezvénysorozat. 
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http://www.erdon.ro/festum-varadinum-mi-vagyunk-a-grund/4223290
https://www.maszol.ro/index.php/belfold/111280-ambrus-izabella-kepvisel-zavarjak-a-hatosagokat-torvenybe-foglalt-jogaink
https://www.maszol.ro/index.php/tarsadalom/111292-temet-foglalas-az-uz-volgyeben-meg-varni-kell-a-szakhatosagok-valaszara
https://www.maszol.ro/index.php/belfold/111328-vincze-lorant-a-kis-magyar-kozossegekre-is-figyelunk
https://kronika.ro/szines/a-feher-megyei-magyarsag-kozos-unnepe-nagyenyeden-tompahazan-es-magyarlapadon
https://kronika.ro/szines/a-feher-megyei-magyarsag-kozos-unnepe-nagyenyeden-tompahazan-es-magyarlapadon
https://kronika.ro/szines/a-feher-megyei-magyarsag-kozos-unnepe-nagyenyeden-tompahazan-es-magyarlapadon
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Átláthatatlan a tankönyvkiadás problématérképe – következetes rendszert 
szorgalmaznak a BBTE Bölcsészkarának magyar oktatói 
2019. május 4. – Krónika 

Szakmai alapokon működő, a kisebbségek számára esélyegyenlőséget biztosító, átlátható és 

következetes tankönyvkiadási rendszer megteremtését szorgalmazzák a Babeș–Bolyai 

Tudományegyetem Bölcsészkarának magyar tagozatán oktató tanárok, akik nyílt levélben 

forgalmazzák meg álláspontjukat, javaslataikat.  

 

Online petíciót indított Hargita Megye Tanácsa az úzvölgyi temető ügyében  
2019. május 4. – transindex.ro, maszol.ro 

A törvényes lehetőségek betartása érdekében Hargita Megye Tanácsa online aláírásgyűjtést 

kezdeményezett az úzvölgyi temető ügyében - tájékoztat közleményében az intézmény 

sajtószolgálata. Mint írják, az akció célja az, hogy minél többen kifejezhessék – törvényes 

úton – nemtetszésüket a dormánfalvi önkormányzat egyoldalú lépésével kapcsolatban.  

 

Hegedüs Csilla: mi akarjuk meghatározni a prioritásokat  
2019. május 4. – maszol.ro 

Ajtóról ajtóra kopogtatva beszélt a választóknak a május 26-ai európai parlamenti választás 

tétjéről a kolozsvári hídelvei lakosoknak Hegedüs Csilla EP-képviselőjelölt, Oláh Emese 

kolozsvári alpolgármester és Nistor Dániel RMDSZ-es városi tanácsos. Hangsúlyozták: az 

európai reformoknak az erdélyi magyar közösség nyertese, alakítója kíván lenni, éppen ezért 

sorsdöntő az EP-választás.  

 

Hegedüs Csilla: Kalotaszeg magyar közösségét tovább kell fejleszteni!  
2019. május 4. – maszol.ro 

Faluturizmus, infrastuktúra-fejlesztés, templom-felújítás – Hegedüs Csilla, az RMDSZ EP-

képviselőjelöltje Kalotaszeg különböző településein járt, ahol a helyi polgármesterekkel, 

elöljárókkal, László Attila szenátorral, Csoma Botond képviselővel és Vákár István megyei 

tanácselnökkel találkozott. A május 26-ai európai parlamenti választás tétje kapcsán 

megfogalmazták: a magyar közösség egy erős Európában érdekelt, hiszen ez a záloga annak, 

hogy Erdély tovább fejlődjön.  

 

Oltean Csongor: a környezettudatosságot is népszerűsíthetjük az uniós 
forrásokkal 
2019. május 4. – maszol.ro 

A Kovászna megyében működő, európai uniós pénzből épített lécfalvi Integrált 

Hulladékkezelő Központ nemcsak működésében számít egyedinek az országban, hanem 

tudatosító kampányai tekintetében is – állapította meg pénteken Oltean Csongor RMDSZ-es 

európai parlamenti képviselőjelölt az üzemben tett látogatásakor. Az RMDSZ-szel 

együttműködő ifjúsági szervezeteket tömörítő MIÉRT elnöke a környezettudatosságra és az 

európai uniós források hatékony felhasználására hívta fel a figyelmet.  
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https://kronika.ro/erdelyi-hirek/atlathatatlan-a-tankonyvkiadas-problematerkepe-n-kovetkezetes-rendszert-szorgalmaznak-a-bbte-bolcseszkaranak-magyar-oktatoi
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http://itthon.transindex.ro/?hir=55331
https://www.maszol.ro/index.php/belfold/111329-hegedus-csilla-mi-akarjuk-meghatarozni-a-prioritasokat
https://www.maszol.ro/index.php/belfold/111338-hegedus-csilla-kalotaszeg-magyar-kozosseget-tovabb-kell-fejleszteni
https://www.maszol.ro/index.php/belfold/111330-oltean-csongor-a-kornyezettudatossagot-is-nepszer-sithetjuk-az-unios-forrasokkal
https://www.maszol.ro/index.php/belfold/111330-oltean-csongor-a-kornyezettudatossagot-is-nepszer-sithetjuk-az-unios-forrasokkal
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EP-választások: a CURS szerint a PSD vezet a biztos szavazók körében  
2019. május 4. – maszol.ro 

A kormányzó Szociáldemokrata Pártnak (PSD) szerezné a legtöbb képviselői mandátumot, ha 

most tartanák az európai parlamenti választásokat – derül ki a CURS legfrissebb 

közvélemény-kutatásának szombaton közzétett adataiból. Az adevarul.ro által idézett 

felmérés szerint a PSD támogatottsága jelenleg 32 százalékos a biztos szavazók körében. A 

Nemzeti Liberális Párt (PNL) jelöltlistájára az urnához járulók 25 százaléka, a 2020 Szövetség 

(USR+PLUS) listájára a 12 százaléka pecsételne. A Liberálisok és Demokraták Szövetségének 

(ALDE) támogatottsága 10, a Pro Románia párté 9, a Népi Mozgalom Párté (PMP) 5 és az 

RMDSZ-é 5 százalékos. 

 
„Nem élhetünk csak emlékekből” – Továbbra is ellenzi a román kulturális 
miniszter Verespatak UNESCO-listára kerülését 
2019. május 5. – Krónika 

Románia kulturális minisztere szerint dollármilliárdokat veszítene Románia, ha Verespatak 

felkerülne az UNESCO védett kulturális örökségek listájára. Daniel Breaz az Alba24 

hírportálnak nyilatkozott az Erdélyi-szigethegységben fekvő település sorsáról, meghiúsult 

világörökségi státusáról. A Viorica Dăncilă-kormány kulturális minisztere úgy vélekedett, a 

román állam több mint négymilliárd dollárt veszít, ha Verespatakot felvették volna az ENSZ 

Nevelésügyi, Tudományos és Kulturális Szervezete (UNESCO) védett kulturális örökségek 

listájára. A tárcavezető szerint azonban mindezt sikerült elkerülni, miután a bukaresti kabinet 

tavaly nyáron leállította a Fehér megyei település UNESCO világörökségi jelölését célzó 

eljárást, kérve a jelölés visszavonását. 

 

Winkler Gyula: minden magyar közösség egyformán fontos az RMDSZ számára 
2019. május 5. – Krónika 

„Minden egyes közösség egyformán fontos az RMDSZ-nek. Egyik közösség kezét sem szabad 

elengednünk, minden magyar közösséggel egyformán kell foglalkoznunk, függetlenül attól, 

hogy az tömbmagyar vidéken, interetnikus környezetben vagy szórványban él. Sem itthon, 

sem az Európai Unióban nem fogadjuk el azt, hogy vannak fontos közösségek és kevésbé 

fontos közösségek” – mondta el szombaton, Resicabányán Winkler Gyula EP-képviselőjelölt 

egy lakossági fórumon, amelyre Kun László, az RMDSZ resicabányai szervezetének elnöke és 

Costan Melánia ügyvezető elnök meghívására érkezett.  

 

Hegedüs Csilla: ne hagyjuk, hogy május 26-án a nacionalista román pártok 
döntsenek helyettünk! 
2019. május 5. – Krónika 

„Nem hagyhatjuk, hogy mások, a román nacionalista pártok döntsenek helyettünk! Ott kell 

lennünk, ahol rólunk döntenek, mert másképp nem lesz, aki kiálljon a mi érdekeinkért, 

értékeinkért” – hívta fel a figyelmet Hegedüs Csilla a Kolozsvári Ifjúsági Fórum által 
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https://www.maszol.ro/index.php/belfold/111341-ep-valasztasok-a-curs-szerint-a-psd-vezet-a-biztos-szavazok-koreben
https://kronika.ro/erdelyi-hirek/bnem-elhetunk-csak-emlekekbolr-n-ellenzi-a-roman-kulturalis-miniszter-verespatak-unesco-listara-keruleset
https://kronika.ro/erdelyi-hirek/bnem-elhetunk-csak-emlekekbolr-n-ellenzi-a-roman-kulturalis-miniszter-verespatak-unesco-listara-keruleset
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https://kronika.ro/erdelyi-hirek/winkler-gyula-minden-magyar-kozosseg-egyforman-fontos-az-rmdsz-szamarahttps:/kronika.ro/erdelyi-hirek/winkler-gyula-minden-magyar-kozosseg-egyforman-fontos-az-rmdsz-szamara
https://kronika.ro/erdelyi-hirek/hegedus-csilla-ne-hagyjuk-hogy-majus-26-an-a-nacionalista-roman-partok-dontsenek-helyettunk
https://kronika.ro/erdelyi-hirek/hegedus-csilla-ne-hagyjuk-hogy-majus-26-an-a-nacionalista-roman-partok-dontsenek-helyettunk
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szervezett Kolozsvári Majálison. A politikus szerint május 26-án el kell mennünk szavazni, 

hiszen Erdély, a szülőföldünk jövőjéről döntünk! „A román nacionalisták soha nem fogják a 

mi érdekeinket képviselni. Ha Az Európai Parlamentben nem lesz egy erős erdélyi és Kárpát-

medencei magyar képviselet, akkor szőnyeg alá seprik problémáinkat, nem lesz, aki értünk, a 

jogainkért harcoljon. Csak egy erős magyar képviselet fog kiállni a magyar ügyért 

Brüsszelben” – nyilatkozta az RMDSZ EP-képviselőjelöltje. 

 

Az Irigy Hónaljmiriggyel buliztak az aradiak a magyar majálison  
2019. május 5. – maszol.ro 

Tizenkilencedik alkalommal rendezték meg szombaton az Aradi Magyar Majálist, a mindig a 

május elsejéhez legközelebb eső hétvégén sorra kerülő hagyományos családi szabadidős 

programot. A magyar majális varázsa, amellett, hogy a városligeti gokart-pályán a zöldben 

lacikonyázhatnak az arra vágyók, az együvé tartozás megélése, egy nagy közös magyar 

szórakoztató rendezvény megteremtése – emelte ki Bognár Levente RMDSZ-es 

alpolgármester. Hangsúlyozta, hogy néhány éve a program bekerült az önkormányzat 

eseménynaptárába, vagyis városi rangú esemény lett, ekként biztosított a költségvetési 

támogatás és a színvonalas szórakoztatás.  

 

Városünnep hömpölygő tömeggel 
2019. május 5. – szekelyhon.ro, maszol.ro 

Hozta a formáját Erdély legnagyobb városünnepe, a Szent György Napok a maga 28 év 

rutinjával jó érzékkel ötvözi a bejáratott forgatókönyvet az újításokkal, hogy a több ezer 

résztvevő közül mindenki találjon kedvére való programot, harapni- és innivalót. 

 

A kétnyelvűség erősítése a szlovák-magyar határrégióban 
2019. május 3. – Új Szó 

A szlovák-magyar hattárégió turizmusának, vendéglátóiparának és kereskedelmének 

kétnyelvűségét erősítő LingLand nevű interreg projekt részleteiről és eredményeiről a 

szlovákiai partner szerepét betöltő szepsi A Jövőért Alapítvány vezetősége számolt be egy 

sajtótájékoztató keretén belül. 

 

A Himnuszunkért, a szabadságunkért tüntetnek vasárnap délután a parlament 
előtt 
2019. május 5. – Ma7.sk, Felvidék Ma, Körkép 

A Himnuszunk a szabadságunk csoport vasárnap 14 órára tüntetést szervezett a szlovák 

parlament elé. Több száz tiltakozó gyülekezik a parlament és a vár között. A szlovák 

törvényhozás május 9-én tárgyalja újra az állami jelképekről szóló törvényt.  „A 

himnusztörvénnyel betelt a pohár, az elmúlt időszak nyelvi korlátozásai, szimbólumaink 

korlátozása, és most a himnusz betiltása, feltette az i-re a pontot”- indokolták a szervezők a 

tiltakozás szükségességét. 
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https://www.maszol.ro/index.php/tarsadalom/111358-az-irigy-honaljmiriggyel-buliztak-az-aradiak-a-magyar-majalison
https://szekelyhon.ro/aktualis/varosunnep-hompolygo-tomeggel
https://ujszo.com/regio/a-ketnyelvuseg-erositese-a-szlovak-magyar-hatarregioban
https://ma7.sk/kozelet/aktualis/a-himnuszunkert-a-szabadsagunkert-tuntetnek-ma-delutan-a-parlament-elott
https://ma7.sk/kozelet/aktualis/a-himnuszunkert-a-szabadsagunkert-tuntetnek-ma-delutan-a-parlament-elott
https://www.bumm.sk/belfold/2019/05/03/bugar-a-belugy-megerositette-barki-barhol-lejatszhatja-a-himnuszt
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Bugár: A belügy megerősítette: bárki bárhol lejátszhatja a himnuszt 
2019. május 3. – bumm.sk 

A Híd korábban világosan elmondta, hogy a magyar himnuszt bárki bárhol lejátszhatja és 

énekelheti. Mindezt a belügyminisztérium is megerősítette. A Híd mindenki számára 

egyértelművé teszi a törvény vitatott passzusát - közölte a párt elnöke. "Az állami jelképekről 

szóló jogszabálynak a himnuszéneklésre vonatkozó félreértelmezhető rendelete joggal váltott 

ki erős érzelmeket. A Híd világosan elmondta, más államok himnuszát, így a magyar 

himnuszt is, bárki bárhol lejátszhatja és énekelheti, ez így volt és így is lesz, amit a 

belügyminisztérium is megerősített" - írta Bugár Béla, a Híd elnöke Facebook-oldalán. 

 

Bugár szerint semmi értelme nincs a himnuszéneklésnek 
2019. május 3. – Ma7.sk 

"Öntsünk tiszta vizet a pohárba" - kezdi legújabb videobejegyzését Bugár Béla, melyben 

többek között ismerteti, semmi értelme sincs a vasárnapra tervezett himnuszéneklésnek a 

szlovák parlament épülete előtt, hiszen ők már mindent megoldottak. Mint ismeretes, a Lex 

DAC névvel illetett botrányos himnusztörvény elfogadása után - amelyet többek között a 

Most-Híd parlamenti képviselői is megszavaztak - tiltakozásként május 5-én kerül 

megrendezésre "Himnusz a szabadságunk" címmel a magyar Himnusz közös eléneklése a 

szlovák parlament épülete előtt Pozsonyban.  A civil akció kapcsán rendesen kiakadt Bugár 

Béla. A Híd elnöke közösségi oldalán közzétett videójában elmondja, semmi értelme sincs a 

tervezett megmozdulásnak, ugyanis a himnuszügyet nem a parlament előtt, hanem csak a 

parlamentben lehet megoldani. 

 

Az MKP értékelt és a jövőbe tekintett Rimaszombatban 
2019. május 4. – Felvidék Ma 

Menyhárt József országos elnök és Berényi József EP-képviselőjelölt is megtisztelte 

jelenlétével a Rimaszombatban május 3-án megtartott munkakonferenciát, melyre a Magyar 

Közösség Pártja Rimaszombati és Nagyrőcei járás alapszervezeteinek delegáltjait hívták meg. 

Az MKP Rimaszombati Járási Elnöksége által szervezett találkozó fő témája a közelgő 

Európai Parlamenti választások voltak, de értékelték az elmúlt két évet, a megyei és 

önkormányzati, valamint a köztársaságielnök-választásokat is. Az összejövetel elején 

megemlékeztek a lassan egy éve hirtelen elhunyt Molnár Zsuzsa járási titkárról. A 

tanácskozás végeztével pedig közösen énekelték el a Himnuszt, ezzel is felhívva a figyelmet 

nemzeti értékeinkre. 

 

Szvorák Zsuzsanna kapta a Pro Probitate – Helytállásért díjat 
2019. május 5. – MTI, Felvidék Ma, Ma7.sk 

Május első vasárnapján, a losonci Zsinagógában adták át a felvidéki magyarság legnagyobb 

elismerését, a Pro Probitate – Helytállásért díjat. A felvidéki magyar közösség érdekében 

kifejtett több évtizedes közéleti tevékenységéért, széleskörű kultúraszervezői munkásságáért 

Szvorák Zsuzsanna, pedagógus, rendező, a Csemadok Füleki Alapszervezetének elnöke 

vehette át a rangos elismerést, mellyel az itt élő magyarság jelentős személyiségének vagy 
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https://www.bumm.sk/belfold/2019/05/03/bugar-a-belugy-megerositette-barki-barhol-lejatszhatja-a-himnuszt
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szervezetének munkásságát, példamutatását jutalmazzák. Az idén másodjára megítélt 

Felvidéki Magyarságért Díjat Szabó Tibor, a Határon Túli Magyarok Hivatalának egykori 

vezetője érdemelte ki. 

 

Danko: az itt élő magyarok tiszteletben tartják az országot 
2019. május 5. – Felvidék Ma 

Andrej Danko, a parlament, s egyben a Szlovák Nemzeti Párt elnöke  vasárnap délután 

fogadta a Himnuszunk a szabadságunk képviselőit, majd a tárgyalásukat követően 

sajtótájékoztatót tartott. Ennek keretén belül elmondta, minden törvényes keretek között 

szervezett tiltakozás résztvevőinek kijár a kellő tisztelet, s ő tiszteletben tartja a tiltakozók 

véleményét. Örömét fejezte ki, hogy lehetősége nyílt tárgyalni velük. Mint mondta, a 

parlament elnökeként, amikor felmerült a lehetősége, hogy egy magyar párttal koalícióra 

lépve kormányozzanak, mely mint megjegyezte, nem feltétlenül képviseli minden szlovákiai 

magyar érdekeit, elgondolkozott azon, hogyan tovább. 

 

Lélekben százezrek tüntettek 
2019. május 5. – Felvidék Ma, Körkép 

A vár alatt kicsinek, szűkösnek bizonyult a hely, a rendőrök számtalanszor figyelmeztették a 

szervezőket, hogy tereljék összébb az embereket, az úttesten nem szabad állni, de a parlament 

előtti térről is próbálták elküldeni a tömeget. Egyes becslések szerint ötszázan, mások szerint 

több mint ezren gyűltek össze a Felvidékről, az anyaországból és a szomszédos Ausztriából, 

hogy a Himnuszunk a szabadságunk csoport által szervezett tüntetésen részt vegyenek. A 

szervezők és maguk a tüntetők is úgy vélték, Szlovákiának egyenlő állampolgárai szeretnénk 

lenni, hiszen itt élünk és itt fizetünk adót is. A vár tövében lengett a magyar zászló és szólt a 

magyar zene, többek között a Hazám, hazám is a Bánk bánból. 

 

Pásztor István: Dinamikus, feszültséggel teli volt az elmúlt négy év 
2019. május 5. – Pannon RTV 

A VMSZ tisztújító közgyűlésére közel 140 települési alapszervezet küldöttei érkeztek 

Doroszlóra. A közgyűlés elején Pásztor István elnöki beszámolója hangzott el az elmúlt 

időszak munkájáról. A közgyűlés vendége többek között Pirityiné Szabó Judit, a magyar 

Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkárságának kapcsolattartási főosztályvezetője, 

Pintér Attila, Magyarország belgrádi nagykövete és Babity János szabadkai magyar főkonzul. 

A közgyűlés elején Pásztor István elnöki beszámolója hangzott el az elmúlt időszak 

munkájáról. 

 

A délvidéki cserkészmozgalom 3 évtizedes újjászületését ünnepelték Muzslyán 
2019. május 4. – Pannon RTV 

30 éve alapították meg a Vajdasági Magyar Cserkészszövetség első őrsét. A muzslyai Turul 

Őrs kitartó munkájának elismeréseként emléktáblát avattak pénteken este a Szűz Mária Szent 
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Neve templomban. Az eseményre a világ minden tájáról érkeztek a magyar 

cserkészszövetségek képviselői. 

 

Hagyományaink és értékeink ünnepe 
2019. május 4. – Magyar Szó 

A LVI. Gyöngyösbokréta és XLIII. Durindó június első hétvégéjén, 1-jén és 2-án lesz 

Horgoson. A rendezvény a házigazda Bartók Béla Magyar Művelődési Egyesület, a Vajdasági 

Magyar Művelődési Intézet és a Vajdasági Magyar Művelődési Szövetség szervezésében 

valósul meg. Az érdeklődőket ebben az évben is színes program várja. 

 

Pacsér: Az édesanyákat köszöntötték, és a letelepedésre emlékeztek 
2019. május 5. – Vajdaság MA 

Az édesanyákat köszöntötték, és a letelepedés 233. évfordulójáról emlékeztek meg ünnepi 

istentisztelet keretében a pacséri református templomban a kisújszállási önkormányzat és 

református testvérgyülekezet küldöttségének jelenlétében. Az istentiszteleten Liszka Noémi 

kisújszállási lelkésznő hirdetett igét. Az ünnepség végén megkoszorúzták a templomkertben 

álló kopjafát. 

 

Polgárvédelmi Nap a Rákóczi-főiskola Felsőfokú Szakképzési Intézetében 
2019. május 3. – karpatalja.ma 

Polgárvédelmi Napot tartottak a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola (II. RFKMF) 

Felsőfokú Szakképzési Intézetében május 3-án. A rendezvény célja a diákok, tanárok és a 

kisegítő személyzet felkészítése a teendőkre egy esetleges vészhelyzet esetén. A szokásokhoz 

híven hosszú csengő jelezte a szimulált vészhelyzetet, majd mindenkit evakuáltak az 

épületből. 

 

Sport határok nélkül! – Kitűzték a nagyszőlősi vármegye házára a KEK zászlaját 
2019. május 3. – karpatalja.ma 

A Budapesti Egyetemi Atlétikai Club (BEAC) által szervezett összmagyar multisport 

rendezvény, az idén jubiláló Kárpát-medencei Egyetemek Kupája (KEK) szokásos 

eseményeként április 30-án adták át azok az adományokat, melyeket a játékosok, szurkolók 

és támogatók közösen gyűjtöttek össze a kárpátaljai iskolások számára. 

 

Művészeti iskolákban oktató pedagógusok konferenciája Beregszászban 
2019. május 5. – karpatalja.ma 

A Kárpátalja Magyar Pedagógusszövetség (KMPSZ) május 4-én konferenciát szervezett a 

művészeti iskolákban oktató pedagógusok számára a Rákóczi-főiskolán. Az eseményre 

Kárpátalja több szegletéből is érkeztek résztvevők. A program elején Fring Erzsébet, a 

Művészeti Iskolákban Oktató Pedagógusok Szekciójának alapító tagja, a KMPSZ elnökségi 

tagja köszöntötte az egybegyűlteket. 

V
a

jd
a

sá
g

 

https://www.magyarszo.rs/hu/3977/kultura/201350/Hagyom%C3%A1nyaink-%C3%A9s-%C3%A9rt%C3%A9keink-%C3%BCnnepe.htm
https://www.magyarszo.rs/hu/3977/kultura/201350/Hagyom%C3%A1nyaink-%C3%A9s-%C3%A9rt%C3%A9keink-%C3%BCnnepe.htm
https://www.vajma.info/cikk/vajdasag/23636/Pacser-Az-edesanyakat-koszontottek-es-a-letelepedesre-emlekeztek.html
https://www.vajma.info/cikk/vajdasag/23636/Pacser-Az-edesanyakat-koszontottek-es-a-letelepedesre-emlekeztek.html
http://www.karpatalja.ma/karpatalja/szines/polgarvedelmi-nap-a-rakoczi-foiskola-felsofoku-szakkepzesi-intezeteben/
http://www.karpatalja.ma/karpatalja/sport/sport-hatarok-nelkul-kituztek-a-nagyszolosi-varmegye-hazara-a-kek-zaszlajat/
http://www.karpatalja.ma/karpatalja/oktatas/muveszeti-iskolakban-oktato-pedagogusok-konferenciaja-beregszaszban-2/
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Értékes könyvsorozattal gazdagodtak a magyarságintézmények 
2019. május 5. – Kárpáti Igaz Szó 

Az Ungvári Nemzeti Egyetem Rektori Hivatalának konferenciatermében csütörtökön került 

sor Borovszky Samu Magyarország vármegyéi és városai című monográfiasorozatának 

ünnepélyes átadására. A 26 kötetes különleges és igen értékes reprint kiadást Magyarország 

Kormányának megbízásából, a Külgazdasági és Külügyminisztérium közreműködésével a 

kárpátaljai magyar közösség szervezetei, oktatási intézményei, könyvtárai, egyházai kapják 

meg. 

 

Jubileumi konferencia Felsőőrött 
2019. május 3. – volksgruppen.orf.at 

Felsőőr adott otthont április 29. és május 4. között az Európai Protestáns Magyar 

Szabadegyetem által szervezett, Milyen közösségben az erő? című akadémiai napoknak. A 

Szabadegyetem 50 éves jubileumára 9 országból 70 résztvevő érkezett. Felsőőr már 30 évvel 

ezelőtt 1989-ben is vendégül látta a Szabadegyetemet. 

 

Magyar alapítólevél az osztrák tűzoltóknak 
2019. május 3. – volksgruppen.orf.at 

Az egykori Sopron vármegyében 1887-től alakultak meg az első tűzoltó egyletek. A harkai 

önkéntes tűzoltóknak köszönhetően a mai Kismarton környéki járás (Eisenstadt Umgebung) 

21 egysége kapta kézbe közel 130 évvel ezelőtti alapítólevelének másolatát. 

 
 

Elektronikus sajtó 

 

 

Öt kontinens 

2019. május 4. – Duna World 

 

Képeivel meghódította a világot. Több kontinensen is állított már fotós lest, mégis, itthon van 

az otthon. Máté Bence láthatatlan madárfotósként vált híressé, majd olyan leseket készített, 

melyekből különleges perspektívában tudta láttatni az állatvilág itthoni kincseit is. 

 

https://kiszo.net/2019/05/03/ertekes-konyvsorozattal-gazdagodtak-a-magyarsagintezmenyek/
https://volksgruppen.orf.at/magyarok/stories/2979545/
https://volksgruppen.orf.at/magyarok/stories/2979609/
https://www.mediaklikk.hu/video/ot-kontinens-2019-05-04-i-adas/
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Nem mindenkinek adatik meg az anyanyelv elsajátítása, de vannak, akikben olyan nagy az 

akarat, a vonzódás, hogy akár a dalokon keresztül is megtanulja azt. Így volt ezzel Bozzay 

Zina népdalénekes is, aki San Franciscoban látta meg a napvilágot. 

 

A Párizsi Magyar Intézet Baráti Köre különleges városnéző túrát és fotóversenyt szervezett 

nemrégiben, melynek a francia fővárosban élő magyar és francia résztvevői híres magyar 

személyiségek kapcsolódó helyszíneket járhattak be. 

 

A Kaláka-Club fennállásának 35. évfordulója alkalmából tartottak konferenciát nemrégiben 

Bécsben. A Közép- Európában élő magyarok gazdasági helyzete az Európai Unióban címmel 

megrendezett konferencia védnöke Kövér László, az Országgyűlés elnöke, fő támogatója a 

Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkársága volt. 

 

Dicsérjétek az urat! – így szól a 150. zsoltár első sora. A Hágai Magyar Református Gyülekezet 

tagjai pedig a bibliai tanításokat megfogadva, minden hónap harmadik vasárnapján magyar 

nyelvű istentiszteleteken gyűlnek össze. 

 

 

Térkép 

2019. május 4. – Duna World 

Az Árpád-kor első évszázadaiban a Feketepatak földjének nevezték Ugocsa vármegye 

északnyugati részét. Ezen a területen jött létre a ma is többségében magyarok lakta Verbőc. 

Itt született az első magyar jogi gyűjtemény, a Hármaskönyv szerzője, Werbőczy István. A 

település azonban nem csak erről híres. A közösség élni akarása és hagyományaik őrzése 

páratlan a vidéken.  

 

A Partiumba és a Szilágyságba szervezett jutalomkirándulást a Rákóczi Szövetség. A 

programot nyolcadik alkalommal hirdették meg olyan középiskolások számára, akik a 

Szövetség ifjúsági szervezeteiben aktívan tevékenykednek. A kiránduláson ezúttal 70 

magyarországi és felvidéki diák vett részt.  

  

Az ausztriai magyar közösség ma is nélkülözhetetlen kapocs Magyarország és Ausztria között 

– hangsúlyozta Kövér László, az Országgyűlés elnöke Bécsben, azon a konferencián, amelyet 

a Kárpát-medencében élő magyarok gazdasági helyzete az Európai Unióban címmel 

szervezett az Ausztriai Magyarok Gazdasági Érdekközössége. 

  

https://www.mediaklikk.hu/video/terkep-2019-05-04-i-adas/
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 A Nagyváradi Római Katolikus Püspökség felügyeletében múzeummá alakítják át Nagyvárad 

egyik legrégebbi gyógyszertárát, a Betegápoló Irgalmas Rend Gránátalma patikát.  

 

Hetedik alkalommal rendezi meg a Holnapután fesztivált Nagyváradon a Szigligeti Színház, 

ahol fiatal tehetségek, rendezők kapnak bemutatkozási lehetőséget. Május 5-éig három ország 

nyolc társulatának 12 előadását láthatja a nagyérdemű.   

 

4 ezer önkéntes, mintegy 925 köbméter hulladékot gyűjtött össze, megtisztítva így Hargita 

megye folyóvizeit és patakpartjait, és egyben készülve Ferenc pápa, közelgő csíksomlyói 

látogatására is. Szemetesek a folyómedrek, rengeteg az illegális szemétlerakó – a közösségi 

akció erre, és a további teendőkre hívta fel a figyelmet.  

 

Mesterségük a szó. Két nagyváradi színművész 25 évvel ezelőtt indította útjára Erdély első 

magán stúdiószínházát. A Kiss Stúdió Színház azóta eljutatta a magyar szót a legeldugottabb 

Kárpát-medencei településekre is. A 25 éves évfordulót az alapítók közül csak Kiss Törék 

Ildikó érhette meg, Varga Vilmos három éve hunyt el.  

 

Határok nélkül 

2019. május 3. – Kossuth Rádió 

Az Európai Unió alapos reformra szorul, újra kell definiálnia önmagát - hangzott el a Magyar 

Közösség Pártja mai dunaszerdahelyi programbemutató rendezvényén. A párt képviselő-

jelöltjei beszéltek programjukról, és arról, hogy kulcsfontosságú a május 25-i szavazás, ahol 

meg kell mutatni az MKP erejét. Haják Szabó Mária összeállítása. 

 

A napokban Marosvásárhelyre látogatott Ecaterina Andronescu (ejtsd: Ékátériná 

Ándronészkú) tanügyminiszter, aki részt vett az országos földrajz tantárgyverseny 

megnyitóján és a sajtónak is nyilatkozott. A látogatását követően felröppent a hír, miszerint a 

tárcavezető a marosvásárhelyi orvosi és gyógyszerészeti egyetem tanáraival is találkozott 

volna, ugyanis februárban azt ígérte, hogy Marosvásárhelyre jön, tájékozódni az egyetemen 

kialakult feszült helyzetről. A januári találkozó – amikor az egyetem román vezetői, a magyar 

tanárok képviselői, a megyei vezetői, és a politikum  tárgyalóasztalhoz ültek -, eredmény 

nélkül ért véget.  Marosvásárhelyi munkatársunk Erdei Edit Zsuzsanna  Szabó Béla 

professzort, az orvosi egyetem magyar tagozatának vezetőjét kérdezte, találkoztak-e a 

tanügyminiszterrel? 

 

118 millió forintból épült meg az Eszék melletti Bellyén a Horvátországi Magyarok 

Demokratikus Közössége új médiaháza.  A korszerűen felszerelt épületben az Új Magyar 

https://www.mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth?date=2019-05-03_18-02-00&enddate=2019-05-03_18-40-00&ch=mr1
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Képes Újság hetilap és a Drávatáj  tv magazinműsor szerkesztősége kapott helyet. Az épületet 

múlt szombaton  Potápi Árpád János nemzetpolitikai államtitkár és Kalmár Ferenc, a 

Magyar–Horvát Kormányközi Kisebbségi Vegyes Bizottság magyar társelnöke adta át, aki 

Tráser Lászlónak az építkezés előzményeiről, illetve a hovát-magyar kisebbségi vegyes 

bizottság munkájáról, és terveiről beszélt.  

 

Bosznia és Szerbia volt az úti célja a Márton Áron Szakkollégium idei tanulmányi 

kirándulásának, amin többségében a szakkollégium határon túli hallgatói és lakói vettek 

részt. A tanulmányi úton  ott volt munkatársunk, Ternovácz Fanni is, akinek összeállításában 

elsőként a programot szervező Kanyári Józsefet, a szegedi Márton Áron Szakkollégium 

igazgatóját halljuk. 

 

A fiatalabb korosztály is élvezi a Határtalanul program kínálta lehetőséget. Általános és 

középiskolások jönnek és mennek határon innen és túl. Sőt partneriskolai megállapodások is 

születnek. A  nagybecskereki villamossági szakközépiskola  tavaly két partneriskolával is 

megállapodást írtak alá, így aztán egy napon fogadták a vendégeiket, Vácról, illetve Polgárról. 

Kónya-Kovács Otília összeállítása ezen a találkozáson készült. 

 

Kultúrdömping Nagyváradon – Debrecen is részt vesz a Festum Varadinum 

programsorozaton.  A nagyváradi színes forgatag vasárnap kezdődik és 2 hétig tart. A 

csütörtöki sajtótájékoztatón készült Ionescu Nikolett összeállítása. - Nagyváradon 

vasárnap kezdődik a két hétig tartó  Festum Varadinum, melynek rendezvényeiről 

természetesen rendszeresen hírt adunk. 

 

Határok nélkül 

2019. május 4. – Kossuth Rádió 

 

Temesváron mutatták be a Szórvány Alapítvány gondozásában megjelent Ferenczy József-

albumot. A marosvásárhelyi születésű festőművész a párizsi Julian Akadémián, majd 

Budapesten Benczúr Gyula mesteriskolájában tanult. 1901-től negyed évszázadon át 

Temesváron alkotott és alapított festőiskolát. Alig több mint egy évszázad múltán nagyon 

keveset tudunk róla, és alkotásai közül is kevés hozzáférhető. Ezért fontos a Szórvány 

Alapítvány értékmentő tevékenysége. A könyvbemutató alkalmával Lehőcz László a 

szerkesztőt és a szerzőt kérte mikrofon elé. 

 

 

 

https://www.mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth?date=2019-05-04_18-01-53&enddate=2019-05-04_18-39-53&ch=mr1
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A Felvidék számos csodáját mutatta már be korábbi köteteiben a Kovács László - Görföl Jenő 

szerzőpáros. Legújabb munkájuk a fotókkal gazdagon díszített album, A felvidéki 

bányavárosok középkori templomai című kötet, 10 város 10 temploma - történeti leírásokkal, 

valósághű fényképekkel - igazi turistacsalogató kiadvány. A szerzőkkel Haják Szabó Mária 

beszélgetett. 

 

Az elmúlt tíz év írásaiból válogattat össze Vajda Annna Noémi Hámozottak című könyvét, 

amelyet Aradon mutattak be. A személyes élményeket, impulzusokat, én-történeteket 

tartalmazó elbeszéléskötet a kolozsvári Sétatér Kulturális Egyesület kiadásában jelent meg. 

Az Arad megyei Kisiratoson élő szerző írásai évek óta jelen vannak az erdélyi irodalmi lapok 

hasábjain, korábban egy gyermekjáték-gyűjteménye is megjelent, de ez az első szépirodalmi 

kötete. A könyvről, az alkotásról és terveiről kérdezte Pataky Lehel Zsolt Vajda Anna Noémit. 

 

Csak tiszta forrásból címmel hiánypótló népdalgyűjtemény jelent meg a Romániai Magyar 

Néptánc Egyesület kezdeményezésére. Az első kötet a Partium kilenc kisrégiójának 

autentikus népdalaiból nyújt egy csokorra valót. Ezek a dallamok, szövegek kevésbé ismertek, 

nehezen hozzáférhetőek voltak - eddig. Egy kötetbe gyűjtve óvodapedagógusok, amatőr 

népdalkedvelők is könnyen használhatják – halljuk Ionescu Nikolett összeállításában. 

 

Jó száz évvel ezelőtt, 1919 április 16-án, a szilágysági Hadad közelében sok halálos áldozattal 

járó ütközet vívott a Székely Hadosztály. A hét kilométerre lévő Bogdándról is érkeztek 

katonák és vesztették közülük heten életüket a magára maradt hadtest hősies küzdelmében. 

Emléküket őrzi a falu fogyatkozó magyarsága. Fogyatkozik népe, de élni akar, amit a 

megőrzött és ápolt hagyományok is jeleznek. A múlt tárgyi emlékeit, híres szilágysági hímzett 

terítőit a Sipos László nevét viselő hófehér falú tájházba gyűjtötték, de ennél is híresebb a 

bogdándi béles, amihez nem kell más, csak liszt, só, víz és ügyes kezek, amelyek összegyúrják 

és rétes vékonyságúvá nyújtják a tésztát, majd megfelelő hajtogatás után tejföllel kenik, 

túróval töltik, megsütik, és általában vásárokban árulják Bogdánd híres bélesét. És persze 

ezzel várják a vendégeket is. 

 

 


