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Nyomtatott és online sajtó 
 

Novák Katalin: minden felelősen vállalt magyar gyermek kincs 
2019. május 13. – MTI, Híradó, Magyar Hírlap, PestiSrácok, Magyar nmezet, Pannon RTV, 

Vajdaság MA 

A magyar kormány számára minden felelősen vállalt gyermek kincs, minden megszületett 

magyar élet értéket jelent - emelte ki Novák Katalin család- és ifjúságügyért felelős 

államtitkár hétfőn Topolyán, ahol babacsomagokat adott át 109 vajdasági magyar családnak. 

Rámutatott, hogy 2010 óta olyan családbarát kormányzás folyik Magyarországon, amelynek a 

középpontjában a gyermekek és a gyermeket vállaló és nevelő fiatalok állnak. Ez a 

kormányzás azonban nem korlátozódik a Magyarország jelenlegi földrajzi határain belüli 

területekre, hanem átlépi az ország határait is, "mert számunkra minden, felelősséggel vállalt 

magyar gyermek kincset jelent, és ezért szeretnénk minden olyan fiatalt elismerni, aki magyar 

gyermeket vállal, magyar gyermeket hoz világra és nevel magyar felnőttnek". Mint mondta: 

erről szól a Köldökzsinór Program, "amely a magyar-magyar összetartozást, a szülőföld és a 

határainkon kívül élő magyarok közötti eltéphetetlen köldökzsinóron keresztül az 

összetartozást jelképezi". 

 

Kulturális központ létesül magyar állami támogatással Munkácson 
2019. május 13. – MTI, Magyar Nemzet, Promenád, Kárpáthír, Ma7.sk 

A magyar állam Munkácson megvásárolta az egykori Osztrák-Magyar Bank impozáns, a város 

egyik legemblematikusabbnak számító épületét, amelyben a felújítást követően a helyi 

magyar közösséget szolgáló Munkácsy Mihály Kulturális Központ (MMKK) kap helyet – 

jelentette be Grezsa István miniszteri biztos hétfőn a kárpátaljai városban, miután 

megbeszélést folytatott a helyi magyar politikai, civil, egyházi és oktatási szervezetek, 

valamint intézmények vezetőivel. A Munkács belvárosában található kétszintes épület előtt 

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

együttműködésének fejlesztéséért és a Kárpát-medencei Óvodafejlesztési Program 

koordinálásáért felelős miniszteri biztos elmondta: a Magyar Házak Kárpátalján Program 

keretében nemrég megvásárolt egykori banképületet a tervek szerint eredeti állapotában 

fogják helyreállítani, amihez már készen állnak a tervdokumentációk és megvan a megfelelő 

pénzügyi forrás is 

 

Tőkés László egyetemmentést és fogolyszabadítást szorgalmaz 
2019. május 13. – Krónika 

Sürgős politikai cselekvést szorgalmaz Tőkés László európai parlamenti képviselő a 

Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem megmentése, valamint a politikai 

fogolynak tekintett Beke István és Szőcs Zoltán szabadon engedése érdekében. Hétfői 
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nagyváradi sajtótájékoztatóján az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács (EMNT) elnöke úgy 

vélekedett, a MOGYE beolvasztásának, felszámolásának folyamata végveszélybe sodorta az 

erdélyi magyar egészségügyi szakemberképzést. Ezen túlmenően úgy vélekedett, hogy ezer 

sebből vérzik az egész romániai magyar oktatás amiatt, hogy nincs biztosítva magyar 

közösség számára a minőséget és hatékonyságot biztosító tanügyi autonómia. A székelyföldi 

terrorperben letöltendő börtönbüntetésre ítélt HVIM-aktivisták kapcsán Tőkés emlékeztetett, 

hogy ügyükben már minden romániai jogorvoslati út lezárult, az európai fórumokhoz való 

fordulás pedig csak későbbi, bizonytalan sikerrel kecsegtet.  

 

EP-választás: megnőtt a részvételi hajlandóság, a bejutási küszöb alatt mérik az 
RMDSZ-t 
2019. május 13. – MTI, Krónika, transindex.ro, maszol.ro 

Jelentősen megnőtt Romániában egy friss közvélemény-kutatás szerint azon választók 

aránya, akik biztosra ígérik, hogy leadják szavazatukat az európai parlamenti (EP-) 

választáson. Az INSCOP közvélemény-kutató intézet április 12. és május 3. között készült, 

hétfőn közzétett felmérése szerint a megkérdezettek 39,2 százaléka ígérte biztosan, és további 

mintegy 31 százaléka nevezte valószínűnek, hogy leadja voksát a május 26-i EP-választáson. 

Az INSCOP tavaly november és idén március között rendezett korábbi három felmérésében a 

jogosultak 26-27 százaléka ígérte biztosra, és további 41-42 százaléka nevezte valószínűnek 

részvételét az EP-választáson. A felmérés készítői az EP-választás napjára kiírt 

korrupcióellenes népszavazással hozta összefüggésbe a látványos változást. 

 

Közvélemény-kutatás: a katonaságban, az egyházban és a Román Akadémiában 
bíznak meg a leginkább a romániaiak 
2019. május 13. – Krónika, transindex.ro, maszol.ro 

A katonaságban, az egyházban és a Román Akadémiában bízik meg a leginkább az ország 

lakossága – derül ki a Román Akadémia által hétfőn ismertetett közvélemény-kutatásból. A 

felmérés szerint a megkérdezettek 67,9%-a nagyon megbízik, illetve megbízik a 

katonaságban, 56,8% az egyházzal, 45,5% pedig a Román Akadémiával szemben is nagy 

bizalommal viseltetik. A bizalmi rangsor további helyezettjei: rendőrség – 41,6%, Államelnöki 

Hivatal – 41,2%, Román Nemzeti Bank (BNR) – 36%, polgármesteri hivatal – 35,1%, sajtó – 

27,3%, alkotmánybíróság – 22,7%, kormány – 12,4%, parlament – 9,8% és politikai pártok – 

8,9%. 

 

Tőkés László elítéli, hogy az RMDSZ politikai célokra használja az egyházat 
2019. május 13. – MTI, transindex.ro 

Tőkés Lászlónak és az általa vezetett Erdélyi Magyar Nemzeti Tanácsnak (EMNT) még nincs 

javaslata a tanács szimpatizánsai számára a május 26-iki európai parlamenti választásokra. 

Erről a mandátuma végéhez érkező európai parlamenti képviselő beszélt hétfőn tartott 

nagyváradi sajtótájékoztatóján. Utána az MTI tudósítójának telefonon elmondta: sajnálattal 

vették tudomásul, hogy a Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) - azáltal, hogy 
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elutasította a tárgyalási kezdeményezéseket - "egyoldalúan lemondott az EMNT és az Erdélyi 

Magyar Néppárt (EMNP) szavazóiról". Tőkés László bírálta a Királyhágómelléki Református 

Egyházkerületet (KREK) is, amiért vezetői az RMDSZ vezetőivel együtt készülnek 

kampányrendezvényen részt venni május 15-én. Úgy vélte: ez teljesen idegen az egyház 

szellemétől.  

 

Hegedüs Csilla: álljunk ki a keresztyén Európáért!  
2019. május 13. – maszol.ro 

A májusi európai parlamenti választás számunkra nemzeti ügy, és hosszú időre meghatározza 

sorsunkat. Nekünk, magyaroknak most dől el, mekkora erőnk lesz, szembe tudunk-e szállni a 

magyarellenes erőkkel, össze tudjuk-e fogni közösségünket, lesz-e aki képviselje érdekeinket 

és értékeinket Európában. Erdély jövőjéről, a közösség megerősítéséről, a választások tétjéről 

egyeztetett hétfőn Hegedüs Csilla és Kató Béla, az Erdélyi Református Egyházkerület 

püspöke.  

 

Visszapereli magát a háromszéki fogyasztóvédelmi hivatal élére Mircea Diacon  
2019. május 13. – maszol.ro, Krónika 

A magyar vállalkozók és diáktáborok zaklatásáról elhíresült fogyasztóvédőt, Mircea Diacont, 

tavaly decemberben az Országos Fogyasztóvédelmi Hatóság (ANPC) vezetősége először a 

Brassói Területi Fogyasztóvédelmi Kormánybiztosság élére helyezte át Kovászna megyéből, 

majd idén februárban a Beszterce-Naszód megyei fogyasztóvédelemhez mozdították el. A 

hírhedt fogyasztóvédő azonban nem nyugodott bele áthelyezésébe és beperelte az Országos 

Fogyasztóvédelmi Hatóságot (ANPC). A Kovászna megyei törvényszék hétfőn eleget tett 

Mircea Diacon keresetének és egyrészt felfüggesztette, másrészt megsemmisítette az 

Országos Fogyasztóvédelmi Hatóság áthelyezésről szóló februári rendeletét. Az alapfokú 

döntés ellen az indoklás kézbesítését követően a fogyasztóvédelmi hatóság fellebbezhet.  

 

MOGYE-ügy: ismét eredménytelenül zárultak a tárgyalások a rektorral  
2019. május 13. – maszol.ro, Krónika 

Sikertelenül zárultak vasárnap az újabb tárgyalások a Marosvásárhelyi Orvosi-, 

Gyógyszerészeti-, Tudomány- és Technológia Egyetem vezetősége, a magyar oktatók 

képviselői és az RMDSZ politikusai között a magyar főtanszék létrehozásáról. Erről Dr. Szabó 

Béla, a magyar tagozat választott vezetője tájékoztatta hétfőn a Maszolt. Közlése szerint 

semmilyen javaslatukra nem volt nyitott Dr. Leonard Azamfirei rektor, aki korábban a 

magyar főtanszék létrehozását kilátásba helyezte, de csak a jövő márciusban véget érő 

szenátusi tisztújítás utánra. Az intézményvezető a magyar oktatóktól azt kérte, előbb térjenek 

vissza a szenátusba, amelynek az üléseit már egy éve nem látogatják, ezzel adva hangot 

tiltakozásuknak, amiért a MOGYE és a marosvásárhelyi Petru Maior Egyetem - szerintük 

törvénytelenül - egyesült. Dr. Szabó Béla nem kívánt további részletekkel szolgálni a 

vasárnapi találkozóról.  

 

E
rd

é
ly

 

https://www.maszol.ro/index.php/belfold/111684-hegedus-csilla-alljunk-ki-a-keresztyen-europaert
https://www.maszol.ro/index.php/tarsadalom/111685-visszapereli-magat-a-haromszeki-fogyasztovedelmi-hivatal-elere-mircea-diacon
https://www.maszol.ro/index.php/tarsadalom/111677-mogye-ugy-ismet-eredmenytelenul-zarultak-a-targyalasok-a-rektorral
https://www.maszol.ro/index.php/belfold/111686-vincze-lorant-a-karpatokon-tuli-megyekben-el-magyar-kozossegek-fontosak-szamunkra
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Vincze Loránt: a Kárpátokon túli megyékben élő magyar közösségek fontosak 
számunkra 
2019. május 13. – maszol.ro 

A Kárpátokon túli megyékben élő magyar közösségek fontosak a romániai magyarság 

számára, együtt tudjuk felmutatni erőnket az európai parlamenti választáson – mondta el 

hétfőn Bukarestben Vincze Loránt. Az RMDSZ európai parlamenti képviselőjelöltje, a FUEN 

elnöke üzletemberekkel, egyházi személyekkel, fiatalokkal és a Nőszervezet tagjaival 

találkozott. A találkozókra Buday Richárd területi elnök, Tudor Veronka, a Nőszervezet 

országos alelnök és Vikárius Arany, a Nőszervezet bukaresti alelnöke is elkísérte a jelöltet. 

 

A sokadik halasztás történt Rádulyék perében 
2019. május 13. – szekelyhon.ro 

Még mindig nem történt előrelépés Ráduly Róbert Kálmán és Szőke Domokos 

büntetőperének ügyében, a csíkszeredai polgármester és alpolgármester nem is jelent meg 

hétfőn a Maros Megyei Törvényszéken kitűzött tárgyaláson. Máthé Attila, Szőke Domokos 

jogi képviselője elmondta, azért maradtak távol az érintettek, mert már a tárgyalás napja előtt 

értesültek arról, hogy a Román Hírszerző Szolgálat (SRI) válaszának titkosítás alóli 

feloldásával kapcsolatban még nem tisztázódott minden. 

 
Az EP-választásokon való részvételre buzdít az evangélikus-lutheránus egyház 
püspöke 
2019. május 13. – transindex.ro 

Európai, keresztény, magyar jövőnk címmel tett közzé felhívást Adorjáni Dezső Zoltán 

püspök, a a Romániai Evangélikus-Lutheránus Egyház vezetője, amelyben az EP-

választásokon való részvételre buzdít.  

 

Kiszűrhetetlen bürokrácia 
2019. május 14. – Krónika 

Le kellett mondaniuk májusi székelyföldi útjukat a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat 

anyaországi orvosainak a közjegyzői hitelesítések felülhitelesítésének hiánya miatt. Az 

NGYSZ vezetője nem vitatja az engedélyeztetési eljárás létjogosultságát, ám érthetetlennek 

tartja, miért ennyire bürokratikus a romániai rendszer.   

 

Továbbra is lejátszható és elénekelhető lenne egy másik állam himnusza 
2019. május 13. – Ma7.sk, Új Szó 

A természetes és jogi személyek továbbra is lejátszhatnák, illetve elénekelhetnék egy másik 

ország himnuszát. Az SNS által jegyzett, állami jelképekről szóló törvény Most-Híd által 

javasolt módosítását a parlamenti képviselők második olvasatba utalták. A törvénymódosítási 

javaslatról a képviselők gyorsított eljárásban döntenek. Az állami jelképekről szóló törvény a 
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Most-Híd módosítása után is kimondaná, hogy a szlovák állami himnusz lejátszására vagy 

eléneklésére állami ünnepeken, emléknapokon, évfordulókon és más, országos vagy helyi 

jelentőségű események alkalmával kerül sor. Más állam himnuszát akkor játsszák le, ha jelen 

van az adott állam hivatalos küldöttsége. 

 

Szülessen sok gyermek! 
2019. május 13. – Ma7.sk 

A gyermekvállalást népszerűsítette az a május 11-i rendezvény, amelyet a Felső-Csallóközi 

Magyar Családok Egyesülete szervezett Dunaszerdahelyen. A kultúrműsorral, tanácsadással, 

könyvbemutatóval összekötött esemény, amelyen a szülők egyszerre lendítették magasba a 

kicsiket, sok magyar családot vonzott a városi művelődési központ előtti térre. 

 
Korkép, körkép vagy kórkép? 
2019. május 13. – Felvidék Ma 

Csáky Pál Aranybunkók című művének komáromi ősbemutatójára május 12-én került sor. 

Csáky Pál politikus, író nem csak Európát járja évek óta, az ország minden települését ismeri, 

s látja a honi problémákat is. Már eddig is több művében fogalmazott meg 

társadalomkritikát, mutatott rá a hibák gyökereire. De ez most mégis más, mert a szerző 

képes a rendszer mélyén húzódó, s annak lényegét képező mechanizmusokat felismerni, 

azokra rámutatni és megnevezni őket. 

 

Közösségi fórum Tiszaszentmiklóson 
2019. május 13. – Pannon RTV 

Európát olyan irányba kell vinni, amely a nemzetekről szól, ahol a nemzeti identitásokat, a 

keresztény hagyományokat meg lehet őrizni. 

Ez hangzott el a Magyar, nemzet, politika - 100 év magány után címet viselő közösségi 

fórumon Tiszaszentmiklóson. A rendezvényt a Vajdasági Magyar Szövetség szervezte. Idén 

először az európai parlamenti választáson a vajdasági magyar állampolgárok is szavazhatnak. 

A Nemzeti Választási Iroda megkezdte a szavazási levélcsomagok kipostázását Vajdaságba. 

 
Magyarkanizsa: Két helyszínt látogattak meg a magyarországi Caritas 
szervezetek igazgatói 
2019. május 13. – Vajdaság MA 

Vajdasági körútjuk során, a magyarországi egyházmegyei Caritas szervezetek igazgatóinak 

első állomása Magyarkanizsa község volt. Meglátogatták az új horgosi Bárka napközi otthont 

és annak felhasználóit, majd a magyarkanizsai Fészek napköziben tettek látogatást. 
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Bemutatták Mák Ferenc kiadványát Zentán 
2019. május 13. – Pannon RTV 

A kötet címe: Veremidő – Magyarok a királyi Jugoszláviában (1918–1941) – Cikkek, 

tudósítások, helyzetjelentések a kisebbségi életről. 

A Zentai Alkotóházban mutatták be a Veremidő – Magyarok a királyi Jugoszláviában (1918–

1941) – Cikkek, tudósítások, helyzetjelentések a kisebbségi életről című kötetet. A Mák 

Ferenc irodalom- és társadalomtörténész által válogatott kordokumentumokat tartalmazó 

könyv a Vajdasági Magyar Művelődési Intézet Délvidéki Soroló elnevezésű sorozatának 

nyolcadik kötete.  

 

Szélsőséges ukrán nacionalista szervezet indít utcai járőrözést Munkácson a 
szeparatizmus megelőzése érdekében 
2019. május 13. – MTI, hirado.hu   

Irányítótörzset hoz létre és utcai járőrözést indít Munkácson a kijevi központú C14 (Szics) 

szélsőséges ukrán nacionalista szervezet "Ukrajna állami szuverenitásának védelme és a 

szakadár megnyilvánulások megelőzése érdekében" - adták hírül hétfőn kárpátaljai ukrán 

hírportálok. A jelentések szerint a nacionalista szervezet attól tart, hogy ruszin aktivisták 

kihasználják Hennagyij Moszkalnak, Kárpátalja kormányzójának a lemondását és 

nagygyűléseket szerveznek, hogy autonómiát követeljenek Kárpátaljának. A C14 vezetői 

szerint az utóbbi időben a ruszinok észrevehetően fokozták a tevékenységüket, sőt - mint 

állítják - az Oroszországban található Ruszin Matica nemzetközi szervezet bejelentette, nem 

ismeri el az április 21-én befejeződött ukrán elnökválasztás eredményét. Figyelmeztető jelnek 

tartják, hogy Ungváron ruszin aktivisták tevékenyen lobbiznak Kárpátalja megye (ukránból 

szó szerinti fordításban - Kárpátontúli terület) "Podkarpatszka Russzá" való átnevezése 

érdekében. 

 

Szólt a fülemüle Beregszászban 
2019. május 13. – karpatalja.ma 

A „GENIUS” Jótékonysági Alapítvány ötödször rendezte meg a Szól a fülemüle elnevezésű 

népzene- és néptánc tehetségkutatót Kárpátalján. A döntőt május 12-én tartották 

Beregszászban, a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskolán (II. RF KMF). A 

megmérettetést egy kétnapos felkészítő tábor előzte meg, ahol Szokolik Szabolcs és Melinda 

táncospár foglalkozott a versenyzőkkel. A talpalávalót Jobbágy Bálint és zenekara 

biztosította. A verseny szakmai referense Kepics Andzselika. 

 

Az egyházak társadalmi szerepvállalásáról rendeztek könyvbemutatót a 
Rákóczi-főiskolán 
2019. május 13. – karpatalja.ma  

A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Lehoczky Tivadar Társadalomtudományi 

Kutatóközpontjának (II. RF KMF LTTK) szervezésében mutatták be A történelmi egyházak – 
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https://pannonrtv.com/rovatok/kultura/bemutattak-mak-ferenc-kiadvanyat-zentan
https://www.hirado.hu/kulfold/kulpolitika/cikk/2019/05/13/utcai-jarorozest-indit-munkacson-egy-szelsoseges-ukran-nacionalista-szervezet
https://www.hirado.hu/kulfold/kulpolitika/cikk/2019/05/13/utcai-jarorozest-indit-munkacson-egy-szelsoseges-ukran-nacionalista-szervezet
http://www.karpatalja.ma/karpatalja/kultura/szolt-a-fulemule-beregszaszban/
http://www.karpatalja.ma/karpatalja/tudomany/az-egyhazak-tarsadalmi-szerepvallalasarol-rendeztek-konyvbemutatot-a-rakoczi-foiskolan/
http://www.karpatalja.ma/karpatalja/tudomany/az-egyhazak-tarsadalmi-szerepvallalasarol-rendeztek-konyvbemutatot-a-rakoczi-foiskolan/
http://www.karpatalja.ma/karpatalja/tudomany/az-egyhazak-tarsadalmi-szerepvallalasarol-rendeztek-konyvbemutatot-a-rakoczi-foiskolan/
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Modern társadalom című könyvet május 13-án. A Várhelyi Krisztina és Szabó-Tóth Kinga 

szerkesztésében megjelent tanulmánykötet anyagát az Éltető Lélek Alapítvány, a Miskolci 

Egyetem Alkalmazott Társadalomtudományi Intézete, a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai 

Magyar Főiskola, valamint a Miskolci Akadémiai Bizottság Szociológiai munkabizottsága által 

végzett két éves kutatómunka adta. 

 
 

 

Elektronikus sajtó 

 

 

Határok nélkül 

2019. május 13. – Kossuth Rádió 

 

A Székely Nemzeti Tanács a - múlt szombaton megtartott - 11. Makfalvi Székely Majálison 

indította el a nemzeti régiókról szóló uniós polgári kezdeményezés támogató aláírásainak 

gyűjtését. Az eseményen jelen voltak az erdélyi magyar pártok, szervezetek képviselői és 

Makfalva magyarországi testvértelepüléseinek küldöttségei is. Erdei Edit Zsuzsanna 

összeállításában előbb rövid részletet hallunk Vass Imre, makfalvai polgármester ünnepi 

beszédéből. 

 

Az Úz-völgyi katonatemető önkényes elfoglalása és átalakítása ellen tiltakoztak tegnap 

Székelyföldön. Mint korábbi adásainkban hírül adtuk, a Csíkszentmártonhoz tartozó 

területen a szomszédos Bákó megyei Dormánfalva önkormányzata önkényesen, minden 

egyeztetés nélkül területet foglalt a temetőben, ahol ismeretlen román katonáknak állított 

kereszteket és hatalmas avató ünnepséget jelentett be. A tiltakozás hatására a törvénytelen 

építkezést leállították, az avató ünnepség elmarad, de a székelyföldieket ez nem nyugtatja 

meg, a helyzet teljes és végérvényes rendezését kérik. Az ökumenikus istentiszteleten készült 

Oláh-Gál Elvira összeállítása. 

 

Függetlenül Kijev es Budapest viszonyától a magyar kormánynak kötelessége segíteni 

Kárpátaljának - nemzetiségi hovatartozástól függetlenül - mondta Grezsa István miniszteri 

biztos a drágabártfalvai háborús áldozatok emlékművének avató ünnepségén. Részletek 

Iváncsik Attilától. 
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https://www.mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth?date=2019-05-13_18-02-00&enddate=2019-05-13_18-40-00&ch=mr1
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Továbbra is Kárpátaljáról lesz szó műsorunkban, ugyanis a hétvégén Aklihegyen tartották a 

XX. Kárpát-medencei Magyar Iskolatalálkozót. Az összetartozás és határok feletti együvé 

tartozás jegyében Vajdaságból Bácskertes, Horvátországból Laskó, Erdélyből Etéd, 

Felvidékről Komárom, az anyaországból Piliscsaba diákjai és tanárai tettek meg hosszú utat, 

hogy együtt tölthessenek három napot. Jelzésértékű, hogy a jubileumi XX. találkozót épp a 

kárpátaljai Aklihegyen tartották, az Ukrajnában élő magyarok vannak ugyanis most a 

legnehezebb helyzetben, véli a Kárpát-medencei Magyar Iskolatalálkozó kezdeményezője, 

Mocsáry Dezső. Őt hallják elsőként Iváncsik Attila mikrofonja előtt. 

 

A jövő tanévtől magyarországi egyetemi karok több szakképzést is indítanak a szabadkai 

Vajdasági Magyar Képző-, Kutató- és Kulturális Központban. Ezek népszerűsítésére egynapos 

foglalkozásokat tartanak.  

 

Legutóbb Grezsa Ferenc, a budapesti székhelyű Károli Gáspár Református Egyetem tanára, 

az egyetem Pszichológiai Továbbképző Központjának intézetvezetője látogatott Szabadkára és 

tartott képzést. Vele készült Németh Ernő beszélgetése. Előtte a résztvevők szólította meg. 

 

Műsorunk végén hallgassanak meg egy programajánlót – jó előre! 

A magyar kultúra játssza a főszerepet Pozsonyban egy hét helyett egy hónapon keresztül. A 

Több mint szomszéd elnevezésű magyar kulturális rendezvénysorozat idei, hatodik évfolyama 

egész júniusban kínálja a magyar művészeti élet legjavát bemutató kiállításokat, előadásokat, 

hangversenyeket. 

 

 

 

 

 


