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Nyomtatott és online sajtó 
 

Isten akarata, hogy jobban éljünk a szülőföldünkön 
2016. május 14. - Krónika, MTI, hirado.hu, transindex.ro, maszol.ro, szekelyhon.ro, Magyar 

Hírlap, Magyar Idők, Magyar Nemzet 

A szülőföld által biztosított élettér betöltésének a szükségességéről beszélt a csíksomlyói 

búcsú ünnepi szónoka, Csintalan László tiszteletbeli kanonok, tiszteletbeli főesperes, 

csíkdelnei plébános. A csíksomlyói hegynyeregben százezrek által hallgatott prédikációban a 

mózesi áldást idézve kijelentette: Isten akarata, hogy éljünk és jobban éljünk a 

szülőföldünkön – számolt be az MTI. Úgy vélte, hogy a csíksomlyói zarándoklatból kell erőt 

meríteni ahhoz, hogy a családdal, az egyházközösséggel és a néppel összekapaszkodva kérjük 

Isten áldását az életterünk betöltéséért. „Ne maradjon beszegezett ház, gyerek nélküli iskola, 

megfogyatkozó falu és város, megfogyatkozott ország és szülőföld. Be kell töltenünk 

életterünket” – hangsúlyozta a búcsú szónoka. A Ferenc pápa által meghirdetett irgalmasság 

évére utalva kijelentette, irgalmasság van a teremtésben, a megváltásban és a 

megszentelésben is. A gyönyörű csíki tájat a teremtés csodájaként említette meg. 

 

Áder János Csíkban: menj, teremj sokszoros gyümölcsöt! 
2016. május 15. - Krónika, MTI, transindex.ro, szekelyhon.ro, Magyar Hírlap, Magyar 

Demokrata, Inforádió, Origo, Magyar Idők, 444.hu 

Áder János köztársasági elnök jelenlétében avatták fel Csíkszereda főterén Márton Áron 

gyulafehérvári római katolikus püspök szobrát. Ünnepi beszédében Áder János kijelentette, 

Márton Áronnak a szobor által megörökített útra bocsátó gesztusa üzen minden magyarnak. 

Azt üzeni: „Menj, teremj sokszoros gyümölcsöt! Légy bátor félelem nélkül élni! Ne add a 

szíved gyűlöletre! Őrizd a magad méltóságát és tiszteld a másét! Légy hű a hazádhoz és a 

neked rendelt hivatáshoz!" Az államfő a székely püspök helytállását felidézve az MTI szerint 

kijelentette: „A tiszta lelkületű embert onnan lehet nagy bizonyossággal felismerni, hogy 

minden elnyomó hatalom ellenséget lát benne.(...) Mert a tiszta ember hitét nem lehet 

megtörni. Erkölcse nem eladó. Mert jósága, állhatatossága bátorsággal tölt el másokat is". 

 

Jövőre 5,2 milliárd juthat kárpátaljai gazdaságfejlesztésre 
2016. május 15. – MTI, Magyar Idők, origo.hu, OrientPress, hvg.hu, hirado.hu, figyelo.hu, 

propeller.hu 

Nyárra várhatóak a kárpátaljai gazdaságfejlesztési program első pályázatai, amelyek 

prioritásai között a turizmus fejlesztése, a mezőgazdasági termelés növelése, valamint a kis- 

és középvállalkozások erősítése szerepel – közölte Grezsa István, a területért felelős 

kormánybiztos az MTI-vel. Kifejtette: az első meghirdetett pályázatok nyárra várhatók, 

szeptembertől megindulhatnak a kifizetések. Idén 2 milliárd forint költségvetési forrás mellé 

20 milliárd forint Eximbank-hitel társul, 2017-ben a program tervezett költségvetési 
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forrásigénye 5,2 milliárd forint. Hozzátette: az Egán Ede-tervre alapozott elképzeléseket 

2018-ban szeretnék befejezni, így a végleges keretösszeg 12+20 milliárd forint. 

 

Oktatási államtitkárság: 100 millió forint támogatás a külhoni oktatás 
támogatására  
2016. május 13. – MTI, kormany.hu, 444.hu, kronika.ro, karpatalja.ma, Erdely.ma, Pannon 

RTV 

Összesen mintegy 100 millió forintos támogatást kapnak a külhoni pedagógus szakmai 

szervezetek, egyesületek a határon túli magyar köznevelés megerősítése érdekében. Az 

oktatási államtitkárság pénteken az MTI-hez eljuttatott tájékoztatása szerint a szülőföldön 

megrendezendő nyári akadémiák támogatására öt szervezet részesült összesen 40 millió 

forintos támogatásban az oktatási államtitkár döntése alapján. Ezek a programok a magyar 

pedagógus szövetségek és a szakmai szervezetek kezdeményezésére a magyar nyelvű 

továbbképzési rendszer megerősítésére hivatottak. A külhoni magyar oktatás 

szolgáltatásainak, módszertani központjainak, pedagógus egyesületeinek működtetésére 14 

szervezet között 60 millió forintot osztottak szét. 

 

Közel 50 millió forintot ítéltek meg az RMPSZ-nek 
2016. május 13. - Krónika, MTI, transindex.ro 

Összesen mintegy 100 millió forintos támogatást kapnak a külhoni pedagógus szakmai 

szervezetek, egyesületek a határon túli magyar köznevelés megerősítése érdekében. Az 

oktatási államtitkárság által az MTI-hez eljuttatott tájékoztatás szerint a szülőföldön 

megrendezendő nyári akadémiák támogatására öt szervezet részesült összesen 40 millió 

forintos támogatásban az oktatási államtitkár döntése alapján. A külhoni nyári akadémiák 

megrendezésének támogatására kiírt 2016. évi meghívásos pályázat eredménye alapján a 

Romániai Magyar Pedagógusok Szövetsége (RMPSZ) 17,8 millió forintos támogatásban 

részesült. A külhoni magyar oktatás szolgáltatásainak, módszertani központjainak, 

pedagógus egyesületeinek működtetésére 14 szervezet között 60 millió forintot osztottak szét. 

Ebben a kategóriában is az RMPSZ kapta a legnagyobb tételt, 30 millió forintot.  

 

Civil Információs Centrumok Erdélyben is 
2016. május 13. - Krónika, MTI, Erdély Ma, transindex.ro, maszol.ro, Nyugati Jelen 

Négy erdélyi városban is elkezdik tevékenységüket Civil Információs Centrumok (CIC) – 

jelentette be pénteken kolozsvári sajtótájékoztatóján Soltész Miklós, az Emberi Erőforrások 

Minisztériuma egyházi, nemzetiségi és civil társadalmi kapcsolatokért felelős államtitkára. A 

Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Civil Információs Centrum közvetítésével 

Sepsiszentgyörgyön, Székelyudvarhelyen, Szatmárnémetiben és Kolozsváron alakultak olyan 

centrumok, amelyek tájékoztatással, a pályázati lehetőségek figyelésével, kapcsolatok 
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létesítésével segítik a térségben működő többi civil szervezetet. A centrumok feladatai között 

különös hangsúlyt kap a magyar és a külhoni magyar szervezetek közötti kapcsolatok építése, 

a közösségépítés és a közfoglalkoztatás eredményességének elősegítése. 

 

Szászrégen: felmentették Nagy András volt polgármestert 
2016. május 13. - Krónika, transindex.ro, maszol.ro, Erdély Ma, szekelyhon.ro 

Alapfokon felmentették a hivatali visszaélés vádja alól pénteken Nagy Andrást, a Maros 

megyei Szászrégen volt RMDSZ-es polgármesterét. A város elöljárói tisztségét 2004 és 2012 

között betöltő, a polgármesteri széket a júniusi helyhatósági választáson is megpályázó 

politikus, valamint az általa vezetett hivatal hét alkalmazottja ellen 2015 januárjában emelt 

vádat az Országos Korrupcióellenes Ügyészség (DNA). A vádhatóság szerint a vádlottak 702 

ezer lej kárt okoztak az önkormányzatnak 2006-ban, mert a város közvilágítására kiírt 

közbeszerzés ügyében nem szabályszerű, és a város számára kedvezőtlen döntést hoztak.  

 

Sógor Csaba: akkor példaértékű egy állam kisebbségpolitikája, ha ezt a 
kisebbségek is így látják 
2016. május 13. - Erdély Ma 

Vegye figyelembe maximálisan az adott tagállamban élő kisebbségek érdekvédelmi 

szervezeteinek javaslatait a Regionális és Kisebbségi Nyelvek Európai Chartáját vizsgáló 

monitoring bizottság. Sógor Csaba szerint így lehet csak eredményes és így adhat tiszta képet 

a romániai kisebbségek nyelvhasználati lehetőségeiről és a nyelvi jogok gyakorlati 

alkalmazásáról készülő európai jelentés. Az RMDSZ-es EP-képviselő mindezt Strasbourgban, 

a Kisebbségi Munkacsoport május 12-i, csütörtöki ülésén mondta, ahol jelen volt Sixto 

Molina, a Regionális és Kisebbségi Nyelvek Európa Chartájának titkárságvezetője.  

 

Vass Levente indul az őszi képviselőválasztáson 
2016. május 13. - transindex.ro 

Bejelentette indulási szándékát az őszi parlamenti választásokon képviselőjelöltként Vass 

Levente marosvásárhelyi RMDSZ-es politikus. "Úgy döntöttem, indulok Maros megye 

RMDSZ-es képviselőjének. Közösségi ember vagyok, de azt is tudom, hogy soha nem volt 

annyira hálátlan dolog parlamenti képviselőnek lenni Romániában, mint mostanában. Mégis, 

a velem együtt gondolkodók megerősítettek abban, hogy vagy a mi változtatni akarásunk lép 

be az országos politikába, vagy a jelenlegi politika lép belénk. A politikában pedig, amit nem 

bátran kezdünk el, eleve kudarcra van ítélve. Bátran mondom tehát: a változtatni akarás 

embere vagyok" - írta Facebook-oldalán az RMDSZ marosvásárhelyi városi választmányának 

elnöke.  

 

Kulcsár Terza József visszaléptetné az EMNP kézdivásárhelyi jelöltjét 
2016. május 13. - maszol.ro 

Kulcsár Terza József, a Magyar Polgári Párt (MPP) Kovászna megyei elnöke felkérte Johann 

Taierlinget, az Erdélyi Magyar Néppárt (EMNP) kézdivásárhelyi polgármesterjelöltjét, hogy 
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lépjen vissza, ne gyengítse a jobboldal esélyeit. Kulcsár szerint a néppártnak inkább Szigethy 

Kálmánt, a polgári párt jelöltjét kellene támogatnia. Az MPP-s politikus szerint az EMNP 

gyakorlatilag szétverte a jobboldalt Erdélyben, és elutasította a polgári párt felkérését, hogy a 

két alakulat jelöltjei közös listán induljanak. Kulcsár Terza József elmondta, a vargavárosban 

függetlenként megméretkező polgári párti tanácsos, Rákosi János gyakorlatilag kizárta magát 

a pártból azáltal, hogy az MPP jelöltje ellen indult. 

 

Erdélyben találkoznak a Kárpát-medence magyar erdészei 
2016. május 13. - maszol.ro, szekelyhon.ro 

Erdélyben ünnepli alapításának másfél évszázados évfordulóját Magyarország egyik 

legrégebbi, folyamatosan működő szakmai civil szervezete, az Országos Erdészeti Egyesület 

(OEE). Ez alkalommal szervezik meg a szervezet 147. vándorgyűlését is, amelyen több mint 

ezer fő vesz részt. A székelyföldi programsorozat központi helyszíne a Kovászna megyei 

Sepsikőröspatak és Kálnok lesz, az egyesület egyik alapítójának, Bedő Albert országos 

főerdőmester és földművelésügyi államtitkár szülő- és nyughelye, ahol 2016. június 23-án 

ünnepi közgyűlésen tisztelegnek az elmúlt 150 év erdészeinek értékteremtő tevékenysége 

előtt. Itt ünnepi beszédet mond Áder János, Magyarország köztársasági elnöke is.  

 

Kifütyülték Floreát az Edda-koncertjén 
2016. május 13. - szekelyhon.ro, Krónika, Erdély Ma 

A XX. Marosvásárhelyi Városnapok első, s talán legnagyobb érdeklődésre számot tartó Edda 

koncert végén, a színpadra feljövő Dorin Floreát hangos hurrogásokkal és füttyel fogadta a 

tömeg. A városvezető szóhoz sem jutott, elhagyta a színpadot.  

 

Kitiltaná a magyar kormány az országból Diaconut 
2016. május 14. - transindex.ro 

Egy román politikus kitiltását tervezi a magyar kormány - írja a Népszabadság. A lap arról 

értesült, hogy a magyarellenességéről elhíresült, volt szociáldemokrata képviselőről, Bogdan 

Diaconuról van szó, aki azóta saját pártot alapított. Diaconu tavaly alapította meg az Egységes 

Románia Pártot (PRU), ennek első kongresszusán bejelentette a Vlad Țepeș Őrjárata nevű, a 

politikus által polgári önvédelmi szervezetnek titulált, a Magyar Gárdához hasonló 

intézményesülés megalakulását. Diaconunak számos magyarellenes elképzelése van a jövőre 

nézve, például azt nyilatkozta, hogy amennyiben megválasztanák, kitiltaná az országból a 

magyar cégeket, ezzel elejét vehetné az egyre erőteljesebb magyar irredentizmusnak. 

 

Diaconut felbőszítette esetleges kitiltásának híre 
2016. május 16. - Krónika 

Magyarország a szélsőségesen magyarellenes Bogdan Diaconu kitiltását tervezi. A soviniszta 

román politikus válaszul a restitúciós ügyekhez kapcsolódó korrupcióval megvádolt és 

Budapestre költözött volt RMDSZ-es képviselő, Markó Attila kiadatását követeli. Bogdan 

Diaconu a kitiltási tervről szóló hírre Facebook-oldalán először egy összeesküvés-elmélettel 

reagált, miszerint Orbán Viktor magyar miniszterelnök valójában Klaus Johannis román 
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államfő és „főnöke”, Angela Merkel német kancellár felszólítására csatlakozott azon erőkhöz, 

amelyek „cenzúrázni” akarják a PRU által képviselt román nacionalizmust. Emellett arról 

„tájékoztatta” Orbán Viktort, hogy az őszi parlamenti választásokat követően, amikor a PRU 

– szerinte – parlamenti párt lesz, kitiltja a magyar cégeket Romániából, mivel azok 

álláspontja szerint a „magyar szeparatizmust” pénzelik. Egyben azért fognak küzdeni, „hogy 

betiltsák az államellenes RMDSZ-t, valamint a többi autonómiapárti magyar szervezetet, 

amelyek közül egyesek egyenesen terrorszervezetek, mint a HVIM”. 

 

Anyaországi hozzájárulás a székely hokiakadémiához 
2016. május 15. - Krónika, MTI, transindex.ro, szekelyhon.ro, Erdély Ma 

Székelyföldi Jégkorong-akadémia létrehozását és magyarországi támogatását jelentette be 

vasárnap egy csíkkarcfalvi sajtótájékoztatón Soltész Miklós, az Emberi Erőforrások 

Minisztériumának államtitkára. A Magyar Jégkorongszövetségben elnökségi tagsággal 

rendelkező államtitkár bejelentette: a magyar kormány több év alatt 1,5 milliárd forinttal 

támogatja a Székelyföldi Jégkorong Akadémiát, amely csíkkarcfalvi székhellyel, a római 

katolikus egyház által létrehozott alapítványi keretben jön létre. Az MTI által idézett 

államtitkár történelmi sikernek nevezte, hogy a magyar jégkorong válogatott szombaton 

legyőzte Fehéroroszországot, és kijelentette: ez nem sikerülhetett volna a székelyföldi 

jégkorongozók sok éves hozzájárulása nélkül. 

 

Voksra buzdítanak a püspökök 
2016. május 15. - Krónika 

A június 5-ei helyhatósági választáson való részvételre buzdítják a híveket a romániai római 

katolikus és görögkatolikus püspökök, akik közös közleményükben úgy fogalmaznak: „arra 

biztatunk minden keresztényt és jóakaratú embert, hogy éljen szavazati jogával, és ezt 

felelősséggel gyakorolja”. Mint rámutatnak: a közösség minden tagja számára lényeges, hogy 

politikai szinten ki képviseli a társadalmi értékeket és törekvéseket, a keresztény ember pedig 

arra hivatott, hogy azokat a személyeket segítse, akik tiszteletben tartják az emberi méltóság 

értékét, támogatják a családot, „óvják a békét, a keresztény morált és a teremtett világot”. A 

katolikus püspökök ugyanakkor arra is felhívják a hívők figyelmét: ne engedjék, hogy 

alkotmányos és állampolgári joguk gyakorlásában különféle ígéretekkel vagy anyagi javakkal 

befolyásolják őket.  

 

Kolozsvári beszélgetés Trianonról a mítoszok tükrében 
2016. május 16. - Krónika 

A trianoni békeszerződés aláírása egyike azon történelmi eseményeknek, amelyek közel száz 

éve megosztják a közvéleményt Közép-Kelet-Európában, a témáról azonban ma már csak 

európai kontextusban érdemes beszélni – hangzott el többek között a Pro West Alapítvány 

által a kolozsvári Néprajzi Múzeum dísztermében szombaton szervezett kerekasztal-

beszélgetésen. Az alapítvány elnöke, Emil Aluaş nyitóbeszédében elmondta, a Pro West – 

amely negyedik alkalommal szervezett erdélyi történelmi témájú beszélgetést a kincses 

városban – célul tűzte ki a közös helyi értékek, a közös történelmi múlt és kulturális alap 
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ápolását. Ezúttal a közép-európai népek sorsát meghatározó történelmi döntésről és az ahhoz 

kapcsolódó mítoszokról és legendákról tartott előadást Polgár István, a Nagyváradi Egyetem 

tanára és Virgiliu Ţârău történész, a Szekuritáté Irattárát Vizsgáló Tanács alelnöke.  

 

Magyar állampolgársági ügyintézés Pákéban és Csomakőrösön 
2016. május 16. - szekelyhon.ro 

Csomakőrösön és Pákéban fogadják az érdeklődőket a honosítási kérelmeik összeállítása 

érdekében az RMDSZ Háromszéki Területi Szervezetének munkatársai kedden délután. A 

kérelemhez szükséges fotó és fordítás elkészítése is díjmentes.  

 

Árnyékjelentés az EMNT-től is – Közös front a nyelvi jogokért? 
2016. május 16. - Krónika 

Az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács (EMNT) is készít árnyékjelentést a regionális vagy 

kisebbségi nyelvek európai chartája alkalmazásáról szóló román jelentéshez – mutat rá hétfői 

közleményében a Tőkés László európai parlamenti képviselő által vezetett szervezet, amely 

egyúttal üdvözölte azt, hogy az RMDSZ is hasonlóan jár el. Amellett, hogy üdvözlik az 

RMDSZ lépését, az EMNT vezetői leszögezik, hogy az önkritikát is elvárják „attól a 

szervezettől, mely a jelenlegi súlyos helyzethez vezető, megelőző időszakokban kormányzati 

vagy kormányközeli politikai szereplőként maga is közvetlen módon hozzájárult ennek 

kialakulásához”.  

 

Kelemen Hunor: történelmi alapokra és közösségi igényre épült a Marianum 
Ház 
2016. május 16. - transindex.ro, maszol.ro, Krónika 

„A gyermekek oktatását és nevelését felvállaló Marianum Ház olyan intézmény, amely a 

kisebbségben élő magyarság szellemi gyarapodása tekintetében hihetetlenül fontos. 

Örömünkre szolgál, hogy a huszonegyedik században, amikor a népfőiskola hagyományát 

próbáljuk felújítani, visszahozni, akkor erre megvannak már a szükséges alapok és megvan a 

közösségi igény is, amely nélkül semmilyen álom nem valósítható meg. Ezért is köszönet jár 

mindazoknak, akik ennek a nagy tervnek a megvalósításában szerepet vállaltak" – 

hangsúlyozta Kelemen Hunor szövetségi elnök május 16-án, hétfőn a szovátai Marianum 

Házban, amelyet Dr. Jakubinyi György gyulafehérvári érsek szentelt föl. 

 

Nem kívánt hatás 
2016. május 16. - Rostás Szabolcs – Krónika 

A Krónika vezércikke Bogdan Diaconu esetleges Magyarországról való kitiltása kapcsán 

leszögezte: “Egy ilyen lépés azonban kontraproduktív lenne a magyar diplomácia részéről a 

romániai helyhatósági választások előtt három héttel. Budapest ágyúval lőne verébre, 

túlságosan nagy jelentőséget tulajdonítana egy nagyszájú, de amúgy hál’ Istennek 

jelentéktelen politikai kalandornak. Ettől ugyan a bukaresti főpolgármesteri tisztségre 

pályázó Diaconu még nem lenne befutó, a PRM széthullása nyomán keletkezett űr betöltésére 
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törekvő alakulata viszont méltán számíthatna többletszavazatokra. Arról nem beszélve, hogy 

az esetleges persona non grata státus kiváló munícióval szolgálna Diaconu pártjának az év 

végi parlamenti megmérettetésen”. 

 

Bugárnak hálálkodnia és hátrálnia kellene 
2016. május 13. – hirek.sk 

Ezen a hétvégén ülésezik a Most-Híd vegyespárt országos tanácsa, amelynek értékelnie kell a 

választásokat, és meg kell határoznia további irányvonalát. Már most biztosak lehetünk 

azonban két dologban. A Most-Híd a választások során találatot kapott, és Bugár Béla 

pártelnöknek idővel meg kell hátrálnia, hogy a vegyespárt közeledhessen a Magyar Közösség 

Pártjához - fogalmaz írásában Dag Daniš publicista. 

 

„Egy ideológia mellett foglaltunk állást” 
2016. május 14. – Új Szó 

Orosz Örssel készült interjút közölt az Új Szó a szombati számában. Orosz elmondta: „Nem 

hagy bennünket hidegen, hogy milyen lesz az MKP új vezetése, de nem érkezett olyan 

megkeresés, amire érdemben reagálni tudtunk volna. Bennünket nem a politikai funkciók 

begyűjtése vezérelt. Ha lesz egy, a mostanihoz hasonló sorsfordító alkalom, biztosan ott 

leszünk a gáton, ahogy eddig is ott voltunk a Kétnyelvű Dél-Szlovákia, a Gombaszögi Nyári 

Tábor vagy más tevékenységi körünk kapcsán, ami a nevünkhöz fűződik. Az MKP vezetésében 

részt vállalni nem személyes ambícióm, ám ha a jövőben is érkezik felkérés, megteszünk 

mindent, hogy ne vesszenek el a szavazatok.” 

 

MKP: A Rimaszombati járás Berényi Józsefet javasolja majd az OT elnökének 
2016. május 14. – Felvidék Ma 

Rimaszombatban a tisztújító járási konferenciát közel száz küldöttel május 27-én tartják. A 

járásban összesen 830 regisztrált MKP-tagot és 52 tagszervezetet jegyeznek, de folyamatos a 

tagszervezetek megújulása, és újabb tagok is belépnek a pártba. A legtöbb helyen maradt a 

korábbi helyi elnök. Érkeznek a jelölések a tisztújításra is. A rimaszombatiak az Országos 

Tanács elnökeként szívesen látnák Berényi Józsefet. „Berényi Józsefet azért javasoljuk erre a 

posztra, mert nem szabad, hogy az eddig szerzett politikusi tapasztalata a párt számára 

elvesszen” – mondta Pósa Dénes, az MKP Rimaszombati járási alelnöke. 

 

Szlovák–magyar kiegyezés, avagy a magyarkártya vége? 
2016. május 15. – Új Szó 

Mi történik, amikor Bugár Béla és Andrej Danko SNS-elnök bizalmasan pusmog a parlamenti 

padban, amikor Robert Fico és Orbán Viktor legfőbb európai szövetségesnek számít, s amikor 

a választási kampányban már csak meg sem említenek minket, felvidéki magyarokat mint 

Szlovákia területi egységének legfőbb ellenségeit? Valóban kimúlt volna a 
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magyarkártya? Nézzük meg, mit gondol erről a politológus, a művelődéstörténész, a történész 

és az emberi jogi szakértő.  

 

Bugár: a koalíció volt az egyedüli járható út 
2016. május 16. – bumm.sk, hirek.sk, Új Szó 

A Most-Híd az Irány-Szociáldemokráciával, a Szlovák Nemzeti Párttal és a Hálóval való 

koalícióra lépése volt az egyedüli lehetőség egy szilárd lábakon álló kormány megalakítására. 

Alternatívául csak az előrehozott választások szolgáltak – fejtette ki a szlovák-magyar 

vegyespárt Országos Tanácsának ülését követően Bugár Béla, a Most-Híd elnöke. A 

vegyespárt értékelte választási eredményét és az elkövetkezendő időszak céljait is 

meghatározta. 

 

Erdő Péter áldotta meg az új szárnyas oltárt Bodollón 
2016. május 16. – Felvidék Ma, hirek.sk 

A húsz éve felépült bodollói Sarlós Boldogasszony-templomban mutatott be hálaadó 

szentmisét Erdő Péter bíboros, és ünnepélyesen megáldotta a jubileumra készült szárnyas 

oltárt, Király Tamás és Kiss Virág Glória alkotását. Bodolló, Szepsi város része) község 

polgárai az idén emlékeznek településük első írásos említésének 700. évfordulójára. 

Közösségi életük jelentős helye a templom volt, amely a II. világháborúban annyira 

megsérült, hogy kénytelenek voltak azt lebontani. 

 

Megszűnhet az alapiskolák alsó tagozata tanulói létszámát szabályozó 
rendelkezés 
2016. május 16. – hirek.sk, Új Szó 

Az alapiskolák osztálylétszámát szabályozó rendelkezés visszavonása nem csupán az alsó 

tagozattal rendelkező iskolák évfolyamaira vonatkozna. A kötelező minimális létszám 

betartását szabályozó előírások valamennyi, a nemzeti kisebbségek nyelvén oktató és a 

szlovák tannyelvű iskolákon is megszűnnének – derül ki az oktatási törvény módosító 

javaslatából, amelyet az oktatási minisztérium tárcaközi véleményezésre bocsájtott. 

 

Születésnapi beszélgetés a 104 éves Tamás Ilonka nénivel 
2016. május 16. – Felvidék Ma 

A magyar nemzet tanító nénijeként számon tartott Ilonka néni május 16-án ünnepli 

száznegyedik születésnapját. A Felvidék Mának adott interjúban elmondta: „Mi lenne az 

elégtétel? Hát az, hogy visszakapjam a szlovák állampolgárságot ugyanolyan egyszerűen, 

ahogy azt elvették. Minden külön cécó nélkül, állampolgársági eskütétel nélkül! Itt meg kell 

jegyeznem, hogy óriási csalódást okozott nekem a Most-Híd parlamenti hozzáállása az 

ellenzéki képviselők által a kettős állampolgárság ügyében előterjesztett beadványhoz. Meg is 

kérdeztem Gál Gábor ügyvéd úrtól, frakcióvezetőtől, hogy ezek után bele mer-e nézni a 

tükörbe? 2012-ben Bugár Béla és Vörös Péter még a jogi segítséget is felajánlották, de nem 

kívántam vele élni… Micsoda köpönyegforgatás!” 
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Új magyar párt a láthatáron 
2016. május 16. – Új Szó 

Korábbi politikusok, gazdasági háttéremberek új magyar párt alapításán dolgoznak – terjed a 

hír szlovákiai magyar körökben. A hírt a napokban váratlanul Bugár Béla is megerősítette. A 

Híd elnökének szavaira korábbi párttársa, Simon Zsolt reagált. Simon Zsolt nyilvános 

blogbejegyzésben reagált Bugár szavaira, aki egyik lapinterjújában az MKP-val való 

együttműködésre vonatkozó kérdésre adott válaszát azzal toldotta meg, hogy „kérdéses az is, 

mi lesz a következő magyar párttal, melynek megalapításáról már suttognak”. Bugár 

lapunknak megerősítette, szerinte több korábbi politikus és gazdasági háttérember új magyar 

párt alapításán dolgozik. „Akik ilyen projekten gondolkodnak, azok tárgyalni szoktak 

egymással, ilyen megbeszélésről származó információ jutott el hozzám” – mondta lapunknak 

a Híd elnöke. 

 

Ombudsman: nyelvtörvényt módosítatna 
2016. május 17. – Új Szó 

Jana Dubovcová emberi jogi biztos évente készít jelentést az emberi jogok helyzetéről. A 

jelentés kitér a kisebbségi jogok helyzetére is – az alkotmányban biztosított kisebbségi jogok 

megsértése kapcsán 2015-ben egyetlen panasz sem érkezett az ombudsmani hivatalhoz. 

Ennek ellenére a jelentéshez csatolt tizenegy ajánlás egyike a kisebbségi jogok területére 

vonatkozik. Az ombudsman azt kéri, a kisebbségek hivatali érintkezésben való 

nyelvhasználati jogának betartása céljából hangolják össze a kisebbségi nyelvhasználati 

törvény rendelkezéseit, hogy bármilyen kisebbségi nyelven kiadhatóak legyenek az 

anyakönyvi kivonatok. A 2011-ben módosított kisebbségi nyelvhasználati törvény lehetővé 

teszi az anyakönyvi kivonatok kiadását kisebbségi nyelven, ám a gyakorlatban az anyakönyvi 

hivatalok és a belügyminisztérium akadályozták az elmúlt időszakban a törvény 

végrehajtását. 

 

Pacsér: A betelepítés 230. évfordulóját ünnepelték 
2016. május 15. – Vajdaság Ma, Pannon RTV 

Pünkösdi, ünnepi istentisztelet keretében emlékeztek meg a pacséri református templomban 

a 230 évvel ezelőtti idetelepülésről. 1786. április 12-én, majd május 30-án 206 kisújszállási 

család, összesen 1054-en hagyták el szülőföldjüket a jobb élet reményében. Pacséron az 

újonnan nyitott anyakönyvekbe bejegyezték, hogy 1786. május 3-án megtörtént az első 

temetés, május 10-én az első keresztelő, szeptember 26-án pedig az első esküvő. 

  

Június elején megalakul a köztársasági parlament 
2016. május 16. – Pannon RTV 

Június 3-án vagy 4-én alakul meg a köztársasági parlament – tudta meg a Danas napilap. 

Információik szerint néhány nappal később, június 8-án megalakul a kormány is. Május 

folyamán Tomislav Nikolić államfő találkozik a parlamentbe bejutott listák képviselőivel, és 
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kijelöli a kormányalakító személyét. A Danas szerint az új kabinet összeállítását két jelentős 

esemény is sürgeti: júniusban látogat Szerbiába Hszi Csin-ping kínai elnök, valamint a 

Nemzetközi Valutaalap küldöttsége. A belgrádi napilap információi szerint Aleksandar Vučić 

kormányának tagja lesz Muamer Zukorlić, a sandžаki Bosnyák Demokrata Közösség 

listavezetője is. 

  

Ismét felvételizhetnek magyarul a diákok a Jogtudományi Karon 
2016. május 16. – Pannon RTV, Vajdasági RTV 

Négy év után úgy tűnik, ismét felvételizhetnek majd magyarul is a diákok az Újvidéki 

Egyetem Jogtudományi Karán – erről számolt be a Vajdasági Magyar Diákszövetség. Az 

újvidéki Felső Bíróság ideiglenes intézkedésével ugyanis arra kötelezte az intézményt, hogy a 

2016/17-es iskolaévben kötelező jelleggel szervezze meg magyar nyelven is a felvételi vizsgát. 

Az Újvidéki Egyetem Jogi Karának titkárságán elmondták, felháborítónak tartják a 

sajtótájékoztatót, valamint ezt a hallatlan nyomásgyakorlást a bíróságra és az egyetem 

autonómiájára. A bírósági eljárás nem zárult le, az ügyet még nem tartják lezártnak és 

nyilatkozni majd csak jogerős döntés után fognak – tették hozzá. 

  

Pünkösdi körmenet Ludason 
2016. május 15. – Pannon RTV 

svét utáni hetedik vasárnap, pünkösd napja van. A keresztény egyház a Szentlélek 

eljövetelének napját ünnepli. A hagyományok szerint pünkösdkör különböző virágokkal, 

leginkább bodzavirággal díszítik ki a kapukat a hívek. Ludason nyolcadik alkalommal 

szerveztek körmenetet. A pünkösdi zarándoklat azt jelképezi, hogy a hívek Istennel együtt 

járják életük útját. 

  

Üzenet a mának – előadás Esterházy Jánosról 
2016. május 14. – Pannon RTV 

Üzenet a mának címmel tartott előadást dr. Molnár Imre, a pozsonyi Balassi Intézet 

igazgatója pénteken este a zentai Városi Múzeumban. Az előadás témája Esterházy János 

életútja és munkássága volt. Az Esterházy János életútját és munkásságát bemutató előadás a 

Mátyusföldi Nagycsaládos Egyesület és a Vajdasági Nagycsaládos Egyesületek Szövetsége 

együttműködésének köszönhetően jutott el Zentára.  

  

A Vajdasági RTV igazgatóbizottsága elfogadta a vezérigazgató lemondását 
2016. május 14. – Pannon RTV 

Elfogadta Srđan Mihajlović vezérigazgató lemondását a Vajdasági Rádió-Televízió 

igazgatóbizottsága. Mihajlović lemondását azzal indokolta, hogy eddigi, az RTV 

fennmaradása és átalakulása érdekében tett tevékenysége után most úgy érzi, az RTV érdeke 

azt kívánja, hogy lemondjon a vezérigazgatói posztról. Megbízott igazgatóvá az eddigi 

helyettest, Miodrag Koprivicát nevezték ki – áll az igazgatóbizottság közleményében.  
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Falunap és templombúcsú volt Tordán 
2016. május 17. – Magyar Szó, Vajdasági RTV 

Falunap és templombúcsú volt a hétvégén a bánáti Tordán, amely újratelepítésének a 240. 

évfordulóját ünnepli az idén. Minden rendezvény ennek a jelentős jubileumnak a jegyében 

zajlik. Az ünneplés csütörtökön az Olympia labdarúgóklub 80 éves történetét bemutató 

monográfiájának a bemutatásával kezdődött. Pénteken horgászversenyt rendeztek a nemrég 

felavatott horgásztavon. A Nepomuki Szent János-plébániatemplomban hálaadó szentmisét 

tartottak, majd pedig átadták rendeltetésének a Művelődési Otthon felújított épületét. 

Felújították a színpadot, a nagyterem padlózatát, mosdóját, konyháját és kistermeit. Az 

épületbe ezentúl a mozgássérültek is könnyebben bejuthatnak. 

 

Magyar nyelvű orvostovábbképző konferenciát rendeztek Kárpátalján 
2016. május 15. – MTI, kitekinto.hu, karpatalja.ma 

Vezető magyarországi szakemberek bevonásával először rendeztek továbbképző konferenciát 

kárpátaljai orvosok számára szombaton Beregszászon az Itt magyarul is mozgalom keretében. 

A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskolán szervezett Újdonságok a 

gasztroenterológiában című tanácskozás több mint kétszáz résztvevőjét Grezsa István, 

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye és Kárpátalja fejlesztési feladatainak kormányzati 

koordinációjáért felelős kormánybiztos köszöntette, aki hangsúlyozta, hogy az első magyar 

nyelvű orvostovábbképző konferencia Kárpátalján azoknak a támogatásoknak a sorába 

illeszkedik, amelyekkel Magyarország igyekszik segíteni a vele szomszédos ukrajnai megye 

magyar közösségének és többségi nemzethez tartozó lakosságának nehéz helyzetén.  

 

A kárpátaljai úthálózatról tárgyaltak Kijevben 
2016. május 15. – karpatalja.ma 

A nemrégiben kinevezett ukrán miniszterelnök vezetésével választó közgyűlést tartottak a 

Kijevi Állami Közigazgatási Hivatal, a megyei és a megyeközpontok városi tanácsainak 

elnökei részvételével. A tanácskozáson Barta József, a Kárpátalja Megyei Tanács első 

elnökhelyettese felvetette a megye úthálózatának kérdését – adta hírül a zaholovok.com.ua 

május 12-én. Barta József a kárpátaljai utak állapotának problémájáról beszélt: 2800 

kilométeres szakasz, azaz az úthálózat 80 százaléka igényel teljes vagy részleges felújítást.  

 

Diákok Rákóczi nyomában – kirándulás a történelmi helyszíneken 
2016. május 13. – karpatalja.ma 

A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Felsőfokú Szakképzési Intézetének diákjai 

és tanárai a Határtalanul! program keretében két turnusban háromnapos kiránduláson 

vehettek részt. A program megvalósulását az Emberi Erőforrások Minisztériuma támogatta. 

Az észak-magyarországi és felvidéki helyszíneket érintő kirándulás során összesen 82 diák és 

11 tanár utazhatott. 
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http://www.magyarszo.com/hu/3056/vajdasag/146541/Falunap-és-templombúcsú-volt-Tordán.htm
http://kitekinto.hu/karpat-medence/2016/05/14/magyar_nyelv_orvostovabbkepz_konferenciat_rendeztek_karpataljan/
http://www.karpatalja.ma/karpatalja/kozelet/a-karpataljai-uthalozatrol-targyaltak-kijevben/
http://www.karpatalja.ma/karpatalja/oktatas/diakok-rakoczi-nyomaban-kirandulas-a-tortenelmi-helyszineken/
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A Momentum Doctorandus és a HÖOK Tehetségmentor programjának 
élménynapja 
2016. május 13. – karpatalja.ma 

Mentor-mentorált találkozót szervezett május 6–8. között a kárpátaljai magyar doktorandusz 

szervezet, a Momentum Doctorandus (MD) és a Hallgatói Önkormányzatok Országos 

Konferenciája (HÖOK) Hangolódj Rá! címmel. A találkozó a HÖOK Tehetségmentor 

programjának részeként valósult meg, a határon túli régiókban elsőként Kárpátalján, a 

Momentum Doctorandus közreműködésével. 

 

A régió fejlődésének kulcsa az egyesülés 
2016. május 16. – Muravidéki Magyar Rádió 

62. rendszeres ülését tartotta ma a Muravidéki Fejlesztési Régió Tanácsa. A muravidéki 

községek polgármesterei ezúttal Rakičánban, az ottani Biotechnológiai Iskola tantermében 

gyűltek össze a régiót érintő időszerű kérdések megvitatására, ezzel is nyomatékot adva azon 

kezdeményezésnek, hogy nagyobb betekintést kapjanak a régió életébe. 

 

A folyamatos tanulás jegyében karöltve a vállalatokkal 
2016. május 16. – Muravidéki Magyar Rádió 

Az életen át tartó tanulás hete az egyik legnagyobb méretű rendezvénysorozat Szlovéniában. 

Május 13-ától 22-éig tart, illetve a kibővített program június 30-áig. Délelőtt a Muraszombati 

Népi Egyetemen mutatták be az idei regionális programot. 

 

A vukovári víztorony felújítására gyűjtenek adományokat Horvátországban 
2016. május 16. – MTI, Webrádió 

Jótékonysági koncertet tartottak a horvát fővárosban a hétvégén a 1991-1995-ös délszláv 

háborúban szétlőtt vukovári víztorony felújításáért. A Mindannyian Vukovárért nevet viselő 

akció felajánlásaiból egy nap alatt 1,2 millió kuna (52 millió forint) gyűlt össze - közölte a 

horvát köztévé (HRT) hétfőn. A golyó szaggatta vukovári víztornyot a város 1991-es ostroma 

során mintegy 640 találat érte. Nem tudták lerombolni, ezért az ellenállás erejének és a 

kitartásnak a szimbólumává vált. 

 

Kisebbségek napja Vukovár-Szerém megyében 
2016. május 13. – Huncro-hr 

A Vukovár-Szerém megyei nemzetiségi önkormányzatok és képviselők koordinációjának 

díszülésével és a megyei kisebbségek bemutatójával ünnepelte meg vasárnap Vukovár-

Szerém megye a kisebbségek napját. 
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http://www.karpatalja.ma/karpatalja/oktatas/a-momentum-doctorandus-es-a-hook-tehetsegmentor-programjanak-elmenynapja/
http://www.karpatalja.ma/karpatalja/oktatas/a-momentum-doctorandus-es-a-hook-tehetsegmentor-programjanak-elmenynapja/
http://www.rtvslo.si/mmr/prispevek/174405827
http://www.rtvslo.si/mmr/prispevek/174405826
http://webradio.hu/hirek/kultura/a_vukovari_viztorony_felujitasara_gyujtenek_adomanyokat_horvatorszagban
http://www.kepesujsag.com/kisebbsegek-napja-vukovar-szerem-megyeben-2/
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Vinkovcei magyarok: közgyűlés és irodalmi est 
2016. május 13. – Huncro.hr 

Április végén tartotta tisztújító közgyűlését a négy évvel ezelőtt alakult Vinkovcei Magyar 

Kultúregyesület. A szervezet élére Ács Rudolfot választották, majd az elmúlt évek 

tevékenységét összefoglaló beszámoló hangzott el. Néhány nappal később pedig egy irodalmi 

est keretében a Zrínyi család életével ismerkedtek meg a fontosabb történelmi események és 

irodalmi művek bemutatása révén. 

 

Végigtáncolja az évet a Délibáb 
2016. május 15. - Volksgruppen 

A Délibáb Bécsi Magyar Kultúregyesület életében - a vezetőség elmondása szerint - eddig a 

2015-ös év volt a legsikeresebb. Az idei sűrű programot nézve valószínűleg túlszárnyalják a 

tavalyi sikert is. Jelenleg az Alapi Pünkösdi Fesztiválon szerepelnek, majd május 17-én 

utaznak Budapestre a Magyarok Világtalálkozójára. 

 

Magyar kulturális napok Dublinban 
2016. május 14. - MTI 

Hagyományőrző programok és magyar ételek kóstolója mellett kiállítás, irodalmi délután, 

néptánc és népzene is szerepel a dublini magyar kulturális napok kínálatában. A rendezvényt 

ötödször rendezi meg az ír fővárosban Hungarian Culture Days nevű, önkéntesekből álló 

szervezet. A fesztivált támogatják az Írországban működő magyar vállalkozók és a 

Magyarországhoz kötődő ír vállalkozók és az Ír-Magyar Üzleti Társaság. Pálffy István, 

Magyarország dublini nagykövete az esemény alkalmából az MTI-nek elmondta: a magyar 

kormány nemzetpolitikai törekvéseiben Írország is egyre inkább megjelenik, ennek egyik 

megnyilvánulása például a Dublinban és a dél-írországi Corkban működő magyar 

tanintézetek anyagi támogatása. 
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http://www.kepesujsag.com/vinkovcei-magyarok-kozgyules-es-irodalmi-est/
http://volksgruppen.orf.at/magyarok/stories/2774607/
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Elektronikus sajtó 

 

Határok nélkül 

2016. május 13. – Kossuth Rádió 

Beszélgetés Soós Zoltánnal, Marosvásárhely polgármesterjelöltjével 

A marosvásárhelyi fiatalok otthontartása munkahelyteremtéssel, beruházásokkal, a valódi 

kétnyelvűség érvényesülése, a magyar nyelv egyenrangú használata és közösségszolgálat - ez 

néhány eleme Soós Zoltán polgármesterjelölt programjának. A régész, múzeumigazgató volt 

RMDSZ-es önkormányzati képviselőt mindhárom erdélyi magyar párt támogatja. Soós 

Zoltánnal a Határok nélkül marosvásárhelyi munkatársa beszélgetett. 

Az EMNP teljes erőbedobással támogatja Soós Zoltánt – interjú Szilágyi Zsolt 

elnökkel 

Az Erdélyi Magyar Néppárt kampányában teljes erőbedobással támogatja Soós Zoltánt, hogy 

Marosvásárhely polgármestere lehessen - derül ki Szilágyi Zsolt elnök nyilatkozatából. Pártja 

önálló városi és megyei listát állít. Riválisai, a közös listán önkormányzati jelölteket indító 

RMDSZ és a Magyar Polgári Párt is Soós Zoltán mögött állnak, egyébként az ő jelöltjükként 

idult az őszi magyar előválasztáson az akkor még RMDSZ-tag Soós Zoltán. Most pedig vissza 

a néppárthoz, amelynek elnökét, az erdélyi kampánykörúton lévő Szilágyi Zsoltot kérdezte a 

Határok nélkül riportere. 

Tüntetés Nagyváradon a magyar utcanévtáblák ügye miatt 

Adásunkkal csaknem egyidőben élőlánccal veszik körbe a nagyváradi városházát. Az akciót az 

Erdélyi Magyar Néppárt Bihar megyei szervezete kezdeményezte. Úgy vélik, a nagyváradi 

önkormányzat vezetői a törvényeket semmibe véve akadályozzák több mint egy évtizede a 

történelmi magyar utcanevek kitételét.  

Négy erdélyi városban is elkezdik tevékenységüket Civil Információs Centrumok 

Négy erdélyi városban is elkezdik tevékenységüket Civil Információs Centrumok - jelentette 

be ma kolozsvári sajtótájékoztatóján Soltész Miklós, az Emberi Erőforrások Minisztériuma 

egyházi, nemzetiségi és civil társadalmi kapcsolatokért felelős államtitkára.  

Nem a kérvényezett szakokra kapott jóváhagyást a szabadkai Egészségügyi 

Középiskola 

Kórházi nővérek helyett fodrászok. A szabadkai Egészségügyi Középiskola a következő 

tanévben induló elsős magyar tagozata nem a kérvényezett szakokra kapott jóváhagyást a 

belgrádi szaktárcától. Félő, hogy így nem lesz elegendő érdeklődő diák.  

A palócföldi táncműhelyek is bemutatkoznak a salgótarjáni néptánctalálkozón  

http://www.mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth/?date=2016-05-13_18:30:00&ch=mr1
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A palócföldi táncműhelyek felnőtt és utánpótlás-csoportjainak munkájába is bepillanthatnak 

a szombati salgótarjáni néptánctalálkozó látogatói. Az eseménynek most is a sportcsarnok ad 

helyet.   

Állami támogatással újult meg kegyhely Csíksomlyón 

Magyar állami támogatással újult meg kegyhely. Tavaly a Hármas halom oltár, idén a Magyar 

zarándokház és a szabadtéri kálvária állomásait újították fel. Beszélgetés a csíksomlyói 

ferences kolostor rendház-főnökével, Bőjthe Mihállyal. 

Minden égtáj felől közelednek a zarándokvonatok a Csíksomlyói Búcsúra 

Már közelednek a holnapi búcsúra a zarándokok minden égtáj felől, és köszöntik őket, ahol 

elvonulnak, tiszta szívből. Nagyváradon annak ellenére, hogy közel 120 percet késett a 

Székely Gyors és a Csíksomlyó Expressz Össznemzeti Zarándokvonat, több százan várták a 

szerelvényt a vasútállomáson. A Zarándokvonatot a Szent Márton tiszteletére feldíszített 

mozdony húzta.  

 

Határok nélkül 

2016. május 14. – Kossuth Rádió 

Összeállítás a magyarság legnagyobb búcsújáról 

"Üdvözlégy, Úrnőnk, irgalmasságnak asszonya!" - így köszöntötték idén a Csíksomlyóra 

érkező zarándokokat. Összeállítás a magyarság legnagyobb búcsújáról. 

Jövő héten rendezik Budapesten a Határon Túli Magyar Színházak Szemléjét 

A jövő héten rendezik meg Budapesten a Határon Túli Magyar Színházak Szemléjét. Erről 

kérdezte a Határok nélkül munkatársa Lantos Anikó fesztiváligazgatót. 

Beszélgetés Mezei Zoltánnal, a Szabadkai Népszínház színművészével 

A Határon Túli Magyar Színházak Szemléjére a Szabadkai Népszínház a Bolondok tánca című 

darabbal érkezik. A tragikomédia főszereplője Mezei Zoltán színművész, vele beszélgettünk. 

Sebestyén Aba a Dózsa-monodrámájával érkezik a Határon Túli Magyar 

Színházak Szemléjére 

A  Mezei Zoltán által emlegetett Sebestyén Aba a Dózsa-monodrámájával érkezik a Szemlére. 

Május 20-án láthatja  a budapesti közönség Székely János művét a marosvásárhelyi Yorick 

Stúdió művésze előadásában. A darabról, Dózsa György személyiségének - vezéri és emberi 

karakterének -  értelmezéséről és a szerepformálás kihívásairól is beszél az előadóművész 

folytatva kicsit az előző megszólaló vezérekről, vezetőkről szóló mondatait. 

Előzetes a nagyváradi Szigligeti Színház budapesti fellépéséről 

Előzetes a nagyváradi Szigligeti Színház budapesti fellépéséről. A társulat Csiky Gergely: 

Buborékok című darabjával lép fel a magyar fővárosban. 

http://www.mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth/?date=2016-05-14_18:30:00&ch=mr1
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Határok nélkül 

2016. május 15. – Kossuth Rádió 

Pünkösdi templombúcsú a csíkszentléleki templomban 

Tűz a Szentlélek Isten eljövetele. Az isteni szeretet az ember lelkét feltüzesíti, hogy ne csak 

szájjal, de tettekkel is szeresse az Istent. Erre kell a Szentlélek tüze és ezt kapták az apostolok 

Pünkösd ünnepén. Azóta jár körül és tüzesíti a mi lelkünket is a nagy parancsban: a felebaráti 

szeretetben – írta Pilinszky János. Ezt a megrendülést váltotta ki az apostolokból a szent 

eljövetel azon a középkori szárnyasoltáron, amelyet 1510-ben állították fel a csíkszentléleki 

templomban. A középkép a pünkösdi történést ábrázolja.   

Látogatás a felvidéki Gömörben, Székelyszentfalván 

A felvidéki Székelyszentfalván, mai nevén Oldalfalván járt a Határok nélkül munkatársa, ahol 

a falu történetéről beszélgetett az ott élőkkel. 

Székelyszentléleken járt a Határok nélkül munkatársa 

A nyugati kereszténység hatására a 12. század végétől a magyar vidékeken is divat lett a 

templom szentjéről elnevezni a helységet, számítva arra, hogy így a településés és az ott élő 

közösség jövő az elkövetkező századokra biztosítva van. A Székelyudvarhelytől 10 km-re fekvő 

Székelyszentléleken járt a Határok nélkül munkatársa. 

Látogatás Kézdiszentléleken 

A kézdiszentléleki római katolikus templom a legnagyobb háromszéki templomok egyike. Az 

erődtemplom alaprajza egyedülálló, úgynevezett ollós, mégy sarok- és egy kaputoronnyal.  

Beszélgetés a Nyárád bal partján fekvő Szentháromság viharos történetéről 

Spritus sanctus – a Szentlélek a kereszténység fő irányzatában a Szentháromság harmadik 

személye. A Szentháromság ünnepe a Pünkösd utáni vasárnap. Szentháromság a neve a 

Nyárád bal partján, Nyárádszentlászlóval szemben fekvő településnek. Állítólag még ma is 

emlegetik a reformáció idején ráragadt Szentrontás néven. Beszélgetés a falu viharos 

történetéről. 

 

Határok nélkül 

2016. május 16. – Kossuth Rádió 

Tisztújító közgyűlést tartott a Kárpátaljai Magyar Vállalkozók Szövetsége 

Kárpátalja gazdaságfejlesztésére 32 milliárd forintnyi magyar tőkeinjekció érkezik idén és a 

következő két évben. A magyar vállalkozói közönség ehhez egy 20 milliárdos hitellel, illetve 

egy 12 milliárdos költségvetési forrásból jut hozzá. Hogy miként, azt mindjárt kifejti Grezsa 

István kormánybiztos, aki részt vett a hétvégén a Kárpátaljai Magyar Vállalkozók beregszászi 

tisztújító közgyűlésén.  Az egyesület szerepet vállal az idénre megítélt 2 milliárd forintos 

gazdaságélénkítő programban is.  

http://www.mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth/?date=2016-05-15_18:30:00&ch=mr1
http://www.mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth/?date=2016-05-16_18:30:00&ch=mr1
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Felavatták Szovátán a Marianum Közösségi Házat 

Szovátán ma felavatták a Marianum Közösségi Házat  és egy modern sportpályát is, amelynek 

fő haszonélvezői Böjte Csaba otthonának gyermekei lesznek.  Az eseményen magyarországi és 

erdélyi politikusok is részt vettek. 

Ismét lesz magyar nyelvű felvételi vizsga az újvidéki egyetem jogi karán is 

Négy év után ismét lesz magyar nyelvű felvételi vizsga az újvidéki egyetem jogi karán is. 

Részletek a Határok nélkül tudósítójától. 

104-en születésnapját ünnepli a felvidéki Tamás Ilonka néni 

Ma, Pünkösd hétfőn van a felvidéki magyarság jogaiért küzdő, a bátor  kiállásával 

példamutató Tamás Ilonka néni 104-ik születésnapja. Tamás Aladárné, Szűcs Ilona 1912. 

május 16-án a felvidéki Várgedén született, Gömörben, Magyarországon. Végig dolgozta 

életét nemzete és a gyermekek szolgálatában, és úgy oktatott, olyan pedagógus volt, hogy 

munkájáért még a korabeli Csehszlovákiában, majd Szlovákiában is állami elismerésben 

részesítették. Aztán ezelőtt öt évvel élt a visszahonosítás jogával, újból magyar 

állampolgárságot kapott, de 99 évesen nemzetbiztonsági kockázattá vált a Fico-törvény 

értelmében, jogfosztottá a szülőföldjén, azáltal, hogy elvesztette szlovák állampolgárságát. Öt 

éve felkarolta Tamás Ilonka néni ügyét Lomnici Zoltán, az Emberi Méltóság Tanácsának 

elnöke. Vele beszélgetett a Határok nélkül munkatársa. 

Holnaptól megvásárolható az „Esterházy János a közép-európai dialógus 

jegyében” című kötet 

Hasonló, épp az előzőhöz illő témával, folytatjuk műsorunkat, a felvidéki magyarság mártír 

politikusáról, gróf Esterházy Jánosról szóló könyvvel. Az Élő Zoboraljáért Polgári Társulás 

megjelentette a 2014. márciusában lezajlott Esterházy-konferencia anyagát. A két háború 

közötti felvidéki politikus munkásságát magyar, szlovák, cseh és lengyel akadémikusok, 

történészek elemezték. "Esterházy Jánosról a közép-európai dialógus jegyében" c. kötet 

holnaptól megvásárolható.  

Csíkszeredában humanizálták a tapsteret 

Csíkszeredában humanizálták a tapsteret. Mint rádiónk is beszámolt róla, Pünkösd 

vasárnapján Márton Áron szobrot avattak Áder János köztársasági elnök jelenlétében. A 

boldogemlékű püspököt, egy bérmáló leányt és bérmakersztanyát  megörökítő alkotás most 

uralja a teret, amelyet az ateista nacionalista Ceausescu rezsim kényszerített a székely városra 

grandomániás építkezése, város- és faluromboló politikájával. Márton Áron szobra a sebeket 

gyógyítja és feliratával hirdeti: " a szeretet és az igazság szolgálatában".  
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Kárpát Expressz 

2016. május 14. – M1 

A Táncház Napja Huszton 

Idén Kárpátalja is csatlakozott a Táncház Napja rendezvénysorozathoz. Az első táncház 40 

éves évfordulóján a világ számos pontján szerveztek programokat hagyományteremtő 

szándékkal. A kárpátaljai Huszton a magyar iskola tánccsoportja nyitotta meg a rendezvényt. 

Ők a tanítás után is rendszeresen összejárnak, hiszen az intézmény a huszti szórványközösség 

egyik összetartó ereje. 

Huszonötödik alkalommal rendezték meg a Komáromi Magyar Napokat 

Idén már huszonötödik alkalommal rendezték meg a Komáromi Napokat. Észak- és Dél-

Komáromban ezekben a napokban hatalmas a sürgés-forgás. Számtalan programot 

szerveznek. A Kárpát Expressz stábja a 21. Klapka György Elöltöltős Fegyverek Nemzetközi 

Lövészversenyén járt. 

Ismerkedés a szabadkai Antal családdal 

Szabadka központjában számtalan szobor mellett sétál el az ember nap mint nap, vagy épp 

olvassa az épületek feliratait. Nem is sejtve, hogy ezek mind egy tehetséges és kitartó magyar 

család keze munkájának köszönhetőek. Az Antal-öntödét Antal Mihály nagyapja alapította 

még 1930-ban. 

Látogatás az első fogarasi magyar napon 

A fogarasi magyarság ünnepre készülődik. Erdély több településéről is vendégek érkeznek a 

szórványban élő magyar testvéreikhez. Az alkalom különleges: első alkalommal rendezik meg 

a fogarasi magyar napot egy lelkes fiatalember kezdeményezésére, aki a magyar kormány 

Petőfi Sándor Programjának ösztöndíjasa. 

 

Térkép 

2016. május 14. - Duna World 

Litera-túra, kötőjellel, lazán, fiatalosan. Erdélyi, nagykárolyi fiatalok elhatározták, hogy 

közelebb viszik a verseket az emberekhez. Méghozzá úgy, hogy egy buszon az 

utazóközönségnek adnak elő kortárs szerzők műveiből. Az újfajta köntösben megjelenő 

irodalomra nagyon fogékonyak a fiatalok. 

Felvidéken a kétnyelvű magyar feliratok megjelenéséért az utóbbi években több civil 

kezdeményezés is indult. A kétnyelvű, azaz a szlovák-magyar feliratok ugyanis nem 

mindenhol találhatóak meg, még azokon a vidékeken sem, ahol tömbben él a magyarság. A 

civil kezdeményezések elsősorban a vállalkozásokat célozzák meg, arra buzdítják őket, hogy 

cégérükön a szlovák mellett magyar feliratokat is használjanak. 

http://www.mediaklikk.hu/video/karpat-expressz-2016-05-14-i-adas-7/
http://www.mediaklikk.hu/video/terkep-2016-05-14-i-adas/
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Süteményekkel kedveskednek a hátrányos helyzetű apróságoknak Nagykárolyban. Egy helyi 

jótékonysági szervezet ugyanis egy helyi cukrászdával közösen süti jegy akciót hozott létre. 3 

lejért, azaz 200 Ft-nak megfelelő összegért lehet megvásárolni, amelynek bevételéből a 

gyermeknapon a karitatív szervezet süteményeket vásárol a rászorulóknak. 

Az előző évekhez hasonlóan a közmédia idén is megrendezi a nemzetiségi kultúrák napját. Az 

egész napos élő közvetítéssel és helyszíni bejelentkezéssel készülnek, televíziós és rádiós 

műsorokkal. A program célja, hogy segítsen megismerni a hazánkban élő nemzetiségeket. Az 

egész napos műsorfolyamban 13 nemzetiség kulturális szokásai, gasztronómiája, múltja és 

jelene kerül bemutatásra. 

Miközben Székelyföldről is egyre többen keresik a külföldi munka lehetőségét, azért akadnak 

olyanok is akik jó ötleteikkel, sikereikkel bebizonyítják, hogy vidéken is lehet boldogulni. 

Ilyen pozitív példa lehet a zetelaki testvérpár, Jakab Szilárd és Jakab Árpád, akik egymást 

kiegészítve látják el nemcsak Székelyföld, de egész Erdély sportlovait. 

 

Öt kontinens 

2016. május 14. - Duna World 

A Magyarország Barátai Alapítvány a Kárpát-medencében és a diaszpórában élő magyarok 

között képez hidat. A 2011-ben alapított szervezet egyik fő célja, hogy Magyarország és a 

magyarok a világ szemében az eredményeikhez méltó elismerésben részesüljenek. A 340 fős 

közösség tagjai a világ 34 országában élnek és a nemzetközi tudományos, művészeti és üzleti, 

illetve társadalmi élet kimagasló képviselői. A közösség tudásánál, kapcsolatrendszerénél, 

befolyásánál és közéleti súlyánál fogva világszerte tevőlegesen hozzájárul Magyarország 

ismertségének és megítélésének javításához. Az Alapítvány tagjai évente egyszer egy 

budapesti világtalálkozó keretében személyesen is megosztják az elmúlt évek tapasztalatait. 

A Virtuózok c. műsorban tűnt fel a félig ghánai, félig magyar származású zongorista, Boateng 

Kármen Stephany, a 18 éves csokonyavisontai tehetség már egy fordulón továbbjutott, most 

pedig céltudatosan készül a következő fordulóra. 

Cserkészet, magyar iskola és óvoda is működik Németországban. A Németországi Magyar 

Szervezetek Szövetsége fociklubot, filmklubot és 56’-os hagyományőrző társaságot is 

működtet Frankfurtban. Állandó jelleggel szervez programokat az ottani magyar közösség 

számára, Európa második legnépesebb országában ez a szervezés komoly kihívást jelent. 

Megavers a diaszpórában, az első elképzelések szerint ez egy kanadai szavalóverseny lett 

volna, de a hatalmas érdeklődés miatt, amely köszönhető a Kőrösi Csoma Sándor 

ösztöndíjasainak is, az egész diaszpórára kiterjedő szavaló versennyé alakult át. A 

versenyzőknek egy szabadon és egy kötelezően választott verset kellett előadniuk, amelyet 

rögzítettek és feltöltöttek a legnépszerűbb videó megosztó oldalra.  

http://www.mediaklikk.hu/video/ot-kontinens-2016-05-14-i-adas/

