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Nyomtatott és online sajtó 
 

Családi vállalkozásokat támogat 2017-ben a magyar kormány 
2017. április 12. – maszol.ro, Szekelyhon.ro 

A Magyar Állandó Értekezlet (MÁÉRT) 2016. december 1-jén tartott plenáris ülésének 

döntése nyomán 2017-ben a magyar családi vállalkozások támogatására összpontosít a 

magyar kormány. A támogatás mikéntjével, az előző évek tematikus pályázási lehetőségeivel, 

valamint helyi családi vállalatokkal ismerkedhettek az érdeklődők szerdán Csíkszeredában. A 

Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkársága hirdette meg a 2017 a külhoni magyar 

családi vállalkozások éve elnevezésű programját, amelynek keretében az erdélyi családi 

vállalkozások is pályázhatnak. A programra idén 1 milliárd forintos keretösszeg áll 

rendelkezésre. A pályázati lehetőséget egy Kárpát-medencei körúton ismertetik, így jutottak 

el Csíkszeredába is Szilágyi Péter, a Nemzetpolitikai Államtitkárság helyettes államtitkára 

vezetésével, aki az idei program tervezett lépéseiről beszélt Székelyföldön. 

 

Gulyás: mindig gazdagítsa magyar szó a Felvidéket! 
2017. április 12. – MTI, Híradó.hu, Magyar Idők, Vajdaság.ma, Webrádió, Magyar Hírlap 

Az emlékezés mellett az is fontos, hogy "a Benes-dekrétumok soha ne érhessék el céljukat, és 

mindig gazdagítsa magyar szó a Felvidéket" - mondta a parlament alelnöke a magyarok 

kitelepítésének emléknapján az Országház épületében rendezett megemlékezésen. Gulyás 

Gergely (Fidesz) kijelentette: a csaknem százezer kitelepített magyar ember sorsát 

megváltoztató döntést a huszadik század egyik legtragikusabb és legnagyobb mesterséges, 

kikényszerített népvándorlása. A babiloni fogság példáját hozva fel arról beszélt: mindkét 

népet idegen hatalmak kényszerítették arra, hogy "szülőföldet, múltat, vagyont, mindent 

maguk mögött hagyjanak. Örök a választás az asszimiláció, valamint a folyamatos 

küzdelmekkel teli, cseppet sem könnyű, éppen ezért elhivatott döntést igénylő nemzetiségi 

önazonosság és megmaradás között - jelentette ki az Országgyűlés alelnöke. 

 

Menyhárt József: máig várat magára a bocsánatkérés és a kárpótlás 
2017. április 12. – MTI, hirek.sk, hirado.hu, Magyar Idők, Magyar Idők 

A felvidéki magyarok mindeddig nem kaptak bocsánatkérést és kárpótlást a hét évtizeddel 

ezelőtt történtekért - mondta Menyhárt József, a Magyar Közösség Pártja elnöke a 

Felvidékről kitelepített magyarok emléknapján az Országház épületében rendezett 

megemlékezésen. Az emlékezés mellett az is fontos, hogy "a Beneš-dekrétumok soha ne 

érhessék el céljukat, és mindig gazdagítsa magyar szó a Felvidéket" - mondta Gulyás Gergely, 

a parlament alelnöke a megemlékezésen. Gulyás Gergely kijelentette: a csaknem százezer 

kitelepített magyar ember sorsát megváltoztató döntést a huszadik század egyik 

legtragikusabb és legnagyobb mesterséges, kikényszerített népvándorlása. A babiloni fogság 

példáját hozva fel arról beszélt: mindkét népet idegen hatalmak kényszerítették arra, hogy 

"szülőföldet, múltat, vagyont, mindent maguk mögött hagyjanak. Menyhárt József, a Magyar 
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Közösség Pártja elnöke az eseményen arról beszélt: egyszerre kell emlékezni a múltra és 

számon kérni a jelent, utóbbit azért, mert a felvidéki magyarok mindeddig nem kaptak 

bocsánatkérést és kárpótlást a hét évtizeddel ezelőtt történtekért. A bocsánatkérés és a 

megbocsátás két dolog, amelyekkel a fájdalom megszüntethető és a múlt lezárható - jelentette 

ki, hangsúlyozva, hogy előbb a bocsánatkérésnek kell megtörténnie, s csak azt követheti a 

megbocsátás. 

 

Székely himnuszt énekelt az U18-as román jégkorong-válogatott 
2017. április 12. – Krónika, Erdély Ma, MTI 

A székely himnusz eléneklésével ünnepelték Dél-Koreában a negyedik vonalnak megfelelő 

divízió 2/A világbajnokság megnyerését – így a harmadosztályba (1/B) való feljutást – az 

U18-as román jégkorong-válogatott tagjai. A román címeres mezt viselő jégkorongozók 

himnuszéneklését egyikük tette közzé szerda hajnalban az egyik közösségi portálon, amire a 

román sportsajtó is felfigyelt. A gsp.ro oldal a jégkorongozók által készített felvételt is 

bemutatta. A felvételen az látható, amint a fiatal hokisok kört alkotva kézről kézre adták a 

székely himnusz éneklését rögzítő mobiltelefont, hogy valamennyien jól láthatóak legyenek. A 

himnuszéneklést a székelyföldi hokisok a következő rigmussal zárták: „Aki ugrál, büszke 

székely!”. A gsp.ro arról is beszámolt, hogy a himnuszéneklős ünneplésben a válogatott 

szakmai stábja és négy román tagja nem vett részt. Ők a közösségi portálon tett 

bejegyzéseikben értetlenségüknek adtak hangot. 

 

Grindeanu is megelégelte a tumultust a határátkelőknél 
2017. április 12. – Krónika, MTI, Erdély Ma, transindex.ro, maszol.ro, Bihari Napló 

A határellenőrzések miatti várakozási idő lerövidítését szolgáló intézkedésekre utasította 

belügyminiszterét szerdán Sorin Grindeanu miniszterelnök. A kormányfő a bukaresti kabinet 

ülésén fejezte ki elégedetlenségét amiatt, hogy jelenleg „túl sokat" kell várakozni a határnál. 

Mint mondta, szerdán beszélt a román-magyar határon levő nagylaki határátkelő 

illetékeseivel, akik elmondták, átlagban két óra a várakozási idő. A miniszterelnök 

megállapította, hogy ez sok, majd felszólította Carmen Dan belügyminisztert, tárgyaljon a 

magyar és a bolgár hatóságokkal, és találjanak közösen megoldásokat a várakozási idő 

lerövidítésére. 

 

Erdély-zászló-ügy: válaszolt a csendőrség 
2017. április 12. – Krónika, Erdély Ma, transindex.ro 

Válaszolt a csendőrség arra a beadványra, amelyben Soós Sándor, az Erdélyi Magyar Néppárt 

Kolozs megyei elnöke és Csoma Botond, az RMDSZ Kolozs megyei elnöke arra kértek választ, 

hogy a március 15-ei csendőri intézkedések az Erdély-zászló ügyében jogszerűek voltak-e, 

valamint e szimbólum nyilvános használata illegális-e Romániában. A petíciót a 

belügyminisztériumhoz intézték a politikusok, de a minisztérium a csendőrségre ruházta át a 

válaszadás jogát – tájékoztatott közleményében az EMNP megyei elnöke. Mivel a csendőrség 
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levelében nem tértek ki az Erdély-zászló használatára, Soós Sándor azt állapította meg, hogy 

a lobogó használata nem ütközik semmiféle törvénybe, hiszen „amit nem tiltanak, azt 

szabad”. 

 

Majdnem 100 iskolabuszt adományoz a kormány Moldova Köztársaságnak  
2017. április 12. – transindex.ro 

Újabb 96 iskolabuszt adományoz a kormány a Moldovai Köztársaságnak, az erről szóló 

szerződést szerdán írták alá. A teljesen felszerelt kisbuszokat a fejlesztési minisztérium 

vásárolta - tájékoztat közleményében a tárca, amely szerint a román állam állja a járművek 

Chişinăuba szállításával járó költségeket is. A 16+1 férőhelyes, új iskolabuszok várhatóan 

májusban érkeznek majd meg a Moldovai Köztársaságba.  

 

Támogatás hazai családi vállalkozóknak 
2017. április 12. – Bihari Napló 

A magyarországi Nemzetpolitikai Államtitkárság által kezdeményezett, külhoni családi 

vállalkozásokat támogató programról tájékozódhattak a programon résztvevő nagyváradi 

vállalkozók. Szilágyi Péter, a Nemzetpolitikai Államtitkárság helyettes államtitkára elmondta: 

2010 óta került a nemzetpolitika államtitkársági rangra. „Hála Istennek, azóta egyre több 

lehetőség nyílik a külhoni magyarság számára, számos programot indítottunk, kulturális, 

oktatási programokat, egyházi beruházások zajlottak, a legutóbbi nagy döntés alapján pedig 

hétmilliárd forint jut majd magyar óvodák és bölcsődék fejlesztésére” – mondta a helyettes 

államtitkár. Mint elhangzott, 2014-től a gazdasági támogatásra helyeződött a hangsúly, 

különféle gazdaságfejlesztő programok indultak, a cél az, hogy erősödjenek a külhoni magyar 

vállalkozók, nőjön a magyar munkaerőt alkalmazók száma, nőjön a vagyonuk, s ezáltal 

erősödjön a nemzet. Ezen belül fontos helyet foglal el az erdélyi és partiumi 

gazdaságfejlesztés, egyúttal itt a legnehezebb az igényeket egyeztetni – mondta Szilágyi Péter. 

 

Terrorvád: teljes felmentést kérnek Bekéék 
2017. április 13. – Krónika 

Nem tartja kockázatosnak a székelyföldi terrorvád perének folytatását Beke István ügyvédje, 

Dragoş Cristian Lică, aki nevetségesnek tartja a bíróság ítéletét, és teljes felmentést kér 

védence számára. Mint kiderült, nem jár jogi következményekkel, hogy a bukaresti ítélőtábla 

a döntésben fasiszta, xenofób és rasszista szervezetnek nevezte a Hatvannégy Vármegye 

Ifjúsági Mozgalmat (HVIM). 

 

Táblaügy: fellebbezett volna Kolozsvár polgármestere a latin szöveg hiányában 
2017. április 13.- Krónika 

Kompromisszumos megoldásként fog kikerülni a kolozsvári háromnyelvű helységnévtáblák 

fölé a latin felirat, ugyanis csak így lehetett elejét venni annak, hogy a polgármesteri hivatal 

folytassa a jogi vitát – nyilatkozta a Krónikának Nagy Róbert Miklós, a Babeş–Bolyai 

Tudományegyetem (BBTE) Magyar Történeti Intézetének igazgatója. A szakember arról is 

beszámolt: Emil Boc polgármester nem konzultált a felsőoktatási intézmény magyar 
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történelemtanáraival a többnyelvű helységnévtáblákról, de az egyeztetéseken részt vevő, az 

Ovidiu Ghitta, a Történelem és Filozófia Kar dékánja által vezetett bizottság informálisan 

tájékoztatta őket a megbeszélésekről. Közölték, hogy amennyiben az egyetem szakértői nem 

írják alá a latin szöveggel kiegészített táblákra vonatkozó javaslatot, a polgármesteri hivatal 

fellebbez a többnyelvűséget kötelező bírósági ítélet ellen. 

 

Április 26-án ül tárgyalóasztalhoz az MKP és a Most-Híd 
2016. április 12. – bumm.sk, Körkép 

Az időpontot az MKP sajtóosztálya erősítette meg a TA SR-nek. A Most-Híd szóvívője 

egyelőre csak egy homályos, április végi időpontról beszélt. A két párt április 26-án, szerdán, 

az MKP székházában találkozik. Téma, a megyei választások előtti lehetséges együttműködés 

áttekintése. 

 

Elfogadhatatlan, hogy a kollektív bűnösség elvét a mai napig nem törölték el 
2017. április 12. – hirek.sk, Felvidék Ma, Új Szó 

A Felvidékről kitelepített magyarok emléknapjának alkalmából az MKP elnöke, Menyhárt 

József is nyilatkozatot adott ki, melyben emlékeztet a hetven évvel ezelőtt történtekre és a 

felvidéki magyarság megkövetését sürgeti az őket ért megpróbáltatásokért. „Ez az emléknap 

ösztönzés is arra, hogy szembenézzünk a közelmúlt egyik érzékeny témájával. Nehéz 

visszaemlékezni a második világháború utáni szomorú eseményekre. Olyan dolgok történtek 

ugyanis, amelyeket többen csak mély fájdalommal tudnak felidézni, sokan viszont 

szeretnének elhallgatni. Vannak, akik megélték a deportációt, a reszlovakizációt, a 

kitelepítést. Három olyan eszközről van szó, amelyhez egy közösség esetében csak akkor 

nyúlnak, ha azt a közösséget el akarják törölni” – áll a pártelnök levelében. 

 

A Felvidékről kitelepítettekre emlékeztek Komáromban 
2017. április 12. – MTI, hirek.sk 

A Felvidékről kitelepítettekre emlékezett ünnepi ülésén a Monostori erődben szerdán 

Komárom önkormányzata, Révkomárom képviselő-testületét vendégül látva. „A túlélők és a 

leszármazottak tudják, mekkora szenvedést jelentett az ősi templomok, iskolák és a 

települések elhagyása. A kitelepítés fájdalmas volt a felvidékieknek, és annak a hetvenezer 

szlováknak is, akik nálunk éltek, közösségben magyarokkal és németekkel” – mondta 

köszöntőjében az Emmi egyházi, nemzetiségi és civil társadalmi kapcsolatokért felelős 

államtitkára. 

 

Rákóczi Szövetség: csaknem 70 alkotás érkezett a Felvidékről kitelepített 
magyarokra emlékezve 
2017. április 12. – Felvidék Ma, MTI, hirek.sk 

Majdnem hetven alkotás érkezett a Rákóczi Szövetség Felvidékről kitelepített magyaroknak 

emléket állító pályázatára - közölte a szövetség alelnöke az M1 műsorában. Martényi Árpád 

E
rd

é
ly

 
Fe

lv
id

é
k

 

http://www.korkep.sk/cikkek/politika/2017/04/12/aprilis-26-an-ul-targyaloasztalhoz-az-mkp-es-a-most-hid
http://felvidek.ma/2017/04/elfogadhatatlan-hogy-a-kollektiv-bunosseg-elvet-a-mai-napig-nem-toroltek-el/
http://www.hirek.sk/magyarvilag/20170412183117/A-Felvidekrol-kitelepitettekre-emlekeztek-Komaromban.html
http://www.hirek.sk/magyarvilag/20170412092024/Rakoczi-Szovetseg-csaknem-70-alkotas-erkezett-a-Felvidekrol-kitelepitett-magyarokra-emlekezve.html
http://www.hirek.sk/magyarvilag/20170412092024/Rakoczi-Szovetseg-csaknem-70-alkotas-erkezett-a-Felvidekrol-kitelepitett-magyarokra-emlekezve.html


 

 

 

Napi Nemzetpolitikai Sajtószemle – 2017. április 13. 
5 

elmondta: magnófelvételek, esszék, írások, versek is érkeztek. Az ünnepélyes 

eredményhirdetést szerdán tartják a Parlamentben. 

 

Felmérés – Nyolc párt jutna be a parlamentbe, az ĽSNS megelőzné az SNS-t 
2017. április 12. – bumm.sk, hirek.sk, Körkép, Új Szó 

Ha április elején tartják a parlamenti választásokat, a szavazatok 26,6 %-ával az Irány-

Szociáldemokrácia győzött volna – derült ki a Focus közvélemény-kutató ügynökség 

felmérésének eredményeiből, amelyek szerint a Marián Kotleba vezette Mi Szlovákiánk 

Néppárt megelőzné a Szlovák Nemzeti Pártot. A Most-Híd a szavazatok 6,9 %-át, az MKP a 

voksok 4,3 %-át szerezné meg. 

 

Rácz Szabó László: Kényszer alatt voksoltak Zentán az Aleksandar Vučićra 
szavazók 
2017. április 12. – Pannon RTV, Vajdaság Ma 

A Magyar Polgári Szövetség elégedett a zentai választási eredményekkel és megköszönték a 

lakosság részvételét. Szerintük a választásokon az Aleksandar Vučićra szavazók kényszer alatt 

szavaztak, és a választási végeredmény nem tükrözi az emberek akaratát. Miként azt Rácz 

Szabó László, a párt elnöke sajtótájékoztatóján elmondta, Vučićot a szerbek választották meg 

és nekik is kell leváltaniuk.       

 

A Jordán Királyság küldöttségét fogadta Pásztor István 
2017. április 12. – Pannon RTV, Magyar Szó 

A Jordán Királyság küldöttségét fogadta ma Pásztor István tartományi házelnök Újvidéken. A 

közel-keleti ország delegációja azzal a céllal érkezett Szerbiába, hogy megismerkedjen az 

országban végrehajtott decentralizációval, a különböző intézmények munkájával és egymás 

közti együttműködésével. Minden demokratikus országban óriási jelentőségű az 

államigazgatás jog- és hatásköreinek megosztása, és hogy az a polgárok szolgálatában 

működjön – emelte ki Pásztor István. 

 

Megközelítőleg 900 üggyel fordultak tavaly a tartományi jogvédőhöz 
2017. április 12. – Pannon RTV 

A 2016-os évre vonatkozó jelentését ismertette ma a tartományi polgári jogvédő a vajdasági 

képviselőház ülésén. Az ombudsman a képviselőket arra kérte, hogy a jövőben jobban 

tájékozódjanak a polgárok jogairól és bátran forduljanak a polgári jogvédő intézményéhez. 

2016-ban ugyan kevesebb, mint 900 tárggyal kellett foglalkoznia a polgári jogvédőnek, ez 

azonban korántsem tükrözi a bejelentések valódi számát – mondta el az ülésen Zoran 

Pavlović, tartományi polgári jogvédő. A polgári jogvédő jelentése rámutat a kisebbségi 

nyelvhasználatban előforduló problémákra is, valamint ezekre megoldásokat is feltűntet – 

mondta el Erdély Lenke. A VMSZ tartományi frakcióvezetője elmondta: a Vajdasági Magyar 

Szövetség többek között ezért is támogatja Zoran Pavlović ombudsman jelentését. 
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Elvegyi Ákos veszi át Korhecz Tamás tartományi képviselői helyét 
2017. április 12. – Pannon RTV, Vajdaság Ma 

Elvegyi Ákos veszi át Korhecz Tamás megüresedett helyét az MM-VMDK-Alternatíva a 

Vajdaságért koalíció tartományi képviselőjeként, a VMDK és a Magyar Mozgalom közös 

döntése alapján – mondta el ma Újvidéken Csonka Áron, a VMDK elnöke. Az Alternatíva a 

Vajdaségért képviselői csoport politikai téren minél hatékonyabban szeretne részt venni az 

üléseken, ezért egy tapasztalt politikust iktattak be a képviselőházba – emelte ki 

sajtótájékoztatóján a tartmányi képviselő. Ez azt jelenti, hogy nem lesz többé MM-es politikus 

tartományi képviselő. 

 

Prosperitati Alapítvány: Közel négyezer pályázóval írják alá a szerződést 
2017. április 12. – Pannon RTV 

3.734 sikeres pályázóval írják alá holnap délben a támogatási szerződéseket a Prosperitati 

Alapítvány képviselői. Az Alapítvány harmadik pályázati körében mezőgépek és kapcsolható 

eszközök megvásárlására tudtak pályázni a mezőgazdasági termelők, valamint 

eszközbeszerzésre a mikro-és kisvállalkozások. Az ünnepélyes aláírást a szabadkai 

Sportcsarnokban rendezik. Jelen lesz Szijjártó Péter, Magyarország külgazdasági és 

külügyminisztere, Jadranka Joksimović, Szerbia európai integrációval megbízott tárca nélküli 

minisztere, Pásztor István, a Vajdasági Magyar Szövetség elnöke valamint a Prosperitati 

Alapítvány képviselői. 

 

Húsvéti üzenet Kárpátaljáról 
2017. április 13. –Szőlősi Hunor, Moszkovits János– Figyelő 

A modern világnak mindenféle vonzása egyben kísértét, félrevezetés is lehet. Figyeljenek 

szívükre, lelkük, szellemük kívánságára is, ne csak a testi vágyak kielégítésére. Ne az önzés 

irányítsa életüket figyeljenek a mellettük élőkre. Ezen az úton, az Evangélium szellemében 

találhatják meg boldogságukat – üzeni a Munkácsi Római Katolikus Egyházmegye püspöke 

Majnek Antal 

(Az interjú teljes terjedelmében a Figyelő 2017. április 13-i számában olvasható.) 

 

A helyi magyarság szülőföldön tartása a cél 
2017. április 13. – Dunda György – Magyar Idők 

A sikeres vajdasági gazdaságfejlesztési stratégia mintájára a magyar kormány tavaly 

Kárpátalján útjára indította az Egán Ede-programot. A vállalkozásfejlesztési kezdeményezés 

fő célja a Kárpátalján való boldogulás elősegítése, a munkahelyteremtés, a helyi magyarság 

szülőföldön tartása. Buhajla József ungvári magyar főkonzul elmondta, hogy a tavaly 

elindított program első szakaszának eredményes lebonyolítása közös siker, az anyaország, a 

kárpátaljai magyar szervezetek és történelmi egyházak összefogásának újabb kézzel fogható 

eredménye. 

(A cikk teljes terjedelmében a Magyar Idők 2017. április 13-i számában olvasható.) 
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http://pannonrtv.com/web2/?p=325404
http://pannonrtv.com/web2/?p=325397
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Elektronikus sajtó 

 

Határok nélkül 

2017. április 12. – Kossuth Rádió 

Akár már ebben az évben elindulhat a magyar állam által támogatott felvidéki 

gazdaságfejlesztési program 

Jobban ki kell használni a Felvidéken kínálkozó lehetőségeket, állapította meg a felvidéki 

Magyar Közösség Pártja és a Fidesz elnöke, tegnap a budapesti találkozójukon.  A két párt 

küldöttsége átfogó gazdasági program beindításáról egyeztetett, de szó volt az 

anyanyelvhasználatról és a magyar alapiskola-hálózatról is. Haják Szabó Mária összeállítása. 

Duray Miklós gondolatai a Felvidékről kitelepített magyarok emléknapján  

Menyhárt József tegnap Orbán Viktorral tárgyalt, ma délután pedig részt vett a Rákóczi 

Szövetség Felvidékről kitelepített magyarok emléknapi rendezvényén a Parlament Felsőházi 

termében. 1946. február 27-én írták alá Budapesten a lakosságcsere egyezményt. 1947.04.12-

én elindult a Felvidékről az első, Magyarországra kitelepített családokat szállító 

vonatszerelvény. "Borzalmas emlék, de éppen ez az egyezmény "mentette" meg a 

magyarságot, mert "rendet teremtett a káoszban"   - mondja Duray Miklós. 

Csíkszeredai állomására érkezett a Külhoni magyar Családi Vállalkozások Éve 

program bemutatkozó körútja  

Nagyváradról ma csíkszeredai állomására  érkezett a Külhoni magyar Családi Vállalkozások 

Éve program bemutatkozó körútja. Oláh Gál Elvira járt a helyszínen és a tapasztalatokról is 

érdeklődött. 

Sikertörténet a Vajdaságban a magyar állam által támogatott  

gazdaságfejlesztési program. 

Reméljük a családi vállalkozások éve is sikertörténet lesz, ahogy sikertörténet a Vajdaságban 

a magyar állam által támogatott  gazdaságfejlesztési program. A 15 hónap alatt több mint 

hétezer magyar állampolgársággal rendelkező délvidéki élt a pályázás lehetőségével. A 2016 

januárban elindított program eddigi eredményeiről számol be Juhász Bálint a Prosperitati 

Alapítvány ügyvezető igazgatója. 

Romániában lezárult a beiratkozás a közoktatási hálózat előkészítő osztályaiba  

Romániában lezárult a beiratkozás a közoktatási hálózat előkészítő osztályaiba. Temes 

megyében, az előző évi növekedés után, az idén valamelyest csökkent a magyar iskolákba 

iratkozók száma, de a szeptemberi iskolakezdésig van még lehetőség a magyar iskola 

http://www.mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth/?date=2017-04-12_18:30:00&ch=mr1
http://www.mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth/?date=2017-04-12_18:30:00&ch=mr1
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választására - mondta el Lehőcz Lászlónak Kiss Ferenc magyar oktatásért felelős 

tanfelügyelő. 

Az EMKE díjazza azokat, akik tehetségüket és tudásukat a köz szolgálatába 

állítják 

Ki a köznek élhet: annak élni érdemes! - ez a Szász Károly idézet a mottója az 1885-ben 

alakult  Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesületnek. A szervezet ennek szellemiségében fejti 

ki tevékenységét és díjazza azokat, akik tehetségüket és tudásukat a köz szolgálatába állítják. 

Az EMKE idén Kolozsváron 10 díjat és egy tiszteletbeli tagságot adományozott. A díjjal járó 

szobor Venczel Árpád szobrászművész, restaurátor Parasztmadonna című alkotásának 

kisebbített másolata.  

Kétnapos szavalóversenyt tartottak Kisvárdán a Magyar Költészet Napja 

alkalmából 

Tegnap, a Magyar Költészet napján volt annak a kétnapos szavalóversenynek a döntője, 

amelyet a Reformáció 500. évfordulója alkalmából hirdettek meg a Kárpát-medencében. A 

kisvárdai református  templomban megtartott díjkiosztón Zsoldos Barnabás járt. 

 

 

 


