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Nyomtatott és online sajtó 
 

Szijjártó: Magyarország és Szerbia érdekelt egymás sikerében 
2017. április 13. – MTI, Magyar Idők, Kormany.hu, Híradó.hu, OrientPress, Webrádió, Lokál 

Magyarország és Szerbia érdekelt egymás sikerében, az utóbbi néhány esztendőben 

megkezdődött egy közösen írt sikertörténet, amely főként a vajdasági magyarok és a 

magyarországi szerbek sikeréről szól - hangsúlyozta Szijjártó Péter külgazdasági és 

külügyminiszter csütörtökön Szabadkán, ahol több mint 3700 nyertes pályázóval írtak alá 

szerződést a magyar kormány vajdasági gazdaságélénkítési programjának keretében. 

Kifejtette, a nyertes pályázatok aláírása kézzelfogható és cáfolhatatlan bizonyíték arra, hogy 

Magyarország és Szerbia kapcsolata és együttműködése soha nem volt olyan jó, mint most. 

Elmondta, a két ország és a két nemzet között kétség kívül meglévő korábbi történelmi 

feszültségek mára történelmi barátsággá alakultak át, és mindkét ország úgy tekint a 

vajdasági magyarságra, mint a két államot és a két népet összekötő kapocsra. 

 

Célunk, hogy minél több fiatalt tudjunk bekapcsolni a magyar vérkeringésbe 
2017. április 13. – MTI, Kormany.hu 

Dr. Szilágyi Péter nemzetpolitikáért felelős helyettes államtitkár a Magyarság Házában 

találkozott a Rákóczi Szövetség Diaszpóra- és Szórványprogramjának közel 50 fős európai 

csoportjával. A Rákóczi Szövetség a Határtalanul program keretében 2016 szeptembere és 

2017 júniusa között 650 diaszpórában és 1850 Kárpát-medencei szórványban élő magyar, 10 

és 25 év közötti fiatal magyarországi tanulmányútját szervezi. A helyettes államtitkár Dr. 

Halzl József, a Rákóczi Szövetség elnöke és Csáky Csongor főtitkár jelenlétében köszöntötte a 

közel 50 fős magyar diaszpóra csoportot, akik Spanyolországból, Svédországból és 

Franciaországból érkeztek. 

 

Ponta az M1-nek a „Soros-féle hálózatról”, a Sapientiáról 
2017. április 13. – Krónika, MTI, hirado.hu, transindex.ro 

Victor Ponta volt román kormányfő szerint hazájában és általában az 1989 utáni új 

demokráciákban a politikai hatalom mellett kiépült egy párhuzamos, államszerű hatalmi 

rendszer, amely Romániában civil szervezetekből áll, más államokban egyetemekből vagy 

„másféle struktúrákból". Azzal kapcsolatban, hogy a külföldi egyetemekről szóló 

magyarországi törvényhez hasonló tervezetet készül beterjeszteni, Victor Ponta úgy 

nyilatkozott: nem akarja, hogy bármilyen hátrányt szenvedjenek az emberek képzésére 

irányuló törvényes és alkotmányos feladatukat teljesítő egyetemek. Ezért nincs szó – és soha 

nem is lesz – a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem betiltásáról, mint azt egyesek 

hitték – tette világossá. Kell azonban egy olyan törvényhozási módszer „ szorgalmazta –, 

amely leszögezi: az egyetemek oktatási, nem pedig politikai célokat szolgálnak. 
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http://magyaridok.hu/gazdasag/szijjarto-peter-magyarorszag-es-szerbia-erdekelt-egymas-sikereben-1582504/
http://www.kormany.hu/hu/a-miniszterelnok-helyettes/nemzetpolitikaert-felelos-allamtitkar/hirek/celunk-hogy-minel-tobb-fiatalt-tudjunk-bekapcsolni-a-magyar-verkeringesbe
https://kronika.ro/belfold/ponta-az-m1-nek-a-bsoros-fele-halozatrolr-a-sapientiarol
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Több kompetenciát ruház az önkormányzatokra Grindeanuék decentralizációs 
stratégiája 
2017. április 13. – Krónika, Erdély Ma, Marosvásárhelyi Rádió 

Elfogadta a kormány az általános decentralizációs stratégiát, ennek előnye, hogy a 

közszolgáltatások közelebb kerülnek a polgárokhoz – nyilatkozta szerdán Sevil Shhaideh 

miniszterelnök-helyettes, regionális fejlesztési, közigazgatási és európai alapokért felelős 

miniszter. „Az általános decentralizációs stratégia hét területre terjed ki: a mezőgazdaságra, 

oktatásra, egészségügyre, kultúrára, környezetvédelemre, ifjúságra, sportra és 

idegenforgalomra. A helyi önkormányzatoknak kizárólagos végrehajtási kompetenciákat 

biztosítunk. Ami az országos szabályozást és az ellenőrzést illeti, az továbbra is kizárólag a 

központi hatóságok feladata lesz" – nyilatkozta Shhaideh. 

 

Újjászületik a székelyek szimbolikus intézménye 
2017. április 13. – Krónika 

Korszerű, 21. századi, interaktív tevékenységekre is alkalmas létesítménnyé alakítják át a 

sepsiszentgyörgyi Székely Nemzeti Múzeumot, a felújításról szóló pályázat költségvetését 

elfogadták a Kovászna megyei tanácsosok. Kovászna megye a Központi Regionális 

Ügynökséghez nyújtotta be pályázatát, melyet várhatóan a 2014-2020-as Regionális Operatív 

Programon keresztül támogatnak. A beruházás során felújítják a múzeum főépületét, a két 

hajdani múzeumőri lakást, amelyből az egyik jelenleg adminisztratív irodáknak ad helyet, a 

másik raktárként működik. 

 

Örökségünk őrei: továbbfejlesztik a vetélkedőt 
2017. április 13. – Krónika 

Véget ért az Örökségünk őrei – Fogadj örökbe egy műemléket elnevezésű mozgalom és 

vetélkedő idei tanévre meghirdetett kiadása. „Akkor van jövőnk Erdélyben, ha a fiatalok 

hisznek abban, hogy az övék itt a tér. Bíznunk kell bennük, segítenünk kell nekik, hogy 

megmutathassák: ismerik értékeinket és felelősséget vállalnak értük. A diákok 5 év alatt olyan 

mozgalommá tették a kezdeményezést, amelyet ma már európai sikersztoriként emlegetnek” 

– mondta Hegedüs Csilla, a program kezdeményezője, az RMDSZ kultúráért felelős 

ügyvezető alelnöke. 

 

A kolozsvári kórházakban is lesz magyar nyelvű kiszolgálás  
2017. április 13. – transindex.ro 

Döntőházként megszavazta a képviselőház kedden azt az RMDSZ által benyújtott 

törvénytervezetet, amely garantálja az anyanyelv használatát az egészségügyben és a szociális 

ellátást biztosító intézményekben azokon a településeken, ahol a magyarok számaránya eléri 

a húsz százalékot vagy az 5000 főt. A törvény részleteiről Korodi Attila képviselőt, az RMDSZ 

alsóházi frakciójának vezetőjét kérdezték. 
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https://kronika.ro/belfold/tobb-kompetenciat-ruhaz-az-onkormanyzatokra-grindeanuek-decentralizacios-strategiaja
https://kronika.ro/belfold/tobb-kompetenciat-ruhaz-az-onkormanyzatokra-grindeanuek-decentralizacios-strategiaja
https://kronika.ro/kultura/ujjaszuletik-a-szekelyek-szimbolikus-intezmenye
https://kronika.ro/szines/oroksegunk-orei-tovabbfejlesztik-a-vetelkedot
http://itthon.transindex.ro/?cikk=26579


 

 

 

Napi Nemzetpolitikai Sajtószemle – 2017. április 18. 
3 

„Bővültek a nyelvi jogok, és senki nem követett el harakirit” – Kelemen Hunort 
kérdeztük 
2017. április 13. – maszol.ro 

Fontos üzenetnek tartja az RMDSZ elnöke, hogy a bukaresti parlament hosszú évek után 

elfogadott egy nyelvi jogokat bővítő törvényt. Kelemen Hunor a Maszolnak elmondta, a 

szavazás előtt a kormánypártokkal és az ellenzékkel is egyeztettek a jogszabály támogatásáról. 

Szerinte megfelelő tárgyalásokkal a közigazgatási törvény módosítására is lehet olyan 

megoldást találni, amely elfogadnak a román pártok. 

 

Megvásárolta aradi székházát az RMDSZ 
2017. április 13. – maszol.ro, Nyugati Jelen 

Csütörtökön Faragó Péter parlamenti képviselő, az Arad megyei RMDSZ elnöke aláírta az 

aradi városháza képviselőjével az RMDSZ-székház adásvételi szerződését. Az Episcopiei 

(Batthyány) utca 32. szám alatti ingatlant tulajdonosa jogilag az országos RMDSZ lesz, 

ugyanis az fizeti ki a vételárat, de a székház gyakorlatilag az aradi magyarság közösségi java 

marad – hangsúlyozta Faragó. A megyei szervezet több mint tíz éve bérli a várostól – borsos 

áron – a székházat, és most jött el az ideje annak, hogy gazdája legyen a tágas belső udvarral 

rendelkező, több irodahelyiségből álló épületegyüttesnek. 

 

Hazaköltöznének már azok a nagyváradiak, akik Magyarországon vettek házat 
2017. április 13. – maszol.ro 

Az új schengeni határátkelési kódex életbe lépése megkeserítette azoknak a romániaiaknak az 

életét, aki házat vettek maguknak valamelyik határ menti magyarországi településen, de 

megőrizték a romániai munkahelyüket. A Digi24 televízió szerint a Hajdú-Bihar megyei 

Bedőn egy 45 családból álló romániai kolónia él. A községben vásároltak olcsón lakást az 

elmúlt években, nagyon sokan közülük Nagyváradra járnak be dolgozni. Az ingázás azonban 

egyre nagyobb teher számukra, mert az ellenőrzések szigorítása óta akár másfél órát is 

várakozniuk kell a határon. 

 

Megyei utat modernizálnak Békés megyével partnerségben 
2017. április 13. – Nyugati Jelen 

A megye közúti infrastruktúrájának szempontjából kulcsfontosságú tervezetet fogadtak el 

csütörtökön az Arad megyei tanácsosok. A tanácsülésen megszavazott projekt szerint mintegy 

50 km megyei utat korszerűsítenének egy határon átnyúló (Románia–Magyarország 

INTERREG) projekt keretén belül, Békés megye partnerségével. A projekt értéke 14 millió 

euró, amiből Arad megyének 13,5 millió euró jutna. A megye vezetői szerint a projekt által 

jelentősen fejleszthetnék az Arad és Békés megye közötti infrastruktúrát, és többek között 

tehermentesíthetnék a legforgalmasabb határátkelőt, Nagylakot. 

 

 

 

E
rd

é
ly

 

http://www.maszol.ro/index.php/belfold/79429-b-vultek-a-nyelvi-jogok-es-senki-nem-kovetett-el-harakirit-kelemen-hunort-kerdeztuk
http://www.maszol.ro/index.php/belfold/79429-b-vultek-a-nyelvi-jogok-es-senki-nem-kovetett-el-harakirit-kelemen-hunort-kerdeztuk
http://www.maszol.ro/index.php/belfold/79441-megvasarolta-aradi-szekhazat-az-rmdsz
http://www.maszol.ro/index.php/tarsadalom/79454-hazakoltoznenek-mar-azok-a-nagyvaradiak-akik-magyarorszagon-vettek-hazat
http://www.nyugatijelen.com/jelenido/megyei_utat_modernizalnak_bekes_megyevel_partnersegben.php
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„Kivásárolták az emberek alól a földet” 
2017. április 13. – Bihari Napló 

A magyarországi Földművelésügyi Minisztérium felkérésére tanyafelmérési projekt kezdődött 

Bihar megyében, ennek eddigi eredményeiről és tervekről számoltak be a szerdai 

sajtótájékoztatón. Amint dr. Szilágyi Ferenc, az érmihályfalvi Érintő Egyesület elnöke 

elmondta, Magyarországon már megtörtént a tanyák állapotának felmérése, s most határ 

menti partiumi területekre vonatkozó, összehasonlításra alkalmas értékeket keresnek – azaz 

szeretnék tudni, mi történt az elmúlt száz év során az itteni tanyákkal. Ennek megvalósítása 

érdekében az egyesület együttműködik az Érmelléki Gazdák Egyesületével, valamint a 

Partiumi Területi Kutatások Intézetével. 

 

Huszár István maradt az RMDSZ nagyváradi elnöke 
2017. április 13. – Bihari Napló 

Szerda este az újvárosi körzeti székházban tisztújító küldöttgyűlést tartott az RMDSZ váradi 

szervezete. A teremben levők két tartózkodást mellett ismét bizalmat szavaztak Huszár 

Istvánnak. Tevékenységi beszámolójában Huszár István elnök felidézte, hogy 2015 

októberében alakult meg az RMDSZ nagyváradi szervezete. Az első időszakban főleg arra 

koncentráltak, hogy élhetőbbé tegyék a váradi magyarság létét. 

 

Egyetlen aláíráson múlhat a sokszereplős per 
2017. április 13. – szekelyhon.ro 

Ismét tárgyaltak a marosvásárhelyi bíróságon arról a két közigazgatási perről, amely az 

Unirea Főgimnázium hat magyar osztályának a Római Katolikus Teológiai Gimnáziumba való 

átkerülésével kapcsolatos. A Maros Megyei Tanfelügyelőséget beperelte a marosvásárhelyi 

városháza, illetve az unireás szülők is, mivel úgy vélik, jogtalanul került át hat osztály a 

katolikus gimnáziumba 2015 augusztusától, ezért azt szeretnék elérni, hogy a tanfelügyelőség 

vonja vissza az erre vonatkozó 1385-ös határozatát. A szerdai tárgyaláson a bírónő két hét 

gondolkodási időt kért az unireás szülők perével kapcsolatban, hogy eldönthesse, beléphet-e a 

perbe az Unirea Főgimnázium szülői bizottsága. 

 

Sajtó elé állt Benedek Zakariás parlamenti képviselő 
2017. április 13. – szekelyhon.ro 

Az udvarhelyi polgármesteri hivatalban nyit irodát a szórványvidéket is képviselő Benedek 

Zakariás szebeni RMDSZ-es parlamenti képviselő, aki Udvarhelyszéken nyert mandátumot. 

Azt ígéri, személyesen is fel fogja keresni az udvarhelyszéki önkormányzatokat, hogy 

tájékozódjon a problémákról. Eddigi tapasztalatai szerint az utak rendbetétele a legsűrgősebb 

probléma a régióban. A csütörtöki beszélgetésen arra is kitért, hogy támogatja az udvarhelyi 

városvezetés törekvéseit. 
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http://www.erdon.ro/kivasaroltak-az-emberek-alol-a-foldet/3444177
http://www.erdon.ro/huszar-istvan-maradt-az-rmdsz-nagyvaradi-elnoke/3444382
https://szekelyhon.ro/aktualis/egyetlen-alairason-mulhat-a-sokszereplos-per
https://szekelyhon.ro/aktualis/sajto-ele-allt-benedek-zakarias-parlamenti-kepviselo
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Minél több magyarnak kell látnia a relikviákat! 
2017. április 14. – Nyugati Jelen 

Csütörtökön az RMDSZ Arad megyei szervezete Püspökség (Episcopiei) utca 32. szám alatti 

székházának a nagytermében került sor a Puskás 10 című vándorkiállítás megnyitójára. Az 

egybegyűlt szép számú közönséget Faragó Péter RMDSZ-megyei elnök, parlamenti képviselő 

köszöntötte, név szerint kiemelve Balogh Balázst, a Puskás Intézet igazgatóját, valamint a 

munkatársait. Örömének, egyben köszönetének adott hangot, amiért a kiállítás létrejöhetett 

Aradon is, ahol a legnagyobb magyar futballista, Puskás öcsi hihetetlenül értékes ereklyéi 

tekinthetők meg, csodálhatók meg. Beszédét abban a reményében zárta, hogy a következő 

hetekben a kiállítást nagyon sokan meg fogják tekinteni, maradandó élményeket szerezve a 

legendás játékossal kapcsolatban. 

 

Partnervárosi rangra emelnék Arad és Lendva kapcsolatát 
2017. április 14. – Nyugati Jelen 

A szlovéniai Lendva település lehetne Arad új partnervárosa. Az erre vonatkozó javaslatot 

már határozattervezetbe is foglalták, a dokumentumot kifüggesztették az aradi Városháza 

előcsarnokában. Lendva egyébként mindössze néhány km-re fekszik a magyar határtól, 

jelenleg hozzávetőlegesen mintegy négyezer magyar él területén. Egyik nevezetessége a 

lendvai vár, a településről többek között azt is tudni kell, hogy szülötte Zala György híres 

szobrászművész (aradi Szabadság-szobor). Az aradi önkormányzat vezetői több éves 

kapcsolatot ápolnak a lendvai kollégákkal, minden évben részt vesznek a Lendva Községi 

Magyar Nemzeti Önkormányzati Közösség által rendezett hagyományos Zala-emlékéven. 

Bognár Levente aradi alpolgármester korábban a Nyugati Jelennek azt nyilatkozta, a két 

település magyarjait közös érdekek kötik össze: ápolni a művész életművét és hagyatékát. A 

partnervárosi egyezmény tehát a legjobb alkalom erre. 

 

Tegyük működő, modern régióvá Székelyföldet! – III. Székelyföldi Tudományos 
Kongresszus 
2017. április 14. – Erdély Ma, Krónika 

2017. április 20–22. között Székelyföld három városában, Marosvásárhelyen, Csíkszeredában 

és Sepsiszentgyörgyön megszervezik a III. Székelyföldi Tudományos Kongresszust azzal a 

határozott céllal, hogy Székelyföldet tegyük működő, modern régióvá. Nyomban elkezdődött 

a szervezési munka. Döntés született, hogy a konferencia szervezői a Sapientia Erdélyi 

Magyar Tudományegyetem, a Székely Nemzeti Múzeum Sepsiszentgyörgyről, a Haáz Rezső 

Múzeum Székelyudvarhelyről, a Csíki Székely Múzeum Csíkszeredából, valamint a 

Székelyföldi Regionális Tudományi Társaság. 

 

RMDSZ: bővíteni kellene a decentralizálandó területek számát 
2017. április 15. – Krónika, transindex.ro, maszol.ro 

Az RMDSZ minden olyan kezdeményezést üdvözöl és támogatni fog, amellyel bármilyen 

színezetű kormány központi vagy akár régiós szintről hatásköröket és intézményeket utal át 
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http://www.nyugatijelen.com/jelenido/minel_tobb_magyarnak_kell_latnia_a_relikviakat.php
http://www.nyugatijelen.com/jelenido/kozos_erdekek_kotik_ossze_a_ket_telepules_magyarjait.php
http://erdely.ma/autonomia.php?id=206374&cim=tegyuk_muk%C3%B6do_modern_regi%C3%B3v%C3%A1_szekelyf%C3%B6ldet_iii_szekelyf%C3%B6ldi_tudom%C3%A1nyos_kongresszus
http://erdely.ma/autonomia.php?id=206374&cim=tegyuk_muk%C3%B6do_modern_regi%C3%B3v%C3%A1_szekelyf%C3%B6ldet_iii_szekelyf%C3%B6ldi_tudom%C3%A1nyos_kongresszus
https://kronika.ro/belfold/rmdsz-boviteni-kellene-a-decentralizalando-teruletek-szamat
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önkormányzati szintre – jelentette ki Cseke Attila RMDSZ-es szenátor. A szövetség felsőházi 

frakciójának vezetője arra reagált, hogy a Sorin Grindeanu vezette kormány a héten elfogadta 

az általános decentralizációs stratégiát. A Bihar megyei szenátor úgy értékelte, a stratégia 

kidolgozása egy fontos első lépés, ugyanakkor ez csak az elveket határozza meg, amelyek 

mentén a kormány a decentralizációt megvalósítaná. Cseke Attila a dokumentum tartalmáról 

elmondta, az RMDSZ álláspontja szerint a benne foglalt területek sorát bővíteni kellene, 

hiszen ez csak hét területet, a mezőgazdaságot, az oktatást, az egészségügyet, a kultúrát, az 

ifjúságot, a környezetvédelmet és az idegenforgalmat érinti. 

 

Anyanyelvhasználat a kórházakban: Dan Tănasă támadja a törvényt 
2017. április 15. – maszol.ro 

Még ki sem hirdette az államfő, máris támadja a magyar közösség szimbólumhasználata 

elleni pereiről ismert Dan Tănasă a héten megszavazott törvényt, amely biztosítja a 

kisebbségek anyanyelv-használati jogát a kórházakban és a szociális intézményekben. A 

parlamenti választásokon egy nacionalista párt színeiben induló blogger szerint a jogszabály 

célja „az etnikai tisztogatás az erdélyi kórházakban”, és újabb lépést jelent „a magyar nyelv 

hivatalosítása” irányában. 

 

„A túlélés volt a tét, a népi kultúra megmentése” – Kallós Zoltánnal 
beszélgettünk Válaszúton 
2017. április 15. – maszol.ro 

„Nem a díjakért tettem, amit tettem. Hiszen ki is gondolt volna annak idején díjakra, 

kitüntetésekre. Nem ez volt a tét. A túlélés volt a tét, a népi kultúra megmentése, 

megörökítése volt a tét. Én itt születtem, nekem ez a hazám. És mindig szerettem teljes 

szívemből, teljes lelkemből”. A Kossuth Nagydíjas, Europa Nostra-díjas Kallós Zoltán 

néprajzkutatóval beszélgettek Válaszúton, nagycsütörtökön. 

 

Korodi a kórházi anyanyelvhasználatról: lesznek még viták 
2017. április 16. – Krónika 

A kormány által kidolgozandó módszertanon, de a helyi jó példákon is múlik, hogyan lehet 

gyakorlatba ültetni az egészségügyi és szociális intézményekben az anyanyelvhasználati 

törvényt – véli Korodi Attila parlamenti képviselő, az RMDSZ alsóházi frakcióvezetője. 

 

Váradi öregotthonba látogatott húsvétkor Tőkés László 
2017. április 16. – Krónika 

A nagyváradi Szent Márton Idősotthonba látogatott húsvétkor Tőkés László európai 

parlamenti képviselő, aki a Királyhágómelléki Református Egyházkerület püspökeként 

honosította meg, hogy minden húsvét és karácsony előtt felkeres egy hátrányos helyzetű 

magyar közösséget. 
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http://www.maszol.ro/index.php/belfold/79528-anyanyelvhasznalat-a-korhazakban-dan-t-nas-tamadja-a-torvenyt
http://www.maszol.ro/index.php/kultura/79526-a-tuleles-volt-a-tet-a-nepi-kultura-megmentese-kallos-zoltannal-beszelgettunk-valaszuton
http://www.maszol.ro/index.php/kultura/79526-a-tuleles-volt-a-tet-a-nepi-kultura-megmentese-kallos-zoltannal-beszelgettunk-valaszuton
https://kronika.ro/erdelyi-hirek/korodi-a-korhazi-anyanyelvhasznalatrol-lesznek-meg-vitak
https://kronika.ro/erdelyi-hirek/varadi-oregotthonban-kivant-aldott-husvetot-tokes-laszlo
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Hamarosan létrejön a Baross Gábor Alap 
2017. április 13. – bumm.sk, Felvidék Ma, hirek.sk, Körkép, Új Szó 

A Szlovákiai Magyar Közgazdász Társaság és a Pest Megyei Kereskedelmi és Iparkamara 

(PMKIK) által 2014. május 22-én Dunaszerdahelyen rendezett szakmai konferencián 

mutatták be Dél-Szlovákia első regionális gazdasági fejlesztési tervezetét, a Baross Gábor 

Tervet, melynek legfőbb stratégiai célja egy versenyképes magyar gazdaságfejlesztési 

környezet kialakítása a Felvidéken. A tervben foglaltak megvalósítására hamarosan létrejön a 

Baross Gábor Alap. Farkas Iván elmondása szerint kezdetben vissza nem térítendő, majd 

pedig később nagyobb összegű visszatérítendő támogatásokra pályázhatnak a felvidéki kis- és 

közepes vállalkozók, gazdák és iparosok. A cél: munkahelyteremtés, a régió gazdasági 

versenyképességének növelése, a fiatalok elvándorlásának csökkentése. Vagyis a felvidéki 

magyar közösség megtartása. 

 

Összefogással a Magyarok Nagyasszonya-szobor királyfiakarcsai felállításáért 
2017. április 13. – MTI, hirek.sk 

Rieger Tibor Magyarok Nagyasszonya-szobrának királyfiakarcsai felállítására hirdetett 

közadakozást az alkotás létrehozására megalakult Magyarok Nagyasszonya Szoborbizottság. 

A bronzszobrot augusztus 19-én avatják fel a csallóközi településen - hangzott el a magyar 

Parlamentben tartott sajtótájékoztatón. 

 

Albert Sándor: átgondolt reformra és színvonalas magyar iskolákra van szükség 
2017. április 13. – hirek.sk 

A Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége az idén Albert Sándort, a Selye János Egyetem 

alapító rektorát tüntette ki a Felvidéki Magyar Pedagógus Díjjal. A hirek.sk sokrétű 

munkásságáról, új könyvéről, a hazai oktatásügyi reformtervezetről és az alapiskolai 

beíratásokról kérdezte a neves oktatásügyi szakértőt. 

 

Milyen most a felvidéki magyarok közérzete? – Menyhárt József MKP-elnököt 
kérdezték 
2017. április 14. – maszol.ro 

Dunaszerdahelyen, a múlt hétvégi FC DAC–Slovan labdarúgó mérkőzés kezdő sípszója előtt 

pár órával, az MKP helyi irodájában ült le a maszol.ro újságírója beszélgetni Menyhárt 

Józseffel, a Magyar Közösség Pártjának elnökével, aki a megválasztása óta eltelt 10 hónap 

eredményeit ismertette, és beavatta az elkövetkező időszak kihívásaiba is. 

 

Komárom – Identitástudatra nevelő programba fogott az egyetem hallgatói 
önkormányzata 
2017. április 14. – bumm.sk 

A Selye János Egyetemi Hallgatói Önkormányzata idén először, hagyományteremtő céllal 

beindította Ismerd meg szülőfölded, ismerd meg Komáromot! névre keresztelt programját. A 
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http://felvidek.ma/2017/04/hamarosan-letrejon-a-baross-gabor-alap/
http://www.hirek.sk/itthon/20170412204521/Osszefogassal-a-Magyarok-Nagyasszonya-szobor-kiralyfiakarcsai-felallitasaert.html
http://www.hirek.sk/itthon/20170412101936/Albert-Sandor-atgondolt-reformra-es-szinvonalas-magyar-iskolakra-van-szukseg.html
http://www.maszol.ro/index.php/kulfold/79473-milyen-most-a-felvideki-magyarok-kozerzete-menyhart-jozsef-mkp-elnokot-kerdeztuk
http://www.maszol.ro/index.php/kulfold/79473-milyen-most-a-felvideki-magyarok-kozerzete-menyhart-jozsef-mkp-elnokot-kerdeztuk
http://www.bumm.sk/regio/2017/04/14/komarom-identitastudatra-nevelo-programba-fogott-az-egyetem-hallgatoi-onkormanyzata
http://www.bumm.sk/regio/2017/04/14/komarom-identitastudatra-nevelo-programba-fogott-az-egyetem-hallgatoi-onkormanyzata
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program célja a felnövekvő generációval megismertetni Komárom gazdag történelmi múltját, 

annak egyik leglátványosabb elemére, a komáromi erődrendszerre fókuszálva. 

 

A Most-Híd nehezményezi, hogy Orbán csak az MKP-val tárgyal 
2017. április 17. – bumm.sk, Felvidék Ma, Körkép, Új Szó 

A Most-Híd hatástalannak és skizofrénnek tartja, hogy a magyar kormány csak a 

parlamenten kívüli MKP-val tárgyal, amit Orbán Viktor pártja partnerszervezetének nevezett. 

„A Fidesz úgy döntött, hogy nem veszi figyelembe azt az új helyzetet, ami a Most-Híd párt 

létrejöttével kialakult a szlovák politika színpadán. Hasonlóképpen figyelmen kívül hagyja 

azoknak a magyar választóknak az akaratát, akik az utóbbi parlamenti választásokon 

szavazataikkal a Most-Hidat támogatták” – reagált az április 11-ei találkozó hírére a vegyes 

párt. 

 

Csaknem négyezren kötöttek szerződést a Prosperitatival 
2017. április 13. – Vajdaság Ma, Pannon RTV 

Nagyszabású rendezvény keretében írták alá csütörtökön a szabadkai Sportcsarnokban a 

szerződéseket azzal a 3734 pályázóval, akik nyertesei voltak a Prosperitati Alapítvány 

harmadik kiírásának. A rendezvényen jelen volt Szijjártó Péter, Magyarország külgazdasági és 

külügyminisztere, Jadranka Joksimović, Szerbia európai integrációval megbízott tárca nélküli 

minisztere, Pásztor István, a Vajdasági Magyar Szövetség elnöke. Erre a körre összesen 3979 

pályázat érkezett, ebből 3159 a mezőgazdaság területén, 580 vállalkozás pályázott, míg 

többéves ültetvények létesítésére vonatkozóan 52 pályázat nyert támogatást. Rajtuk kívül 33 

vállalat pályázott nagyberuházásra, amelyek összértéke 38 milliárd forint, ezek elbírálása a 

közeljövőben várható. 

  

Pásztor István húsvéti jókívánságai 
2017. április 13. – Vajdaság Ma 

Pásztor István, a vajdasági parlament elnöke a közelgő húsvéti ünnepek alkalmából 

jókívánságait tolmácsolta a legörömtelibb keresztény ünnepet ünneplő hívőknek és a 

papságnak. „A húsvét az abban való hit jelképe, hogy megvalósítható az is, ami valamikor 

lehetetlennek tűnik. Ezért kívánom mindenkinek, hogy a közelgő húsvéti ünnepek erős 

akaratot és erőt adjanak a jobba vetett hithez, a jócselekedetekhez, de a hálához is azért, 

amink már van. Kívánom Önöknek, hogy ezt a nagy ünnepet jó egészségben, szeretetben és 

jólétben töltsék, amit megosztanak a hozzátartozóikkal. Boldog húsvétot!” – üzente Pásztor 

István. 

  

Mozgalmat alapít Janković 
2017. április 14. – Pannon RTV 

Saša Janković, az elnökválasztás egyik jelöltje, volt köztársasági ombudsman mozgalmat 

alapít. Ezt tegnap este jelentette be. Azt mondta, olyan mozgalmat hoz létre, amely azokat a 
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http://felvidek.ma/2017/04/a-most-hid-nehezmenyezi-hogy-orban-csak-az-mkp-val-targyal/
http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/21331/Csaknem-negyezren-kotottek-szerzodest-a-Prosperitatival.html
http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/21330/Pasztor-Istvan-husveti-jokivansagai.html
http://pannonrtv.com/web2/?p=325768
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pártokat, civil szervezeteket és egyéneket fogja össze, akik támogatták a jelölését az 

elnökválasztáson. Bár a mozgalom alakításában részt vállal a Demokrata Párt is, az új 

tömörülés tőle függetlenül folytatja majd a tevékenységét. Az Új Párt is támogatta a jelölését, 

így az ő együttműködésükre is számít. Tárgyalt Vuk Jeremićtyel is, de egyesülésről nem esett 

szó. Saša Janković közölte, mozgalma a jövőben indulni kíván minden választáson. 

  

Vajdasági magyar festők tárlata Újvidéken 
2017. április 15. – Pannon RTV 

Vajdasági magyar festőművészek alkotásaiból nyílt kiállítás Újvidéken. A tárlat a múlt 

évszázad legkiemelkedőbb vajdasági magyar festőművészinek alkotásaiba nyújt betekintést. 

Az Újvidéki Színházban megnyílt tárlaton a XX. századi vajdasági magyar festészet korszakai 

követhetőek végig. A kiállított festmények Đuro Popović gyűjtő saját kollekciójának egy részét 

képezik. 

  

Püspökeink üzenetei húsvétkor 
2017. április 16. – Pannon RTV 

Húsvét a kereszténység legnagyobb ünnepe. A Biblia szerint Jézus – pénteki keresztre 

feszítése után – a harmadik napon, vasárnap feltámadt. Az ünnep alkalmából a hagyományos 

egyházak püspökei köszöntőt mondtak. Pénzes János szabadkai katolikus megyéspüspök 

szavai szerint minden egyes áldozás a legnagyobb keresztény ünnepre emlékeztet bennünket. 

Német László nagybecskereki katolikus megyéspüspök arra ad választ, hogy miért követik 

milliárdok Jézust, és miben rejlik hihetetlen ereje. Halász Béla református püspök 

Hertelendyfalván arról beszélt, hogy a feltámadás hitére ma is nagyon nagy szükségünk van. 

Dolinszky Gábor evangélikus püspökhelyettes arra hívta fel a figyelmet köszöntőjében, hogy 

az ünnepet ne a külsőségek és ne a szokásaink határozzák meg. 

 

KMPSZ: az államnyelv oktatását módszertani, nem pedig politikai szempontok 
alapján kell megközelíteni 
2017. április 13. – karpatalja.ma 

A Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetség (KMPSZ) többször is tiltakozott az ukrán 

minisztérium államnyelv oktatásának megreformálását előirányozó cselekvési terve ellen, 

mely hátrányosan érintené a kisebbségi oktatást, és csorbítaná az állampolgárok nemzetiségi 

jogait. Mivel a minisztériumnak címzett márciusi nyílt levelükre semmitmondó visszajelzés 

érkezett, s az újabb tervezetben sem fogadták meg a KMPSZ javaslatait, ezért a 

pedagógusszövetség egy kibővített levélben fordult Lilija Hrinevics ukrán oktatási 

miniszterhez. 
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http://pannonrtv.com/web2/?p=326114
http://www.karpatalja.ma/karpatalja/nezopont/kmpsz-az-allamnyelv-oktatasat-modszertani-nem-pedig-politikai-szempontok-alapjan-kell-megkozeliteni/
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A többnyelvű oktatásról tanácskoztak Kijevben, kárpátaljai résztvevőkkel 
2017. április 15. – karpatalja.ma 

Ukrajna Oktatási és Tudományos Minisztériuma az Európai Együttműködési és 

Együttműködési Szervezettel (EBESZ) közösen tartott nemzetközi konferenciát Többnyelvű 

oktatás az EBESZ régióiban: tapasztalat és perspektívák Ukrajna számára címmel Kijevben 

április 13-án. Az ukrán fővárosban szervezett rendezvényen nemzetközi szakértők mellett az 

ukrán oktatási minisztérium illetékes munkatársai, valamint gyakorló pedagógusok vettek 

részt és tartottak előadást. A szakmai fórumon meghívottként részt vett Csernicskó István, a 

II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola oktatója, a Hodinka Antal Nyelvészeti 

Kutatóközpont vezetője is. 

  

Szorosabbra fűzte kapcsolatát a kárpátaljai és a szlovákiai református egyház 
2017. április 13. – karpatalja.ma 

Együttműködési megállapodást írt alá a Kárpátaljai Református Egyház (KRE) által 

működtetett Kárpátaljai Keresztyén Diakónia Alapítvány és a Szlovákiai Református 

Keresztyén Egyház Diakóniai Központja április 7-én Beregszászban. A két szervezet munkája 

az utóbbi két évben vált szorosabbá. A most aláírt megállapodás értelmében a felek 

megegyeztek az együttműködés további kiterjesztésében a testvéri szeretet szellemében a 

diakóniai szolgálatok terén, beleértve a gyülekezeti diakóniát, az intézményes 

szeretetszolgálatot, a humanitárius segítségnyújtást, a diakóniai képzést és a határokon 

átívelő közös programokat más diakóniákkal. 

  

Tizennegyedik alkalommal rendezték meg a Beregi Magyar Költészeti Napokat 
2017. április 14. – karpatalja.ma 

A Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetség (KMPSZ) több mint két évtizede minden évben 

szavalóversennyel méltatja a magyar költészet napját. A rendezvénynek két helyszín, a Bátyúi 

és a Nagyberegi Középiskola, felváltva ad otthont. Ebben az esztendőben április 11-én a 

Nagyberegi Középiskolában került sor az általános iskolások megyei versmondó 

vetélkedőjének döntőjére. 

 

Kétszáz magyar hívő katolikus ünnepelte együtt Jézus feltámadását 
Vancouverben 
2017. április 18. – Kanadaimagyardiaszpóra.com 

Húsvétvasárnap délelőtt zsúfolásig megtelt a vancouveri Magyarok Nagyasszonya 

Egyházközösség temploma. A gyönyörűen feldíszített, ünneplőbe öltöztetett szent épületben, 

mintegy kétszáz hívő hallgatta óriási áhítattal a nagy tiszteletnek örvendő Lakatos Dénes 

plébános húsvéti gondolatait. A British columbiai városban élő római katolikus vallású 

magyarok méltóan megemlékeztek Jézus feltámadásáról, a hatalmas jelenlét pedig az 

bizonyítja, hogy mennyire fontos a magyar közösség számára a vallásuk gyakorlása és az 

összetartozásuk. 
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http://www.karpatalja.ma/karpatalja/oktatas/a-tobbnyelvu-oktatasrol-tanacskoztak-kijevben-karpataljai-resztvevokkel/
http://www.karpatalja.ma/karpatalja/hitelet/szorosabbra-fuzte-kapcsolatat-a-karpataljai-es-a-szlovakiai-reformatus-egyhaz/
http://www.karpatalja.ma/karpatalja/kultura/tizennegyedik-alkalommal-rendeztek-meg-a-beregi-magyar-kolteszeti-napokat/
http://kanadaimagyardiaszpora.com/ketszaz-magyar-hivo-katolikus-unnepelte-egyutt-jezus-feltamadasat-vancouverben/
http://kanadaimagyardiaszpora.com/ketszaz-magyar-hivo-katolikus-unnepelte-egyutt-jezus-feltamadasat-vancouverben/
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Elektronikus sajtó 

 

Határok nélkül 

2017. április 14. – Kossuth Rádió 

Sajátos lelkigyakorlattal készül idén a nagyhétre a csíksomlyói ferences rend 

Nagycsütörtökkel, az Utolsó vacsora emlékkel elkezdődik az egyházban a szent három nap. 

Csíksomlyón ebben az évben sajátos lelkigyakorlattal készül a ferences rend.  

Húsvéti szokások a felvidéki Bodolón 

A felvidéki Bodoló húsvéti szokásai következnek, különös tekintettel a böjtre. Akadnak, akik 

még szigorúan tartják a böjtöt, annak ellenére, hogy a falu nagy része már nem igazán követi 

ezt a szokást.  

Húsvéti kézműves műhellyel és ajándékokkal várta a gyerekeket a temesvári 

Kohézió egyesület 

A temesvári Kohézió egyesület minden Karácsony és Húsvét előtt kézműves műhellyel és 

ajándékokkal várja a gyerekeket, de a rászoruló családokat is támogatja. így történt ez idén is: 

a gyerekek sok szép díszt, kosarat, képeslapokat készítettek, a bátrabbak a tojásírással is 

megpróbálkoztak.  

Németh László nagybecskereki püspök húsvéti gondolatai 

Németh László nagybecskereki püspök húsvéti gondolatai következnek a várakozás 

időszakáról, amikor a katolikus egyházban a csend uralkodik. 

Erdélyi egyházi vezetők húsvéti üzenetei 

Húsvéti üzenet Jakubinyi György római katolikus gyulafehérvári érsektől, Kató Bélától, az 

Erdélyi Református Egyházkerület püspökétől, Adorjáni Dezső Zoltántól, a romániai 

Evangélikus-Lutheránus Egyház püspökétől és Bálint Bencédi Ferenctől, a Magyar Unitárius 

Egyház püspökétől. 

Csíksomlyói passiójátékok 

A csíksomlyói passiójátékoknak több évszázados hagyománya van. A ferencesek 

könyvtárában fennmaradtak a 18. századi passiójátékok, amelyeket a gimnázium növendékei 

jelenítettek meg. Ma is él a hagyomány, de modern változatban. 

 

 

  

http://www.mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth/?date=2017-04-14_18:30:00&ch=mr1
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Határok nélkül 

2017. április 15. – Kossuth Rádió 

Templomépítésbe kezdett a kárpátaljai Újakli közössége 

Templomépítésbe kezdett a Nagyszőlősi járásban található Újakli település közössége. Újakli 

érdekessége, hogy mintegy száz éve mesterségesen hozták létre. Hegyvidéki területekről 

ruszin, orosz és ukrán munkásokat telepítettek a magyar falvak közé ékelve. Az elmúlt 20 éve 

azonban rohamosan magyarosodni kezdett a falu. 

Összefogás a mátészalkai és a nagykárolyi református gyülekezet között 

A mátészalkai kertvárosi református gyülekezet befejezte a maga építkezését, a nagykárolyi 

testvérgyülekezet azonban jószívvel fogadja a segítséget. Ha kényszerűségből két országban is 

élnek a szatmáriak, nem kérdéses, hogy szükség esetén összefognak.   

Újra lesz színház az Érmelléken 

Újra lesz színház az Érmelléken. Több mint 10 év várakozás után megújul az egykor 

színvonalas vendégelőadásoknak otthont adó, de ma már igen romos állapotban lévő 

Székelyhidi Színház épülete. 

Nagyszombati séta Nagyszombatban 

Nagy Lajos kedves városa volt Nagyszombat, a Prága és Buda közötti fontos kereskedelmi 

útvonalon. És bár a név a Húsvét előtti napra utal, a települést nem erről, hanem szombati 

piacairól nevezték el, de az Anjou uralkodónak is köszönhető az a folyamat, amelynek során a 

felvidéki várost Kis Vatikénként kezdték el emlegetni. 

 

Határok nélkül 

2017. április 16. – Kossuth Rádió 

Látogatás a csanálosi sváboknál 

Első utunk a Nagykárolytól mindössze 9 km-re található Csanálosra vezet. A Szatmári béke 

után az elnéptelenedett Károlyi birtokra svábokat telepítettek. A Csanáloson élők máig 

megtartották az ünnepekhez kötődő szokásaikat. Ezekről mesélt Melló József és Melló Valéria 

a Határok nélkül munkatársának. 

Húsvéti népszokások a Bódva völgyében 

Csanálos után látogassunk el a Bódva völgyébe, ahol ugyancsak tetten érhető a magyar-

szlovák együttélés hatása a népszokásokban is. A Húsvét időszakában megtartott télűzés is 

ezt bizonyítja, hiszen a táncoló lányok dalainak nincs magyar változatuk. Ugyanakkor a 

jánoki kapueresztés kimondottan régi magyar hagyománynak számít. 

 

 

http://www.mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth/?date=2017-04-15_18:30:00&ch=mr1
http://www.mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth/?date=2017-04-16_18:30:00&ch=mr1
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Húsvéti hagyományok Kárpátalján 

A kereszténység legnagyobb ünnepét 26 éve, az ukrajnai rendszerváltás óta ünnepelhetik 

szabadon a magyarok Kárpátalján. A szokások szerint nagypénteken tilos dolgozni, illetve 

szigorú böjt van nemcsak a katolikus, hanem nagyon sok református településen is. A legtöbb 

helyen ezen a napon történik a tojáshímzés, mert csak ez a munka megengedett. A kárpátaljai 

magyarok ragaszkodnak hagyományos húsvéti ételeikhez, igaz, hogy manapság kiegészítik 

újféle fogásokkal is. A vidék falvaiban a pászkaszentelés, a hímestojás-festés és a locsolkodás 

ma is élő hagyomány.   

Köröstárkányi tojásfestők és bélfenyéri húsvétfa-állítók 

Régi és új keletű húsvéti szokásokról szól a most következő összeállítás is.  Piros tulipán, kék 

ibolya, zöld levél egy sárga alapon: ezek a motívumok díszítik a köröstárkányi, pulitéros 

tojást. Ezeket ma már csak egy testvérpár festi a színmagyar, Fekete Körös völgyi településen. 

A Határok nélkül munkatársának összeállítása először róluk, a köröstárkányi tojásfestőkről, 

majd a  dél-bihari, román tengerben magyar cseppként, a szórványban élő, Bélfenyéren 

húsvétfa-állítókról szól.  

Gyimesi tojásíró verseny 

A gyimesi írott tojások nem múzeumi tárgyak a Tatros-mentén. Ma is hímezik, díszítik, írják 

a legkülönfélébb mintákat, amivel lehet, hogy hajdanában üzentek is. E minták jelentése 

mára már megváltozott, de készítőik ma is kedvüket lelik bennük. A Határok nélkül riportere 

egy tojásíró versenyen járt, amelyen nem a vetélkedés, hanem a közös ünnep volt fontos. 

Húsvéti locsolkodás a Délvidéken 

A gyimesi tojásírók után most beszéljünk arról, hogy Délvidéken milyen húsvéti népszokások 

élnek ma is! Gombosdoroszló, Kupuszina, Székelykeve még mindig hagyományőrző 

falvaknak számítanak. Az utóbbi évtizedekben azonban nemcsak a délvidéki kis 

településeken, hanem a nagyobb városokban is újra kezdik feleleveníteni a húsvéthétfőhöz 

kapcsolódó népszokásokat. Erről is mesélt Szabó Gabriella újságíró.  

  

Határok nélkül 

2017. április 17. – Kossuth Rádió 

Húsvét a Felvidéken – Mács Ildikó műsora 

Látogatás Felvidék magyarlakta falvaiban, ahol az idősebb emberek még őrzik anyanyelvüket 

és őseik régi szokásait, amelyeket igyekeznek átadni a fiataloknak több-kevesebb sikerrel. A 

kereszténység legnagyobb ünnepét, a Feltámadást böjtöléssel, ételszenteléssel, 

templomdíszítéssel ünneplik, a gyerekek pedig locsolkodóverseket tanulnak. 

 

http://www.mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth/?date=2017-04-17_18:30:00&ch=mr1
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Kárpát Expressz 

2017. április 15. – M1 

Zoboraljai népszokásokat mutattak be Komáromban 

Nem mindennapi látványosságra készülnek Komáromban a szintén felvidéki Zoboraljáról 

érkezett lányok, ugyanis egy, csak a szűkebb hazájukra jellemző népszokást mutatnak be a 

város lakóinak. A zoboraljai falvak lakói mélyen hívő katolikusok, így a böjti időszakban 

semmilyen mulatság nem megengedett. A villőzés ősi virágvasárnapi szokás, az egyetlen 

alkalom, amikor a falu lányai énekszó és tánc keretében köszönthették a tavaszt. 

Beszélgetés Beke Istvánnal, akit a román hatalom terrorizmussal vádolt, de a 

bíróság végül felmentett 

Elsőfokú ítéletet hoztak annak a két kézdivásárhelyi férfinak az ügyében, akiket azzal vádolt a 

román ügyészség, hogy egy kukába helyezett házi készítésű pokolgépet készültek 

felrobbantani Románia nemzeti ünnepén, 2015. december 1-jén. Elsőként Beke Istvánt 

tartóztatták le.  

Templomépítésbe kezdett a kárpátaljai Újakli közössége 

A munkások közös áhítatával kezdődik a munkanap az újakli templomépítkezésen. A 

Nagyszőlősi járásban található településen 2004-ben alakult a református gyülekezet. Tagjai 

két éve kezdtek önerőből templomot építeni. 

Falumentő program Csehétfalván 

A Konyha patak mentén alapították a Hargita megyei Csehétfalvát. Egy monda szerint a 

tündérek által lakott közeli Firtos várának konyhájából fakadt a forrás, amely a falu patakját 

táplálja. A kollektivizálás kezdetéig meghaladta a 400-at a település lélekszáma, ma azonban 

itt csak 150 unitárius székely lakik, többségükben 60 év felettiek. A faluban18 éve szolgál 

lelkészként Lőrinczi Lajos. 

 

Térkép 

2017. április 15. - Duna World 

A kereszténység legnagyobb ünnepe, Húsvét alkalmából virágvasárnaptól húsvét 

vasárnapjáig Böjte atya ferences rendi szerzetes 8 bibliai idézettel kapcsolatos elmélkedését 

osztotta meg a közmédia nézőivel, hallgatóival. Minden rész egy-egy bibliai részt járt körül a 

nagyhét napjai szerint, így minden napra jutott üzenet, most ezekből láthatnak részletet. 

Egy közösség összetartó ereje abban is megmutatkozik, hogy mennyire segítenek, ha 

szükséges. Nagykároly és környéke példaértékű lehet ebből a szempontból, hiszen itt egyre 

jobban működik a civil háló. Az Együtt Egymásért egyesület juttatja el az adományokat 

azokhoz a családokhoz, akiknek még ünnepnapokon is nélkülözni kellene. 

http://www.mediaklikk.hu/video/karpat-expressz-2017-04-16-i-adas-5/
http://www.mediaklikk.hu/video/terkep-2017-04-15-i-adas/
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1300 diák szavalt együtt a magyar költészet napján Szatmárnémetiben. A korábbi években a 

diákok saját iskolájuk udvarán mondtak verset, idén viszont a magyar iskolák és a magyar 

tagozatok tanulói a város főterén gyűltek össze egy költészet napi villámcsődületre. 1000 diák 

szavalta együtt Arany János Rendületlenül c. versét.  

 

Az idén leégett a viski jótékonysági alapítvány székháza. Az egykor magyar koronaváros ma 

már szórványvidéknek számít Kárpátalján. Az itteni magyarság megmaradása szempontjából 

nagyon fontosak a helyi közösségekkel foglalkozó intézmények. A jótékonysági alapítvány 

székházának felújításához már eddig is sokan hozzájárultak, Dzsudzsák Balázs, a magyar 

labdarúgó válogatott tagja is csatlakozott a támogatókhoz. Árverésre ajánlotta a 2016-os 

Európa bajnokságon viselt mezét, amelyet a csapat minden tagja aláírt. 

Irodalmi estek, táncházak, népi előadások helyszíne, sajátos kulturális központ. Ungvár első 

igazi kávézójáról van szó, amely a város legrégebbi utcájában nyílt meg. A kávézó első látásra 

múzeumnak tűnik, ahová nem csak kávézni térnek be az emberek. A folk kocsmaként is 

emlegetett helyen egymás kezébe adják a kilincset az ismert magyar népzenészek és 

néptáncosok, a belépés és az oktatás is ingyenes. 

 

Öt kontinens 

2017. április 15. - Duna World 

Magyarok, Magyarország nélkül - így fogalmazta meg az argentínai Liliom néptáncegyüttes 

tagja, hogy mi is közös a dél-amerikai magyarokban és erdélyi nemzettársaikban. A 

Határtalanul program keretében mintegy 60 argentínai, uruguayi és brazíliai magyar 

látogathatott Erdélybe, majd érkeznek Magyarországra és a Felvidékre is. A magyar 

néptáncegyüttesek Székelykeresztúron, a Csávási zenekarral, a Fölszállott a Pávából 

megismert Cickom ének együttessel és a helyi Pipacsokkal álltak színpadra. A tavaszköszöntő 

néptánesten hatalmas sikernek örvendhettek. 

Az ausztrál üdülővárostól, Gold Coast-tól alig 40 kilométerre található egy Pálosmonostor, 

ahol a nemzetek kápolnái állnak, köztük a magyar, Boldog Özséb kápolnája. A Kék-hegység 

egyik völgyében a magyarok állították az imahelyet. Lengyel pálos szerzetesek működtetik a 

monostort, de felekezeti hovatartozástól függetlenül mindenki előtt nyitva áll a völgy és a 

kápolnák. 

Budapest Angyala címmel hiánypótló alkotás született a fiatal nemzedék számára, amely 

rajzokon keresztül mutatja be az 1956-os forradalmi eseményeket. E témában ez az első 

magyar képregény, amelynek alkotója Futaki Attila, állandó illusztrátora a New York Times-

nak és képregényei világszerte ismertek. 

http://www.mediaklikk.hu/video/ot-kontinens-2017-04-15-i-adas-2/

