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Nyomtatott és online sajtó 
 

 

Szilágyi Péter: a külhoni magyar pedagógusok munkájának mércéje, lesz-e 
magyar jövő 
2017. április 28. – MTI, hirado.hu, origo.hu, gondola.hu, Krónika, Magyar Demokrata, 

karpatalja.ma, Pannon RTV, Lokál, Erdaly.ma, Kárpátinfo 

A külhoni magyar pedagógusok munkájának mércéje nem csak az, hogy milyen lesz a magyar 

jövő Tordán, Zentán vagy Rimaszombaton, hanem hogy egyáltalán lesz-e magyar jövő, lesz-e 

kit tanítani évtizedek, évszázadok múlva is - mondta Szilágyi Péter, a Miniszterelnökség 

nemzetpolitikáért felelős helyettes államtitkára az "Év tanára" díjkiosztó ünnepségén, 

szombaton Budapesten. A helyettes államtitkár arról beszélt, tanárnak lenni többet jelent egy 

szakma művelésénél, több, mint egy tantárgy ismereteinek átadása, mert az oktatók nem 

kevesebbet vállalnak, mint a jövő generáció nevelését.  A helyettes államtitkár emlékeztetett: 

a legfontosabb nemzetpolitikai célok között szerepel, hogy minden magyar gyermek számára 

biztosított legyen az anyanyelvi oktatás a határon túl is, ebben a Bethlen Gábor Alapkezelő is 

jelentős segítséget nyújt. 

 

Kelet-ukrajnai harcokban megsebesült katonák alkotásaiból nyílt kiállítás 
Hajdúszoboszlón 
2017. április 28. – MTI, kormany.hu, karpatalja.ma, OrientPress, haon.hu 

A kelet-ukrajnai harcokban megsebesült ukrán katonák művészeti terápia keretében készült 

alkotásaiból nyitottak meg kiállítást pénteken Hajdúszoboszlón, a Hotel Aurumban. Grezsa 

István, a Miniszterelnökség Kárpátaljáért felelős kormánybiztosa elmondta: Magyarország 

kormánya az idén 20 megsebesült ukrán katona rehabilitálását vállalta, további 10 katona 

rehabilitációját pedig - immár második éve - Hajdúszoboszlón szervezték meg 

magánvállalkozások. A kormánybiztos elmondta azt is, hogy az Emberi Erőforrások 

Minisztériuma (Emmi) az idén a háborúban megsérült ukrán katonák 700 gyerekének, a 

kormánybiztosság pedig további 500 ukrán gyereknek biztosít üdülési lehetőséget 

hazánkban. 

 

Magyar alelnöke is van a Román Kulturális Intézetnek 
2017. április 28. – Krónika 

Liliana Ţuroiut, Mirel Taloşt és Krizbai Béla Dant nevezték ki a Román Kulturális Intézet 

(ICR) elnökének, illetve két alelnökének – tájékoztatta az Agerprest az intézmény 

közleménye. Krizbai Béla Dan a kolozsvári protestáns teológián végzett, unitárius lelkész. 

Korábban Csíkszeredában szolgált unitárius lelkészként, majd az ICR tel-avivi intézetének 

helyettes vezetőjeként dolgozott.  
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http://www.hirado.hu/2017/04/29/szilagyi-peter-a-kulhoni-magyar-pedagogusok-munkajanak-merceje-lesz-e-magyar-jovo/
http://www.hirado.hu/2017/04/29/szilagyi-peter-a-kulhoni-magyar-pedagogusok-munkajanak-merceje-lesz-e-magyar-jovo/
http://www.kormany.hu/hu/a-miniszterelnok-helyettes/nemzetpolitikaert-felelos-allamtitkar/hirek/kelet-ukrajnai-harcokban-megsebesult-katonak-alkotasaibol-nyilt-kiallitas-hajduszoboszlon
http://www.kormany.hu/hu/a-miniszterelnok-helyettes/nemzetpolitikaert-felelos-allamtitkar/hirek/kelet-ukrajnai-harcokban-megsebesult-katonak-alkotasaibol-nyilt-kiallitas-hajduszoboszlon
https://kronika.ro/kultura/magyar-alelnoke-is-van-a-roman-kulturalis-intezetnek
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Magyar felirat nélkül került ki helységnévtábla Négyfaluban  
2017. április 28. – transindex.ro 

Egynyelvű helységnévtáblát helyeztek ki Négyfalu egyik bejáratánál, a tábla csak románul 

tünteti fel a település nevét. A város magyar lakossága a 2011-es népszámlálás adatai szerint 

20,16 százalékot tesz ki. Azokon a településeken, ahol egy kisebbség aránya eléri a 20 

százalékot, a település nevét az adott kisebbség nyelvén is fel kell tüntetni.  

 

Megnyitotta szenátori irodáját Nagyváradon Derzsi Ákos 
2017. április 28. – maszol.ro 

Valós aktivitást és emberközpontúságot ígérő légkörben nyitotta meg csütörtökön szenátori 

irodáját Nagyváradon Derzsi Ákos, az RMDSZ politikusa. A volt munkaügyi államtitkár, 

akinek a nevéhez a ma is hatályban lévő napszámos törvény, valamint az anyanyelven 

szervezhető felnőttképzés kötődik, elmondása szerint, szenátori mandátumában is a 

hatékonyságot, valamint a progresszivitást helyezi előtérbe. 

 

Hivatalos: kötelező a román himnusz bejátszása a sportversenyek döntőjén 
2017. április 28. – maszol.ro 

Klaus Johannis államfő kihirdette pénteken azt a törvényt, amely kötelezővé teszi a román 

nemzeti himnusz bejátszását az országos sportversenyek döntője végén. A törvény a nemzeti 

zászlóról, a himnuszéneklésről, valamint a román nemzeti címer használatáról szóló, 

1994/75-ös törvény 10. cikkelyét egészíti ki. „Románia nemzeti himnuszát kötelező bejátszani 

a stadionokban és sportbázisokon is az országos bajnokságok vagy döntő tornák végén” - 

rendelkezik a törvény. 

 

Hargita megyében külön testület alakult a román képességfelmérők és 
érettségi dolgozatok kiértékelésére 
2017. április 28. – maszol.ro, Nyugati Jelen, szekelyhon.ro 

Külön felkészítésben részesültek Hargita megyében azok a romántanárok, akik a 

nyolcadikosok képességfelmérő dolgozatait és az érettségi dolgozatokat javítják majd.  A 

román nyelv és irodalom tanfelügyelőtől, Manuela Nicoleta Stîngă-től származó 

kezdeményezés célja, hogy egységes szemléletmód alapján és objektíven történjen a 

vizsgadolgozatok kiértékelése - közölte a Hargita Megyei Tanfelügyelőség. A tájékoztatás 

szerint a tanárok kiválasztása és kiképzése már év elején megkezdődött. Ez az első alkalom 

Hargita megyében, hogy külön testületet hoznak létre az országos szintű vizsgák 

kiértékelésére. 

 

Félnek megszólalni románul a Hargita megyei diákok – mi a megoldás? 
2017. április 28. – maszol.ro 

A Hargita megyei színmagyar falvakban továbbra is nagy fejtörést okoz a diákok, szülők és 

tanárok számára is, hogy a nyolcadikosok képességfelmérő vizsgáján rendre az országos átlag 

E
rd

é
ly

  

http://itthon.transindex.ro/?hir=46974
http://www.maszol.ro/index.php/belfold/80070-megnyitotta-szenatori-irodajat-nagyvaradon-derzsi-akos
http://www.maszol.ro/index.php/belfold/80092-hivatalos-kotelez-a-roman-himnusz-bejatszasa-a-sportversenyek-dont-jen
http://www.maszol.ro/index.php/tarsadalom/80072-hargita-megyeben-kulon-testulet-alakult-a-roman-kepessegfelmer-k-es-erettsegi-dolgozatok-kiertekelesere
http://www.maszol.ro/index.php/tarsadalom/80072-hargita-megyeben-kulon-testulet-alakult-a-roman-kepessegfelmer-k-es-erettsegi-dolgozatok-kiertekelesere
http://www.maszol.ro/index.php/tarsadalom/80097-felnek-megszolalni-romanul-a-hargita-megyei-diakok-mi-a-megoldas
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alatt teljesítenek román nyelvből és irodalomból. Annak jártunk utána, hol tart jelenleg a 

felzárkóztatás, illetve milyen megoldási lehetőségek vannak, mert több ötlet is 

megfogalmazódott már. 

 

A marosvásárhelyi Unger Enikő lett az Év tanára 
2017. április 29. – Krónika, MTI, szekelyhon.ro 

Unger Enikő, a marosvásárhelyi Mihai Eminescu Pedagógiai Szaklíceum és Művészeti 

Szaklíceum földrajz szakos pedagógusa lett az Év tanára „határon túli" kategóriában, második 

helyezett pedig Bernád Ildikó, a gyergyószentmiklósi Vaskertes Általános Iskola matematika-

fizika szakos tanára. 

 

Sepsiszentgyörgy testvértelepülése lett Szentes 
2017. április 29. – szekelyhon.ro 

Testvérvárosi megállapodási szerződést kötött Sepsiszentgyörgy a magyarországi Szentes 

városával. A szerződés aláírására a Szent György Napok alatt került sor, és ez alkalommal 

bemutatásra került egy kisfilm a Csongrád megyei településről. Antal Árpád, 

Sepsiszentgyörgy polgármestere elmondta, egy alulról jövő kezdeményezést hivatalosítottak, 

a két település különböző intézményei között szoros kapcsolat alakult ki az elmúlt években. 

 

Emeli a tétet a Nőszervezet – Hegedüs Csilla a bethlenfalvi „nannyóról” és a 
szexista kommentekről 
2017. április 30. – maszol.ro 

A romániai politikában egyedinek számító alapszabályzat-módosítást készül elfogadtatni az 

RMDSZ két hét múlva tartandó kongresszusán a szövetség Nőszervezete. Hegedüs Csilla 

alelnök a Maszolnak adott interjúban elmondta, azt szeretnék elérni, hogy lehetőségeket 

adjanak a pályájukon már bizonyító nőknek a közéleti szerepvállalásra. Szóba került a 

bethlenfalvi „nannyó”, és kérdezték a NEEEM-kampány fogadtatásáról is. 

 

Kelemen: az egészségügyi törvény kapcsán az ellenzék versenyt fut 
kisebbségellenességben 
2017. április 30. – transindex.ro 

A képviselőház ellenszavazat nélkül fogadta el áprilisban az egészségügyi törvény RMDSZ 

által kezdeményezett módosítását, amely előírja, hogy azokon a településeken, amelyekben 

egy kisebbség aránya eléri a 20%-ot vagy az 5000 főt, az egészségügyi és szociális 

intézményekben kötelező az illető kisebbségi nyelvet beszélő személyzet alkalmazása. Ezt 

követően azonban ellenzéki képviselők az Alkotmánybírósághoz fordultak a módosítás miatt. 

Kelemen Hunor RMDSZ-elnökkel a törvénymódosítás menetéről, az ellenzéki pálfordulásról, 

a kormánypártok hozzáállásáról és a civilek által megfogalmazott kritikáról beszélgettek A 

politika belülről legfrissebb kiadásában.  

 

Nyitott a szakma a duális képzésre 
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https://kronika.ro/kulfold/a-marosvasarhelyi-unger-eniko-lett-az-ev-tanara
https://szekelyhon.ro/aktualis/sepsiszentgyorgy-testvertelepulese-lett-szentes
http://www.maszol.ro/index.php/belfold/80127-emeli-a-tetet-a-n-szervezet-hegedus-csilla-a-bethlenfalvi-nannyorol-es-a-szexista-kommentekr-l
http://www.maszol.ro/index.php/belfold/80127-emeli-a-tetet-a-n-szervezet-hegedus-csilla-a-bethlenfalvi-nannyorol-es-a-szexista-kommentekr-l
http://itthon.transindex.ro/?cikk=26608
http://itthon.transindex.ro/?cikk=26608
https://kronika.ro/erdelyi-hirek/nyitott-a-szakma-a-dualis-kepzesre
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2017. május 1. – Krónika 

Szakmai tapasztalat tekintetében és anyagi szempontból is előnyös lehet a következő tanévtől 

elinduló duális képzés a szakiskolai diákok számára. Kolozs megyében például a legnagyobb 

cégek csábítják a fiatalokat.  

 

Szülővárosuk hazacsalogatja a Kolozsváron végzett szatmárnémetieket 
2017. május 1. – Krónika 

Május 11-én és 12-én Szatmárnémeti hazavár címmel Kolozsváron szervez munkaerőbörzét a 

szatmárnémeti polgármesteri hivatal azzal a céllal, hogy hazacsábítsa azokat a fiatalokat, akik 

befejezik egyetemi tanulmányaikat Kolozsváron – írja a szatmárnémeti polgármesteri hivatal 

által az Agerpres hírügynökségnek vasárnap küldött közleményben. „Az utóbbi időben 

riasztóan sok fiatal hagyta el városunkat (...). Ennek az agyelszívásnak csak úgy tudunk véget 

vetni, ha megfelelő munkahelyeket biztosítunk számukra, amiért érdemes hazajönni" – 

nyilatkozta Kereskényi Gábor polgármester. 

 

Egyszerre bírálják és támogatják a PNL-t a MIÉRT-esek 
2017. május 1. – Krónika 

A Nemzeti Liberális Párt (PNL) hátat fordított az Európai Néppártnak (EPP), amikor az 

RMDSZ törvénykezdeményezését megtámadta az alkotmánybíróságon – hangoztatták az 

Európai Néppárt Ifjúsági Szervezetének (YEPP) dubrovniki kongresszusán a Magyar Ifjúsági 

Értekezlet (MIÉRT) képviselői, akik ennek ellenére támogatták a PNL-es politikus 

megválasztását. Az április 28-30. között rendezett tisztújító kongresszuson felszólalt Ambrus 

Zsombor, a MIÉRT-küldöttség vezetője is. Emlékeztetett, hogy a Nemzeti Liberális Párt 

(PNL) megszavazta ugyan a parlamentben a kisebbségek kórházi anyanyelvhasználatának 

kiterjesztésére vonatkozó RMDSZ-es törvénykezdeményezést, később viszont két másik 

párttal, a Mentsétek meg Romániát Szövetséggel (USR) és a Népi Mozgalom Pártjával (PMP) 

az alkotmánybíróságon támadta meg a jogszabályt. 

 

Református kollégium az egykori munkásszálló helyén 
2017. május 1. – szekelyhon.ro, Krónika 

Fidelitas Református Egyetemi Kollégiumot és szállót avattak Sepsiszentgyörgyön. Az 

intézmény egyik felében egyetemi bentlakás, a másik felében az azt fenntartó szálló működik. 

A Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem munkájának segítésére építették a 

kollégiumot, mondta a megnyitón Kató Béla püspök. „Sepsiszentgyörgyöt és egyben a 

református egyházunkat súlyos veszteség érte, amikor a Székely Mikó Kollégiumot elvették. 

Ekkor fogalmazódott meg bennem, hogy nem szabad ezt a várost iskolák, intézmények nélkül 

hagynunk” – jelentette ki a püspök. Antal Árpád, Sepsiszentgyörgy polgármestere köszönetet 

mondott az önkormányzat és a város polgárai nevében a református egyháznak, amiért újabb, 

nemzetpolitikai szempontból is fontos intézménnyel gyarapodhatott a város. Az új intézmény 

Magyarország Kormányának és a Bethlen Gábor Alap támogatásának köszönhetően jött létre. 

 

Hiánypótló rendezvénysorozat 
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https://kronika.ro/erdelyi-hirek/szulovarosuk-hazacsalogatja-a-kolozsvaron-vegzett-szatmarnemetieket
https://kronika.ro/belfold/egyszerre-biraljak-es-tamogatjak-a-pnl-t-a-miert-esek
https://szekelyhon.ro/aktualis/reformatus-kollegium-az-egykori-munkasszallo-helyen
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2017. május 2. – Krónika 

Első alkalommal szervezik meg a Fehér Megyei Magyar Napokat: a helyi magyarságot 

összefogni és erősíteni kívánó rendezvénysorozatra június 15. és 18. között kerül sor. A 

szervezők közleményéből kiderült: 20 településen, összesen 28 helyszínen tartanak majd 

eseményeket, ezek mindegyikére ingyenes lesz a belépés, a program ugyanakkor még bővülni 

fog. 

 
 

Új központja lesz a kassai magyar református közösségnek 
2017. április 28. – hirek.sk 

Folyik a kassai református közösség új központi épületének felújítása. A Kassai Református 

Kulturális Központ ünnepélyes átadása előreláthatóan szeptember második felében lesz. A 

református templom közvetlen közelében lévő, 14. századból származó egykori polgárházat 

rendkívül rossz állapotban az Illyés Alapítvány támogatásával még 2000-ben vásárolta meg a 

Fiatal Reformátusok Szövetsége, a FIRESZ. Akkor Mádl Ferenc magyar államfő célirányos 

támogatásával rendbe hozták a tetőzetet, hogy az épület tovább ne károsodjon, ám további 

felújításra sokáig nem adódott lehetőség. 

 

Márkaépítés mesterfokon – I. Felvidéki Junior Expo Dunaszerdahelyen 
2017. április 28. – hirek.sk 

A Szlovákiai Magyar Fiatal Vállalkozók Szövetsége június 22-én rendezi meg az I. Felvidéki 

Junior Expót Dunaszerdahelyen, a Városi Művelődési Központ épületében. A Junior Expo fő 

célja a felvidéki magyar vállalkozások bemutatása, kapcsolatépítő és üzleti találkozók 

megvalósítása. 

 

Táblaavatás Gömörpanyiton a kitelepített magyar családok emlékére 
2017. április 28. – Felvidék Ma 

Gömörpanyiton a kitelepítések 70. évfordulója alkalmából ünnepi emléktábla-avatásra került 

sor április 27-én. A rendezvényt Haraszti Attila, Magyarország kassai főkonzulja is 

megtisztelte jelenlétével. 

 

Négysávos úttal kötné össze Orbán Viktor Győrt a Csallóközzel 
2017. április 29. – MTI, hirek.sk, bumm.sk 

Győr sokat tett hozzá Magyarország gazdasági erejéhez, nemcsak adóforintokat, hanem 

magabiztosságot is - mondta Orbán Viktor miniszterelnök pénteken a Modern városok 

program győri állomásán tartott sajtótájékoztatón, miután együttműködési megállapodást írt 

alá Borkai Zsolt (Fidesz-KDNP) polgármesterrel. A tárgyaláson felmerült Győr és 

Dunaszerdahely összeköttetése is négysávos úton. A magyarországi szakasz megépítésére 

Orbán Viktor ígéretet tett, a szlovák részről pedig tárgyalni fognak a pozsonyi kormánnyal. 
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http://www.hirek.sk/itthon/20170428163734/Uj-kozpontja-lesz-a-kassai-magyar-reformatus-kozossegnek.html
http://www.hirek.sk/itthon/20170428090011/Markaepites-mesterfokon-I-Felvideki-Junior-Expo-Dunaszerdahelyen.html
http://felvidek.ma/2017/04/tablaavatas-gomorpanyiton-a-kitelepitett-magyar-csaladok-emlekere/
http://www.hirek.sk/magyarvilag/20170429083505/Negysavos-uttal-kotne-ossze-Orban-Viktor-Gyort-a-Csallokozzel.html
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Idén Csáky Károly néprajzkutató kapta a Pátria-díjat 
2017. április 29. – hirek.sk 

A Pro Patria Honismereti Szövetség és társrendezői, a Csemadok Országos Tanácsa, a 

Csemadok Érsekújvári Területi Választmánya és Udvardi Alapszervezete, Udvard község és a 

somorjai Bibliotheca Hungarica közösen rendezték meg Mérdöldkövek címmel Udvardon a 

szlovákiai magyar helytörténészek XXI. országos találkozóját. A konferencián átadták a 

Pátria-díjat, amelyet idén Csáky Károly néprajzkutató vehetett át. 

 

Matovič számít az MKP-ra 
2017. április 30. – hirek.sk, Körkép, Felvidék Ma 

A Kereszténydemokrata Mozgalom számára némiképp gondot jelent a Magyar Közösség 

Pártjával való esetleges együttműködés. „Nem vagyunk egészen biztosak az állam iránt 

tanúsított lojalitásukban, éppen ezért nagyon felelősségteljesen állunk a kérdéshez. Ha úgy 

érezzük, minden rendben, nem fogjuk ellenezni“ – nyilatkozta Alojz Hlina, a KDH elnöke. Az 

Egyszerű Emberek és Független Személyiségek elnöke, Igor Matovič viszont számít az MKP 

együttműködésére. 

 

Közösségünk fejlődésének egyetlen biztosítéka a teljes körű önrendelkezés 
2017. április 30. – hirek.sk 

Április 25-26-án Brüsszelben tartotta kihelyezett ülését a külhoni magyar érdek-képviseleti 

szervezeteket tömörítő Kárpát-medencei Autonómia Tanács (KMAT). Tőkés László elnök 

meghívásának Ausztria, Szlovákia, Szerbia, Szlovénia, Horvátország, Ukrajna, Románia 

magyar szervezeteinek és pártjainak 17 tagú küldöttsége tett eleget. A tanácskozáson a 

Magyar Közösség Pártját Kőrösi Ildikó önkormányzati és közigazgatási alelnök képviselte, aki 

hazatérése után nyilatkozott a hirek.sk-nak. 

 

Mától ismét érvényes a kisebbségi nyelvhasználat a bíróságokon 
2017. május 1. – hirek.sk 

Mától változnak a kisebbségi nyelvhasználat szabályai a bíróságokon. Hatályba lépett ugyanis 

a Polgári Perrendtartás, a Polgári Nemperes Eljárások Törvénykönyve és a Közigazgatási 

Perrendtartás módosítása. Az új jogszabály szerint a beadványok és bizonyítékok 

lefordításával kapcsolatos költségeket - ha az a nemzeti kisebbségek nyelvét érinti - nem a per 

részvevőjének kell megtérítenie a közigazgatási és a civil bírósági eljárások során. 

 

Komáromi véres május 1-je.: “Csak az ősi magyar nemzeti önszervező erő 
segíthet“ 
2017. május 1. – hirek.sk 

Az 1919. május elsejei komáromi áttörés 98. évfordulója alkalmából az Egy Jobb Komáromért 

polgári társulás a dél-komáromi Endresz Csoport Egyesülettel együtt koszorúzással 

egybekötött megemlékezést rendezett a hajdani véres vasárnap magyar áldozatainak észak-

komáromi katolikus temetőben található tömegsírjánál. 
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http://www.hirek.sk/itthon/20170429132742/Iden-Csaky-Karoly-neprajzkutato-kapta-a-Patria-dijat.html
http://www.hirek.sk/belfold/20170430150626/Matovic-szamit-az-MKP-ra.html
http://www.hirek.sk/belfold/20170429195120/Kozossegunk-fejlodesenek-egyetlen-biztositeka-a-teljes-koru-onrendelkezes.html
http://www.hirek.sk/belfold/20170501122540/Matol-ismet-ervenyes-a-kisebbsegi-nyelvhasznalat-a-birosagokon.html
http://www.hirek.sk/itthon/20170501151528/Komaromi-veres-majus-1-je-Csak-az-osi-magyar-nemzeti-onszervezo-ero-segithet.html
http://www.hirek.sk/itthon/20170501151528/Komaromi-veres-majus-1-je-Csak-az-osi-magyar-nemzeti-onszervezo-ero-segithet.html
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Nagy Dávid Érsekújvár új alpolgármestere 
2017. május 1. – Felvidék Ma 

A szerdai érsekújvári képviselő-testületi ülésen Klein Ottokár polgármester bejelentette, hogy 

kinevezte második helyettesének Nagy Dávidot, az MKP/Most-Híd frakcióból. A képviselők 

ezt tudomásul vették, megszavazniuk nem kellett, ugyanis ez polgármesteri kompetencia. 

 

Csak a fiatalok által maradhatunk meg magyarnak szülőföldünkön 
2017. május 1. – Felvidék Ma 

A Csemadok Rozsnyói Alapszervezete idén is szép hagyományát őrizve szervezte meg a 

tavaszi majálist, melynek fénypontja a kalácssütő verseny volt. A városi választmány célja, 

hogy magyar fiataljait megtartva őrizze nemzeti kultúráját. 

 

Bodrogközi iskolai beíratási körkép 
2017. május 1. – Felvidék Ma 

Az előzetes adatok alapján úgy tűnik, hogy a bodrogközi magyar iskolákban az elmúlt évhez 

képest nem lesz kevesebb gyermek, sőt örvendetes tény, hogy egyes helyeken emelkedett a 

létszám. 2016-ban 166 elsős kezdte tanulmányait  a magyar tanítási nyelvű oktatási 

intézményekben a Bodrogközben, ez a szám 2017 szeptemberében előreláthatólag magasabb 

lesz. 

 

Beiratkozási körkép Dunaszerdahelyről 
2017. május 1. – Felvidék Ma 

A Csallóköz fővárosában egy városi rendelet értelmében április 20-28. között zajlottak a 

beíratások. A városban négy magyar tanítási nyelvű alapiskola működik, ahová 222 jövendő 

kiselsőst írattak be.  

 

Szabadka: Jogosnak tartja a polgárok felháborodását a VMSZ helyi szervezete 
2017. április 28. – Vajdaság Ma 

Sajtóközleményben reagált a VMSZ szabadkai helyi szervezete arra a határozatra, miszerint 

Szabadkán hat lakás épül a közeljövőben migráns családok elhelyezésére. A Vajdasági Magyar 

Szövetség közleményében úgy véli, a döntést a szabadkai polgárok feje felett és beleegyezése 

nélkül hozták meg, s emiatt tiltakozásuk teljes mértékben indokolt. 

  

Zenta: Színházi előadás fiataloknak feldolgozó programmal 
2017. április 28. – Vajdaság Ma 

A Nemzeti Kulturális Alap és a Nemzeti Erőforrások Minisztériuma támogatásával a jövő 

héten újabb színházi nevelési programnak lehetnek részesei a vajdasági középiskolások, 

olvasható a Vajdasági Magyar Művelődési Intézet honlapján, amely szerint ezúttal a zentai és 

a topolyai diákok kísérhetik majd figyelemmel a Kiállok érted című produkciót. 
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http://felvidek.ma/2017/05/nagy-david-ersekujvar-uj-alpolgarmestere/
http://felvidek.ma/2017/05/csak-a-fiatalok-altal-maradhatunk-meg-magyarnak-szulofoldunkon/
http://felvidek.ma/2017/05/bodrogkozi-iskolai-beiratasi-korkep/
http://felvidek.ma/2017/04/beiratkozasi-korkep-dunaszerdahelyrol/
http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/21373/Szabadka-Jogosnak-tartja-a-polgarok-felhaborodasat-a-VMSZ-helyi-szervezete.html
http://www.vajma.info/cikk/kultura/11868/Zenta-Szinhazi-eloadas-fiataloknak-feldolgozo-programmal.html
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Könyv Gion Nándorról 
2017. április 29. – Vajdaság Ma 

„Gion Nándor művei és műhelytitkai” a címe Kurcz Ádám István fiatal budapesti 

irodalomtörténész új könyvének, mely az Újvidéki Rádió magyar szerkesztősége egykori 

főszerkesztőjének, az Újvidéki Színház egykori igazgatójának, az egyik legjobb vajdasági 

magyar írónak a munkásságát mutatja be. A 412 oldalas, közel 100 fényképpel illusztrált 

kiadvány a Napkút Kiadó gondozásában jelent meg, és április 20-án mutatták be a XXIV. 

Budapesti Nemzetközi Könyvfesztiválon. 

  

Sikeres együttműködés 
2017. április 29. – Magyar Szó 

A Csókai Művelődési és Oktatási Központ, valamint az oromi helyi közösség együttműködése 

márciusban kezdődött, amikor a méltán híres bánáti női és férfikórus lépett föl a forradalom 

és szabadságharc tiszteletére rendezett műsorban, jelentősen emelve annak színvonalát. 

Azóta folyamatosan pezsdítik a csókaiak az oromi kulturális életet, májusra is már 

előirányoztak két programot, ami Kormányos László, a központ korábbi igazgatója, jelenlegi 

tartományi képviselő kiváló szervezőkészségének köszönhető. 

  

Együtt a sajtónyelv minőségi fejlesztéséért 
2017. április 30. – Magyar Szó 

A Kossa János Magyar Nyelvművelő Egyesület és Olvasóklub szervezésében, valamint a 

Magyar Szó Lapkiadó Kft. társszervezésében szombaton lektortalálkozót tartottak Újvidéken. 

A vajdasági magyar nyelvű médiában dolgozó lektorok, újságírók, szakemberek és vendégek 

kaptak meghívást az egynapos műhelymunkára. 

  

Emlékezés a zentai zsidó temetőben 
2017. május 1. – Pannon RTV 

Zenta önkormányzata és a Szabadkai Zsidó Hitközség képviselői együtt emlékeztek meg a 73 

éve történt deportálásról a zentai zsidó temetőben vasárnap délután. Zentáról mintegy 1500 

embert szállítottak el szervezetten az egykori haláltáborokba. Ma már a városban nem élnek 

zsidók, emléküket a temető őrzi. Ceglédi Rudolf, polgármester, Zenta: „Minden évben 

megemlékezünk az 1944-ben történt tragikus eseményekről, amikor Zentáról a zsidóságot 

deportálták, azóta a zentai zsidóság eltűnt, és szükség van az ilyen megemlékezésekre, hogy 

soha senkivel ne ismétlődhessen meg ilyesmi.” 

  

Ünnepi hangverseny a reformáció 500. évfordulóján 
2017. május 1. – Pannon RTV 

A reformáció 500. évfordulója alkalmából ünnepi hangversenyt rendeztek Szabadkán, a 

Ferencesek Templomában. Az oratórikus hangversenyen Johann Sebastian Bach három 

kantátája, valamint Tillai Aurél kortárs zeneszerző műve csendült fel. Az évforduló 
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http://www.vajma.info/cikk/kultura/11869/Konyv-Gion-Nandorrol.html
https://www.magyarszo.rs/hu/3357/vajdasag_magyarkanizsa/164355/Sikeres-együttműködés.htm
https://www.magyarszo.rs/hu/3357/kozelet_media/164398/Együtt-a-sajtónyelv-minőségi-fejlesztéséért.htm
http://pannonrtv.com/web2/?p=329095
http://pannonrtv.com/web2/?p=329104
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alkalmából szervezett hangversenyen a Pro Musica Kamarakórus, valamint a Szent Teréz 

Kamarazenekar tagjai is felléptek. Vezényelt Csikós Krisztina, Dévity Zoltán és Paskó Csaba. 

Az esemény támogatója a Magyar Nemzeti Tanács volt.  

 

Kárpát-medencei magyar iskolások nemzetközi matematikaversenye kezdődött 
Beregszászon 
2017. április 28. – MTI, karpatalja.ma, Kárpátalja, Webrádió 

A Kárpát-medence különböző országaiban élő magyar általános iskolai diákok hagyományos 

nemzetközi matematikaversenye kezdődött pénteken Beregszászon, a vetélkedőn több mint 

300 diák méri össze tudását. A negyedik alkalommal megrendezett matematikaversenyen, 

amelynek ezúttal a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola ad otthont, Kárpátalja 

mellett Magyarországról, Erdélyből, a Felvidékről és Délvidékről érkezett 5-8. osztályos 

tanulók vesznek részt. A Kárpátalján másodízben tartott megmérettetést a Kárpátaljai 

Magyar Pedagógus Szövetség (KMPSZ), a Rákóczi-főiskola és a GENIUS Jótékonysági 

Alapítvány szervezte. 

  

Bocskor Andrea: a CEU körüli hírverés kettős mércéről árulkodik 
2017. április 28. – karpatalaj.ma 

A CEU körüli vitára reagált felszólalásában Bocskor Andrea kárpátaljai fideszes EP-képviselő 

április 27-én az Európai Parlament plenáris vitájában, amelynek egyik fő témája az alapjogok 

magyarországi helyzete volt. A képviselő asszony beszédében kitért rá, hogy korábban a 

beregszászi főiskola oktatójaként tevékenykedett. Egy olyan tanintézményben, amelyet 

állandóan a korlátozások és a bezárás veszélye fenyeget ma is, mégsem kapott kiemelt 

szerepet az EU híradásaiban. – Világosan látom, hogy a CEU körüli hírverés nem az 

akadémiai szabadságról, hanem kettős mércéről szól. Hol vannak akkor Önök, amikor a 

kisebbségi oktatási intézményekért kell harcolni Európában? – tette fel a kérdést az EB 

vezetőinek Bocskor Andrea. 

  

Ünnep és varázslat – Gyermekszínjátszók találkozója Beregszászban 
2017. április 29. – karpatalja.ma 

Idén is sok tehetséges gyermek gyűlt össze Beregszászban, a Kárpátaljai Megyei Magyar 

Drámai Színházban április 29-én a már hagyománnyá vált gyermekszínjátszók találkozója 

alkalmából. A rendezvényt a Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetség (KMPSZ) szervezte és 

hirdette meg. A szemlére négy csapat jelentkezett: a Gáti Gézengúzok, a beregszászi színház 

Ficseri Gyermekstúdiója, a péterfalvi Mosolygósak, valamint a nagymuzsalyi hagyományőrző 

Tárogató. 

  

Az ukránosítás árnyékában - Magyar középiskola a végvidéken 
2017. május 1. – Kárpátalja 
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http://www.karpatalja.ma/karpatalja/oktatas/nemzetkozi-magyar-matematikaverseny-kezdodott-a-rakoczi-foiskolan/
http://www.karpatalja.ma/karpatalja/oktatas/nemzetkozi-magyar-matematikaverseny-kezdodott-a-rakoczi-foiskolan/
http://www.karpatalja.ma/karpatalja/nezopont/bocskor-andrea-a-ceu-koruli-hirveres-kettos-mercerol-arulkodik/
http://www.karpatalja.ma/karpatalja/szines/unnep-es-varazslat-gyermekszinjatszok-talalkozoja-beregszaszban/
http://karpataljalap.net/?q=2017/05/01/az-ukranositas-arnyekaban
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Técsőre, az egykori máramarosi koronavárosra nemcsak a fölé tornyosuló fenséges Nereszen-

hegy vet árnyékot a hajnali és az alkonyi órákban. Az itt élő, nyelvszigetet alkotó magyarságra 

s a Tisza-menti településen működő két magyar iskolára, a Técsői Magyar Tannyelvű 

Református Líceumra, valamint a Técsői Hollósy Simon Középiskolára sokkal nagyobb – és 

őket a létükben fenyegető – árnyékot vetnek az ukrán nacionalisták erőszakos ukránosítást 

célzó, a legelemibb európai értékeket semmibe vevő törvénytervezetei. De miként is működik 

a Hollósy Simon Középiskola a soviniszta politikai lázálmok árnyékában? 

  

Az olvasók kétharmada magyar, a könyvek nagyobbik része ukrán…  
2017. április 29. – Kárpátalja 

Tiszaújlak 80 százalékban magyarlakta nagyközségként simul a legmagyarabb folyóhoz. A 

település központjában pedig, a gödrökben igencsak bővelkedő Beregszász–Nagyszőlős 

főútvonal mentén egy egyemeletes középület emelkedik, mely otthont ad a helység községi 

tanácsának és számos más közintézményének, köztük a nagyközségi könyvtárnak is. 

 

Magyar emlékek Bajorországban 
2017. május 1. - Volksgruppen 

Az „Europa“-Club bécsi magyar kultúregyesület idén Bajorországba indít kultúrtörténeti 

kirándulást magyar emlékek nyomában. Erre az utazásra hangol rá kedden egy vetítettképes 

előadás a Collegium Hungaricumban. 

 

Elektronikus sajtó 

 

 

Határok nélkül 

2017. április 28. – Kossuth Rádió 

  

Szabadkán norvég támogatásból házakat építenének a migránsoknak 

Szabadkán norvég támogatásból házakat építenének a migránsoknak. Ezt a héten jelentették 

be és hatalmas felháborodást keltett a városban. A Vajdasági Magyar Szövetség helyi 

szervezete közleményben tiltakozott. 

 

Szlovákiában áprilisban kell beíratni az első osztályba a hatéves gyerekeket 
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http://karpataljalap.net/?q=2017/04/29/az-olvasok-ketharmada-magyar-konyvek-nagyobbik-resze-ukran
http://volksgruppen.orf.at/magyarok/stories/2834231/
http://www.mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth/?date=2017-04-28_18:30:00&ch=mr1
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Szlovákiában áprilisban kell beíratni az első osztályba a hatéves gyerekeket. Országos adatok 

még nincsenek, mert több iskolában csak a hónap utolsó napjaiban tartják az ünnepséggel 

egybekötött iskolai beíratást. A részletekről a Határok nélkül pozsonyi tudósítója számolt be. 

 

A határon túlra is eljutott a Jogállami kerekasztal 

A Magyar Polgári Együttműködés Egyesület országjáró körútja után az elmúlt két évben a 

határon túlra is eljuttatta a Jogállami kerekasztalt. A magyar alkotmányosság több, mint ezer 

éves történetét és a jelenlegi alaptörvényt bemutató előadás legutóbbi állomása csütörtökön a 

temesvári Új Ezredév Református Központ volt. A közönség által feltett számos kérdést is 

megválaszoló rendezvény végén a Határok nélkül tudósítója kérte mikrofon elé az előadókat. 

 

Az idén jubilált a Középiskolások Művészeti Vetélkedője 

KMV, azaz Középiskolások Művészeti Vetélkedője. Az idén jubilált a tehetségkutató 

rendezvény, ötvenedik alkalommal szervezték meg a délvidéki Óbecsén. Jelentőségét mi sem 

bizonyítja jobban, minthogy az egykori résztvevők, nyertesek többsége máig aktív tagja az 

ottani magyar közéletnek. Szilágyi Miklóst, a szervezőbizottság elnökét kérdezte a Határok 

nélkül munkatársa. 

  

Székelyföldi turnén a Szent Koronáról és a koronázási kincsekről szóló film 

Székelyföldi turnén a Szent Koronáról és koronázási kincsekről szóló film. A film a Magyar 

Tudományos Akadémia Szent Korona Kutatócsoportjának eredményeit mutatja be, 

látványosan, a korabeli hangulat felidézésével, eddig nem ismert dokumentumok és 

koronázási kellékek bemutatásával. A film alkotói a székelyföldi nézőkkel találkoztak a 

Csíkszeredai Magyar Főkonzulátus szervezésében.  

 

Zala-emléknapot szerveztek Lendván 

Zala György születésének 159. évfordulója alkalmából szervezték meg szülővárosában, 

Lendván a Zala-emléknapokat. Az aradi magyar közösség vezetőit is meghívták a 

Muravidékre, hiszen Aradon áll Zala György egyik legismertebb alkotása, a Szabadság-

szobor. 

 

Életmód-történeti kiállítást rendeztek be a mikóvári felújított Kálnoky 

kastélyban 

A mikóvári felújított Kálnoky kastélyban életmód-történeti kiállítást rendeztek be. A 17-18. 

századi női és férfi halószobák, szalon, étkező, bálterem mellett még egy korhű látványkonyha 
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is helyet kapott a pincében. Erdélyben a kastélyok és kúriák oly annyira tönkrementek, hogy 

ez az új bemutató tér kuriózum lesz az idelátogatóknak. 

  

Határok nélkül 

2017. április 29. – Kossuth Rádió 

  

Kárpátalján megyei versenyeken mérhetik össze a tehetséges fiatalok 

ügyességüket 

Kárpátalján is igyekeznek idejekorán felfedezni és fejleszteni a tehetséges fiatalokat: megyei 

versenyeken mérhetik össze tudásukat a képzőművészet, tánc és hangszeres zene terén 

legyenek azok fúvósok, vonósok, zongora vagy népi hangszerek. Legutóbb a zongoráé volt a 

főszerep. 

 

Beszélgetés Ludescher Gabriellával, Az Ártatlan áldozatok című könyv 

szerkesztőjével 

A trianoni határ kijelölése után a svábok lakta települések többsége Romániához került. 1945 

telén őket is elhurcolták a szovjet lágerekbe, ahol három nap helyett évekig dolgozva 

raboskodtak. Az Ártatlan áldozatok című, A szatmári svábok a Gulágon alcímű, most 

megjelent könyvről Ludescher Gabriellával, a szerkesztővel beszélgetett a Határok nélkül 

munkatársa. 

  

Emlékünnepség a felvidéki Dobfeneken, D. Kovács József szülőfalujában 

Ismét egy könyvajánló következik másik tájról, másik műfajból. D. Kovács József palóc 

mesegyűjteménye "A lólábú vőlegény" címmel az AB-art gondozásában jelent meg. A szerző, 

D. Kovács  József felvidéki magyar újságíró halálának első évfordulóján tartották a 

könyvbemutatóval egybekötött emlékünnepséget szülőfalujában, Dobfeneken. 

 

Sportsikereiről mesél Sztán Lilla Alíz, a Bartók Béla Líceum hetedik osztályos 

diákja 

Van, akit a mese varázsol el, van, akit az úszás. Sztán Lilla Alíz, a Bartók Béla líceum hetedik 

osztályos diákja naponta jár edzésre: hetedik éve úszik, harmadik éve pedig belekóstolt az 

öttusába is. Lilla nem csak a sportban jeleskedik, népdal-vetélkedőn országos második 

helyezést ért el, tanulásban pedig osztályelső. Életéről, a versenysportról, eredményekről és 

tervekről kérdezte a Határok nélkül riportere Sztán Lilla Alízt és mesterét, Gallovits Gyulát. 

 

http://www.mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth/?date=2017-04-29_18:30:00&ch=mr1
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A Lúdas Matyi c. táncjátékot mutatta be a csíkszeredai Hargita Nemzeti Székely 

Népi Együttes 

A Lúdas Matyi c. táncjátékot mutatta be a csíkszeredai Hargita Nemzeti Székely Népi 

Együttes. Az alkotók a társulat tagjai, akik az előadás létrehozásáról meséltek a Határok 

nélkül csíkszeredai tudósítójának. 

  

Határok nélkül 

2017. április 30. – Kossuth Rádió 

  

Tarts meg minket őseink szent hitében - ez az idei, 450 éves Csíksomlyói búcsú 

jelszava 

Tarts meg minket őseink szent hitében. Ez az idei 450 éves Csíksomlyói búcsú jelszava. A 

kegyhelyen már javában  a pünkösdi búcsúra készülnek. A 450. éves jubileumát ünneplő 

fogadalmi zarándoklat a Szent László Év jegyében zajlik. A Határok nélkül riportere 

beszélgetett Urbán Erik csíksomlyói ferences elöljáróval. 

  

Május 7-21. között rendezik meg Nagyváradon a 26. Festum Varadinum 

ünnepségsorozatot 

Nagyváradon minden Szent Lászlóról szól. Idén aztán kivált május 7-21. között rendezik meg 

a 26. Festum Varadinum ünnepségsorozatot. Közel 150 program várja majd az érdeklődőket. 

Az újdonságokról Szabó Ödönt, a fesztivál főszervezőjét Ionescu Nokolett kérdezte. 

  

Beszélgetés Link Lajossal, az Aracs-Turizmus civil szervezet vezetőjével 

De mit csináljon az a délvidéki település, ahol még csak meg sem fordult Szent László, nincs 

nagy hegye, hiszen a tengerszint feletti magassága nindössze 80 méter, és nincs tengere 

sem?  De van egy nyolcszáz éves Aracsi pusztatemploma, meg sok egyebe, amit száz tengerért 

sem adnának oda - mondja Link Lajos, az Aracs-Turizmus civil szervezet vezetője. Ő 

Törökbecsén az egyik pionírja a falusi turizmusnak. 

 

Interjú egy sikeres fiatal vállalkozóval, a muzslai Borvák Máriával 

Szenvedélyesen szeretni, amit csinálunk, játékosan, igényesen, környezettudatosan 

gazdálkodni úgy, hogy az a munka értékteremtés legyen - ez a muzslai BORVÁK Pincészet 

hitvallása, amely magyar nyelvű honlapjukon olvasható. A pincészet vezetője Borvák Mária 

fiatal vállalkozó, aki szerint csak akkor szabad pályázni valamilyen támogatásra, ha az ember 

már pontosan tudja, merre akar elindulni. Ő már tavaly is tudta, és a külhoni fiatal 

vállalkozók támogatási keretéből a szőlészetet erősítette meg. Idén, mivel családi 

http://www.mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth/?date=2017-04-30_18:30:00&ch=mr1
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vállalkozásról van szó, a külhoni  magyar családi vállalkozások pályázatából a 

borászatot szeretné erősíteni. 

  

Beszélgetés Kalmár Ferenc szomszédságpolitikáért felelős miniszteri biztossal 

Kalmár Ferenc nevét a nemzetközi közvélemény a róla elnevezett Európa Tanácsi jelentésből 

ismeri. A kollektív jogokat és az autonómiát az európai stabilitás eszközeként javasolta 

Strasbourgban, és ezt az Európa Tanács parlamenti közgyűlése el is fogadta 2014 tavaszán. A 

Kalmár Jelentés készítője 2015 ősz óta a Külgazdasági és Külügyminisztérium 

szomszédságpolitikai miniszteri biztosa, legfontosabb feladata a szomszédos országokkal 

közös kisebbségi vegyes bizottságok magyar társelnökeként való működés. Ez év április 

közepén ült tárgyalóasztalhoz az ukrán-magyar kisebbségi vegyes bizottság. Az utolsó, és nem 

túl sikeres találkozás 2011-ben volt, akkor az ukrán fél elzárkózott a közös jegyzőkönyv 

aláírásától. A 6 év utáni kapcsolatfelvételről kérdeztem Kalmár Ferencet. 

  

Határok nélkül 

2017. május 1. – Kossuth Rádió 

  

Arról a fogalomról, hogy munka, erősen megoszlanak a vélemények. A munka hívei azonban 

nem gyártnak elméleteket, ehelyett inkább dolgoznak. A munka ünnepén öt kis történetet 

hallunk. Egy közös bennük: családi vállalkozások. 

  

Látogatás egy felvidéki sajtkészítő családnál 

A felvidéki Buják Andor és fia, Dávid sajtkészítéssel foglalkozik. A pedagógus végzettségű 

zeneszerző és előadóművész apa az ötletember: kitalálja, hogy milyen ízesítésű sajtok és 

joghurtitalok készüljenek, az informatikus fia pedig az ötletek megvalósítója. 

  

Ismerkedés egy verbőci gazdával 

A több mint százezres kárpátaljai magyarság jelentős része falvakban él. Sokuk számára a 

megélhetést a föld biztosítja. Az ugocsai Verbőcön szinte minden faluban találunk 

fóliasátrakat. Horváth Attila verbőci lakos, aki szintén földműveléssel tartja el családját. 

  

Gumijavító és virágüzlet egy udvaron Kisbácson 

A Kolozsvár melletti Kisbácson különleges cégér áll a főút mentén: Gumijavító és virágüzlet. 

Először a gumijavítót indította el Kelemen Dezső, majd a veje is betársult. Kilin Zoltán 

felesége, Kati azonban virágüzletet szeretett volna, így most két vállalkozás is virágzik egy 

udvaron. 

http://www.mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth/?date=2017-05-01_18:30:00&ch=mr1
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1968 óta foglalkozik autószereléssel az aradi Molnár József 

Ritka manapság olyan emberrel találkozni, aki mindvégig hű marad pályájához. Az aradi 

Molnár József ilyen: 1968 óta dolgozik autószerelőként. A munkaszeretetet, a szakma 

fortélyaival együtt két fiának is átadta.  

  

Beszélgetés Dani Ernővel, aki falusi turizmussal lendített fel Székelykevét 

Híres Daniak lakják Székelykevét. Egyikük a Szerbia elleni NATO légitámadás időszakában 

lelőtte az amerikai légierő zászlóshajójának számító F117-es vadászbombázót. Ez egyedül neki 

sikerült. Első unokatestvére, a másik Dani, Ernő csodát tett az elvándorlás miatt fogyatkozó 

faluban. Falusi turizmusból él és tartja el családját, és meg sok falubelit.  

  

Kárpát Expressz 

2017. április 30. – M1 

  

Vackor beiskolázási program a Vajdaságban 

Nagy a sürgés-forgás a szabadkai Majsai Úti Általános Iskola udvarán, hiszen a leendő első 

osztályosok érkeznek a nyílt napra. Többségük anyanyelve a magyar, így fejlődésük 

szempontjából nagyon fontos, hogy ezen a nyelvén kezdjék meg tanulmányaikat. Ezért 

indította el még 2011-ben a Magyar Nemzeti Tanács a Vackor beiskolázási programot. 

  

Szent György-napi lovagi torna Felvidéken 

Lovagi bemutatóra készülnek a Szent György Lovagrend visegrádi apródképzőjének tagjai. 

Ám ezúttal nem a megszokott helyükön, a Salamon toronyban forgatják a fegyvereket, hanem 

felvidéki testvéreikhez látogatnak Nyitracsehibe, a Szent György-napi vigadalomra. 

  

Kezdetét vette a Tiszta Kárpátalja Program 

Motoros fűrésszel, fűkaszával és szemeteszsákokkal felfegyverkezve indul a szerednyei vár 

romjához a Tiszta Kárpátalja Program öttagú csapata, akik nemrég elhatározták, hogy 

kiszabadítják a szemétből és gazból a magyar történelmi emlékhelyeket. Reményeik szerint a 

rendezett környezet a turistákat is jobban vonzza majd. 

  

http://www.mediaklikk.hu/video/karpat-expressz-2017-04-30-i-adas-7/
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Beszélgetés egy nagyváradi magyarral, aki hamarosan Abu Dhabi 

közlekedéséért lesz felelős 

Magyarországon a 19. század végén hatalmas fejlődésnek indult a mobilizáció, különös 

tekintettel a kötött pályás közlekedésre. Nem történt ez másképp a Partiumban, Nagyváradon 

sem. A város 1906 óta rendelkezik villamossal, amely azóta is töretlen népszerűségnek 

örvend. A közlekedési vállalat élén a nagyváradi születésű Csuzi István áll. 

 

Térkép 

2017. április 29. - Duna World 

 

Küzdelem, kemény munka, kitartás, szinte mindenhez kell, amibe belefogunk. Anyaországi 

élsportolók beszéltek saját küzdelmeikről és élményekről bodrogközi és ung vidéki 

gyermekeknek a Fradi-suli program keretében. A Ferencvárosi Torna Club egyik fontos 

programja, hogy külhoni magyar gyerekek találkozhassanak a Fradi élsportolóival, hogy 

betekinthessenek az élsport kulisszái mögé. 

 

750 magyar fiatal érkezett Magyarországra Amerikából, Dél-Afrikából, Ausztráliából, Nyugat-

Európából, Macedóniából és a Kárpát-medence több szórvány vidékéből a Rákóczi Szövetség 

Diaszpóra és Szórvány programja keretében. Olyan fiatalok kaptak meghívást a júniusig tartó 

projektre, akik legalább egy évig részt vettek már a helyi közösségek munkájában. A fiatalok a 

több hetes útjuk során nemcsak Budapestet és a vidéki Magyarországot ismerhetik meg, 

hanem a Kárpát-medence magyar lakta vidékeit is. 

 

A beregszászi magyar Főiskolán a diákok körében már hagyomány, hogy Húsvét előtt az 

ünnephez kapcsolódó tárgyakat, tojásokat, terítőket készítenek, majd ezeket elárverezik. A 

bevételt a rászoruló központok támogatására fordítják. Az ötlet a Főiskola református 

lelkészétől származik, mára az ötlethez csatlakozott a Főiskola hallgatói önkormányzata is. 

 

A Reformáció 500. évfordulója alkalmából egy 6x2 méteres domborművet készítettek a 

Partiumi fafaragó tábor résztvevői. A Nemzetközi Fafaragó Tábor így a megszokott egy hét 

helyett két hétig tartott, hogy a szobrász művészek el tudják készíteni a művet.  

 

Kárpátalján az egészségügy területén óriási a lemaradás Európa nyugati feléhez képest. 

Nemcsak a felszereltség hiányos, de bizonyos speciális műtétek elvégzéséhez sincsen speciális 

http://www.mediaklikk.hu/video/terkep-2017-04-29-i-adas/
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szakorvos. Ezen a helyzeten próbál enyhíteni jó néhány anyaországi szakorvos, 

ellenszolgáltatás nélkül vállalnak munkát Kárpátalján.  

 

Érdemes úgy tekinteni a néphagyományra, mint egyfajta kulturális génbankra. Találunk 

benne olyan mintákat, amelyeknek most is helye lehet életünkben. Így vélekednek a 

székelyudvarhelyi Hagyományok Házának munkatársai. Ennek jegyében rendeztek a 

hétvégén Hagyományok Háza Napokat.  

 

Öt kontinens 

2017. április 29. - Duna World 

Indiában már negyven éve áll a magyar kultúra terjesztése és népszerűsítése szolgálatában a 

Magyar Tájékoztatás és Kulturális Központ. A vonzó kulturális kínálat sok indiait vesz rá a 

magyar nyelv tanulására. A Központ és a Delphi-i Egyetem nyelvtanfolyamain diákok és 

felnőttek sikerrel sajátítják el a nekik távoli nép nyelvét. A haladók még klasszikus verseinket 

is lefordítják. 

 

Wellandban működik az egyik legősibb magyar közösség. A Niagara vízesés közelében fekvő 

kisvárosban csaknem 5000 honfitársunk él. A Wellandi Magyar Önképző Kört 96 évvel 

ezelőtt a többi között azért hozták létre, hogy a tagjai együtt tanuljanak angolul, közösen 

ápolják a magyar kultúrát és szociális segélyként tegyenek a rászorulókért. Egész Ontario 

tartományban ez volt az első magyar egylet, amely saját székházzal működött. 

 

Erdély után Magyarországra látogattak a Határtalanul Program résztvevői. A dél-amerikai 

együttesek tagjai közvetlen közelről ismerkedtek meg a magyar ízekkel, táncokkal, 

szokásokkal. 

 

Több tucat anyaországi és partiumi kisdiák részvételével vers ünnepet tartottak Arany János 

szülővárosában, Nagyszalontán. Az esemény a hajdúnánási és királyhágói református 

egyházmegye által kezdeményezett szórványprogram része.  

 

18 ezer kilométerre Magyarországtól, Ausztrálián is túl, Új-Zélandon szép számmal élnek, sőt 

mi több őrzik magyarságukat honfitársaink. A 3000 fős magyar diaszpóra tagjai táncolnak, 

cserkészcsapatokat szerveznek és rendszeresen megünneplik nemzeti ünnepeinket. 

 

http://www.mediaklikk.hu/video/ot-kontinens-2017-04-29-i-adas/

