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Nyomtatott és online sajtó 
 

 

Nemzeti szuverenitásunk alapja a független gazdaságpolitika 
2017. május 6. – MTI, Kormány.hu, hirado.hu 

Szerencsés nemzet vagyunk, hiszen bárhol éljenek is a magyarok a világban megvan közöttük 

az összetartozás érzése, és sokan ajándékoznak meg bennünket barátságukkal – jelentette ki 

Varga Mihály a Magyarország Barátai Alapítvány díjátadó Ünnepségén a Pesti Vigadóban. A 

nemzetgazdasági miniszter az alapítvány munkáját értékelve elmondta: a szervezet támogatói 

sokat tesznek azért, hogy közvetítsék a világ felé Magyarország sikereit, a kormány tetteit 

megalapozó érveket és a kitűzött célokat. 

 

Fennállásának 20. évfordulóját ünnepelte a Kárpátaljai Magyar Vállalkozók 
Szövetsége 
2017. május 5. – MTI, Kárpátalja, karpatalja.ma, Webrádió 

Ünnepi küldöttgyűléssel méltatta megalakulásának 20. évfordulóját a Kárpátaljai Magyar 

Vállalkozók Szövetsége (KMVSZ) pénteken a Nagyszőlőshöz közeli Tiszapéterfalván. Potápi 

Árpád János, a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára köszöntőjében 

hangsúlyozta: a KMVSZ két évtizedes története a bizonyíték arra, hogy nem várhatjuk mástól 

helyzetünk jobbra fordulását, nekünk kell a kezünkbe vennünk a saját sorsunk alakítását. 

Kiemelte: A KMVSZ az elmúlt húsz esztendőben összekötő erő tudott lenni a kárpátaljai és az 

anyaországi, valamint a Kárpát-medence más régiójában élő magyar vállalkozók között is - 

fogalmazott, megjegyezve, hogy a KMVSZ minden időkben megbízható szakmai partnere a 

magyar kormánynak a nemzetpolitikai célok megvalósításában, a programok 

népszerűsítésében és lebonyolításában. 

 

Egy év alatt 25 százalékkal nőtt a Határtalanul! programra jelentkezők száma 
2017. május 5. – MTI, Kormány.hu, Híradó.hu, Magyar Idők, Magyar Hírlap, Orientpress 

Egy év alatt 25 százalékkal nőtt a Határtalanul! programra jelentkezők száma – mondta 

Rétvári Bence, az Emberi Erőforrások Minisztériumának parlamenti államtitkára. Az 

államtitkár felidézte, hogy a programon belül az elmúlt évben olyan változtatásokat hajtottak 

végre, amelyek „magasabb fordulatszámra” tudták kapcsolni azt. Így magasabb az egy diákra 

jutó támogatás összege, s míg korábban csak a szállás és az útiköltség, addig mostanra már az 

étkezés és egyéb programok is elszámolhatók. Rétvári jelezte: négy pályázati kör van, és 

folyamatos az elbírálás. Eddig két körön vannak túl, a tavalyi 125 százaléka a jelentkezők 

száma. Kifejtette: míg tavaly 28 582 diák utazott egész évben a határon túlra, idén már az első 

két forduló után 35 812 jelentkezővel számolhatnak, azaz egy év alatt 25 százalékkal nőtt a 

jelentkezők száma a hetedikesek körében. Ez az adat a további pályázati körökkel várhatóan 

tovább emelkedik majd – jegyezte meg a parlamenti államtitkár. 2013-hoz viszonyítva 
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legalább 3,5-szeres a növekedés, s 2010 óta több mint 140 ezer magyarországi diák vehetett 

részt a határon túli régiókat célzó tanulmányi utakon – összegzett. 

 

Újabb, közel fél milliárd forint támogatást kap a Kölcsey Ferenc Főgimnázium a 
magyar kormánytól 
2017. május 5. – Szatmár.ro 

A jó hírt Szilágyi Péter nemzetpolitikáért felelős helyettes államtitkár jelentette be péntek 

délelőtt a Szent László történelmi verseny nyitányaként. Magyarország kormánya tavaly 

tavasszal 250 millió forintos támogatást utalt át a Kölcsey Ferenc Főgimnáziumnak otthont 

adó épület nyílászáróinak cseréjére. Az újabb, 455 millió forintból (6,622 millió lej, 1,45 

millió euró) újjászületik majd az épület homlokzata. „Magyarország kormánya 2010 óta 

kiemelt figyelmet szentel a külhoni magyarság támogatására. Hogy ez nem csak üres frázis, 

bizonyítja a Kölcsey Ferenc Főgimnázium, a térség szimbolikus tanintézményének 

támogatása”, fogalmazott Szilágyi 

 

Áder János: egy ország szellemi kisugárzásának van befolyása a gazdaságra és a 
politikára is 
2017. május 5. – MTI, Magyar Idők, Vajdaság.ma, 888.hu, Híradó, Webrádió 

Egy ország nem csupán térképen körülhatárolt terület, gazdasággal, politikával, 

kereskedelemmel: van szellemi kisugárzása is, ami képes befolyásolni gazdasági, kulturális és 

politikai életünket - mondta Áder János köztársasági elnök pénteken Budapesten. Az államfő 

feleségével, Herczegh Anitával a Sándor-palotában fogadta a Magyarország Barátai 

Alapítvány tagjait, és köszöntő beszédében úgy fogalmazott, "önök hisznek a közvetlen 

tapasztalatok, a kiváló teljesítmények és a személyes kisugárzás sorsformáló erejében, és 

tudják, hogy a közös munkához a bizalmat, a vitákhoz a józan megértést csak a kölcsönös 

tisztelet adja meg. A tisztelet ereje pedig annál nagyobb, minél többet tudunk egymásról". 

 

Potápi: a bukovinai székelységnek sikerült megőriznie identitását 
2017. május 6. – Magyar Idők, Hír.ma, Híradó, OrientPress, Magyar Demokrata, Webrádió, 

Gondola.hu, Vajdaság.ma 

A bukovinai székelyeknek sikerült megőrizni az erdélyi székelyektől való elválásuk után 

kialakított identitásukat, és sokat adtak hozzá a magyar kultúrához - mondta a 

nemzetpolitikáért felelős államtitkár szombaton Szekszárdon, egy székelyek 

visszaemlékezéseit tartalmazó könyv bemutatóján. Potápi Árpád János a Babits Mihály 

Kulturális Központban rendezett esemény résztvevőit köszöntve hozzátette: a bukovinai 

székelyek az elmúlt 76 évben bizonyították, hogy nem rosszabbak az itt élőknél. "Becsületesen 

dolgoztunk, szorgalmasak voltunk, és megkapaszkodtunk ezen a tájon" - fogalmazott a 

bukovinai székely származású politikus. 
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Indul a Gólyahír Program 
2017. május 6. – Pannon RTV, MTI 

Anyák napja alkalmával indítja el a Rákóczi Szövetség a határon túli magyar újszülötteket 

megszólító Gólyahír Programját. Minden olyan újszülött gyermek, aki magyarul beszélő 

családban születik, megkapja a Szövetség Első Könyvem című kötetét, amely a magyar 

közösségek újszülöttjeit és családjukat szólítja meg. A kiadvány a családra, az újszülöttre és a 

magyar kultúrára vonatkozóan tartalmaz fejezeteket, illetve a Rákóczi Szövetség Kárpát-

medencei magyar közössége nevében köszönti a gyermeket családjával együtt. A Gólyahír 

Programot a Rákóczi Szövetség 2017 májusától azokra a területekre kiterjeszti ki, ahol a 

Beiratkozási Programja jelenleg is működik: a teljes Felvidék, a kárpátaljai Felső-Tisza vidék, 

az erdélyi Máramaros, Bihar, Temes és Fehér megye, valamint Dés és régiója, illetve a 

vajdasági szórvány és Horvátország. 

 

Bánsági Magyar Napok a kettősség jegyében 
2017. május 5. – Krónika 

Immár 22 éves hagyomány, hogy május első felében ünnepel a bánsági, azon belül a 

temesvári magyarság. A Szász Enikő színművész, a Temesvári Magyar Nőszövetség elnöke 

által megálmodott Bánsági Magyar Napokat a Kettősség című, magyar képzőművészeket 

felvonultató képzőművészeti kiállítás nyitotta meg csütörtökön délután. Szász Enikő 

főszervező szerint a tárlat címe olyan téma, amibe számos dolog, akár a kettős identitás is 

belefér. „Köztudott, hogy a Bánság többnemzetiségű vidék, nagyon sokan vegyes házasságban 

élnek, és úgy élik meg a saját identitásukat, kultúrájukat, mint aminek két összetevője van: a 

többségi és a kisebbségi” – fűzte hozzá Szász Enikő. 

 

Durván támadják a székelyföldi románok a kórházi anyanyelvhasználatot 
2017. május 5. – Krónika, Erdély Ma, Háromszék, transidex.ro, maszol.ro, Nyugati Jelen 

A Kovászna, Hargita és Maros Megyei Románok Civil Fóruma szerint az 

anyanyelvhasználatot az egészségügyi intézményekben lehetővé tevő, nemrég megszavazott 

törvénytervezet „durva, alkotmányellenes és diszkriminatív törvényhozási hiba", „fölösleges 

luxus", amely bürokratikus bonyodalmakat okoz, és indokolatlan költségekkel jár majd. Az 

Agerpres hírügynökséghez pénteken eljuttatott közlemény szerint a három székelyföldi 

megyében élő románok fórumának igazgatótanácsa azt állítja: az RMDSZ által indítványozott 

jogszabályt áprilisban úgy szavazta meg az alsóház – miután a szenátus hallgatólagosan 

elfogadta azt –, hogy a 263 képviselő a tények ismeretének hiányában, „elmenőben" 

szavazott, mert az ülést már berekesztették. A közlemény szerzői úgy vélik: a törvény negatív 

következményeket fog maga után vonni az egészségügyben, ráadásul sérti az alkotmányt és a 

jogállamiságot. 
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„Szinte biztosra” veszik a pápalátogatást a bukaresti katolikusok 
2017. május 5. – Krónika, transindex.ro, maszol.ro, szekelyhon.ro 

„Majdnem biztos", hogy jövőre Romániába látogat Ferenc pápa – jelentette ki Ioan Robu, 

Bukarest római katolikus érseke pénteki kolozsvári sajtótájékoztatóján. Az érsek úgy 

vélekedett, a pápa romániai látogatását össze lehetne kapcsolni a kommunista börtönökben 

mártírhalált halt hét görögkatolikus püspök boldoggá avatásával. Ioan Robu felidézte, hogy a 

katolikus egyházfő már három meghívást kapott Romániába: egyet az államfőtől, egyet a 

Román Ortodox Patriarkátustól és egyet a Romániai Katolikus Püspöki Konferenciától. „Nem 

tudjuk, mikor jön, de majdnem biztosak vagyunk benne, hogy jövő évben el fog jönni" – 

idézte az érsek Ferenc pápa látogatásával kapcsolatos nyilatkozatát az Agerpres 

hírügynökség. 

 

Jakubinyi György: jövő héten hívjuk meg Ferenc pápát Csíksomlyóra 
2017. május 5. – Krónika, MTI, maszol.ro, Bihari Napló 

Jakubinyi György gyulafehérvári érsek az MTI-nek elmondta: a Romániai Katolikus Püspöki 

Konferencia pénteken zárult kolozsvári ülésén megszavazta, hogy a pápa Csíksomlyón 

találkozzék a romániai katolikus egyházban többségben levő magyar híveivel. Hozzátette: az 

erre vonatkozó meghívót a jövő héten küldi el Rómába. Szerinte ezt az is indokolná, hogy az 

idén 450 éves a csíksomlyói búcsú. Jakubinyi György az MTI felvetésére emlékeztetett arra, 

hogy a gyulafehérvári főegyházmegye egy hónappal ezelőtt közzétett állásfoglalásában 

leszögezte: akkor válik lehetővé a pápa romániai látogatása, ha Bukarest biztosítja, hogy a 

hívek gyakorolhassák az alkotmányos kisebbségi és felekezeti jogaikat. Az állásfoglalásban 

elsősorban a kommunista rezsim által államosított egyházi javak visszaszolgáltatási 

folyamatának az elakadását és az egyházi oktatás akadályozását sérelmezték. 

 

Találkoztam a boldogsággal én, kisebbségi volt és optimista  
2017. május 5. – Balázsi-Pál Előd – transindex.ro 

„Brüsszelben konferenciázott május 3-4-én az európai őshonos kisebbségek ernyőszervezete, 

a FUEN. Mit konferenciázott, ünnepelt. Na jó, meg készült a munka folytatására” – írta 

Balázsi-Pál Előd a transindex.ro-n. 

 

Továbbra is kérdéses a katolikus líceum ügyének rendezése  
2017. május 5. – transindex.ro 

Nem írta alá Szövérffi László jegyző azokat a tanácsi határozatokat, amelyeket csütörtökön, a 

rendkívüli ülésén fogadott el a Marosvásárhelyi Tanács, így továbbra sem látszik megoldódni 

a II. Rákóczi Ferenc Római Katolikus Teológiai Líceum ügye. A három határozattervezetet a 

Szabad Emberek Pártja (POL) nyújtotta be, az első kettő a líceum alapítása kapcsán ejtett 

formai hibákat, problémákat volt hivatott megoldani, a harmadik pedig egy bizottságnak a 

létrehozására vonatkozott, amelynek az iskolával kapcsolatos történéseket kellene 

monitorizálnia.  
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Bukarestből Debrecenbe kerül Bocskai István jogara 
2017. május 6. – Krónika 

Bocskai István fejedelmi botja – jogara – lesz az idei múzeumok éjszakája debreceni 

programjainak szenzációja: az egykori erdélyi fejedelem uralkodói jelvénye Bukarestből 

érkezik a Déri Múzeum kupolatermébe – jelentette be a város polgármestere a leendő 

kiállítás helyszínén tartott sajtótájékoztatón pénteken. Papp László (Fidesz-KDNP) 

hozzátette: hosszú tárgyalások eredményeként adja kölcsön az ereklyét a Román Nemzeti 

Történeti Múzeum. A két intézmény már megállapodott erről, jelenleg miniszteri 

jóváhagyásra várnak. 

 

Román nyelvű tankönyvek szerzőinek ajánl ösztöndíjat az RMDSZ 
2017. május 6. – Krónika, transindex.ro, maszol.ro, szekelyhon.ro 

Pályázatot ír ki az RMDSZ román nyelvű tankönyvek megírására – jelentette be Kelemen 

Hunor szövetségi elnök szombaton a Marosvásárhelyen szervezett pedagógusfórumon. A 

találkozón az erdélyi magyar oktatás problémáit és azok lehetséges megoldásait vették 

számba. A fórumon résztvevők a szórványoktatás, a román nyelv idegen nyelvként való 

tanítása, a tankönyvek előkészítése, a tanárhiány, a megyei oktatási tervek, az oktatáskutató 

és továbbképző központ létrehozásának témájában tanácskoztak. Mint elhangzott, 2013 és 

2015 között helyi szinten olyan dokumentumokat készített elő az RMDSZ és a Romániai 

Magyar Pedagógusok Szövetsége, amelyek akkor alkalmasak voltak a problémák feltárására 

és megoldására. Ezt a munkát most újra kell kezdeni, a korrekciókat el kell végezni, ha 

valóban gyermekközpontú oktatást akarunk” – fogalmazott Kelemen Hunor RMDSZ-elnök. 

 

Református ünnepre várnak a nagyváradi várba 
2017. május 6. – Krónika 

Őrizd a várat! címmel szervezik meg május 20-án a nagyváradi várban a Református 

Egységnapot – az esemény házigazdája a Királyhágómelléki Református Egyházkerület. A 

szervezők szerint az a tény, hogy éppen a reformáció évében tartják Váradon ezt az eseményt, 

alkalmat ad arra, hogy egy nagyszabású ünnepi rendezvénnyel mutassák fel református 

hitüket és erejüket. A rendezvényre a Kárpát-medence minden szegletéből várnak 

érdeklődőket. 

 

Díjazták a református műemlék épületek megőrzőit 
2017. május 7. – Krónika 

A reformáció kezdetének 500 éves évfordulója apropóján az egyházi műemlék épületek felé 

fordult a kolozsvári Kelemen Lajos Műemlékvédő Társaság (KLMT) figyelme, amely 

Magyarország főkonzulátusával közösen pénteken adta át az öt évvel ezelőtt létrehozott 

Kelemen Lajos Műemlékvédelmi Díjat. A Kolozsvári Magyar Operában tartott ünnepségen az 

Erdélyi Református Egyházkerületet, valamint a Kolozsvár-Belvárosi és a Széki Református 

Egyházközséget tüntették ki. Gaal György történész, a műemlékvédő társaság elnöke 

köszöntőjében rámutatott: idén olyan műemlék épületek támogatását, illetve felújítását 

ismerik el a díjjal, amelyek jelképük városuknak – ilyen a kincses városban a Farkas utcai 
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református templom, a nagyenyedi Bethlen Gábor Kollégium épülete és a széki református 

templom is. 

 

Érseki aggodalom: két év múlva eltűnhet a vásárhelyi katolikus iskola 
2017. május 7. – Krónika 

Két éven belül megszűnhet, illetve eltűnhet az iskolahálózatból a marosvásárhelyi Római 

Katolikus Teológiai Gimnázium – figyelmeztetett a Mediafax hírügynökség szerint Jakubinyi 

György gyulafehérvári római katolikus érsek, aki szerint az illetékes hatóságok folyamatosan 

elterelő tevékenységet folytatnak a probléma tényleges megoldása helyett. Jakubinyi a 

pénteken Kolozsváron tartott sajtótájékoztatóján beszélt arról, hogy az ügyben Miguel Maury 

Buendía bukaresti apostoli nuncius segítségét is kérték, aki egyeztetett Teodor Meleşcanu 

külügyminiszterrel, a tárcavezető pedig állítólag ígéretet tett arra, hogy az igazságügyi 

minisztérium kivizsgálja az esetet. Az érsek emlékeztetett: a vásárhelyi tanintézetet két évvel 

ezelőtt, törvényes úton hozták létre, most viszont a korrupcióellenes ügyészség (DNA) 

megkérdőjelezte az eljárás legalitását azzal, hogy semmisnek vette a megyei és a helyi tanács, 

valamint a tanfelügyelőség vonatkozó okiratait. 

 

Winkler szerint mérföldkő a szórvány számára a zilahi kongresszus  
2017. május 7. – transindex.ro 

Az RMDSZ zilahi kongresszusa mérföldkő a szórvány számára, ugyanis alapszabályzatban 

rögzítenének egy olyan alapelvet, amely az erdélyi magyar közösség belső szolidaritását 

erősíti, emelte ki politikai tájékoztatójában Winkler Gyula EP-képviselő, az RMDSZ Hunyad 

megyei elnöke, aki pénteken a Vajdahunyadi RMDSZ tisztújító gyűlésén vett részt. 

"Szórványpolitikus először 2012-ben kapott bejutó helyet a székelyföldi parlamenti 

képviselőjelöltek listáján, majd 2016-ban a Szeben megyei képviselőjelölt indulhatott bejutó 

helyen Székelyföldön úgy, hogy a teljes szórványközösség ügyét felkarolja és képviseli a 

bukaresti törvényhozásban. Bízok abban, hogy a zilahi kongresszuson a résztvevő küldöttek 

támogatni fogják szavazataikkal azt a javaslatot, melyet az SZKT legutóbbi ülésén elfogadott: 

az RMDSZ parlamenti listáin rotációs alapon mindig biztos bejutó helyen szerepel egy olyan 

jelölt, aki szórványmegyéből származik és emiatt soha nem juthatna be megyei listán a 

parlamentbe" – magyarázta Winkler Gyula.  

 

Innovációs központot hoznának létre Sepsiszentgyörgyön 
2017. május 7. – szekelyhon.ro 

Innovációs központot és startup vállalkozói házat tervez a sepsiszentgyörgyi önkormányzat a 

volt Román Nemzeti Bank három évvel ezelőtt a város tulajdonába került épületének két 

szintjén. A testület pénteki rendkívüli ülésén elfogadták az IT Plusz Egyesület adományát, az 

ingatlan felújításának százezer lej értékű technikai dokumentációját. A tervek szerint a 

Digitális Székelyföld kiépítésének egyik lépése a központ megalakítása, ez inkubációs 

központként is működne, székhelyet biztosítva innovatív, start up vállalkozásoknak, de 

mentorprogramokkal és képzésekkel is segítenék a vállalkozókat, hogy elkerüljék a 
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buktatókat, és tőkét szerezzenek az ötleteik megvalósítására. Az egyesület közben feltérképezi 

a lehetséges startuppereket, partnereket, és vállalkozókat. 

 

Erdély története új román szemszögből 
2017. május 8. – Krónika 

Soha nem fog azonos hullámhosszra kerülni a román és a magyar történelemírás, hisz száz 

évvel ezelőtt Románia kiegészült, Magyarország pedig elveszítette területének jelentős részét 

– jelentette ki Ioan Aurel Pop kolozsvári történész, a BBTE rektora, aki Marosvásárhelyen 

mutatta be legújabb, Erdély története című kötetét. 

 

Trianon és december elseje fogságában 
2017. május 7. – Pataky István – Magyar Idők 

Erdély történelmének taglalásával ma is gyorsan és könnyen korbácsolhatók fel az indulatok 

Magyarországon és Romániában egyaránt. A politikának olykor nyilvánvalóan érdeke a 

feszültségkeltés, a történészek számára természetes az egyet nem értés. Ront a helyzeten, ha a 

politika megjelenik a történészi megnyilvánulásokban. 

 

 

A magyarság érdekében találkoztak 
2017. május 5. – Felvidék Ma 

Potápi Árpád János, nemzetpolitikáért felelős államtitkár és Rigó Konrád kulturális 

államtitkár találkozójáról adott hírt a Pátria rádió május 4-én. Vasik János a két 

államtitkárral telefonon beszélgetett. Fontos maga a tény, hogy találkoztak – mondta Potápi. 

Ugyanis sem Rigó Konráddal nem találkozott még eddig, de a tárgyaláson elhangzott 

témákról sem tárgyalt eddig senkivel. A magyar államtitkár kiemelte, mivel a találkozó 

informális volt, ezért nem tájékoztatták arról a sajtó munkatársait. A legtöbb szó a kulturális 

alap kialakításáról és a támogatási rendszerről esett, beszéltek a Rákóczi kastélyról és más 

fontos kulturális eseményekről is – hangzott el a Pátria adásában. Potápi szerint nagyon 

fontos, hogy a magyar politikusok tárgyaljanak egymással, hiszen egy céljuk van: a szlovákiai 

magyar közösség megmaradása szülőföldjén. Ezek a találkozók a nemzet érdekét szolgálják – 

véli Potápi. 

 

Csáky: jó lenne még ebben a ciklusban áttörést elérni a kisebbségvédelem 
terén 
2017. május 5. – hirek.sk 

Az Európai Nemzeti Kisebbségek Föderatív Uniója, a FUEN május 3-4-én Brüsszelben 

mutatta be azt a Kisebbségvédelmi Csomagot (Minority SafePack), amellyel szeretné elérni, 

hogy az Európai Unió kiszélesítse az őshonos kisebbségek jogait. Az uniós polgárok 

megkülönböztetése elleni küzdelem és a kisebbségek védelme az uniós tagállamokban címmel 

pedig az Európai Parlament Petíciós Bizottsága május 4-én tartott nyilvános meghallgatást. 
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Minderről Csáky Pál, a Magyar Közösség Pártja európai parlamenti képviselője nyilatkozott a 

hirek.sk-nak. 

 

A Dunaszerdahelyi járásban biztató a magyar iskolába íratottak száma 
2017. május 7. – hirek.sk 

Április végével lezárultak a beíratások az alapiskolákba. A magyarok által lakott legnagyobb 

járásban, a Dunaszerdahelyiben 742 első osztályos gyermek kezdi szeptemberben az új 

tanévet magyar tannyelvű iskolában, ami az előző évhez képest 27-tel több kiselsőst jelent. 

Országos szinten a legtöbb elsőst a dunaszerdahelyi Vámbéry Ármin Alapiskolába írattak be, 

szám szerint 95-öt. Ez 30 beíratott diákkal több, mint tavaly. 

 

Már 1766 személy veszítette el szlovák állampolgárságát 
2017. május 7. – bumm.sk, Felvidék Ma, hirek.sk 

Már 1766 azoknak a személyeknek a száma, akik az állampolgársági törvény 2010 júliusi 

hatályba lépte óta elveszítették szlovák állampolgárságukat. A magyar állampolgárság 

felvétele miatt eddig 91-en veszítették el a szlovákot. A legtöbben, szám szerint 464-en a cseh 

állampolgárság felvétele miatt lettek megfosztva a szlováktól – derül ki a belügyminisztérium 

adataiból. 

 

Szülőföldem, a Felvidék - fotókiállítás Dunaszerdahelyen 
2017. május 7. – Felvidék Ma, hirek.sk 

Második alkalommal hirdetett fotópályázatot amatőr fényképészek számára Szülőföldem a 

Felvidék címmel a Magyar Közösség Pártja. A versenybe 92 alkotó küldött be összesen 270 

pályaművet, amelyek közül a szakmai zsűri mintegy 30 alkotást választott ki a beérkezett 

fotókból összeállított kiállításra, amelyet a dunaszerdahelyi Csaplár Benedek Művelődési 

Házban mutattak be. 

 

Egyháztörténeti jelentőségű a Timóteus Nyugdíjas Otthon létesítése 
2017. május 7. – hirek.sk 

Június 1-től fogadhatja első lakóit a komáromi református gyülekezet tulajdonába tartozó, tíz 

év alatt fokozatos felújításon áteső, volt fiú-árvaházban nyíló, 40 férőhelyes Timóteus 

Missziós Központ és Nyugdíjas Otthon. A Szlovákiai Református Keresztyén Egyház és a 

Komáromi Református Egyházközség szombaton közösen tartotta a Timóteus-ház ünnepi 

megnyitó ünnepségét. Igét hirdetett dr. Erdélyi Géza, a Szlovákiai Református Keresztyén 

Egyház nyugalmazott, tiszteletbeli püspöke. 

 

Aki végig megmaradt gömöri embernek és magyarnak: Szent-Ivány József 
2017. május 7. – Felvidék Ma 

Hézagpótló mű, valóban az, mert hogy mekkora a hézag történelmi ismereteinkben, ezt akkor 

ismerjük fel, ha csak belelapozunk, hátha még el is olvassuk a Kis lépések nagy politikusa 

című könyvet Szent-Ivány Józsefről, a politikus és művelődésszervezőről, amelynek 
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bemutatóját a Fórum Kisebbségkutató Intézet és a Nemzetpolitikai Kutatóintézet április 27-

én tartotta a Magyarság Házában. 

 

Nem feledhetjük el első világháborús hőseinket! 
2017. május 5. – Vajdaság Ma 

Jövőre, 2018. november 11-én lesz száz éve, hogy véget ért az első világháború. A Nagy 

Háború Kutatásáért Közhasznú Alapítvány a Honvédelmi Minisztérium támogatásával a 

határon túli magyarok által lakott régiókban is igyekszik minél több emléket megmenteni az 

utókor számára az elfelejtett hősökről. A kutatás a Vajdaságra is kiterjed, ahol három nagy 

katonakórház működött. Újvidéken, Zomborban és Szabadkán külön katonatemető is 

létezett. Ezek nagy részét felszámolták, alig néhány sír maradt meg, a keresztek eltűntek. 

  

Felavatták a Duna menti svábok járeki emlékművét 
2017. május 6. – Pannon RTV, Vajdasági RTV 

Felavatták és megszentelték a Duna menti svábok járeki emlékművét. Az eseményen jelen 

volt Aleksandar Vučić, szerb kormányfő is. Éveken át egy dombon álló fakereszthez jártak ki a 

hozzátartozók, emlékezők. Tizennégy év telt el a méltó emlékhely megépítésééig. Mint a 

kormányfő fogalmazott, a mai nap jelentős minden szerb és német számára: "Ezzel a lépéssel 

Szerbia bebizonyította, hogy tisztelettel tud adózni más nemzetiségek áldozatai előtt is, ami 

nagyon fontos, hiszen csak így várhatjuk el, hogy a szerb áldozatok előtt is fejet hajtsanak", 

hangsúlyozta Vučić, majd köszönetet mondott Angela Merkel, német kancellárnak, amiért a 

nehéz időszakokban mindenben támogatta Szerbiát. Hans Supritz, a Duna menti svábok 

nemzetközi szervezetének elnöke felszólalásában elmondta, a Duba menti svábok soha sem 

ítélték el a szerbeket, mindazokért, amit a németek átéltek azokban az években 

  

Paskó: Az itthon maradás legyen érzelmi döntés 
2017. május 6. – Vajdaság Ma 

A vajdasági egyetemi városokba szervezett egynapos tanulmányutat a Magyar Nemzeti 

Tanács. A harmadikos középiskolások Szabadka és Újvidék egyetemi karaival ismerkedtek 

meg a szombati napon. Az MNT tavaly kezdeményezte az ingyenes tavaszi tanulmányutakat, 

amelyek célja, hogy a fiatalok megismerkedjenek a hazai felsőoktatási lehetőségekkel és az 

egyetemi városokkal – ismertette Paskó Csaba, az MNT Végrehajtó Bizottságának tagja a 

diákok fogadásakor. A közel 50 Óbecséről, Adáról, Zentáról érkezett tanuló elsőként 

Szabadka egyik legrégebbi épületével, a Ferencesek templomával ismerkedett meg, ahol a 

szerzetesrend és az egyetemek képviselői köszöntötték a fiatalokat, majd a csoport 

ellátogatott a Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar, a Szabadkai Műszaki Szakfőiskola és az 

Építőmérnöki Kar épületébe. 

  

Híd a magyar és a délszláv kultúra között 
2017. május 6. – Magyar Szó 
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Mirjana Burzan–Kacziba Ágnes: Srpsko-mađarski rečnik / Szerb–magyar szótár, Juhász 

Erzsébet: Határregény, a Juhász Árpád-monográfia, vagy Telcs Ede éremművészete – csak 

néhány kiadvány címe azok közül, amelyeket az újvidéki Forum Könyvkiadó Intézet magával 

hozott a napokban Belgrádba, hogy 60 éves fennállása alkalmából a Collegium 

Hungaricumban bemutassa azokat a közönségnek. A belgrádiak nagy érdeklődéssel fogadták 

a bemutatkozó estet. 

  

Pacsér: Befejeződött a református templom felújítása 
2017. május 7. – Vajdaság Ma, Pannon RTV 

Hálaadó istentisztelettel ünnepelték a református templom felújítását, a betelepülés 231. 

évfordulóját és az anyák napját a pacséri református templomban. A XIX. századi 

műemléktemplom a Rómer Flóris Terv támogatásának köszönhetően újulhatott meg teljes 

körűen, ugyanis a Magyar Kormány e tervének legfontosabb feladata a veszélyben lévő 

külhoni, magyar vonatkozású műemlékek megóvása, fizikai állagvédelme, az értékek 

dokumentálása és feltárása. 

  

Konferencia a Duna-régióról Újvidéken 
2017. május 7. – Pannon RTV 

Többnapos tudományos konferencia zajlott Újvidéken a Duna-régió jegyében, amelyen 14 

országból érkezett fiatalok vitattak meg olyan aktuális kérdéseket, mint a migránsválság, a 

média helyzete, valamint az egyes dunamenti országok politikai diskurzusa. A dunamenti 

régió egy európai uniós térség, mely saját fejlesztési stratégiával, kitűzött célokkal 

rendelkezik, és ennek a stratégiának részese minden dunamenti ország. Az Újvidéken 

megtartott előadássorozatra érkezett részvevők között akadt olyan is, aki eddig nem is tudott 

a régió létezéséről. 

  

Ki lesz az új kormányfő? – Vučić négyre szűkítette a lehetséges jelöltek körét 
2017. május 7. – Pannon RTV 

Aleksandar Vučić újonnan megválasztott államfő négyre szűkítette a lehetséges kormányfők 

körét – írja az Alo magazin. Eszerint a következő miniszterelnök Ivica Dačić, Nikola 

Selaković, Ana Brnabić vagy Miloš Vučević lehet. Az új kormányfő személye sok dologtól függ 

– jelentette ki az Alo kormányközeli informátora. Azt írják, a döntésre kihatással lesznek a 

kül-és belpolitikai viszonyok, valamint az egyén munkaszokása is. Vučić az összes szempontot 

megvizsgálja és csak ezután dönt arról, hogy ki veheti át tőle júniusban a kormányfői posztot. 

 

Ukrajnában zárul a Csárdáskirányő turné 
2017. május 5. – MTI, Kárpátalja 

Ukrajnában zárul a Csárdáskirányő-turné, május 6-án Ivano-Frankivszkban, a második 

Kárpátalja Fesztiválon, 7-én Lembergben, míg május 9-én Csernovicban hallhatja a közönség 

Kálmán Imre legnépszerűbb operettjének dallamait - közölte a Külgazdasági és 
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Külügyminisztérium - Balassi Intézet az MTI-vel pénteken.  A Csárdáskirálynő születésének 

100. évfordulója alkalmából a Külgazdasági és Külügyminisztérium - Balassi Intézet a 

Budapesti Operettszínház, valamint a Pentaton Koncert- és Művészügynökség partnerségével 

2016 januárjában indította el Kálmán Imre művének zenei keresztmetszetét bemutató 

nemzetközi turnéját. 

  

 

Megfosztottak ukrán állampolgárságától egy kijevi parlamenti képviselőt 
2017. május 5. – MTI, karpatalja.ma 

Petro Porosenko ukrán elnök rendelete alapján megfosztották ukrán állampolgárságától a 

kijevi parlament egyik képviselőjét, Andrij Artemenkót – erősítette meg pénteken az ország 

migrációs hivatala. A közlemény szerint az államfő az ukrán alkotmány alapján és a hatályos 

jogszabályok szerint rendelte el, hogy a honatya ukrán állampolgárságtól történő 

megfosztását, mivel kanadai állampolgársággal is rendelkezik. 

  

Művelődési ház lesz a romladozó volt iskolaépületből  
2017. május 7. – Kárpátalja 

Van abban valami abszurditás, hogy a döntő részben magyarlakta Tiszaújlakon az 1960–

1970-es években jókora ukrán iskola épült, a 2000-es évek első évtizedében pedig egy új, és 

ugyancsak tekintélyes méretű épület nyílt a helyi ukrán középiskola számára, melynek 

befogadóképessége messze meghaladja a nagyközségben élő ukránok létszámarányát. 

Mindenesetre az új iskola felépülése után a régit átadták a csendes romladozásnak. Közben 

viszont a volt művelődési ház magánkézbe került, így a nagyközség kultúrház nélkül maradt. 

A legutóbbi helyhatósági választások során polgármesterré választott és a KMKSZ által 

támogatott Kovács István viszont – a képviselőtestülettel együtt – úgy döntött: művelődési 

házat alakítanak ki a felújítandó volt iskolaépületből. 

 

A közösségi események központja lesz a laskói ifjúsági otthon 
2017. május 5. – Huncro.hr 

Pár héttel ezelőtt még a falu egyik leglepusztultabb pontja volt ez az épület, hamarosan pedig 

ismét a közösségi események központja lehet. – Az egykori ifjúsági otthonban otthont 

teremtünk a fiataloknak, és újra tudnak majd rendezvényeket tartani a falusiak – mondja 

Munk Erik, a laskói Ifjúsági Egyesület és a helyi HMDK-szervezet elnöke, aki az elmúlt 

időszakban sokat tett azért, hogy a település lakossága ismét egységes legyen, és számos terve 

van az elkövetkező időszakra is. 

 

Vukovári magyarok a horvát köztévében 
2017. május 5. – Huncro.hr 

A Vukovári Magyarok Egyesületének tagjai rendszeresen részt vesznek a városi eseményeken, 

többször képviselték is már a települést, így természetes, hogy a múlt héten a Vukovárról 
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http://www.karpatalja.ma/karpatalja/kozelet/megfosztottak-ukran-allampolgarsagatol-egy-kijevi-parlamenti-kepviselot/
http://karpataljalap.net/?q=2017/05/07/muvelodesi-haz-lesz-romladozo-volt-iskolaepuletbol
http://www.kepesujsag.com/kozossegi-esemenyek-kozpontja-lesz-laskoi-ifjusagi-otthon/
http://www.kepesujsag.com/vukovari-magyarok-horvat-kozteveben/
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jelentkező Dobro jutro, Hrvatska (Jó reggelt, Horvátország) műsorban az egyesületet is 

bemutatták. 

 

 

 

Zene, tánc, hazai ételek és virágok a hegyháti magyarok legnagyobb 
rendezvényén 
2017. május 5. – Huncro.hr 

Közel negyven kiállító, fellépőkben gazdag kultúrműsor és magyaros ételek várták a 

vendégeket a hegyháti magyarok legnagyobb rendezvényén, a 11. dályhegyi virágfesztiválon. 

 

Valentiny Géza emléktábla Bécsben 
2017. május 6. - Volksgruppen 

A bécsi Europa Club egykori elnökének Valentiny Gézának az emléktábláját leplezték le és 

áldották meg Bécsben a Collegium Pazmaneumban. Az Europa Club és a Pazmaneum közös 

rendezvényén szentmisével és beszédekkel adóztak a bécsi prelátus emlékének, aki 

szombaton lett volna 90 éves. 

 
 

Elektronikus sajtó 

 

 

Határok nélkül 

2017. május 5. – Kossuth Rádió 

 

Az Európai Parlament Petíciós Bizottsága közmeghallgatást tartott Brüsszelben 

az európai kisebbségek ügyében 

Az Európai Parlament Petíciós Bizottsága közmeghallgatást tartott Brüsszelben Harc az 

Európai Unió polgárainak az uniós tagországokban történő diszkriminációja ellen és a 

kisebbségek védelme címmel, amelyen felszólalt Tőkés László EP-képviselő, a PETI póttagja, 

aki hozzászólásában a romániai magyar közösség sérelmeire hívta fel a figyelmet. Konkrét 

esetekként említve a Sepsiszentgyörgyi Székely Mikó Református Kollégium 

visszaállamosítását és a Marosvásárhelyi Római Katolikus Gimnázium ügyét. 
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http://www.kepesujsag.com/zene-tanc-hazai-etelek-es-viragok-hegyhati-magyarok-legnagyobb-rendezvenyen/
http://www.kepesujsag.com/zene-tanc-hazai-etelek-es-viragok-hegyhati-magyarok-legnagyobb-rendezvenyen/
http://volksgruppen.orf.at/magyarok/stories/2841659/
http://www.mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth/?date=2017-05-06_20:05:00&ch=mr1
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Interjú Csáky Pál EP képviselővel a kisebbségek ügyében tartott 

közmeghallgatással kapcsolatban 

A tanácskozások végén Csáky Pál felvidéki EP képviselő, a Petíciós Bizottság alelnöke azt 

mondta műsorunknak, hogy bár a cél még messze van, az irány jó. Csáky Pál európai 

parlamenti képviselő véleményét kérdezte a Határok nélkül riportere. 

 

Támogatja a Minority Safepack kezdeményezését az Európai Parlament elnöke  

Támogatja a Minority Safepack kezdeményezését az Európai Parlament elnöke. Antonio 

Tajani üzenetében kifejtette: "Európa elsősorban az európai polgárokról, és nem a 

tagállamokról szól. Ezért fontos a polgári kezdeményezés intézménye".  Hozzátéve: "a 

sokszínűség elfogadása nélkül nem létezik egység sem". Az európai őshonos kisebbségek 

ernyőszervezete, a FUEN tegnapi brüsszeli konferenciájának fajsúlyos eseményéről Vincze 

Loránt elnököt kérdezte a Határok nélkül munkatársa. 

 

A marosvásárhelyi tanács három határozatot fogadott el az iskola ügyének 

rendezése érdekében 

A marosvásárhelyi tanács - csütörtöki rendkívüli ülésén - három határozatot fogadott el az 

iskola ügyének rendezése érdekében, amelyek azonban csak akkor válnak jogerőssé, ha a 

megyei prefektus nem emel törvényességi kifogást velük szemben. A szülők bizakodnak, a 

polgármesteri hivatal jegyzője viszont kevésbé derülátó. 

 

Megalakulásának 20. évfordulóját ünnepelte a Kárpátaljai Magyar Vállalkozók 

Szövetsége 

Ünnepi küldöttgyűlést tartottak a Kárpátaljai Magyar Vállalkozók 

Szövetsége  megalakulásának 20. évfordulóján a Nagyszőlőshöz közeli Tiszapéterfalván. A 

szövetség a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetséggel közösen biztosította a szakmai 

hátteret az Egán Ede kárpátaljai gazdaságfejlesztési Program kidolgozásához, amely a magyar 

kormány Kárpátaljának nyújtott, több mint 30 milliárd forintos gazdaságfejlesztési 

támogatásának gyakorlatba ültetését teszi lehetővé. 

 

Elkezdődtek a XXII. Bánsági Magyar Napok 

Temesváron a városban élő és alkotó magyar képzőművészek kiállítása nyitotta meg a XXII. 

Bánsági Magyar Napokat. Hagyománynak számít, hogy a közművelődési rendezvénysorozat a 
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magyar képzőművészeknek is bemutatkozási lehetőséget nyújt a városban születő magyar 

értékek felmutatására. A kiállítás megnyitón a Határok nélkül tudósítója először a fő szervező 

Temesvári Magyar Nőszövetség elnökét, Szász Enikőt kérte mikrofon elé. 

 

Megnyitotta kapuit a II. Székelyföldi Könyvvásár 

A  csíkszeredai  Erőss Zsolt Sportarénában megnyitotta kapuit a II. Székelyföldi Könyvvásár, 

amely vasárnap estig várja a látogatókat. A Határok nélkül tudósítójának összeállításában 

elsőként Földi Zsuzsát halljuk, a rendező cég ügyvezető igazgatóját. 

  

Határok nélkül 

2017. május 6. – Kossuth Rádió 

  

Vers- és prózaíró verseny Székelyföldön Arany János születésének 200. 

évfordulóján 

Arany János születésének 200. évfordulójára vers- és prózaíró versenyt szerveztek 

Székelyföldön, a felcsíki kistérségben. 2012 óta minden évben más-más tematika alapján 

hirdették meg a versenyt, amelyet idén Arany Jánosra emlékezve rendeztek meg. 

  

Beszélgetés a 80 éves Máté Lászlóval 

A ma 80. életévét ünneplő Máté László 1990-ben akkori igazgatóként érte el, hogy szín-

magyar iskola legyen a pelsőci iskola. Máté László 1997-ben vonult nyugdíjba, ám azóta is 

aktív életet él, hiszen a gömörhorkai református gyülekezet énekkarának karnagya, s ma is 

kiemelkedő egyénisége, ápolója a magyar kultúrának.  

  

Megjelent Andrásy József A Zorba lehelete című kötete 

Andrásy József jól ismert a temesvári irodalomkedvelők körében, mert évek óta nagy 

érdeklődéssel kísért felolvasóesteken mutatja be írásait. Barátai és alkotótársai ösztönzésére 

megjelentette első kötetét is. A Zorba lehelete című, rövid írásokat tartalmazó, a Kriterion 

Könyvkiadó gondozásában napvilágot látott kötet kapcsán beszélgetett vele a Határok nélkül 

munkatársa. 

  

Egy grafikus, festő, könyvillusztrátor képei - Nagy Zoltán Konfrontációk című 

kiállítása Pozsonyban 

http://www.mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth/?date=2017-05-06_20:05:00&ch=mr1
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Konfrontációk a címe Nagy Zoltán, Pozsonyban élő grafikus, festőművész és könyvillusztrátor 

kiállításának, amelyen korábbi és újabb alkotásainak válogatása tekinthető meg. Az ötvenes 

éveinek közepén járó művész a Pozsonyi Iparművészeti Középiskola grafika szakán 

érettségizett, majd elvégezte  a Képzőművészeti Főiskolát. Nagy utat tett meg, s eközben sokat 

konfrontálódott, erről tanúskodik a kiállítás is. HSZM összeállítása. 

 

Tanulmányi nap a Szent György Lovagrendben - Ökumenikus megemlékezések 

Délvidéken a reformáció 500 éves évfordulója alkalmából 

Tanulmányi nappal emlékezett a Reformáció 500 évére a Szent György Lovagrend Szabadkai 

Priorátusa az elmúlt hétvégén. Hogy miért tartanak ökumenikus megemlékezéseket a 

Délvidéken a reformáció 500 éves évfordulója alkalmából? Ennek okairól is beszélt Dolinszky 

Gábor evangélikus püspök helyettes, a Szent György lovagrend tagja munkatársunknak, 

Németh Ernőnek. 

  

Ez volt a 16.! - Ungváron rendezték meg a Kárpátaljai Református 

Kórusok  Találkozóját 

16. alkalommal rendezték meg Ungváron a  Kárpátaljai Református Kórusok Találkozóját, 

idén 20  kórus részvételével. A kárpátaljai reformátusok egyik legjelentősebb eseménye ebben 

az évben ez a kórustalálkozó. 

  

Határok nélkül 

2017. május 7. – Kossuth Rádió 

  

Összegzés a 24. Budapesti Nemzetközi Könyvfesztiválról 

  

60 év egy kiadó életében olykor sok, olykor kevés, de ha megnézzük a változásokat az elmúlt 

évtizedekben, akkor igencsak lehet korszakolni ezt a tevékenységet. 1956 februárjában 

alapították a Fórum Kiadót. 

  

„Ha végigtekintek Tóth László kötetein, amelyek itt sorakoznak az asztalon, azt látom, hogy 

egy nagyon sok tematikájú és műfajú szerző. A verstől a népi találós kérdésig, a közéleti 

kérdéseikig minden megjelenik az Ön alkotásaiban.  

  

http://www.mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth/?date=2017-05-07_20:06:00&ch=mr1
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Néhány évvel ezelőtt találkoztam Dósa Andrással, aki brassói születésű fiatal költő, és azt 

mondta, azért kezdett el románul írogatni, mert magyar részről egyszerűen nem volt 

fogadókészség. Mihók Tamásnál mi hozta elő ezt a kétnyelvűséget? 

  

Kovács katáng Ferenc költő, író, műfordító azért utazott Budapestre Norvégiából, hogy 

bemutassa legújabb könyvét, azonban a legnagyobb meglepezés érte, hiszen a Napút folyóirat 

neki ítélte a Hetedhét műfordítói díjat. 

  

Kárpát Expressz 

2017. május 7. – M1 

  

Látogatás a székelyföldi Küküllőkeményfalván 

A székelyföldi Küküllőkeményfalva határában öt éve egy különleges farm működik. Fontos a 

településtől való elzártság, mert Baricz Imre itt gyöngytyúkokat tenyészt. Ez a régió egyetlen 

gyöngytyúkfarmja. A szárnyasokból Baricz Imre prémium minőségű pástétomot állít elő. 

  

Nyolcadik Kárpátaljai Vőfélytalálkozó 

A vőfélyek bemutatkozásával indult a 8. Kárpátaljai Vőfélytalálkozó a Beregszászi járási 

Nagyberegen. A hagyományos esküvőt és lakodalmat megidéző eseményre Kárpátalján kívül 

az anyaországból, Felvidékről és Erdélyből is érkeztek résztvevők.  

  

Alsósztregovára, Madách Imre szülőházához látogattak magyarországi 

drámatagozatos diákok 

Nagy a sürgés-forgás a budapesti Nemzeti Színház előtt, ahonnan drámatagozatos diákok 

indulnak a felvidéki alsósztregovára, az egyik legnagyobb drámaírónk, Madách Imre 

szülőházához. A korai indulás nem szegte a diákok kedvét.  

  

26. Szent György Napok Sepsiszentgyörgyön 

Motorosokkal az élen, dobszóra érkeztek Sepsiszentgyörgy központjába a Szent György napi 

parádé résztvevői. A felvonulókat, ifjúsági csoportokat népes közönség fogadta. Erdély 

legnagyobbnak nevezett városünnepe méltán viseli ezt a jelzőt. 

http://www.mediaklikk.hu/video/karpat-expressz-2017-05-07-i-adas-2/
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Térkép 

2017. május 6. - Duna World 

 

A Felvidék Szépe versenyen induló lányok minden évben részt vesznek jótékonysági 

rendezvényeken is. Az egyik lány a Párkányban működő speciális iskolát szeretné segíteni, 

hogy tudjanak vásárolni a gyermekeknek fejlesztő játékokat és kialakíthassanak egy 

fényterápiás szobát. Az ötlet már sokakat megmozgatott, a kezdeményezésről Zácsik 

Nikoletta küldött videó üzenetet. 

 

Felelősségtudat, pontosság és rendszeresség. Néhány tulajdonság, amelyet biztosan 

megtanulnak azok a fiatalok, akik a Rákóczi család iskolájában sajátítják el a lovaglás 

rejtelmeit. A lovas órákon a szokásokkal és kultúrákkal is megismertetik őket, a mozgássérült 

gyerekekkel is szívesen foglalkoznak, hiszen a lovaglás sokat segít a mozgáskoordináció 

fejlesztésében. 

 

Manapság sajnos ritka, hogy a párok több évtizedig együtt maradnak, pedig az igazi szeretet 

ezt az utat is megkönnyíti. Egy fél évszázada együtt élő újvidéki házaspár mindennapjait 

kapta lencsevégre a Művészeti Akadémián tanuló unokájuk. A fotósorozat, amely megjelent 

az amerikai News Feet magazinban azért is különleges, mert abban az időszakban készült, 

amikor a fotóművész nagypapája a nagybeteg nagymamát ápolta.  

 

Diáktársukat támogatták egy jótékonysági bál bevételével a beregszászi fiatalok. Jótékonyság 

és hagyományőrzés, ez a két kulcsszó vezérelte a II. Rákóczi Ferenc Magyar Főiskola 

Hallgatói Önkormányzatát, amikor megrendezték az első jótékonysági báljukat, amellyel 

hagyományt szeretnének teremteni, az utánuk következő évfolyamok számára. Az idei év 

bevételét, évfolyamtársuk támogatására ajánlották fel. 

 

Sokan csodálkozva kérdezték a közmédia Fölszállott a Páva tehetségkutatóját látva, hogy 

hogyan lehet ennyi néptáncot és néphagyományt ismerő gyermek a 21. században. A 

Hagyományok Házának munkatársai pedig épp azt tűzték ki célul, hogy ez még évtizedek 

múlva is így legyen, s ne tűnjön el a népművészet a Kárpát-medence falvaiból. 

http://www.mediaklikk.hu/video/terkep-2017-05-06-i-adas/
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Öt kontinens 

2017. május 6. - Duna World 

 

Zsonda Márk néprajzkutató a diaszpóra örökségét megmentő és rendszerező Mikes Kelemen 

Program ösztöndíjasaként négy hónapnyi kutató munkát végzett az argentínai magyarok 

között. Chaco tartományban élő magyarokat keresett fel, miközben újabb magyar 

közösségekre bukkant. 

 

A kanadai Alberta tartomány székhelyén, Edmontonban több mint 45 ezer magyar él. Van 

hétvégi iskolájuk, néptánc együttesük. 1971-ben alapított, de az 1940-es évekig visszanyúló 

gyökerekkel rendelkező magyar kultúrkör fogja össze a helyi magyar közösséget, nagyon 

nehéz dolguk van a hatalmas távolságok miatt. 

 

Tudományos és ismeretterjesztő feladatokat lát el és nem mellesleg a helyi magyar közösség 

életének egyik legfontosabb központja. A Collegium Hungaricum Roma, vagy ahogy 

mindenki hívja a Római Magyar Akadémia segíti a tudósokat abban, hogy bekapcsolódjanak 

a nemzetközi tudományos vérkeringésbe, támogatja az Olaszországban tanuló magyar 

diákokat és nem utolsó sorban a magyar kultúra megismertetésén és népszerűsítésén 

munkálkodik. 

 

Bár részt venni nem tudnak, üzenni mégis üzennek a hetedik Magyar Világtalálkozóra a Gold 

Coast-i Magyar Nyugdíjasklub tagjai. A külhoni magyar közösség évtizedek óta minden 

délután megtartja találkozóját, ahol az idősek egy nagy család részeként tekintenek egymásra. 

 
 

http://www.mediaklikk.hu/video/ot-kontinens-2017-05-06-i-adas/

