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Nyomtatott és online sajtó 
 

 

Potápi: Szent László megszilárdította a kereszténységet 
2017. május 11. – MTI, Kormany.hu, Magyar Idők, Híradó.hu, OrientPress, Vajdaság.ma, 

Gondola.hu, Hírek.sk,  

 A Szent István utáni Magyarország kiemelkedő uralkodója volt Szent László, aki a több 

évtizeden át tartó lázongásokat követően megszilárdította a kereszténységet - mondta Potápi 

Árpád János nemzetpolitikáért felelős államtitkár csütörtökön a Debreceni Egyetemen. 

"Tulajdonképpen neki köszönhetjük, hogy ma is itt vagyunk" - közölte az államtitkár a Szent 

László-évhez kapcsolódó, a korabeli Európáról és Magyarországról szóló kétnapos 

konferenciát megelőző sajtótájékoztatón. Kiemelte: a Szent László-évet azért hirdették meg, 

hogy a király életét és munkásságát minél szélesebb körben megismerjék nemcsak az 

anyaországban élők, hanem a környező országok lakói is. Ennek érdekében nem csupán 

tudományos tanácskozásokat tartanak, hanem populárisabb rendezvényeken is igyekeznek 

felhívni a figyelmet a lovagkirály életére. Így például a Nemzeti Vágta több selejtezőjében is 

rendeznek Szent László-futamot, és a nyári nemzetpolitikai táborokban is foglalkoznak Szent 

László tevékenységével - tette hozzá. 

 

Soltész: a csíksomlyói búcsú erősíti a román és a magyar nép kapcsolatát 
2017. május 11. – MTI, hirado.hu, Vajdaság Ma 

A csíksomlyói pünkösdi búcsú nemcsak a magyarság összetartozását, hanem a magyar és a 

román nép kapcsolatát is erősíti - mondta az egyházi, nemzetiségi és civil társadalmi 

kapcsolatokért felelős államtitkár csütörtökön Budapesten. Soltész Miklós a búcsúba induló 

Boldogasszony és a lengyelországi, czestochowai Mária-kegyhelyre induló Fekete Madonna 

zarándokvonat programjairól tartott sajtótájékoztatón hangsúlyozta, hogy ezek a 

zarándoklatok üzenetértékűek, szimbolizálják a térségben élő népek egymásra utaltságát. 

Soltész Miklós elmondta: a kormány és a Rákóczi Szövetség összesen ötszáz fiatal részvételét 

támogatja a két zarándoklaton. Hozzátette: a programon résztvevők között vannak délvidéki, 

kárpátaljai fiatalok, Böjte Csaba ferences szerzetes gyermekotthonainak lakói és olyan, a 

diaszpórában élő diákok is, akik korábban még nem jártak sem Magyarországon, sem 

Erdélyben. 

 

Kelemen kiállt Európa etnikai, vallási és nyelvi sokszínűsége mellett 
2017. május 11. – Krónika, MTI, transindex.ro, maszol.ro, Nyugati Jelen, Bihari Napló 

Európa alapértékei közé tartozik az etnikai, vallási és nyelvi sokszínűség, ezeket az értékeket 

továbbra is meg kell őrizni, és meg kell szilárdítani – hangoztatta Kelemen Hunor, az RMDSZ 
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elnöke csütörtökön a bukaresti parlamentben. Az RMDSZ elnöke a román uniós csatlakozás 

tizedik évfordulója és Európa Napja alkalmából rendezett ünnepi ülésen szólalt fel, amelyen a 

munkalátogatásra Romániába érkezett Jean-Claude Juncker, az Európai Bizottság elnöke is 

részt vett és beszédet mondott. Kelemen Hunor üdvözölte, hogy az Európai Bizottság zöld 

jelzést adott a Minority Safepack elnevezésű, kisebbségvédelmi európai polgári 

kezdeményezésnek. Rámutatott: hatvanmillió olyan polgár él Európában, aki nem akar 

beolvadni, de saját szülőföldjén élne és építkezne. 

 

Kelemen Hunor: megtanultuk, hogy csak magunkra számíthatunk 
2017. május 11. – maszol.ro 

Az RMDSZ továbbra is meg akarja teremteni annak az alapjait, hogy a kisebbségi kérdés ne 

legyen folyamatos pártpolitikai vita a tárgya Romániában, a 2018-as centenáriumra pedig 

olyan helyzetet teremtene, amikor a románok ünneplése nem fordul kisebbségellenességbe – 

nyilatkozta a Maszolnak adott interjúban Kelemen Hunor. A szövetségi elnököt a hétvégi 

kongresszus előtt az elmúlt két év tanulságairól, a következő két év prioritásairól és a 

szervezet mozgásteréről kérdezték. 

 

Manchesterben is bemutatják a hét végén Székelyföld látnivalóit 
2017. május 11. – Krónika 

Manchesterben és Budapesten is bemutatják be hét végén Székelyföld turisztikai látnivalóit. 

A manchesteri kiállítást a városban és környékén élő mintegy 30 ezer magyar szervezi. 

Grüman Róbert, a Kovászna Megyei Tanács alelnöke az Agerpres hírügynökségnek elmondta, 

hogy a megye küldöttségében a hivatalos személyek mellett kézművesek is részt vesznek, akik 

a helyi termékekből nyújtanak ízelítőt. 

 

Korrupcióval gyanúsítják a volt RMDSZ-es főtitkárhelyettest 
2017. május 11. – Krónika, transindex.ro 

Vesztegetés elfogadásának gyanúja miatt hatósági felügyelet alá helyezte az Országos 

Korrupcióellenes Ügyészség (DNA) Para Lórántot, a Környezetvédelmi és Erdészeti 

Minisztérium egykori főtitkárhelyettesét. A vádhatóság szerint Para Lóránt még 2010-ben 

250 ezer lejt kapott egy cégtől, cserébe egy gátépítési munkálattal való megbízásért, amelynek 

értéke 5 millió lej volt. A gyanúsított ugyanebben az évben a DNA szerint egy alárendeltjétől 

tengerparti és ausztriai üdüléseket fogadott el, cserében az illető megtarthatta vezetői posztját 

a Környezetvédelmi és Erdészeti Minisztérium alárendeltségébe tartozó intézmény élén, és 

pénzbeli támogatást is kiutaltak bizonyos felújítási munkálatok elvégzésére, amelyeknek ez az 

intézmény lett a haszonélvezője. Para Lóránt az RMDSZ háromszéki szakpolitikusaként 

töltött be különböző tisztségeket bukaresti tárcáknál – többnyire Borbély László miniszteri 

mandátumai idején –, korábban például a fejlesztési és lakásügyi minisztérium igazgatója is 

volt. 
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Gyakornokokat várnak – Együttműködés a PKE és a Szent László Egyesület 
között 
2017. május 11. – Krónika 

Együttműködési megállapodást írt alá csütörtökön a Partiumi Keresztény Egyetem és a 

nagyváradi Szent László Napokat szervező Szent László Egyesület – a dokumentumot Flóra 

Gábor rektorhelyettes és Zatykó Gyula, a kulturális fesztivál főszervezője látta el kézjegyével. 

A megállapodás lényege, hogy a felsőoktatási intézmény elfogadja szakmai gyakorlatként a 

hallgatóinak az egyesületnél elvégzett, szakterületéhez kapcsolódó önkéntes munkáját. Mint 

Zatykó Gyula is emlékeztetett, a PKE diákjai első perctől önkénteskedtek az idén június 19–

25. között immár ötödik alkalommal megszervezett Szent László Napokon, ennek adtak most 

hivatalos keretet. 

 

Szilágysági magyarok munkáját méltatták a Wesselényi-gálán 
2017. május 11. – maszol.ro 

Szilágysági közösségépítőket, tanárokat, művészeket, a politikában aktív személyeket díjaztak 

csütörtök este Zilahon, a Wesselényi-gálán. Az RMDSZ szombati zilahi kongresszusát 

megelőző eseményen több tucat ember munkáját méltatták. Seres Dénes, Szilágy megyei 

RMDSZ elnöke elmondta, nagyra értékelik, hogy a szövetség Zilahon szervezi a 

kongresszusát, megbecsülik a szilágysági magyarokat. Azokra emlékezett, akik az elmúlt két 

és fél évtizedben munkát fektettek a gazdasági, kulturális, örökségvédő, oktatási területekbe, 

hozzátéve: mindezért elismerés is jár – Wesselényi-díjat éppen ezért hozták létre. 

 

Módosulhat a család alkotmányos meghatározása – így érvelnek az RMDSZ 
politikusai 
2017. május 11. – maszol.ro 

Az erdélyi magyar választók akaratát tükrözték az RMDSZ-képviselők igen szavazatai arra az 

alkotmányt módosító javaslatra, amely „egy férfi és egy nő önkéntes elhatározással 

létrehozott házasságaként” határozza meg a családot – derül ki a Maszolnak adott 

válaszaikból. Kelemen Hunor szövetségi elnök elmondta, úgy nyilvánított véleményt  

tervezetről, hogy ott volt az ülésteremben, de nem szavazott. 

 

Maradni és hallgatni, folytatni a csatát, vagy feladni a múltat? 
2017. május 11. – szekelyhon.ro, Krónika 

A Sapientia egyetem bővítési lehetősége magyar nyelvű orvos és gyógyszerészképzéssel – ez 

volt a legkényesebb és -vitatottabb napirendi pont azon az oktatásügyi konferencián, amelyet 

szerdán este szervezett Marosvásárhelyen a Romániai Magyar Orvos- és 

Gyógyszerészképzésért Egyesület. 
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A román soviniszták kudarca 
2017. május 12. – Balogh Levente – Krónika 

A Krónika vezércikke szerint „jelentős csapást mért a bukaresti alkotmánybíróság a nyelvi 

jogok ellen tűzzel-vassal küzdő magyargyűlölőkre. Szerdai ítéletében ugyanis kimondta: nem 

alkotmánysértő és nem diszkriminatív az a törvény, amely azt rögzíti, hogy azon 

településeken, ahol egy adott kisebbség számaránya ezt indokolttá teszi, az egészségügyi és 

szociális intézményekben kötelező az illető kisebbség nyelvét is beszélő személyeket 

alkalmazni. Egyúttal a konjunkturális magyarellenességet szinte nemzeti sportként űző 

román pártok is nevetségessé váltak”. 

 

Selye János életművét bemutató kiállítás nyílt Pozsonyban 
2017. május 11. – Felvidék Ma, hirek.sk 

Selye János életművét bemutató kiállítás nyílt csütörtökön a világhírű magyar származású 

professzor születésének 110. évfordulója alkalmából a pozsonyi Comenius egyetem 

Orvostudományi Karának épületében. Az izgalom biológiája, Selye János és a stresszelmélet 

dimenziói című kiállítás anyagát a Semmelweis Orvostörténeti Múzeum állította össze 

Magyarország pozsonyi nagykövetségének megbízásából, a tárlat a Külgazdasági és 

Külügyminisztérium támogatásával és a Comenius Egyetem közreműködésének 

köszönhetően valósulhatott meg. 

 

Egyre többen választják a magyar iskolát a Nagyrőcei járásban 
2017. május 11. – hirek.sk 

Április végével hivatalosan lezárultak az alapiskolai beiratkozások. A Nagyrőcei járásban 

általánosságban elmondható, hogy egyre többen választják a magyar tanítási nyelvű 

intézményeket. Az ország legnagyobb magyar tanítási nyelvű alapiskolájában, a  Kazinczy 

Ferenc nevét viselő tornaljai oktatási intézményben több mint 800 gyerek tanul. Az 

újonnan  beíratottak száma már évek óta szinte állandónak mondható, minimális eltérés 

mutatkozik az egyes évek között. A 2017/18-as iskolai évre eddig 76 új kis első osztályost 

írattak be az iskolába. 

 

Nagy szemfényvesztés a magyar elsősök heti 8 anyanyelvi órájának a 
megmentésével kérkedni 
2017. május 11. – Körkép 

Visszaállítottuk a nyolc magyarórát az első osztályban” – önmagában ezzel kérkedni egy 

politikusnak a Szenci Molnár Albert Alapiskola igazgatónője szerint nem más, mint nagy 

szemfényvesztés. A Körképnek nyilatkozó Matus Mónika szerint akkor tekinthetnénk ezt 

nagy előrelépésnek, ha nem kellett volna emiatt megvonni a gyerekektől  például a zeneórát. 

Mert a magyar tannyelvű iskolákban az elsősöknek csak akkor lehet meg jelenleg is a heti 

nyolc magyar anyanyelvi órája, ha a szabadon felhasználható órák közül „ellopnak” egyet a 

pedagógusok. És rendszerint a zeneóra esik áldozatul, vagy más tantárgy. 
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Összefogás eredményeképpen újul meg a tesmagi templom 
2017. május 11. – Felvidék Ma 

Részben magyar állami támogatásból újul meg az Ipolysághoz tartozó Tesmag község római 

katolikus temploma, ahol a napokban kezdték el az épület belső munkálatait. 

 

Elégedettek az alappal 
2017. május 12. – Új Szó 

A parlament szerdán fogadta el a Kisebbségi Kulturális Alap létrehozásáról szóló jogszabályt. 

„Egy év kemény munkája van abban, hogy az alap létrejöhetett. Az segített, hogy a kormány 

tavalyi megalakulása során már konkrét elképzelésünk volt, ami bekerülhetett a 

kormányprogramba is – mondta Solymos László, a Híd alelnöke. Most már törvény 

garantálja, hogy a kisebbségek mennyit költhetnek a kultúrájukra, mennyit köteles adni a 

kormány, és ez kétszerese annak, amit eddig általában erre a célra fordított.” Az alap 

létrejöttét fontosnak tartja a Magyar Közösség Pártjának elnöke is. „Üdvös és kívánatos volt, 

hogy a Kisebbségi Kulturális Alap létrejöjjön, nem is titkolom az örömömet, hogy idáig 

eljutottunk. Azonban el kell mondani, hogy ez még elég messze van attól, amit néhányak a 

nemzetiségek kulturális önrendelkezéseként definiálnak. A mostani alapot és létrejöttét 

inkább a szakmai önrendelkezés megerősödésének, a szakma autonómiájának fogom fel. Ez 

azért jó, mert a szakmaiság megerősödött.” Tokár Géza, a Szlovákiai Magyarok 

Kerekasztalának szóvivője elismeri eredményként, hogy nőtt a kulturális támogatásra szánt 

összeg, de szerinte jobb törvény is születhetett volna. „A kérdés itt az, milyen szabályok 

alapján működik majd a Kisebbségi Kulturális Alap. Több kezdeményezés is volt arra 

vonatkozóan, legyen átláthatóbb az alap gazdálkodása – ebből nem valósult meg semmi” – 

mondta Tokár. 

 

Maglai: Aki hatalmon van, vállalja is a felelősséget 
2017. május 11. – Vajdaság Ma 

A migránsok szabadkai elhelyezésének kérdését vitatták meg az Esték a Buckában elnevezésű 

rendezvénysorozat szerdai összejövetelén. A meghívottak között volt Maglai Jenő, a 

Mozgalom a Polgári Szabadkáért elnöke, Huzsvár József, önkormányzati képviselő és Jávor 

Pál, a szervezet sétaerdei helyi közösségének vezetője. 

  

Cserediákok érkeztek Doroszlóra 
2017. május 11. – Pannon RTV 

A nyugat-bácskai faluba a pécsi Jókai Mór Általános Iskola tanulói látogattak el. A Cserediák 

program április első hetében kezdődött, akkor a doroszlói gyerekek utaztak Pécsre. A fiatal 

iskolások ellátogattak Fehér Ferenc költő doroszlói házába is. Hortolányi Kitti Kata a pécsi 

Jókai Mór Általános Iskola tanulóját a kíváncsiság hajtotta, amikor jelentkezett a cserediák 

programra, ugyanis meg szeretné ismerni a határon túli magyar vidékeket. 
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Új tornaterem épül 
2017. május 11. – Vajdasági RTV 

Csaknem másfél évszázada épült fel a zombori Veljko Petrović Gimnázium épülete. 

Akkoriban nagy szó volt, ha egy iskola testedző teremmel rendelkezett. A mára elévült 

tornaterem helyén most újat építenek. Dr. Fekete László az intézmény igazgatója elmondta, 

hogy az új tornaterem nemcsak az iskolai diákjainak nyújt lehetőséget a sportolásra, hanem a 

város fiataljainak is. 

  

Kisebbségi sajtó ma Szerbiában – hogyan tovább? 
2017. május 11. – Vajdaság Ma 

Szerdán tartották meg a Vinko Perčić Galériában a Kisebbségi sajtó ma Szerbiában – hogyan 

tovább? elnevezésű tanácskozást a civil társadalom fejlesztésével foglalkozó központ 

szervezésében. Bemutatták a kisebbségi és többnyelvű sajtóval foglalkozó kutatások 

eredményeit. A kutatás célja, melybe Szabadkát is bekapcsolták, a kisebbségi sajtó 

helyzetének általános áttekintése volt. A kutatás új irányelvekre vonatkozó javaslatokat is 

adott a kisebbségi nyelveken történő tájékoztatás területén. A kutatásból levonták a 

következtetést, hogy csökken a kisebbségi média követése. 

 

Kormánybiztos: a szemléletváltást célozza a Tiszta Kárpátalja-program 
2017. május 11. – MTI, hirado.hu, Kárpátalja, karpatalja.ma, Kárpátinfo, Webrádió 

Szemléletváltást szeretnének elindítani a Tiszta Kárpátalja-programmal, amelynek része, 

hogy a magyar emlékhelyeket és azok környezetét is tisztán tartsák - mondta el a 

Kárpátaljáért felelős magyar kormánybiztos az M1 aktuális csatorna csütörtöki műsorában. 

Grezsa István közölte, a tiszta Kárpátalja gondnoki szolgálat lényege, hogy tisztán tartja 

ezeket a turisztikai célpontokat. Többnyelvű információs táblákat is elhelyeznek, amelyek 

elmagyarázzák egy-egy hely történetét és jelentőségét. A program nemcsak a Kárpátalján élő 

150 ezer magyarnak szól, hanem az összes ott élő nemzetiségnek és a többségnek - 

hangsúlyozta. Grezsa István megjegyezze azt is, hogy a megye ukrán vezetése is teljes 

mellszélességgel felsorakozott a felhívásuk mellé. 

 

Az EU tanácsa jóváhagyta az Ukrajnának vízummentességet biztosító 
jogszabályt 
2017. május 11. – MTI, Kárpátalja, Webrádió 

Az Európai Unió Tanácsa csütörtöki brüsszeli ülésén jóváhagyta azt az uniós jogszabályt, 

amely vízummentességet és ezzel szabad beutazást biztosít az ukrán állampolgárok számára 

három hónapos időtartamra. A tájékoztatás szerint az elfogadott jogszabály várhatóan 

júniusban lép életbe. A vízummentesség azokra az ukrán állampolgárokra vonatkozik, akik 

biometrikus útlevéllel rendelkeznek, és üzleti célból, turistaként vagy családi okokból utaznak 

az EU-ba. Az unió területén 90 napig tartózkodhatnak bármely féléves időszakban, de 
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http://rtv.rs/hu/vajdaság/új-tornaterem-épül_823675.html
http://www.vajma.info/cikk/media/1606/Kisebbsegi-sajto-ma-Szerbiaban-8211-hogyan-tovabb.html
http://www.hirado.hu/2017/05/11/a-szemleletvaltast-celozza-a-tiszta-karpatalja-program/
http://www.karpataljalap.net/?q=2017/05/11/az-eu-tanacsa-jovahagyta-az-ukrajnanak-vizummentesseget-biztosito-jogszabalyt
http://www.karpataljalap.net/?q=2017/05/11/az-eu-tanacsa-jovahagyta-az-ukrajnanak-vizummentesseget-biztosito-jogszabalyt
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munkát nem vállalhatnak. A vízummentesség az Egyesült Királyság és Írország kivételével az 

összes uniós tagállamra, sőt Izlandra, Liechtensteinre, Norvégiára és Svájcra is érvényes. 

 

Seszták Oszkár és Mihalo Rivisz Szabolcs-Szatmár-Bereg megye és Kárpátalja 
programjainak prioritásairól egyeztetett 
2017. május 10. – transkarpatia.net 

Május 10-én Seszták Oszkár a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei közgyűlés elnökének 

meghívására kétoldalú találkozóra került sor kárpátaljai vezetőkkel, melyet ukrán részről 

Mihalo Rivisz a Kárpátaljai Megyei Tanács elnöke vezetett. A kétoldalú találkozón a Tisza 

Korlátolt Felelősségű Európai Területi Társulás (EGTC) soron következő gyűlésére is sor 

került. A tárgyalások során a felek megbeszélést folytattak a két régiót érintő projektek 

előkészítésében, illetve egyeztették Markku Markkula, a Régiók Bizottságának elnökének 

május 27-i ungvári látogatását, amelyen bemutató fórum keretében ismertetik a Tisza EGTC-

t 

 

A szövetkezeteké a jövő 
2017. május 11. – Kárpátalja 

A Kárpátaljai Magyar Vállalkozók Szövetsége alapításának 20. évfordulóján, Tiszapéterfalván 

megszervezett ünnepi közgyűlésen jelen volt a szervezet egyik alapító tagja, a most 88 éves 

Bíró Andor, aki egy élő legenda Kárpátalján, hisz több mint három évtizeden keresztül vezette 

a Tiszapéterfalvai Határőr Kolhozt, soha nem tapasztalt gazdasági prosperitást teremtve a 

gazdasághoz tartozó hét nagyszőlősi járási községben. Az esemény szünetében arra kértem, 

beszéljen lapunknak életéről, pályájáról, és arról, miként tudta a semmiből megteremteni 

Ukrajna 4500 kolhozából az elismerten öt legjobb egyikét itt, a magyar kisebbség által lakott 

vidéken. 

 

Másfél millió kúnás fejlesztések Szentlászlón a HMDK-nak köszönhetően 
2017. május 11. – Huncro.hr 

Szentlászló is azon települések közé tartozik, amelyek évtizedek óta nem látott anyagi 

támogatásban részesülnek a következő hónapokban – ezt Jankovics Róbert, magyarságunk 

parlamenti képviselője és Kelemen Dezső, a HMDK szentlászlói alapszervezetének elnöke 

jelentette be sajtótájékoztatón. 

 

Önkormányzati választások 2017: már biztos, hogy a Bellyei és a Darázsi 
járásban a HMDK által támogatott magyar elöljáró-helyettesek lesznek 
2017. május 11. – Huncro.hr 

Ami az előttünk álló május 21-ei önkormányzati választásokat illeti, kijelenthetjük, hogy 

ellenfél hiányában Munk Erik és Sipos Sándor már „megnyerték” a magyar elöljáró-helyettesi 

választást a Bellyei és a Darázsi járásban, valamint azt is, hogy Sója Dénes nem lesz többé a 

Hercegszőlősi járás elöljárója! 
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http://transkarpatia.net/transcarpathia/politic/81494-mihaylo-rvs-ta-oskar-shestak-uzgodili-prooritetn-proekti-mzh-zakarpatskoiu-ta-sabolch-satmar-berezkoiu-oblastiami.html
http://transkarpatia.net/transcarpathia/politic/81494-mihaylo-rvs-ta-oskar-shestak-uzgodili-prooritetn-proekti-mzh-zakarpatskoiu-ta-sabolch-satmar-berezkoiu-oblastiami.html
http://karpataljalap.net/?q=2017/05/11/szovetkezeteke-jovo
http://www.kepesujsag.com/masfel-millio-kunas-fejlesztesek-szentlaszlon-hmdk-nak-koszonhetoen/
http://www.kepesujsag.com/onkormanyzati-valasztasok-2017-mar-biztos-hogy-bellyei-es-darazsi-jarasban-hmdk-altal-tamogatott-magyar-eloljaro-helyettesek-lesznek/
http://www.kepesujsag.com/onkormanyzati-valasztasok-2017-mar-biztos-hogy-bellyei-es-darazsi-jarasban-hmdk-altal-tamogatott-magyar-eloljaro-helyettesek-lesznek/
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Több mint háromszáz kistáncos a kórógyi fesztiválon 
2017. május 11. – Huncro.hr 

Második éve nyújt találkozási és bemutatkozási lehetőséget a Kórógy Hagyományőrző 

Egyesület által szervezett gyermek dal- és táncfesztivál. Az idein tizennégy egyesület több 

mint háromszáz kistáncosa vett részt. 

 
 

Elektronikus sajtó 

 

 

Határok nélkül 

2017. május 11. – Kossuth Rádió 

 

A 150 tagú szlovák törvényhozás elsöprő többséggel, 102 szavazattal elfogadta a 

Kisebbségi Kulturális Alapról szóló törvényt 

A 150 tagú szlovák törvényhozás elsöprő többséggel, 102 szavazattal elfogadta a Kisebbségi 

Kulturális Alapról szóló törvényt. A jogszabályt beterjesztő Most-Híd szlovák magyar vegyes 

párt parlamenti képviselője Vörös Péter szerint, az alap garanciát jelent, mert a jövőben nem 

a mindenkori  kormánytól függ majd a kisebbségi kulturális szervezetek támogatása. 

 

A kolozsvári székhelyű Eurotrans Alapítvány aradi irodáján átvették a magyar 

állampolgársági kérelmet tartalmazó ezredik dossziét 

A kedvezményes honosítási és visszahonosítási folyamatban a magyar kormány megbízásából 

eljáró kolozsvári székhelyű Eurotrans Alapítvány aradi irodáján átvették a magyar 

állampolgársági kérelmet tartalmazó ezredik dossziét. Az érdeklődés a magyar 

állampolgárság iránt továbbra is töretlen Arad megyében. 

 

1872-ben kezdte meg működését Kolozsváron a Magyar Királyi 

Tudományegyetem – Beszélgetés Vincze Gábor történésszel 

1872-ben kezdte meg működését Kolozsváron a Magyar Királyi Tudományegyetem, amely 

1881-ben kapta a Magyar Királyi Ferenc József Tudományegyetem nevet. Negyedszázad alatt 

a magyar tudományosság egyik legfontosabb fellegvárává vált, ma is álló épületét Meixner 

Károly és Alpár Ignác tervei alapján 1893 és 1902 között építették. De 1919-ben minden 
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http://www.kepesujsag.com/tobb-mint-haromszaz-kistancos-korogyi-fesztivalon/
http://www.mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth/?date=2017-05-11_18:30:00&ch=mr1
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megváltozott.  A 145 éve alapított intézmény ma szegedi székhellyel működik, története 

Erdély 20. századi sorsát is példázza, amiről Vincze Gábor történész beszélt. 

 

Közösségi termet adnak át hamarosan Alsókelebián 

A középkorban volt itt egy település, de a török hódoltság alatt elpusztult. A 19. században 

épült tanyasorok, a 20. századra váltak összefüggővé. Majd jött Trianon. Alsókelebia 

elszakadt a település többi részétől és vált önálló faluvá Szabadka szomszédságában. Van 

temploma és iskolája, viszont hiányzott egy közösségi terem. A Márton Áron püspökről 

elnevezett épületet a tervek szerint már a nyár végén birtokba vehetik. 

 

A Magyar Művészeti Akadémia több éve támogatja a Bánsági Magyar Napok 

rendezvénysorozatát színvonalas kiállításokkal 

A Magyar Művészeti Akadémia több éve támogatja a Bánsági Magyar Napok 

rendezvénysorozatát színvonalas kiállításokkal. Az idén Szín-képek címmel a Film- és 

Fotóművészeti Tagozat tárlatát mutatták be a temesvári Szépművészeti Múzeumban. A 

kiállítás alkalmával a múzeum és a művészeti akadémia illetve intézményei további 

együttműködési lehetőségéről is tárgyaltak. 

 

Vonattal a Székelyföldre 

Pápai Ferencnek jutott az eszébe, hogy a vonaton utazóknak is lehetne olyan útikalauzt 

készíteni, amilyet az autóval utazók használnak. A térkép elkészült, és stílusosan a vonaton 

rendezték a bemutatóját. A vonat pedig egészen az ezeréves határig, a legendássá vált 30-as 

őrházig zakatolt. 

 

 

 


