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Nyomtatott és online sajtó 
 

Semjén: Magyarország kész "újragombolni a mellényt" a magyar-román 
kapcsolatokban 
2017. május 13. – MTI, kormany.hu, origo.hu, hirado.hu, Magyar Hírlap, mno.hu, Lokál, 

888.hu, Magyar Idők, Infórádió, hirek.sk, foter.ro, felvidek.ma, Magyar Nemzet 

Semjén Zsolt szerint Magyarország kész "újragombolni a mellényt" a magyar-román 

államközi kapcsolatokban. A magyar miniszterelnök-helyettes a Romániai Magyar 

Demokrata Szövetség (RMDSZ) zilahi kongresszusán mondott köszöntőjében szombaton 

beszélt erről a tanácskozáson jelen lévő Liviu Dragneához, a kormányzó román 

Szociáldemokrata Párt (PSD) elnökéhez is szólva. Elmondta, hogy a magyar-szlovák és a 

magyar-szerb kapcsolatok sem voltak kevésbé terheltek, mint a magyar-román kapcsolatok, 

Szerbiával és Szlovákiával mégis gyümölcsöző viszonyt sikerült Magyarországnak 

kialakítania. "Ha meg tudtuk tenni magyarok és szerbek, magyarok és szlovákok, miért ne 

tudnánk megtenni magyarok és románok" - jelentette ki. Hozzátette, Magyarország abban 

érdekelt, hogy minél jobb kapcsolat alakuljon ki Románia és a visegrádi csoport országai 

között. 

 

Kelemen: nincs itt az ideje kormányralépésnek, autonómiastatútum 
beterjesztésének 
2017. május 13. – Krónika, maszol.ro, szekelyhon.ro, Magyar Idők, Magyar Hírlap, Magyar 

Nemzet 

Nincs itt az ideje Kelemen Hunor szerint annak, hogy az RMDSZ választ adjon a román 

szociáldemokraták kormányra hívó felvetésére. A szövetségi elnök a zilahi kongresszus végén 

elmondta azt is, nem időszerű a területi, illetve a kulturális autonómiáról szóló 

törvénytervezet beterjesztése. Kelemen Hunor Liviu Dragneának a szövetség nagygyűlésén 

elhangzott, kormányzati részvételre biztató invitálására úgy reagált, hogy az RMDSZ-t 

egyelőre nem foglalkoztatja a hatalomban való részvétel kérdése. A Zilahon lezajlott 13. 

RMDSZ-kongresszus végeztével a szövetségi elnök újságíróknak elmondta, mindenekelőtt 

tartalmat kell adni a balliberális koalíciót alkotó pártokkal kötött parlamenti 

együttműködésnek, így jelen pillanatban nincs itt az ideje, hogy konkrét választ adjon 

Dragneának. 

 

Szent László népe Nagyváradon ünnepli királyát 
2017. május 14. – Krónika, MTI, Origo, Nyugati Jelen, index, Erdély Online, OrientPress 

Szent László-zarándoklatot tartottak vasárnap Nagyváradon a városalapító király szentté 

avatásának a 825. évfordulóján. Az eseményre elhozták a szent király győri ereklyéjét, amely 

fél évezred múltán tért vissza Váradra. A mise után mondott ünnepi beszédében Semjén Zsolt 

miniszterelnök-helyettes a kereszténység a magyarság és az európaiság egységének a 

szimbólumaként jellemezte Szent Lászlót. Szerinte a szent király alakja azt példázza, hogy „a 
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nemzeti elkötelezettség és a kereszténység nemhogy nem áll szemben egymással, de 

egymásra utalt”. Semjén Zsolt Prohászka Ottokár püspököt idézve jelentette ki, hogy 

tulajdonképpen Szent Lászlóval valósult meg a magyar kereszténység, mert a nép, általa 

érezhette meg a kereszténység és a magyarság egységét. A politikus különösen aktuálisnak 

tartotta a keresztény evangelizáció és a nemzeti szuverenitás gondolatát ma, amikor „Európa 

nyugati fele megtagadja keresztény gyökereit”. 

 

Potápi: fontos szereplője a nemzetpolitika alakításának a nyugat-európai 
magyar szervezetek szövetsége 
2017. május 13. – MTI, kormany.hu, hirado.hu, Magyar Idők, origo.hu, gondola.hu, Vajdaság 

Ma, Webrádió, gondola.hu, Határok Nélkül 

A nemzetpolitika alakítását fontos iránymutatásokkal, útmutatásokkal segítette a Nyugat-

Európai Országos Magyar Szervezetek Szövetsége (NYEOMSZSZ) - mondta a 

Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára szombati budapesti 

sajtótájékoztatóján, a szervezet közgyűlésének szünetében. Potápi Árpád János úgy 

fogalmazott: a nemzetpolitika működése sokkal nehezebb lenne, ha ez a szervezet nem 

létezne és örül annak, hogy az államtitkárság munkáját segítette. Hozzátette: bízik abban, 

hogy a 16 éves ernyőszervezet, amely összefogja a nyugat-európai magyar közösségeket, a 

jövőben is hozzájárul ahhoz, hogy a nemzetpolitikában sikereket érjenek el. Az államtitkár 

szólt arról is, hogy a szervezet közgyűlése újraválasztotta Deák Ernőt (Ausztria) elnöknek, 

Bihari Szabolcsot (Svédország) és Klement Kornélt (Németország) alelnöknek. 

 

Magyar borok bemutatásával nyílt meg a munkácsi vár Rákóczi pincéje 
2017. május 12. – MTI, kormany.hu, Magyar Idők, OrientPress, vg.hu, Kárpátalja, 

Kárpátinfo, karpatalja.ma, szon.hu,  

Öt magyarországi borvidék borainak a bemutatásával nyitották meg ünnepélyes keretek közt 

pénteken Munkácson a vár II. Rákóczi Ferencről elnevezett borpincéjét. Potápi Árpád János, 

a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára hangsúlyozta, hogy a munkácsi vár 

az egész régió történelmét szimbolizálja múltjával, történelmi légkörével, amely nemcsak a 

magyarokhoz, hanem a Kárpátalján élő többi néphez, nemzetiséghez is köthető. Az 

államtitkár kifejtette, hogy a magyar kormány fontosnak tartja a munkácsi vár felújítását és 

Kárpátalja megerősítését. Hozzáfűzte: a magyar kormány jelentős támogatást nyújt az 

oktatás, az egészségügy és a szociálpolitika terén, de az utóbbi két évben különös figyelmet 

fordít Kárpátalja gazdasági megerősítésére is. 

 

Megkomponált, rockos RMDSZ-kongresszus kormányra invitálással 
2017. május 13. – Krónika, MTI, transindex.ro, maszol.ro, Nyugati Jelen, Bihari Napló 

Egyáltalán nem burkoltan kormányzati szerepvállalásra invitálta az RMDSZ-t Liviu Dragnea, 

a Szociáldemokrata Párt (PSD) elnöke a szövetség szombati, Zilahon zajló kongresszusán. Az 

alakulat 13. nagygyűlésén nem kerül sor tisztújításra, az alapszabály- és 
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programmódosításokon kívül a stratégiai irányelvek elfogadása okán tulajdonítanak nagyobb 

jelentőséget az eseménynek.  

 

„Áskálódik” a román külügy a kolozsvári FUEN-kongresszus ellen 
2017. május 13. – Krónika, maszol.ro, transindex.ro 

Kemény hangon bírálta a román diplomáciát az RMDSZ zilahi kongresszusán elhangzott 

beszédében Kelemen Hunor elnök. A politikus többek között áskálódással vádolta a bukaresti 

külügyminisztériumot a jövő heti kolozsvári FUEN-kongresszushoz való viszonyulása miatt. 

Kelemen Hunor „dühös zárójelként” előadott kritikája szerint a román diplomácia arra 

törekszik, hogy elakassza az erdélyi magyarság törekvéseit, rossz fényben tüntesse fel azokat a 

nemzetközi közvélemény előtt. A szövetségi elnök konkrétumokra ki nem térve közölte, 

egyesek kifogásolták, ki miért vesz részt, szólal fel az Európai Nemzetiségek Föderatív 

Uniójának (FUEN) kincses városi kongresszusán, ki miért támogatja az RMDSZ-t, az erdélyi 

magyarokat. 

 

Nem hátrálnak meg: kvótát kaptak a nők az RMDSZ-ben 
2017. május 13. – Krónika, transindex.ro, maszol.ro 

Megszavazta az RMDSZ kongresszusa szombaton a női képviselet hangsúlyosabbá tételét 

célzó alapszabály-módosítást. A küldöttek által megszavazott módosítás egyik leglényegesebb 

eleme, hogy a szövetség helyi döntéshozó testületeiben egyharmados arányt kell biztosítani a 

nők számára. Ahol ez nem lehetséges, ott a felettes testület adhat felmentést az arányossági 

kritérium teljesítése alól. Ugyanakkor a területi és országos testületekben 15 százalékos kvótát 

kell biztosítani az RMDSZ nőszervezete jelöltjeinek. Az új alapszabály ezentúl kimondja, a 

szövetség választott testületeibe (többek között kongresszus, SZKT, megyei és helyi 

választmány) a pozitív intézkedések elve alapján kötelező módon nőket és fiatalokat (35 éven 

aluliakat) is kell választani. 

 

Együttműködik a szegedi egyetem és a kolozsvári BBTE 
2017. május 12. – Krónika, MTI 

Egykori közös elődintézményük alapításának évfordulóján egyetemtörténeti kutatásokról és 

többéves hallgatói csereprogramról kötött együttműködési megállapodásokat a Szegedi 

Tudományegyetem (SZTE) és a kolozsvári Babes-Bolyai Tudományegyetem (BBTE). Soós 

Anna, a kolozsvári BBTE tanulmányi rektorhelyettese pénteken Szegeden, a szerződések 

aláírásakor felidézte, 1872-ben a Magyar Királyi Kolozsvári Tudományegyetem a Báthory 

István által az erdélyi városban 1581. május 12-én alapított jezsuita akadémia szellemi 

utódjaként jött létre. A 16. századi akadémia az első újkori, magyar és kétkarú katolikus 

egyetemi intézmény volt, öröksége pedig hozzájárult ahhoz, hogy 1872-ben Kolozsváron 

elkezdhette működését az akkori Magyarország második tudományegyeteme - közölte a 

rektorhelyettes. 
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Kelemen Hunor a magyar oktatásról: a tűzoltást a tudatos tervezésnek kell 
felváltania 
2017. május 12. – transindex.ro, maszol.ro 

Szakmai fórumokkal kezdődött pénteken az RMDSZ Zilahi Kongresszusa. A Szilágy megyei 

művelődési központban zajló eseményen számvételt készítettek a magyar kisebbségi oktatás 

problémáiról, kihívásairól. Az oktatási fórumon Kelemen Hunor RMDSZ-elnök intézett 

beszédet a megye magyar pedagógusainak. Az oktatás nemcsak 27 esztendeje prioritás, 

hiszen igazából mindig is az volt: az erdélyi tudományosság, oktatás évszázadokkal ezelőtt is 

híres volt. Most azonban új kihívással szembesül az oktatási rendszer, a hangsúlyt a 

versenyképes, és minőségi oktatásra kell fektetni. Eddig is minőségi volt a magyar oktatás, 

azonban gyorsan változik a világ, amihez tudni kell alkalmazkodni, felzárkózni, mondta. 

"Készül egy új oktatási reform, amiről keveset tudunk, de az biztos, hogy nem szabad olyan 

verziót elfogadni, ami az eddigi oktatási jogokat csorbítaná" - jelentette ki a szövetségi elnök.  

 

Okosváros, számvevőszék, kríziskezelés – Krasznán konferenciáztak fiatal 
önkormányzatisok 
2017. május 12. – maszol.ro 

Okosváros-projektről, a számvevőszék működéséről, krízishelyzetek kezelései stratégiáiról 

tartottak tanácskozást pénteken, a Szilágy megyei Krasznán, a RMDSZ zilahi kongresszusát 

megelőző rendezvénysorozat részeként. Kelemen Hunor szövetségi elnök elmondta, 

közösségépítést nem lehet elképzelni fiatalok nélkül, hiszen azt akarjuk elérni, hogy a 

következő generáció számára megteremtsük az itthonmaradás feltételeit. „Sokszor 

találkozunk azzal a problémával, hogy településeink, különösen a vidék kiürülnek, a fiatalok 

elhagyják a szülőföldet. Jó esetben csak a városba költöznek vagy a regionális központba, 

rossz esetben úgy mennek el külföldre, hogy nem is gondolnak a hazatérése” – fogalmazott. 

Beszédében kitért arra, a különböző hatalmi ágak egymással versengenek Romániában, 

„mintha azt akarnák bizonyítani, hogy a hatalommegosztásnak, a parlamentáris 

demokráciának nincs értelme” – mutatott rá. 

 

Románia információs és kommunikációs háborút szít hazánk ellen? 
2017. május 13. – Ötvös Zoltán – Magyar Idők 

Budapest „saját költségvetéssel rendelkező állami főosztályt hozott létre Trianon 100 

elnevezéssel” – erről szólt az elmúlt napok román sajtója, miközben ilyen állami főosztály 

nincs. Ami van, az akadémiai kutatócsoport, amelynek vezetője, Ablonczy Balázs hisz abban, 

hogy van nemzeteken túlnyúló igazság történelmi kérdésekben. 

 

Egy kis Székelyföld Manchester főterén 
2017. május 14. – Krónika 

Hétvégén Manchester főterén zajlott az első alkalommal megszervezett Góbéfest, amelyen 

Kovászna megye kulturális programokkal, kézműves tevékenységekkel és a turisztikai 

kínálatával volt jelen. Grüman Róbert, a Kovászna Megyei Tanács alelnöke emlékeztetett, 
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idén Háromszéken a turizmus éve van, amely jó alkalmat adott, hogy nemzetközi porondra 

lépjenek. „Külföldön erőteljesebben kell népszerűsítenünk turisztikai ajánlatunkat, hiszen 

sokan érdeklődnek a nemesi turizmus és az érintetlen természet iránt, sok olyan 

kikapcsolódási lehetőség van nálunk, amely vonzó lehet. Anglia pedig különösen fontos 

nekünk, hiszen Károly herceg minden alkalommal Háromszéket népszerűsíti, amikor 

Zalánpatakra érkezik” – mondta el Grüman Róbert. 

 

Utolsó pillanatig kivár a prefektúra a vásárhelyi iskolaügyben 
2017. május 14. – Krónika, szekelyhon.ro 

Hétfőn lejár az oktatásügyi minisztérium által a marosvásárhelyi Római Katolikus Teológiai 

Gimnázium ügyének megoldására kiszabott határidő, a prefektúra azonban pénteken a 

hivatalos munkaidő lejártáig nem küldött jogi véleményezést a helyi tanács határozatai 

kapcsán. A Vásárhelyi Hírlap értesülései szerint a kormányhivatal várhatóan az utolsó 

pillanatban, hétfőn fogja átküldeni a jogászok által átvizsgált, több helyen korrigált 

dokumentumokat a polgármesteri hivatalnak. 

 

Vita nélkül 
2017. május 15. – Rostás Szabolcs – Krónika 

A Krónika vezércikke szerint „szembeszökő az a kettősség is, ami a román hatalomnak és 

politikának az RMDSZ-hez való viszonyulását jellemzi. Miközben a román közméltóságok és 

pártelnökök – ki élő szóban, ki videóüzenetben – a zilahi nagygyűlésen is az egekig 

magasztalták a politikai alakulatot, az állami intézmények ott tesznek be a magyaroknak, ahol 

csak tudnak. Jó lenne emlékezni – és emlékeztetni – erre, valahányszor egyeztetésre, 

tárgyalásra nyílik alkalom a többségiekkel helyi vagy központi megállapodásokról, közös 

projektekről, országtervekről. Már csak azért is kívánatos lenne kihasználni a mozgásteret, 

mivel az RMDSZ-nek szemmel láthatóan mind Bukarestben, mind Budapesten megnőtt az 

ázsiója, és ezt kiváló alkalom lenne az erdélyi magyarok hasznára fordítani”. 

 

Eldönthetik a kisebbségek, milyen kulturális tevékenységeket szeretnének 
támogatni 
2017. május 12. – Felvidék Ma 

Ravasz Ábel (Most-Híd) roma ügyekért felelős kormánybiztos szerint a nyolc millió euró, 

amellyel a Kisebbségi Kulturális Alap ezentúl gazdálkodhat majd a kisebbségek kulturális 

tevékenységének támogatása során, a teljes támogatási rendszer nagyobb stabilitását 

eredményezi. Ez az összeg jóval magasabb, mint amennyit az előző években a kisebbségi 

kultúrákra szántak. A kormánybiztos úgy véli: az alap szerkezeti struktúrája nagyobb teret 

biztosít a kisebbségi közösségek képviselőinek döntéshozatalára. A kormánybiztos ezzel arra 

célzott, hogy az öttagú szakmai tanácsokban, amelyek az egyes kisebbségek beérkezett 

kérelmeit elbírálják majd, három tagot, azaz a tanács többségét a kisebbségi szervezetek 

jelölik majd. „Egyfajta kulturális önrendelkezés jön ezáltal létre, mivel a kisebbségek a 
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szakmai tanácsok tagjain keresztül eldönthetik, milyen kulturális tevékenységekre megy majd 

a legtöbb pénz” – fogalmazott Ravasz. 

 

Hétfőtől beindul a doborgazi iskolabusz kísérleti projektje 
2017. május 12. – bumm.sk 

Három miniszter vesz részt hétfőn az "Iskolabuszok" elnevezésű kísérleti projekt beindításán. 

A jelképes eseményen, amelyre a Kis-Csallóközben található Doborgazon kerül sor, Érsek 

Árpád közlekedésügyi miniszteren kívül ott lesz Peter Plavčan, az oktatásügyi tárca vezetője 

és Robert Kaliňák belügyminiszter is. Az iskolabusz a Doborgazi Magyar Tanítási Nyelvű 

Alapiskola tanulóinak szállítására szolgál majd. Az iskolát a bősi vízerőmű miatt a Duna régi 

medre és a vízerőmű felvízcsatornája közé szorult három, főleg magyarok által lakott 

községben – Doborgazon, Vajkán és Nagybodakon – élő gyermekek látogatják. Őket fogja 

iskolába szállítani és hazahordani a kísérleti projekt keretében május 15-étől beinduló első 

állami iskolabusz. 

 

Magyarok Szlovákiában – Fókuszban a 2016-os kisebbségi jelentés 
2017. május 13. – Körkép 

Május elején került tárcaközi egyeztetésre és véleményezésre a 2016-os évre vonatkozó 

Nemzetiségi kisebbségek képviselőinek helyzetéről és jogállásáról szóló jelentés, ami a 

Kormányhivatal szakmai műhelyében látott napvilágot. Elöljáróban annyit, hogy a jelentés 

tartalmán érződik, hogy új kisebbségekért felelős kormánybiztost neveztek ki Bukovszky 

László (Most-Híd) kisebbségi kormánybiztos személyében. 

 

Emelkedik a leendő elsősök száma a Rozsnyói járásban 
2017. május 13. – hirek.sk 

Az idén a Rozsnyói járásban több az elsős, mint a tavalyi alapiskolai beíratásokat követően. A 

járás 14 magyar tanítási nyelvű intézményéből továbbra is legnépszerűbb a Rozsnyói 

Református Egyházközség teljes szervezettségű alapiskolája, és Pelsőcön is jobbak a 

beiratkozási mutatók a tavalyinál. Az idén a járás magyar tannyelvű intézményeibe 105 elsőst 

írattak be, de szeptemberben még emelkedhet a számuk. 

 

Biztatóak a beíratási eredmények a Tőketerebesi járásban 
2017. május 14. – hirek.sk 

Több gyermek született hat évvel ezelőtt Szlovákiában, mint az azt megelőző évben, tehát 

idén nagyobb az iskolaköteles gyermekek száma országszerte. A Kassai kerületben, ezen belül 

a Tőketerebesi járásban is biztatóak a beíratási eredmények, több gyermeket írattak magyar 

iskolába, mint a múlt éven. A Tőketerebesi járásban 17 tanintézményben tanulhatnak a 

magyar gyerekek anyanyelvükön. Áprilisban 159 gyermeket írattak be ezekbe az iskolákba, 

23-al többet, mint az előző év beiratkozási időszakában. 
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Dániel Erzsébet kapta a Pro Probitate – Helytállásért díjat 
2017. május 14. – Felvidék Ma, hirek.sk, Körkép 

Dániel Erzsébet kapta a felvidéki magyarság legnagyobb elismerését a Pro Probitate – 

Helytállásért díjat. A rangos elismerést 1994-ben alapították a felvidéki magyarság akkori 

parlamenti képviselői a mártírhalált halt Esterházy János politikus tiszteletére. Azóta évente 

olyan személynek ítélik, oda, aki munkásságával, helytállásával példaként szolgálhat a jövő 

nemzedékének. A díjazott, Dániel Erzsébet népművelői és széleskörű közösségszervező 

munkájáért vehette át a Pro Probitate - Helytállásért díjat. „Évtizedeken át volt a Csemadok 

dolgozója, a kultúra igazi napszámosa“ – mondta laudációjában Bárdos Gyula, a Csemadok 

országos elnöke.  „Népművelői, közösségszervezői munkáját nem szüneteltette, a közösségbe 

vetett hitét nem adta fel a legnehezebb időszakban sem, amikor a regnáló hatalom mindent 

elkövetett a Csemadok-munka ellehetetlenítéséért.  Dániel Erzsébet – több kollégájával 

együtt – tisztességgel helytállt akkor is, amikor a mečiari hatalom egyik napról a másikra 

megvonta a Csemadok költségvetési támogatását. Fizetés, anyagi juttatás nélkül folytatta 

közösségépítő munkáját.“ 

 

Magyar pénzt is oszthatna a Kisebbségi Kulturális Alap 
2017. május 14. – Új Szó 

A Kisebbségi Kulturális Alapról (KKA) szóló törvény lehetővé teszi, hogy az alap nemcsak a 

szlovák államtól befolyó támogatást ossza el, más forrásból, akár külföldről származó 

támogatás felosztását, pályáztatását is végrehajthatja. „Például ha Magyarország vagy 

Ukrajna segíteni akarja a Szlovákiában élő kisebbséget, akkor ezt az alap segítségével 

megvalósíthatja” – tájékoztatott tegnap Rigó Konrád (Híd), a kulturális minisztérium 

államtitkára. Ez megakadályozná például a kettős finanszírozást, és átláthatóbbá tenné a 

Magyarországról érkező kulturális támogatások odaítélését. Ezek esetében ugyanis csak a 

döntést hozza nyilvánosságra a magyar fél, például a Bethlen Gábor Alap, az értékelési 

folyamat nem nyilvános. 

 

Az MNT koordinálja a nemzeti tanácsokat 
2017. május 12. – Pannon RTV, Magyar Szó 

Egy éven át a Magyar Nemzeti Tanács koordinálja a nemzeti tanácsokat – nyilatkozta a 

Magyar Szónak Hajnal Jenő, az MNT elnöke. A nemzeti tanácsok koordinációját Novi 

Pazarban a Bosnyák Nemzeti Tanácstól vette át az MNT. Hajnal Jenő elmondta, mostantól 

egy éven át az MNT feladata a nemzeti tanácsok ügyeinek képviselete, koordinálása, 

ugyanakkor az állandó kapcsolat kialakítása is a szerb kormánnyal és az illetékes 

minisztériumokkal. Az MNT elnöke szerint az elkövetkező időszak legfontosabb feladatai 

közé tartozik a nemzeti tanácsokról szóló törvény módosításainak előkészítése, valamint az 

akciótervek valóra váltása. Várhatóan június elején Szabadkán lesz az ülés, amelyen az MNT 

ünnepélyesen átveszi majd a koordinálást, valamint kinevezi a testület alelnökét. 
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Magyarország kiemelt számú kiállítóval képviselteti magát az újvidéki 
Nemzetközi Mezőgazdasági Vásáron 
2017. május 13. – Vajdaság Ma, Magyar Szó, Pannon RTV 

A magyar kormány vajdasági gazdaságfejlesztési programjához kapcsolódóan Magyarország 

kiemelt számú kiállítóval van jelen az újvidéki Nemzetközi Mezőgazdasági Vásáron, mintegy 

ötven kiállító képviseli az anyaországot - hangsúlyozta Fazekas Sándor földművelésügyi 

miniszter szombaton Újvidéken, miután megnyitotta a magyar pavilont. Az élelmiszeripari 

termékektől kezdve egészen a mezőgazdasági gépekig, a magyar élelmiszer-gazdaság szinte 

valamennyi területe képviselteti magát a szerbiai seregszemlén - tette hozzá a tárcavezető. 

  

X. Bácsfeketehegyi Gyermekszínjátszó Műhelytalálkozó 
2017. május 13. – Pannon RTV 

250 gyermek vesz részt a X. Bácsfeketehegyi Gyermekszínjátszó Műhelytalálkozón. Az egész 

hétvégét betöltő rendezvényen huszonegy előadást mutatnak be egymásnak és a zsűrinek a 

diákok. A Bácsfeketehegyi Gyermekszínjátszó Műhelytalálkozóról egy csapatot terjeszt fel a 

zsűri, amely Vajdaságot képviseli majd a Weöres Sándor Országos Gyermekszínjátszó 

Találkozón Pécsett. A rendezvény szervezője a Vajdasági Magyar Művelődési Intézet, fő 

támogatója a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. 

  

Megtartották a Szent László emlékverseny szabadkai elődöntőjét 
2017. május 14. – Vajdaság Ma, Pannon RTV 

A Szent László-év keretében Kárpát-medencei Szent László Tanulmányi- és Rajzversenyt 

rendez a Karosi Turul Hagyományőrző Íjász Egyesület a Miniszterelnökség Nemzetpolitikai 

Államtitkársága támogatásával, valamint a Pro Pátria Egyesület együttműködésével magyarul 

tanuló általános iskolások számára. Az észak-bácskai régió elődöntőjének helyszíne a 

szabadkai Majsai úti Általános Iskola volt. A szombati vetélkedő előtt a versenyzők 

szentmisén vettek részt a kertvárosi Munkás Jézus plébániatemplomban. 

  

Szülőhelyükre látogattak a Harasztin született székelye 
2017. május 14. – Vajdaság Ma, Magyar Szó  

Első ízben látogattak szülőfalujukba az 1941 és 1944 között Harasztin született, a magyar 

karhatalom által oda telepített bukovinai székelyek, akik a második világháború végén 

elhagyták a települést és a magyarországi, Tolna megyei Tevelben leltek otthonra. Haraszti 

(Rastina) Zomborhoz tartozó, félreeső helyzete miatt kevéssé ismert, közvetlenül a magyar 

határnál fekvő falu. Az első világháborúban harcoló szerb önkéntesek telepedtek itt le annak 

idején családjaikkal. Ők alakították ki a település mai arculatát. 1941-ben a visszatérő magyar 

karhatalom az összes haraszti szerb családot, vagyis a teljes lakosságot Sárvárra, illetve 

Barcsra internálta és helyükbe bukovinai székelyeket telepített. 
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Határ menti nemzettörténeti vetélkedő Bezdánban 
2017. május 14. – Vajdaság Ma 

A Béreg – Hercegszántó közeli határ menti települések felső tagozatos általános iskolásai 

mérték össze nemzettörténeti tudásukat a bezdáni Testvériség-egység Általános Iskolában. A 

most már másfél évtizedes hagyománynak örvendő, hagyományos versenynek mindig e 

nyugat-bácskai település ad otthont, míg társrendezvényére, a vers- és mesemondó versenyre 

Bajára várják a fiatalokat. 

 

Nagyszabású civil környezettisztasági program indult magyar 
kormánytámogatással Kárpátalján 
2017. május 13. – MTI, Kárpátalja, kormany.hu, Webrádió 

Nagyszabású környezettisztasági program indult civil kezdeményezésre szombaton 

Kárpátalja 30 magyarlakta településén, a magyar kormány 14 millió forintos támogatásával. 

A Tiszta Kárpátalja elnevezésű programot megnyitó beregszászi sajtótájékoztatón Grezsa 

István, Szabolcs-Szatmár-Bereg megye és Kárpátalja fejlesztési feladatainak kormányzati 

koordinációjáért felelős kormánybiztos elmondta: Kárpátalja a Kárpát-medence egyik 

legszebb fekvésű, természeti erőforrásokban leggazdagabb vidéke, de szomorú, hogy 

helyenként ellepi a szemét, és mindenki láthatja, milyen szeméttengerré változik a Tisza és 

mellékfolyói áradáskor. "A program indításával elsősorban azt az igényt és vágyat szeretnénk 

felszínre hozni az emberekben, hogy teremtsünk önmagunkhoz és természeti örökségünkhöz 

méltó környezetet egymással összefogva" - tette hozzá. 

 

A sajtó és a politika viszonyáról tanácskoztak Kárpát-medencei magyar 
újságírók Ungváron 
2017. május 12. – MTI, gondola.hu, karpatalja.ma 

A sajtó és a politika egymásra gyakorolt hatásának aspektusait vitatták meg Kárpát-medencei 

magyar újságírók pénteken Ungváron, a Külhoni Magyar Újságíró Egyesületek 

Konvenciójának (KMÚEK) soros évi közgyűlésén. Az erdélyi, felvidéki, vajdasági, muravidéki 

(szlovéniai), magyarországi és a házigazda kárpátaljai szakmai szervezetek képviselői május 

11-14. között Kárpátalján tartják éves találkozójukat. Az Ungvári Nemzeti Egyetem magyar 

karán tartott 12. KMÚEK-közgyűlésről Dunda György, a vendéglátó Magyar Újságírók 

Kárpátaljai Szövetségének (MÚKSZ) elnökhelyettese az MTI érdeklődésére elmondta: a 

Kárpátalján másodízben szervezett fórumon hat ország negyven újságírója vett részt, akik a 

sajtó és a politika egymásra gyakorolt hatását tekintették át, különös tekintettel a kisebbségi 

magyar újságírásra. 

  

Ungváron felvonták az Európai Unió zászlaját 
2017. május 12. – karpatalja.ma 

Az Európa-nap keretében csütörtökön, május 11-én a kárpátaljai megyeközpontban 

ünnepélyesen felvonták az ukrán állami lobogót és az Európai Unió zászlaját a Népi téren 
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annak a tiszteletére, hogy az Európai Tanács Brüsszelben jóváhagyta az Ukrajna számára 

vízummentességet biztosító uniós jogszabályt. Az eseményen Kárpátalja és Ungvár vezetőin 

kívül jelen volt Tomislav Vidošević, Horvátország ukrajnai rendkívüli és meghatalmazott 

nagykövete, Buhajla József, Magyarország Ungvári Főkonzulátusának főkonzulja, Szlovákia 

külképviseletének diplomatái, a Nemzeti Gárda, a határőrség, a katasztrófavédelem, a 

rendőrség alakulatai és sok fiatal. 

  

Több mint háromszázan vettek részt a Szól a fülemüle tehetségkutató 
elődöntőjén Beregszászban 
2017. május 12. – karpatalja.ma 

A Szól a fülemüle kárpátaljai tehetségkutató verseny elődöntőjét május 12-én rendezte meg a 

„Genius” Jótékonysági Alapítvány a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola 

átriumában. A hagyományápoló versenyre 7–14 év közötti gyerekek nevezhettek be az 

autentikus magyar népzene és néptánc bármely tájegységhez kötődő produkciójával. A 

jelentkezők hangszeres szólista, hangszeregyüttes, szólótánc vagy néptáncegyüttes 

kategóriában indulhattak. A rendezvényt Váradi Natália, a „Genius” Jótékonysági Alapítvány 

irodaigazgatója nyitotta meg. Dr. Orosz Ildikó, a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar 

Főiskola rektor asszonya, a rendezvény ötletgazdája ünnepi beszédében elmesélte, miért 

tartotta fontosnak a rendezvény létrejöttét. 

 

Lendván ülésezik a MIK 
2017. május 14. – Muravidéki Magyar Rádió 

Lendván, a Városházán tartotta meg tavaszi ülésszakának soros fórumát a Magyar Ifjúsági 

Konferencia Egyesület, amelynek a magyarországi és a határon túli magyar fiatalok a tagjai. 

Délután a Lendvai Kétnyelvű Középiskolában szekcióüléseket szerveznek és zárónyilatkozatot 

fogadnak el. 

 

Koncerttel köszöntöttek a fiatal fúvósok 
2017. május 14. – Muravidéki Magyar Rádió 

Lendván a Fúvószenekarok szabadtéri hangversenye a Lendvai Zeneiskola egyik kiemelkedő 

eseménye. Tegnap délután több mint 200 fiatal szerepelt a Lendvai Színház és 

Hangversenyterem szabadtéri színpadán. A rendezvényt már 14.alkalommal szervezték meg. 

 
 

665 Balassi-füzet került Ausztriába 
2017. május 14. – Volksgruppen 

A Kőrösi Csoma Sándor Program 2016/2017-es programévének befejező hónapjáig Ausztria 

négy tartományának nyolc településén 12 magyar anyanyelvi oktatást segítő intézménybe 
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összesen 665 példány jutott el a Balassi Intézet kiadásában, az elmúlt években megjelent 

Balassi-füzetek sorozat magyar nyelvű oktatókiadványaiból. 

 

Értik-e még a magyar szót az argentin őserdőkben? 
2017. május 13. – Lukács Csaba – Magyar Nemzet 

Argentína három tartományában kutatott magyarok után Zsonda Márk. Sikerrel: noteszében 

olyan nevek sorjáznak többek között, mint Csizmás, Csonka, Kulcsár, Fekete. A családok 

mögött megbújó sorsok döbbenetesek: embertelen körülmények között helytálló magyarok, 

politikai karriert befutó leszármazottak, isten háta mögötti helyeken is megőrzött kultúra. 

Zsonda Márk legutóbb négy hónapot volt kint a Mikes Kelemen program keretében, de 

ezúttal az eddigitől eltérő feladattal: a dél-amerikai ország más területein élő, eddig még nem 

ismert emigráns magyar csoportok feltérképezésének céljával. A kutatói ösztöndíja arról is 

szólt, hogy a diaszpórában fellelhető hungarikumokat, kéziratokat, hagyatékokat felkutassa. 

És persze magyar élettörténeteket találjon Chaco mellett Mendoza és Misiones 

tartományban, mert amíg nem tudjuk, hogy kik élnek kint, addig nem látjuk a hagyatékot 

sem, amelyet gondoznak. 

 
 

Elektronikus sajtó 

 

Határok nélkül 

2017. május 12. – Kossuth Rádió 

Továbbra sem rendeződik a marosvásárhelyi katolikus líceum ügye 

Maradni és hallgatni, esetleg folytatni a sokszor szélmalomharcnak tűnő csatát a 

Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem román vezetőségével. Vagy feladni a 

múltat, és az egyetem magyar tagozatával átigazolni anyaországi támogatással, egy másik 

egyetemre - olvasom a Krónika mai számába. Állítólag egyre többet beszélnek erről 

Marosvásárhelyen, mi több a Romániai Magyar Orvos- és Gyógyszerészképzésért 

Egyesületének konferenciáján is vita folyt a lehetőségekről. Ennek járt utána a Határok nélkül 

tudósítója. Szabó Béla professzort, a MoGYE magyar tagozatának vezetőjét, és Brassai Attila 

professzort kérdezte. 

Magyar borkóstoló keretében nyitották meg a Munkácsi vár Rákóczi-pincéjét 

A  Munkácsi vár Rákóczi-pincéjében magyar borkóstolót szerveztek a magyar borok, és 

kárpátaljai gasztronómiai különlegességek népszerűsítésére. A vár megújuló Rákóczi 

pincéjében köszöntőt mondott Potápi Árpád János nemzetpolitikáért felelős államtitkár.  

D
ia

sz
p

ó
ra

 

https://mno.hu/hetvegimagazin/ertik-e-meg-a-magyar-szot-az-argentin-oserdokben-2398581
http://www.mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth/?date=2017-05-12_18:30:00&ch=mr1
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Elballagtak a nagybecskereki Szathmári Karolina Kollégium végzősei 

Elballagtak a nagybecskereki Szathmári Karolina Kollégium végzősei. Az  ünnepség hálaadó 

szentmisével kezdődött, amelyet Németh László megyéspüspök celebrált. 

Telegdy Álmos és Papp Z. Attila volt a Szórvány Alapítvány Baráti esték 

rendezvénysorozatának legutóbbi vendégei 

A Szórvány Alapítvány Baráti esték rendezvénysorozatának legutóbbi vendége két olyan 

kutató volt, akik egyetemi tanulmányaikat Temesváron végezték. Telegdy Álmos, a Magyar 

Nemzeti Bank vezető közgazdasági kutatási szakértője és Papp Z. Attila, a Magyar 

Tudományos Akadémia Társadalomtudományi Kutatóközpontjának az igazgatója. 

Kutatómunkájuk ma is többé-kevésbé Romániához kötődnek. Lehőcz László munkájukról, 

kutatási területeikről kérdezte őket, de mindenekelőtt arra volt kíváncsi, milyen alapot 

jelentettek szakmai pályájukban a temesvári tanulmányok, tapasztalatok. 

Együttműködési megállapodást írt alá a Partiumi Keresztény Egyetem és a 

nagyváradi Szent László Napokat szervező Szent László Egyesület 

Együttműködési megállapodást írt alá a Partiumi Keresztény Egyetem és a nagyváradi Szent 

László Napokat szervező Szent László Egyesület. A megállapodás lényege, hogy a 

felsőoktatási intézmény elfogadja szakmai gyakorlatként a hallgatóinak az egyesületnél 

elvégzett önkéntes munkáját. A Határok nélkül riportere az egyetem rektor-helyettesét, Flóra 

Gábort kérdezte. 

Az Anyák Napját követően rendezik meg az Édesanyák Hetét Csíkszeredában 

Május első vasárnapját, az Anyák Napját követően rendezik meg – immár hagyományosan – 

az Édesanyák Hetét Csíkszeredában. Szervezője a Csíki Anyák Egyesülete. A Határok nélkül 

riporterének összeállításából az is kiderül, az édesanyáknak ajánlott programban fontos 

helyet kapnak az apukák  is. 

  

Határok nélkül 

2017. május 13. – Kossuth Rádió 

A Rendtartó székely falu című film csíkszeredai bemutatója 

A rendtartó székely faluról, vagyis az autonóm székely községekről készített filmet Farkas 

György fiatal kolozsvári rendező, felhasználva a nagyapa, néhai  Imre István történész azonos 

című tanulmánykötetét. A film elkészítését a Médiatanács Mecenatúra programja támogatta. 

A csíkszeredai bemutató után beszélgetett az alkotóval a Határok nélkül riportere. 

Tasnádszántó maradék magyarsága őrzi hitét és hovatartozását 

Tasnádszántó Szatmár megyében, Nagykárolytól 25, Tasnádtól 6 kilométerre fekszik, ebbe a 

két városba ingáznak, akik nem tudnak vagy nem akarnak helyben a mezőgazdaságból 

megélni. Az 1650 főnyi lakosság nagy része ortodox vallású román, hatszáz főnyi a római 

http://www.mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth/?date=2017-05-13_18:30:00&ch=mr1
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katolikus és a református hitű magyar. Tóth Attila a 425 fős római katolikus gyülekezet 

pásztora, akivel a település templomában beszélgetett a Határok nélkül tudósítója. 

Kárpátalján segítséget kérnek a templom továbbépítéséhez Újakliban. 

A Nagyszőlősi járásban található Újakli településen a református hívek hozzákezdtek a két éve 

készülő templom tornyának megépítéséhez, a napokban fejezték be a fa tartó szerkezetet. A 

helyi magyarok már eddig is erejükön felül teljesítettek, most azonban nagy szükségük lenne 

a munkálatok folytatásához anyagi segítségre. A falu érdekessége, hogy mintegy 100 éve 

mesterségesen hozták létre, hegyvidéki terültetekről ruszin, ukrán és orosz munkásokat 

telepítettek a magyar falvak közzé ékelve. Mintegy 20 éve azonban, többek között a vegyes 

házasságok révén rohamosan magyarosodni kezdett. A református gyülekezet 2004-ben 

alakult és ha érkezik segítség, lassan templomuk is lesz. 

Művészetek háza nyílt a délvidéki Magyarkanizsán 

Magyarkanizsa központjának képét megváltoztatta a néhány éve megépült, jellegzetes stílusú 

Művészetek Házának épülete. Ugyanilyen szembetűnő változást szeretnének gyakorolni a 

régió művelődési életére is. A Tisza-parti kisváros Zentával együtt egyre inkább a 

tömbmagyarság kulturális és oktatási központjává válik, megosztva a feladatokat Szabadkával 

és Újvidékkel. Erdélyi Tóth Edittel, a Művészetek Háza vezetőjével beszélget a Határok nélkül 

tudósítója. 

Pozsonyi séta a református emlékek nyomában 

Mikor volt evangélikus szertartás-rend a pozsonyi koronázó templomban? Mikor került a 

jezsuitákhoz az evangélikus nagytemplom, milyen neves magyarok nyugszanak a Kecskekapu 

utcai evangélikus temetőben? És miért éppen Kecskekapu? - ezekre a kérdésekre egy 

pozsonyi séta keretében kapunk választ Korpás Árpádtól, a város múltját bemutató Pozsonyi 

Kifli Polgári Társulás alelnökétől. 

 

Határok nélkül 

2017. május 14. – Kossuth Rádió 

A Mikes Kelemen Program elmúlt három évéről tartottak konferenciát az 

Országos Széchényi Könyvtárban 

2013-ban jött létre a Mikes Kelemen Program azzal a céllal, hogy a tengerentúlon, a 

diaszpórában élő magyarok könyvtári és levéltári hagyatékáról gondoskodjon, a 

megsemmisüléstől veszélyeztetett könyveket, folyóiratokat, megőrzött levelezéseket, családi 

iratokat - szakemberek, rendezett módon összegyűjtsék és Magyarországra szállítsák, és a 

megfelelő elhelyezésükről gondoskodjanak hazai közgyűjteményekben.  Az eltelt három év 

munkájáról tartottak konferenciát az Országos Széchényi Könyvtárban. Interjú Kaposváriné 

Dányi Évával, és Maczelka Árpád könyvtárossal, a Mikes Kelemen Program kutatójával. 

 

http://www.mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth/?date=2017-05-14_18:30:00&ch=mr1
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A mátyusföldi Alsószeli egyik nevezetessége a három napos Jurtafesztivál 

És ahogy a Mikes program hagyatékmentésében fontos szerepet játszik az önkéntes 

felajánlás, ugyan olyan fontos szerepe van az önkéntességnek az alsószeli Jurtafesztivál 

szervezésében. A mátyusföldi Alsószeli egyik nevezetessége 2005-től a háromnapos fesztivál. 

Jurták, lovasíjászok, kézművesek, gyermekudvar, zene, tánc és  történelmi, irodalmi 

előadások - ez a Jurtanapok. Főszervezője a helyi Zele törzs. 13 éve ugyanúgy csinálják: saját 

erőből, minden program ingyenes, nincs belépő. Ezért aztán minden évben össze kell 

verbuválni az önkénteseket.  

Veszendőkre unt szívünk címmel megjelent az Aracs - almanach 2007 -2012 

kiadvány 

Veszendőkre unt szívünk címmel megjelent az Aracs - almanach 2007 -2012 kiadvány. 

A vaskos kötet végig kíséri a folyóirat belső műhelymunkáit,életét.  Bata János főszerkesztő az 

érdektelenségről, a mellőzöttségről beszél, azokról a gondokról, amelyek az Aracs társadalmi 

környezetét jellemzik. 

Túry László a temesvári piarista templomban ünnepelte gyémántmiséjét 

Megélte a baragáni deportálást és a kommunista üldöztetést, nem lett jezsuita, mert a rendet 

felszámolták, de lett belőle pap. 1957-ben Márton Áron püspök szentelte pappá. Túry László 

hívei és paptársai népes körében, a temesvári piarista templomban ünnepelte 

gyémántmiséjét, pappá szentelésének 60. évfordulóját, abban a templomban, ahol az egykori 

piarista gimnázium diákjaként ministrált. 

 

Kárpát Expressz 

2017. május 13. – M1 

Az újvidéki egyetem kínálatával ismerkedtek vajdasági diákok 

Buszokkal indulnak a pályaválasztás előtt álló diákok Újvidékre. A tanulók 22 iskolából és 

több délvidéki településről érkeztek, többek között Szabadkáról, hogy megismerkedjenek a 

vajdasági egyetem által kínált lehetőségekkel. A diákok többsége nem szívesen hagynál el 

szülőföldjét. 

  

Hagyományok Háza Napok Székelyudvarhelyen 

Jókedvűen várták a Hagyományok Háza kétnapos, Székelyudvarhelyre kihelyezett 

rendezvényét a város és a környező falvak iskolásai. A gyerekek közül többen táncolnak már 

az iskolájukban.  

Csaknem kétszázötven cserkész vett részt a negyedik kárpátaljai cserkésznapon 

http://www.mediaklikk.hu/video/karpat-expressz-2017-05-14-i-adas-6/
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Csaknem kétszázötven cserkész vett részt a negyedik kárpátaljai magyar cserkésznapon 

Beregszászban. A Vérke-parti városba a régió minden részéből érkeztek fiatalok, akik a 

vetélkedők mellett ijászkodhattak, járhattak láthatatlan színházban valamint egy óriási 

flashmobon is részt vehettek.  

Beszélgetés Kallós Zoltán néprajzkutatóval 

A Kolozsvárhoz közeli Válaszúton él Kallós Zoltán néprajzkutató. A ház előtti tölgyfát még 

gyerekként ültette, amikor szülei megvásárolták a kúriát, amely ma a Mezőség legértékesebb 

néprajzi gyűjteményének ad otthont. A 91 éves Kallós Zoltán már gimnazista korában 

gyűjtötte a népdalokat. 

 

Térkép 

2017. május 13. – Duna World 

Szakmai tudás, papírmunka, üzlet. Egy vállalkozás csak akkor sikeres, ha az adott szakember 

az üzleti életben is jártas. A külhoni magyar családi vállalkozásokat támogatja idén a 

Miniszterelnökség Nemzetpolitikai államtitkársága képzések és pályázat útján. Ez a 

támogatás esélyt ad az érintett családoknak, hogy az akár több generációnak is munkát adó 

céget előbbre vigyék és a piacon is megmaradhassanak. 

Véget értek Felvidéken az iskolai beiratkozások és mint minden évben, most is sokan 

kíváncsiak arra, hogy a következő tanévet hány gyermek kezdi magyar tannyelvű iskolában. 

Sok család számára tűnnek csábítónak a szlovák nyelven oktató tanintézmények, mert úgy 

hiszik, a gyermekük akkor érvényesülhet igazán, ha szlovák iskolát végez. A Via Nova ifjúsági 

csoport évek óta folytat beiratkozási kampányt azért, hogy segítsenek a beiratkozásnál a 

szülőknek. 

Több napos programmal, koncerttel, fénykép kiállítással és faültetéssel ünnepelte 

fennállásának 35. évfordulóját a Székelyföld kulturális nagykövetének számító Szentegyházi 

Gyermekfilharmónia, vagy ahogyan magukat nevezik a Fili. A Hargita megyek 

gyermekkórusban közel másfél ezren énekeltek az elmúlt évtizedek során. Miután Európát 

bejárták, most a világhírnév felé indulnak, Kanadába. 

Idén is számos külhoni településen ünneplik meg a Táncház napját. Ezúttal Máramarossziget 

is csatlakozott a Hagyományok Háza által meghirdetett eseményhez, melynek keretében a 

máramarosi szórvány városban Flashmobot tartottak a helyi néptáncegyüttes, valamint 

budapesti művészek, táncosok részvételével.  

Nyilas Misi pakkot kapott, szól a klasszikus idézet a Légy jó mindhaláligból. Ha máshonnan 

nem is Móricz Zsigmond regényéből biztosan tudjuk, hogy egy kollégista életében mindig 

nagy ünnep, ha csomagot kap otthonról. Ez a gondolat vezérelte azt a három szatmárnémeti 

fiatalt, akik speciális, egyetemistákra szabott csomagküldő szolgálatot indítottak. Egy igazi 

szívet és nem utolsó sorban gyomrot melengető vállalkozást. 

http://www.mediaklikk.hu/video/terkep-2017-05-13-i-adas/
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Öt kontinens 

2017. május 13. – Duna World 

A világ öt kontinensének valamelyikén élnek, szakmájukban sikeresek, országukban és 

közösségükben pedig véleményformálónak számítanak és nem mellesleg magyar 

származásúak, vagy szimpatizálnak Magyarországgal. A Friends of Hungary, Magyarország 

Barátai szervezet tagjairól van szó, akik hazánk nem hivatalos nagyköveteként azon 

munkálkodnak, hogy értékközpontúan, de pártatlanul informálják Magyarország baráti 

közösségét és a nyilvánosságot az országgal és a világon bárhol élő magyarokkal kapcsolatos 

kezdeményezésekről, eseményekről. A negyedik alkalommal megrendezett Magyarország 

Barátai konferenciának a Pesti Vigadó adott helyet, a tanácskozásokon kívül a találkozó 

három napja gazdag programokkal, koncertekkel, kirándulással várta a meghívottakat. A 

május 13-i adásban megismerhetjük a szervezet tagjait és az idén először átadott 

Magyarország Barátai díjazottakat is. 

 

http://www.mediaklikk.hu/video/ot-kontinens-2017-05-13-i-adas/

