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Nyomtatott és online sajtó 
 

Orbán Viktor a muravidéki magyar érdekképviselet vezetőjével tárgyalt 
2017. május 20. – MTI, Kormany.hu, Híradó.hu, Magyar Idők, Magyar Hírlap 

Szlovéniai látogatása során a muravidéki magyarság érdekképviseletének vezetőjével is 

tárgyalt Orbán Viktor miniszterelnök, a Fidesz elnöke Mariborban - közölte az MTI-vel 

szombaton Havasi Bertalan, a kormányfő sajtófőnöke. Horváth Ferenc, a Muravidéki Magyar 

Önkormányzati Nemzeti Közösség (MMÖNK) elnöke tájékoztatta Orbán Viktort a szervezet 

elmúlt másfél évben végzett munkájáról, és megköszönte a magyar kormány támogatását a 

helyi magyarság érdekeit szolgáló fejlesztésekhez. Örömmel állapították meg, hogy rendkívül 

nagy az érdeklődés a közös gazdaságfejlesztési terv iránt, amelynek forrásait várhatóan már 

az első körben sikerül teljes mértékben lekötni - közölte a sajtófőnök. Az MMÖNK elnöke a 

tárgyaláson tájékoztatást adott a muravidéki magyarok számára kiemelkedő kulturális 

program, a Zala György Emlékév előkészületeiről is. 

 

Erdélyre is kiterjeszti gazdaságfejlesztő programjait a magyar kormány 
2017. május 19. – MTI, Híradó.hu, Magyar Nemzet, Kormany.hu, 444.hu, Krónika, 

OrientPress,  

A Vajdaság és Kárpátalja után Erdélyre is kiterjeszti a magyar közösségek megerősítését 

szolgáló gazdaságfejlesztési programjait a magyar kormány. A Mezőség Maros megyei részét 

felölelő első, egymilliárd forintos keretösszegű mintaprogram beindítását pénteken jelentette 

be Marosvásárhelyen Magyar Levente, a Külgazdasági és Külügyminisztérium 

gazdaságdiplomáciáért felelős államtitkára. Nem időszakos beavatkozásról van szó, 

mostantól a nemzetpolitika stabil pillére lesz az a támogatás, amely a magyar közösségek 

gazdasági értelemben vett megerősítését szolgálják - mutatott rá az államtitkár. 

 

Nagyváradon tartották a Református Egység Napját  
2017. május 21. – MTI, Transindex, Krónika, Gondola.hu, Webrádió 

A Kárpát-medence valamennyi református püspöke részt vett a felújított nagyváradi várban 

szombaton tartott református egység napján. A szabadtéri ünnepi istentiszteleten prédikáló 

Bogárdi Szabó István dunamelléki református püspök azt tartotta az Őrizd a várat bibliai 

idézet egyik olvasatának, hogy nemcsak fizikai, hanem lelki értelemben is őrködni kell a vár, a 

torony fölött és keresni kell Isten kegyelmét. Potápi Árpád János nemzetpolitikáért felelős 

államtitkár szerint a reformációnak kulcsszerep jut abban a lelki ébredésben, amelyre 

szüksége van a magyarságnak az előtte álló feladatok megoldásához.  

 

FUEN: Bonchidán kezdődött a polgári kezdeményezés aláírásgyűjtése 
2017. május 19. – Krónika, transindex.ro, maszol.ro, MTI, Magyar Nemzet, Magyar Hírlap 

A Minority SafePack európai polgári kezdeményezés beterjesztői az Európai Nemzetiségek 

Föderatív Uniója (FUEN) kongresszusa keretében péntek este a bonchidai Bánffy-kastély 
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udvarán írták alá ünnepélyesen a polgári kezdeményezést. Ezzel kezdetét vette az egymillió 

aláírás összegyűjtése. Vincze Loránt, a FUEN elnöke kijelentette: az lehet a következő év 

jelszava, hogy a kisebbségek gazdagabbá teszik Európát. Hozzátette: meg kell győzni a 

többséget és az intézményeket, hogy a polgári kezdeményezés támogatásával ők is 

hozzájárulhatnak egy jobb Európához. Kelemen Hunor, az RMDSZ elnöke kijelentette, 

hajlamos azt hinni, hogy az aláírások összegyűjtése csak egy technikai, szervezési, logisztikai 

kérdés. Ennél fontosabb az olyan véleményformáló partnerek megtalálása, akik a majdani 

döntés előtt meg tudják győzni azokat, akik veszélyforrásnak tekintik a kezdeményezéstó. 

 

Testvérvárosi megállapodást írt alá Tarlós István, Budapest főpolgármestere 
Beregszászon 
2017. május 19. – MTI, Magyar Idők, karpatalja.ma, Kárpátalja, Webrádió 

Testvérvárosi megállapodást írt alá ünnepélyes keretek közt Budapest főpolgármestere és 

Beregszász polgármestere, Tarlós István és Babják Zoltán pénteken a kárpátaljai városban, a 

beregszászi városnapok nyitórendezvényén. A Beregszász fennállásának 954. és megyei jogú 

várossá nyilvánításának 16. évfordulója alkalmából tartott háromnapos ünnepi 

rendezvénysorozat megnyitóján mondott beszédében Tarlós István Budapest lakosságának 

üdvözletét tolmácsolva hangsúlyozta: nem számít, hogy milyen méretű Budapest és mekkora 

Beregszász, ennél sokkal fontosabb a két város közötti erős lelki kötődés. Budapest város 

vezetésének koncepciója, hogy a határon túli magyarlakta területek egy-egy településével, a 

"spirituális kötődést" kifejezendő, testvérvárosi megállapodást köt - tette hozzá, megjegyezve, 

hogy ebbe a sorba tartozik a jelentős számú magyar lakossággal rendelkező Beregszász is. 

 

A KMKSZ elítéli a kárpátaljai magyarság ellen irányuló provokációkat 
2017. május 19. – MTI, Magyar Idők, karpatalja.ma, Kárpátalja 

A Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség (KMKSZ) szombaton Beregszászon tartott 

választmányi ülésén nyilatkozatban ítélte el, hogy a napokban ismeretlenek a kárpátaljai 

magyarság elleni provokációs célból magyar autonómiát sugalló táblákat helyeztek ki a 

Beregszászi és a Nagyszőlősi járás területén, felszólítva az ukrán hatóságokat a tettesek 

felkutatására és megbüntetésére. A nyilatkozat szerint az utóbbi napokban ismeretlen 

személyek helytelen magyarsággal készült feliratokat tartalmazó táblákat helyeztek el a 

Nagyszőlősi és a Beregszászi járás területén. A tettesek a táblákról készült fotókat eljuttatták 

kijevi hírportálokhoz azzal az állítással, hogy a feliratokat a kárpátaljai magyarok önkényesen 

helyezték ki a magyar szervezetek kezdeményezésére, úgymond autonómiájuk jelzéseként - 

olvasható a közleményben. 

 

Áldatlan állapotok a magyar emlékhelyek körül 
2017. május 22. – Dunda György – Magyar Idők 

Azok is megtapasztalhatják, hogy fuldoklik Kárpátalja a szemétben akik nem is lépik át 

határt, hiszen az onnan eredő Tisza sok szemetet szállít. Árvizek alkalmával valóságos 

műanyagpalack-tengerré változik a folyó, amely öt országot érint. Azonban Budapest segít 

megoldani ezt a problémát is. Közterület-rendezés, folyópartok, kirándulóhelyek, történelmi 
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emlékhelyek és turisztikai létesítmények környékének megtisztítása a fő célja a Tiszta 

Kárpátalja elnevezésű programnak, amelyet felkarolt Grezsa István és az általa vezetett 

kormánybiztosság. 

(A cikk teljes terjedelmében a Magyar Idők 2017. május 22-i számában olvasható.) 

 

Johannis kihirdette a kórházi anyanyelvhasználatról szóló törvényt 
2017. május 19. – Krónika, MTI, transindex.ro, maszol.ro, Erdély Ma, Bihari Napló 

Kihirdette Klaus Johannis államfő pénteken azt a törvénymódosítást, amely a kisebbségek 

anyanyelvét ismerő személyzet alkalmazására kötelezi a kórházakat és szociális egészségügyi 

intézményeket ott, ahol jelentős számú kisebbségi közösség él. A törvény a romániai 

közegészségügyi ellátás „alapelvei" közé sorolja, hogy az egészségügyi intézmények a 

kisebbség nyelvét beszélő dolgozókat is alkalmazzanak azokon a településeken, ahol legalább 

ötezer lakos egy kisebbségi közösséghez tartozik, vagy ahol egy adott kisebbség a lakosság 

legalább húsz százalékát teszi ki. A jogszabály az egészségügyi minisztérium hatáskörébe 

utalja, hogy kidolgozza az előírás alkalmazásának módszertanát, erre azonban nem szab meg 

határidőt. 

 

FUEN: minden kisebbségnek testreszabott megoldás kell 
2017. május 19. – Krónika, MTI, transindex.ro, maszol.ro, Nyugati Jelen 

David Smith, a Glasgow-i Egyetem autonómiakutatója szerint nincs minden közösségre 

érvényes autonómiarecept, valamennyi nemzeti kisebbségnek rá szabott megoldásra van 

szüksége. A szakértő az Európai Nemzetiségek Föderatív Uniója (FUEN) kolozsvári 

kongresszusának a közép-kelet európai nemzeti-kulturális autonómiák gyakorlatáról és 

kihívásairól szóló péntek délelőtti panelbeszélgetésében tartott előadást a Glasgow-i Egyetem 

autonómiakutatásairól. Smith kijelentette: a kelet-közép-európai térségben Magyarország 

élen járt abban, hogy kulturális autonómiát biztosított a nemzeti kisebbségeknek, példáját 

azonban nem követték a Kárpát-medence országai. 

 

Több ezer vizsgálatot végeztek az anyaországi orvosok Székelyföldön 
2017. május 19. – Krónika, MTI, szekelyhon.ro, maszol.ro 

Több mint ötezer szűrővizsgálatot és kezelést végeztek a hét első négy napján Székelyföldön a 

Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat (NGYSZ) önkéntes orvosai, akik a Hargita megyei 

orvosokkal, szakszemélyzettel és a megye vezetőivel folytatott csütörtök esti megbeszélésükön 

együttműködésük bővítéséről állapodtak meg – tájékoztatta az MTI-t telefonon Edvi Péter, a 

NGYSZ alapító elnöke. Megegyeztek arról, hogy közösen teszik a beteg gyerekek terápiájára 

alkalmassá a Csíkszentmártoni Korai Fejlesztő és Rehabilitációs Központ medencéjét. 
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FUEN-kongresszus: újfajta kisebbségvédelmi törvényeket kell elfogadni 
2017. május 19. – maszol.ro 

A kisebbségi jogok gyakorlatba ültetése érdekében fontos a folyamatos egyeztetés és 

párbeszéd – fogalmazta meg bevezetőjében Bernhard Ziesch a FUEN kolozsvári 

kongresszusának Boroszlótól Kolozsvárig című panelbeszélgetésén, amely az őshonos 

kisebbségek által felvetett legfontosabb problémákat járta körbe az országjelentések 

tükrében. A FUEN moderátori szerepet ellátó alelnöke a németországi szorb kisebbség 

tagjaként egy jó gyakorlatot emelt ki: „Németországban a konfliktuskezelés nagyon 

transzparens módon történik: ha konfliktus vetődik fel, megbeszéljük és egyeztetünk, 

folyamatos a párbeszéd. Így könnyebb.” 

 

Kisebbségről és innovációról a FUEN kongresszusán 
2017. május 19. – maszol.ro 

A magyar kisebbség európai helyzetéről számolt be a jelenlévőknek Kántor Zoltán szociológus 

pénteken, a FUEN kolozsvári kongresszusán. Magyarok hét szomszédos országban élnek, 2,2 

millió külhoni magyarról beszélhetünk. Húsz százalékuk tehát nemzeti kisebbségként él, az 

aktivizmusuk tekintetében pedig a legaktívabbnak nevezhetők Európában – ismertette a 

számokat, alapokat Kántor Zoltán szociológus a FUEN kolozsvári kongresszusán, pénteken. A 

szociológus rávilágított: ha egy nemzeti kötelék kialakul egy társadalomban, az fontos marad 

a továbbiakban is. Az Osztrák-Magyar Monarchia feloszlása után párhuzamos 

nemzetépítéseket, ebből kifolyólag feszültségeket is tapasztaltunk – tette hozzá. 

 

A háromszéki prefektusi visszaélésekről a FUEN kongresszusán 
2017. május 19. – maszol.ro, szekelyhon.ro 

A Kovászna megyei prefektus visszaéléseire és az anyanyelv-használatért folytatott 

küzdelemre hívták fel a Kolozsváron zajló Európai Nemzetiségek Föderatív Uniója (FUEN) 

kongresszusának figyelmét háromszéki politikusok. Tamás Sándor megyei tanácselnök átadta 

a FUEN vezetőinek azt a petíciót, amelyet több mint 150 háromszéki civil szervezet és egyházi 

képviselője írt alá. 

 

Refis összefogással újult meg Szenci Molnár Albert kopjafája 
2017. május 19. – maszol.ro 

A Kolozsvári Református Kollégium teljes közössége megmozdult annak érdekében, hogy az 

egyik legnagyobb előd, a nyelvtudós, filozófus, zsoltárköltő, egyházi író, műfordító Szenci 

Molnár Albert házsongárdi sírja régi pompájában fogadhassa a reformáció 500. évfordulóján 

Kolozsvárra látogatókat. 

 

Arad és a szlovéniai Lendva egyre közelebb egymáshoz 
2017. május 19. – Nyugati Jelen 

Megszületett a kulturális partnerségi egyezmény Arad és a szlovéniai Lendva település között. 

A megállapodást május 16-án írták alá a lendvai városházán, ahol Aradot Gheorghe Falcă 
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polgármester és Bognár Levente alpolgármester képviselte.  A szlovéniai magyarok Népújság 

c. hetilapjának beszámolója szerint a dokumentumot az aradi polgármester és Anton Balažek, 

Lendva Község polgármestere látta el kézjegyével. „Arad és Lendva együttműködési 

megállapodása tulajdonképpen egy 10 éves kapcsolattartás hozadéka, melyet elsősorban a 

magyar nemzetiség ápolt” – áll a hetilapban. 

 

Egységes Székelyföld-arculat a polgármesterek találkozóján 
2017. május 19. – szekelyhon.ro 

Ismerkedés, közös gondolkodás és információcsere: ezek a székelyföldi városok 

polgármesterei találkozójának főbb témái. A városvezetők először látogattak el ilyen céllal 

Gyergyószékre, a Gyilkostó üdülőtelepre. Gyergyószentmiklós elsősorban turizmusban – 

mint a helyi gazdaság meghatározó ágazatában – gondolkodik, ezért is volt a Gyilkostó 

üdülőtelep a találkozó helyszíne – mondta el Nagy Zoltán házigazda polgármester. A Gyilkos-

tó és környéke olyan természeti látványosság, amely kiemelkedő Székelyföld, Erdély szinten. 

Erre is alapozva szeretne meghatározó szerepet betölteni a térség turizmusában 

Gyergyószentmiklós. Az eseményen ezért hangsúlyos szerepet kaptak olyan témák, mint egy 

egységes Székelyföld-arculat és közös desztináció-menedzsment kidolgozása, működtetése. 

Szorgalmazásokkal, felszólításokkal zárult a FUEN-kongresszus Kolozsváron 
2017. május 20. – Krónika, transindex.ro, maszol.ro, MTI 

A kelet-európai kisebbségekkel szembeni jogtiprásokra összpontosított az Európai 

Nemzetiségek Föderatív Uniója (FUEN) szombaton zárult kolozsvári kongresszusának 

közgyűlése. Az MTI beszámolója szerint a közgyűlés – amely a FUEN döntéshozó szerve – 

számos olyan határozatot fogadott el, amely egy-egy országra vagy egy-egy kisebbségre 

vonatkozik. Ezek egyike a romániai és szlovákiai magyarok anyanyelvhasználatával 

foglalkozik. Az RMDSZ, a Magyar Polgári Párt (MPP) és a szlovákiai Magyar Közösség Pártja 

(MKP) által beterjesztett dokumentum megállapítja, bár az európai államok nagy többsége 

ratifikálta a regionális és kisebbségi nyelvek európai chartáját, a végrehajtáshoz szükséges 

normákat azonban nem dolgozta ki. A dokumentum jogi garanciákat sürget a kisebbségek 

anyanyelvhasználatának biztosítására. 

 

Csoma Botond: az önkormányzatok adják közösségünk erejét 
2017. május 20. – maszol.ro 

„Az önkormányzatok adják közösségünk és szervezetünk erejét. A szubszidiaritás elvét 

figyelembe véve az önkormányzatoknak hatékonyan kell működniük, hisz ők állnak 

legközelebb az állampolgárokhoz” – emelte ki Csoma Botond parlamenti képviselő, az 

RMDSZ Kolozs Megyei Szervezetének elnöke, a Kolozs Megyei Önkormányzati Konferencián, 

Magyarkapuson tartott köszöntő beszédében. A konferencián, ahol az RMDSZ Kolozs megyei 

önkormányzati képviselői vettek rész, Vákár István, a Megyei Önkormányzati Tanács elnöke 

köszöntőbeszédében elmondta, nagyon büszke azokra a településekre, ahol RMDSZ-es 

polgármester van. „Bár számban nem vagyunk sokan, az erőnk annál nagyobb, ez 

megmutatkozik településeinken, hisz napról napra szebbek lesznek, mert önkormányzati 
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képviselőink mernek nagyot álmodni, az kérni és befektetéseket tenni, amellyel közösségünk 

erejét növelik” – emelte ki Vákár István. 

 

Ezrek „őrizték a várat” a váradi Református Egység Fesztiválon 
2017. május 21. – Krónika, transindex.ro, Bihari Napló 

Több ezres részvétel mellett, igazi fesztiválhangulatban tartották meg szombaton a 

nagyváradi várban a Református Egység Fesztivált, amelyen a Kárpát-medence magyar 

reformátusainak egysége mellett a reformáció 500. évfordulóját is ünnepelték. A várudvaron 

felállított hatalmas sátor alatt összegyűlt hívek először a Kárpát-medence összes református 

püspökének részvételével megtartott istentiszteleten vettek részt, amely előtt a házigazda, 

Csűry István királyhágómelléki püspök üdvözölte az egybegyűlteket. 

 

Gyakrabban és hatékonyabban fog összeülni az RMDSZ Országos 
Önkormányzati Tanácsa 
2017. május 21. – transindex.ro 

Több változtatást eszközölne az RMDSZ Országos Önkormányzati Tanácsának (OÖT) 

testülete, erről döntöttek többek között az e heti kolozsvári ülésen. Horváth Anna, az RMDSZ 

önkormányzatokért felelős ügyvezető alelnöke jelenlétében megvitatták a 215-ös számú helyi 

közigazgatási törvény módosítására irányuló javaslatokat, mivel a jogszabály jelenlegi 

formája számos visszás helyzetre teremt alapot, nagymértékben gátolja a lentről felfelé 

történő építkezést, és a helyi autonómiát ellehetetlenítő jogszabálytervezeteket tartalmaz. 

Ezentúl havi rendszerességgel összeülnek az OÖT-tagok Erdély különböző városaiban, hogy 

az aktuális problémákról és hatékony megoldási javaslatokról idejében egyeztessenek.  

 

A Nagymihályi járásban is biztatóak a beíratási adatok 
2017. május 19. – hirek.sk 

A Nagymihályi járásban biztatóak a beíratási adatok. Míg tavaly ilyenkor 97 beíratott 

gyereket jegyeztek a járás 8 magyar iskolájában, most ez a szám 107-re emelkedett. Mint 

Jókai Tibor, a Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetségének (SZMPSZ) elnöke rámutatott, a 

tavaly ilyenkor gyülekező viharfelhők után az idén viszonylagos nyugalom van a magyar 

iskolák körül, s „ebben benne van az is, hogy a szülők bíznak a magyar iskolákban”. „Én 

bízom abban, hogy a magyar iskolák jobbak a többségi nemzetinél – erre kell törekedni 

kelettől nyugatig, nyugattól keletig –, és bízom a felvidéki magyar pedagógusok 

szaktudásában és képességeikben” – mondta Jókai Tibor. 

 

Gútai iskolaügy: Megszólalt a leváltott igazgatónő 
2017. május 19. – bumm.sk 

Sorozatosan támadta, megbélyegezte és bűnösnek találta a gútai közvélekedés Bagita Juditot, 

a II. Rákóczi Ferenc alapiskola érdekes körülmények között leváltott igazgatónőjét. 
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https://kronika.ro/erdelyi-hirek/ezrek-boriztek-a-varatr-a-varadi-reformatus-egyseg-fesztivalon
http://itthon.transindex.ro/?hir=47227
http://itthon.transindex.ro/?hir=47227
http://www.hirek.sk/itthon/20170519081839/A-Nagymihalyi-jarasban-is-biztatoak-a-beiratasi-adatok.html
http://www.bumm.sk/regio/2017/05/19/gutai-iskolaugy-megszolalt-a-levaltott-igazgatono
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Mindeddig szótlanul viselte a személyét érintő megnyilatkozásokat. A történések 

zűrzavarában elhajtotta az interjúkérésünket, ezúttal azonban kivételt tett.  

 

Kevesebb az elsős az Érsekújvári járásban 
2017. május 20. – hirek.sk 

Míg az országos beiratkozási adatok némi optimizmusra adnak okot, addig az Érsekújvári 

járásban az előző évekhez képest kevesebb gyerek kezdi meg a tanévet szeptemberben. A 

járás legtöbb magyar iskolájában csökkent a beíratottak száma, kivételek persze vannak. Ilyen 

a járási székhely egyetlen magyar iskolája, a Czuczor Gergely Alapiskola, ahova 47 gyermeket 

írattak be szüleik. 

 

Családi vállalkozásokkal a magyar megmaradásért 
2017. május 20. – hirek.sk 

A „2017 a külhoni magyar családi vállalkozások éve“ program Rimaszombatban zárta Kárpát-

medencei körútját. A szakmai tartalom, vagyis a vállalkozásfejlesztési ismeretek, trükkök, 

praktikák mellett a kapcsolatépítésre is lehetősége nyílt a több mint 100 megjelent 

vállalkozónak. 

 

Élénk vitát váltott ki a reform 
2017. május 22. – Új Szó 

A nemzetiségi iskoláknak emelt normatívát alanyi jogon, több szabadon felhasználható órát, 

minden iskolába speciális pedagógust és pszichológust, a tankönyvpiac liberalizálását, a 

pedagógusképzés átalakítását kérik a magyar szakemberek a közoktatási reformon belül. Az 

MKP nevében Kiss Beáta oktatási alelnök terjesztett be három észrevételt. Javasolja, hogy a 

közoktatási törvényben jelenjen meg a nemzetiségi oktatás fogalma, továbbá egy olyan 

speciális, a nemzetiségi oktatásért felelős pedagógiai intézmény létrehozását kéri, amely 

tartalmi, ellenőrzési, módszertani és mérési szempontból lefedné a nemzetiségi iskolákat 

érintő kérdéseket, és felelne a nemzetiségi iskolák pedagógusainak továbbképzéséért is. 

Előbbi megvalósításra Peter Krajňák (Híd) oktatási államtitkár is ígéretet tett a 

pedagógusszövetség rozsnyói konferenciáján. Kiss Beáta emellett a nemzetiségi iskolák 

számára alanyi jogon járó emelt normatívát javasol. 

 

Vučić lesz a Zentai csata emlékműsorának fővédnöke 
2017. május 19. – Vajdaság Ma 

Aleksandar Vučić lesz a Zentai csata 320. évfordulójáról való megemlékezés fővédnöke. 

Egyebek mellett ebben állapodott meg a szerb kormányfő és Pásztor István, a vajdasági 

képviselőház elnöke, a Vajdasági Magyar Szövetség vezetője pénteki találkozóján. A felek több 

vajdasági befektetési projektumot is megvitattak. Többek között a Palicson tervezett szálloda 

és spa központ építéséről, az Óbecse és Inđija területén megvalósításra váró infrastrukturális 

fejlesztésekről esett szó. Vučić elfogadta Pásztor felkérését, és vállalta, hogy védnöke lesz a 
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http://www.hirek.sk/itthon/20170520104000/Kevesebb-az-elsos-az-Ersekujvari-jarasban.html
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Zentai csata 320. évfordulójára emlékező rendezvénynek. A megegyezés szerint a 

köztársasági kormány is segíti majd Zenta főterének felújítását 

 

VaMaDiSz: Ezért dolgoz(z)unk, ezért harcol(j)unk? 
2017. május 19. – Vajdaság Ma 

Mint ismeretes, az Újvidéki Felsőbíróság elsőfokú döntése elutasította a VaMaDiSz kérelmét 

arra vonatkozóan, hogy az Újvidéki Egyetem a hatályos jogszabályoknak megfelelően tegye 

lehetővé a magyar nyelvű felvételizést a magyar diákoknak. A rendelet 2015 tavasza óta van 

érvényben, ám az újvidéki Jogtudományi Kar mindezek ellenére csak szerbül felvételizteti a 

diákokat. Ezért a VaMaDiSz 2015 decemberében pert indított az újvidéki bíróságon a kar 

ellen. A napokban megjelent, a bírósági döntéssel kapcsolatos sajtóhírekre reagálva a 

VaMaDiSz közleményben reagált. 

 

Boros György életmű-kiállítása a Népkörben 
2017. május 20. – Pannon RTV 

Boros György előadással egybekötött önálló tárlata nyílt ma meg Szabadkán. A 

grafikusművész életében először árverezésre is bocsátotta alkotásait a Népkör Magyar 

Művelődési Központban. Kiss Mária mintegy 20 éve tanulja a képzőművészet rejtelmeit 

Boros Györgytől. Elmondása szerint az évek során rengeteg motivációt kapott a tanár úrtól. 

 

A VSZL felháborítónak tartja az Újvidéki Felsőbíróság elsőfokú döntését 
2017. május 20. – Pannon RTV 

A Vajdasági Szociáldemokrata Liga megdöbbenve vette tudomásul az Újvidéki Felsőbíróság 

elsőfokú döntését, amely szerint jogosan járt el az Újvidéki Jogi Kar – áll Vass Tibor, a Liga 

elnökségi tagjának közleményében. Ezek szerint továbbra sem lehetséges magyarul 

felvételezni az intézménybe. A Liga számára az is felháborító, hogy mindez a Jogi Karhoz 

fűződik. Hozzáteszik, hiszen ők kellene, hogy a jogot tanítsák, és innen kerülnek ki a jövő 

törvénytisztelő szakemberei. Vass kiemeli, a VSZL kitartóan fog továbbra is harcolni minden 

nemzeti kisebbség jogérvényesítéséért, mert csakis a törvények tiszteletben tartása és azok 

továbbfejlesztése az alapja a többnemzetiségű Vajdaság jövőjének. 

 

Pancsován tartott közönségtalálkozót a Vajdasági 
2017. május 20. – Pannon RTV 

Pancsován tartotta meg idei első közvitáját a Vajdasági Rádió és Televízió. Az egybegyűltek a 

péntek esti közönségtalálkozón kiemelten foglalkoztak a közszolgálati médiaház hír- és 

művelődési műsoraival, külön hangsúlyt fektetve a nemzeti közösségek nyelvén sugárzott 

műsorokra. A közönségtalálkozón szó esett arról is, hogy az Újvidéki Rádió kettes 

csatornájának adása szinte egyáltalán nem hallható Dél-Bánátban. Öreg Dezső, az Újvidéki 

Rádió magyar szerkesztőségének fő- és felelős szerkesztője elmondta, a műsor sugárzását 

tavaly óta egy, a kormány által finanszírozott vállalat végzi, a munkájukkal azonban 

nincsenek megelégedve. 
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Szabadka: Múzeumok és forradalmak éjszakája 
2017. május 21. – Vajdaság Ma, Pannon RTV 

Művészi élményre éhes szabadkaiak tömegei özönlöttek a múzeumba, képtárakba, kulturális 

intézményekbe a szombati Múzeumok Éjszakája állomásait követve. A városban 

tizennegyedik alkalommal megrendezett kulturális dömping keretében 17 órától éjjel 1-ig 

harminc helyszínen várták az érdeklődőket, a változatos programkínálatnak köszönhetően 

minden korosztályt és ízlésvilágot kielégítettek a szervezők. 

 

Az UMDSZ elnöksége tiltakozik a kárpátaljai magyarság ellen irányuló 
provokációk miatt 
2017. május 19. – MTI, Magyar Hírlap, origo.hu, Kárpátalja, Webrádió 

Provokációnak minősítette az Ukrajnai Magyar Demokrata Szövetség (UMDSZ) pénteken 

Beregszászon kiadott közleményében, hogy a napokban ismeretlenek a "magyar nyelv 

védelmét" szorgalmazó táblákat helyeztek ki helytelen magyarsággal írt szöveggel a 

Beregszászi és a Nagyszőlősi járások területén. Az MTI-hez is eljuttatott közlemény szerint az 

elmúlt napokban ismeretlenek helyesírási hibáktól hemzsegő ormótlan táblákat helyeztek ki, 

úgymond a "magyar nyelv védelme érdekében". A rikító színösszeállítás, a helytelen 

szóhasználat arról tanúskodik, hogy "alkotóit" és "megrendelőit" nem a kárpátaljai 

magyarság soraiban kell keresni - áll a dokumentumban. 

  

Rákóczi népe és a Csík zenekar – zászlóbontás Beregszászban 
2017. május 21. – karpatalja.ma 

Egy emberként tapasztalta meg az összetartozás érzését a Beregszász főterén összegyűlt több 

száz fős tömeg május 20-án, a Pro Cultura Subcarpathica civil szervezet zászlóbontási 

ünnepségének záróakkordján. A PCS minden évben feleleveníti a Rákóczi-szabadságharc 

kárpátaljai előzményeit. Idén a Beregszászi Városi Tanács úgy határozott, hogy a zászlóbontás 

köré építi a városnapokat. A rendezvényen felszólalt Tarlós István, Budapest 

főpolgármestere, Bocskor Andrea, európai parlamenti képviselő, Brenzovics László, a 

Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség elnöke, Babják Zoltán, Beregszász polgármestere, 

valamint Orosz Ildikó, a Rákóczi-főiskola rektora, a Zászlóbontás ötletgazdája. 

  

Kárpátalja ma: megújult a Hősök tere Beregszászban 
2017. május 19. – karpatalja.ma 

A Beregszászi Városnapok keretében május 19-én átadták a felújított Hősök terét. A 

térkövezett park új padokkal, lámpákkal és szökőkutakkal gazdagodott. Az ünnepélyes 

eseményre a rendezvénysorozat első napján került sor. Babják Zoltán, Beregszász 

polgármestere Tarlós István, Budapest főpolgármesterének jelenlétében adta át a 

városlakóknak és vendégeknek a megszépült parkot. 
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Letartóztatták a kárpátaljai magyarság elleni provokáció egyik szervezőjét  
2017. május 20. – Kárpátalja, bumm.sk 

Több hírportálon is olvashattunk arról, miszerint a Beregszászi és Nagyszőlősi járásokban a 

magyarság ellen irányuló, provokáló táblákat tettek ki. Május 18-án sikerült letartóztatni egy 

férfit, akinek videóra kellett volna vennie a történteket – közölte az Ukrán Biztonsági 

Szolgálat (SZBU). Vallomásában a tettes elmondta, hogy 10 ezer hrivnyát fizetett volna neki 

ezért a megrendelő, aki oroszországi telefonról tartja vele a kapcsolatot. Hozzátette, hogy már 

nem első alkalommal dolgozott volna az említett személynek. 

  

Elvesztette az irányítást Kárpátalján a megyei államhatalom a helyi ellenzéki 
párt szerint 
2017. május 19. – MTI, Kárpátinfo 

A megyei vezetés elvesztette az irányítást Kárpátalján, és gyakorlatilag önként lemondott a 

"tomboló bűnözés" és politikai provokációk problémájának megoldásáról - állítja péntek este 

kiadott nyilatkozatában a Kárpátalján ellenzékben lévő Egységes Centrum (JC) párt. A 

párthoz közel álló mukachevo.net munkácsi hírportálon közzétett nyilatkozat szerint a 

megyei vezetés "bűnös tétlensége" azt eredményezte, hogy a bűnszervezetek a helyzet urainak 

érzik magukat, nyíltan folytatják törvényellenes üzelmeiket és demonstrálják a törvények 

iránti megvetésüket. A Viktor Baloga munkácsi oligarcha politikus és parlamenti képviselő 

által vezetett JC nyilatkozata szerint még nagyobb veszélyt jelentenek az állam biztonságára 

nézve az egyre szaporodó provokációk. 

  

Vízummentesség: meghatározott pénzösszegre lesz szükséges a 
határátlépésekhez 
2017. május 19. – karpatalja.ma 

Május 7-én aláírták az Ukrajna és Európai Unió közötti vízummentességről szóló 

megállapodást, aminek következményeképp június 11-től vízumbélyegző nélkül utazhatnak az 

ukrán állampolgárok Európába – olvasható a pmg.ua internetes hírportál május 18-i 

bejegyzésében. Az vízummentesség gyakorlati bevezetése után azonban a biometrikus útlevél 

meglétén kívül egyéb feltételeket is szem előtt kell tartaniuk a határátlépőknek. Valamennyi 

határ átlépéséhez szükséges lesz bizonyos mennyiségű pénzösszeg, amit számon kérhetnek a 

határrendészek. 

  

Százötven középiskolás kirándul a hétvégén Kárpátalján a Rákóczi Szövetség 
szervezésében 
2017. május 20. – karpatalja.ma 

Május 19. és 21. között második alkalommal valósul meg a középiskolásokat megszólító 

„Kárpátaljai Kirándulás”, a Rákóczi Szövetség szervezésében. Az utazásba 150 Kárpát-

medencei középiskolás kapcsolódik be 10 magyarországi, 12 kárpátaljai és 2 felvidéki 

középiskolából. A program célja, hogy a diákok egy jó hangulatú és tartalmas hétvége 

keretében megismerjék egymást és Kárpátalja magyar vonatkozású kulturális és történelmi 
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helyszíneit, emlékeit. A kirándulás programja érinti Beregszászt, Nagyszőlőst, Szolyvát, 

Munkácsot, Visket és Husztot. 

  

XI. Kárpátaljai Magyar Tudományos Diákköri Konferencia a Rákóczi-főiskolán 
2017. május 20. – karpatalja.ma 

A GENIUS Jótékonysági Alapítvány a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskolával 

együttműködve, a HTDK – TDK, a Bethlen Gábor Alap és az Emberi Erőforrás 

Támogatáskezelő hozzájárulásával megrendezésre került a XI. Kárpátaljai Magyar 

Tudományos Diákköri Konferencia május 19-én. A konferenciára a Kárpát-medence minden 

felsőoktatási intézményének osztatlan, alap- és mesterképzésben résztvevő hallgatója 

nevezhetett pályamunkájával. A vendégeket Dr. Váradi Natália, a GENIUS Jótékonysági 

Alapítvány irodaigazgatója köszöntötte. 

 

Durva ukránosítás Kárpátalján 
2017. május 22. – Stier Gábor – Magyar Nemzet, Magyar Idők 

Tiltakozik Kijev ukránosítási törekvései ellen a kárpátaljai magyar közösség. Különösen a 

nyelvhasználat korlátozását célzó elképzelések ütköznek ellenállásba. Már korábban 

aggodalmát fejezte ki a 2016 őszén elkezdődött, a nemzetiségek jogait jelentősen szűkítő 

törvényalkotásai intézkedések sora miatt a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetsége 

(KMKSZ), míg most a beregszászi járás képviselői fordultak az említett törvények 

elfogadásának megakadályozását kérve Petro Porosenko államfőhöz. 

 

A nemzetiségi műsorokat az RTV fontosnak tartja 
2017. május 19. – Muravidéki Magyar Rádió 

Csütörtökön Lendvára, a Magyar Műsorok Stúdiójába látogatott Igor Kadunc, a Szlovén RTV 

új vezérigazgatója. Látogatásának célja, megismerni a magyar nemzetiségi stúdió munkáját, a 

rádió és tévéstúdió helyzetét, és tudomást szerezni az esetleges nehézségekről. Tárgyalásainak 

befejezése után a vezérigazgató a médiának is nyilatkozott. 

 

Soltész: a hit ereje megtartja magyarnak a külföldön élőket 
2017. május 21. – MTI, hirado.hu 

A hit ereje több ezer kilométerre az anyaországtól is megtartja magyarnak a külföldön élőket, 

összetartja a családokat és lehetőséget teremt az értékek megőrzésére, továbbadására - 

mondta az Emberi Erőforrások Minisztériumának egyházi, nemzetiségi és civil társadalmi 

kapcsolatokért felelős államtitkára vasárnap az MTI-nek telefonon a Stuttgarti Szent Gellért 

Magyar Katolikus Egyházközség 70. évfordulója alkalmából tartott ünnepségről. Soltész 

Mikós tájékoztatott arról is, hogy a jubileumi ünnepségen több száz Németországban élő, de 
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http://www.karpatalja.ma/karpatalja/oktatas/xi-karpataljai-magyar-tudomanyos-diakkori-konferencia-a-rakoczi-foiskolan/
https://mno.hu/hatarontul/kiallnak-a-jogaikert-a-karpataljai-magyarok-2399623
http://www.rtvslo.si/mmr/prispevek/174472376
http://www.hirado.hu/2017/05/21/soltesz-a-hit-ereje-megtartja-magyarnak-a-kulfoldon-eloket/
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magyarságát továbbra is megtartó magyar vett részt, a rendezvény keretében Veres András 

győri megyéspüspök, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke szentmisét celebrált. 

 

Elektronikus sajtó 

 

Határok nélkül 

2017. május 19. – Kossuth Rádió 

Útjára indult a magyar kormány erdélyi gazdaságfejlesztési programja Pénteken 

indult útjára a magyar kormány erdélyi  gazdaságfejlesztési programja, a Maros- mezőségi 

programmal, amelynek szakmai lebonyolítója a Pro Economica  Alapítvány. Mai 

székházavatóján jelen volt Magyar Levente, a Külgazdasági és Külügyminisztérium 

államtitkára is. 

A hét közepétől az európai kisebbségek fővárosa Kolozsvár A hét közepétől az 

európai kisebbségek fővárosa Kolozsvár. Itt tartja 62. kongresszusát az Európai Nemzetiségek 

Föderatív Uniója, a FUEN. Az őshonos nemzeti kisebbségek hozzájárulása az európai 

kulturális hagyatékhoz, erről tartott előadást a kongresszuson Navracsics Tibor, az Európai 

Bizottság kulturális, oktatási, ifjúságpolitikai és sportügyi biztosa. Ennek kapcsán kérdezte őt 

és Hegedüs Csillát, az RMDSZ kulturális ügyvezető alelnökét a Határok nélkül riportere. 

Interjú az Európa Nostra-díjas Kallós Zoltánnal 

És akkor most halljuk a Hegedűs Csilla által is említett Európa Nostra díjas Kallós Zoltánt, 

aki idén egyedüli magyarként nyerte el a díjat - majd lett közönségdíjas. A május 15-i 

hivatalos finnországi díjátadón Kallós Zoltán személyesen nem tudott jelen lenni, tegnap 

délután Válaszúton köszöntötték őt. 

A Kassai Magyarok Fóruma kérdősíves felmérést végzett a magyar nyelv 

használatáról a városban 

A Kassai Magyarok Fóruma kérdőíves felmérést végzett a magyar nyelv használatáról a 

városban. Szlovákia második legnagyobb, 250 ezer lelket számláló városában nem egészen 3 

% a magyarok aránya, mintegy 6500 ember vallja magát magyarnak. 

Nyolc Duna-menti országban vizsgálták a fiatalok migrációjának okait  

Nyolc Duna-menti országban vizsgálták a fiatalok migrációjának okait. Az elvándorlás súlyos 

problémát jelent a délvidéki magyarságnak, hiszen néhány éven belül gyermek hiányában 

összeomolhat például az anyanyelvű oktatási rendszer. A Vajdaságból Magyarkanizsa vesz 

rész a programban. A Határok nélkül munkatársának összeállításában először a város 

polgármesterét Fejsztámer Róbertet halljuk. 

 

http://www.mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth/?date=2017-05-19_18:30:00&ch=mr1
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Gyermeknap Kárpátalján 

Az Együtt Nagyberegért Civil Szervezet, és a Kárpátaljai Magyar Nagycsaládosok Egyesülete 

szervezte a nagyberegi gyermeknapot.  Az egymástól több száz kilométerre lévő csapatok 

online adtak egymásnak feladatokat, melyeket minél hamarabb meg kellett oldaniuk. 

Sepsikilyéni látogatás 

Sepsikilyén Sepsiszentgyörgy ipartelepétől mindössze 1 km-re fekszik. Nevezetessége a 13. 

századi temploma, melynek falfestményei a 14. század második felében készültek, Jézus 

életéből vett jeleneteket és a Szent László legendát ábrázolják. 1994-ben kezdődött meg a 

templom felújítása, freskóit Kis Lóránt restaurálta. A munkálatok egy jelentős részét a Romer 

Flóris Program keretében finanszírozták. 

  

Határok nélkül 

2017. május 20. – Kossuth Rádió 

A nagyváradi vártemplomban mutatták be a Szent László-vándorkiállítást 

A nagyváradi vártemplomban nyitották meg a Szent László életét és örökségét bemutató 

vándorkiállítást. A tárlatot Magyarország Kormánya Nemzetpolitikai Államtitkársága 

megbízásából állították össze és a jubileumi évben számos helyszínen mutatják majd be. 

Megjelent Olasz Angéla Történelem és legendák című kötete 

Megjelent Olasz Angéla Történelem és legendák című kötete a Kölcsey Egyesület 

gondozásában. Az államalapítás korától kezdve a középkoron át a Reformkorig és a 

Kiegyezést követő időszakban tevékenykedő magyar államférfiakat és nemzeti 

elkötelezettségű vezetőket mutatja be az aradi történelemtanár könyve.  

Több mint húsz délvidéki településen mutatják be az Álom hava című történelmi 

filmet 

Délvidéken több mint 20 városban, faluban mutatják be az Álom hava című történelmi filmet, 

amelyet a vajdasági pusztaság és a fenséges aracsi pusztatemplom eredeti helyszínén 

forgattak. A film szól az elhallgatott magyar ősiség titkairól is. 

Javában zajlanak az Ipolyi Arnold Népmesemondó Verseny elődöntői 

Javában zajlanak az Ipolyi Arnold Népmesemondó Verseny elődöntői Badin Ádám 

legnagyobb örömére, aki húsz évvel ezelőtt alapította meg a rozsnyói meseszínházat, 

amelynek egyúttal művészeti vezetője is. Ő a mesemondó mozgalom alapítója, a gömöri 

népmesék gyűjtője, a mesemondóversenyek szervezője. 

Beregszászban a Kárpátaljai Megyei Magyar Drámai Színházban Verebes Ernő 

Gerendák című drámájának premierjével indult a május  

Beregszászban a Kárpátaljai Megyei Magyar Drámai Színházban Verebes Ernő Gerendák 

című drámájának premierjével indult a május. Központi gondolata az Istenben való bizalom. 

http://www.mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth/?date=2017-05-20_18:30:00&ch=mr1
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Határok nélkül 

2017. május 21. – Kossuth Rádió 

Többszörös ünnepnapot tartottak Aranyosapátiban 

Hársfák, körülöttük pedig tucatnyi emlékoszlop őrzi mindazoknak az emlékét 

Aranyosapátiban, azon belül is az Aranyossziget kertjének lejtőin, akik sokat tettek a Kárpát-

medencei magyarság kultúrájáért. Az egyik ilyen hárs a "reformfa" nevet viseli, előtte pedig 

két csónakos fejfa áll, Kálvin Jánosnak és Károli Gáspárnak, az idén 500 éves reformáció két 

jelentős reformátorának állítva emléket. Többszörös ünnepnapot tartottak Aranyosapátiban , 

melynek része volt  egy négyeshatár menti kulturális találkozó is. 

Re(de)formatio 500 – Adorjáni László kolozsvári lelkipásztor firkái 

A Temesvár-belvárosi református egyházközség: Re(de)formatio 500 címmel Adorjáni László 

kolozsvári lelkipásztor firkáit tette közzé. A karikatúra kiállítás megnyitóján a Határok nélkül 

munkatársa először az alkotóművészt kérte mikrofon elé. 

Kárpát-medencei nők a gazdaságban címmel szervezett konferenciát Szabadkán 

a Vajdasági Magyar Közgazdász Társaság 

Kárpát-medencei nők a gazdaságban címmel szervezett konferenciát Szabadkán a Vajdasági 

Magyar Közgazdász Társaság. Szerbiában a női foglalkoztatás terén van még mit csinálni. A 

Határok nélkül tudósítója a rendezvény egyik előadóját, Szalai Piroskát, a Nemzetgazdasági 

Minisztérium miniszteri tanácsadóját kérdezte elsőként. 

Immár második alkalommal hirdette meg a Femine Fortis - Erős Nők polgári 

társulás a felvidéki női példakép pályázatot 

Immár második alkalommal hirdette meg a Femine Fortis - Erős Nők polgári társulás a 

felvidéki női példakép pályázatot. Arra kérték a felvidéki  magyarokat, jelöljenek a 

környezetükből olyan személyiségeket, akik példaképei lehetnek a szlovákiai magyarságnak. 

A sok arra érdemes jelölt miatt különdíjat is kiosztott a kuratórium. 

Beszélgetés Bodnárné Bedő Magdával, a moldvai magyar oktatás egyik 

megvalósítójával 

A nagybaconi tanítónő, Bodnárné Bedő Magda, egyike azoknak, akik az 1950-es évek elején 

részesei voltak a moldvai magyar oktatás megvalósításának. Az eredmény láttán a román 

kommunista hatalom meghátrált: megijedtek, hogy ismét magyar világ lesz Moldvában. 

 

 

 

 

http://www.mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth/?date=2017-05-21_18:30:00&ch=mr1
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Kárpát Expresz 

2017. május 21. – M1 

Bözödújfalura látogatott a Kárpát Expressz stábja 

Minden évszakban van látogatója a ’80-as években vízzel elárasztott erdélyi településnek, 

Bözödújfalunak. A település határában két évvel ezelőtt kopjafákat állítottak a víz alá került 

épületek emlékére.  

Puszták Népe Lovas Viadal Komáromban 

Különböző történelmi korokat megidéző lovas hagyományőrzők vonulnak fel a komáromi 

Szarvasvár lovasudvarban. A harcosok az idén jubiláló Puszták népe hagyományőrző 

lovasviadalra érkeztek.  

35 évvel ezelőtt alakult a Szentegyházi Gyermekfilharmónia 

Az udvarhelyszéki Szentegyházán ünnepet ültek helyiek és anyaországi vendégek. Az 1982-

ben alakult, idén 35 éves Szentegyházi Gyermekfilharmóniát – ahogyan a helyiek mondanák 

– mostanra „kerek e világon ismerik.” Az öreg filisek, akik ma a zenekar kórustagjai, azt 

mondják: akkoriban is sikerült eljutni az ország különböző helyeire. 

III. Székely Fesztivál 

Székelyföld három napra a budapesti Millenárius Parkba költözött. A III. Székely Fesztivál 

hagyományos ízekkel, népi kultúrával és igazi székely virtussal várta az anyaországi 

látogatókat. 

 

Térkép 

2017. május 20. - Duna World 

A székelyföldi kézműves termékekből, turisztikai cikkekből, ételekből és a székely kultúrából 

is ízelítőt kaphattak mindazok, akik a budapesti Millenárison harmadik alkalommal 

megrendezett Székely Fesztiválra ellátogatott. A gasztro-kulturális majális remek alkalom a 

székely kiskereskedőknek arra, hogy bemutatkozhassanak, hiszen itt közvetlen kapcsolatba 

kerülhető az eladó és a vevő. Nem utolsó sorban közelebb hozza egymáshoz a budapestieket 

és a külhoniakat. 

Aki járt már Székelyföldön, az tudja, hogy a székelyek nagy történetmesélők. Mindig van a 

történeteikben egy furfangos csavar. Annyi jó mesemondó van kicsik és nagyok között, hogy 

minden évben megrendezik a Csángó Mesemondó Gyűlést. A múlt héten Pusztinán 

megrendezett versenyen az általános iskolák meséit hallgathatta a zsűri és a közönség. 

 

http://www.mediaklikk.hu/video/karpat-expressz-2017-05-21-i-adas-10/
http://www.mediaklikk.hu/video/terkep-2017-05-20-i-adas/
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A magyar borok hírnevét tovább szeretnék növelni Kárpátalján, ezért a magyar történelmi 

borvidékek zamatos nedűit is bemutatták, méghozzá a Munkácsi vár híres 

pincerendszerében. A Munkácsi vár a kárpátaljaiak legszebb történelmi műemléke, jelentős 

szerepet játszott a magyar történelemben. A felújított Rákóczi pincét ünnepélyes keretek 

között nyitották meg.  

Kiváló hadvezér, színes egyéniség, nemes király. Erényességének és mélyen vallásosságának 

köszönhetően 1192-ben szentté avatták első László királyt. A Nemzetpolitikai Államtitkárság 

2017-ben Szent László évet hirdetett meg a lovagkirály trónra lépésének 940., szentté 

avatásának 825. évfordulója alkalmából. Ebből az alkalomból a Kárpát-medencében számos 

rendezvényt szerveznek.  

Sok esetben egy ünnepi alkalom kell ahhoz, hogy az egész család együtt legyen, pedig az 

nagyon fontos, hogy sok időt töltsünk szeretteink körében. Kárpátalján sokszor valóban egy 

ünnepre van szükség, hogy együtt legyen a család. A nehéz életkörülmények miatt ugyanis 

sok családfenntartó külföldön dolgozik és havonta egyszer látogatnak haza. Ezért szerveztek 

meg egy nagyszabású gyereknapot az Együtt Nagyberegért Szervezet és a Kárpátaljai 

Nagycsaládosok Egyesülete.  

Május 21-én a Közmédia ismét megrendezi a Nemzetiségi Kultúrák Napját. Az egész napos 

televíziós és rádiós műsor célja, hogy megismerjük egymást és a hazánkban élő 

nemzetiségeket. Az egész napos műsorfolyamban megismerhetjük a Magyarországon élő 13 

nemzetiség kultúráját, gasztronómiáját, múltját és jelenét. 

 

Öt kontinens 

2017. május 20. - Duna World 

Profi színészekhez méltó alázattal készülnek előadásaikra a Queensland-i társulat tagjai. Egy 

maroknyi Ausztráliában élő magyar közel egy évtizede azért alapított egyesületet, hogy a 

dráma és komédia nyelvén éljék meg az óhaza kultúráját és nyelvét. A szereplők egész 

Ausztráliában nagy sikereket aratnak, a közönség azért szeretik őket a legjobban, mert a 

színdarabok által kicsit újra az otthoni színházi esteken érezhetik magukat. 

Ahhoz, hogy a diaszpórában élő magyarok megőrizhessék hagyományaikat és kultúrájukat 

mindig fontos szerep jutott az egyházaknak. Kanadában is elsősorban a templomok azok a 

helyek, ahol a magyarok rendszeresen találkoznak és anyanyelvükön, vagy ahol már több 

generáció él, angolul is megélhetik hitéletüket és magyarságukat. A templomok önmagukban 

természetesen nem elegendőek ennek a feladatnak az ellátására, szükség van elkötelezett, 

önfeláldozó angolul és magyarul jól beszélő lelkipásztorokra. Kántor Pál református lelkész, 

költő már több mint 50 éve végzi e szolgálatát, amelyet az Egyesült Államokban kezdett, majd 

Kanadában folytatott 

 

http://www.mediaklikk.hu/video/ot-kontinens-2017-05-20-i-adas/
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Calgary a kanadai Alberta tartomány legnépesebb városa, ahol a magyarok lélekszáma 18 ezer 

fő. Az itt élők hamar elkezdték a közösség intézménnyé szervezését, és 1931-ben megalakult a 

Magyar Canadai Klub. Ebből a szervezetből 1979-ben jött létre a Calgary-i Kultúregyesület, 

azzal a céllal, hogy a helyi magyarokat összetartsa. 

Molnár Miklós sikeres kaliforniai üzletember és borász, aki 1956-ban menekült el 

Magyarországról. Akkori felesége, Bodó Andrea az olimpiai csapat tagja volt és hozzá érkezett 

Melbournbe, majd innen indult tovább az USA-ba. Részletes archív anyaggal rendelkezik az 

akkori sport túráról, amelyről csak kevés magyar sportoló tért haza Magyarországra. A 2015-

ben indított Memory Project olyan menekültek visszaemlékezéseiből áll, akik a második 

világháború után, illetve az '56-os forradalom és szabadságharc után menekültek Amerikába. 

A legtöbb emlékező legelőször mondja el saját történetét a kamera előtt. 

Katalóniában mind a mai napig nagy népszerűségnek örvend az FC Barcelona legendássá vált 

magyar játékosa, Kubala László. Születésének 90. évfordulója alkalmából egy nagyszabású 

ünnepségre került sor. 

 
 


