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Nyomtatott és online sajtó 
 

Szijjártó Péter: a magyar kormány célja, hogy gazdaságilag is erősödjön a 
felvidéki magyar közösség 
2017. május 26. – MTI, hirek.sk, Felvidék Ma 

Pénteken egynapos hivatalos látogatásra Pozsonyba érkezett Szijjártó Péter magyar 

külgazdasági és külügyminiszter, hogy részt vegyen a Globsec biztonságpolitikai 

konferencián, kétoldalú megbeszélést folytasson szlovák kollégájával, Miroslav Lajčákkal, és 

találkozzon a Magyar Közösség Pártja vezetőivel. A találkozó fő témája a gazdaságfejlesztési 

csomag volt, mellyel a magyar kormány a felvidéki magyar kis- és közepes vállalkozókat 

támogatja majd. Szijjártó Péter és Menyhárt József a találkozó után a sajtó képviselőinek 

bejelentették, hogy már a nyáron lehet pályázni a támogatásra. Az MKP elnöke szerint 

minden olyan lehetőséget meg kell ragadni, ami a déli régió felzárkóztatását segítheti elő. 

„Komáromtól keletre rossz a helyzet, a magyar járások a többinél jóval elmaradottabbak, és 

ezt a számok is bizonyítják” – fogalmazott Menyhárt József, aki úgy véli, már nem elég csak 

kultúrában és oktatásban gondolkodni, akkor van egy közösségnek léte és ereje, ha erős 

gazdasági lábakon áll. „Gazdaságilag is meg kell alapozni a közösséget, s ez a 

gazdaságélénkítő program ebben segít.” 

 

Potápi: Trianon mindannak az erőszakos széttépése, ami egybe tartozik 
2017. május 26. – MTI, kormany.hu, hirado.hu, gondola.hu, karpatalja.ma, Kárpátalja, 

3szek.ro, Magyar Hírlap, Magyar Idők, Orientpress 

 Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára szerint nem csupán a föld, az 

elszakított területeken élő honfitársak elvesztése volt fájdalmas 97 évvel ezelőtt, hanem 

Trianon mindannak az erőszakos széttépése, ami egybe tartozik, ami együvé való. Potápi 

Árpád János a nemzeti összetartozás napjához kötődően a Bács-Kiskun megyei Csátalján 

pénteken tartott megemlékezésen azt mondta: nehéz megfogalmazni az 1920. június 4-én 

történteket. Emlékeztetett arra: 2010 óta a kormány több olyan intézkedést hozott, amely a 

nemzet összetartozását segíti. Hét éve, éppen május 26-án fogadta el az Országgyűlés a kettős 

állampolgárságról szóló törvényt, amelynek hatására azóta több mint 950 ezren igényelték 

már magyar állampolgárságot a Kárpát-medencében és szerte a világon. 

 

Szilágyi Péter: a kormánynak kiemelten fontos a magyar diaszpóra 
2017. május 26. – MTI, kormany.hu, Magyar Idők, pestisracok.hu, Webrádió, Magyar Hírlap 

Kiemelten fontos a magyar diaszpóra a kormánynak, az elsődleges célok között a fiatalok 

megszólítása, a gazdasági kapcsolatok erősítése és a diaszpóradiplomácia szerepel - közölte 

Szilágyi Péter nemzetpolitikáért felelős helyettes államtitkár vasárnap, miután hollandiai 

magyar szervezetek rendezvényein vett részt. A helyettes államtitkár délután előadást tartott 

a Mikes Kelemen Kör találkozóján az aktuális nemzetpolitikai kérdésekről és a magyar 

diaszpórapolitikáról, az előző napon pedig köszöntőt mondott a Hollandiai Magyar Szövetség 
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http://www.hirek.sk/belfold/20170526164547/Szijjarto-Peter-a-magyar-kormany-celja-hogy-gazdasagilag-is-erosodjon-az-itteni-magyar-kozosseg.html
http://www.hirek.sk/belfold/20170526164547/Szijjarto-Peter-a-magyar-kormany-celja-hogy-gazdasagilag-is-erosodjon-az-itteni-magyar-kozosseg.html
http://www.kormany.hu/hu/a-miniszterelnok-helyettes/nemzetpolitikaert-felelos-allamtitkar/hirek/trianon-mindannak-az-eroszakos-szettepese-ami-egybe-tartozik
http://magyaridok.hu/kulfold/szilagyi-peter-kormanynak-kiemelten-fontos-magyar-diaszpora-1757905/
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fennállásának 60. évfordulója alkalmából rendezett ünnepségen. Szilágyi Péter az MTI-nek 

nyilatkozva hangsúlyozta: a kormány kiemelt helyen foglalkozik az oktatással, támogatást 

nyújtanak a világszerte működő több mint 200 hétvégi magyar iskolának. 

 

Szilágyi Péter: Kossuth Zsuzsanna élete üzenet a magyarságnak 
2017. május 27. – MTI, kormany.hu, hirado.hu, Magyar Hírlap, feol.hu, fmc.hu, Vörösmarty 

Rádió 

Kossuth Zsuzsanna életútja erőteljes üzenet az egyetemes magyarság számára, azt hirdeti, 

nincs olyan külső körülmény, hatalom, amely egy igazi magyar szívet megtörhet - mondta a 

nemzetpolitikáért felelős helyettes államtitkár pénteken Sárbogárdon. Szilágyi Péter a Fejér 

megyei város rendelőintézete előtt létrehozott Kossuth Zsuzsanna emlékpark avatásán 

hozzátette: Kossuth Lajos legfiatalabb húga, aki az 1848/49-es forradalom és szabadságharc 

alatt a tábori kórházak főápolójaként tevékenykedett, "példakép volt forradalom és béke 

idején, nőként és anyaként, szülőföldön és emigrációban, fontos példakép ma a külhoni 

magyarságnak is" - mondta. Életpéldája a diaszpórában megmaradás valódi mementója, a 

kormány, a nemzetpolitikai államtitkárság ezért támogatta az emlékpark létrehozását - 

jegyezte meg. 

 

Zilahi többnyelvűség: román támogatás nélkül nem ment volna 
2017. május 26. – Krónika 

„Szükségünk volt a többség támogatására, anélkül nem lett volna esélye, hogy átmenjen a 

kezdeményezés” – ismertette a Krónikával Fazakas Miklós alpolgármester a csütörtöki 

tanácsi döntés hátterét. Eszerint a szilágysági megyeszékhelyen háromnyelvű 

helységnévtáblákat és hatnyelvű üdvözlő feliratokat helyeznek ki. 

 

Laczikó Enikő: ne a politikai önkénytől függjenek a nyelvi jogaink!  
2017. május 26. – transindex.ro 

Bővítené az anyanyelvhasználati jogokat az RMDSZ kedden, a közigazgatási törvény 

módosítására benyújtott javaslata. Laczikó Enikőt, az Etnikumközi Kapcsolatok Hivatalának 

államtitkár-helyettesét a tervezetről és arról kérdezték, hogy mennyire megvalósítható az, 

hogy a nyelvhasználati küszöb ne csak 20%-ról csökkenjen 10%-ra, hanem alternatív, a 

számszerűség elvén alapuló küszöb is érvénybe lépjen. 

 

Oltean Csongor: a versenyképes oktatás a magyarság megmaradásának 
alapfeltétele 
2017. május 26. – maszol.ro 

Kampánykörútja első állomásaként Szeben megyébe látogatott Oltean Csongor. A MIÉRT 

elnökjelöltje egykori iskolájába, a medgyesi Báthory István Általános Iskolába tett látogatást, 
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http://www.kormany.hu/hu/a-miniszterelnok-helyettes/nemzetpolitikaert-felelos-allamtitkar/hirek/kossuth-zsuzsanna-elete-uzenet-a-magyarsagnak
https://kronika.ro/erdelyi-hirek/zilah-roman-tamogatas-nelkul-nem-ment-volna
http://itthon.transindex.ro/?cikk=26655
http://www.maszol.ro/index.php/belfold/81265-oltean-csongor-a-versenykepes-oktatas-a-magyarsag-megmaradasanak-alapfeltetele
http://www.maszol.ro/index.php/belfold/81265-oltean-csongor-a-versenykepes-oktatas-a-magyarsag-megmaradasanak-alapfeltetele
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majd egy ifjúsági fórumon a fiatalokat érintő kérdésekről és igényekről tárgyalt a helyiekkel. 

Oltean Csongor kiemelte, az RMDSZ hatodik éve szervezte meg a beiskolázási kampányát, 

amelyben arra hívta fel a magyar és etnikailag vegyes családok, szórványban élő szülők 

figyelmét, hogy fontos magyarul tanulni. „Az #itthonfiatalon programnak kiemelt pontja az 

oktatás. Kezdeményezni fogom, hogy a MIÉRT dolgozzon ki egy programtervezetet a magyar 

diákok anyanyelvi oktatására vonatkozóan, és juttassa azt el az Oktatási Minisztériumhoz” – 

fogalmazott Oltean. 

 

Antal Lóránt leköszönő MIÉRT-elnök: vesszőparipám, hogy a versenyhelyzet jót 
tesz 
2017. május 26. – maszol.ro 

Két év mandátum után, júniusban leköszön Antal Lóránt, a Magyar Ifjúsági Értekezlet 

elnöke. Az eddigi tevékenységéről, a jövő MIÉRT-jéről, fiatal vállalkozókról és munkavállalók 

helyzetéről kérdezték. 

 

Benkő Erika: minden területen használhatóvá válhat a magyar nyelv 
2017. május 26. – maszol.ro 

A romániai magyar közösség nyelvi jogainak maximalizálása a célja a közigazgatási törvény 

RMDSZ által javasolt módosításainak. A héten iktatott tervezet kiszélesíti a nemzeti 

kisebbségek nyelv- és szimbólumhasználatát, és elfogadása esetén Székelyföldön a 

gyakorlatban is regionális hivatalos nyelvvé válna a magyar. A törvénymódosításokat 

előkészítő munkabizottság tagját, Benkő Erika sepsiszentgyörgyi képviselőt kérdezték a 

jogszabály legfontosabb tételeiről és alkalmazásukról. 

 

Mintegy hétezer magyarul tanuló diákot csengettek ki Erdély-szerte 
2017. május 26. – maszol.ro, Nyugati Jelen 

Erdély-szerte 78 önálló magyar tannyelvű és 40 vegyes tagozatú iskolában közel hétezer 

magyarul tanuló diáknak csengettek ki ezekben a napokban - tájékoztatott Király András.  Az 

oktatási államtitkár az aradi Csiky Gergely Főgimnázium péntek délelőtti ballagási 

ünnepségén elmondta, az alma mater megadja a lehetőséget és az alapot mindenkinek, hogy 

boldoguljon az életben, ám az már az egyéntől függ, miként valósítja meg álmait. Az 

államtitkár reményét fejezte ki, hogy képezzék magukat bárhol is a világban a friss végzősök, 

visszatérnek majd szülőföldjükre, mert az erdélyi magyar közösségnek szüksége van jól 

képzett és felelős egyénekre. 

 

Tanügyminiszter: tanulják idegen nyelvként a románt a külföldön élő románok 
2017. május 26. – maszol.ro, Krónika 

Szeretné kiterjeszteni a tanügyminiszter azoknak a tanároknak a hálózatát, akik külföldön 

oktatnak román nyelv és irodalmat, illetve el szeretné érni, hogy idegen nyelvként bekerüljön 

a román a tantervbe ott, ahol nagy közösségben élnek a románok. Pavel Năstase erről 

vasárnap, a külföldön élő románok nemzetközi napján beszélt. A külföldi románokért felelős 
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http://www.maszol.ro/index.php/belfold/81170-antal-lorant-lekoszon-miert-elnok-vessz-paripam-hogy-a-versenyhelyzet-jot-tesz
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minisztérium vezetője, Andreea Păstîrnac elmondta, reális a veszély arra, hogy az országon 

kívül élő román fiatalok nem tudják majd kifejezni anyanyelvükön magukat. 

 

Antal: a kivándorlást a minimálbér növelésével lehet megállítani 
2017. május 27. – Krónika 

Idén először került az országos átlag alá a Kovászna megyei munkanélküliségi mutató, Antal 

Árpád sepsiszentgyörgyi polgármester szerint a minimálbért legalább kétezer lejre kell 

emelni, hogy a munkaerőt itthon tudják tartani.  

 

RMDSZ-es parlamenti képviselői iroda nyílt Kisjenőben 
2017. május 27. – maszol.ro, Nyugati Jelen 

Péntek délután nyitotta meg második irodáját választókörzetében Faragó Péter Arad megyei 

RMDSZ-es parlamenti képviselő. Az első még a tavaly decemberi törvényhozási választások 

után kezdte meg működését Aradon, a második pedig Kisjenő Erdőhegy nevű negyedében (a 

Fehér-Körös bal partján elterülő városrészben, az egykor közigazgatásilag önálló településen 

élnek zömmel a helybéli magyarok) található. A helyi református egyházközség tulajdonában 

lévő, igényesen felújított régi parókián kapott helyet, ahol az RMDSZ-székház is működik. 

 

Johannis: a határon túl élő románok vegyenek részt az őket érintő döntések 
meghozatalában  
2017. május 28. – transindex.ro 

Klaus Johannis államfő azt írta a világ összrománságának napja alkalmából megfogalmazott 

vasárnapi üzenetében, hogy azt szeretné, hogy a határon túl élő románok vegyenek részt az 

őket érintő döntések meghozatalában. "Minden év májusának utolsó vasárnapján, a világ 

összrománságának napján, újra felfedezzük azt az örömet, hogy egy olyan néphez tartozunk, 

amely annyi mindent adott a világnak. A határon túl élő románok hozzájárulásának 

elismerését úgy tudja a legjobban kifejezni a román állam, ha segíti őket" - mondja az 

államfő. Emlékeztet: 2016 óta "történt valamennyi haladás", ami a konzuli szolgáltatásokat, 

az oklevelek elismerését, a hazatérés lehetőségeit illeti, de úgy véli: "sok tennivaló maradt 

még”. 

 

Orvosi eszközökkel támogatják a MOGYE-t 
2017. május 28. – szekelyhon.ro 

Mintegy 76 ezer lej, azaz több mint 16 ezer euró értékben tizenöt didaktikai eszközzel 

támogatta idén a Studium – Prospero Alapítvány az orvosi, fogorvosi és gyógyszerészeti 

oktatás korszerűsítését, a gyakorlati készségek fejlesztését, hogy ezáltal hozzájáruljon az 

oktatás megkönnyítéséhez és hatékonyságának növeléséhez. A projektet 2013 óta évente 

meghirdeti az alapítvány. Idén laptopokat, videoprojektorokat, fényképezőgépet, 3D-s és 

szimulációs számítógépes programokat, illetve tanulmányi modelleket, nyomtatót, Ph-

mérőket, spektrofotométert vásároltak Magyarország Miniszterelnöksége és a Bethlen Gábor 

Alap támogatásával a MOGYE magyar oktatóinak. 
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A közigazgatási törvény módosításakor a szankciók kapcsán számít nagy 
ellenállásra az RMDSZ 
2017. május 28. – transindex.ro 

közigazgatási törvény módosítása a kormánypártokkal kötött parlamenti együttműködés 

szakítópróbája lehet. Erről, illetve a FUEN kolozsvári kongresszusa kapcsán tapasztalt román 

viszonyulásról és a kisebbségi érdekérvényesítés európai lehetőségeiről beszélgetett Kelemen 

Hunor RMDSZ-elnökkel A politika belülről friss kiadásában Balázsi-Pál Előd, a Transindex 

felelős szerkesztője.  

 

Székely összefogásban bízik a példátlan sikert elérő szentgyörgyi futballklub 
elnöke 
2017. május 29. – Krónika 

Sporttörténelmi feljutást ünnepel tegnap óta a Sepsiszentgyörgyi Sepsi OSK 

labdarúgócsapata, amely a Resicabánya vendégeként aratott győzelmével bebiztosította az 

élvonalbeli szereplést eredményező második helyét a Liga 2-ben. „Megmutattuk, hogy a Sepsi 

OSK legyőzi a sárkányt” – fogalmazott a Krónikának Diószegi László, a háromszéki klub 

tulajdonosa, aki szerint csak ezután derül ki, milyen a „székely összefogás”. Csíkszeredában 

viszont nincs ok ünnepre, ugyanis az FK elbukta a feljutást a Liga 3-ból. 

 

Trianon: „kéne végre egy közös terv” 
2017. május 29. – Krónika 

A trianoni diktátum témája a magyar identitás egyik alapkérdését feszegeti – véli Ablonczy 

Balázs, az MTA Lendület Trianon 100 Kutatócsoport vezetője. A budapesti történész a 

kutatócsoport céljairól, a szomszédos népek reakcióiról és a Trianon-trauma meghaladásáról 

is beszélt a Krónikának adott interjúban. Elmondta, Trianont, a háború végét, az összeomlást 

történeti eseményként kezeli, illetve tudományos problémaként, éppen ezért nem tud mit 

kezdeni azzal, ha egyesek úgy élik meg, hogy „nemzeti üdvtörténetük betetőzését” teszik 

kérdésessé „történetpolitikai machinációkkal”. 

 

A kormány átadná az önkormányzatoknak a sportiskolákat és a tanulóklubokat 
2017. május 29. – Krónika 

Közvitára bocsátotta a kormány az újabb decentralizációs tervét: átadná az 

önkormányzatoknak a sportiskolákat és a tanulóklubokat. Antal Árpád Sepsiszentgyörgy 

polgármestere úgy értékelte, ez a terv – kiegészítve azzal a döntéssel, hogy az 

önkormányzatok a költségvetésük 5 százalékát a sportra fordíthatják – pozitív jövőképet vetít 

előre, el lehet kezdeni az utánpótlás kinevelését. 

 

Anyanyelv, idegen nyelv, hivatalos nyelv 
2017. május 29. – Rostás Szabolcs – Krónika 

A Krónika vezércikke szerint „lám, odajutottunk, hogy a hivatalban lévő román 

tanügyminiszter szerint idegen nyelvként kellene oktatni a román nyelvet a külföldön 

E
rd

é
ly

 

http://itthon.transindex.ro/?cikk=26657
http://itthon.transindex.ro/?cikk=26657


 

 

 

Napi Nemzetpolitikai Sajtószemle – 2017. május 29. 
6 

letelepedett románok gyermekei számára. Ugye emlékszünk, milyen felhördülést váltott ki, 

amikor mi kértük itthon ugyanezt a magyar diákok számára? Azonban ami a többség számára 

soknak tűnhet, az nekünk, magyaroknak meg éppenséggel kevés, vagy legalábbis nem 

elegendő”. 

 

Esterházy János nevével fémjelzett akadémia indul 
2017. május 27. – Felvidék Ma 

Esterházy János a felvidéki origó. Példamutatásában minden benne van, ami a közéleti 

pályához, mint hivatáshoz szükséges – vallja Gubík László, ezért Esterházy Akadémia névvel 

szellemi műhelyt hoz létre. Gubík úgy véli: ha van ember, akinek példáján keresztül tanítani 

lehet, és fel lehet készíteni az új generációkat idehaza a közéleti pályára, akkor az Esterházy 

János. Ezért példakép Esterházy, és ezért választotta jelmondatul az Akadémiához a 

„Hivatásunk magyar, küldetésünk európai” idézetet. 

 

Zoboralja hét magyar iskolájába tizenegy gyermeket írattak be 
2017. május 27. – hirek.sk 

A Nyitrai járásban, azaz Zoboralján két gyermekkel írattak be többet magyar iskolába, mint 

tavaly. Az évek óta szórványnak számító térségben nagy gondot okoz a rohamos asszimiláció, 

amely jóval gyorsabb ütemben megy végbe, mint országos szinten. A járásban hét magyar 

alapiskola működik, ebből három teljes szervezettségű és négy kisiskola. 

 

Tovább késhet a komáromi Duna-híd  
2017. május 27. – Új Szó 

Szijjártó Péter magyar külgazdasági és külügyminiszter pénteken Pozsonyban tárgyalt Érsek 

Árpád (Híd) közlekedési miniszterrel. Néhány hete még júniusra ígérte a Nemzeti 

Infrastruktúra Fejlesztő ZRt., hogy aláírják a szerződést a pályázaton kiválasztott 

kivitelezővel, ma azonban Szijjártó Péter magyar külügyminiszter már csak augusztusra 

ígérte az aláírást, és szeptemberre az építkezés megkezdését. Az uniós támogatásból épülő híd 

építéséért a magyar fél felel, a szlovák fél csak a hídnak a szlovákiai úthálózatba való 

bekötését végzi. Szijjártó felvetette a megbeszélésen Győr és Dunaszerdahely négysávos 

gyorsforgalmi úttal való összekapcsolását is. Felvetette azt is, hogy Vámosszabadi és Medve 

között új, négysávos híd épülne, ha a jelenlegit nem lehet kibővíteni. Ilyen terv azonban nem 

szerepel a szlovákiai úthálózat fejlesztésben. 

 

Jobboldali koalíció alakulhat Nyitrán a Híd és az MKP nélkül 
2017. május 27. – Új Szó 

Jobboldali koalíció formálódik Nyitra megyében az őszi megyei választások előtt. Az ötpárti 

összefogás gerincét az ellenzéki SaS és az OĽaNO adhatja – az MKP nincs köztük. Az MKP az 

Új Szó kérdéseire azt válaszolta, nem is tárgyaltak arról, hogy belépjenek ebbe a koalícióba. 

„Ebből a tömörülésből egy képviselő van a Nyitra megyei önkormányzatban, és még nem 
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szólított meg bennünket. Jelezte, hogy megkeresnek, de a hivatalos kapcsolatfelvételre még 

nem került sor. Az MKP-nak egyébként 15 megyei képviselője van a kerületben” – írta a párt 

sajtóosztálya. 

 

Csökkent a magyar iskolába íratott gyerekek száma a Pozsonyi járásban 
2017. május 28. – hirek.sk 

A Pozsonyi járásban két magyar tanítási nyelvű alapiskola található. Az egyik 

Pozsonypüspökin, ahol a városrész 20 ezer lakosából körülbelül 2200 a magyar, tehát annyi, 

mint egy átlagos csallóközi falué. A helyi magyar tannyelvű iskolába április végéig 14 gyereket 

írattak be, ami kettővel több, mint a tavaly. A járás másik magyar alapiskolája Pozsony 

belvárosában a Duna utcán van. Ide ebben az évben huszonhat gyereket írattak be, tavaly 

viszont harmincnégy elsős kezdte a tanévet. 

 

BGA Komárom: új helyen, új igazgatóval 
2017. május 28. – Felvidék Ma 

Márciustól Czibula Ádám vezeti a Bethlen Gábor Alap komáromi irodáját. Új helyen, 

megújult arculattal várják a felvidéki pályázókat, akiket az új ügyvezető igazgató személyesen 

buzdít: legyenek egyediek, ötletesek, és a legfontosabb, hogy pályázzanak.  

 

Alakul az MKP jelöltlistája az idei megyei választásokra 
2017. május 28. – Felvidék Ma 

Finiséhez közelednek a Magyar Közösség Pártja járási konferenciái, melyeken a megyei 

választásokon induló jelöltekről is szavaznak. A jelöltekre komoly kihívás vár, hiszen négy 

évvel ezelőtt az MKP nagyon jó eredményt ért el a megyei választásokon, melyek révén ma 41 

megyei képviselőjük és három megyei alelnökük van. 

 

Nem kér a Híd Berényi jelöléséből 
2017. május 29. – Új Szó 

Várhatóan nem lesz megegyezés a megyeelnökjelölt személyében sem Nagyszombat 

megyében a Híd és az MKP között. Menyhárték a korábbi megyeelnökjelöltet indítanák, ám a 

Híd számára nem fogadható el Berényi József személye. A megyei választásokra a Híd is 

teljes listával készül a Dunaszerdahelyi járásban, a megyeelnökjelöltjük személyéről 

várhatóan hétfőn tárgyal a párt elnöksége. 

 

Az új miniszterelnök személyének nyilvánosságra hozásáig Dačić lesz a 
megbízott kormányfő 
2017. május 27. – Pannon RTV 

Május 31-én veszi át a köztársasági elnöki funkciót Aleksandar Vučić, és a dolgok jelenlegi 

állása szerint a beiktatás június 24-én lesz – írja nem hivatalos információkra hivatkozva a 

Blic. Az új kormányt és kormányfőt pedig a törvény szerint július elsejéig kell kihirdetni – 
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mondta az Alkotmánybíróság volt bírója, Zoran Ivošević. Május 31-től pedig az új kormányfő 

személyének nyilvánosságra hozásáig megbízott kormányfője lesz Szerbiának, méghozzá a 

mostani első miniszterelnök-helyettes Ivica Dačić. 

  

Népmesemondók versenyeztek Zentán 
2017. május 27. – Pannon RTV, Vajdasági RTV 

21 település több mint 100 előadója indult az idei Kálmány Lajos népmesemondó versenyen. 

A döntőben végül öt kategóriában osztottak díjakat. Az idei verseny is három kategóriában 

lett meghirdetve. Volt rajzpályázat, népmese gyűjtés és mesemondás. Ez utóbbira 111-en 

jelentkeztek, és 57-en kerültek a döntőbe. Az idén az első díjat temerini, törökkanizsai, 

szajáni, óbecsei és zentai mesemondó vihette haza. 

  

Köztársasági szinten mérték össze anyanyelvi tudásukat az általános és 
középiskolások 
2017. május 27. – Pannon RTV 

A legeredményesebb fiatal nyelvművelők gyűltek össze Szabadkán. Az általános iskolásoknak 

összetett nyelvi feladatsorokkal kellett megbirkózniuk a magyar anyanyelvi verseny országos 

fordulóján. Mindenki felkészülten érkezett, mégis voltak olyanok, akiken kifogott 

anyanyelvük. 24 szónál nem tudtam többet magyarul, azt is rosszul – mondta egykor a fiatal 

éveire visszaemlékezve Széchenyi István. A vajdasági fiataloknak ennél több kifejezést kellett 

észben tartaniuk a legnagyobb magyarról elnevezett szabadkai iskolában megtartott 

anyanyelvi verseny országos fordulóján. 

  

A hétvégére megnyílt a magyar–román–szerb hármashatár 
2017. május 27. – Pannon RTV, Magyar Szó, Vajdasági RTV 

Húsz éve minden május utolsó hétvégéjén megnyitják a magyarországi Kübekháza, a szerbiai 

Rábé és a romániai Óbéba közötti hármashatárt. Szombaton és vasárnap 9 és 17 óra között 

érvényes úti okmányokkal átléphető a határ. A Duna – Körös – Maros – Tisza eurorégió 

megalakulásával vezették be a hagyományt. A DKMT elnöklője eddig Magyarország volt, 

most egy évre átadják az elnökséget Szerbiának. 

  

Délvidéki alkotók kiállítása Magyarkanizsán 
2017. május 28. – Pannon RTV 

A magyarkanizsai Dobó Tihamér Képtárban megnyílt a Délvidéki alkotók kiállítása. Léphaft 

Pál, Mezei Erzsébet, Ózsvár Péter, Maurits Ferenc, Miroslav Jovančić és Dodony Anikó 

munkáit a Magyar Művészeti Akadémia Építőművészeti Tagozatának kihelyezett ülése 

kapcsán tette közszemlére a Regionális Kreatív Műhely és a Cnesa Oktatási és Művelődési 

Intézmény. Megnyitóbeszédében Bicskei Zoltán, a Regionális Kreatív Műhely igazgatója a 

székelykevei és erdélyi irányzatok kellemes összefonódásának nevezte Mezei Erzsébet 

kiállított grafikáit. 
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Pásztor István: Soha nem állítottak kész tények elé 
2017. május 28. – Pannon RTV, Vajdaság Ma 

Harmonikusnak értékelte a tartományi kormány és a tartományi képviselőház elmúlt egy 

éves együttműködését Pásztor István, a tartományi képviselőház és a VMSZ elnöke az 

újvidéki Dnevnik napilapnak adott interjújában. Mint mondta, a tartományi parlament 

elnökeként soha nem állították kész tények elé. Az interjúban beszélt több fontos kérdésről is. 

Egyebek között a zentai távfűtés kapcsán azt mondta, hogy kedden a Tisza-parti város 

polgármestere munkatársaival együtt tárgyalni fog a szerb kormány képviselőivel, és 

együttesen kutatják fel azokat a lehetőségeket, amelyekkel megoldódnának a távfűtési 

gondok. 

 

Együttműködési megállapodást írt alá Ungváron a Magyar Fejlesztési Központ 
és a Tisza ETT 
2017. május 27. – MTI, hirado.hu, Kárpátalja 

A magyar-ukrán közös területfejlesztést elősegíteni hivatott együttműködési megállapodást 

írt alá a Magyar Fejlesztési Központ Nonprofit Kft. (MFK) és a Tisza Korlátolt Felelősségű 

Európai Területi Társulás (Tisza ETT) szombaton Ungváron, a Kárpátalja megyei tanács 

(közgyűlés) üléstermében tartott fórum alkalmából. Az aláírás előtt tartott beszédében 

Hennagyij Moszkal, Kárpátalja megye kormányzója hangsúlyozta: a vízummentesség 

közelmúltban történt megadásával az Európai Unió (EU) egyértelműen kifejezte az Ukrajna 

iránti bizalmát. Az EU az a szervezet, amely elősegíti Ukrajna jövőbeni demokratikus 

fejlődését - tette hozzá. Seszták Miklós nemzeti fejlesztési miniszter beszédében 

hangsúlyozta: a Tisza társulás igazi sikertörténet, különleges és jelentőségteljes 

kezdeményezés. 

  

Tájékoztatót tartottak a hadigondozás igényléséről Magyarország Beregszászi 
Konzulátusán 
2017. május 27. – karpatalja.ma 

Mélykuti Ferenc vezető konzul május 25-én sajtótájékoztatót tartott a hadigondozottak 

ellátásának szabályairól a beregszászi magyar külképviseleten. Hadigondozottnak tekinthető 

az, aki a második világháborúban a magyar hadseregben szolgálva sérülést szenvedett el, 

rokkanttá vált vagy megbetegedett, illetve hadigondozási ellátásban részesülhetnek a harcok 

során elesett, vagy az ott szerzett sebesülésben, betegségben elhunyt katona hozzátartozói. 

Nagyon sokan nem tudják értelmezni az ellátás szabályait, emiatt néha félreértés alakul ki – 

jegyezte meg a vezető konzul. A hadigondozásról szóló törvény 2015-ös módosítása 

értelmében (esetünkben 2017 januárjától hatályos) nem magyar állampolgárok is 

igényelhetik az ellátást. 
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Katolikus családok találkozója Beregszászban 
2017. május 27. – karpatalja.ma 

A család semmi mással nem pótolható érték, életünk alapja, kiinduló pontja, az élet legelső 

iskolája. Fontosságát nem lehet elégszer hangsúlyozni. Így gondolják ezt a Munkácsi Római 

Katolikus Egyházmegye és a Beregszászi egyházközség szervezői is, akik, együttműködve a 

Nemzetstratégiai Kutató Intézettel május 27-én negyedik alkalommal rendezték meg a már 

hagyománnyá vált Kárpátaljai Magyar Katolikus Családi Napot. 

  

Fergeteges hangulattal zárult a folkkocsmák második évada Ungváron  
2017. május 26. – Kárpátalja 

A Sodró együttes szervezésében immáron második évadát zárta a folkkocsma mozgalom 

Ungváron. A programra lelkes egyetemista fiatalok, helyi szakközépiskolások és a város 

népzenét és néptáncot kedvelő lakói látogattak el. Az Ung vidékén elterjedt népszerű program 

társszervezője a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség Ungvári Középszintű Szervezete 

(KMKSZ UKSZ). A mostani rendezvényt a Kárpátaljai Magyar Diákok és Fiatal Kutatók 

Szövetségének (KMDFKSZ) műveltségi vetélkedője előzte meg. 

 

A kákán is csomót keresnek Kárpátalján? 
2017. május 28. – Székely Gergely – Ungvár 

Egy kézlegyintéssel akár napirendre is térhetnénk a kárpátaljai magyarság elleni újabb, 

meglehetősen szánalmasra sikeredett provokáció fölött, annál is inkább, mivel nem az 

elsőről, és feltehetően nem is az utolsóról van szó. Történt ugyanis néhány napja, hogy az 

egyik éjszaka folyamán valakik a Beregszászi és Nagyszőlősi járás határán olyan, beton 

tartóoszlopokra erősített hatalmas, „tudom kicsi magyarul” stílusban készült, helyesírási és 

nyelvhelyességi hibáktól hemzsegő magyar nyelvű táblákat helyeztek el, amelyek arra hívták 

fel az arra járó utasok figyelmét, hogy a magyar nyelv földjére léptek. Egyelőre a felkorbácsolt 

és hangzavaros hangulatban nem sikerült tisztába tennie a dolgokat az Ukrán Biztonsági 

Szolgálatnak (SZBU) sem. 

 

Gulág-vándorkiállítás Felsőpulyán 
2017. május 26. - Volksgruppen 

Felsőpulyára érkezett a "Magyarok a Szovjetunió táboraiban 1944–1956“ című 

vándorkiállítás, amely péntek este nyílt meg a városháza dísztermében. A kiállítás mindössze 

három napig látogatható. A látogatók a Szovjetunióba hurcolt magyar politikai foglyok és 

kényszermunkások emlékeit tekinthetik meg. 

 

8. Gulyásfesztivál Bécsben 
2017. május 27. - Volksgruppen 

Szombaton, május 27-én került megrendezésre az immár 8. Gulyásfesztivál, a Donauparkban. 

A Bécsi Magyar Munkás Egyesület rendezvénye az idén újabb rekordot döntött, 44 csapat 

K
á

rp
á

ta
lj

a
 

Ő
rv

id
é

k
 

http://www.karpatalja.ma/karpatalja/szines/katolikus-csaladok-talalkozoja-beregszaszban/
http://karpataljalap.net/?q=2017/05/26/fergeteges-hangulattal-zarult-folkkocsmak-masodik-evada-ungvaron
https://mno.hu/hatarontul/a-kakan-is-csomot-keresnek-karpataljan-2400900
http://volksgruppen.orf.at/magyarok/stories/2845729/
http://volksgruppen.orf.at/magyarok/stories/2845832/


 

 

 

Napi Nemzetpolitikai Sajtószemle – 2017. május 29. 
11 

jelentkezett a gulyásfőzőversenyre és csaknem 6.000 látogatót fogadtak. A 

gulyásfőzőversenyt a Burgenlandi Magyar Kultúregyesület „Hagymácska“ főzőcsapata nyerte 

meg. 

 

Véget ért a Kőrösi Csoma Sándor-év 
2017. május 29. – Magyar Hírlap 

Véget ért Ausztriában a Kőrösi Csoma Sándor-program 2016/2017-es éve: az ösztöndíjasok 

búcsúztatásán Csibi Krisztina, a Magyarság Házának igazgatója, ausztriai magyar szervezetek 

és egyházi intézmények vettek részt. A kormánynak kiemelt célja a világ szórványban élő 

magyarságának megsegítése, mert ők a legveszélyeztetettebb közösségek – fogalmazott Csibi 

Krisztina, a Magyarság Házának igazgatója a Kőrösi Csoma Sándor-ösztöndíjprogram 2016–

2017-es évének zárórendezvényén, szombat délután a bécsi Pázmáneumban. Köszöntőjében 

elmondta: a kezdetekkor, 2013-ban negyvenhárom fiatal indult útnak a Kőrösi Csoma 

Sándor-ösztöndíjprogram keretében, 2014-ben már száz, 2017-től pedig száztizenöt 

ösztöndíjas teljesít szolgálatot a magyar közösségekben.  

 

Elektronikus sajtó 
Határok nélkül 

2017. május 26. – Kossuth Rádió 

Pozsonyban egyeztetett az MKP vezetőivel Szijjártó Péter külgazdasági és 

külügyminiszter 

A Globsec nemzetközi biztonságpolitikai fórumon Pozsonyban tartózkodó Szijjártó Péter 

külgazdasági és külügyminiszter megbeszéléseket folytatott a Magyar Közösség Pártja 

vezetőivel. Az egyeztetés középpontjában a szlovák-magyar kapcsolatok, a magyar-magyar 

párbeszéd és a felvidékre irányuló gazdaságélénkítő csomag állt. 

Civil szervezetekkel, megyei elöljárókkal és a prefektussal találkoztak a 

képviselőház emberi jogi, nemzeti kisebbségi és egyházügyi bizottság a 

magyarság problémáival foglalkozó albizottságának tagjai 

Egymásnak ellentmondó tapasztalatokról számoltak be a sepsiszentgyörgyi munkaülés után a 

képviselőház emberi jogi, nemzeti kisebbségi és egyházügyi bizottság a magyarság 

problémáival foglalkozó albizottságának tagjai. Civil szervezetekkel, megyei elöljárókkal és a 

prefektussal találkoztak.  

A bukaresti parlament elé terjesztette az RMDSZ közigazgatási törvénymódosító 

javaslatát 

A Romániai Magyar Demokrata Szövetség a héten terjesztette a bukaresti parlament elé a 

közigazgatási törvénymódosító javaslatát. Alacsonyabb küszöböt vezetnének be a kisebbségek 

anyanyelvhasználatára, egyértelművé tennék a félreértelmezhető passzusokat, szabályoznák 
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http://magyarhirlap.hu/cikk/89164/Veget_ert_a_Korosi_Csoma_Sandorev
http://www.mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth/?date=2017-05-26_18:30:00&ch=mr1
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azon intézmények körét, amelyek kötelesek lesznek az anyanyelvhasználati jogok 

biztosítására. 

Közel 120 oktatási intézmény mintegy 7000 magyarul tanuló diákja ballagott el 

a héten Erdélyben 

Közel 120 oktatási intézmény mintegy 7000 magyarul tanuló diákja ballagott el a héten 

Erdélyben. Király András oktatásügyi államtitkár az aradi Csiky Gergely Főgimnázium péntek 

délelőtti ballagási ünnepségén vett részt, ahol azt mondta: képezzék magukat bárhol is a 

világban a ballagó diákok, reméli, visszatérnek majd szülőföldjükre, mert az erdélyi magyar 

közösségnek nagy szüksége van a jól képzett, tehetséges fiatalokra. 

Kárpátalján mintegy 100 magyar oktatási intézményben szólalt meg az idei 

tanévben utoljára a csengő 

Kárpátalján mintegy 100 magyar oktatási intézményben szólalt meg utoljára a csengő ebben 

a tanévben. Az ungvári 10. Számú Dayka Gábor Magyar Tannyelvű Középiskolában 11 fiatal 

ballagott el idén. 

Népszerűek a magyarkanizsai Cnesa Oktatási és Művelődési Intézmény által 

szervezett képzések 

A ballagás és érettségi után jönnek a dolgos hétköznapok. Akik nem tanulnak tovább 

főiskolán vagy egyetemen, tanfolyamokon szereznek képesítést a felnőttoktatásban. A 

magyarkanizsai Cnesa Oktatási és Művelődési Intézmény által szervezett kézpések, 

átképzések nagyon népszerűek. Az előadásaik magyarul folynak.  

  

Határok nélkül 

2017. május 27. – Kossuth Rádió 

Ötödik alkalommal szervezték meg Csíkszeredában a Lurkó Fesztivált 

Ötödik alkalommal szervezték meg Csíkszeredában a Lurkó Fesztivált. A gyermek- és ifjúsági 

színházi találkozón tizenhárom különböző produkciót láthatott nyolc társulat és három 

egyéni fellépő előadásában a közönség. A színházi és bábszínházi produkciók mellett szakmai 

programokkal is várták a szülőket, pedagógusokat és a gyerekszínház iránt érdeklődőket. 

Mesék után Világ vitéze 

Az elveszettnek vélt magyar hősepika lenyomatára bukkant kutatásai során B.Kovács István 

rimaszombati gömörológus, aki  a hősepika új műfaji besorolásáról, értelmezéséről ír a 

Gömör-Kishonti Múzeum Egyesület által a közelmúltban megjelent Világ vitéze című 

könyvében.  

 

 

http://www.mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth/?date=2017-05-27_18:30:00&ch=mr1
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Dante Alighieri Isteni színjátéka ihlette Simó Margit aradi grafikust száz 

illusztráció készítésére 

Az olasz és a világirodalom klasszikusának fő műve, Dante Alighieri Isteni színjátéka ihlette 

Simó Margit aradi grafikust száz illusztráció készítésére - magyar fordítást jegyző Babits 

Mihály által a világirodalom legnyagyobb költeményének tartott mű ugyanannyi számú 

énekéhez. Több, mint hat év alatt született meg a sorozat, de a legtöbb időt nem a rajzolás, 

hanem az Isteni  színjáték olvasása, újraolvasása és értelmezése vette igénybe - árulta el a 

művész a kiállítás megnyitója után. 

A végéhez közeledik a tizedik Temesvári Eurorégiós Színházi Találkozó 

A végéhez közeledik a tizedik Temesvári Eurorégiós Színházi Találkozó, közismert nevén: a 

TESZT. A rendezvénysorozat a történelmi Bánság területén működő magyar színházak 

szakmai fórumából soknyelvű színházi eseménnyé nőtte ki magát. Az idei nyolc napon 16 

országból érkezett művészek 29 előadást mutatnak be, a nemzetközi koprodukciótól kezdve 

az egyszemélyes előadásokig. Többnyire a társadalmat élénken foglalkoztató témák kerülnek 

terítékre, és a találkozó egyik fontos jellemzője a kísérletezés. 

Saját székházban próbálhat néhány hónapja a szabadkai Tálentum Egyesület 

Saját székházban próbálhat néhány hónapja a szabadkai Tálentum Egyesület, köszönve ezt 

annak a magyar állami támogatásnak, amelyhez a Magyar Nemzeti tanács is csatlakozott. 

Mára sikerült belakniuk az épületet és újult erővel folyik a néptánc oktatása  - 

montja  Brezovszki Roland művészeti vezető. 

  

Határok nélkül 

2017. május 28. – Kossuth Rádió 

A hét végén nyílt meg a Művészek ágyúdörgésben című kiállítás Csíkszeredában 

Csíkszeredában immár hagyomány, hogy Pünkösd előtt nagyszabású kiállítás megnyitásával 

várja a Csíki Székely Múzeum a városba érkező zarándokokat, turistákat. A hét végén nyílt 

meg a Művészek ágyúdörgésben című, az első világháború ihlette képzőművészeti alkotások 

kiállítását, amely július végéig várja a látogatókat.  

Megjelent az "első csehszlovákiai magyar közgazdasági szaktekintélynek" 

számító Tarján Ödön beszédeiből készült válogatás 

Egyszerre volt gyáros, politikus, publicista, az európai és világgazdaság mozgatórugóit 

szorgalmasan tanulmányozó közgazdász, a magyarországi szabadkőművesség egyik 

meghatározó egyénisége és egyben feltaláló. Tarján Ödön életútját számos váratlan fordulat, 

újrakezdés és egzisztenciális megpróbáltatás jellemezte. A Kalligram gondozásában jelent 

meg az "első csehszlovákiai magyar közgazdasági szaktekintélynek" számító Tarján Ödön 

beszédeiből készült válogatás. Az állameszme kritikusa c. kötetet Gaucsík István történész 

állította össze. 

http://www.mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth/?date=2017-05-28_18:30:00&ch=mr1
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Beszélgetés Jahoda Róberttel 

Jahoda Róbert életpályája tipikus bánsági sors: nagyapja kiváló asztalosmester volt, apja 

építőmérnök és festőművész, Temesváron kezdte el egyetemi tanulmányait az építőmérnöki 

karon, majd Magyarországon folyatta, és végzett építészmérnökként.  A Határok nélkül 

munkatársa kérdezte családi hátteréről, tanulmányairól, példaképeiről és építészi 

hitvallásáról. 

A balkáni háború óta működik a Vajdasági Magyarok Demokratikus Közösség 

Szegedi Tagozata egyesület 

A balkáni háborúban, a katonai behívó elől menekült magyarok alapította civil 

összefogásként hozták létre a Vajdasági Magyarok Demokratikus Közösség Szegedi Tagozata 

egyesületet, amely azóta is működik a városban. Jelenleg mintegy 100 fős tagságuk van, de 

ennél jóval több érdeklődő, pártoló korábbi délvidéki, ma már szegedi polgár összefogásával 

léteznek. Beszélgetés Nagyabonyi Attila elnökkel. 

Csiky Gergely írói munkássága című kötet a héten mutatták be Aradon a Csiky 

Gergelyről elnevezett magyar főgimnáziumban 

Kevesen tudják, hogy a papi hivatást adta fel az írásért. Csiky Gergely Pankotán született. 

Aradhoz és Temesvárhoz ezer szállal kötődött. Aradon végezte középiskoláit, majd 

Temesváron a teológiát, felszentelt papként pedig Arad környékén is szolgált. Írói 

munkásságát bemutató monográfia eddig mégsem jelent meg róla a régióban. A Csiky 

Gergely írói munkássága című kötet a héten mutatták be Aradon a Csiky Gergelyről 

elnevezett magyar főgimnáziumban. 

 

Kárpát Expressz 

2017. május 27. – M1 

Mintegy 200 magyar fiatal vett rész a Vajdasági Magyar Cserkészszövetség 

rendezvényén Horgoson 

Sportnapra készülnek a cserkészek a délvidéki Horgos labdarúgópályáján. Az első ügyességi 

feladat egy molinó felrakása a bejárathoz, de egy cserkésznek ez nem okoz gondot. A 

Vajdasági Magyar Cserkészszövetség mostani rendezvényére több településről mintegy 200 

magyar fiatal érkezett. 

A felvidéki Vásárútra látogatott a Kárpát Expressz stábja 

A festői szépségű Csallóköz szívében, a felvidéki Vásárúton járunk. A középkori eredetű 

község a kis-duna Tőkési ágának partján fekszik, szinte teljesen magyar ajkú település. A falu 

vezetése nagy hangsúlyt fektetet a magyar kultúra és hagyományok ápolására. 

 

http://www.mediaklikk.hu/video/karpat-expressz-2017-05-28-i-adas-3/
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II. Fogarasi Magyar Napok 

A fogarasi református gyülekezet egykori iskolájának udvarán vagyunk. Bokor Csongor 

azokat a kisdiákokat kíséri az épületbe, akik tanítás után magyar nyelvtudásukat szeretnék 

tökéletesíteni. Néhány éve ugyanis megszűnt az anyanyelvi oktatás a múlt század elején még 

felerészben magyarok lakta városban. 

Magyarországi diákok a Szolyvai Emlékparkban 

Magyarország Borsod-Abaúj-Zemplén megyéjéből érkeztek diákok Kárpátaljára a Szolyvai 

Emlékparkba, hogy a Gulág Emlékév kapcsán egy különleges versenyen vegyenek részt. A 

virtuális barangoláshoz 21. századi technikát hívnak segítségül. 

 

Térkép 

2017. május 27. - Duna World 

Gyógyszerekkel, gyógyászati segédeszközökkel, illetve szakmai továbbképzéssel is segít 

Erdélyben a Nemzetközi Gyermekmentő szolgálat orvosi csoportja, melynek tagjai évente 

kétszer Székelyföldi kórházakban, iskolákban, óvodákban és egyéb gyermekvédelmi 

intézményekben végeznek ingyenes szűréseket. Az önkéntesek ezúttal Gyimesbükkön 

vizsgáltak a helyi és moldvai csángó gyermekeket. 

A közmédia idén ismét egy egész napos műsorfolyammal mutatta be az országban élő 

nemzeti kisebbségek kultúráját vagy éppen népszokásait. A nemzetiségi kultúrák napján 

zenészek, színészek közreműködésével készült beszédek és produkciók, valamint az ország 

több pontjáról való bejelentkezések színesítették a programot.  

A Csallóközi Sport és Kultúra Társulás rendezésében a jövő hét végén ismét juniális családi 

fesztivál lesz Dunaszerdahelyen. A juniális egy fergeteges családi nap, színes programokkal, 

igazi kikapcsolódás gyerekeknek és felnőtteknek egyaránt.  

Már hagyománynak számít Nagykárolyban, hogy gyermeknapon süteménnyel kedveskednek 

a nehéz körülmények között élő apróságoknak. Egy helyi jótékonysági egyesület egy 

cukrászdával közösen néhány évvel ezelőtt úgynevezett sütijegy akciót indított. Három lej-ért, 

azaz 200 Ft-ért bárki vehet sütijegyet, amely bevételből egy karitatív szervezet édességgel lepi 

meg a nehéz helyzetben illetve gyermekotthonban élő apróságokat.  

A szórvány közösségek megmaradásáért és kulturális értékőrzésért dolgoznak a szomszédos 

államokban a Petőfi Sándor Program ösztöndíjasai. A program célja, hogy lelassítsák, hosszú 

távon pedig megállítsák a magyarság számarányának csökkenését. Az idén 51 magyar fiatal 

erősíti a szórványban élő magyarság anyaországhoz való kötődését, közülük kilencen 

Felvidéken. 

http://www.mediaklikk.hu/video/terkep-2017-05-27-i-adas/
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Öt kontinens 

2017. május 27. - Duna World 

Magyarországon hetedik alkalommal rendezték meg a Magyarok Világtalálkozóját. A 

rendezvénysorozat a határokon átívelő kapcsolatteremtés és együttműködés programja, 

amelyen a kultúra, a tudomány és a sport jeles képviselői találkoznak. 

Kétszáz éve, 1817. március 2-án született Nagyszalontán Arany János, a XIX. századi magyar 

költészet és a magyar nyelv mestere, vagy ahogy Szerb Antal fogalmaz: „ A teljes magyarság 

hordozója és képviselője.” A bicentenáriumi emlékévhez a diaszpóra magyarsága is 

csatlakozott. Buenos Airesben rendhagyó színházi előadással várták a spanyol ajkúakat a 

híres magyar költő születésének 200. évfordulója alkalmából. 

Több mint száztíz évvel ezelőtt alakult meg az a szervezet Amerikában, amelynek az volt a 

célja, hogy egyesítse az amerikai magyar egyesületeket. Az ohiói Clevelandben létrehozott 

szövetség mára az Egyesült Államok legnagyobb amerikai-magyar szervezete, és az ország 

legrégebbi etnikai szervezetei között tartják számon. A 70 magyar közösséget tömörítő 

szövetség ma is ott segít, ahol tud, legyen szó akár a kultúráról vagy a tudományról. 

A Csehországban élő magyar többsége Szlovákiából elszármazott magyar, akik a katonaság, 

munkavállalás vagy egyetemi tanulmányok, illetve házasság révén kerültek a cseh 

országrészbe és itt telepedtek le. Napjainkban azonban egyre több a magyarországi és erdélyi 

munkavállaló is, főként a fővárosban, Prágában. Ebből adódik, hogy nagyon sok a magyar 

csoport és civil szerveződés, ami annak köszönhető, hogy a magyarok itt lelkesen keresik 

egymás társaságát.  

Tamási Áron gondolata, miszerint azért vagyunk a világon, hogy valahol otthon legyünk 

benne, minden diaszpórában élő magyart megérint. Így aztán bárhová veti a sors gyökereiből, 

szülőföldje szeretetéből, olykor foci rajongásából is visz magával, amit csak tud.  

 

http://www.mediaklikk.hu/video/ot-kontinens-2017-05-27-i-adas/

