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Nyomtatott és online sajtó 
 

Korszerű iskolai CNC-marós szaktermet avattak Udvarhelyen 

2017. június 6. – szekelyhon.ro, Krónika 

Egy számítógép-vezérlésű marógéppel (CNC), több számítógéppel, valamint projektorokkal 

szerelték fel a Bányai János Szakközépiskola laboratóriumát, ahol ezentúl gyakorlati képzést 

nyújthatnak a CNC-s szakosztályba járó diákoknak. A több mint 330 ezer lej értékű projekt 

célja a szakképzés megerősítése, hogy a végzős diákok könnyebben találjanak munkát 

szülőföldjükön – derült ki a keddi avatóünnepségen. Jól látható, hogy nemcsak az iskola, 

hanem a környéken tevékenykedő vállalkozások és az itt élők szempontjából is fontos 

megvalósításról van szó, hiszen javult az oktatás minősége – jelentette ki Szilágyi Péter 

nemzetpolitikáért felelős helyettes államtitkár. Hangsúlyozta, a magyar kormány 2010 óta 

kiemelten foglalkozik a külhoni magyarsággal, mivel nem határokban, hanem nemzetben 

gondolkodik. Nemcsak felelősséget érzünk, hanem felelősséget is viselünk a határon túli 

magyarságért, ami nem csupán szavakat, de tetteket is jelent – mondta. Hozzátette, a 

szülőföldön való boldogulás egyik legfontosabb záloga, hogy a fiatalok munkát találjanak, 

ehhez pedig megfelelő képzésre van szükségük. Ezért is szenteltek 2015-ben nagyobb 

figyelmet a magyar szakoktatás támogatására, amit a továbbiakban is folytatnak. 

 

Méltóképpen ünneplik a lovagkirályt Szépvízen 
2017. június 6. – maszol.ro, szekelyhon.ro, Krónika 

Az erdélyi Szent László települések találkozójával kezdődött meg kedden Csíkszépvízen a 

Szent László-emlékév. E hónap minden elkövetkező keddjén a lovagkirályra emlékező 

rendezvényekkel kapcsolódnak be a magyar kormány által meghirdetett, az egész Kárpát-

medencére kiterjedő emlékezési sorozatba. Szilágyi Péter, a magyar Nemzetpolitikai 

Államtitkárság helyettes államtitkára Szent László király trónra lépésének 940. és halálának 

825. évfordulójára utalva azt mondta, hogy a megingathatatlan magyar uralkodó emlékét 

idézik, azét a királyét, aki kijelölte az ország határait, püspökségeket alapított, bátorságot, 

büszkeséget, és a keresztényi szeretet erényét mutatta fel. Prohászka Ottokár püspököt idézve 

pedig kijelentette, hogy Szent Lászlónak köszönhetően vált végre kereszténnyé a Kárpát-

medence magyarsága. 

 

Vass Levente: nem folytatódott a marosvásárhelyi utcanévtáblák leszerelése 
2017. június 6. – transindex.ro, MTI, maszol.ro 

Nem folytatódott kedden a marosvásárhelyi utcanévtáblák leszerelése - mondta az MTI-nek 

Vass Levente parlamenti képviselő, az RMDSZ marosvásárhelyi szervezetének elnöke. A 

politikus múlt szerdán a marosvásárhelyi polgármesteri hivataltól kért magyarázatot a 

magyar utcanevek eltávolítására, és miután azt a tájékoztatást kapta, hogy a hivatal a 

prefektus utasítására járt el, kedden hasonló kéréssel fordult a prefektushoz. Valószínűnek 

tartotta, hogy a gyors politikai reagálás is szerepet játszott abban, hogy a csaknem öt 
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kilométeres hosszúságú Dózsa György út nagyobbik részén továbbra is helyükön vannak a 

kétnyelvű utcanévtáblák.  

 

Különálló finanszírozást akar a nemzetiségi iskoláknak az MKP 
2017. június 6. – MTI, hirek.sk, Felvidék Ma, Új Szó, Körkép 

A nemzetiségi oktatás fogalmának bevezetését, a nemzetiségi iskoláknak különálló 

finanszírozást, valamint utóbbiak támogatására egy pedagógiai intézet létrehozását irányozza 

elő oktatási stratégiájában a Magyar Közösség Pártja (MKP). Kiss Beáta, az MKP kulturális és 

oktatásügyi alelnöke a stratégiában megfogalmazott igényeket ismertetve elmondta: nagyon 

fontos, hogy a közoktatási törvénybe bekerüljön a nemzetiségi oktatás fogalma, amire 

leginkább azért van szükség, hogy a jövőben megvalósulhassanak a nemzetiségi iskolák olyan 

sajátságos igényei, mint például az anyanyelvi órák száma, a történelemórák saját oktatási 

anyaga vagy éppen a szlovák nyelv oktatásának módszertana. Az elvárások következő fontos 

pontja, hogy az iskolák normatív finanszírozásában jelenjen meg a kisebbségi iskolák 

specifikus helyzete. Erre a különálló finanszírozási modellre egyebek mellett a nemzetiségi 

oktatási intézmények rendszerint alacsonyabb diáklétszámából adódó hátrányos helyzetének 

kiküszöbölésére van szükség. A stratégia harmadik sarkalatos pontjában egy államilag 

támogatott, a nemzetiségi iskolák céljait szolgáló pedagógiai intézet létrehozását kérik, amely 

egyebek mellett tankönyveket, módszertani segédanyagokat készítene. 

 

Ukrán újságírók szakmai látogatása Magyarországon 
2017. június 6. – kormany.hu, karpatalja.ma, Kárpátinfo 

Kétnapos szakmai útra érkezett Magyarországra az ukrán média 15 munkatársa. Az 

újságírókat a Magyarság Házában fogadta Grezsa István, Szabolcs-Szatmár-Bereg megye és 

Kárpátalja fejlesztési feladatainak kormányzati koordinációjáért felelős kormánybiztosa. A 

látogatás során a delegáció kérésére Grezsa István ismertette a magyar-ukrán és a magyar-

kárpátaljai kapcsolatok aktuális kérdéseit és fejlődésének lehetséges irányait. A 

kormánybiztos reményét fejezték ki a politikai, gazdasági és kulturális kapcsolatok további 

bővítését illetően és kijelentette, hogy Magyarország jó szomszédként, erejéhez mérten 

mindent megtesz Ukrajna és Kárpátalja támogatásáért. 

 

Főhajtás tengerészeink előtt 
2017. június 7. – Nagy Áron – Magyar Idők 

Kormánydelegáció utazik a hétvégén Horvátországba, hogy a pulai haditengerészeti 

temetőben tisztelegjen az első világháborúban hullámsírba veszett magyar katonák emléke 

előtt – mondta el Lomnici Zoltán a Magyar Időknek. Az Emberi Méltóság Tanácsának elnöke 

arról is beszélt, hogy egyre népszerűbb a Szent László-év. Az emlékév híre a Vatikánba is 

eljutott. A múlt héten Ferenc pápa audiencián fogadta Rómában az emlékév tanácsadó 

testületének és az Országos Lengyel Önkormányzatnak a tagjait, és megáldotta a Szent 
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László-lángot, amely idén bejárja a király nevéhez kötődő Kárpát-medencei és 

lengyelországi helyeket. 

 

Urbán Erik: a pápalátogatáson is lehetünk annyian Csíksomlyón, mint a búcsún 
2017. június 6. – Krónika 

Mindenkihez eljutott a csíksomlyói pünkösdi búcsú üzenete, aki nyitott szívvel fogadta azt, 

vallási hovatartozástól függetlenül – értékelte a Krónika megkeresésére az immár 450. 

alkalommal megszervezett zarándoklatot Urbán Erik ferences szerzetes, a csíksomlyói 

kegytemplom igazgatója. 

 

Ismét „felkel” a Duna Nap Torockón 
2017. június 6. – Krónika, MTI, Bihari Napló 

Könnyűzenei koncertekkel, autentikus néptánc produkciókkal, könyvbemutatókkal, kiállítás-

megnyitókkal és számos tartalmas kikapcsolódási lehetőséggel várja a látogatókat Torockón 

június 10-én a Duna Nap. A Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt. június 10-én negyedik 

alkalommal rendezi meg nagyszabású, egész napos rendezvényét Torockón. A térség 

kulturális központja, a Duna-Ház kiemelt programját hagyományosan a nemzeti 

összetartozás napjához közel eső hétvégére időzítik a szervezők. 

 

Lemondott tisztségeiről Huszár István volt váradi alpolgármester 
2017. június 6. – Krónika, Bihari Napló, maszol.ro 

Lemondott önkormányzati képviselői mandátumáról és az RMDSZ nagyváradi elnöki 

tisztségéről Huszár István, a szövetség váradi frakcióvezetője, volt alpolgármestere. 

Visszautasíthatatlan magyarországi állásajánlattal indokolta távozását. Huszár István 

kedden, sajtótájékoztatón jelentette be, hogy június 1-jei hatállyal megvált önkormányzati 

képviselői mandátumától, illetve a frakcióvezetői, valamint a nagyváradi RMDSZ-elnöki 

tisztségéről is lemondott, számolt be az Erdon. A hírportál tájékoztatása szerint a politikus, 

aki Biró Rozália Bukarestbe való távozása után a Körös-parti város alpolgármestere is volt, 

egy visszautasíthatatlan állásajánlattal indokolta távozását. 

 

Szigorított határellenőrzés: Grindeanu a magyarokra mutogat 
2017. június 6. – Krónika, transindex.ro, maszol.ro 

Sorin Grindeanu miniszterelnök szerint azért nem lehet csökkenteni a várakozási időt a 

magyar-román határátkelőkön, mert a magyar fél nem tud annyi határrendészt szolgálatba 

állítani, hogy valamennyi kiépített közlekedési sávot megnyissák. A román kormányfőt 

újságírók kérdezték kedden arról, miért nem lehet gyorsabban átjutni az uniós határokon, 

miért kellett például a hosszú hétvégén a Bulgáriából hazatérő turistáknak órákig 

várakozniuk, amíg átjutottak a Giurgiu-Rusze határátkelőn. Grindeanu azt állította: Carmen 

Dan belügyminiszter kérte már a bolgár és magyar kollégáit, hogy állítsanak több 

határrendészt szolgálatba a határátkelőkön, hogy lerövidítsék a várakozási időt. 
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Marosvásárhelyi „módra”: egyre szövevényesebb az utcanévtáblaügy 
2017. június 6. – Krónika, szekelyhon.ro 

Jogi és hatósági eljárást kezdeményezett a többnyelvűségért harcoló Civil Elkötelezettség 

Mozgalom (Cemo) a Maros megyei prefektúra ellen, amelynek utasítására a marosvásárhelyi 

polgármesteri hivatal alkalmazottai a napokban nekiláttak leszerelni a magyar 

utcanévtáblákat a Dózsa György utcában. A Cemo közleménye szerint az ügyben indított 

perben várhatóan szeptemberben lesz az első tárgyalás a közigazgatási bíróságon. Ezzel 

párhuzamosan egyébként folyamatban van a civil szervezet által ugyancsak a vásárhelyi 

kétnyelvű táblák ügyében, még három évvel ezelőtt indított eljárás lezárása: a legfelsőbb 

bíróság előreláthatóan novemberben hoz ítéletet. 

 

Újból Bukarestbe mennek a katolikus gimnázium ügyében a civilek 
2017. június 6. – maszol.ro 

A parlament vallási és nemzeti kisebbségi jogokért felelős bizottság előtt ismerteti szerdán 13 

órakor a Civilek a katolikus iskoláért csoport a marosvásárhelyi Római Katolikus Teológiai 

Líceum ügyét. Korábban a Sepsiszentgyörgyön tartott, albizottsági ülésen ismertették röviden 

a katolikus iskola helyzetét, ezt követően az albizottság úgy döntött, hogy a tanintézmény 

ügyét – a sürgető határidők és az ügy súlyossága okán is – továbbviszi. A parlamenti bizottság 

szerdai ülésére azért hívta meg a Civilek a katolikus iskoláért csoportot, hogy meghallgassa és 

megvitassa azokat a jogsérelmeket, amelyek a Római Katolikus Teológiai Líceum jogi 

helyzetének kapcsán kialakultak – tájékoztatott a Bukarestbe készülő csoport szóvivője, Csíky 

Csengele. 

 

Európában is követendő példa az Örökségünk Őrei kezdeményezés 
2017. június 6. – maszol.ro 

Az Európai parlamentben mutatták be kedden az Örökségünk Őrei kezdeményezést. „Az 

eddigi legnépesebb küldöttséggel jelentkezik az Örökségünk Őrei mozgalom itt, az Európai 

Parlamentben. Ötven diák és kísérő tanáraik Brassóból, Déváról és Kolozsvárról érkeztek, 

ezúttal nemcsak arra kapnak lehetőséget, hogy meglátogassák a parlamentet, megismerjék az 

itt zajló munkát, hanem arra is, hogy bemutassák saját tevékenységüket, hozzájárulva az 

Örökségünk Őrei kezdeményezés európai szintű népszerűsítéséhez" – indította kedden 

délután Winkler Gyula EP-képviselő házigazdaként a kerekasztal-beszélgetést, amelyen az 

erdélyi örökségvédelmi programot mutatták be. A Navracsics Tibor EU-biztos védnöksége 

alatt zajló eseményen az Örökségünk Őrei – Fogadj örökbe egy műemléket kezdeményezést 

mint európai jó gyakorlatot ismertették.   

 

Román történész: Johannis egy napig sem maradhatna államfő, ha bocsánatot 
kérne Trianonért 
2017. június 6. – maszol.ro 

Ha Klaus Johannis a román nép nevében bocsánatot kérne Magyarországtól a trianoni 

békeszerződésért, egy napig sem maradhatna államfő - vélekedett Marius Diaconescu 
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történész az Adevarul.ro portálon kedden közölt véleménycikkében. A bukaresti 

tudományegyetem oktatója, aki rendszeresen közöl aktuálpolitikai írásokat az Adevărul 

blogrovatában, Lázár János Miniszterelnökséget vezető miniszter szombati, a nemzeti 

összetartozás napja alkalmából Szarvason elmondott beszédére reagált, revizionista 

propagandával vádolva a Miniszterelnökséget vezető minisztert, amiért igazságtalan 

békediktátumnak, a nyugati világ szégyenének nevezte Trianont. 

 

Kovászna infrastruktúrájának robbanásszerű fejlődésére számít az 
önkormányzat elnöke 
2017. június 6. – MTI, Webrádió 

A székelyföldi Kovászna megye vidéki infrastruktúrájának robbanásszerű fejlődésére számít a 

következő három évben Tamás Sándor, a megye önkormányzatának elnöke. A Romániai 

Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) megyei elnöki tisztségét is betöltő politikus az 

Agerpres hírügynökségnek elmondta, reményei szerint a megye községei 2020-ig mintegy 

200 millió euró (61,6 milliárd forint) értékben fognak forrásokat lehívni ivóvíz- és 

szennyvízhálózatok kiépítésére, útfelújításra, valamint az oktatási intézmények felújítására. 

Hozzátette: a megye negyven községe közül 38 nyújtott be infrastruktúrafejlesztési 

pályázatokat az európai unió forrásaiból, illetve költségvetési forrásokból meghirdetett 

programokra. 

 

Sikerült érthetően lefordítani a feliratokat 
2017. június 6. – szekelyhon.ro 

Az Euromedia Group nevű bukaresti reklámcég brassói kirendeltsége tavaly júniusban 

helyezte ki Csíkszeredában is azokat az országos szinten használt felhívásokat, amelyek az 

illegális plakátolás törvénytelenségére hívják fel a figyelmet, és tiszteletben tartva a lakosság 

etnikai összetételét úgy döntöttek, hogy magyar nyelven is olvashatók lesznek. Ezek 

megfogalmazása azonban bőven hagyott kívánnivalót maga után. Például az Interzis afişajul 

ilegal – vandalizarea şi distrugerea román nyelvű felhívás magyar megfelelőjeként a Tiltott 

illegális kijelző – vandál és megsemmisítése fordítás szerepelt, az Obiectiv supravegheat 

megfelelőjeként pedig az Objektív felügyelt. Egy év után kicserélték a rosszul fordított 

feliratokat a csíkszeredai buszmegállókban. 

 

MKP: Messze vagyunk az önkormányzatiságtól 
2017. június 6. – MTI, Felvidék Ma 

Őry Péter, az MKP OT elnöke a Kisebbségi Kulturális Alapról tájékoztatta a sajtót. 2002-ben 

fogalmazódott meg először egy kisebbségi alap létrehozásának gondolata, 2004-ben és 2005-

ben már volt egy kidolgozott javaslat, ennek értelmében 12 millió eurót különítettek volna el 

erre a célra. 2015-ben ellenzéki képviselők nyújtottak be egy tervezetet, amelyet nem fogadott 

el a parlament. Öröm, hogy az eddigi összeghez képest emelkedik a kisebbségek támogatására 

szánt összeg. Azonban a kulturális autonómia nem megfelelő kifejezés arra az alapra, amely 
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megalakul a júliusban érvénybe lépő törvény értelmében. Elsősorban azért, mivel nincsen 

választott képviselete a kisebbségnek, amely az alapja lenne az önkormányzatiságnak. 

 

Játsszunk szlovákosat! foglalkozássorozat Kassán 
2017. június 6. – hirek.sk 

A kassai Rovás művészeti társulás új programja a Játsszunk szlovákosat! elnevezésű 

foglalkozássorozat, melyet kísérleti jelleggel indítottak magyar iskolába járó alsó tagozatos 

gyerekek számára. A cél a szlovák nyelv megszerettetése.  

 

A Matica kívánságlistájából mit teljesít majd a kormánykoalíció? 
2017. június 6. – Körkép 

Kritikus a helyzete a délen élő szlovákoknak, állítja a Matica slovenská abban a 

memorandumban, amelyet a szlovák Dél nemzeti és kulturális fejlesztésének 

szükségességéről fogadtak el a Matica slovenská nyitrai székházában május 24-én megtartott 

konferencia résztvevői. Követeléseiket a szlovák kormánynak címezték, de azon belül is 

elsősorban a szlovák nemzeti párti Peter Plavčan vezette oktatási minisztériumnak. Érdemes 

lesz odafigyelni arra, hogy ezekből a követelésekből mit próbál majd leplezetlenül, vagy 

burkoltan megvalósítani a hárompárti kormánykoalíció. 

 

Vučić több párttal is egyeztet az új kormányfő személyéről 
2017. június 6. – Pannon RTV 

A Vajdasági Magyar Szövetség képviselői mellett Aleksandar Vučić szerb államfő ma más 

pártok képviselőivel is egyeztetett a jövendőbeli kormányfő személyéről. Szerbia köztársasági 

elnöke a Bosnyák Demokratikus Közösség, a Zöld Párt és a Demokratikus Cselekvés 

Pártjának képviselőivel is tárgyalt. Muamer Zukorlić, a Bosnyák Demokratikus Közösség 

delegációjának vezetője elmondta, konkrét nevek nem hangzottak el a megbeszélésen, 

pártjának továbbra is a stabilitás politikája a fontos. Hozzátette, egyetért Pásztor István 

VMSZ elnökkel, miszerint Aleksandar Vučićra nagy nyomás nehezedik a kormányfő 

személyének kiválasztása kapcsán. 

 

Vučić a VMSZ képviselőivel tárgyalt 
2017. június 6. – Pannon RTV, Magyar Szó 

A kormányalakító személyéről folytatott konzultációk során a nemzeti közösségi pártok közül 

először a Vajdasági Magyar Szövetség képviselőit fogadta Aleksandar Vučić szerb államfő. A 

kedden kora délután folyatott megbeszélésen a VMSZ képviseletében Pásztor István 

pártelnök, Pásztor Bálint köztársasági parlamenti frakcióvezető és Kovács Elvira, a VMSZ 

alelnöke tárgyalt Aleksandar Vučićtyal, Szerbia elnökével. A leendő kormányalakító 

személyéről még nem született döntés – erősítette meg. Szerinte az a legfontosabb, hogy a 

leendő jelöltet Aleksandar Vučić és a Szerb Haladó Párt testületei is elfogadják. 
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http://www.hirek.sk/itthon/20170606093406/Jatsszunk-szlovakosat-foglalkozassorozat-Kassan.html
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Oktatási központ épül Szabadkán 
2017. június 6. – Pannon RTV 

Vajdasági Magyar Képző, Kutató és Kulturális Központ épül Szabadkán. A munkálatokat a 

napokban kezdték el. A magyar kormány anyagi támogatásával és a Magyar Nemzeti Tanács 

koordinálásával a tervek szerint októberig be is fejezik. Hajnal Jenő a Magyar Nemzeti 

Tanács elnöke elmondta, „Elsősorban az anyaországi felsőoktatási intézményeknek olyan 

székhelye, helyszíne lesz, ahol kihelyezett képzéseket lehet lebonyolítani. A másik fontos 

program, amely itt meg fog valósítani a fiatalok részére közösségi tereket szeretnénk 

kialakítani elsősorban lenn az alagsorban, másrészt pedig az udvarban. Ugyanakkor a 

nemzeti tanács által vállalt kutatói tevékenységnek is helyet tudunk itt biztosítani.” 

 

Ünnepi műsorral zárult a tanév az újvidéki Európa Kollégiumban 
2017. június 6. – Pannon RTV, Vajdasági RTV 

A hétfő délutáni emlékkereszt-avatás és házszentelés után szakmai konferenciát tartottak, 

amelyen 10 műhely legjobb szakdolgozatait mutatták be a diákok, továbbá zárószóként az 

intézmény vezetői ismertették a tanév sikereit. 370 diák, számos szakmai nap, 10 műhely, 

kirándulások és csapatépítő rendezvények. Ezek jellemezték a 2016/2017-es tanévet az 

Európa Kollégiumban. A bentlakó magyar ajkú hallgatók örülnek a lehetőségnek, hogy 

karrierépítésük még a tanulmányok alatt megkezdődhetett. 

 

Idén is átadták az Ady Endre-ösztöndíjakat 
2017. június 6. – karpatalja.ma 

A „GENIUS” Jótékonysági Alapítvány június 3-án rendezte meg hagyományos évzáró 

ünnepségét, a VI. Kárpátaljai Tehetségnapot a Rákóczi-főiskola átriumában.  A 

tehetségnapon adták át az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő, az Emberi Erőforrások 

Minisztériuma és a Nemzeti Tehetség Program támogatásával 2016 őszén meghirdetett Ady 

Endre-ösztöndíjat. A pályázat célja pénzügyi segítség nyújtása a határon túli magyar nyelvű 

közoktatásban részt vevő, kiemelkedően tehetséges 6–11. osztályos, szociálisan hátrányos 

helyzetű tanulók számára. 

  

71 művészpalánta 97 alkotással vett részt a „GENIUS” Jótékonysági Alapítvány 
rajzpályázatán  
2017. június 6. – Kárpátalja 

A 2016/2017-es tanévben is meghirdetésre került az Alkoss kedvedre című rajzpályázat a 

magyar kormány, a Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkársága és a Bethlen Gábor 

Alap támogatásával. A pályázatra 71 diák 97 pályaműve érkezett be Alapítványunkhoz. A 

rajzokat a „GENIUS” Jótékonysági Alapítvány (GJA) 2017. május 5-ig várta az irodájába. 
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Sikeres Pünkösdi Operettgála Felsőőrött 
2017. június 6. - Volksgruppen 

Pünkösd hétfőn a Burgenlandi Magyar Kultúregyesület Operettgáláján ismét a legismertebb 

magyar operett dallamok hangzottak el a Felsőőri Református egyházközség termében. A 

nagy hagyománnyal bíró rendezvényen a magyar színművészek valamint az Őrségi Fantázia 

zenekar előadására több, mint 140 vendég érkezett. 

 
 

Elektronikus sajtó 

 

Határok nélkül 

2017. június 6. – Kossuth Rádió 

Csíksomlyón a Hármashalom oltár közelében látható a Misericordia kiállítás, 

amelyet a csíksomlyói búcsú alkalmával állíttatott fel a Nemzetpolitikai 

Államtitkárság 

Csíksomlyón a Hármashalom oltár közelében látható a Misericordia kiállítás, amelyet a 

csíksomlyói búcsú alkalmával állíttatott fel a Nemzetpolitikai Államtitkárság. Itt köszöntötte 

Potápi Árpád János államtitkár a világ minden tájáról érkezett 200 fiatalt, akik a Rákóczi 

Szövetség jóvoltából, a Boldogasszony Zarándokvonattal utaztak Csíksomlyóra. 

Marosvásárhelyen ötödik éve az összetartozás almafája körül emlékeztek meg 

június 4-én 

Marosvásárhelyen ötödik éve az összetartozás almafája körül emlékeztek meg június 4-én, a 

Nemzeti Összetartozás Napján, a trianoni diktátum évfordulójáról, az Erdélyi Magyar 

Nemzeti Tanács szervezésében. Az idei szónokok az összefogás erejére és a közösségeket 

megtartó értékek védelmére hívták fel a figyelmet. 

A pünkösd és a 10 éve megtartott mátészalkai Családi Nap Nagyváradról is 

vonzott reformátusokat 

A pünkösd és a 10 éve megtartott mátészalkai Családi Nap Nagyváradról is vonzott 

reformátusokat. Ők egy Sütő András színművel lepték meg a vendéglátó Kertvárosi 

Gyülekezetet. Az alkalom és az Összetartozás Napja más gondolatok megfogalmazását is 

lehetővé tette a Határok nélkül riporterének mikrofonja előtt. 

Magyarkanizsa első óvodájának 150 éves fennállására emlékeznek a héten 

Magyarországon az első óvodát  - angol mintára - 1828. június 1-én Brunszvik Teréz 

alapította Budán. Ez volt Közép-Európa első kisdedóvója, és ahogy az ország polgárosodott 
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sorra nyíltak az óvodák. A délvidéki Magyarkanizsán a kiegyezés évében 1867-ben alapították 

az első óvodát. A 150 éves fennállásra emlékeznek a héten a kisvárosban. 

Újvidéken tartott sajtótájékoztatót a VaMaDisz 

A Vajdasági Magyar Diákszövetség magyar testvérszervezetének a támogatásával küzd azért, 

hogy az újvidéki Jogi Karon magyar nyelven is lehessen felvételi vizsgát tenni. A két szervezet 

vezetői Újvidéken tartott ma sajtótájékoztatót. 

25 éves a Kallós Zoltán Alapítvány 

Az erdélyi Válaszúton a Kallós Zoltán néprajzi gyűjteményét bemutató kibővített múzeum 

pénteki megnyitásával ünnepelték a Kallós Zoltán Alapítvány fennállásának a 25. 

évfordulóját. 

 
 


