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Nyomtatott és online sajtó 
 

 

Potápi: a kárpátaljai magyarságnak is kiemelt jelentőségű a szabad beutazás 
lehetősége az EU-ba 
2017. június 11. – MTI, kormany.hu, origo.hu, hirado.hu, Magyar Idők, Magyar Hírlap, 

OrientPress, 888.hu, Magyar Demokrata, gondola.hu, szegedma.hu, karpatalja.ma, 

Kárpátinfo, Vajdaság.ma, Webrádió 

A nemzetpolitikai államtitkár szerint a kárpátaljai magyarság számára is kiemelt a 

jelentősége annak, hogy szabadon utazhatnak az Európai Unióba, és nagyban hozzájárul, 

hogy erősödjenek a kapcsolatok az anyaországgal. Potápi Árpád János vasárnap az MTI-nek 

nyilatkozva üdvözölte, hogy életbe lépett az EU Ukrajna vízummentességéről hozott döntése, 

amelynek köszönhetően az ukrán állampolgárok szabadon, vízum nélkül utazhatnak az 

Európai Unió területére. Kiemelte: az európai uniós vízummentesség megvalósulása 

mérföldkő Ukrajna európai integrációs útján, amelyet Magyarország a kezdetektől 

elkötelezetten támogat. Az államtitkár emlékeztetett arra, hogy Magyarország az elsők között 

ratifikálta Ukrajna európai uniós társulási megállapodását, és az elmúlt években nagyon 

sokszor lépett fel Ukrajna uniós vízummentességének késleltetése ellen. 

 

Román külügy: a magyar hivatalosságok folyamatosan provokálnak 
2017. június 9. – Krónika, MTI, transindex.ro, Bihari Napló 

Csalódottságát fejezte ki a román külügyminisztérium szóvivője, Paul Ciocoiu Lázár János, a 

magyar Miniszterelnökséget vezető miniszter nyilatkozata miatt, amelyet a román 

hatóságokat „provokáló” kijelentések közé sorol Ciocoiu. „Hozzászoktunk már a 

Miniszterelnökséget vezető miniszter nemrégiben tett nyilatkozataihoz, mint ahogyan más 

magas rangú magyar hivatalosságok nyilatkozataihoz is, amelyeket az 1920-as trianoni 

békeszerződés évfordulóján, június 4-én tesznek. Sajnáljuk, hogy ilyen nyilatkozatok 

születtek, és csalódottságunkat fejezzük ki amiatt, hogy a magyarországi hivatalosságok 

folyamatosan provokatív hozzáállásról tesznek tanúbizonyságot a román hatóságokkal, a 

román néppel és annak történelmével szemben. Ugyanolyan aggasztó számunkra a budapesti 

hivatalosságok azon retorikája is, amellyel megkérdőjelezik a világháborúk után Európában 

kialakult jogrendet, amely a régió biztonságának és stabilitásának garanciája” – nyilatkozta 

az Agerpres által idézett külügyi szóvivő. 

  

Negyedszer tartottak Duna-napot Torockón 
2017. június 10. – MTI, hirado.hu, Krónika, Magyar Demokrata, Erdely.ma, gondola.hu, 

Webrádió 

Negyedik alkalommal szervezett Duna-napot szombaton a Duna Médiaszolgáltató Zrt. az 

erdélyi Torockón. Az egész napos rendezvény délelőttjén gyermekprogramokkal, 

kiállításmegnyitókkal, könyvbemutatóval, a kora délutáni órákban népzenei műsorokkal 
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http://www.kormany.hu/hu/a-miniszterelnok-helyettes/nemzetpolitikaert-felelos-allamtitkar/hirek/a-karpataljai-magyarsagnak-is-kiemelt-jelentosegu-a-szabad-beutazas-lehetosege-az-eu-ba
http://www.kormany.hu/hu/a-miniszterelnok-helyettes/nemzetpolitikaert-felelos-allamtitkar/hirek/a-karpataljai-magyarsagnak-is-kiemelt-jelentosegu-a-szabad-beutazas-lehetosege-az-eu-ba
https://kronika.ro/belfold/roman-kulugy-a-magyar-hivatalossagok-folyamatosan-provokalnak
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várták az érdeklődőket, este könnyűzenei együttesek váltják egymást a Székelykő sziklafalára 

néző színpadon.  Grezsa István kormánybiztos köszöntőjében a magyar kormány feladatának 

nevezte, hogy a világban szétszóródott magyarságot újra egy 15 milliós közösségbe szervezze. 

Nagy-Magyarország szétesésének közelgő centenáriuma kapcsán kijelentette, hogy a 21. 

századi magyarságnak "metaforaváltásra" van szüksége.  

  

Az amerikai magyar iskolák oktatásáról tanácskozott New Yorkban Szilágyi 
Péter helyettes államtitkár 
2017. június 11. – MTI, Webrádió 

Az amerikai magyar iskolák oktatással foglalkozó találkozóján vett részt New Yorkban 

Szilágyi Péter, a miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős helyettes államtitkára. A 

találkozót az Egyesült Államokban működő magyar iskolák évente rendezik meg, 

tapasztalatcsere és továbbképzés céljából, amerikai és Magyarországról érkezett előadók 

közreműködésével. A New York-i főkonzulátuson rendezett idei találkozón - mint Szilágyi 

Péter helyettes államtitkár az MTI-t tájékoztatva elmondta - nyolc szövetségi állam tizenöt 

magyar iskolájának képviselői vettek részt, az Egyesült Államok nyugati és keleti 

partvidékéről egyaránt. Szilágyi Péter az MTI-nek elmondta: a nemzetpolitikai államtitkárság 

kifejezett célja a külföldi magyar iskolák megerősítése, s ennek érdekében még márciusban 

kérdőíveket küldtek a szerte a világban működő, összesen 212 magyar iskolának. 

 

A legnagyobb kanadai magyar iskola évzáróján vett részt Balog Zoltán miniszter 
2017. június 11. – MTI, Kormány.hu, Magyar Idők, Magyar Hírlap 

Az Európán kívüli legnagyobb magyar iskola, a torontói Szent Erzsébet Magyar Iskola évzáró 

ünnepségén vett részt és mondott beszédet szombaton Balog Zoltán, az Emberi Erőforrások 

Minisztériumának (EMMI) vezetője. A 200 tanulót oktató Szent Erzsébet iskola diákjai Arany 

János műveiből összeállított műsorral fogadták a minisztert és kísérőit. Beszédében Balog 

Zoltán szólt arról a megkapó és felemelő érzésről, amely az óhazától nyolcezer kilométerre 

fogta el meghallván a magyar beszédet, s megtudván, milyen féltve óvják és őrzik a nemzeti 

kultúrát a távolban a másod- és a harmadgenerációs magyarok is. A tárcavezető – Áder János 

köztársasági elnök megbízásából – Magyar Ezüst Érdemkereszttel tüntette ki Perényi Csillát, 

az iskola igazgatónőjét, a kanadai magyarság kiemelkedő személyiségét. 

 

Befejeződött a fiatal vállalkozók nyári továbbképzése 
2017. június 11. – MTI, kormany.hu 

A Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkársága 2017. június 8-a és 11-e között 

szervezte meg a „2016 a külhoni magyar fiatal vállalkozók éve” program folytatásának 

továbbképzését Balatonfüreden. A rendezvényen 129 negyven év alatti külhoni magyar 

vállalkozó vett részt a Kárpát-medencéből: Erdélyből ötvenegy, Felvidékről harmincnégy, 

Horvátországból két, Vajdaságból huszonkettő, Kárpátaljáról pedig húsz. Közülük legtöbben 

a turizmus és vendéglátás, a kereskedelem, az informatika, a mezőgazdaság, az építészet 

területéről érkeztek. A Nemzetpolitikai Államtitkárság a tavalyi évben 117 projekt 

megvalósítását tudta anyagilag segíteni. 
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Kiemelt feladatának tartja a közmédia, hogy a határon túli magyarok 
anyanyelvükön nézhessék a sportközvetítéseket 
2017. június 9. – MTI, hirado.hu, Erdély Ma, Bihari Napló, transindex.ro, Krónika 

A Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap (MTVA) vezérigazgatója kiemelt 

feladatának tartja elérni, hogy a határon túli magyarság is egy emberként szurkolhasson 

minden magyar sportsikernek. Vaszily Miklós Fancsali Ernő, az Erdélyi Magyar Néppárt 

kolozsvári szervezetének elnöke nyílt levelére reagált, aki kifogásolta, a geoblokkolás miatt az 

anyaország határain kívül élő magyarok hosszú ideje nem nézhetik a magyar 

sporteseményeket. „Ha geoblokkolunk, azaz korlátozzuk a tartalmak elérhetőségét, akkor 

csak a vonatkozó, hatályos nemzetközi szerződéseink miatt tesszük ezt, és nem azért, hogy a 

széles határon túli nézőközönségünket kizárjuk a magyar sportsikerekből vagy a nemzetközi 

sportélményekből” – fogalmazott az MTVA vezérigazgatója, hozzátéve, hogy  a helyzet 

szerinte tarthatatlan, és nem méltó a Kárpát-medencei magyarsághoz. Vaszily Miklós kitért 

arra: vezérigazgatósága első napjaiban utasította kollégáit, hogy a jövőben csak olyan 

szerződéseket kössenek meg, amelyek biztosítják, hogy a határokon túlra is sugározhassanak 

sporteseményeket. 

 

Kárpátaljai tehetségek a Nemzeti Színház színpadán  
2017. június 10. – Kárpátalja 

Június 7-én a budapesti Nemzeti Színházban második alkalommal került megrendezésre a 

Tehetség Határok Nélkül elnevezésű gálaműsor. A program a Varázscsepp Országos 

Tehetségkutató Versenyből nőtte ki magát. Mára az anyaországi gyerekek mellett 

bemutatkozási lehetőséget kapnak erdélyi, vajdasági, felvidéki és kárpátaljai gyerekek, 

együttesek is. Köszöntőbeszédet mondott Dr. Szilágyi Péter nemzetpolitikáért felelős 

helyettes államtitkár, aki kiemelte, hogy a magyar kormány egységes nemzetben 

gondolkodik, és a tehetségeket határok nélkül igyekszik támogatni. 

 

Cemo: durván visszaélt hatalmával a prefektus az utcanévtáblaügyben 
2017. június 9. – Krónika, MTI, transindex.ro, Nyugati Jelen 

A marosvásárhelyi többnyelvű utcanévtáblákért évek óta küzdő Civil Elkötelezettség 

Mozgalom (Cemo) elnöke szerint durván visszaélt a hatalmával Lucian Goga, Maros megye 

prefektusa, amikor olyan bírósági határozatra hivatkozva szólította fel a marosvásárhelyi 

polgármesteri hivatalt a Dózsa György út kétnyelvű és magyar utcanévtábláinak az 

eltávolítására, amely nem a kétnyelvű feliratokról szól. 

 

Visszakerültek Mérán a kétnyelvű helységnévtáblák  
2017. június 9. – transindex.ro, maszol.ro, Krónika 
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Hosszas egyeztetés és utánajárás után pénteken újra kikerült a kétnyelvű helységnévtábla a 

Kisbács községhez tartozó Méra bejáratához, amelyet felújításra hivatkozva távolítottak el, a 

munkálatok után viszont nem került vissza, csak egy román nyelvű tábla. „A helyi RMDSZ 

tanácsosok többször is jelezték a polgármesternek a hiányosságokat, köztük Deák Ferencz, a 

Kisbács községi szervezetünk elnöke is, de az ügy nem oldódott meg, ezért két beadványt is 

letettem a Kolozs Megyei RMDSZ nevében a Kolozs Megyei Prefektúrán, és személyesen is 

felvettem a kapcsolatot Kisbács község polgármesterével. A sok utánajárás meghozta 

eredményét, ugyanis ma értesített a polgármester, hogy a tábla visszakerült a helyére” – 

nyilatkozta Csoma Botond, az RMDSZ Kolozs megyei szervezetének elnöke.  

 

Dragnea: nem kizárt, hogy tárgyaljunk az RMDSZ kormányba hívásáról  
2017. június 9. – transindex.ro, maszol.ro, Krónika 

Liviu Dragnea szerint fennáll a lehetősége annak, hogy a PSD Országos Végrehajtó 

Bizottságának (CEX) jövő heti ülésén az RMDSZ kormányba való meghívásáról is 

tárgyaljanak. Arról kérdezték pénteken az újságírók Dragneát, tárgyalni fognak-e a PSD 

vezetőségi testületének ülésén arról, hogy meghívják az RMDSZ-t a kormányba. "Sok 

mindenről szó eshet a CEX-ülésen. Erről a témáról még nem egyeztettünk a pártban, de nem 

zárom ki a lehetőséget" - válaszolt a PSD elnöke, hozzátéve, hogy az RMDSZ vezetőségével 

sem tárgyalt a témáról.  

 

Márton Árpád a jogtiprásokra hívta fel a figyelmet a parlamentben 
2017. június 9. – maszol.ro 

A magyar iskolák és a kisebbségi nyelvi jogok védelmében szólalt fel Márton Árpád, az 

RMDSZ Kovászna megyei parlamenti képviselője az alsóház plénuma előtt politikai 

nyilatkozat formájában. Hozzászólásában elmondta, hogy az RMDSZ a rendszerváltás óta 

küzd a parlamentben, kormányon és ellenzékben azért, hogy több jogot, nagyobb biztonságot, 

tiszteletet vívjon ki az erdélyi magyaroknak. 

 

„Mérföldkő” az anyanyelvhasználatban 
2017. június 11. – Krónika 

Szankciókat és ellenőrzési mechanizmusokat is tartalmaz az RMDSZ-nek az 

anyanyelvhasználat kiterjesztését célzó, a 215-ös helyi közigazgatási törvényt módosítani 

hivatott tervezete. „Amennyiben az általunk kidolgozott tervezet érvényben lenne, a 

Marosvásárhelyen leszerelt utcanévtáblák miatt jelentős pénzbírság járna” – példálózott 

Laczikó Enikő a Krónika ama felvetésére, hogy bár a jogszabály eddig is számos településen 

előírta a kisebbségi nyelvhasználatot, a legtöbb helyen ez mégsem érvényesült. Az 

Etnikumközi Kapcsolatok Hivatalának nemrég újra kinevezett vezetője – aki tagja a 

módosítási javaslatokat kidolgozó munkacsoportnak – kifejtette: pontosan az ilyen 

helyzetekből indultak ki, és nagy figyelmet szenteltek a gyakorlatban felmerülő 

problémáknak. „Reális megoldásokat keresünk a problémákra, hiszen a jelenleg érvényben 

levő jogszabályi környezet egyik hátránya az, hogy a szankciók hiányában sokan fakultatívnak 

tekintik a kisebbségek jogait szabályzó előírásokat” – ismerte el az illetékes. 
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Sapientiás ballagás: itthon maradásra kérték a diákokat 
2017. június 10. – maszol.ro, szekelyhon.ro 

Kétnapos rendezvény keretében búcsúztatták el idén is a Sapientia Erdélyi Magyar 

Tudományegyetem csíkszeredai karainak végzős diákjait. Az eseménysorozat fénypontja 

természetesen a ballagás volt, amelyen búcsúztatták és díjazták a legkiválóbb eredményt elért 

fiatalokat.  

 

Hamarosan indul az erdélyi gazdaságfellendítő program 
2017. június 11. – szekelyhon.ro 

Várhatóan a napokban rajtol az a gazdaságfellendítő program, mely által Magyarország 

kormánya anyagi értelemben is felelősséget vállal az erdélyi magyarságért. A pályázati 

kiírásokról az azokat lebonyolító Pro Economica Alapítvány ügyvezető igazgatója, Kozma 

Mónika tájékoztatta a szekelyhon.ro olvasóit. 

 

„Kiváltságos szakma felé váltották meg belépőjüket” 
2017. június 11. – szekelyhon.ro 

A Studium – Prospero Alapítvány és partnerei szervezésében tartották idén is a MOGYE 

magyar karának vártemplomi ballagását pénteken délelőtt. A MOGYE vezetőségének és az 

alapítvány nevében dr. Nagy Előd rektorhelyettes három gondolattal búcsúzott a ballagóktól: 

először, hogy kiváltságos szakma felé váltották meg belépőjüket, másodszor, hogy soha sehol 

ne adják fel önazonosságukat, magyarságukat, hiszen a magyar tagozat szebb napjaihoz a 

mostani végzősök támogatására is szükség van, harmadszor pedig, hogy szakmájukat itthon, 

anyanyelvükön gyakorolják. 

 

Legyen újra városháza a primöria! 
2017. június 12. – Bálint Eszter – Krónika 

A Krónika vezércikke szerint „hosszú évek óta hatályban van egy törvény, ami kötelezővé teszi 

a hivatali anyanyelvhasználat biztosítását azokon a romániai településeken, ahol egy adott 

kisebbség számaránya meghaladja a lakosság 20 százalékát. Így például Nagyváradon teljesen 

magyarul kellene tudnom intézni a dolgaim, a magyar ügyfélfogadási ablaknál magyar 

hivatalnoktól magyar nyelvű űrlapot kellene kapnom. Ehhez képest még annak is örül az 

ember, hogy lehetővé tették, hogy legalább a boldogító igent magyarul mondhassa ki. A 

hatóságok ugyanis nagy ívben hánynak fittyet a rendelkezésekre, hiszen hiába áll ott fehéren 

feketével, hogy KÖTELEZŐ, ha nincs felelősségre vonás, nincs szankció”. 

 

Kisebbségi jogsérelmekkel a SZAKC irodáihoz is lehet fordulni 
2017. június 9. – Felvidék Ma 

Közel egy évvel ezelőtt a Kisebbségi Jogvédő Intézet (KJI) együttműködési megállapodást 

kötött a Szövetség a Közös Célokért (SZAKC) társulással, azzal a céllal, hogy a 
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jogsegélyszolgálat könnyebben elérhető legyen a Felvidéken. A tapasztalatok alapján 

elmondható, hogy a felvilágosító és tájékoztató munkának köszönhetően egyre jobban 

bekerül a felvidéki magyarság köztudatába, hogy a kisebbségi okokból eredő jogsérelmekkel a 

SZAKC munkatársaihoz is lehet fordulni. Az irodákban kérés alapján jegyzőkönyvet 

készítenek, amelyet a SZAKC munkatársai továbbítanak a központi irodába, és jogászok 

vizsgálnak meg, majd tájékoztatják az ügyfelet a jogi orvoslás lehetőségeiről. 

 

Berényi József a megkezdett munkát szeretné folytatni 
2017. június 9. – Felvidék Ma 

Novemberben megyei választások lesznek. A Magyar Közösség Pártja Galántai és 

Dunaszerdahelyi járási kongresszusa Berényi Józsefet, a Nagyszombati kerületi 

önkormányzat alelnökét a megyei elnöki posztra jelölte. Berényi József két járásért volt 

felelős alelnökként, a Dunaszerdahelyiért és a Galántaiért. Az alelnök a Felvidék Mának adott 

interjújában értékelte az elmúlt négy évet, valamint a jövőt érintő terveiről is nyilatkozott. 

 

A kisebbségi média erősítése Európában: közép- és kelet-európai nézőpont 
2017. június 9. – hirek.sk 

A Kárpát-medencei határon túli magyar sajtó helyzetét áttekintő, kisebbségi nyelvű média 

helyzetével foglalkozó tanácskozást tartottak Brüsszelben magyar újságírók, 

médiaszakemberek és európai parlamenti képviselők részvételével. A konferenciát 

kezdeményező EP-képviselők kiemelték: mivel a kisebbségi nyelvű kommunikációs csatornák 

erősítik a nemzeti identitást, sőt egyenesen a megmaradás zálogai, ezért a nemzeti 

kisebbségek médiájának fejlesztése, támogatása közös európai ügy. Ugyanakkor elsősorban a 

többségi nemzetállamok feladata a területükön élő kisebbségek anyanyelvű sajtójának oly 

mértékű védelme és erősítése, hogy akár esélyegyenlőségről is beszélni lehessen a többség és 

a nemzeti kisebbségek között. 

 

Magyar kormányzati támogatásból újíthatják fel a komáromi poliklinikát 
2017. június 10. – hirek.sk, Körkép 

Komárom városa tervbe vette, hogy felújítja a Klapka téren található egykori poliklinika 

épületét, amelyet az elképzelések szerint egy többfunkciós épületté alakítana át. A 2017-es 

évre vonatkozólag az önkormányzat 22 ezer eurót különített el a tervdokumentáció 

elkészítésére. Knirs Imre polgármester-helyettes több magyar kormányzati körökben és 

intézményekben lebonyolított beszélgetésen is részt vett. Ígéretet kapott arra, hogy az egykori 

poliklinika felújításának projektje bekerül a magyar kormány fontos határon túli történelmi 

épületek megmentését célzó programjának prioritásai közé. 

 

Megkezdődött a pozsonyi magyar kulturális hét szabadtéri programsorozata 
2017. június 10. – Felvidék Ma, hirek.sk 

A péntek este tartott ünnepélyes megnyitóval kezdetét vette Pozsonyban a Több, mint 

szomszéd - Magyar Kulturális Hét vasárnapig tartó programsorozatának szabadtéri része. A 
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fesztivál szabadtéri zenei kínálatában a népzenétől a jazzen és a könnyűzenén keresztül a 

klezmerig sokféle stílus szerepel. 

 

Felállt a fiatal nemzedék 
2017. június 11. – Felvidék Ma, Körkép 

Egy éve, 2016. június 11-én Érsekújvárban a Magyar Közösség Pártja közgyűlése 

megválasztotta a párt új elnökségét. Az eltelt év történéseiről adott számot Menyhárt József 

MKP-elnök a Pátria Rádió szombati politikai, közéleti és társalgó műsorában, a Délidőben. Az 

MKP nyomon követi a kormányzat tevékenységét, az eredményeket értékeli, ám 

megszólalnak akkor is, ha részeredményeket óriási vívmányként akarnak mások láttatni. 

„Nem szabad megelégednünk azzal, ami jut, hanem arra kell a jövő politizálását és a 

kisebbségi politizálást irányítanunk, hogy azt kapjuk, ami jár nekünk” – mondta Menyhárt 

József. Nem titkolta, a politikai és közéleti dolgokban egyetért Babits Mihály azon 

véleményével, hogy a „soha-meg-nem-elégedést” kell a zászlóra tűzni. Ezt konkrét példaként 

a kisebbségi kultúra támogatásának helyzetével illusztrálta. Való igaz, hogy jut a kultúránkra 

négymillió euró, ám számarányunk alapján 40 millió járna. Tájékoztatott arról, hogy a 30 

ezres magyarországi szlovákságnak 3,3 millió eurónak megfelelő  forint támogatás jut. 

„Magyarországon tényleges kulturális autonómiáról van szó. Itt nem” – tette hozzá. 

Rámutatott arra is, hogy Magyarországról olyan támogatások érkeznek ide, melyek 

biztosítása a szlovák állam feladata volna. 

 

Vajdaság Aranya – Arany Vajdasága 
2017. június 9. – Vajdaság Ma, Pannon RTV, Vajdasági RTV 

Arany János születésének 200. évfordulója alkalmából különleges ünnepi előadást rendezett 

pénteken a Szabadkai Magyar Főkonzulátus. Az esten újvidéki, nagykikindai és temerini 

amatőr színjátszók és vajdasági versmondók vallottak a tánc, a vers és színház nyelvén 

keresztül a magyar költészet egyik legnagyobb alakjához főződő viszonyukról, illetve a 

vajdasági magyar léthelyzetről és érzelemvilágról. Az évforduló talán mindnyájunkat arra 

kötelezi, hogy megálljuk egy kicsit, megemlékezzünk a költőóriásról, aki elbeszélő 

költeményeiben, balladáiban a magyar nyelvet olyan szintre emelte, amely ma irodalmunk és 

kultúránk kitörölhetetlen ékköve – emelte ki dr. Babity János főkonzul. 

 

A szerbiai nemzeti kisebbségek képviselői üléseztek Szabadkán 
2017. június 9. – Vajdaság Ma, Vajdasági RTV 

A Magyar Nemzeti Tanács 2017. május 11-én vette át a nemzeti tanácsok koordinációjának 

elnöklését. Az MNT elnökségének első ülésére pénteken került sor.. A 21 szerbiai kisebbségi 

nemzeti tanács körül 17 tanács képviseltette magát az ülésen. A következő egy évben a 

Magyar Nemzeti Tanács feladata a nemzeti tanácsok ügyeinek képviselete, koordinálása, a 

kapcsolattartás a szerb kormánnyal és az illetékes minisztériumokkal, valamit az idei év 

legfontosabb célkitűzéseinek: a nemzeti tanácsokról szóló törvény módosításának és a 
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kisebbségi akcióterv megvalósításának az elősegítése. A tanácskozás követően a nemzeti 

tanácsok koordinációs testületének elnöklője és tagjai sajtótájékoztatón bejelentették, hogy a 

jövőben a testületi üléseket követően egyeztetési záradékot fogadnak el, amely tárgyalási 

alapot jelent a szerb kormánnyal való kétoldali megbeszélésekhez. 

 

Elhunyt Slobodan Budakov, az Újvidéki Televízió alapítója 
2017. június 9. – Pannon RTV, Vajdaság Ma, Vajdasági RTV 

Kilencvenéves korában elhunyt Slobodan Budakov, az Újvidéki Televízió alapítója és első 

igazgatója. Nagykikindán született, a gimnáziumot szülővárosában fejezte, felsőfokú 

tanulmányait pedig a belgrádi Politikatudományi Karon. Újságírással 1947-ben kezdett el 

foglalkozni. Dolgozott a Szabad Vajdaságnál és a Dnevnik napilapnál. 1971-ben nevezték ki az 

akkor alapított Újvidéki Televízió igazgatójának. 1983 és 1989 között az Újvidéki Rádió-

Televízió vezérigazgatója volt. Budakov temetése szombaton lesz Újvidéken. 

 

Nagybecskerek: Vállalkozó nők bemutatkozása 
2017. június 10. – Vajdaság Ma 

A nagybecskereki Sofia - vállalkozó nők egyesületének szervezésében, a város 

önkormányzatának támogatásával, de ugyanakkor a turisztikai központ, és más civil 

szervezetek segítségével, támogatásával a Karađorđe-parkban egy mini vásár keretében 

mutatkoztak be ma a női vállalkozók. Főleg a közép-bánáti térségben tevékenykedőknek 

biztosítottak kiállítási lehetőséget, de érkeztek vendégek Újvidékről és Belgrádból is. 

 

Bácskossuthfalva: Ünnepi istentisztelet a reformáció 500. évfordulója 
alkalmából 
2017. június 11. – Pannon RTV, Vajdasági RTV, Vajdaság Ma 

A reformáció 500. évfordulóját ünnepeljük ebben az évben. A jeles alkalomból 

Bácskossuthfalván ünnepi istentiszteletet tartottak a Durindó és Gyöngyösbokréta 

rendezvénysorozatához kapcsolódóan. Bácskossuthfalván emléktáblát avattak és 

istentisztelettel ünnepelték a reformáció 500. évfordulóját. A Durindó és Gyöngyösbokréta 

fesztiválközönségének egy része és a szervezők is jelen voltak a szertartáson. Megáldották a 

fesztivál lobogóját is. Az eseményen a magyarországi Bogárdi Szabó István református 

püspök valamint Koncz Tibor, a nagykunsági egyházmegye esperese is részt vett. 

 

Életbe lépett vasárnap az ukrán állampolgárok európai uniós vízummentessége 
2017. június 11. – MTI, hirado.hu, Magyar Idők 

Vasárnap nulla órákor életbe lépett az ukrán állampolgárok európai uniós vízummentessége, 

ezentúl vízum nélkül utazhatnak az Európai Unió tagállamaiba Ukrajna biometrikus 

útlevéllel rendelkező állampolgárai. A biometrikus úti okmánnyal az ukrán állampolgárok 

félévenként 90 napot tartózkodhatnak az uniós országokban - az Egyesült Királyság és 

Írország kivételével - turisztikai vagy üzleti céllal, valamint családi okokból. A 
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vízummentesség, amelyet Ukrajnában nagy várakozás előzött meg, jelentősen megkönnyíti és 

olcsóbbá is teszi a külföldi utazásokat. Kárpátalján az ukrán határőrség illetékesei mintegy 30 

százalékos forgalomnövekedéssel számolnak. 

  

Petro Porosenko: a vízummentesség életbe lépése lerombolja az Ukrajna és EU 
közötti "papírfüggönyt" 
2017. június 11. – MTI, hirado.hu, bumm.sk, Magyar Idők, Pestisracok.hu, transindex.ro, 

karpatalja.ma, Kárpátinfo, Krónika, gondola.hu, Webrádió 

Az ukrán állampolgárok európai vízummentességének életbe lépése történelmi pillanat, 

amikor leromboljuk az Ukrajnát az Európai Uniótól eddig elválasztó "papírfüggönyt" - 

jelentette ki Petro Porosenko ukrán elnök vasárnap az Ungvár-Felsőnémeti ukrán-szlovák 

határátkelőhelyen, ahol kinyitotta az Ukrajna és EU közötti jelképes ajtót. A vízummentesség 

életbe lépésének alkalmából az Andrej Kiska szlovák elnökkel közösen tartott ünnepségen 

Petro Porosenko úgy fogalmazott, "nagyon sokáig vártunk erre a napra, ez történelmi 

pillanat, amikor leromboljuk az Ukrajnát az EU-tól eddig elválasztó papírfüggönyt. Közös 

erőfeszítéssel megváltoztattuk országunkat, és európai partnereink tartották a szavukat, így 

az EU ajtói, barátaink és partnereink ajtói nyitva állnak nagy nemzetünk, az ukrán nép előtt".  

  

Magyarország az elsők között lobbizott az ukrán vízummentesség érdekében  
2017. június 10. – Kárpátalja 

Ezt Buhajla József, Magyarország Ungvári Főkonzulátusának főkonzulja mondta Ungváron 

azon a sajtókonferencián, melyet az Ukrajna és az Európai Unió közötti vízummentesség 

bevezetése kapcsán tartott. – Az EU területére beutazni szándékozó ukrán állampolgárok 

2017. június 11-től a külső határok átlépésekor mentesülnek a vízumkötelezettség alól, 

azonban felhívjuk a figyelmet arra, hogy a vízummentesség kizárólag Ukrajna által kiállított 

biometrikus útlevéllel rendelkező személyek tekintetében érvényes. 2017. június 11-től a teljes 

ukrán–magyar határszakasz átkelőhelyein beutazni szándékozó személyek magyar 

határrendészeti szempontból az alábbi intézkedésekre számíthatnak: 

  

A Kisebbségi Média Megerősítése Európában című konferencia kárpátaljai 
perspektívából 
2017. június 9. – karpatalja.ma, Kárpátalja 

2017. június 7-én került megrendezésre a kisebbségi nyelvű média helyzetével foglalkozó 

tanácskozás Brüsszelben, amely főképp a Kárpát-medencei határon túli magyar sajtó 

helyzetét volt hivatott áttekintetni. Bocskor Andrea, Deli Andor, Csáky Pál, Deutsch Tamás, 

Sógor Csaba és Tőkés László magyar néppárti EP-képviselők meghívására újságírók és 

médiaszakemberek érkezek Brüsszelbe Kárpátaljáról, Vajdaságból, Felvidékről és Erdélyből. 

Bocskor Andrea meghívására az ukrajnai magyar kisebbségi média helyzetéről Kulin Zoltán, 

az Ukrajna Nemzeti Televízió Társasága Kárpátaljai Regionális Igazgatóságának 

igazgatóhelyettese és K. Debreceni Mihály, ukrajnai magyar televíziós újságíró tartott 

előadást. 
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Kárpátaljáról 250 fiatalt hívtak be az ukrán hadseregbe a tavaszi időszakban 
2017. június 9. – MTI, karpatalja.ma 

Kárpátaljáról 250 sorköteles fiatalt vonultattak be az ukrán hadseregbe a május végén zárult 

tavaszi behívási időszakban - közölte pénteki ungvári sajtótájékoztatóján Bohdan 

Cseremiszkij ezredes, a Kárpátalja megyei hadkiegészítő parancsnokság vezetője. A 

behívottakat nem vonják be a kelet-ukrajnai terrorellenes műveletbe. Cseremiszkij ezredes 

kijelentette, hogy a 250 fiatal behívásával 100 százalékra teljesült a főparancsnokság által a 

megye számára kiszabott terv. 

  

A tervek szerint kultúrkúria lesz  
2017. június 11. – Kárpátalja 

Kultúrkúriát szeretne létesíteni a katasztrofális mértékben elhanyagolt beregardói Perényi-

kúria épületében a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola. A Beregszászi Városi 

Tanács 25 évre bérbe adta a főiskolának a mára romossá vált épületet, cserében a 

felsőoktatási intézmény vállalta, hogy eredeti állapotának megfelelően felújítja a 

műemléképületet, ezáltal megmentve az aradi vértanú Perényi Zsigmond szülőházát az 

utókornak. 

  

Átadták a Zrínyi Ilona Kárpátaljai Magyar Szakkollégium ösztöndíj második 
részletét 
2017. június 9. – karpatalja.ma 

A Zrínyi Ilona Kárpátaljai Magyar Szakkollégium (továbbiakban ZISZK) 2016-ban is felvételt 

hirdetett kutatásaikat kárpátaljai felsőoktatási intézményekben folytató felsőoktatási 

hallgatók számára. A pályázatot a „GENIUS” Jótékonysági Alapítvány hirdette meg II. 

Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskolával együttműködve a 2016/2017-es tanév 10 

hónapjára az Emberi Erőforrások Minisztériuma támogatásával. A Szakkollégiumra 2016. 

május- szeptember között lehetett jelentkezni. 

 

Esterházy Jánosra emlékeztek Csehországban 
2017. június 10. – hirek.sk 

Esterházy Jánosra emlékeztek szombaton a morvaországi Olmützben és Mírovban 

csehországi, szlovákiai és magyarországi magyarok. Az idén immár 20. alkalommal 

megtartott emlékünnepséget a Cseh- és Morvaországi Magyarok Szövetsége (CSMMSZ), 

valamint a helyi önkormányzati szervek közösen rendezték. Az ünnepség Olmützben 

kezdődött, ahol a Szent Vencel-katedrálisban szentmisét mutattak be Esterházy János 

tiszteletére, amit Balga Zoltán prágai magyar lelkész celebrált. Balga Zoltán szentbeszédében 

Esterházy János életét felidézve a kereszt viseléséről, az önfeláldozásról, az Istenbe vetett hit 

fontosságáról beszélt. „Esterházy János élete üzenetet hordoz, és példa lehet a ma embere 

számára” – szögezte le Balga Zoltán. 
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http://www.karpatalja.ma/karpatalja/oktatas/atadtak-a-zrinyi-ilona-karpataljai-magyar-szakkollegium-osztondij-masodik-reszletet/
http://www.hirek.sk/magyarvilag/20170611093026/Esterhazy-Janosra-emlekeztek-Csehorszagban.html
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Elektronikus sajtó 

 

 

Határok nélkül 

2017. június 9. – Kossuth Rádió 

  

Első fokon 10 ezer lejre, másodfokon már csak 4 ezer lejre büntették Izsák 

Balázst 

Első fokon 10 ezer lejre, másod fokon már csak 4 ezer lejre büntették Izsák Balázst, a 2016. 

március 10-i Székely Szabadság napi felvonulás miatt. A Székely Nemzeti Tanács elnöke a 

Strasbourgi Emberjogi Bírósághoz fordul, és azt üzeni a csendőrségnek, nem hagyják 

magukat: 2018-ban is lesz Székely Szabadság Napja. 

 

Nagyváradon a reformáció 500. Évfordulóját reklámozza a református egyház – 

legalábbis a hatóság szerint 

Nagyváradon a reformáció 500. évfordulóját reklámozza a református egyház - legalábbis a 

hatóság szerint. Ezért a rendőrség felszólította a Nagyvárad-újvárosi Református 

Egyházközséget, hogy távolítsa el a templom homlokzatára kihelyezett feliratot. 

 

Szerbiában mind a 22 működő kisebbségi önkormányzat együttesen követeli a 

nemzeti tanácsok hatásköreinek pontos definiálását 

Szerbiában mind a 22 működő kisebbségi önkormányzat együttesen követeli a nemzeti 

tanácsok hatásköreinek pontos definiálását. Ülésüket ma Szabadkán tartották a Magyar 

Nemzeti Tanács székházában, ugyanis az elkövetkező egy évben az MNT koordinálja a 

kisebbségi önkormányzatok munkáját.  A Határok nélkül munkatársa arról kérdezte Hajnal 

Jenő elnököt , melyek a koordináló feladat első lépései. 

 

A magyarul tanuló diákok eredménye folyamatosan elmarad a romániai 

országos átlagtól – derül ki egy kutatásból 

A magyarul tanuló diákok eredménye folyamatosan elmarad a romániai országos átlagtól - 

derül ki egy, a Kós Károly Akadémia Alapítvány felkérésére készült kutatásból, amely az 

elmúlt öt év képesség- és érettségi vizsgáinak eredményét dolgozza fel. A Határok nélkül 

riportere a Temes megyei helyzetről, az okokról és a megoldásokról kérdezte a 

szakembereket: Erdei Ildikót, a temesvári Bartók Béla líceum igazgatóját, Halász Ferenc 

http://www.mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth/?date=2017-06-09_18:30:00&ch=mr1
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főtanfelügyelő-helyettest, a Romániai Magyar Pedagógusok Szövetsége alelnökét és Kiss 

Ferenc magyar oktatásért felelős tanfelügyelőt. 

 

Új időszámítás a hagyományápolásban a felvidéki Zselízen 

Új időszámítás a hagyományápolásban a felvidéki Zselízen. Péntektől vasárnapig tart az 

Országos Népművészeti Fesztivál, immár ötvenegyedszer. Az új időszámítás azt jelenti, hogy 

egy évtizednyi szünet után 2016-ban tért vissza a zselízi városi parkba a felvidéki magyarság 

legrangosabb népművészeti rendezvénye. 

 

Június 10-e a Kézművesség Világnapja 

Az Erdélyi Kézműves Céh indította útjára néhány éve ezt a  kezdeményezést, amihez egyre 

több ország csatlakozik. Idén Magyarország, az Egyesült Királyság, Ukrajna (a krími tatárok 

kézművesei ) valamint Észtország (az ott élő szeto kisebbség egyesülete révén.) Az Erdélyi 

Kézmíves Céh meggyőződése, hogy a Kézművesség Világnapja pár éven belül nemzetközi 

mozgalommá válik.  

  

Kárpátaljai kiadványok is felkerültek a 88. Ünnepi Könyvhét kiemelt listájára 

Kárpátaljai kiadványok is felkerültek a 88. Ünnepi Könyvhét kiemelt listájára. Ezek között 

szerepel Dupka György Magyar irodalmi élet és írásbeliség Kárpátalján c. könyve, amely 

hiánypótló kiadványnak számít. Dupka György beszélt a Magyar irodalmi élet és írásbeliség 

Kárpátalját c. könyvéről, amely szerepel a 88. Könyvhét kínálatában is.  

  

Határok nélkül 

2017. június 10. – Kossuth Rádió 

 

Félidejénél tart a magyar kulturális hét Pozsonyban 

Félidejénél tart a magyar kulturális hét Pozsonyban. A Több mint szomszéd elnevezésű színes 

programsorozat betekintést nyújt a magyar kultúrába. Szervezői, a magyar nagykövetség és a 

magyar intézet a tágabban értelmezett kultúra jegyében a magyar gasztronómia és borkultúra 

neves képviselőit is meghívták Pozsonyba. 

 

Javában zajlik a 88. Ünnepi Könyvhét Budapesten 

Pozsony után Budapest, ahol a vidéki helyszínek mellett javában zajlik a 88. Ünnepi 

Könyvhét. A határon túli szerzők műveiből válogattunk tudósítóink segítségével. Kezdjük 

Kárpátaljával!  Felkerült ugyanis a budapesti könyvhét kiemelt listájára a Különjárat című 

http://www.mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth/?date=2017-06-10_18:30:00&ch=mr1
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antológia, amely 13 fiatal kárpátaljai író és költő művét tartalmazza. A Határok nélkül 

riporterének mikrofonja előtt elsőként a kötetet összeállító és szerkesztő Szemere Judit. 

 

A minap hagyta el a nyomdát az első világháborút megjárt székelykevei Makrai 

József verses hadifogoly naplója 

A minap hagyta el a nyomdát az első világháborút megjárt székelykevei Makrai József verses 

hadifogoly naplója. A kötetet Csorba Béla író rendezte sajtó alá, az újvidéki Fórum 

könyvkiadó jelentet meg és a 88. budapesti Ünnepi Könyvhéten is megvásárolható. A 

könyvnek különös jelentősége van most az I. világháború centenáriumának időszakában. 

Csorba Bélával - akinek ez már a harmadik I. világháborúval foglalkozó sajtó alá rendezett 

kiadványa. 

 

Megjelent a Golgota útján című könyv 

Gazda József több ezer hajdan készült interjúból válogatta ki azt a négyszázat, amely 

belekerült A Golgota útján című most megjelent, az emlékező történelem műfajába tartozó 

könyvébe. A hetvenes években a múlt megőrzésének szándéka vezette, hogy a még élő 

szemtanúkat megszólítsa, kikérdezze egy olyan korban, amikor a múlt, a magyar falvak, a 

magyar emlékek elpusztítására nagy erőket mozgósított a Ceausescu-rendszer. A határnyitás 

után, a kilencvenes évek elején első útja Pestre, majd Kárpátaljára vezetett, és ott is folytatta a 

gyűjtését. Gazda Józseffel beszélgettem A Golgota útján című könyvéről, amely a budapesti 

könyvhét egyik újdonsága. 

 

A grobszurdok és a minellák írójával, műfaji megteremtőjével is találkozhatott 

ma az Ünnepi Könyvhét budapesti közönsége 

A grobszurdok és a minellák írójával, műfaji megteremtőjével is találkozhatott ma az Ünnepi 

Könyvhét budapesti közönsége. A nagy utazás szerzője köztiszteletnek örvendő fizikatanár, 

volt sportszerkereskedő, az aradi Csiky Gergely Főgimnázium egykori igazgatója, aki már 

nyugdíjas, íróként azonban pályája elején van. 

 

Legalább 50-szer hangzott el a közelmúltban Zentán a "Hol volt, hol nem volt..." 

kezdetű mondat 

Legalább 50-szer hangzott el a közelmúltban Zentán a "Hol volt, hol nem volt..." kezdetű 

mondat, megrendezték ugyanis a Kálmány Lajos népmesemondó verseny idei döntőjét. 

Kónya-Kovács Otília riportjában először a fő szervező, Juhász Lassú Kornélia beszél a 

megmérettetésről, majd a zsűri egyik tagja értékel, végül maguk az érintettek, a fiatalok is 

megszólalnak. 
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Határok nélkül 

2017. június 11. – Kossuth Rádió 

  

Beszélgetés Erdélyi Gézával, a Hűség prédikátorával 

Üldözte, kitelepítette, áthelyeztette a hatalom, de meg  nem törte. A nemrég nyolcvanadik 

életévét betöltött felvidéki, nyugalmazott református püspök, Erdélyi Géza hamvai 

száműzetésében Tompa Mihályhoz hasonlóan a nemzetét és az Istent szolgálta. A Hűség 

prédikátorát kérdezte a Határok nélkül riportere. 

 

Éppen negyed századdal ezelőtt alakult meg az első délvidéki német egyesület, 

az újvidéki Dónau 

A titói Jugoszláviában a második világháború végén minden jogától megfosztották a félmilliós 

német közösséget. A népesség fele 1945-ben a kommunista partizánok elől elmenekült. Akik 

maradtak, haláltáborba kerültek. Az embertelen körülményeket túlélők jelentős hányada 

magyarnak vallva magát, hogy szülőföldjén maradhasson. Mára alig négyezer német maradt 

Szerbiában. 1992-ig egyesületeik sem működhettek.  Éppen negyed századdal ezelőtt alakult 

meg az első délvidéki német egyesület, az újvidéki Dónau.  Andreas Bürgermayer alapító 

elnökkel a Határok nélkül riportere beszélgetett, természetesen magyarul. 

 

Minden, amit tudni akarsz Nagyteréndről 

Minden amit tudni akarsz Nagyzeréndről. Fazekas József A visszajáró történelem útjain című 

könyvében minden benne van a Fekete-Körös menti Arad megyei faluról. Helytörténet, 

etimológia és földrajzi leírás mellett az elmúlt fél évszázad kulturális és közéleti eseményei. 

 

Június első hétvégéjén rendezték meg Szabadkán a 11. Regionális és Nemzetközi 

Gazdasági Vásárt 

A magyar népi iparművészeti termékek ismertek a világban, de szükség lenne a további 

népszerűsítésükre, hogy nagyobb figyelmet kapjanak. Kiváló alkalom lehet erre a különféle 

vásárokon való bemutatkozás. Június első hétvégéjén rendezték meg Szabadkán a 11. 

Regionális és Nemzetközi Gazdasági Vásárt. Magyarországról és Székelyföldről is érkeztek 

kiállítók. 

 

Harmadik alkalommal népesedett be a muzslyai plébánia és környéke 

Harmadik alkalommal népesedett be a muzslyai plébánia és környéke, ahol a Családfesztivált 

tartották. Játszóteret avattak, a gyerekek legnagyobb örömére, előadások voltak a 
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felnőtteknek.  A Határok nélkül riporterének összeállításában elsőként a főszervezőt, Gabona 

Ferencet, a Don Bosco Családok egyesületének elnökét halljuk. 

 

Partiumba és Erdélybe látogattak mátészalkai diákok a Határtalanul! program 

keretében 

Az Emberi Erőforrás Minisztériuma által meghirdetett Határtalanul! program támogatásával 

2010-óta közel 100 ezer magyarországi diák vett részt a határon túli régiókat célzó 

tanulmányi kiránduláson. A mátészalkai  Kálvin János Református Általános Iskola 

hetedikesei a Partiumban és Erdélyben kirándultak. 

  

Kárpát Expressz 

2017. június 11. – M1 

  

Bécsi gulyásfesztivál 

Magyar népdalok csendülnek fel a bécsi Dunau Parkban, ahol idén már nyolcadik 

alkalommal került megrendezésre Ausztria legnagyobb magyar eseménye, a gulyásfesztivál. 

  

Ismerkedés egy óbecsei vállalkozó családdal 

Az óbecsei Simon család jó példa arra, hogy szorgalommal és kitartással miként lehet jövőt 

építeni a Délvidéken. A fiatal magyar házaspár néhány éve fogott vállalkozásba, most épp a 

saját szamócaültetvényükre indulnak. 

  

Magyar Diáknapok Ungváron 

Főzőverseny, vetélkedők, előadások és bemutatók is várták a hallgatókat Ungváron, a 

harmadik alkalommal megrendezett diáknapokon. A Kárpátaljai Magyar Diákok és Fiatal 

Kutatók Szövetsége által létrehozott programsorozat remek találkozási és kikapcsolódási 

lehetőséget biztosított a Kárpátalján tanuló magyar diákoknak.  

  

Sepsiszentgyörgy – a magyarság ünnepe volt a helyi focicsapat feljutása az első 

osztályba 

Sepsiszentgyörgy új főterén önfeledt szurkolók verik fel a csendet az egyik május végi estén. A 

Székely Légió szurkolótábor tagjai, de a kevésbé elkötelezettek is a város és a vidék 

sportéletének mindeddig egyedülálló sikerét ünneplik. 

http://www.mediaklikk.hu/video/karpat-expressz-2017-06-11-i-adas/
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Térkép 

2017. június 10. - Duna World 

 

Több száz, a Kárpát-medencében élő külhoni magyar diák és pedagógus a Nemzeti 

Összetartozás Napjáról Budapesten emlékezett meg a Rákóczi Szövetség jóvoltából. A sok 

program mellett a főváros nevezetességeihez is ellátogattak. A diákok ajándék kirándulásként 

kapták a budapesti hétvégét. 

 

Egy szentendrei csapat járja a hegyeket és völgyeket, hogy jeltelen sírokat keressenek. A 

Vigyázók kultúrtörténeti egyesület 10 éve első és második világháborús sírok után kutat 

Kárpátalján és Nyugat-Ukrajnában. 

 

Ezrek zarándokoltak idén is a Csíksomlyói búcsúra, hogy a Szűzanya kegyszobra elé 

járuljanak, hálát adjanak és erőt merítsenek. Az ünnepi szentmisére a világ minden tájáról 

érkeztek. Sokan gyalogosan tették meg az oda vezető utat, vagy annak egyes szakaszait. A 

Mária-úton gyaloglók azt mondják, egyszer az életben mindenkinek érdemes gyalogosan 

zarándokolni. 

 

néhány hónapja ismerhették meg a nézők a máramarosi Magyarberkeszt. Ez a kis falu ékes 

példája annak, hogy erős elszántsággal még a végeken is meg tud maradni a szórvány 

közösség. Minden nehézség ellenére bíztak abban, hogy sikerül létrehozni egy szórvány 

központot, amely a vidék magyarságának megmaradását szolgálná. A segítség pedig 

megérkezett, a Nemzeti Összetartozás Napján a Magyar Patrióták közössége eljuttatta azt a 

támogatást, amelyet a budapesti Magyarság Házában gyűjtöttek össze a szórvány központ 

létrehozására. 

 

A Jó Pajtás nevű ifjúsági magazin 70 éve jelenik meg a Vajdaságban. A múlt század 50-es, 60-

as éveiben a lapnak volt egy nyíltan felvállalt küldetése. Összefogta az írni szerető, szárnyaikat 

bontogató fiatalokat. 

 

 

 

http://www.mediaklikk.hu/video/terkep-2017-06-10-i-adas/
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Öt kontinens 

2017. június 10. - Duna World 

 

Eszterhai Katalin évtizedek óta Kanadában él, ahol olasz és angol nyelven forgatja 

dokumentumfilmjeit. A sok siker ellenére sem feledte magyar gyökereit. Eszterhai Katalin 

olyan, mint a csillagok: valósággal beragyogja környezetét. S akár az égboltot járó 

csillagképek, ő is nagy utat tett meg, míg a szabolcsi nincstelenségből egészen Kanadáig 

jutott. A nagy sikerű Akaratunk gyógyerejét című könyvét követően júniusban érkezik 

Eszterhai Katalin önéletrajzi kötete. 

 

10 ország táncosai, köztük magyarok is felléphettek Belgiumban. A 34. alkalommal 

megrendezett Néptáncművészeti fesztiválon a Debreceni népi együttes képviseli hazánkat. A 

fiatal táncosok nemcsak bemutatták, de meg is tanították az alapokat a belgáknak. 

 

A Szófiai Magyar Intézet a közelgő vakáció alkalmából találkozóra hívta a jó kézügyességgel 

megáldott kiskorúakat. Fiatal művészek segítségével az Intézet falát színesítették be 

rajzaikkal. Dimitrov Györgyi, az Intézet igazgató asszonya nem csak szavakkal, hanem 

oklevéllel és magyarra lefordított bolgár mesével is megköszönte a gyerekek közreműködését. 

 

Rendszeresen összejönnek a Magyar házban, jó hangulatú rendezvényeken ápolják a magyar 

kultúrát, és vidáman munkálkodnak magyar identitásuk megtartásán. A Vancouverben élő 

magyarok pezsgő közösségi éltének legfőbb színtere a Magyar Ház, ahol egyrészt havi 

rendszerességgel találkoznak honfitársaink, másrészt időről időre az óhazából érkező 

vendégművészeket látnak vendégül. Legutóbb Csongrádi Kata műsorának tapsolhattak az 

egybegyűltek. 

 

Collin Foster angol származású szobrászművész, mégis életének több mint a felét Pécsen 

töltötte. A szakmai kíváncsiság vezette Magyarországra, ahol elmondása szerint egy nyitott 

világ és kedves emberek fogadták. A világhírű művész jelenleg Nagynyárádon él, a Magyar 

Tudományos Akadémia doktora, a Művészeti Akadémia tagja, a Pécsi Tudományegyetem 

Művészeti Karának korábbi dékánja.  Nemrég a Budapesti Társalgó Galériában nyílt meg 

White című kiállítása, amelyet Borsos Mihály fotográfiáin keresztül hamarosan egy könyvben 

is megismerhetnek. 

 

http://www.mediaklikk.hu/video/ot-kontinens-2017-06-10-i-adas/

