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Nyomtatott és online sajtó 
 

 

Erdő Péter: a legfontosabb az Isten és az ember szeretetének törvénye 
2017. június 24.  – MTI, hirado.hu, mno.hu, Demokrata, Magyar Kurír, gondola.hu, Szabolcs 

Online, M1 Híradó 

A keresztény uralkodók és az egyház által kiadott különböző törvények és előírások a szeretet 

általános nagy parancsának konkrét alkalmazását segítették - jelentette ki Erdő Péter a 

Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye Szent László-emlékévének központi ünnepségén 

Szabolcs községben szombaton. Az eseményen a nemzetpolitikáért felelős államtitkár 

hangsúlyozta, a nemzetet Szent László király tette szívében igazán kereszténnyé. A szentmisét 

követő emlékévi vándorkiállítás megnyitóján Potápi Árpád János nemzetpolitikáért felelős 

államtitkár hangsúlyozta, több mint 900 évvel ezelőtt a magyar nemzet megmaradásának az 

egyik legfontosabb sarokkövét rakták le a király, valamint a papság és az állam vezetői. 

Az ekkor elfogadott első törvénykönyv rendelkezéseiben az az egyértelmű üzenet húzódik 

meg, hogy nincsen ország egyház nélkül, nincsen nemzeti felemelkedés Isten kegyelme nélkül 

- fogalmazott az államtitkár.  

 

Kövér László: gazdasági együttműködéssel Közép-Európa felemelkedéséért 
2017. június 24. – bumm.sk, hirek.sk 

Gazdasági rivalizálás helyett gazdasági együttműködéssel közösen megteremthető Közép-

Európa „szerencsecsillaga” felemelkedésének politikai feltétele is – mondta Kövér László, az 

Országgyűlés elnöke szombaton Selmecbányán, az Országos Magyar Bányászati és Kohászati 

Egyesület (OMBKE) 125. évfordulója alkalmából tartott ünnepségen mondott beszédében. A 

házelnök szerint Selmecbánya évszázados közép-európai öröksége és annak minden 

tanulsága arra kötelez, hogy magyarok és szlovákok, csehek és lengyelek, osztrákok és 

németek ismét felemeljék Közép-Európa szerencsecsillagát. Ehhez minden természeti és 

emberi feltétel adott, és közösen Közép-Európa felemelkedésének politikai feltételeit is meg 

lehet teremteni, ha a nemzeti kizárólagosságra való politikai törekvéseket felváltják a nemzeti 

kiengesztelődéssel és politikai együttműködéssel, az egymás rovására folytatott értelmetlen 

gazdasági rivalizálást pedig a gazdasági kooperációval. 

 

Így indul neki az RMDSZ a hétfőn kezdődő kormányalakítási tárgyalásoknak 
2017. június 25. – maszol.ro, transindex.ro 

Nem adottak a körülmények az RMDSZ kormányra lépéséhez, a szövetség a koalícióval kötött 

parlamenti együttműködési megállapodásba szeretne új elemeket bevinni, és nem mond le a 

hét elején egyeztetett tervezetcsomagról. „Nem érezzük úgy, hogy be kellene húznunk a 

kéziféket” – számolt be a Maszolnak a Szövetségi Állandó Tanács (SZÁT) hétvégén hozott 

döntéseiről Porcsalmi Bálint ügyvezető elnök. A politikus elmondta, a SZÁT ülésén az az 

egyértelmű álláspont alakult ki, hogy helyes volt az RMDSZ tárgyalási stratégiája a koalíciós 
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pártokkal a bizalmatlansági indítványukról. „Jó lépés volt, hogy a számunkra fontos 

tervezetek elfogadását kértük a tárgyalópartnereinktől” – összegzett az ügyvezető elnök.  

 

Sikeresen lezárult az ukránok számára meghirdetett magyar nyelvtanfolyamok 
második féléve 
2017. június 24. – karpatalja.ma, M1 Híradó 

Több mint kétezren kaptak magyar nyelv elvégzéséről szóló tanúsítványt június 24-én a II. 

Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola átriumában. Az igazolásokat Grezsa István, 

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye és Kárpátalja együttműködéséért, valamint összehangolt 

fejlesztési feladatainak kormányzati koordinációjáért felelős kormánybiztos adta át azoknak a 

tanároknak, akik a képzést lebonyolították. Magyarország kormánya nevében második 

alkalommal mondok köszönetet Önöknek azért, hogy egy ilyen nehéz nyelvet, mint a magyar, 

megpróbálják elsajátítani. Meggyőződésünk, hogy egy ilyen nyelvtanfolyam által sokkal 

erősebb híd épül két nemzet, két kultúra és két állam között, mint bármelyik politikai 

kapcsolatban született együttműködés – mondta köszöntőjében a kormánybiztos. 

 

 

Áder: a reformáció a magyar nemzet életének része, nemzettudatának támasza 
2017. június 24. – MTI, mno.hu, Magyar Hírlap, hirado.hu, Hír TV 

A reformáció évszázadok alatt nemcsak része lett a magyar nemzet életének, hanem 

nemzettudatának, magyarságtudatának támasza is - mondta Áder János köztársasági elnök a 

Magyar Református Egyház zsinatának debreceni ünnepi ülésén szombaton. Hozzátette, hogy 

a legnagyobb jó, amit az ország a reformációtól kapott, nem más, mint a református magyar 

ember. Az államfő a református Nagytemplomban mondott beszédében feltette a kérdést: 

mikor lett volna először magyar nyelvű Biblia, ha nincs a magyarországi kálvinisták 

eltökéltsége, lelkesültsége?  

 

Kelemen Hunor: ritka farizeus a román társadalom 
2017. június 23. – Krónika 

Kelemen Hunor meggyőződése, hogy akkor is nacionalista hangulatkeltésbe torkollnak a 

román koalícióval folytatott tárgyalások, ha rövidebb az RMDSZ igénylistája. A szövetségi 

elnök a Krónikának adott interjúban elmondta, az alakulat nem mondott le a magyar 

közösség számára kedvező javaslatokról, amelyek egy részére szerinte ősszel vissza fognak 

térni. A politikus a parlamenti pártok közül a PSD–ALDE-koalíciót tartja párbeszédképesnek, 

és az RMDSZ a jövő héten dönt az új kormány esetleges támogatásáról.  

 

Ludovic Orban hallani sem akar az RMDSZ követeléseiről 
2017. június 23. – Krónika, maszol.ro 

V
e

ze
tő

 h
ír

e
k

 
M

a
g

ya
ro

rs
zá

g
 

E
rd

é
ly

  

http://www.karpatalja.ma/karpatalja/oktatas/sikeresen-lezarult-az-ukranok-szamara-meghirdetett-magyar-nyelvtanfolyamok-masodik-feleve/
http://www.karpatalja.ma/karpatalja/oktatas/sikeresen-lezarult-az-ukranok-szamara-meghirdetett-magyar-nyelvtanfolyamok-masodik-feleve/
http://magyarhirlap.hu/cikk/91318/Ader_Janos_A_reformacio_a_magyarsag_nemzettudatanak_tamasza
https://kronika.ro/belfold/kelemen-hunor-ritka-farizeus-a-roman-tarsadalom
https://kronika.ro/belfold/ludovic-orban-nem-akar-hallani-az-rmdsz-koveteleseirol


 

 

 

Napi Nemzetpolitikai Sajtószemle – 2017. június 26. 
3 

Jelenleg a liberálisoknak nincs garanciájuk arra, hogy parlamenti többséget tudnának 

alkotni, ám ha az RMDSZ olyan feltételeket szab, mint Liviu Dragnea PSD-elnöknek, azonnal 

véget vetnek a tárgyalásoknak – nyilatkozta pénteken Ludovic Orban, a Nemzeti Liberális 

Párt (PNL) elnöke. „Komoly nehézségeink vannak egy parlamenti többség megalkotásával. 

Amúgy még ma sincs garancia, hogy többséget tudnánk alkotni. Ha az RMDSZ olyan 

feltételeket szab, mint Dragneának, akkor ebbe soha nem megyünk bele. Már az elején véget 

vetünk a tárgyalásoknak” – mondta Orban az Agerpres szerint egy sajtótájékoztatón. 

 

A Maros megyei főtanfelügyelő fejét követeli az RMDSZ 
2017. június 23. – Krónika, Erdély Ma, transindex.ro, maszol.ro 

Elfogadhatatlannak tartja Novák Csaba Zoltán RMDSZ-es szenátor a Maros megyei 

tanfelügyelőség csütörtökön hozott döntését, miszerint az induló 9-dik osztályokat a 

marosvásárhelyi Bolyai Farkas Elméleti Líceumon kívül, a város két gyenge tanulmányi 

eredménnyel rendelkező szaklíceumában indítanák a következő tanévben. A szövetség 

politikusa pénteken úgy fogalmazott: gúnyt és csúfot űznek a Maros megyei és 

marosvásárhelyi magyar közösségből.  

 

Szétosztotta a katolikus líceum osztályait a Maros megyei tanfelügyelőség 
2017. június 3. – transindex.ro, maszol.ro 

Csütörtökön konszenzus született arról, hogy a katolikus iskola, mint jogi személy a 

2017/2018-as tanévben a Bolyai Farkas Elméleti Líceum alá sorolt struktúraként tudna 

működni - közölte az RMDSZ Maros megyei szervezete. Ezt a jogi megoldást az iskola 

megmentésére elfogadta a katolikus líceum vezetősége, a katolikus egyház, a szülők, a 

marosvásárhelyi önkormányzat és a prefektus is. A tanfelügyelőség, bár hivatalos átiratot is 

kapott a szülőktől erre vonatkozóan, az érintettek igényeit figyelmen kívül hagyva, más 

döntést hozott. A korábban jóváhagyott, összesen 53 induló magyar tagozatos 9. osztályból, a 

70/2017-es, a beiratkozást megtiltó tanfelügyelőségi rendelettel a tanfelügyelőség 3 osztályt 

kivett a rendszerből. A csütörtöki döntéssel, az összesen 53 magyar osztályt megtartva, úgy 

határoztak, hogy a felfüggesztett 3 osztály a Bolyai Farkas Elméleti Líceumban, a Constantin 

Brâncuşi szaklíceumban és a faipari szaklíceumban indulhat.  

 

Nem valószínű, hogy felülírható a Maros Megyei Főtanfelügyelőség döntése a 
katolikus líceum ügyében  
2017. június 23. – transindex.ro 

Hiába kifogásolja a marosvásárhelyi Római Katolikus Teológiai Líceum szülői bizottsága az 

iskola három 9. osztályának három különböző iskolához való sorolását, a szétosztására 

vonatkozó, csütörtökön hozott főtanfelügyelőségi döntés várhatóan nem fog megváltozni. 

Illés Ildikó főtanfelügyelő-helyettes szerint rossz döntést hozott a Maros Megyei 

Főtanfelügyelőség vezetősége a Római Katolikus Teológiai Líceum három kilencedik 

osztályának ügyében, amelyeket szétosztott a Faipari Iskola, a Constantin Brâncuşi építészeti 

iskola és a Bolyai Farkas Elméleti Líceum között.  
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Tiltakozik Csoma Botond, amiért Ionuț Țene lett Kolozsvár kulturális 
főosztályának vezetője 
2017. június 23. – transindex.ro, Krónika, Erdély Ma, maszol.ro 

Elfogadhatatlan, hogy egy interetnikus párbeszédre, toleranciára törekvő városban olyan 

személy vezesse a polgármesteri hivatal kulturális főosztályát, aki számtalanszor 

diszkriminatív és sértő megjegyzést tett a kisebbségek kapcsán. Antonescu marsall nagy 

csodálója, a román vasgárda mozgalom értékeit képviselő Ioan Vasile Țene nem lehet 

Kolozsvár oktatási, kulturális, vallási, sport és szociális kérdésekkel foglalkozó irodájának 

vezetője” – nyilatkozta Csoma Botond parlamenti képviselő, az RMDSZ Kolozs Megye 

Szervezetének elnöke azt követően, hogy tudomására jutott, hogy a tisztviselő megnyerte a 

versenyvizsgát a fent említett tisztségre.  

 

El kell távolítani a székely zászlót a gyergyószentmiklósi városházáról 
2017. június 23. – transindex.ro, maszol.ro, szekelyhon.ro 

A székely zászlót és a város saját jelképét is el kell távolítani a gyergyószentmiklósi 

polgármesteri hivatalának homlokzatáról a marosvásárhelyi táblabíróság jogerős ítélete 

értelmében - közölte a Krónika. A Hargita megyei törvényszék februári alapfokú ítélete még 

csak a székely zászló levételéről rendelkezett, a városzászló továbbra is az erkélyen 

loboghatott volna. A pert a magyarellenes feljelentéseiről elhíresült Dan Tanasa blogger, 

illetve az általa vezetett Méltóságért Európában Polgári Egyesület (ADEC) indította. Nagy 

Zoltán, Gyergyószentmiklós polgármestere sajnálatosnak nevezte, hogy valóságos vadászat 

folyik a székely szimbólumok ellen.  

 

Oltean Csongor MIÉRT-elnök: ki kell lépni a komfortzónából 
2017. június 23. – maszol.ro 

Miért kell trendibbé tenni a magyar tannyelvű oktatást, és miért fontos, hogy magyar fiatalok 

együtt utazzanak, találkozzanak egymással? Ilyen és hasonló kérdésekről beszélgettek Oltean 

Csongorral, a Magyar Ifjúsági Értekezlet új elnökével. 

 

Interetnikus feszültségkeltés miatt tüntet a koronkai iskola szülői közössége 
2017. június 23. – maszol.ro, Krónika 

Elítéli a koronkai általános iskola szülői közössége Marius Pașcan parlamenti képviselő 

interetnikus feszültségkeltését. A szülői közösség közleményben hívta fel a figyelmet arra, 

hogy a község tanintézményének rendkívül fontos eseményét, a tanévzáró ünnepséget 

pártpolitikusok sajátították ki, és mondvacsinált eszközökkel megpróbáltak etnikai 

feszültséget kelteni. 

 

Székely termékek a IV. Temesvári Magyar Hagyományok Napján 
2017. június 23. – Nyugati Jelen 

Az RMDSZ Temes Megyei Szervezete és a Bánsági Közösségért Egyesület negyedik 

alkalommal szervezi meg 2017. június 25-én, vasárnap 14 órától a IV. Temesvári Magyar 
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Hagyományok Napját a „LA CĂPIȚE” nyári kertben. A Hargita Megyei Tanács 

Összetartozunk közösségépítő programja jóvoltából, együttműködve a Hargita Megyei 

Fejlesztési Ügynökséggel hagyományos székely termékek bemutatására és vásárára is 

lehetőség nyílik a helyszínen. 

 

Királyi mulatság Szent László udvarában: városalapítójukat ünneplik a váradiak 
2017. június 24. – Krónika 

Vásári kavalkád, fesztiválhangulat és színvonalas kulturális rendezvények sora várja a 

hétvégén mindazokat, akik kilátogatnak László király udvarába, a nagyváradi várba. A Szent 

László Napok idén ünnepi köntösben jelentkezik: az emlékév alkalmából számos 

rendezvényen elevenítik fel a lovagkirály alakját, szellemiségét, de kiemelt szereplője a 

rendezvénysorozatnak a testvérváros, Debrecen is. 

 

Megújult elnökséggel kezd közösségépítésbe a marosvásárhelyi RMDSZ 
2017. június 24. – maszol.ro, szekelyhon.ro 

Vass Levente marosvásárhelyi RMDSZ-elnök új, többnyire a civil szférából érkező 

alelnökökkel állította össze csapatát. Az új elnökségre a városi választmány is rábólintott. A 

döntés szerint hat alelnök segíti a szervezet munkáját. Az ügyvezető alelnök szerepét Kali 

István tölti be, a környezetvédelemért és fenntartható fejlődésért felelős alelnök Hajdu 

Zoltán, jogi és önkormányzatokért felelős alelnök Tóth Brezovszky Andrea, gazdasági, 

egyházügyekért, humán erőforrásért és munkavédelemért felelős alelnök Szabó Zoltán Győző, 

szervezésért és civil szervezetekért felelős alelnök Tubák Nimród, pénzügyért és 

szervezetépítésért felelős alelnök Szigyártó Zsombor. 

 

Meglepődött a nuncius, hogy nem történt előrelépés a katolikus gimnázium 
ügyében 
2017. június 24. – szekelyhon.ro, Krónika 

A Vatikán romániai apostoli nunciusa, Miguel Maury Buendía érsek meglepődve tapasztalta, 

hogy semmiféle előrelépés nem történt a Római Katolikus Teológiai Gimnázium ügyében, 

pedig látogatása során úgy érezte, a helyi hatóságok pozitívan állnak a helyzet megoldásához. 

Székely Szilárd, a Római Katolikus Teológiai Gimnázium ideiglenes igazgatója arról számolt 

be, hogy a nuncius érdeklődött Holló Lászlónál, a Római Katolikus Státus ügyvezető 

igazgatójánál az iskola ügyével kapcsolatban, és meglepődött azon, hogy semmiféle előrelépés 

nem történt látogatása óta. Akkor ugyanis úgy nyilatkozott a médiának a nuncius, hogy érezte 

a szándékot a helyi intézmények részérő a helyzet rendezésére. 

 

Kelemen Hunor: ilyen képmutató társadalom nincs még egy Európában  
2017. június 25. – transindex.ro 

Az elmúlt hét az utóbbi évek egyik legizgalmasabb hete volt politikai történések 

szempontjából, és ezúttal tényleg bőven lehet arról beszélni, hogy mi, miért és hogyan történt 

és fog történni a politikában. A politika belülről legfrissebb kiadásában a PSD belső 
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problémájaként indult, de országos politikai válsághelyzetet előidéző Dragnea-Grindeanu 

harcról, az RMDSZ szerepéről és választási lehetőségeiről beszélgetett Kelemen Hunorral, az 

RMDSZ elnökével Balázsi-Pál Előd, a Transindex felelős szerkesztője. 

 

A nemzetközi közvéleményt is tájékoztatta a magyarellenes uszításokról a Mikó 
Imre Jogvédő Szolgálat 
2017. június 25. – szekelyhon.ro 

Az utóbbi napokban ijesztő méreteket öltött Romániában a magyarellenes hangulat és a 

gyűlöletbeszéd, tájékoztatja a nemzetközi közvéleményt angol nyelvű hírlevelében a Mikó 

Imre Jogvédő szolgálat. Egy országos politikai válság közepette a román politikai elit, a média 

hozzájárulásával, újból előveszi a „magyar kártyát”, és a romániai magyar közösség ellen 

fordítja a közvéleményt – hívják fel a figyelmet. Összefoglalják az előzményeket, hogy a nyelvi 

jogok bővítéséről ás a regionális szimbólumok szabad használatáról szóló törvények 

elfogadása volt az RMDSZ feltétele a bizalmatlansági indítvány megszavazásához, ám ez 

„valóságos nacionalista hisztériát generált”, a hírcsatornák azzal riogattak, hogy a magyarok 

el akarják venni Erdélyt a románoktól. 

 

Izsák pert vesztett 
2017. június 26. – Krónika 

Jogerősen elutasította a bukaresti táblabíróság a Székely Nemzeti Tanács elnökének román 

politikusok ellen beterjesztett panaszát. Izsák Balázs még 2013-ban tett feljelentést az 

Országos Diszkriminációellenes Tanácsnál többek között Traian Băsescu akkori államfő és 

Victor Ponta miniszterelnök ellen, mert kijelentették: a közigazgatási reform után nem lesz 

magyar többségű régió Romániában. Miután a CNCD a szólásszabadság jogára hivatkozva 

elutasította panaszát, az SZNT-elnök bírósághoz fordult, itt azonban jogerősen is elvetették a 

keresetét. „Románia nem mondott le egy olyan közigazgatási átszervezésről, amely 

asszimilációs politikát követ és nyíltan magyarellenes” – vonta le a következtetést a verdikt 

kapcsán Izsák. 

 

Ünnep, gyász 
2017. június 26. – Rostás Szabolcs – Krónika 

A Krónika vezércikke szerint „azoknak van igazuk, akik szerint nem abból kellene folyton 

kiindulni, ami elválaszt, hanem ami megteremtheti az alapot a megbékélésre, az 

együttműködésre. Hiú ábránd a többség részéről a december 1-je magyarokkal való 

megünnepeltetése, ha eközben még a március 15-éhez fűződő jogunkat sem tisztelik. 

Egyáltalán mikor hagyjuk végre nyugodtan ünnepelni a másikat? Gyászolni láttuk egymást 

eleget a történelem folyamán”. 

 

November 4-én lesznek a megyei választások 
2017. június 23. – bumm.sk, hirek.sk, Új Szó 
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November 4-én tartják a megyei választásokat Szlovákiában – döntött Andrej Danko SNS-es 

házelnök. Az országban 8 megye van, ebből 5 megyében élnek számottevően magyarok. A 

választások során nem csak a megyék vezetőit választjuk meg, hanem a megyei 

önkormányzatok képviselőit is. 

 

Bemutatták a Baross Gábor Terv felújított változatát 
2017. június 23. – Felvidék Ma 

Június 22-én Dunaszerdahelyen, a Szent Erzsébet Szociális Főiskolán tartotta közgyűlését a 

Szlovákiai Magyar Közgazdász Társaság (SZMKT), amelyen bemutatták a Baross Gábor Terv 

(BGT) felújított változatát. A rendezvényen a társaság tagjain kívül részt vett Menyhárt 

József, az MKP elnöke és Gulyás József, a budapesti KKV-Ház vezérigazgatója. 

 

A kormányrendelet után derül ki az oktatás finanszírozásáról szóló törvény 
hozadéka 
2017. június 24. – hirek.sk 

A parlament június 21-én gyorsított eljárásban tárgyalta és hagyta jóvá a közoktatási 

intézmények finanszírozásáról szóló törvényt, amelyet Jókai Tibor, a Szlovákiai Magyar 

Pedagógusok Szövetségének elnöke véleményezett a hirek.sk portálnak. Megjegyezte, hogy 

részletesebb elemzéssel majd csak később, a vonatkozó kormányrendeletek elfogadása után, a 

konkrét számok ismeretében szolgál. Ugyanis a rendelet mutatja majd meg, hogy a módosítás 

mekkora előrelépést jelent a nemzetiségi oktatásügy számára. 

 

Már 1826 személyt fosztottak meg szlovák állampolgárságától 
2017. június 24. – hirek.sk 

1826-ra nőtt azoknak a személyeknek a száma, akik az állampolgársági törvény 2010. július 

17-i hatályba lépte óta elveszítették szlovák állampolgárságukat. A magyar állampolgárság 

felvétele miatt eddig 96-an veszítették el a szlovákot. A legtöbben – 482-en – a cseh 

állampolgárság felvétele miatt lettek megfosztva a szlováktól. További 428 személyt a német, 

262-őt az osztrák, 160-at a brit állampolgárság felvétele miatt fosztottak meg a szlováktól – 

derül ki a belügyi tárca adataiból. 

 

Duna-parti Piknik másodszor 
2017. június 25. – Felvidék Ma 

A Szárszói Találkozó, a Lakitelki Sátor és a Kötcsei Polgári Piknik szolgált a szervezők részére 

jó példával, amikor megfogalmazódott bennük az igény, hogy a felvidéki magyar közélet iránt 

érdeklődők számára, illetve az abban fontos szerepet betöltő személyiségek részvételével 

kötetlen beszélgetéseknek teret adva, időszerű témákat megvitatva rendezzenek egy 

találkozót. A II. Duna-parti Piknik délelőtti fórumának meghívott előadója Menyhárt József, 

a Magyar Közösség Pártjának (MKP) elnöke, Berényi József, Nagyszombat megye MKP-s 

elnökjelöltje és Gubík László, a Via Nova ICS elnöke voltak. 
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http://www.hirek.sk/itthon/20170622150103/A-kormanyrendelet-utan-derul-ki-az-oktatas-finanszirozasarol-szolo-torveny-hozadeka.html
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Gombaszög él! 
2017. június 25. – Felvidék Ma 

Tizenöt nap múlva megnyitja kapuit a Gombaszögi Nyári Tábor. Vajon hogy sikerült belakni, 

felújítani, illetve kialakítani a tábor „új otthonát”? Milyen újdonságok lesznek idén? Kik 

segítettek a csodálatos, óriási potenciállal rendelkező völgy rendbehozatalában? Interjúnkban 

Orosz Örst, a tábor főszervezőjét kérdezte a Felvidék Ma az ősi helyszín felélesztéséről. 

 

Napirend előtti szócsata az MNT pénteki ülésén 
2017. június 23. – Vajdaság.ma 

Több mint egy órás vita előzte meg a Magyar Nemzeti Tanács 26. rendes ülésén szereplő 

napirendi pontok megtárgyalását, mivel az ellenzék határozatjavaslatot és sürgősségi 

indítványt nyújtott be arra vonatkozóan, hogy vitassák meg a tanács elnökének és jogi 

munkatársainak felelősségét a csantavéri iskola igazgatóválasztási eljárásában történt 

vitatható lépések miatt; végül formai és tartalmi okok miatt mégsem tűzték napirendre a 

beadványokat. A tanács tagjai szavaztak több művelődési intézmény munkabeszámolójáról, 

illetve iskolaigazgatói és iskolaszéki tagok kinevezéséről, valamint utcanevek és kis létszámú 

osztályok elfogadásáról is döntött a vajdasági magyarság kisebbségi önkormányzata. 

 

Aki orgonát épít, az hosszú távon gondolkodik 
2017. június 26. – Magyar Szó 

A magyar kormány támogatásával és a Vajdasági Magyar Szövetség közbenjárásával 

felújították a gombosi Szent László király templom orgonáját, melyet a templombúcsú napján 

szenteltek fel vasárnap délután. Az orgonát a neves pécsi Angster orgonagyár készítette még 

1890-ben, sípsorainak egy része már nem volt használatban. A restaurálási munkát Apró 

Tibor okleveles orgonarestaurátor végezte el. Az orgonaavatón Pásztor István, a Tartományi 

Képviselőház és a VMSZ elnöke, dr. Babity János szabadkai magyar főkonzul és mgr. Hajnal 

Jenő, a Magyar Nemzeti Tanács elnöke is részt vett. 

 

Vučić az ünnepélyes beiktatásán: Változunk, a mitológia helyett a jövő felé 
fordulunk 
2017. június 23. – Vajdaság.ma 

Megváltoztunk és készek vagyunk tovább változni, újra és újra, napról napra – mondta 

Aleksandar Vučić ünnepélyes államfői beiktatásán az újbelgrádi Szerbia Palotában. 

Hozzátette: merünk és tudunk lépést tenni a mitológiától a jövő felé, a szerencsétlenségtől a 

szerencse felé. „Az a Szerbia, amelybe ma érkeztek, már nem a halálban remél, hanem az 

életet akarja” – mondta külföldi és hazai vendégei előtt az államfő. „A mi generációnk ismerte 

fel, hogy nincs probléma, hanem megoldást kell találni, számunkra csak az maradt hátra, 

hogy felhagyjunk a háborúzással, ha arra nincs szükség, s kezdjen tanulni és dolgozni” – 

hangoztatta Vučić. 

 

Fe
lv

id
é

k
  

V
a

jd
a

sá
g

  

http://felvidek.ma/2017/06/gombaszog-el/
http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/21535/Napirend-elotti-szocsata-az-MNT-penteki-ulesen-.html
https://www.magyarszo.rs/hu/3402/vajdasag/167106/Aki-orgon%C3%A1t-%C3%A9p%C3%ADt-az-hossz%C3%BA-t%C3%A1von-gondolkodik.htm
http://www.vajma.info/cikk/szerbia/24955/Vucic-az-unnepelyes-beiktatasan-Valtozunk--a-mitologia-helyett-a-jovo-fele-fordulunk.html
http://www.vajma.info/cikk/szerbia/24955/Vucic-az-unnepelyes-beiktatasan-Valtozunk--a-mitologia-helyett-a-jovo-fele-fordulunk.html


 

 

 

Napi Nemzetpolitikai Sajtószemle – 2017. június 26. 
9 

Vajdasági díjazottak a Magyar Színházak 29. Kisvárdai Fesztiválján 
2017. június 23. – Pannon RTV 

Véget ért a Magyar Színházak 29. Kisvárdai Fesztiválja. A díjkiosztót tegnap este tartották. Az 

Emberi Erőforrások Minisztériuma Életmű-díjat adományozott. Giricz Attilának, az Újvidéki 

Színház tagjának. „Az előadások zeneiségéért” díjat a szabadkai Kosztolányi Dezső Színház és 

a temesvári Csiky Gergely Állami Magyar Színház a Kapitalizmus és a Magyar című előadások 

zenei világáért kapta. 

 

Máramarosi koronavárosok találkozóját tartották a kárpátaljai Visken 
2017. június 25. – MTI, kormany.hu, M1 Híradó 

Öt egykori, jelenleg Ukrajnához és Romániához tartozó máramarosi koronaváros - Huszt, 

Técső, Visk, Hosszúmező és Máramarossziget - találkozóját szervezték meg kilencedik 

alkalommal vasárnap a kárpátaljai Visken, ahol koszorúzást, ökumenikus istentiszteletet és 

kulturális programokat tartottak. A viski református templomban Grezsa István, Szabolcs-

Szatmár-Bereg megye és Kárpátalja fejlesztési feladatainak kormányzati koordinációjáért 

felelős kormánybiztos hangsúlyozta: ma erős hitre van szükség, mert nagy 

perspektívátlansággal, kilátástalansággal és szegénységgel küzd Kárpátalja, különösen a 

Felső-Tisza vidéke és a Máramarosi-medencébe szorult, az asszimiláció által is veszélyeztetett 

magyarság.  

  

Megszűnik a magyar nyelvű tankönyvkiadás Kárpátalján?  
2017. június 25. - Kárpátalja 

Ungváron 1945 óta a közelmúltig folyamatosan működött a kárpátaljai magyar iskolák 

számára eredeti és fordításos tankönyveket készítő magyar tankönyvszerkesztőség, amely 

1994-ig a kijevi köztársasági tankönyvkiadó kötelékébe tartozott, majd ezt követően a 

lembergi Szvit Kiadóhoz csatolták. A lembergi kiadó vezetése éveken át tartó leépítés után 

idén márciusban gyakorlatilag felszámolta az ungvári magyar tankönyvszerkesztőséget. Varga 

Bélát, a Szvit Kiadó volt ungvári magyar tankönyvszerkesztőségének vezetőjét kérdeztük az 

ügy kapcsán. 

  

Magyar Örökség Díjban részesült Orosz Ildikó 
2017. június 25. – karpatalja.ma 

Magyar Örökség Díjban részesült június 24-én Orosz Ildikó, az általa alapított Kárpátaljai 

Magyar Pedagógusszövetség és a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola 

nemzetmegtartó tevékenységéért. Az idén 26 éves Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetség 

példásan látja el feladatát, a kárpátaljai magyar oktatás magyar szellemiségben való 

fejlesztését, intézményeik fenntartását. A nehézségek ellenére az intézményrendszer, az 

óvodától a főiskoláig megfelelően működik, s e küzdelemben Orosz Ildikó kiemelkedő 

szerepet játszik – olvasható Németh Zsolt, az Országgyűlés Külügyi bizottságának elnöke 

laudációjában. 
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Sokáig szükségünk lesz még a támogató nyilatkozatokra 
2017. június 25. – Kárpátalja 

Hétfői sajtóinformáció szerint a vízummentesség június 11-i bevezetése óta eddig több mint 

21 ezer ukrán polgár lépte át Ukrajna és az Európai Unió határát vízum nélkül, az új típusú 

biometrikus útlevéllel. Egy másik híradásból megtudhatjuk, hogy az idei esztendő első öt 

hónapjában mintegy 43,5 ezer biometrikus útlevelet állítottak ki Kárpátalján, vagyis 

bizonyosan eltart még egy darabig, amíg mindenkinek jut az új típusú úti okmányból, amely 

feljogosít a vízum nélküli határátlépésre. Hogy nekünk, kárpátaljai magyaroknak ezúttal 

mégsem annyira sürgető a sorban állás a migrációs hivatalokban, mint ukrán vagy egyéb 

anyanyelvű polgártársainknak, az a Magyarország ukrajnai külképviseletein, a magyar 

igazolvány és a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség (KMKSZ) által kiállított támogató 

nyilatkozat alapján kiadott többéves C típusú schengeni vízumnak köszönhető.  

  

Kárpátaljai látogatócsoportot fogadott Bocskor Andrea EP-képviselő 
Strasbourgban 
2017. június 24. – karpatalja.ma 

Bocskor Andreának, a Fidesz-KDNP európai parlamenti képviselőjének a jóvoltából a II. 

Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola (II. RF KMF) munkatársai, a Kárpátaljai Magyar 

Kulturális Szövetség (KMKSZ) tagjai és a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség Ifjúsági 

Szervezetének (KMKSZ ISZ) aktivistái Strasbourgba látogattak június 12–15. között. 

  

A kárpátaljai fiatalság úton van az áldás felé 
2017. június 25. – karpatalja.ma 

A Kárpátaljai Református Ifjúsági Szervezet tizenharmadik alkalommal vágott a Lendület 

Református Ifjúsági Találkozó megszervezésébe. A június 24-én megrendezett találkozót is 

rengeteg munka, számos megbeszélés, és sok-sok felszálló, őszinte imádság előzte meg. A 

rendezvényen több mint 1400 fiatal és 50 fős szervezőstáb vet részt. 

 

Gyors ütemben újulnak meg közösségi épületeink 
2017. június 23. – Huncro.hr 

Hogy a HMDK vezetői nem csupán üres választási ígéreteket hangoztattak, azt az elmúlt 

hetek építkezései is bizonyítják, amelyeket újabbak követik majd. Čakovciban megszépült a 

Szent Joachim és Anna-templom, gyors ütemben haladnak a befejező munkálatok a 

dályhegyi kultúrotthonon, és dolgoznak már a szentlászlói művelődési házon is. 

 

A szórvány megerősítése a cél 
2017. június 23. – Huncro.hr 

A Horvátországi Magyarok Demokratikus Közössége (HMDK) fokozott figyelmet szentel a 

szórványban élő magyaroknak, többek között ezért szervezett többnapos 
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szórványkonferenciát a múlt héten Omišban. A tanácskozáson a HMDK szórványban működő 

szervezeteinek képviselői, valamint az ernyőszervezet munkatársai vettek részt. 

 

Méltóképpen képviselik magyarságunkat 
2017. június 23. – Huncro.hr 

Kiállítások, kirakodóvásár, sportversenyek, koncertek és táncszemle is része volt a június 16-

tól 18-ig tartó Antunovaci Napoknak. Az esemény egyik kiemelkedő programja a 

gyermektánccsoportok bemutatója, amelyen a Kórógy Hagyományőrző Egyesület gyerek 

táncegyüttese és a dályhegyi Petőfi Sándor Magyar Kultúregyesület Cserebogár 

gyermektánccsoportja is fellépett. 

 

Felújított keresztek Kapcán 
2017. június 24. – Muravidéki Magyar Rádió 

Tegnap Kapcán Jézus szíve tiszteletére búcsút rendeztek, emellett pedig felszentelték a 

felújított kapcai kereszteket is. A településen ugyanis az elmúlt hetekben mind az öt köztéri 

keresztet felújították. A munkálatok elvégzéséhez szükséges anyagiakat a Muravidéki Magyar 

Önkormányzati Nemzeti Közösség a magyarországi Bethlen Gábor Alap támogatásával 

biztosította. 
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http://www.kepesujsag.com/meltokeppen-kepviselik-magyarsagunkat/
http://www.rtvslo.si/mmr/prispevek/174478857
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Elektronikus sajtó 

 

 

Határok nélkül 

2017. június 23. – Határok nélkül 

  

A legfrissebb felmérések szerint a Magyar Közösség Pártja  - ha most lennének a 

választások – 5,3 százalékkal 8 mandátumot szerezne a szlovák parlamentben 

A felvidéki magyar, de a szlovák sajtóban is vezető hír volt a Polis ügynökség friss felmérése: a 

magyar párt megelőzte a Most-Híd szlovák-magyar vegyes pártot. 

 

Alapfokon pert nyert az Erdélyi zászló miatt megbírságolt Kolozs megyei 

politikus 

Első fokon pert nyert a román csendőrség ellen Soós Sándor, az Erdélyi Magyar Néppárt 

Kolozs megyei  alelnöke, akit több társával együtt a kolozsvári március 15-i ünnepségen 

emeltek ki a tömegből, amiért Erdély-zászlóval vonultak az ünneplők között. 

 

Biró Zsolt: a magyar érdekképviselt súlya a román parlamentben 

felértékelődhet a következő időszakban 

Bíró Zsolt parlamenti képviselő, a Magyar Polgári Párt elnöke marosvásárhelyi 

sajtótájékoztatóján az aktuális román belpolitikai helyzetről beszélt. Szerinte a magyar 

érdekképviselet súlya a román parlamentben felértékelődhet a következő időszakban. Faragó 

Péter Arad megyei RMDSZ-es parlamenti képviselő hasonló véleményen van. 

Ha csillapodnak a kedélyek, lehetőség nyílik a kisebbségek jogait bővítő törvények 

elfogadtatására, bár az is tény, hogy a magyarellenességre bármikor, bármelyik román 

politikus kapható, ha érdeke úgy kívánja – véli a honatya. 

 

Tegnap délután ülésezett a Maros megyei tanfelügyelőség vezető tanácsa, 

amelynek napirendjén újabb magyar középiskolai osztályok jóváhagyása is 

szerepelt 

Tegnap délután ülésezett a Maros megyei tanfelügyelőség vezető tanácsa, amelynek 

napirendjén újabb magyar középiskolai osztályok jóváhagyása is szerepelt. A sajtóban 

előzetesen megjelent hírekkel ellentétben azonban nem arról döntöttek, hogy a katolikus 

iskola kilencedik osztályait hol indítják majd el, hanem jóváhagytak három magyar tannyelvű 

http://www.mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth/?date=2017-06-23_18:30:00&ch=mr1
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IX. osztályt, három különböző iskolában. A vezetőtanácsi ülést követően a román 

főtanfelügyelő, Ioan Macarie foglalta össze a döntés lényegét. 

 

Etnikai feszültségkeltésre használta a Marosvásárhely melletti Koronkán a 

tanévzáró ünnepséget egy román pártpolitikus  

A Marosvásárhely melletti Koronkán a Tholdalagi Mihály általános iskolája szülői közössége 

megdöbbenéssel vette tudomásul, hogy a tanévzáró ünnepséget egy román pártpolitikus arra 

használja, hogy etnikai feszültséget keltsen. A Népi Mozgalom Pártjának egyik Maros megyei 

parlamenti képviselője - a magyarellenességéről elhíresült Marius Pascan - közösségi oldalán 

azt állította, hogy az iskola kizárólag magyar bizonyítványt adott át a gyerekeknek, és a román 

tanulók ott sem lehettek a tanévzárón. A szülői közösség tiltakozó villámcsődületet tartott ma 

délelőtt az iskola épülete előtt.  

  

A ReConnect Hungary ösztöndíjasait fogadta a Magyarság Házában Szilágyi 

Péter helyettes államtitkár 

Magyar származású, az Egyesült Államokban és Kanadában élő fiatalokat fogadott szerdán 

Szilágyi Péter, nemzetpolitikáért felelős helyettes államtitkár a Magyarság Házában a 

Reconnect Hungary program keretében. A 2012-ben indított kezdeményezés egyik célja a 

magyar identitás erősítése egy kéthetes magyarországi program keretén belül az ide érkező 

másod- és harmad-generációs, 18-28 év közötti észak-amerikai fiatalokban. Itt tartózkodásuk 

alatt ismerkedhetnek az anyaország társadalmi, kulturális és gazdasági életével, és 

ellátogatnak a határon túli területekre is. 

 

Innovációs versenyt nyert egy magyarkanizsai fiatal 

A magyarkanizsai Muhi Kristóf kedvenc játéka a bűvös kocka. A vak emberek számára is 

szerette volna elérhetővé tenni, ezért találta ki a mobiltelefonos alkalmazást. Az ötlet egy 

fődíjat ért egy innovációs versenyen a Kecskeméten és Budapesten felsőfokú tanulmányokat 

folytató fiú számára. Muhi Kristóffal beszélgetett a Határok nélkül riportere. 

 

Március óta kiemelkedő nemzeti érték, mostantól hungarikum az erdélyi 

Torockó épített öröksége 

Március óta kiemelkedő nemzeti érték, mostantól hungarikum az erdélyi Torockó épített 

öröksége. Olyan érték, amely népszerűsítését Magyarország Kormánya is vállalja. Hegedüs 

Csillát, az Erdélyi Magyar Értéktár Bizottság elnökét kérdezte a Határok nélkül riportere. 
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Határok nélkül 

2017. június 24. – Kossuth Rádió 

  

Fohász a déli végeken címmel portréfilm készült Bogdán József papköltőről 

Fohász a déli végeken címmel portréfilm készült Bogdán József papköltőről, aki az elmúlt 

évtizedekben a Bánság különféle tájain szolgált. Az alkotás nemcsak egy portré, hanem 

dokumentálja a közben lezajlott társadalmi változásokat is. A film ősbemutatója 

Törökkanizsán volt, ahol teljesen megtelt a hatalmas moziterem, hisz ez volt az első alkalom, 

hogy a helybeliek és a környékbeleik sok év után újból találkozhattak egykori papjukkal. 

 

Barátság és emberi tartás az orosz hadifogság poklában - ezt a címet kapta 

Csokány Gyula hadifogoly emlékkönyve 

Vajon mit tudtak a magyar hadifoglyok, amiért köréjük gyűltek a többiek? Barátság és emberi 

tartás az orosz hadifogság poklában - ezt a címet kapta Csokány Gyula hadifogoly 

emlékkönyve, amelyet Adorjáni Imre István és Adorjáni Csokány Gertrúd szerkesztett,  az 

egykori hadifogoly veje és lánya. Csokány Gyula a bánsági Facsádon született 1921-ben, 

magyar honvédtizedesként esett hadifogságba 1945-ben, és közel 3 évet töltött egy 

novoszibirszki fogolytáborban, ahol a magyar barakk századparancsnoka volt és naplót 

vezetett.  Ezt az emlékkönyvet szerkesztette kötetbe Adorjáni Imre István. 

 

Nemrég végzett a nagyváradi Szigligeti Színház Tanodájának második évfolyama 

Nemrég végzett a nagyváradi Szigligeti Színház Tanodájának második évfolyama. Csaknem 

félszáz diák lépett fel az évzáró előadáson, amelynek része volt -  az Arany évfordulóhoz 

kapcsolódva - a költő Híd-avatás című balladája. 

 

Beszélgetés Eszterhai Katalinnal Majdnem Esterházy című könyvéről 

Következzen ismét egy könyvajánló, egy Kanadában élő dokumentumfilmes újságíróé! 

Eszterhai Katalinnal beszélgetett nemrégiben a Határok nélkül munkatársa megjelent 

Majdnem Esterházy című könyve kapcsán kanadai életéről és megőrzött magyarságáról. 

 

Átadták az idei Magyar Örökség díjakat 

A mai napon Magyar Örökség díjban részesült: Beke József  Arany-szótára, a 90 éves Balatoni 

Limnológiai Intézet, a Dévény-módszer, Fa Nándor Földet megkerülő szóló vitorlázása, 

példamutató küzdőszelleme, a Szegedi Tudományegyetem Bolyai Intézete Szekeres Erzsébet 

textilművész hagyományőrző munkássága és Orosz Ildikó, a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai 

http://www.mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth/?date=2017-06-24_18:30:00&ch=mr1
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Magyar Főiskola rektora, a Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetség elnöke - nemzetmegtartó 

tevékenységéért. 

  

Határok nélkül 

2017. június 25. – Kossuth Rádió 

(Válogatás az elmúlt heti adásokból) 

 

Szerdán tartotta záró konferenciáját a 2016-17-es Kőrösi Csoma Sándor 

Program és Petőfi Sándor Program 

Ma tartotta záró konferenciáját a 2016-17-es Kőrösi Csoma Sándor Program és Petőfi Sándor 

Program. A Budai Várban a Magyarság Házában a világ minden részéről hazatért 

ösztöndíjasok és mentoraik osztották meg egymással tapasztalataikat.  

  

Szent László napok a Szent László emlékév jegyében. Hétfőn nyitották meg 

Nagyváradon az V. Szent László Napokat 

A nagyváradi Szent László Napok elő-rendezvényeként ötödik alkalommal szervezték meg a 

Szent Lászlótól Szent Lászlóig két keréken - határok nélkül biciklitúrát. A résztvevők 

Nagyváradról Biharkeresztesre tekertek át, hogy a határon átívelő baráti kapcsolatok 

ápolására is felhívják a figyelmet. Ez volt a 0. nap. Hétfőn az ünnepélyes megnyitó a 

nagyváradi Szent László szobor koszorúzásával kezdődött, és a Szigligeti Színházban 

folytatódott a Magyar Állami Népi Együttes előadásával. 

  

Milliókat érő márkák, márkaépítés mesterfokon - ez az első Felvidéki Junior 

Expo jelmondata 

Milliókat érő márkák, márkaépítés mesterfokon - ez az első Felvidéki Junior Expo 

jelmondata. A szlovákiai Magyar Fiatal Vállalkozók Szövetsége által szervezett kiállítás fő 

célja a termékek, ötletek bemutatásán túl a kapcsolatépítés. A dunaszerdahelyi expon készült 

a Határok nélkül munkatársának összeállítása, amelyben az első beszélgetőtárs egy 

érdeklődő. 

  

Ma kezdődött és péntekig tart a II. Székely-Magyar Utánpótlás Labdarugó Torna 

Ma kezdődött és péntekig tart a II. Székely-Magyar Utánpótlás Labdarugó Torna, amelynek 

fővédnöke Kövér László. Tavaly mindkét korosztályban Csíkszereda vitte el a kupát.  A 

Határok nélkül tudósítójának riportja a csíkszeredai megnyitón készült. 

  

http://www.mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth/?date=2017-06-25_18:30:00&ch=mr1
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A temerini Kókai Imre általános iskolában évtizedek óta működik diákkórus 

A temerini Kókai Imre általános iskolában évtizedek óta működik diákkórus. Ebben a dél-

bácskai iskolában tervbe vették, hogy élnek a magyar kormány emberi erőforrások 

minisztériumának az iskolai kórusok alapítására és fejlesztésére kiírt pályázata adta 

lehetőséggel. Kövesdi Renáta énektanárnővel és Sziveri Béla igazgatóval beszélgetett a 

Határok nélkül riportere. 

  

Kárpát Expressz 

2017. június 24. – M1 

  

Magyar ünnepség a dél-ukrajnai Odesszában 

Magyar virtustól volt nemrég hangos  a dél-ukrajnai Odessza kikötővárosa. A Fekete-tenger 

melletti metropolisz központját három napra magyar kereskedők, néptáncosok és szakácsok 

lepték el. A Papreika Fest nevű rendezvényt a Kárpátaljáért felelős kormánybiztosság és a 

Magyar-Ukrán Kereskedelmi és Iparkamara hívta életre. 

  

Látogatás az erdélyi szórvány egyik legjelentősebb városában, Nagyenyeden 

Az erdélyi szórvány egyik legjelentősebb városában, Nagyenyeden járunk. A települést 

eredetileg szászok alapították. Az ő emléküket ma már csak a vártemplom őrzi. A történelem 

viharai Enyedet sem kímélték. A legnagyobb csapás 1849 telén érte a várost, amikor a magyar 

férfiak távol, a szabadságharcban viaskodtak. 

  

Népi mesterségek, egészséges ételek, magyar hagyományok – ez vár a látogatóra 

az ipolyszalkai tájházban 

Az ipolyszalkai tájházba látogattak a lukanénjei alsó tagozatosok. A Tájház vezetője sorolja, 

mi minden vár a gyerekekre a kézműves napon. 

  

Látogatás az udvarhelyszéki Korond községhez tartozó tanyavilágban 

Minden évszak gyönyörű az udvarhelyszéki Korond községhez tartozó tanyavilágban, 

Fenyőkúton és Pálpatakán. A nyárnak a gyerekek örülnek a legjobban. A pálpataki gyermekek 

közül sokan 6-7 kilométerre laknak a tanya egyetlen általános iskolájától, a fenyőkútiak pedig 

még távolabb, ez mégsem szegi kedvüket. 

http://www.mediaklikk.hu/video/karpat-expressz-2017-06-25-i-adas-5/
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Öt kontinens 

2017. június 24. - Duna World 

 

Öt éve indult útjára a ReConnect Hungary program. A kéthetes magyarországi utazás célja, 

hogy a magyar felmenőkkel rendelkező harmad, negyed vagy akár ötöd generációs amerikai 

fiatalok megismerkedjenek Magyarország társadalmi, kulturális, gazdasági életével és 

erősítsék magyar identitásukat. 

 

A kínai Ningbo városban rendeztek nemzetközi üvegművészeti konferenciát, amelyen Ábel 

Tamás képviselte Magyarországot és a magyar üvegművészetet. A Sanghai közelében fekvő 

Ningbot 7 millióan lakják, amelyet ma a kínai “Szilikon-völgy”- ként emlegetnek. A Ningbo-

hoz tartozó Cixi városban jelenleg új zónát fejlesztenek, ahol többek között helyet kap egy 

3000 m2 alapterületű üvegművészeti múzeum is. A komplexum a tervek szerint ez év végén 

nyílik meg, és a konferencia kiállításának anyaga képzi a gyűjtemény bázisát. 

 

Évtizedek óta több száz lelkes támogató és tevékeny önkéntes munkálkodik a New York-i 

Magyar Házban azon, hogy az észak-amerikai nagyvárosban élő magyarok számára egy kis 

anyaországi hangulatot teremtsen. Színes programok sokaságát szervezték és szervezik ma is 

az itt élő magyarok, valamint a hazánk kultúrája iránt érdeklődő amerikaiak számára 

egyaránt. Szintén az épületben működik az Arany János Magyar Iskola és a New York-i 

Magyar Könyvtár. És nem mellesleg alkalomadtán itt tekinthetik meg az érdeklődők a New 

York-i Magyar Színház előadásait is. 

 
 


