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Nyomtatott és online sajtó 
 

 

A diaszpórapolitika területén való együttműködésről tárgyalt a 
Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkárságának delegációja Ankarában 
2017. július 1. – MTI, Kormany.hu, Nemzeti Regiszter 

A Magyar-Török Felső Szintű Stratégiai Együttműködési Tanács harmadik, Ankarában tartott 

ülése keretében a török Miniszterelnökség Külhoni Törökök és Rokonnépek Elnökségének 

vezetőivel folytatott pénteken megbeszélést a Miniszterelnökség Nemzetpolitikai 

Államtitkárságának delegációja. A megbeszélésen a felek megvitatták a magyar és török 

diaszpórapolitika aktuális helyzetét és megállapodást kötöttek a diaszpórapolitika területén 

való jövőbeli együttműködésről. Az együttműködési szándéknyilatkozatot Semjén Zsolt 

nemzetpolitikáért felelős miniszterelnök-helyettes és VeysiKaynak török miniszterelnök-

helyettes írta alá. A Külhoni Törökök és Rokonnépek Elnökségének vezetőivel folytatott 

megbeszélésen Potápi Árpád János hangsúlyozta, hogy Magyarország Kormánya 2010 óta 

kiemelt figyelmet fordít a szomszédos országokban és a diaszpórában élő magyarság 

támogatására. A nemzetpolitikai államtitkár kiemelte, hogy a magyarokat és a törököket 

nagyon sok szál köti össze, nem csak történelmükben számtalan a közös pont, de a külhoni 

nemzettársakat érintő politikájukat is rengeteg hasonlóság jellemzi. A diaszpórapolitika 

területén való együttműködés megerősítése, a diaszpóra-ügyekkel kapcsolatos tudás, 

tapasztalat és jó gyakorlatok megosztása így rendkívül fontos lépés. 

 

Tanévzáró és diplomaátadó ünnepséget tartottak az Ungvári Nemzeti Egyetem 
magyar karán 
2017. június 30. – MTI, kormany.hu, Kárpátinfo, Kárpátalja, karpatlaja.ma 

Az Ungvári Nemzeti Egyetem (UNE) magyar karának 77 végzős diákja vette át diplomáját 

ünnepélyes keretek közt pénteken a kárpátaljai megyeszékhelyen. Az UNE magyar karán 

szervezett tanévzáró és diplomaátadó ünnepségen köszöntő beszédét mondott Grezsa István 

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye és Kárpátalja fejlesztési feladatainak kormányzati 

koordinációjáért felelős kormánybiztos. Hangsúlyozta: a héten másodszor vesz részt 

diplomaátadó ünnepségen magyar felsőoktatási intézményekben Kárpátalján. Örvendetes - 

folytatta -, hogy minden nehézség ellenére Kárpátalján évről évre vannak "kiművelt 

emberfők".  

 

Méltányosan kezelnék, finanszíroznák a kisebbségi adást 
2017. június 30. – Krónika 
Törvény garantálja ezután a közszolgálati tévé és rádió kisebbségi műsorainak finanszírozását – 
jelentette be az RMDSZ. Szász Attila, a marosvásárhelyi rádió magyar szerkesztőségének vezetője 
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https://kronika.ro/kultura/meltanyosan-kezelnek-finansziroznak-a-kisebbsegi-adast
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szerint a jogszabály kiindulópontnak nem rossz, de az alkalmazhatóság még nem világos, és 
leghamarabb jövő évtől számíthatnak a pozitív változásra. „Jelen pillanatban Romániának 
majdnem 15 százaléka valamilyen kisebbséghez tartozik, illetve más anyanyelvet vallott 
magáénak a legutóbbi népszámláláskor. Ez az arány a közszolgálati rádióra levetítve – a tévé 
esete más – megfelelő, vagyis az adásidő és a kisebbségek számának aránya nagyjából 
megegyezik, és nem vet fel különösebb problémát a mi szempontunkból. Van Kolozsváron egész 
napos magyar adás, Vásárhelyen 18 óra, ami 24 órásra fog bővülni, Bukarestben, Temesváron, 
Resicán is a magyar műsor és az adásidő nagyjából tükrözi a valós igényeket. A lefedettség 
szempontjából vannak gondok, de ez külön kérdés, amiről a törvény nem szól” – mondta Szász 
Attila. 
 

Nem mindenkinek tetszik, hogy a Bolyaihoz kerül(ne) a katolikus gimnázium 
2017. június 30. – maszol.ro 
Nem mindenki ért egyet és tartja elfogadható megoldásnak a marosvásárhelyi önkormányzatnak 
azt a csütörtöki határozatát, amely szerint a Római Katolikus Teológiai Líceumot a Bolyai Farkas 
Elméleti Líceumhoz csatolják. A döntésre a tanfelügyelőségnek is rá kell bólintania. 
 

Szóbeli ígéret: fogadják Bukarestben a székelyföldi küldöttséget 
2017. június 30. – szekelyhon.ro 
Hétfőig várják a polgármesterektől és a közbirtokossági vezetőktől a válaszokat, hogy Hargita 
Megye Tanácsának küldöttségével tartanak-e július 5-én Bukarestbe, megvitatni a 
medveproblémát. Úgy tűnik, lesz kivel, ugyanis Grațiela Gavrilescu környezetvédelmi miniszter 
szóbeli ígérete szerint szerdán délben fogadja a küldötteket – tájékoztat közleményben a megyei 
önkormányzat sajtószolgálata. 
 

Ezer Székely Leány Napja: idén 2000 székely ruhás nő gyűlt össze  
2017. július 1. – transindex.ro, maszol.ro, szekelyhon.ro, Nyugati Jelen, Krónika 
Ha a fiataljaink olyan lelkesen fognak közösséget építeni, ahogyan énekelnek, nevetnek, 
táncolnak az Ezer Székely Leány Napján, akkor nem lesz baj: Székelyföldnek nemcsak múltja és 
jelene van, hanem jövője is lesz" – jelentette ki Borboly Csaba, Hargita Megye Tanácsának elnöke 
július elsején, szombaton Csíkszeredában, az Ezer Székely Leány Napja rendezvény Szabadság 
téri megnyitóján. Mint kifejtette, a negyvenes éveiket taposóknak még körülbelül húsz évig lesz 
ráhatásuk a régió társadalmi folyamataira, utána viszont már nem, helyükbe lépnek a most 
felnövekvő generációk, és hogy milyen jövőt teremtenek, az attól is függ, ma mennyire figyelnek 
rájuk.  
 

„Hegyetrengető” fesztivál: tízezreknek vált ideiglenes otthonává Torockó 
2017. július 2. – Krónika 
Impozáns helyszínéül szolgált a másodízben szervezett Double Rise fesztiválnak az Erdély 
legszebb településének is tartott Fehér megyei Torockó, amely kiemelkedő nemzeti érték és 
hungarikum. A rendezvénysorozat több mint száz programmal, különféle stílusú koncertekkel 
várta az érdeklődőket a hétvégén. 
 

Ne feledjétek: ti magyar gyerekek vagytok! 
2017. július 2. – Nyugati Jelen 
Június 30-án, pénteken este élménybeszámolóval, kiértékelővel, tábortűzzel és falatozással zárult 
az anyanyelvi tábor, melyet az Arad Megyei RMDSZ oktatási és szórvány szakbizottsága a Pro 
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Identitas Egyesület pályázatán keresztül a Romániai Magyar Pedagógus Szövetség Arad megyei 
szervezetének támogatásával szervezett a magyar nyelvet fakultatív módon tanuló Arad megyei 
magyar ajkú gyerekeknek. 
 

Beiktatása másnapján megkapta Tudose a nyelvi jogok betartását kérő levelet 
2017. július 2. – Nyugati Jelen 
Az Európai Nyelvi Egyenlőségért Hálózat korábban Grindeanut is megkereste. Az Európai Nyelvi 
Egyenlőségért Hálózat (ELEN) vezetői, Ferran Suay elnök és Davyth Hicks főtitkár Mihai 
Tudosénak, a csütörtökön hivatalába iktatott új román miniszterelnöknek is elküldte levelét, 
amelyben a közigazgatási törvény módosítási javaslataival kapcsolatban fejezték ki 
támogatásukat – közölte az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács. A levelet korábban Sorin Grindeanu 
miniszterelnöknek, Călin Popescu-Tăriceanunak, a szenátus elnökének, valamint Liviu 
Dragneanak, a képviselőház elnökének is eljuttatták. Az ELEN vezetői az EMNT 
kezdeményezésére fordultak a vezető román politikusokhoz. 
 

Nem jött össze az érdekképviselet-bővítés 
2017. július 3. – Krónika 
A marosvásárhelyi alpolgármester-választás sürgős kivizsgálásának kezdeményezésére kéri 
Szilágyi Zsolt, az Erdélyi Magyar Néppárt (EMNP) vezetője Kelemen Hunor RMDSZ-elnököt a 
Krónika birtokába jutott személyes hangvételű levélben. Szilágyi azt kifogásolja, hogy az RMDSZ 
tanácsosok miatt nem lett Vásárhelynek két magyar alpolgármestere, holott a számokat tekintve 

ez könnyedén sikerülhetett volna. 

 

Megyei választások: Pozsony megyében az MKP ismét széles, jobbközép 
koalícióban indul 
2017. június 30. – hirek.sk 
A Pozsony Megyei Önkormányzat június 23-án zajlott ülésén jóváhagyta a választási körzetek 
módosítását és a megyei képviselők számának növelését. A változások a megyében élő 
hozzávetőleg 30 ezer magyar nemzetiségű lakost is érintik. Egyebek mellett a döntések 
következményeiről és a június 30-án zajló koalíciós tárgyaláshoz fűződő elvárásokról adott 
tájékoztatást Németh Gabriella, Pozsony megye MKP-s alelnöke.Mivel Pozsony megyében még 
folynak a koalíciós tárgyalások, ezért a járási konferenciák megtartására eddig nem került sor, 
tehát egyelőre az MKP képviselőjelöltjeinek listáját sem véglegesítették.Az MKP a választásokon 
Pozsony megyében ismét egy széleskörű, jobbközép koalícióban indul. Ott az MKP-n kívül az 
SaS, az OĽaNO-NOVA, a Kereszténydemokrata Mozgalom (KDH) és nagy valószínűséggel 
a Változás alulról (Zmena z dola) elnevezésű formáció is erősíti majd a jobbközép koalíciót. 
 

Új igazgató Komárom két legnagyobb magyar alapiskolája élén 
2017. június 30. – Felvidék Ma 
A tanév utolsó napján tartották a komáromi városházán azt a sajtótájékoztatót, amelynek 
keretében a Munka utcai Alapiskola és Eötvös Utcai Alapiskola újonnan megválasztott igazgatóit 
fogadta a város vezetése. Károlyi Szikonya Judit a nyugdíjba vonult Fekete Zoltánt váltja 
a Munka Utcai Alapiskola igazgatói székében, míg Majer Péter az előző igazgatót, Ölveczky 
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Árpádot váltja az Eötvös Utcai Magyar Tannyelvű Alapiskolában. Mindkettejük megbízatása öt 
évre szól. 
 

Hídverő Napok - Az együttműködés ünnepe 
2017. július 1. – Felvidék Ma, hirek.sk, Körkép 
13 felvidéki és 5 magyarországi község a tagja az 1996-ban alapított Hídverő Társulásnak. A 
társulás hitvallása az, hogy jelképes értelemben hidat építsen a Duna két partja között. A baráti 
kapcsolatoknak ma már gazdasági hozadékai vannak - számos közös, sikeres pályázat bizonyítja, 
hogy a folyó nem elválaszt, hanem összeköt embert az emberrel, magyart a magyarral. 
 

Kis lépésekkel bizonyítunk 
2017. július 1. – Felvidék Ma 
Dunaszerdahelyen tartotta első, bemutatkozó gazdaságfejlesztési konferenciáját a Libertate 
Polgári Társulás. Ebből az alkalomból beszélgetett a Felvidék Ma Hervay Rozáliával, a 
konferencia háziasszonyával, a társulás gazdasági programjának szakmai vezetőjével a 
rendezvény tanulságairól, a Libertateről és a szakmai hozzáállásról.  
 

Diplomaosztás Dunaszerdahelyen 
2017. július 1. – Felvidék Ma 
A dunaszerdahelyi Csaplár Benedek Művelődési Központban került sor a Szent Erzsébet 
Egészségügyi és Szociális Munka Főiskola kihelyezett szakának diplomaosztó ünnepségére. 
Összesen negyvennégy végzős vehette át oklevelét, tizenhatan pedig doktori diplomájukat kapták 
ma kézhez. 
 

Emlékezni és szembesíteni – 2017 az évfordulók éve 
2017. július 2. – Felvidék Ma, hirek.sk 
Az igazsággal szembe kell nézni, de ahhoz az igazságot ismerni is kell – ezt a szellemiséget 
követve szervezett „2017 – az évfordulók éve” címmel konferenciát a Ligetfalu Polgári Társulás, a 
Pozsonyi Balassi Intézet, a Kárpát-medencei Értékmentő Alap és a BS-6 Fűz Polgári Társulás. 
Négy történész, szakértő négy eseményt elemzett: a ligetfalui és a přerovi tömeggyilkosság 
részleteit, Esterházy János moszkvai perét és a pozsonyi csatát. 
 

Bugár: Semmi esetre sem válunk tiszta etnikai párttá 
2017. július 2. – Körkép 
A TA3 vitaműsorában Bugár Bélát az MKP-val közös együttműködés lehetőségéről kérdezték. 
„Mi megmondtuk nekik, hogy a bennük lakozó gyűlöletet csak úgy tudjuk eltávolítani, ha 
együttműködünk a megyei választásokon, utána az önkormányzati választásokon, esetleg az 
európai parlamenti választásokon is”– mondta Bugár, majd így folytatta: „Amennyiben a három 
választás esetében meg tudnák mutatni az embereknek, hogy az együttműködés igenis működik, 
a két part közötti feszültséget pedig leküzdötték, akkor mindkét párt együttműködhetne a 
parlamenti választásokon.Az MKP ezt elutasította.”Mindemellett Bugár szerint az MKP ahhoz a 
feltételhez kötötte a lehetséges együttműködést, hogy a Most-Híd tiszta etnikai párttá válik. 
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Kabol: A falu szerb lakosságát a razziától megmentő magyaroknak avattak 
emlékoszlopot 
2017. július 1. – Vajdaság.ma, Pannon RTV 

Ma Kabolban (Kovilj), a helyi katolikus temetőben emlékeztek meg a falu egykori magyar 

vezetőiről, akik 75 évvel ezelőtt, 1942-ben megakadályozták a razziát, a falu szerb 

lakosságának elhurcolását és kivégzését. Az eseményen az újvidéki városvezetésen kívül jelen 

volt a szabadkai magyar főkonzulátus képviselője is. 

 

Megkezdődött az MNT jogi konferenciája 
2017. június 30. – Vajdaság.ma 

A kisebbségi joggyakorlatról, autonómiáról, illetve a csatlakozási folyamat 

kisebbségpolitikára gyakorolt hatásairól tartottak előadásokat a Magyar Nemzeti Tanács 

(MNT) jogi- és fordítástudományi tanácskozásának első napján. Az előadók között volt Deli 

Andor EP-képviselő, Kalmár Ferenc András, Magyarország szomszédságpolitikáért felelős 

miniszteri biztosa és Pásztor Bálint parlamenti képviselő. 

 

Alakuló ülést tartott a Vajdasági Gazdasági Kamara 
2017. június 30. – Magyar Szó 

A Vajdasági Gazdasági Kamara tegnapi ülésén BoškoVučurević, a kamara elnöke Vajdaság 

Autonóm Tartomány gazdasági fejlődésének eredményeit és útvonalát ismertette az idei év 

első négy hónapjára vonatkozóan. A tanácskozás során döntés született az igazgatóbizottság 

tagjainak megválasztásáról is. Az újonnan megalakult kamarai képviselő-testület első ülésén 

MiroslavMiletić, a szerb gazdasági kamara alelnöke is részt vett. 

 

Jó ütemben halad a Közösségi Ház építése Kelebián 
2017. július 2. –Pannon RTV 

Szeptemberre elkészülhet a Márton Áron Közösségi Ház nagyterme a kelebiai plébánián. Az 

építkezés folytatása az anyagiaktól függ. A Magyar Kormány támogatja a vajdasági magyar 

közösséget szolgáló beruházást. Vajdaságban az a szokás, ha felkerül egy épületre az első 

gerenda, májusfát állítanak az ácsok, hogy szerencse kísérje munkájukat, és szerencsés legyen 

az épület gazdája is. Így történt ez Kelebián is. A Márton Áron Közösségi Ház a kelebiai 

plébánia udvarában épül majd fel. 

 

II. KMKSZ ISZ csapatépítő és vezetőképző 
2017. július 2. – Kárpátalja 

A KMKSZ ISZ június 30. és július 2. között rendezte meg második alkalommal a csapatépítő 

és vezetőképző hétvégéjét. Az alkalomnak a Karácsfalvai Sztojka Sándor Görögkatolikus 
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http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/21555/Megkezdodott-az-MNT-jogi-konferenciaja.html
https://www.magyarszo.rs/hu/3406/gazdasag/167323/Alakul%C3%B3-%C3%BCl%C3%A9st-tartott-a-Vajdas%C3%A1gi-Gazdas%C3%A1gi-Kamara.htm
http://pannonrtv.com/web2/?p=341797
http://karpataljalap.net/?q=2017/07/02/ii-kmksz-isz-csapatepito-es-vezetokepzo
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Líceum adott helyet.A csapatépítő első estéjén Dobsa István, a KMKSZ ISZ elnöke és Kardos 

Albert alelnök köszöntötte a hetven személyes társaságot – a rendezvényen 30 alapszervezet 

képviseltette magát.  

 

Három százalékkal nőtt az EU-ba Kárpátalján át belépő ukránok aránya a 
vízummentesség életbe lépése óta 
2017. július 1. – Kárpátalja 

Az ukrán állampolgárok európai uniós vízummentességének 2017. június 11-i életbe lépése 

óta három százalékkal nőtt az Európai Unióba a kárpátaljai határátkelőhelyeken át beutazó 

ukránok aránya – közölte Hennagyij Moszkal, Kárpátalja kormányzója statisztikai adatokra 

hivatkozva. Az ukrajnai megye vezetője Moskal.in.ua hivatalos honlapján közzétett 

tájékoztatása szerint a június 11. és 27. közötti időszakban az ukrán-EU határ kárpátaljai 

szakaszán található átkelőhelyeken keresztül az uniós országokba közel 234 ezer ukrán 

állampolgár utazott be, közülük mintegy hatezren biometrikus útlevéllel, míg a többiek 

schengeni vízummal lépték át a határt. Három százalékkal nőtt a számuk a vízummentesség 

életbe lépése előtti időszakhoz képest – írta Kárpátalja kormányzója. 

 

Kettős ünnep Nagybakoson 
2017. július 1. – karpatalja.ma 

Kettős ünnepre gyűltek össze a hívek július elsején a nagybakosi római katolikus templom 

udvarán. A nagyszabású rendezvény keretében megemlékeztek Szent László magyar királyról, 

akinek trónra lépésének 940. és szentté avatásának 825. évfordulója alkalmából 2017-ben 

emlékévet hirdetett a magyar kormány. Ezenkívül nem kevésbé fontos az egyházközség 

életében a templomuk felszentelésének huszadik évfordulója. A jubileumi búcsúra Kárpátalja 

számos településéről érkeztek hívek, hiszen a nagybakosi templom Kárpátalja egyetlen Szent 

László-temploma. A szertartás után Brenzovics László parlamenti képviselő, a Kárpátaljai 

Magyar Kulturális Szövetség (KMKSZ) elnöke, Viktor Mikulin, Kárpátalja helyettes 

kormányzója, Nagybakos szülötte, Torzsa István, Magyarország Beregszászi Konzulátusának 

konzulja, Jávorszki István, a Vitézi Lovagrend képviselője, Mező Miklós református lelkész, 

valamint Szanyi János, a helyi KMKSZ elnöke köszöntötte az egybegyűlteket. 

 

 

Vegyes érzések a nemzetközi bíróság döntése után 
2017. június 30. – Muravidéki Magyar Rádió 

A hágai nemzetközi döntőbíróság tegnap délután hozta nyilvánosságra ítéletét a szlovén – 

horvát határvonal meghatározásáról. A lendvai község területére vonatkozó döntés vegyes 

érzéseket keltett az itt élőkben és a község vezetőségében. 
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http://karpataljalap.net/?q=2017/07/01/harom-szazalekkal-nott-az-eu-ba-karpataljan-belepo-ukranok-aranya-vizummentesseg-eletbe
http://karpataljalap.net/?q=2017/07/01/harom-szazalekkal-nott-az-eu-ba-karpataljan-belepo-ukranok-aranya-vizummentesseg-eletbe
http://www.karpatalja.ma/karpatalja/hitelet/kettos-unnep-nagybakoson/
http://www.rtvslo.si/mmr/prispevek/174479890
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Elektronikus sajtó 

 

 

Határok nélkül 

2017. június 30. – Kossuth Rádió 

 

Tegnap este letette az esküt az Ana Brnabics vezette új szerb kormány 

A Vajdasági Magyar Szövetség a hatalmi többség része marad. Eddig államtitkárok révén 

vettek részt a munkában, lesz-e változás az új kormányban? A kérdést Pásztor Bálintnak, a 

VMSZ parlamenti frakcióvezetőnek tette fel a Határok nélkül riportere. 

A marosvásárhelyi városi tanács azt javasolja, hogy a Római Katolikus Teológiai 

Líceum a következő tanévben a Bolyai Farkas középiskola szervezeti 

alegységeként egyfajta fiókintézményeként működjön 

A marosvásárhelyi Római Katolikus Teológiai Líceum ügyében a városi tanács tegnapi ülésén 

olyan határozatot fogadott el, amely azt javasolja, hogy az iskola a következő tanévben a 

Bolyai Farkas középiskola szervezeti alegységeként egyfajta fiókintézményeként működjön. 

De megőrizné sajátos profilját és osztályait, valamint cikluskezdő osztályokat is indíthatna. Ez 

a tanácsi határozat akkor emelkedik jogerőre, ha nem emel ellene kifogást a prefektus és 

megkapja a tanfelügyelőségi, majd a minisztériumi jóváhagyást is. A Határok nélkül 

riporterének összeállításában elsőként az önkormányzati testület RMDSZ-es frakcióvezető-

helyettesét, Magyary Elődöt halljuk, majd a szülői közösség képviselőit és Holló Holló 

Lászlót, az Erdélyi Római Katolikus Státus Alapítvány igazgatótanácsának elnökét. 

Az emberi életet veszélyetető medve támadások kerültek  napirendre  a 

bukaresti kormány minisztereinek meghallgatásán 

Az emberi életet veszélyetető medve támadások kerültek  napirendre  a bukaresti kormány 

minisztereinek meghallgatásán. A székelyföldi önkormányzatok jövő héten Bukarestben 

tiltakoznak a kérdés halogatása miatt, és sürgős megoldása érdekében.  

Egyesületté alakult a Pozsonyban Dolgozó Magyarok facebook-csoportja 

Egyesületté alakult a Pozsonyban Dolgozó Magyarok facebook-csoportja. A magyar szóra 

vágyó fiatalok igénye hívta életre a csoportot, majd évekkel később a jobb működés 

érdekében változtattak a szervezeti formán. A PDM alapítóját, Zsupcsan Zoltánt és a csoport 

egyik tagját Lengyel Dianát kérdezte a Határok nélkül riportere. 

A kézírás emlékkönyve - A Felvidék 21. századi Kódexe készült el Füleken 

A kézírás emlékkönyve - A Felvidék 21. századi Kódexe készült el Füleken. 4év alatt egy  

szépen kötött üres könyvbe a város, sőt a felvidék sok jeles személyisége hagyta benne nem 

http://www.mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth/?date=2017-07-01_18:30:00&ch=mr1
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csupán kézjegyét, de gondolatait is. Az ötletgazda pedagógust kérdezte a Határok nélkül 

riprotere, aki 70 évesen készíttetett ajándékot a 770 éves városnak. 

Kő kövön rovatban - A délvidék egyik természetvédelmi területét, az egyedülálló 

növény-, és állatvilággal rendelkező Ludasi tavat mutatjuk be 

Kő kövön rovatban - A délvidék egyik természetvédelmi területét, az egyedülálló növény-, és 

állatvilággal rendelkező Ludasi tavat mutatjuk be. Holló István biológustól nemcsak a táj 

természeti szépségéiről, de történeti, és néprajzi érdekességekről is hallunk. 

 

Határok nélkül 

2017. július 1. 

 

Beszéljünk íróinkról, műveikről és figyeljünk iránymutatásukra - üzeni a 

Szlovákiai Magyar Írók Társasága 

Beszéljünk íróinkról, műveikről és figyeljünk oda iránymutatásukra - ez a fő üzenete a 

Szlovákiai Magyar Írók Társasága által minden évben megrendezett ünnepségnek. Ilyenkor 

köszöntik az életjubileumukat ünneplő alkotókat. A rendezvénynek a Pozsonyi Magyar 

Intézet adott otthont.  

 

Vékás János a közelmúltban jelentette meg Utak című mélyinterjúkat 

tartalmazó vaskos könyvének második részét 

Vékás János, a Magyar Tudományos Akadémia Kisebbségkutató Intézetének a munkatársa a 

közelmúltban jelentette meg az elmúlt évtizedek vezető délvidéki magyar közszereplőivel 

készült Utak című mély - interjúkat tartalmazó vaskos könyvének második részét. A kötet a 

Vajdasági Magyar Művelődési Intézet gondozásában látott napvilágot. 

  

15 éves a Gömöri Kézművesek Társulása - a Magyar Művészeti Akadémia is 

köszönti őket 

15 éves a Gömöri Kézművesek Társulása. A július 1-jén rendezendő ünnepség kapcsán 

Várhosszúréten tartja kihelyezett ülését a Magyar Művészeti Akadémia Népművészeti 

tagozata - halljuk a Határok nélkül munkatársának riportjában, aki először Nagy Györgyöt, a 

Gömöri Kézművesek Társulásának elnökét kérdezte a hétvégi eseményről. 

 

Szent László- és Arany János Emlékév - kisfilmet készített a Kolozsvár 

VideoPontes stúdió 

Nagyváradon, az V. Szent László Napokon mutatták be az Arany János - Szent László legenda 

című kisfilmet. Az alkotást a Szent László- és  Arany János Emlékév alkalmából készítették a 

http://www.mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth/?date=2017-06-30_18:30:00&ch=mr1
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kolozsvári VideoPontes stúdió munkatársai. A filmesek segítségével Nagyszalontára, 

Debrecenbe, Nagykőrösre és Budapestre is ellátogathatnak a nézők. 

  

A 24. Nagybányai ATELIER alternatív színházi fesztiválon Gogol: Egy őrült 

naplója című műve nyomán készült Popriscsin című új monodrámáját mutatta 

be az Aradi Kamaraszínház 

A 24. Nagybányai ATELIER alternatív színházi fesztiválon Gogol: Egy őrült naplója című 

műve nyomán készült Popriscsin című új monodrámáját mutatta be az Aradi Kamaraszínház, 

illetve a 2013-as Viszockij-estet adta elő. Mindkettő Harsányi Attila nevéhez fűződik, akit e 

két előadásban nyújtott alakításáért közönségdíjjal jutalmaztak. A Magyar Színházak 29. 

Kisvárdai Fesztiválján a társulat a Tündéri című musicallel vett részt, amely a zsűri különdíját 

érdemelte ki. A 10 éve fennálló Aradi Kamaraszínház alapító-igazgatójával, Tapasztó Ernővel 

beszélgetett a Határok nélkül munkatársa. 

 

Kárpát Expressz 

2017.július 1. – M1 

Koronavárosok találkozója Visken 

Fantasztikus hangulat, magyar zene és magyaros ételek fogadták a kárpátaljai Viskre 

látogatókat a 9. alkalommal megrendezett Koronavárosok találkozóján. Az eseménynek az 

elmúlt években egy kivétellel mindig Visk adott otthont. 

Látogatás Bácsfeketehegyen 

A középkori eredetű bácskai falut, Feketehegyet megtépázta a történelem. Itt épült fel a 

Délvidék legnagyobb református temploma. De a település nemcsak templomáról, hanem 

egyedülálló természeti kincséről, a korán érő meggyről is híres. 

Csombord, egy kicsiny magyar település az erdélyi szórványban 

Az Árpád-kori eredetű falu a Maros bal partján, Nagyenyed határában fekszik. Egykor a báró 

Kemény család birtoka volt.  

A lovagkirályra emlékeztek Nagyváradon 

Nagyvárad fő terén Szent Lászó király szobra vigyázza az általa alapított várost. Uralkodása 

idején székesegyházat építtetett és ide telepítette a bihari püslökséget. 

 

Térkép 

2017. július 1. - Duna World 

 

http://www.mediaklikk.hu/video/karpat-expressz-2017-07-02-i-adas-7/
http://www.mediaklikk.hu/video/terkep-2017-07-01-i-adas-2/
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A vendéglátásban az egyik legjobb dolog, ha az ember szívvel-lélekkel csinálja és ezzel örömet 

okoz másoknak. Szatmárnémetiben civil összefogással nyílt egy olyan étterem, ahol nem az 

számít mennyire pörög az üzlet, hanem inkább az, hogy munkát adjanak olyan fiataloknak, 

akiknek nincs családjuk. Az állami intézményekből 18 évesen tulajdonképpen az utcára 

kerülnek.  

 

Kárpátalja természeti szépségei, történelmi örökségei és az ott élők vendégszeretete 

közismert. Az utóbbi években egyre többen fedezik fel a Kárpát-medencének eme csücskét. A 

három éve tartó kelet ukrajnai fegyveres konfliktus miatt a magyarországi vendégek még 

mindig félnek Kárpátaljára látogatni. A magyar turisták helyét pedig lassan átveszik az ukrán 

turisták, közülük is egyre többen választják a falusi turizmust. 

 

Másokon segíteni felemelő érzés, de sokszor fárasztó és hálátlan feladat. Tudja ezt mindenki, 

aki már próbált ruhát, élelmiszert gyűjteni, házhoz szállítani, a rászorulók ügyes-bajos dolgait 

megoldani. Nem véletlen, hogy sokan szívesen adakoznak, de a célba juttatást már másokra 

bízzák. A következő riport főszereplője egy vajdasági hölgy, aki rászorulókon segít, talán azért 

mert a sors vele sem bánt kesztyűs kézzel. 

 

Idén ünnepeljük Arany János születésének 200. évfordulóját. A jubileum alkalmából a 

magyar Országgyűlés és a Magyar Tudományos Akadémia Arany emlékévnek nyilvánította a 

2017-es esztendőt. Kárpát-medence szerte számos helyen emlékeznek meg a magyar 

irodalom egyik legismertebb alakjáról. 

 

Szent László király olyan kiemelkedő hőse a magyar történelemnek, akinek hősies lelkületét 

sok évszázada csodáljuk. Nem véletlen, hogy a Miniszterelnökség Nemzetpolitikai 

Államtitkársága idén emlékévet hirdetett tiszteletére. A Szent László-én programsorozat 

Kárpát-medence szerte rendezvényekkel, kiállításokkal, vetélkedőkkel, ifjúsági programokkal 

emlékezik a lovagkirályra. Ezúttal a horvátországi programokról készült rövid beszámoló.  

 

 

Öt kontinens 

2017. július 1. - Duna World 

 

A Szilícium-völgyben egy maroknyi csapat lóháton, 1800-as évekbeli egyenruhákban tiszteleg 

a magyar kultúra hagyományai előtt. 2002-ben a San Franciscoban élő Bakonyi Ferenc úgy 

döntött: huszárregimentet alapít. Így született meg az Első Kaliforniai Huszárregiment, akik 

nélkül nincs magyar megemlékezés Kaliforniában és az Egyesült Államok több területén. 

http://www.mediaklikk.hu/video/ot-kontinens-2017-07-01-i-adas-2/
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Vannak akik a táncon, mások a gasztronómián és megint csak mások a magyar dalokon 

keresztül kötődnek az óhazához. Az utóbbit Csongrádi Katalin színművész is megerődítheti, 

akik az egyik legnagyobb ismerője a magyar nyelvű daloknak. Számos alkalommal énekelt a 

diaszpóra magyarságának, nemrég tért vissza legutóbbi két hónapos turnéjáról. 

 

A magyar származású amerikai tanárok egyesületét az amerikai egyetemeken tanító magyar 

származású tanárok alapították. Létrehozásukkor céljuk volt az amerikai magyarság 

támogatása, a Kongresszus magyar ügyekkel kapcsolatos munkájának támogatása, az 

emigráció történetének feldolgozása, az amerikai magyar könyvkiadás és Magyarország 

történetének megismertetése az amerikaiakkal. 

 

A Szent László-évről Argentínában is megemlékeztek, ennek apropóján a Buenos Aires-i 

Szent László iskolában ünnepséget szervezett, amit egy díjátadóval kötöttek egybe, ugyanis a 

tanulók számára egy pályázatot írt ki egy magyar szervezet, a Szent István Kör. A feladat az 

volt, hogy Szent Lászlóról készítsenek rajzot vagy festményt. Gyönyörű munkák születtek és 

az első három alkotást díjazták is. A műveket egy kiállításon mutatták be. 

 

1517. október 3-én a Wittembergi vár templom kapujára függesztette ki 95 pontból álló tételét 

Luther Márton és ezzel kezdetét vette a reformáció. Erre a kerek évfordulóra emlékezett a 

Magyar Protestánsok Gyülekezete Zürich közelében. 

 

Az 1956-os forradalom és szabadságharc hőseinek, köztük Gaál Lászónak és Rozinszky 

Gyulának adtak át emlékérmeket Melbourneben a 60. évforduló alkalmából. Gaál László és 

Rozinszky Gyula a stábnak felelevenítette személyes történetüket.  

 

Nyugat Ausztrália legnagyobb digitális csatornája magyar nyelvű dokumentumfilmeket is 

sugároz majd. A köztévé a Duna Médiaszolgáltató közreműködésével és a WTV 

együttműködésének köszönhetően a külhoni magyarok és az ausztrálok megismerhetik a 

magyar filmkultúra legújabb műsorait. Az ausztrál tévétársaság magyar igazgatója szerint 

úttörő vállalkozásnak számít ez az ötlet, amelynek létrejöttében egy szintén magyar 

származású üzletember segített. 

 

 


