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Nyomtatott és online sajtó 
 

 

Kövér László: soha ne feledjük az elcsatolt településeket! 
2018. február 18. – MTI, Magyar Idők, ATV, karpatalja.ma, Origo.hu  

A hazatérés napjára, a Csehszlovákiától történt visszacsatolás 94. évfordulójára emlékeztek 

vasárnap Somoskőújfalun. Kövér László (Fidesz), az Országgyűlés elnöke az ünnepségen arra 

kért minden magyarországi települést, hogy soha ne feledjék a határon kívül maradt magyar 

településeket. A Nógrád megyei Somoskőújfalu Somoskővel együtt négy évig Csehszlovákia 

része volt a trianoni döntés után. Az Országgyűlés december 12-én a fideszes Balla Mihály és 

Becsó Zsolt képviselők kezdeményezésére a Hazatért falu (Pagi ad Patriam reversi) címet 

adományozta a két településnek. Kövér László a határozat egy-egy díszpéldányát adta át 

vasárnap Tóth Lászlónak (független), Somoskőújfalu és Fekete Zsoltnak (MSZP-DK-Tarjáni 

Városlakó Egyesület), a Somoskőt is magában foglaló Salgótarján polgármesterének. 

 

Kedvenc dalával indították utolsó útjára Kallós Zoltán néprajztudóst Válaszúton 
2018. február 17. – MTI, Krónika, transindex.ro, maszol.ro, Bihari Napló 

Kedvenc dalával, az ördöngösfüzesi bujdosódallal indították szombat délután válaszúti 

otthonából utolsó útjára az élete 92. évében szerdán elhunyt Kallós Zoltán néprajzkutatót. A 

bújdosódalt több tucat népzenészből szerveződött alkalmi zenekar játszotta a Kallós-kúria 

udvarán összegyűlt mintegy ezerfős gyülekezetben – számolt be az MTI. Orbán Viktor szerint 

Kallós Zoltán halálával egy nagy hazafival lettünk szegényebbek. A miniszterelnök 

részvétüzenetét Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes olvasta fel szombaton a válaszúti 

gyászszertartáson. A kormányfő üzenetében azt a mondást idézte, hogy nem az a magyar, 

akinek a nagyszülője az volt, hanem az, akinek az unokája is magyar lesz. Úgy vélte: ez a 

gondolat tette Kallós Zoltánt nemcsak a válaszúti iskolába járó gyerekek, hanem minden 

magyar "tiszteletbeli nagyszülőjévé". 

 

Szijjártó: Ukrajnának fel kell függesztenie a törvény végrehajtását és 
egyeztetnie kell a kárpátaljai magyarokkal  
2018. február 16. – MTI, karpatalja.ma, kormany.hu, Lokál 

Magyarország felszólítja Ukrajnát, hogy "a nemzetközi hazugságkampány helyett függessze 

fel az oktatási törvény végrehajtását", amíg a kárpátaljai magyarokkal meg nem állapodik az 

összes részletkérdésről - jelentette ki Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter 

pénteken az MTI-nek telefonon nyilatkozva. A tárcavezető Szófiában az európai uniós 

külügyminiszterek csütörtökön kezdődődött, kétnapos informális találkozóján vesz részt. 

Mint mondta, pénteken a tagjelölt államokkal közösen tanácskoznak, és az európai térség 

biztonsági kérdéseiről beszélnek. A biztonság kérdésköréhez alapvetően hozzátartozik, hogy 

azok az országok, amelyek az európai integráció felé akarnak haladni, milyen módon tartják 
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https://magyaridok.hu/belfold/kover-laszlo-soha-ne-feledjuk-az-elcsatolt-telepuleseket-2811789/
https://kronika.ro/kultura/orban-viktor-uzenete-egy-nagy-hazafival-lettunk-szegenyebbek-kalloz-zoltan-elvesztesevel
http://www.karpatalja.ma/karpatalja/nezopont/szijjarto-ukrajnanak-fel-kell-fuggesztenie-a-torveny-vegrehajtasat-es-egyeztetnie-kell-a-karpataljai-magyarokkal/
http://www.karpatalja.ma/karpatalja/nezopont/szijjarto-ukrajnanak-fel-kell-fuggesztenie-a-torveny-vegrehajtasat-es-egyeztetnie-kell-a-karpataljai-magyarokkal/
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tiszteletben az európai szabályokat, így a kisebbségekre vonatkozó jogszabályokat - jelentette 

ki. 

 

Potápi: minden vegyes házasságban született gyermeknek kell magyar oktatás 
2018. február 17. – MTI, hirado.hu, Magyar Idők, maszol.ro, Szabad Magyar Szó  

A kormány célja, hogy minden vegyes házasságban született gyermek járhasson magyar 

bölcsődébe, óvodába, különben "elvesznek" a magyarság számára - mondta Potápi Árpád 

János, a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára szombaton Budapesten, a 

Kárpát-medencei Családszervezetek Szövetsége által szervezett családi naphoz kapcsolódó 

konferencián. Az Országházban tartott konferencián a magyar kisebbség helyzetét és a 

megmaradás lehetőségeit vitatták meg határon túli szervezetek vezetői. Potápi Árpád János 

hangsúlyozta, a fogyás ellenére 15-16 milliós magyar nemzetről beszélhetünk, ebből az 

országhatáron túl, a Kárpát-medencében él 2-2,5 millió magyar, és ugyanennyi a világ más 

tájain. 

 

Novák Katalin: a határon túliak ügye nem lehet kampánytéma 
2018. február 17. – MTI, Magyar Idők, Origo 

A határon túli magyarok ügyét nem lehet kampánytémává tenni, az egyetlen lehetséges 

álláspont az, hogy egymás nemzettestvérei vagyunk – mondta a család- és ifjúságügyért 

felelős államtitkár szombaton Budapesten, a Kárpát-medencei Családszervezetek Szövetsége 

által szervezett, az Országházban tartott családi napon. Novák Katalin a 2018. a külhoni 

magyar családok éve című programsorozat eseményén kijelentette: kevéssel az április 8-ai 

választás előtt sokan azt gondolják, hogy a határon kívül élők ügyét kampánytémává lehet 

tenni, holott ez nem lehet kampánytéma. 

 

Aláírták a több mint félezer Maros-mezőségi vállalkozás támogatásáról szóló 
szerződéseket 
2018. február 16. – MTI, Magyar Hírlap, Krónika, Erdély Ma, Bihari Napló, maszol.ro 

Aláírták a Maros-mezőségi gazdaságfejlesztési program támogatási szerződéseit a Sapientia 

Erdélyi Magyar Tudományegyetem marosvásárhelyi épületében pénteken. A Romániában 

kísérleti jelleggel elindított programban 521 pályázó vállalkozás és személy nyert összesen 1,5 

milliárd forint támogatást eszköz- vagy tenyészállat-beszerzésre, illetve mezőgazdasági 

területek telekkönyvezésére. Magyar Levente, a Külgazdasági és Külügyminisztérium 

parlamenti államtitkára az aláíráson arról beszélt, hogy a program megkönnyebbülést hozhat 

a helyieknek. Hozzátette: a sikerhez egy erős magyar kormány, a pályázók hite, a programot 

lebonyolító marosvásárhelyi Pro Economica Alapítvány példás szervezőmunkája, valamint a 

román kormány támogatása is szükséges volt.  
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https://www.hirado.hu/belfold/kozelet/cikk/2018/02/17/potapi-minden-vegyes-hazassagban-szuletett-gyermeknek-kell-magyar-oktatas/
https://magyaridok.hu/belfold/novak-katalin-hataron-tuliak-ugye-nem-lehet-kampanytema-2810751/
https://kronika.ro/erdelyi-hirek/alairtak-a-tobb-mint-felezer-maros-mezosegi-vallalkozas-tamogatasarol-szolo-szerzodeseket
https://kronika.ro/erdelyi-hirek/alairtak-a-tobb-mint-felezer-maros-mezosegi-vallalkozas-tamogatasarol-szolo-szerzodeseket
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Németh Zsolt aláírta a Nemzeti Kisebbségvédelmi Kezdeményezést Budapesten 
2018. február 16. – MTI, Magyar Idők, Krónika, Origo.hu, ATV, karpatalja.ma 

Aláírta a Nemzeti Kisebbségvédelmi Kezdeményezést (Minority SafePack) a határon túli 

magyarok jogaiért szombaton Németh Zsolt, az Országgyűlés külügyi bizottságának elnöke 

Budapesten, a Kárpát-medencei középiskolások vezetőképzője keretében. Az eseményen a 

kezdeményezést Németh Zsolt össznemzeti ügynek nevezte és kiemelte: olyan jogok 

megszerzését tűzi ki célul, amelyek elvezethetnek egy európai kisebbségvédelmi rendszer 

kialakításához. 

 

Thúry-emlékévet hirdettek Nagykanizsán 
2018. február 16. – MTI, Webrádió, Magyar Idők 

Az egykori vár egy részének feltárását, a török kori levéltári iratok feldolgozását, konferenciák 

és kiállítások szervezését tervezik az idén Nagykanizsán, ahol pénteken nyitották meg a 450 

éve a város várkapitányává lett Thúry György emlékévét. Az Erzsébet téren a hagyomány 

lángjának meggyújtásával indított rendezvényen Dénes Sándor polgármester (Fidesz-KDNP) 

felidézte, hogy a 450 éve kanizsai várkapitánnyá lett Thúry az utolsó éveit szolgálta Kanizsán. 

A "Dunántúl oroszlánja" a török ellenében nemcsak az itt élők, hanem "a magyarság és 

Európa védelmében" is cselekedett. 

 

Királyi hétvége Kolozsváron: február 23–25. között rendezik meg a Mátyás 
Napokat 
2018. február 16. – Krónika, Erdély Ma 

Színes kulturális programokra, történelmi témájú előadásokra, koncertekre várják az 

érdeklődőket a február 23–25. között zajló 26. Kolozsvári Mátyás Napok szervezői. A 

rendezvényt a Nemzetpolitikai Államtitkárság által meghirdetett Mátyás király emlékév első 

kolozsvári eseményeként szervezi meg az Amarillis Társaság és a Kincses Kolozsvár 

Egyesület.  

 

A Kereszténydemokrata Internacionálé teljes jogú tagja lett az RMDSZ 
2018. február 16. – Krónika 

A Kereszténydemokrata Internacionálé (CDI) teljes jogú tagjává választották az RMDSZ-t − 

döntött a világszervezet végrehajtó bizottságának budapesti ülése pénteken. A 

Kereszténydemokrata Internacionálé a világ kereszténydemokrata és centrista alakulatait 

tömörítő szervezet. Ennek európai szárnya az Európai Néppárt (EPP), amelynek az RMDSZ is 

tagja. A budapesti csúcstalálkozó kiemelt jelentőséggel bír, hiszen eddigi megfigyelői 

státusunkat teljes jogú tagságra váltottuk − nyilatkozta a döntést követően Kelemen Hunor, 

az RMDSZ elnöke. Rámutatott: a tagfelvételt tavaly kezdeményezte a szövetség, amely 

fontosnak tartja a magyar közösség hangját a nemzetközi fórumokon is hallatni, maga 

szerény eszközeivel pedig a globális közpolitikák alakításához hozzájárulni. 
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http://www.karpatalja.ma/kitekinto/magyarorszag/nemeth-zsolt-alairta-a-nemzeti-kisebbsegvedelmi-kezdemenyezest-budapesten/
http://webradio.hu/hirek/kultura/thury-emlekevet_hirdettek_nagykanizsan
https://kronika.ro/erdelyi-hirek/kiralyi-hetvege-kolozsvaron-februar-23n25-kozott-rendezik-meg-a-matyas-napokat
https://kronika.ro/erdelyi-hirek/kiralyi-hetvege-kolozsvaron-februar-23n25-kozott-rendezik-meg-a-matyas-napokat
https://kronika.ro/kulfold/a-keresztenydemokrata-internacionale-teljes-jogu-tagja-lett-az-rmdsz
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Március 2-án hirdetnek elsőfokú ítéletet Horváth Anna perében 
2018. február 16. – maszol.ro, transindex.ro, Krónika 

A vádlottak felmentését kérte a védelem Horváth Anna és Fodor Zsolt bűnvádi perének 

pénteki tárgyalásán. Ítéletet március 2-án hirdet a a kolozsvári táblabíróság. „Nincs egyetlen 

egy bizonyíték sem, ami alátámasztaná, hogy Horváth Anna bűncselekményt követett el. 

Amit az ügyész felsorakoztatott, annak semmi köze a büntetőjoghoz. Ezért optimistán várom 

az ítéletet” – nyilatkozta a Maszolnak Horváth Anna ügyvédje a volt kolozsvári 

alpolgármester perének pénteki tárgyalása után. Gheorghiță Mateuț ugyanezt fejtette ki – 

nyilván sokkal részletesebben – a védőbeszédében, amelyet azonban a korrupcióellenes 

ügyészség (DNA) ügyészének vádbeszéde előzött meg. 

 

Hiányos román nyelvtudása miatt aláztak meg egy székely diáklányt 
Temesváron 
2018. február 16. – MTI, maszol.ro, transindex.ro 

Az Országos Diszkriminációellenes Tanácshoz (CNCD) fordul a Mikó Imre Jogvédelmi 

Szolgálat (MIJSZ), amiért egy temesvári egészségügyi intézmény orvosa hiányos román 

nyelvtudása miatt megalázott egy székelyföldi diáklányt - tudatta pénteki számában a 

Krónika. Az esetet Farkas Alpár kézdivásárhelyi edző a Székely Hírmondóba írt 

véleménycikkében tárta a nyilvánosság elé, majd Benkő Erika parlamenti képviselő 

csütörtöki sepsiszentgyörgyi sajtóértekezletén bejelentette, hogy az általa vezetett MIJSZ nem 

hagyja következmények nélkül a dolgot. 

 

Mi történt a kórházban, ahol székely kislányokat aláztak meg hiányos román 
nyelvtudásuk miatt? 
2018. február 16. – maszol.ro 

Nemcsak annak a három kézdivásárhelyi kislánynak lehetett traumatikus, hanem az edzőnek, 

Farkas Alpárnak is, ahogy velük bántak a temesvári megyei kórházban a múlt héten. Az edző 

beszámolója szerint a román nyelv nem megfelelő ismerete miatt a kórház orvosai 

megalázták őket, várakoztatták, többször felrótták a gyermekeknek, hogy nem beszélik a 

nyelvet. A Mikó Imre Jogvédelmi Szolgálat lépni kíván az ügyben. 

 

Hargita megyei igazságszolgáltatás: nincs elég bíró és tolmács 
2018. február 16. – maszol.ro, szekelyhon.ro 

A meglévő 17 bírói állás közül mindössze 11-et töltöttek be egész 2017-ben a Hargita Megyei 

Törvényszéken, egy bírót pedig más intézményhez helyeztek át. Átlagosan 486 ítéletet 

hirdettek ki, ezzel még mindig a hatékonyan működő törvényszékek közé sorolhatók – derült 

ki az intézmény csütörtöki évértékelő sajtótájékoztatóján. Nemcsak bírókból, hanem 

tolmácsokból is hiány van: a Hargita Megyei Törvényszéken és a bíróságokon nem dolgozik 

hivatalos tolmács, ha szükség van a munkájukra, akkor rendszerint külsősöket bíznak meg a 

feladattal. 
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http://www.maszol.ro/index.php/belfold/92403-frissitve-marcius-2-an-hirdetnek-els-foku-iteletet-horvath-anna-pereben
http://www.maszol.ro/index.php/tarsadalom/92395-hianyos-roman-nyelvtudasa-miatt-alaztak-meg-egy-szekely-diaklanyt-temesvaron
http://www.maszol.ro/index.php/tarsadalom/92395-hianyos-roman-nyelvtudasa-miatt-alaztak-meg-egy-szekely-diaklanyt-temesvaron
http://www.maszol.ro/index.php/tarsadalom/92415-mi-tortent-a-korhazban-ahol-szekely-kislanyokat-alaztak-meg-hianyos-roman-nyelvtudasuk-miatt
http://www.maszol.ro/index.php/tarsadalom/92415-mi-tortent-a-korhazban-ahol-szekely-kislanyokat-alaztak-meg-hianyos-roman-nyelvtudasuk-miatt
http://www.maszol.ro/index.php/tarsadalom/92412-hargita-megyei-igazsagszolgaltatas-nincs-eleg-biro-es-tolmacs
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Szeben és Hunyad megyei Petőfi-ösztöndíjasok találkozója 
2018. február 16. – Nyugati Jelen 

Winkler Gyula EP-képviselő meghívására tapasztalatcserén vett részt a magyar kormány által 

fenntartott Petőfi Program hét dél-erdélyi ösztöndíjasa. A találkozónak a Dévai Téglás Gábor 

Elméleti Líceum, illetve a Dávid Ferenc Unitárius Szórvány- és Zarándokközpont biztosított 

teret. 

 

Szabó József: „gőzerővel zajlik a félretájékoztatás is” 
2018. február 16. – Bihari Napló 

Szabó József megyemenedzsernek, az RMDSZ ügyvezető alelnökének reagálását közlik azzal 

az interjúval kapcsolatosan, melyben Zatykó Gyula, Ilie Bolojan polgármester magyarságügyi 

tanácsadója nyilatkozott. 

 

Az SZNT szerint különös fontossággal bír az idei felvonulás 
2018. február 16. – szekelyhon.ro 

Marosvásárhelyi felvonulásra hív március 10-ére, a székely szabadság napjára a Székely 

Nemzeti Tanács (SZNT) elnöke. Izsák Balázs történelmi fontosságúnak nevezi a 

megmozdulást, amelyre egy olyan évben kerül sor, amikor századik évfordulóját ünnepli a 

Székely Nemzeti Tanács és az önrendelkezési mozgalom. 

 

Először szervezett oktatási konferenciát a Brassó megyei RMDSZ 
2018. február 18. – transindex.ro 

z RMDSZ Brassó megyei szervezete először rendezett oktatási konferenciát. Az eseményen 

több mint nyolcvan Brassó és Kovászna megyéből érkező pedagógus vett részt, országos és 

helyi szinten, illetve külföldön is jól ismert szakemberek tartottak előadást február 17-én a 

brassói Áprily Lajos Főgimnázium dísztermében. Kovács Attila, az RMDSZ Brassó megyei 

szervezetének elnöke elmondta, a konferencia célja képezni a megye magyar pedagógusait, 

intézményvezetőit, segítve őket abban, hogy a gyermekeket minőségi oktatásban részesítsék. 

A jelenlévőket párbeszédre, közös stratégiatervezésre kérte fel. „Legyenek partnerek abban a 

kihívásban, hogy fogékonnyá tegyük gyermekeinket a magyar ügyek iránt” − zárta 

köszöntőjét a rendezvény házigazdája.  

 

A többnyelvűségről fog tanácskozni 47 ország képviselete Bálványosfürdőn 
2018. február 18. – maszol.ro, Krónika 

Kovászna Megye Tanácsa meghívására az Európa Tanács önkormányzati kongresszusa 

bizottsági ülést tart májusban Bálványosfürdőn, ahol nemzetközi konferenciát is szerveznek 

Nyelvhasználat a helyi és regionális önkormányzatokban témában. A rendezvényre az Európa 

Tanács 47 tagállamából érkeznek önkormányzati képviselők, akik a romániai kisebbségek 

helyzetével ismerkednek meg, hangsúlyosan az önkormányzatokban alkalmazott 

többnyelvűségre összpontosítva. „Európa szerte látszik: a nemzetközi egyezmények ellenére a 

kisebbségi jogok bővítése, így a többnyelvűség is úgymond az állam jogalkotói 
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http://www.nyugatijelen.com/jelenido/tapasztalatcsere_es_egyuttmukodes.php
http://www.erdon.ro/szabo-jozsef-gozerovel-zajlik-a-felretajekoztatas-is/3769153
https://szekelyhon.ro/aktualis/az-sznt-szerint-kulonos-fontossaggal-bir-az-idei-felvonulas
http://itthon.transindex.ro/?hir=50654
http://www.maszol.ro/index.php/belfold/92458-a-tobbnyelv-segr-l-fog-tanacskozni-47-orszag-kepviselete-balvanyosfurd-n
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nagylelkűségétől és a többség döntésétől függ. A gyakorlatban mi azt tapasztaljuk, a helyi és 

regionális önkormányzatok számára az állam nem biztosítja maradéktalanul a feltételeket az 

anyanyelvhasználat kiteljesítéséhez, és egyáltalán nem biztosítja azokat a szükséges 

költségvetési alapokat, amelyek a többnyelvűséggel járó többletkiadásokat tudják fedezni. 

Nekünk az a célunk, hogy Székelyföldön a magyar is hivatalos nyelv legyen a román mellett, 

és a mindennapok normalitásához tartozzon az a lehetőség, amit egy kétnyelvű űrlap jelent” 

– fogalmazott Tamás Sándor. 

 

Befogott száj: Magyary Előd nem kért nyilvánosan bocsánatot marosvásárhelyi 
képviselőtársától 
2018. február 18. – Krónika 

Ígérete ellenére nem kért nyilvánosan bocsánatot Magyary Előd, a marosvásárhelyi 

önkormányzat RMDSZ-es frakcióvezetője Györfi Júliától, a Szabad Emberek Pártjának (POL) 

helyi képviselőjétől, akinek a korábbi tanácsülésen azt mondta: „Fogd be a szád!". Györfi 

Júlia a Krónikának azt nyilatkozta: a vásárhelyi tanács csütörtöki rendkívüli ülésén nem 

történt nyilvános bocsánatkérés, ehelyett Magyary az ülés végén odament hozzá, és közölte, 

magánemberként és orvosként bármikor számíthat rá POL-os kollégája, de mindketten 

tudják, hogy a politika másként működik. 

 

Bocskai-zarándoklat Erdélyben: a fejedelem koronájának másolatát is elhozták 
az emlékkörútra 
2018. február 18. – Krónika 

Több erdélyi település érintésével – immár tizenkettedik alkalommal – zajlott le a Bocskai-

zarándoklat a hétvégén, a magyarországi hajdúvárosok küldöttségének részvételével. A 

zarándokok a fejedelem koronájának másolatát is magukkal hozták. 

 

Undorító kampányakció a határon túli magyarok szavazati joga ellen 
2018. február 19. – Krónika 

Egy öttagú erdélyi magyar családot ábrázoló, lopott fényképpel és hazugságokat állítva 

indított internetes kampányakciót a Ne szavazhasson, aki SOHA nem élt itt nevű Facebook-

oldal – hívta fel a figyelmet a Magyar Nemzet. A 36 ezer követővel bíró oldalra péntek délután 

egy Felsősófalván élő panziótulajdonos, Parajdi Kálmán Endre – feltehetően a panzió 

honlapjáról leszedett – családi fotóját töltötték fel a következő felirattal: „Ez a határon túli 

család még sosem járt Magyarországon! A szülők mégis elmennek szavazni az én gyermekeim 

sorsáról!” 

 

Felújítják a magyar királyok termét Homonnán 
2018. február 16. – hirek.sk 

Felújítják a magyar királyok termét a homonnai Vihorláti Múzeumban. A reneszánsz kastély 

leglátványosabb szobájának falait 50 magyar király és fejedelem arcképe díszít. Szent István, 
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Szent László vagy Nagy Lajos – csak, hogy néhányat említsünk az uralkodók közül, akik 

helyet kaptak a 60 és fél négyzetméteren a homonnai Vihorláti Múzeumban. Csáky István 

akkori birtokos a 18. század végén négy termet újíttatott fel a kor divatja szerint. 

 

Szinte élete utolsó pillanatáig szolgált – elhunyt Gyüre Lajos 
2018. február 16. – Felvidék Ma, hirek.sk, Új Szó 

Február tizenötödikén, Kassán, életének nyolcvanhetedik évében elhunyt Gyüre Lajos költő, 

színműíró, tanár, dramaturg, irodalomtörténész – a felvidéki magyar nemzeti közösségért 

szinte utolsó pillanatáig munkálkodó tagja – egy vérbeli magyar. 

 

Menyhárt József a Felsőházi-teremben a Kárpát-medencei családokhoz szólt 
2018. február 17. – MTI, hirek.sk 

A Magyar Közösség Pártjának elnöke a tőle megszokott természetes stílusban szólította meg 

hallgatóságát. A család szó nyelvi elemzését levezetve bizonyította, hogy a magyar családok a 

Kárpát-medence „cselédei” abban az értelemben, hogy a közösség megmaradását, jövőjét 

szolgálják. Menyhárt úgy fogalmazott, hogy a családok szolgálata azonban nem új keletű. A 

civil szféra már a rendszerváltozást követően felvállalta a családok támogatását, majd 2001-

től szervezett formában működtek a Felvidéken. 

 

Elhunyt Szabó Rezső 
2018. február 17. – Felvidék Ma, Körkép 

Nyolcvankilencedik évében február 17-én elhunyt a felvidéki magyarság kiemelkedő közéleti 

személyisége, dr. Szabó Rezső jogász, politikus. Személyében egy olyan embert veszítettünk 

el, aki a politikai és kulturális életben egyaránt komoly szerepet vállalt és ahol munkálkodott, 

mindenütt jelentős eredményt mutatott fel. Közéleti pályájának csúcsát az 1968-as 

csehszlovákiai reformidőszak jelentette. Többek között az ő nevéhez fűződik az itt élő 

magyarság követeléseinek tételes megfogalmazása is. Ezen időszakban ő állt a Csemadok 

élén, a Szlovák Nemzeti Tanácsnak pedig alelnöke volt. 

 

Bővül a Szent Erzsébet Főiskola magyar nyelvű képzése 
2018. február 17. – Felvidék Ma 

A pozsonyi Szent Erzsébet Egészségügyi és Szociális Munka Főiskola dunaszerdahelyi 

kihelyezett tagozata pénteken ismertette az intézmény kínálta tanulmányi 

programokat.  Bejelentették, hogy a 2018/19-es akadémiai évben magyar nyelvű 

menedzsment- és pszichológiai képzéssel bővül a főiskola tanulmányi programja. 

 

Az alapismereteket minden gyereknek anyanyelvén kellene megszereznie 
2018. február 18. – hirek.sk 

Az alapismereteket minden tanulónak az anyanyelvén kellene megszereznie, hiszen az a tudás 

elsajátításának legkönnyebb és legmegfelelőbb formája – mondta Orosz István, a 

rimaszombati Tompa Mihály Magyar Tannyelvű Alapiskola igazgatója. Véleményével egyetért 
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Főző Zsolt pedagógus is, a helyi önkormányzat képviselője, az oktatási, ifjúsági, kulturális és 

sportbizottság elnöke. „A gyermek a tudást éppen az anyanyelvén, a legszűkebb környezete 

által beszélt nyelven sajátítja el legkönnyebben. Véleményem szerint minden kisebbségi 

környezetben élő gyermek számára a nemzetiségi alapiskola a legjobb megoldás” – 

nyilatkozta Orosz, majd hozzátette: amennyiben a tanuló további életét Szlovákiában képzeli 

el, saját érdekében az állam nyelvét meg fogja tanulni. 

 

A magyar széppróza napján Rőszerné Fodor Ágnes kapta a Jókai-díjat 
2018. február 18. – MTI, hirek.sk, Felvidék Ma 

Jókai Mór születésének 193. évfordulóján, február 18-án először ünnepelhettük a magyar 

széppróza napját az írófejedelem szülővárosának Kultúrpalotájában. A Kárpát-medence-

szerte zajló rendezvénysorozat hivatalos komáromi nyitánya keretében a 12. Jókai-díjat a 

Jász-Nagykun-Szolnok megyei Martfűn élő Rőszerné Fodor Ágnes magyar nyelv és irodalom 

szakos középiskolai tanár vehette át. 

 

A szerbiai szlovákok kapják a legtöbb támogatást az “anyaországtól” 
2018. február 18. – Körkép 

Kevesen élnek a szlovák nyelvtanulás lehetőségével a „külhoni szlovákok közül. Azokban az 

országokban, ahol az ott élő szlovákságot elismerik nemzeti kisebbségként, joguk van az 

anyanyelvű oktatáshoz. Csehországban és Szlovéniában azonban nagyon kevesen élnek ezzel 

a lehetőséggel. „Nemzeti kisebbség státusszal rendelkeznek a csehországi, magyarországi, 

lengyelországi, ausztriai, romániai, szlovéniai, szerbiai és ukrajnai szlovákok” jegyzi meg a 

Külhoni Szlovákok Hivatala. Csehországon és Szlovénián kívül mindegyik országban 

biztosított a lehetőség a szlovák nyelviskolai oktatására. 

 

Magyar nyelvű közlekedési jelzőtáblák – az SNS foglalkozni kíván a kérdéssel 
2018. február 18. – hirek.sk 

Anton Hrnko, a Szlovák Nemzeti Párt első alelnöke meglepetten reagált a magyar nyelvű 

közlekedési jelzőtáblák szlovákiai közutak mentén való kihelyezésének hírére. Mint mondta, a 

koalícióban semmi ilyesmiről nem volt szó. Ez meghaladja a koalíciós megállapodás kereteit, 

amely szerint a kisebbségi térségek helyzetében a status quo marad”. 

 

Szakmai képzést szerveztek a vajdasági néptáncoktatóknak 
2018. február 18. - Pannon RTV 

Népi játék- és néptáncmódszertani továbbképzést tartottak vasárnap a palicsi Vigadóban. A 

tanfolyamra népi ismeretekkel, néptánccal foglalkozó oktatók jelentkezhettek. A képzés célja, 

hogy a résztvevők olyan elméleti és gyakorlati tudást szerezzenek, amellyel színesíteni tudják 

a foglalkozásokat.   

 

Pancsovai állomásához ért a Magyar Szó élőújság-sorozata 
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2018. február 17. - Pannon RTV 

Dél-Bánátban már hosszabb ideje nem lehet magyar újságot vásárolni, mégis sokan 

ellátogattak a helybeli Petőfi Sándor Magyar Művelődési Egyesület székházában megtartott 

találkozóra. Pancsován 1700 magyar él. Körülbelül még ugyanennyien vannak a külvárosának 

számító Hertelendyfalván. A magyar tannyelvű általános iskolai oktatás a városban a múlt 

század hatvanas éveiben megszűnt. Csak a hertelendyfalvi Testvériség-Egység Általános 

Iskolában vannak még magyar osztályok. 

 

A víg özvegyet közel kétezren látták Szabadkán 
2018. február 19. - Pannon RTV 

Lehár népszerű örökzöldje, A víg özvegy vasárnap balettváltozatban jutott el Szabadkára az 

OperaTúra jóvoltából. Horvátországban folytatódik az Operatúra, Eszékre indul a társulat. 

Az egyik legnépszerűbb operett balettváltozatát közel kétezer néző láthatta a szabadkai 

sportcsarnokban a Magyar Nemzeti Balett előadásában. Solymosi Tamás balettigazgató 

elmondta, hogy a turné szervezésekor fontosnak tartották, hogy teljes élményt tudjanak 

nyújtani, ezért a produkciókat teljes létszámú, hiánytalan fellépői gárda adta elő. 

 

Zenta: Fennállásának tízéves évfordulóját ünnepelte a Rozetta Kézműves 
Társaság 
2018. február 18. – Vajdaság MA 

A Rozetta Kézműves Társaság tagsága nagyszabású ünnepséget tartott a hétvégén a Népi 

Technika nagytermében, ahol felidézték az elmúlt évek legmeghatározóbb pillanatait, 

valamint megfogalmazták az elkövetkező időszak célkitűzéseit is. 

 

Gyermekek szűrővizsgálatával elkezdődött a Katolikus Karitász idei 
egészségügyi programja Kárpátalján 
2018. február 17. – MTI, karpatalja.ma, Kárpátalja  

Kétszáz gyermek szűrővizsgálatával kezdődött el a Huszthoz közeli Visken a Katolikus 

Karitász idei, a magyar kormány által 17 millió forinttal támogatott kárpátaljai egészségügyi 

programja. Grezsa István, a Miniszterelnökség Szabolcs-Szatmár-Bereg megye 

és Kárpátalja fejlesztési feladatainak kormányzati koordinációjáért felelős kormánybiztosa 

szombaton sajtótájékoztató keretében jelentette be Visken, hogy a Miniszterelnökség 17 

millió forinttal járul hozzá a Katolikus Karitász 2018-as kárpátaljai egészségügyi 

programjának a megvalósításához. Erről az MTI-t telefonon tájékoztatva kifejtette, hogy a 

segélyszervezet kárpátaljai szűrővizsgálatai szervesen kapcsolódnak a magyar kormány által 

indított Kárpát-medencei óvoda- és iskolafejlesztési programhoz. 

  

Nem született megállapodás a müncheni orosz-ukrán külügyi csúcson 
2018. február 17. – karpatalja.ma 
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Szergej Lavrov orosz külügyminiszter ukrán hivatali kollégájával, Pavlo Klimkinnel pénteken 

Münchenben a kelet-ukrajnai válság rendezéséről, a 2015 februárjában Minszkben 

nemzetközi közvetítés eredményeként aláírt egyezmények rendelkezéseinek teljesítéséről is 

megbeszélést folytattak. Az 54. Müncheni Biztonságpolitikai Konferencia keretében folytatott 

tárgyalásról szólva Klimkin elmondta, hogy semmilyen megállapodás nem született. 

  

Kárpátaljára látogatott Marina Poroshenko 
2018. február 17. – karpatalja.ma, Kárpátalja 

Petro Porosenko ukrán államfő felesége szerdán egynapos munkalátogatásra érkezett 

megyénkbe. A nap folyamán egyes információk szerint hét helyszínre látogatott el, köztük 

négyre az újságírók kíséretében. Reggel Marina Porosenko részt vett az Inkluzív 

Erőforrásközpont ünnepélyes megnyitásán Ungváron. Az intézményt a Miniszteri Kabinet 

tavaly júliusban hozott határozata értelmében hozták létre a 2–18 éves korú fogyatékos 

gyerekek pedagógiai fejlesztése érdekében.  

  

A Pesti Vigadóban mutatták be A sátán fattya című játékfilmet 
2018. február 16. – karpatalja.ma 

A Pesti Vigadóban mutatták be pénteken Zsigmond Dezső A sátán fattya című 

nagyjátékfilmjét, amely a kárpátaljai magyarság sorsát, az 1944-ben Kárpátalján történt 

tragikus eseményeket, a málenkij robotot, a helyiek meghurcoltatását mutatja be. 

  

Nélküle nem maradna fenn a város magyar közössége 
2018. február 17. – Kárpátalja 

Most, amikor a soviniszta ukrán kormány – oktatási hálózatunk felszámolási kísérlete útján 

is – nemzetrészünk eltaposására törekszik, most kell nagyon a remény. Most kell nagyon a 

bátor kiállás. És most kell nagyon a csendes nemzetépítő munka is, hogy maroknyi magyar 

közösségek se kerüljenek a történelem múlt idős fejezetébe. Ezt a csendes nemzetmentő 

munkát végzik a Huszti Magyar Tannyelvű Általános Iskolában is. 

 

Házasság hete a Beregi Református Egyházmegyében 
2018. feburár 17. – Kárpátalja 

A Beregi Református Egyházmegye ebben az esztendőben második ízben szervezte meg a 

Házasság hete ünnepsorozatát, amely arra hivatott, hogy a gyülekezetinkben élő házaspárok 

újra átgondolják és megerősítsék házassági fogadalmukat. Öt helyszínen több száz 

résztvevővel zajlottak az események február 5-11 között.  

 

Böjte Csaba ismét Bécsben 
2018. február 17. – volksgruppen.orf.at 

Előadást tartott Bécsben Böjte Csaba február 17-én, a Collegium Hungaricumban. Böjte 

Csaba a KMÈM meghívására 2002 óta minden évben eljön Bécsbe, hogy az itt élő 
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magyarokhoz is közelebb hozza az ő “gyermekeinek” sorsát. Böjte Csaba február 18-án, 

vasárnap 11.00 órakor ifjúsági szentmisét tart Bécsben - 17.00-kor pedig a Wr. Neustadt-i 

Dómban prédikál magyar nyelven az ott élő híveknek. 

 

„Bélyegeken a Reformáció“ 
2018. február 17. – volksgruppen.orf.at 

A Reformáció 500. és a Magyar Református Egyház megalakulásának 450. évfordulójának 

tiszteletére Kocsis Attila, debreceni református lelkész egy érdekes kiállítást állított össze 

bélyeggyűjteményéből. A vándorkiállítás jelenleg Bécsben látható, a Collegium-

Hungaricumban március 9-ig, később Felsőőrre kerül, a református paplakba. 

 

Tanulmányút fiataloknak 
2018. február 18. – volksgruppen.orf.at 

A Rákóczi Szövetség Diaszpóra Programjának keretében 2018 folyamán a diaszpórában élő 

10 és 29 év közötti magyar fiataloknak ismét lehetőségük van magyarországi tanulmányúton 

való részvételre. Az Ausztriai Magyar Szervezetek Kerekasztala idén is részt vehet a 

programon, így akár negyven ausztriai magyar fiatal is lehetőséget kaphat arra, hogy néhány 

nap alatt felfedezze Magyarországot. 

 

Elektronikus sajtó 

 

 

Határok nélkül 

2018. február 16. – Kossuth Rádió 

  

A kétnyelvű táblák kihelyezése gyakorlattá válhat Szlovkiában 

Hallgatóink bizonyára emlékeznek arra, amikor a Kétnyelvű Dél-Szlovákia aktivistái a 

Dunaszerdahelyről Pozsonyba vezető forgalmas úton kitették – a hivatalos, csak szlovák 

feliratot tartalmazó tábla mellé – a kétnyelvű, magyar helységneveket is feltüntető útjelző 

táblát. Akkor a hatóság ezt nagyon gyorsan leszerelte, mondván: törvénybe ütköző. A 

közeljövőben azonban ez mindennapi gyakorlat lehet Szlovákiában. A belügyminiszter január 

19-én rendelet adott ki a közúti táblák kétnyelvűsítéséről.  

  

A Maros-Mezőségi Gazdaságfejlesztési Program nyertes pályázói ma írták alá a 

szerződéseket 

Ő
rv

id
é

k
 

http://volksgruppen.orf.at/magyarok/stories/2896055/
http://volksgruppen.orf.at/magyarok/stories/2890717/
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A Maros-Mezőségi Gazdaságfejlesztési Program nyertes pályázói ma írták alá a szerződéseket. 

A magyar kormány másfél milliárd forinttal támogat 520 mezőségi  gazdálkodót, és 

vállalkozót, gépek, eszközök beszerzésére, valamint a mezőgazdasági földterületek 

betelkezésére. A marosvásárhelyi eseményen ott volt Magyar Levente a Külgazdasági és 

Külügyminisztérium parlamenti államtitkára.  

 

Temesvár 2021-ben Európa kulturális fővárosa lesz 

A magyar közösségnek is meg kell, jelen kell lennie nyilvános helyeken, magyar nyelvű 

feliratokkal, információs anyagokkal, idegenvezetőkkel kell várnia a városba látogató 

magyarokat. A cél nem csak a magyar múlt, hanem a jelen és a jövő felvillantása is. Minderről 

szó volt a Temes megyei Civil Tanács csütörtöki ülésén. A több mint 25 magyar civil szervezet 

képviselőjének találkozója után beszélt a Határok nélkül munkatársa a Civil Tanács 

elnökével. 

 

A pályaválasztás előtt álló rozsnyói kilencedikesek a héten döntenek arról, hol 

tanulnak tovább 

A Felvidéken a nyelvhatár peremén fekvő Rozsnyó egykor virágzó kulturális élete, mára már 

megkopott, ahogy megváltozott a 20. század második felében az etnikai összetétele is.  A 

városban két magyar tannyelvű alapiskola van, a szakközépiskolája is magyar tannyelvű, és 

két középiskolájában is működik magyar tagozat. A pályaválasztás előtt álló 

kilencedikeseknek ezekben a hetekben kell dönteniük arról, hol tanulnak tovább. 

 

Beszélgetés a Demokrácia 1x1 vetélkedő csíkszeredai versenyzőivel 

A Nemzeti Választási Iroda és a Nemzetpolitikai Államtitkárság közös szervezésében, az első 

félévben, külhoni magyar középiskolásokat is bevontak a Demokrácia 1x1 vetélkedőbe. A 

csíkszeredai Márton Áron Gimnázium négyfős csapatának két versenyzőjével és felkészítő 

tanárukkal a Határok nélkül munkatársa mérlegelte a nyereséget. 

 

2014 februárjában kezdődött el az aradi Kultúrpalota belső rekonstrukciója 

2014 februárjában kezdődött el az aradi Kultúrpalota belső rekonstrukciója, a külső javítási 

munkálatoknak már két évvel korábban nekiláttak. A sokáig elhúzódó építkezés lassan 

befejeződik, és idén, fennállásának 105. évfordulóján megnyílhat az egykoron az aradi magyar 

értelmiség által megálmodott közművelődési központ. A Határok nélkül munkatársának 

összeállításában a Kultúrpalota történetéről, és a felújítási tudunk meg részleteket. 

  

Határok nélkül 
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2018. február 18. – Kossuth Rádió 

  

Csáky Pál: mérföldkő az EP február 7-én elfogadott határozata az őshonos 

kisebbségek védelméről 

Az Európai Parlament február 7-én elfogadta  a Csáky Pál MKP-s képviselő által 

kezdeményezett a kisebbségek, főként az őshonos kisebbségek védelméről, hátrányos 

megkülönböztetésük tiltásáról szóló határozatot. Csáky Pál a pozsonyi sajtótájékoztatón 

mérföldkőnek nevezte a határozatot, mert 13 év után ez az első jelentősebb, kisebbségekkel  

foglalkozó dokumentum. Kalmár Ferenc, Magyarország szomszédságpolitikájának 

fejlesztéséért felelős miniszteri biztosa szerint ez csak az első lépés, de megnyílt az út, hogy 

további lépésekek tegyünk az őshonos kisebbségek védelmében.  

  

Rendhagyó eseménynek lehettek tanui a Marosvásárhelyiek hétvégén a főtéren 

Rendhagyó eseménynek lehettek tanui a Marosvásárhelyiek hétvégén a főtéren,  a ferences 

templom megmaradt tornyánál. Az Örökségünk őrei programban a katolikus iskola Szem 

csapata szervezésében köztéri Szent Antal-litániát tartottak.  47 évvel a ferences templom 

lebontása után ez volt az első liturgikus esemény a volt templom helyszínén.  

  

Több mint egy éve látható Bicskei Zoltán délvidéki filmrendező Álomhava c. 

alkotása 

Több mint egy éve látható Bicskei Zoltán délvidéki filmrendező Álomhava című alkotása. A 

magyar történelem különféle metszeteit megjelenítő film szöveges és képi dokumentálásának 

az ARACS c délvidéki közéleti folyóirat egy teljes lapszámot szenteltek.   

 

Több mint fél évszázados természetjárás és 38 évnyi kitartó 

gyűjtőmunka eredményeként jött létre Stefanov turistajelvény-kollekciója 

Több mint fél évszázados természetjárás és 38 évnyi kitartó gyűjtőmunka eredményeként jött 

létre Stefanov Titusz kétezer darabot meghaladó turistajelvény-kollekciója. A 77 éves 

nyugdíjas aradi fogtechnikus gyűjteményének egy részét hétfőn tette közszemlére. Az egykori 

aradi román tanítóképző, a Preparandia épületében kialakított múzeumban megnyílt kiállítás 

a Partium és Erdély múltjának keresztmetszete is egyben.  

 

Beszélgetés Albert Ferenc temesvári  szociológiaprofesszorral  

Albert Ferenc, a temesvári  szociológiaprofesszora élete is kötődött Aradhoz, 

gyermekkorában. Erre az időszakra emlékszik. A Határok nélkül riporterének adott 

interjúban felidézte, hogy lett belőle Albert Ferenc. 
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Kárpát Expressz 

2018. február 18. – M1 

 

9. népviseletes bál a Kassa megyei Buzitán 

Nagy volt a készülődés a Kassa megyei Buzitán, ahol kilencedik alkalommal szerveztek 

népviseletes bált. A nagyidai Ilosvai Selymes Péter Néptáncegyüttes tagjai is részt vesznek az 

előkészületekben. 

 

Látogatás a vajdasági Kockica családi vállalkozás 

A vajdasági Kockica vállalkozásnál járt a Kárpát Expressz stábja. A többgenerációs családi 

vállalkozást – amely ma már alkalmazottaknak is munkát ad – harminc éve, 1989-ben 

alapította Lőrincz Imre.  

 

Maskarás felvonulással búcsúztatták a farsangot Csíkszentsimonban 

Muzsika, tánc, mókás szereplők a Csíkszentsimonban megrendezett farsangbúcsúztatón. 

Hargita megye hagyományőrző csapatai immár 25. alkalommal gyűltek össze, hogy 

elbúcsúztassák a farsangot. 

 

A kárpátaljai Nagybereg a hagyományos szőttesek kincsestára 

A kárpátaljai Nagybereg a hagyományos szőttesek kincsestára. Itt és a környező településeken 

300-nál is több mintát tartanak számon. Még mindig sok portán áll a szövőszék, vagy ahogy 

ezen a vidéken nevezik: esztováta.   

 

Térkép  

2018. február 17. – Duna World 

A keresztény egyházak és civil szervezetek összefogásával a család, a házasság fontosságára 

hívja fel a figyelmet a Házasság hete elnevezésű kezdeményezés, amelyhez ma már négy 

kontinens huszonegy országából csatlakoznak különféle rendezvényekkel. Az elmúlt évekhez 

hasonlóan mi is foglalkozunk a házasságot, a családot és a gyermeknevelést érintő 

legfontosabb kérdésekkel. Bemutatunk boldog házasságokat, de házasságra készülőket is. 

https://www.mediaklikk.hu/video/karpat-expressz-2018-02-18-i-adas-6/
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Ezúttal Székelyföldön kutatjuk a jó házasság titkát idilli környezetben, egy négygyermekes 

református lelkészcsalád otthonában. 

Határontúli püspökségek főpásztorai tartottak zarándoklatot Kalocsán. A külhoni 

egyházmegyék, a nagyváradi, az erdélyi és a csanádi püspökség főpásztorai Bábel Balázs, 

kalocsa-kecskeméti érsek meghívására érkeztek. Erdélyből és Délvidékről összesen kilenc 

püspök és két érsek. Bábel Balázs az eseményt a kalocsai érsekség múltjára való tekintettel 

hívta össze. Valaha a nagyváradi, erdélyi és csanádi püspökségek is Kalocsához tartozott. 

Közel ötven éve él együtt a Hidi házaspár a kárpátaljai Nagydobronyban. Három gyermekkel 

és sok-sok unokával áldotta meg őket a sors. Az együtt eltöltött öt évtized alatt egyszer sem 

mehetett le a nap úgy, hogy haraggal feküdjenek le. A jó házasság titkát az egymás iránti 

tiszteletben és megbecsülésben látják.  

A budapesti Operaház másfél évig tartó korszerűsítésének időszaka alkalmat adott arra, hogy 

a Társulat útra keljen és teljes értékű opera – és balettelőadásokat mutasson be a világ 

különböző pontjain. A Kárpát-Haza OperaTúra első részében tavaly Erdély és Partium nyolc 

városába juttattak el két nagyszabású produkciót. A csaknem négyszáz fős karaván most 

ismét útnak indult ezúttal először Kárpátalja és Felvidék városait kereste fel, majd Délvidék 

és Őrvidék határmenti magyar városaiban mutatja be előadásait. 

Testi-lelki betegségekkel küszködő időseknek nyújt szállást és orvosi ellátást a kolozsvári 

Theodóra Ház vezetője, orvosa, Dr. Szentágotai Lóránt. Korszerűen berendezett intézményt 

irányít, amely tulajdonképpen egy bentlakásos otthon, de kórházként is funkcionál. Ennél 

azonban sokkal többet nyújt. Ahogyan a betegei emlegetik: Szentágotai doktor az öregek és 

szegények orvosa. 

„Úgy járj, kelj ebben a földi világban, hogy a lépted nyomán az igazság, a jóság és a szépség 

virágai fakadjanak” – hirdeti Dánielisz Endre, a nagyszalontai Arany János Múzeum 

alapítója, a hajdúváros helytörténésze, aki több mint két évtizeden át volt az intézmény 

igazgatója. A páratlan relikviagyűjtemény most megújul a Magyar Kormány támogatásából. A 

Petőfi Irodalmi Múzeum és Széchenyi Könyvtár Arany János 201.-ik születésnapjára egy 

korszerű, állandó kiállítást készít. 

Életének 92. évében elhunyt Kallós Zoltán a magyar néprajzkutatás kiemelkedő alakja. A 

Nemzet Művésze címmel és a Magyar Corvin-lánccal kitüntetett kétszeres Kossuth- díjas 

erdélyi néprajzkutató a Mezőségen, Kalotaszegen, Moldvában és Gyimesben gyűjtötte a 

folklórnak úgyszólván minden műfaját. Létrehozta a Kallós Zoltán Alapítványt, amelynek 

keretében szórványvidékeken  élő magyar gyerekek tanulhatnak anyanyelvükön Válaszúton 

bentlakásos rendszerben. Jövő heti adásunkban egy portréval tisztelgünk emléke előtt. 

Ady Endre is rocker volt a maga módján – legalábbis ezt vallja a csíkszeredai Role Zenekar, 

akik nem mindennapi módon próbálják megszerettetni a verset olyan fiatalokkal is, akik a 

magyar klasszikusok köteteit csak kötelező olvasmányként veszik a kezükbe. Rockos 

dallamokkal zenésítették meg nemcsak Ady, hanem számos nagy magyar költő verseit. Ezt 

viszik el koncertjeikkel a világ különböző részein élő magyar közösségekhez. 
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Öt kontinens 

2018. február 17. – Duna World 

Magyarországon 2008 óta minden év februárjában egy hétig a házasság és a család kerül a 

figyelem középpontjába. A több mint húsz országban jelen lévő nemzetközi mozgalom két 

évtizede indult el az Egyesült Királyságból azzal a céllal, hogy a család értékeit hangsúlyozza. 

Ez a hét mindarról szól, amit a család jelent: erő, hit, felelősség, szeretet, bizalom, remény, 

jövőkép…és még sorolhatnánk. Idén a Házasság Hete különösen kiemelt abból a 

szempontból, hogy az anyaországban ez az év a Családok Éve. Mai adásunkban többek között 

mi is igyekszünk olyan házaspárokat bemutatni, akiknek élete példamutató. 

Jókai Mór leszármazottja ma gyerekorvosként dolgozik Budapesten. Jókay Kinga bár 

Chicago-ban született és évtizedeket élt Amerikában, mégis fontosnak érezte, hogy hazajöjjön 

és itt telepedjen le. 

A magyar kultúra és tudomány hét kiemelkedő képviselőjének adta át Áder János 

köztársasági elnök hétfőn a Parlamentben Corvin-láncot. Közéjük tartozott Sir George Radda 

a világhírű magyar származású biokémikus is. A professzor dolgozta ki azt a képalkotó 

eljárást, amelyet ma MRI-nek nevezünk. 

Cserkészek, huszárok, néptáncosok, magyar tanárok és egy magyar kórus. Magyar múzeum, 

filmfesztivál, katolikus és református misszió. Ilyen és ehhez hasonló aktív és sokrétű magyar 

szervezetekkel működnek a San Fransisco öböl környékén élő magyarok. 

A Chicagóban élő honfitársaink a kezdetektől tudják, hogy kultúráju7k megőrzése tartja majd 

egyben közösségüket is. A nagy létszámú chicagói magyarság lelkesen vesz részt a a magyar 

kultúra ápolására létrehozott eseményeken.  

 
 

https://www.mediaklikk.hu/video/ot-kontinens-2018-02-17-i-adas/

