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Nyomtatott és online sajtó 
 

 

Potápi: kiemelten fontosnak tartja a kormány a hétvégi magyar iskolák 
támogatását 
2018. február 24. – MTI, hirado.hu, Magyar Hírlap, Kormany.hu, Origo.hu, Vajdaság MA, 

OrientPress, hirek.sk, Echo TV 

A magyar kormány kiemelten fontosnak tartja a hétvégi magyar iskolák támogatását, az 

intézmények jelentősen hozzájárulnak a magyar identitás megőrzéséhez - mondta Potápi 

Árpád János nemzetpolitikai államtitkár pénteken Budapesten. A hétvégi magyar iskolák 

találkozóját első alkalommal rendezték meg Budapesten, a programra közel 100 résztvevő 

érkezett a világ minden tájáról. Potápi Árpád János rámutatott: ismereteik szerint 213 hétvégi 

magyar iskola működik a nagyvilágban, amelyeket tavaly egy kérdőívvel kerestek meg és erre 

117-en válaszoltak. Ezen intézményekben mintegy 5200-5300 gyermek tanul. A 

nemzetpolitikai államtitkár azt mondta: szeretnék ezeket az intézményeket minél inkább 

támogatni, hogy a fiatalságot meg tudják őrizni magyarnak. Az államtitkárság ezért tavaly két 

pályázatot hirdetett, a hétvégi iskolák számára 200 milliós, a diaszpóra szervezetei számára 

300 milliós kerettel. 

 

Kezdjünk el együtt munkálkodni Közép-Európa dicső jövőjéért 
2018. február 23. – MTI, Kormany.hu, Magyar Idők, Híradó, Vajdaság MA, Pannon RTV, 

Maszol.ro, Krónika, Kárpátalja.ma 

Potápi Árpád János államtitkár szerint Mátyás király példája ma azt üzeni, hogy a térség 

népei túltekintve vitáikon kezdjenek el együtt munkálkodni Közép-Európa dicső jövőjéért. A 

Miniszterelnökség nemzetpolitikai államtitkára Kolozsváron, Mátyás király szülővárosában 

beszélt erről az uralkodó születésének az 575. évfordulóján. Felidézte, hogy Mátyás királyt a 

térség megannyi népe tekinti magáénak. "Neve ma magyarul, horvátul, csehül, románul is 

ugyanazt jelenti: térségünk régi dicsőségének a visszaszerzését. Nézzünk az ő szemével és 

túltekintve vitáinkon, harcainkon kezdjünk el együtt munkálkodni Közép-Európa dicső 

jövőjéért" - jelentette ki az államtitkár. Az államtitkár megállapította, hogy Mátyás király - 

amint a kolozsvári szoborcsoport kompozíciója is üzeni - messzebbre látott kortársainál. 

Meglátta, hogy csak egy erős és öntudatos ország maradhat fenn, és Közép-Európa népei csak 

együtt védhetik meg keresztény gyökereiket. 

 

Szilágyi Péter: a pedagógusok őrzik magyarságunkat 
2018. február 24. – MTI, hirado.hu, hirek.sk, baon.hu, veol.hu, feol.hu, Magyar Idők, 

hirek.sk, InfoRádió, Kárpátalja, kemma.hu, sonline.hu 

A pedagógusok őrzik, védelmezik magyarságunkat - mondta a Miniszterelnökség 

nemzetpolitikáért felelős helyettes államtitkára szombaton a Budapesti Kongresszusi 

Központban megrendezett Pedagógus Expón. Szilágyi Péter kiemelte: a szakpolitika biztosítja 
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az oktatás kereteit, de tartalommal a pedagógusok elhivatottsága, szenvedélye tölti meg. Ők 

állnak a felnövekvő nemzedék mögött és mellett, amikor megteszik első lépéseiket, leírják 

füzeteikbe első szavaikat vagy először szavalják el a Himnuszt. 

 

Szili Katalin: az EU a migránsokkal szívesen foglalkozik, az őshonos 
kisebbségekkel viszont nem 
2018. február 24. – MTI, Origo.hu, pestisracok.hu, hirado.hu, Magyar Idők, 888.hu , Magyar 

Hírlap 

Az unió ma a migránsokkal szívesen, miközben az őshonos kisebbségekkel egyáltalán nem 

foglalkozik, ezért fontos, hogy sikerrel záruljon a Minority SafePack aláírásgyűjtés - jelentette 

ki Szili Katalin miniszterelnöki megbízott szombaton a Hallgatói Önkormányzatok Országos 

Konferenciájának (HÖOK) közgyűlésén Gyöngyösön. Szili Katalin előadásában úgy 

fogalmazott, hogy az EU sajátosan áll az őshonos kisebbségek védelméhez. Az újonnan 

csatlakozóknak szigorúan számot kell adniuk erről, ám a tagországok esetében a közösség 

döntéshozó fórumai már nem foglalkoznak a témával, azt nemzeti hatáskörnek tekintik.  

 

A KMKSZ szerint a magyarországi ellenzéki pártok gyűlöletkampányt folytatnak 
a határon túli magyarok ellen 
2018. február 24. – MTI, hirado.hu, 888.hu, Magyar Idők, gondola.hu, Kárpátalja, Magyar 

Hírlap  

A Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség (KMKSZ) választmánya szombati beregszászi 

ülésén nyilatkozatot fogadott el, amelyben felháborítónak nevezi és elítéli a magyarországi 

ellenzéki pártok által indított "gyűlöletkampányt, melynek kereszttüzébe a határon túli 

magyarok kerültek". Az MTI-hez is eljuttatott nyilatkozat szerint a KMKSZ sajnálatosnak 

tartja, hogy egyes ellenzéki pártok "érdemi alternatíva híján az anyaországi és a határon túli 

magyarok közötti ellentétek szításával kívánnak szavazatokat gyűjteni a közelgő parlamenti 

választásokon". Nyilatkozata szerint a KMKSZ úgy véli, a határon túli nemzetrészek, köztük a 

kárpátaljai magyarság a sok évtizedes elszakítottsága ellenére mindig is a magyar nemzet 

része volt, és emlékeztet arra, hogy a kárpátaljai magyarok örömmel fogadták a magyar 

kormány nemzetegyesítési programját. " 

 

Szilágyi: a következő hetekben elbírálják a hétvégi magyar iskoláknak kiírt 
pályázatokat 
2018. február 24. – MTI, Magyar Idők, M1, hirek.sk, Propeller.hu, Webrádió  

 A következő hetekben elbírálják a diaszpórában működő hétvégi magyar iskoláknak kiírt 

pályázatokat, 200 millió forint áll rendelkezésre - mondta a Miniszterelnökség 

nemzetpolitikáért felelős helyettes államtitkára az M1 aktuális csatornán szombaton. Szilágyi 

Péter felhívta a figyelmet arra, hogy a hétvégi magyar iskolák önszerveződő oktatási 

közösségek. Egyre népszerűbbek ezek az intézmények, ez jelzi, hogy egyre fontosabb a 
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https://magyaridok.hu/belfold/kovetkezo-hetekben-elbiraljak-hetvegi-magyar-iskolaknak-kiirt-palyazatokat-2834214/
https://magyaridok.hu/belfold/kovetkezo-hetekben-elbiraljak-hetvegi-magyar-iskolaknak-kiirt-palyazatokat-2834214/
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magyar nyelv és a kultúra megtartása - hangsúlyozta, hozzátéve, 213 hétvégi iskoláról tudnak, 

ezekkel az államtitkárság kapcsolatot tart. 

 

Gulyás: a kommunizmus mindvégig megcsúfolta az emberi méltóságot 
2018. február 25. – MTI, hiraod.hu, Magyar Nemzet  

A kommunizmus barbárságának mértéke időszakonként eltérő volt, de a rendszer mindvégig 

semmibe vette az alapvető szabadságjogokat, megcsúfolta az emberi méltóságot, szétzilálta a 

polgári társadalmat, tönkretette a falusi közösségeket, üldözte az egyházakat és 

megnyomorította a magyar családokat - mondta a Fidesz frakcióvezetője vasárnap, a 

kommunizmus emléknapja alkalmából, a Magyar Nemzeti Múzeum málenkij robot 

emlékhelyén tartott rendezvényen.  Gulyás Gergely a ferencvárosi pályaudvar mellett 

található helyszínen elmondta, a nemzet egészét ért veszteségre emlékeznek, amely egyenes 

következménye volt annak, hogy Magyarországot a jaltai világrend megalkotói az évezredes 

szerves nyugati kötődése ellenére a Kelethez sorolták.  

 

Rétvári: méltóan kell megemlékezni az első világháború áldozatairól 
2018. február 24. – MTI, hirado.hu, Origo 

Méltóan kell megemlékezni az első világháborúban elesettekről, hiszen ők a legnagyobb 

áldozatot hozták azzal, hogy az életüket adták a hazájukért – mondta az Emberi Erőforrások 

Minisztériumának parlamenti államtitkára szombaton, Vácon. Rétvári Bence az első 

világháború befejezésének századik évfordulója alkalmából rendezett hangversenyen 

köszöntőjében kiemelte: a hazaszeretetnek és a magyarságnak fontos része időről időre 

visszagondolni a száz évvel ezelőtti hősökre. 

 

Az erdélyi civilek által jelzett gondok is bekerültek az Európa Tanács jelentésébe 
2018. február 23. – Krónika, Nyugati Jelen 

Az erdélyi magyar civil szervezetek jelzései is bekerültek az Európa Tanácsnak a nemzeti 

kisebbségek védelméről szóló jelentésébe, adták hírül a kezdeményezők sikeresnek értékelve 

az eddigi munkát. A Civil Elkötelezettség Mozgalom (Cemo) és a Jogvédő Csoport az Identitás 

Szabadságáért (Advocacy Group for Freedom of Identity – AGFI) közösen, az Erdélyi Magyar 

Nemzeti Tanács (EMNT) pedig a Székely Nemzeti Tanáccsal (SZNT) együttműködve nyújtott 

be árnyékjelentést az Európa Tanács kisebbségvédelmi szerveihez 2017-ben, emlékeztetnek 

közös közleményükben az érintett szervezetek. Ezek képviselői a tavalyi év folyamán közösen 

találkoztak az ET tanácsadói bizottságának tagjaival. „A civilek által közösen megfogalmazott 

jelentésekben bemutatott jogesetek, kisebbségvédelmi esetek, jogsértések, 

diszkriminációellenes jogesetek majdnem kilencven százaléka bekerült a tanácsadói bizottság 

negyedik időszakos jelentésébe és a Romániának megfogalmazott ajánlások között is számos 

civilek által képviselt kisebbségi ügy szerepel” - mutat rá a közlemény.  

 

A Musai-Muszáj nem hátrál meg  
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https://www.hirado.hu/belfold/kozelet/cikk/2018/02/25/a-kommunizmus-mindvegig-megcsufolta-az-emberi-meltosagot
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https://kronika.ro/erdelyi-hirek/az-erdelyi-civilek-altal-jelzett-gondok-is-bekerultek-az-europa-tanacs-jelentesebe
http://itthon.transindex.ro/?cikk=27117
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2018. február 23. – transindex.ro 

A Musai-Muszáj aktivistái egy biciklire szerelt háromnyelvű helységnév táblát helyeztek el a 

polgármesteri hivatal udvarán. Az akció a Mátyás király szoborcsoporttól indult, ahol egy 

rövid nyilatkozatot hallhattak a jelenlévők, majd az aktivisták és a résztvevők közösen 

indultak a polgármesteri hivatal irányába. Bethlendi András elmondta, hogy 2017. február 21-

én született meg az a bírósági ítélet, amelynek szellemében ki kellett volna tenni a város 

összes ki- és bejáratához a többnyelvű helységnév táblákat. Azonban ez az egy év alatt 

mindössze négy ilyen tábla került ki az általuk tizenhatnak számolt táblából. 

 

Minority SafePack: szükség van még aláírásokra 
2018. február 23. – maszol.ro 

Nagyváradon nyitotta meg pénteken Sógor Csaba a nagyváradi Lorántffy Zsuzsanna 

Református Gimnázium első emeleti dísztermében a Reformáció Kelet-Közép-Európában 

című kiállítást, melyet a nagyváradi iskola diákjai állítottak össze. Az EP-képviselő Cseke 

Attila, az RMDSZ Bihar megyei elnöke társaságában a Minority SafePack polgári 

kezdeményezésről is beszélt. 

 

„Gyula és Arad testvérvárosok kapcsolata sikertörténet” 
2018. február 23. – Nyugati Jelen 

Idén is gazdag programsorozattal kívánja elmélyíteni a 24 évre visszanyúló testvérvárosi 

kapcsolatát Arad és Gyula, a két város 2018. évi együttműködési megállapodását szerdán 

írták alá a szomszédos város polgármesteri hivatalában. A dokumentumot Arad város 

nevében Bognár Levente aradi alpolgármester látta el kézjegyével, Gyula város részéről dr. 

Görgényi Ernő polgármester írta alá az együttműködési okiratot. 

 

A nagy kérdés: meg tudja-e tartani politikai súlyát az udvarhelyszéki RMDSZ 
Verestóy nélkül? 
2018. február 23. – szekelyhon.ro 

Hatalmas űr keletkezett az udvarhelyszéki RMDSZ élén Verestóy Attila volt elnök halála 

miatt, ezért Bíró Barna Botond ügyvezető elnök úgy érzi, hogy csapatmunkára lesz szükség a 

szervezet megerősítéséhez. Újra fogja alakítani az udvarhelyi érdekképviseletet is, mert azt 

szeretné, hogy önkormányzati képviselőik nyitottabban kezeljék a közösségi kérdéseket. 

Emellett szerinte fontos, hogy kezdeményező, tényeken alapuló politizálást folytassanak. 

 

Királya előtt tisztelgett Kolozsvár lakossága. Éljen Mátyás! 
2018. február 25. – Krónika, maszol.ro 

Rendhagyó módon, látványos rendezvényekkel ünnepelte a város nagy szülöttjét Kolozsvár 

lakossága Hunyadi Mátyás születésének 575. évfordulóján. A 26. Kolozsvári Mátyás Napok fő 

attrakciójának mindenképp a szombat esti fáklyás felvonulás és a Mátyás király szülőházára 

vetített fényjáték bizonyult, melyre a hideg időjárás ellenére több százan látogattak ki.  
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http://www.maszol.ro/index.php/belfold/92731-minority-safepack-szukseg-van-meg-alairasokra
http://www.nyugatijelen.com/jelenido/gyula_es_arad_testvervarosok_kapcsolata_sikertortenet.php
https://szekelyhon.ro/aktualis/a-nagy-kerdes-meg-tudja-e-tartani-politikai-sulyat-az-udvarhelyszeki-rmdsz-verestoy-nelkul
https://szekelyhon.ro/aktualis/a-nagy-kerdes-meg-tudja-e-tartani-politikai-sulyat-az-udvarhelyszeki-rmdsz-verestoy-nelkul
https://kronika.ro/erdelyi-hirek/kiralya-elott-tisztelgett-kolozsvar-lakossaga


 

 

 

Napi Nemzetpolitikai Sajtószemle – 2018. február 26. 
5 

Egységes arculattal népszerűsítették a Székelyföldet a bukaresti idegenforgalmi 
vásáron 
2018. február 25. – Krónika 

Közösen népszerűsítették a Székelyföld gazdag természeti, kulturális értékeit és turisztikai 

látványosságait Kovászna, Hargita és Maros megye turisztikai egyesületei a Bukarestben 

február 22–25. között megszervezett nemzetközi turisztikai vásáron, a Romexpón. 

 

Bugár Béla: Több kisebbségi ügyet oldott meg ez a kormány, mint a 
jobboldaliak 
2018. február 23. – bumm.sk, Új Szó 

Több olyan problémát, amelyek terén a tisztán jobboldali kormányok, az MKP vagy a Híd 

részvételével sem értek el előrelépést, a Smer-SD - SNS - Híd koalíciónak sikerült végül 

megoldania – jelentette ki csütörtökön Bugár Béla, a Híd elnöke a tablet.tv adásában. 

Példaként a mečiari amnesztiák eltörlését, a nyugdíjakat, valamint több kisebbségi ügyet 

említett. 

 

A beszédről és beszédkészség fejlesztéséről Kolonban az anyanyelv napján 
2018. február 23. – Felvidék Ma 

Február 21-én Kolonban beszélgetéssel egybekötött előadásra került sor A beszédkészség 

fejlesztése, a beszédzavarok megelőzése korai gyermekkorban címmel. Az estet a szervező Élő 

Zoboralja Polgári Társulás nevében Zilizi Zoltán nyitotta meg. A megjelent családok mellett 

üdvözölte a két szakelőadót, a Külhoni Magyarságért Díjjal kitüntetett Zupko Mária 

logopédust, valamint Zupko Teréz logopédust. 

 

Felújították a párkányi Szent Imre-templomot 
2018. február 23. – Új Szó 

Több mint 74 ezer euró-ba került a Szent Imre-plébániatemplom tetőszerkezetének javítása. 

A felújítást a város 1500 euróval támogatta. „Kisebb beruházást terveztünk. Miután 

elkezdődött a munka, akkor derült ki, hogy a gerendák nagy része elkorhadt. Nem bírták 

volna el a cserepeket” – magyarázta Magyar Károly esperes. Ezért szinte az összes gerendát 

kicserélték. 

 

Magyar sarok az Ung-vidéki és bodrogközi óvodákban 
2018. február 23. – Felvidék Ma 

Az Ung-vidékre és Bodrogközbe is eljutottak a Kárpát-medencei óvodafejlesztési program 

keretén belül létrehozott „Magyar sarok” módszertani csomagjai. A Magyar Kormány 

ajándékcsomagjait a program stratégiai partnereként közreműködő Szlovákiai Magyar 

Pedagógusok Szövetsége (SZMPSZ) juttatja el minden felvidéki magyar tanítási nyelvű 

óvodába. 
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https://kronika.ro/gazdasag/egyseges-arculattal-nepszerusitettek-a-szekelyfoldet-a-bukaresti-idegenforgalmi-vasaron
https://kronika.ro/gazdasag/egyseges-arculattal-nepszerusitettek-a-szekelyfoldet-a-bukaresti-idegenforgalmi-vasaron
http://www.bumm.sk/belfold/2018/02/23/bugar-bela-tobb-kisebbsegi-ugyet-oldott-meg-ez-a-kormany-mint-a-jobboldaliak
http://www.bumm.sk/belfold/2018/02/23/bugar-bela-tobb-kisebbsegi-ugyet-oldott-meg-ez-a-kormany-mint-a-jobboldaliak
http://felvidek.ma/2018/02/a-beszedrol-es-beszedkeszseg-fejleszteserol-kolonban-az-anyanyelv-napjan/
https://ujszo.com/regio/felujitottak-parkanyi-szent-imre-templomot
http://felvidek.ma/2018/02/magyar-sarok-az-ung-videki-es-bodrogkozi-ovodakban/
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Már 22 taggal büszkélkedik a Csemadok énekkara Búcson 
2018. február 23. – bumm.sk 

Búcson a Csemadok régi vezetőséggel, de új elnökkel vágott neki a 2018-as évnek. Grajszki 

Szabó Szilvia lemondása után Várady Gál Éva állt a helyi szervezet élére. A helyiek nemzeti 

ünnepeinken és a falu eseményeiben aktívan részt vállalnak legyen szó Böllérfesztiválról, 

Falusi Borversenyről. Jó kapcsolatot ápolnak a helyi magyar iskolával és az egyházakkal is. 

 

Duray Miklós: Amit most politikának neveznek, nem hiányzik 
2018. február 24. – Felvidék Ma 

Duray Miklós évek múltán sem veszített csípős stílusából. Továbbra is aktív, foglalkozik a 

politikával és a közélettel. Mi a véleménye az MKP jelenlegi elnökéről, akivel szoros 

kapcsolatban áll, vagy valamikori sokéves párttársáról, Bugár Béláról? Egyebek mellett erről 

is kérdezte Duray Miklóst a parlamentnelisty.sk portál. 

 

Oláh Zsanett: A külhoni magyar régiók között is segítünk kereskedelmi 
kapcsolatot teremteni 
2018. február 24. – Körkép 

A felvidéki magyar vállalkozások lehetőségeiről, kitörési pontjairól, az MNKH által nyújtott 

szakmai segítségről és a magyar vállalkozások kitörési pontjairól beszélgettünk Oláh 

Zsanettel, a Magyar Nemzeti Kereskedőház vezérigazgatójával Révkomáromban tartott 

Exportakadémián.  

 

Kisgéresben tartotta ülését az MKP Országos Tanácsa 
2018. február 24. – hirek.sk, Felvidék Ma 

Kisgéresben ülésezett a Magyar Közösség Pártja Országos Tanácsa. A tanácskozást követően 

kiadott nyilatkozat alapján a párt az év legfontosabb politikai eseményének az őszi helyi 

önkormányzati választásokat tartja. A Magyar Közösség Pártja helyi szervezeteinek a 

következő időszak fő feladata lesz a polgármester és képviselőjelöltek megválasztása, 

valamint az esetleges helyi egyeztetések megkezdése más politikai pártokkal. 

 

Évzáró közgyűlést tartott a Komáromi Szekeresgazda Hagyományőrző Egyesület 
2018. február 24. –hirek.sk 

Díszoklevelek átadásával és püspöki áldással egybekötött ünnepélyes évzáró közgyűlést 

tartott február 23-án este a helyi református templomban, majd a református kollégium 

imatermében a Komáromi Szekeresgazda Hagyományőrző Egyesület, amely már a 

Komárom-Esztergom megyei Értéktárba is felvételt nyert, illetve nagy esélye van a 

Hungarikumok Gyűjteményébe történő besorolásra. 

 

Káprázatos műsorral ünnepelték a gútai sportolókat 
2018. február 24. – bumm.sk 
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http://www.bumm.sk/regio/2018/02/23/mar-22-taggal-buszkelkedik-a-csemadok-enekkara-bucson
http://felvidek.ma/2018/02/duray-miklos-amit-most-politikanak-neveznek-nem-hianyzik/
http://www.korkep.sk/cikkek/interju/2018/02/24/olah-zsanett-kulhoni-magyar-regiok-kozott-segitunk-kereskedelmi-kapcsolatot-teremteni
http://www.korkep.sk/cikkek/interju/2018/02/24/olah-zsanett-kulhoni-magyar-regiok-kozott-segitunk-kereskedelmi-kapcsolatot-teremteni
http://www.hirek.sk/belfold/20180224161135/Kisgeresben-tartotta-uleset-az-MKP-Orszagos-Tanacsa.html
http://www.hirek.sk/itthon/20180224120245/Evzaro-kozgyulest-tartott-a-Komaromi-Szekeresgazda-Hagyomanyorzo-Egyesulet.html
http://www.bumm.sk/regio/2018/02/24/kaprazatos-musorral-unnepeltek-a-gutai-sportolokat
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Kimagasló sportteljesítmények elismeréséül nagyszabású gálaműsort tartottak Gútán. Kis 

túlzással a maga nemében sportnagyhatalommá váló egykori mezőváros legsikeresebb 

sportolói előtt tisztelgett. Semmivel sem spóroltak a gútai művelődési központ 

színháztermében tartott sport témájú shownál, amely a városban minden idők 

leglátványosabb műsorává lépett elő. 

 

A jövő hét elején Komáromban is aláírható lesz a MinoritySafePack 
2018. február 25. – bumm.sk, Felvidék Ma 

A Selye János Egyetem Hallgatói Önkormányzata és a Jókai Mór Diákkör jóvoltából 2018. 

02. 26-tól 28-ig, azaz hétfőtől szerdáig a Selye János Egyetem Konferenciaközpontjában és 

Tanárképző Karán személyesen aláírhatók az európai-szintű kezdeményezés ívei mind papír- 

mind online formában. A diákszervezetek aktivistái mindhárom nap reggel nyolctól délután 

négyig lesznek elérhetők az egyetem épületeinek előtereiben. 

 

Vágfüzesen a falu lakosainak közel negyede tagja a Csemadoknak 
2018. február 25. – bumm.sk 

Hétvégén tartotta évzáró taggyűlését a falu legnépesebb civil szervezete, a Ruhás Teréz 

vezette Csemadok. A taggyűlésen a község polgármestere is megjelent. A taggyűlés végén az 

elnök asszony megköszönte az elnökség munkáját, az önkormányzat támogatását és büszkén 

számolt be arról, hogy az 550 fős településen jelenleg is 130 tagja van a Csemadoknak.  

 

A hideg ellenére is remek hangulatban telt a III. Búcsi Böllérfesztivál 
2018. február 25. – bumm.sk 

Harmadik alkalommal került megrendezésre Búcson a Böllérfesztivál. A rendezvénynek 

tavaly rendesen keresztbe tett a kedvezőtlen időjárás, idén azonban – a hideg ellenére – szép 

idő fogadta a búcsi futballpályára kilátogató sokaságot. Az idei fesztivál néhány szempontból 

eltért az eddigiektől. „A vezetőség úgy döntött, hogy idén legyen egy kis változatosság. A 

Vintop Karkóhoz tartozó rendezvényközpont helyett a futballpályán került sor a 

Böllérfesztiválra. Ez egy picivel másabb környezet” – mondta el portálunknak Trieb Antal, 

szervező. 

 

Több országból érkeztek Kassára magyar óvónők 
2018. február 25. – Felvidék Ma 

A Családdal Együtt Példával Program második konferenciája a pályázó koordinátor 

budapesti, illetve székelyudvarhelyi, királyhelmeci és kassai partnereinek részvételével 

február 23-án és 24-én valósult meg Kassán. A rendezvény keretén belül  meseleőadást 

tartott Écsi Gyöngyi. 

 

Szímői emlékünnepség és tárlatindító 
2018. február 25. – Felvidék Ma 
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http://www.bumm.sk/regio/2018/02/25/a-jovo-het-elejen-komaromban-is-alairhato-lesz-a-minoritysafepack
http://www.bumm.sk/regio/2018/02/25/vagfuzesen-a-falu-lakosainak-kozel-negyede-tagja-a-csemadoknak
http://www.bumm.sk/regio/2018/02/25/a-hideg-ellenere-is-remek-hangulatban-telt-a-iii-bucsi-bollerfesztival
http://felvidek.ma/2018/02/tobb-orszagbol-erkeztek-kassara-magyar-ovonok/
http://felvidek.ma/2018/02/szimoi-emlekunnepseg-es-tarlatindito/
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Szombaton a Felvidéken is számos közösségi eseményre került sor.  Szímőn Hazahív a 

harangszó címmel a kitelepítettek emléknapját rendezték meg kísérő programokkal, s ez 

alkalommal került harmadik alkalommal bemutatásra a Kitelepítések 70 című vándorkiállítás 

is a Szövetség a Közös Célokért és a Pozsonyi Magyar Galéria rendezésében. 

 

A legjobb citerások találkoztak Muzslyán 
2018. február 25. - Pannon RTV 

A legjobb vajdasági citerazenekarok, és citeraszólisták találkoztak tegnap a Szilasi Mihály-

emlékesten, amelyet immár 14. alkalommal szerveztek meg Muzslyán. A citeramozgalom 

színe-java találkozott szombaton a muzslyai Petőfi Sándor Magyar Művelődési Egyesületben. 

Szilasi Mihály a vajdasági citerázás egyik úttörője volt, aki egyedi játékával, az úgynevezett 

sánta-ütéssel hagyott magának emléket. A találkozót az ő emlékére szervezik meg minden 

évben. Dobó József, szervező, Petőfi Sándor MME, Muzslya: „Vajdaság minden tájáról 

érkeztek fellépők, Szabadkától egészen Székelykevéig. A fellépők száma 24, és én 

mondhatom, hogy a fellépők között van egy öt-hat fiatal csoport, amely az elemi iskolások, 

illetve a középiskolások közé tartoznak.” 

 

Határon átnyúló szerb–horvát együttműködés 
2018. február 25. - Pannon RTV 

Több mint fél millió eurót használnak fel a szabadkai, valamint még egy szerbiai és két 

horvátországi gerontológiai központ fejlesztésére egy határon átnyúló európai uniós projekt 

keretében. Az Európai Unió határon átnyúló Interreg-IPA Horvátország-Szerbia projektjében 

négy település fogott össze, hogy többéves tapasztalataikat megosszák a régió intézeteivel. 

Vajdaságból Szabadka is részt vesz a programban. A fejlesztések eléréséhez tartományi 

támogatást is kapnak a programban résztvevők. 

 

Mirko Vujković-emléktorna Szabadkán 
2018. február 25. - Pannon RTV 

Veterán vízilabdások hangjától volt hangos vasárnap a szabadkai sétaerdei medence. Idén is 

megszervezték a hagyományos Mirko Vujković vízilabda emléktornát. Izgalmas végjátékot 

hozott az idei Mirko Vujković vízilabda emléktorna. A döntőbe a házigazda Spartacus és az 

újvidéki Vojvodina veteránjai küzdötték be magukat. Mivel a rendes játékidő döntetlenre 

végződött, így a büntetők döntöttek a győztes kilétéről. Az ötösökben végül 10-8-as arányban 

a Vojvodina csapata bizonyult jobbnak. Az eredmény azonban másodlagos - mondták el a 

résztvevők. 

 

Tiszakálmánfalva 134 éves 
2018. február 26. – Magyar Szó 

Telt ház volt szombaton a tiszakálmánfalvi Petőfi Sándor Művelődési Egyesületben, a 

település megalapításának 134., és a falubeli magyarok művelődési élete kezdetének 114. 
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https://pannonrtv.com/rovatok/kultura/legjobb-citerasok-talalkoztak-muzslyan
https://pannonrtv.com/rovatok/tarsadalom/hataron-atnyulo-szerb-horvat-egyuttmukodes
https://pannonrtv.com/rovatok/sport/mirko-vujkovic-emlektorna-szabadkan
https://www.magyarszo.rs/hu/3613/vajdasag_ujvidek/179180/Tiszak%C3%A1lm%C3%A1nfalva-134-%C3%A9ves.htm
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évfordulója alkalmából megrendezett ünnepségen. Az egybegyűlteket Milánovits Otília, az 

egyesület elnöke köszöntötte.  

 

Az ünneppé vált hagyomány 
2018. február 26. – Magyar Szó 

A 13. Prélót, Bajsa néphagyományokat éltető nemzetközi találkozóját, 13 versenyző csapat és 

400 ember élte meg szombaton a helyi Testvériség-egység Általános Iskola tornatermében. A 

néhai Jakab László kezdeményezésére három nyelven – magyarul, szerbül és szlovákul – 

zajló összejövetelen ezúttal Magyarországról Kelebia csapata versenyzett, a hevesiek pedig 

kézműves foglalkozásokat vezettek kicsiknek és nagyoknak. Szlovákiából Rozsnyó városa 

képviseltette magát, Horvátországból pedig Várdarócról és környékéről érkezett egy csapat. 

Az ügyességi versenyeken Topolya község több településéről is részt vettek, valamint ezúttal 

is jelen voltak a kiszácsi hagyományőrzők. 

 

Közgyűlést tartott a Vajdasági Magyar Cserkészszövetség 
2018. február 26. – Vajdaság MA 

Muzslyán, az Emmausz Fiúkollégium konferenciatermében tartotta meg rendes évi 

közgyűlését a Vajdasági Magyar Cserkészszövetség, a VMCSSZ. Az összejövetelen 13 vajdasági 

településről képviseltették magukat a cserkészvezetők, de vendégek érkeztek a Szlovákiai 

Magyar Cserkészszövetségből, és a Magyar Cserkészszövetségből is. 

 

Az USA a szomszédokkal való együttműködést javasolta Ukrajnának az oktatás 
nyelvét illetően 
2018. február 24. – karpatalja.ma  

John Sullivan, az Egyesült Államok külügyminiszter-helyettese azt tanácsolja Ukrajnának, 

hogy működjék együtt a szomszédos országokkal az oktatási törvény végrehajtása terén, ami 

a nemzeti kisebbségek nyelvén való tanítás lehetőségét illeti. Az UNIAN hírügynökség szerint 

az amerikai politikus erről az Ukrán Diplomáciai Akadémián tartott előadásában beszélt.  

 

Ülésezett a Kárpátaljai Megyei Tanács 
2018. február 23. – Kárpátalja 

Csütörtökön, február 22-én megtartották a Kárpátaljai Megyei Tanács tizedik ülésszakának 

első plenáris ülését. A képviselők hagyományosan egyperces néma főhajtással adóztak az 

ország keleti részében elesettek, valamint a Mennyei Század és a Méltóság Forradalma 

áldozatai emlékének. 2018 januárjában két földink vesztette életét az ATO-ban: a beregszászi 

járási Vadim Hriny és a perecsenyi Omeljan Bohati. 

 

A tehetség elsősorban céltudatos és tettre kész akarat 
2018. február 23. – Kárpátalja  
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https://www.magyarszo.rs/hu/3613/vajdasag/179196/Az-%C3%BCnnepp%C3%A9-v%C3%A1lt-hagyom%C3%A1ny.htm
https://www.vajma.info/cikk/vajdasag/22191/Kozgyulest-tartott-a-Vajdasagi-Magyar-Cserkeszszovetseg.html
http://www.karpatalja.ma/karpatalja/nezopont/az-usa-a-szomszedokkal-valo-egyuttmukodest-javasolta-ukrajnanak-az-oktatas-nyelvet-illetoen/
http://www.karpatalja.ma/karpatalja/nezopont/az-usa-a-szomszedokkal-valo-egyuttmukodest-javasolta-ukrajnanak-az-oktatas-nyelvet-illetoen/
http://karpataljalap.net/?q=2018/02/23/ulesezett-karpataljai-megyei-tanacs
http://karpataljalap.net/?q=2018/02/23/tehetseg-elsosorban-celtudatos-es-tettre-kesz-akarat
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A „GENIUS” Jótékonysági Alapítvány 2018-ban történelemből, magyar nyelv és irodalomból 

első alkalommal szervez tehetséggondozó és versenyfelkészítő hétvégéket. Ezen foglalkozások 

célja a megyei és nemzetközi történelem, magyar nyelv és irodalom versenyekre, műveltségi 

vetélkedőkre, valamint a független tesztelésre (ZNO) való felkészítés. Az alkalmakra 

meghívást kapnak a KMPSZ által szervezett történelem, magyar nyelv és irodalomvetélkedő 

1-5. helyezettjei (8–11. osztály). 

 

Újabb karantén a beregszászi óvodákban és néhány iskolában 
2018. február 24. – karpatalja.ma 

Újabb karantént rendeltek el Beregszász óvodáiban és a 3., 4., 5. és 9. számú 

tanintézményekben a magas számú hiányzás és megbetegedések miatt. A Beregszászi Városi 

Tanács bizottsági ülésén arról döntöttek, hogy február 23-tól március 2-ig zárva lesznek az 

adott intézmények – tudatta Babják Zoltán, Beregszász város polgármestere Facebook 

oldalán. 

 

Március 8-án nyitja meg ajtaját a szentlászlói Alvárium 
2018. február 24. –Muravidéki Magyar Rádió 

A Moravske Toplice Községi Magyar Nemzeti Önigazgatási Közösség Tanácsa pénteken 

tartotta meg soros ülését, amelyen a tanácstagok azon egyesületek beszámolóit vitatták meg, 

amelyeknek a magyar önkormányzat támogatást biztosít. Továbbá megvitatták a márciusi 

forradalom és szabadságharc évfordulója alkalmából, március 17-én, Pártosfalván 

szervezendő ünnepség részleteit is. Az ülésen elhangzottak összegzésére Vugrinec Zsuzsit, a 

tanács elnökét kérte meg Szőke Kristina. 

 

Kommunizmus Áldozatai megemlékezés 
2018. február 24. – Muravidéki Magyar Rádió 

A Lenti, Kossuth úti Kegyeleti Park, Gulag emlékművénél tartotta a Kommunizmus 

Áldozatairól szóló megemlékezését Lenti Város Önkormányzata és a Honismereti Egyesület. 

Dányi József összeállítása következik.  

 

Estöri: felsőőri diákok a középdöntőben 
2018. február 23. – volksgruppen.orf.at 

A Felsőőri Kétnyelvű Gimnázium csapata is versenyzett ezen a héten az Estöri Kreatív 

Történelmi Verseny középdöntőjében Budapesten. A diákoknak prezentációval és filmmel 

kellett megidézniük az Esterházy-család örökségét. 

 

„A verset mondani kell” 
2018. február 23. – volksgruppen.orf.at 
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http://www.karpatalja.ma/karpatalja/kozelet/ujabb-karanten-a-beregszaszi-ovodakban-es-nehany-iskolaban/
http://www.rtvslo.si/mmr/prispevek/174522272
http://www.rtvslo.si/mmr/prispevek/174522267
http://volksgruppen.orf.at/magyarok/stories/2897266/
http://volksgruppen.orf.at/magyarok/stories/2897293/
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16. alkalommal rendezte meg pénteken szavalóversenyét a Burgenlandi Magyar 

Kultúregyesület. Több mint 200 iskolás diák mondott verset Felsőőrben. A verseny a magyar 

nyelv megőrzésének egyik legfontosabb eseménye az Őrvidéken. 

 

Üléseztek a népcsoporttanácsok 
2018. február 24. – volksgruppen.orf.at 

Egyeztetést kezdeményeznek a kormánnyal a népcsoporttanácsok az állami támogatásokról. 

Erről született döntés csütörtökön, az újjáalakult testületek első közös értekezletén Bécsben. 

Egy kedvező döntés esetén a magyar népcsoporti támogatás aránya is emelkedhet. 

 

Konferencia az „immerziós oktatásról” 
2018. február 24. – volksgruppen.orf.at 

34 pedagógus és igazgató részvételével rendeztek oktatási konferenciát az elmúlt héten 

Sopronnyéken/Neckenmarkton. A téma az immerziós oktatási modell volt, amelyet a 

népcsoporti oktatásban vezetnének be. A kísérleti projektben két magyar népiskolai tagozat is 

részt vesz. 

 

A Szent Korona hazatéréséről Bécsben 
2018. február 25. – volksgruppen.orf.at 

40 éve, 1978 januárjában „tért haza” Magyarországra a Szent Korona. Az évforduló előtt 

tiszteleg a bécsi Collegium Hungaricum február 26-i estje is, amelyen film- és 

könyvbemutatóval várják az érdeklődőket. 

 

Az Anschluss-ra emlékeztek Felsőőrött 
2018. február 25. – volksgruppen.orf.at 

Az Anschluss közelgő 80. évfordulójára, valamint a burgenlandi roma- és zsidóüldozések 

kezdetére emlékeztek szombaton Felsőőrben. Az eseménye részvevői közösen járták végig a 

városban 2015-ben létesült elmékútvonalat. 

 
 

Elektronikus sajtó 

 

Térkép 

2018. február 24. – Duna World 

 

A kárpátaljai Nagydobrony az utóbbi időben civil kezdeményezéseivel vált ismertté. Az elmúlt 

év végén a település egyik egyedülálló, idős asszonyának régi, romos családi háza 
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http://volksgruppen.orf.at/magyarok/stories/2897392/
http://volksgruppen.orf.at/magyarok/stories/2897395/
http://volksgruppen.orf.at/magyarok/stories/2897549/
http://volksgruppen.orf.at/magyarok/stories/2897511/
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összerogyott és beszakadt a teteje. A falubeliek azonban összefogtak és rövid időn belül 

megjavították. Kárpátalja legnagyobb magyarlakta településének lakói megunták, hogy az 

ukrán állam támogatására várjanak, így a „segíts magadon” elvet követve, tavaly fogták 

magukat és leaszfaltozták a település útjait. 

 

Székely Bál Budapesten. A rendezvény alkalmat ad arra, hogy Székelyföldet még jobban 

megismerjék a fővárosiak, ugyanakkor jótékonykodásra is lehetőséget nyújt. A nagyszabású 

rendezvény bevételét ugyanis évről évre felajánlják a bálozók és a szervezők. Az idei 

adományt a marosvásárhelyi Szent Erzsébet Társulás, az oklándi unitárius közösség, a Lókodi 

Ifjúsági Alapítvány, a Romániai Máltai Szeretetszolgálat és a Tiszasalamon Ifjúságáért és 

Faluközösségéért Jótékonysági Alapítvány érdemelte ki. 

 

A télűző néphagyományokat szeretnék visszahozni és átörökíteni Szatmárnémetiben és 

környékén. A Borókagyökér Hagyományőrző Egyesület közösségépítő jelmezbált szervezett, 

amelybe megpróbálta becsempészni a téltemetés és kiszebáb égetés hagyományát sok más 

egyéb szokással együtt.  A rendezvényre kicsiket, nagyokat és családokat egyaránt hívtak.  

 

A 21. században is fontos figyelnünk a múltra, a múlt értékeire, üzeneteire. Nagyon fontos, 

hogy mindezt legyen, aki átadja a fiatalabb nemzedéknek. Kallós Zoltán Kossuth-díjas 

néprazjkutató Mezőségen, Kalotaszegen, Moldvában és Gyimesekben gyűjtötte a magyar 

dalokat, népszokásokat és a néprajzi tárgyakat, múltunk egy-egy darabját. Munkájára 

Magyarországon is felfigyeltek. Kodály Zoltán például egy hordozható magnetofont küldött 

számára, hogy megkönnyítse a korábban fonográffal végzett gyűjtést. A 92 évesen elhunyt 

Kallós Zoltán a mezőségi Válaszútról kísérték utolsó útjára a kolozsvári Házsongrádi 

temetőbe. 

 

A Vajdaságban élő hölgyek is szeretik, ha a férfiak előreengedik őket az ajtónál vagy lesegítik 

róluk a kabátot, ugyanakkor szeretnék elérni, hogy a munkában is megbecsüljék őket. 

Vajdaságban a vállalkozások csupán egy negyedét vezetik nők, főként kisebb szolgáltatásokat 

nyújtó cégeket. Ugyanakkor sokkal több a munkanélküli asszony, mint férfi, ami főként 

faluhelyen jellemző. Olyan nőket mutatunk be, aki nem elégszenek meg azzal, hogy csak a 

házimunkát végezzék el és párjuk keresetétől függjenek. 

 

Arany 200. Megzenésített Arany versek bármilyen zenei stílusban. Az Arany János emlékév 

tiszteletére a közmédia AranyCore címen meghirdetett egy zenebajnokságot. A versenyre 

elsősorban amatőrök jelentkezését várjuk, akik bármilyen zenei stílusban és bármilyen 

hangszeren előadhatják az általuk választott Arany verset. A zenebajnokságra március 2-ig 

még lehet jelentkezni. 
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Az AranyCore zenebajnokságra Erdélyből is többen jelentkeztek már. A nagyszalontai Arany 

János Elméleti Líceum három diákja Arany János Örökség című költményét zenésítette meg. 

A nagyszalontai Echo együttes tagjai elkötelezettek a szép magyar nyelv és a szép magyar 

beszéd iránt. 

 

Öt kontinens 

2018. február 24. – Duna World 

 

Miami többségében spanyol ajkú negyedében, a ma már Little Havannának nevezett 

városrészben található a Magyar Ház, szomszédságában pedig 1948 óta áll a magyar 

templom, amely csaknem 70 éve szolgálja a magyar közösséget. Ezen intézmények 

mindegyikének legfőbb feladata a magyar közösség összetartása, az anyanyelv és 

hagyományok megőrzése, gyarapítása. Ez annak ellenére nem könnyű feladat, hogy a floridai 

nagyváros vonzáskörzetében több mint 50 ezer magyar származású ember él. 

 

Február 25-e az Országgyűlés 2000. június 16-i határozata óta a Kommunizmus Áldozatainak 

Emléknapja. E napon emlékezünk mindazokra, akiket családjuktól elszakítva 

kényszermunkatáborokba küldtek, azokra, akiket a kommunista rezsim meghurcolt. 

 

Három éve működik Portugáliában a Magyar Egyesület, amelynek célja az emigrációba 

kényszerülteket, valamint az újonnan kiérkezett magyar családokat közelebb hozni 

egymáshoz és kulturális programokat szervezni nekik. Az Egyesület célja az is, hogy hidat 

építsen Portugália és Magyarország között.  

 

Magyar motívumok egy amerikai művész festményein. Simone Debbas, bár a tengeren túlon 

él, magyarságára oly annyira büszke, hogy műveibe is belecsempészi. A portréiról híres 

alkotónál jártunk Új-Mexikóban.  

 

Brumm Alexandra dédszülei az 1930-as években vándoroltak ki Nógrád megyéből 

Uruguayba. Édesanyja már nem tanult meg magyarul, lánya, Alexandra azonban úgy döntött, 

hogy Magyarországra jön és elsajátítja ősei nyelvét. Ma már nemcsak folyékonyan beszél, de 

néptáncot is oktat az Uruguayi Magyar Házban. 

 

Határok nélkül 

2018. február 23. – Kossuth Rádió 

https://www.mediaklikk.hu/video/ot-kontinens-2018-02-24-i-adas-2/
https://www.mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth/?date=2018-02-23_18:30:00&ch=mr1
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December 22-én iktatták a Székely Nemzeti Tanács által kidolgozott 

autónómiastatútumot 

December 22-én iktatták a Székely Nemzeti Tanács által kidolgozott autónómiastatútumot a 

román parlamentbe. A javaslatot a házszabálynak megfelelően március 6-án közvitára 

bocsátotják. A Határok nélkül munksatársa kérdezte a kezdeményező Kulcsár Terza József 

képviselőt. 

 

Tovább csúszhat a Nyitra megyei Helemba és a magyarországi Ipolydamásd 

között tervezett híd megépítése 

Tovább csúszhat a Nyitra megyei Helemba és a magyarországi Ipolydamásd között tervezett 

híd megépítése. A héten ugyanis nem hagyta jóvá a pozsonyi kormány a módosított 

tervdokumentációt. A Határok nélkül munkatársa Farkas Iván Nyitra megyei képviselőtől 

érdeklődött. 

 

A magyar kormány vajdasági gazdaságfejlesztési programja 2018-ban eléri a 

250 millió eurós léptéket 

A magyar kormány vajdasági gazdaságfejlesztési programja 2018-ban eléri a 250 millió eurós 

léptéket, ami azt jelenti, hogy betartottuk azt a 2015-ös ígéretet, amely szerint rövid idő alatt 

új jövőképet biztosítunk a vajdasági magyarságnak – emelte ki Magyar Levente, a 

Külgazdasági és Külügyminisztérium parlamenti államtitkára délvidéki látogatásának végén, 

Bácskosuthfalván tartott sajtótájékoztatón.  

 

A Marosvásárhely melletti magyar többségű Koronka nagyközség 

önkormányzati testületében magyar-magyar konfliktus alakult ki  

A Marosvásárhely melletti magyar többségű Koronka nagyközség önkormányzati testületében 

magyar-magyar konfliktus alakult ki amiatt, hogy az RMDSZ-es tanácsosok nem szavazták 

meg Az erdélyi Magyar Néppárt tanácsosának előterjesztését, arról, hogy költségvetésből 

finanszírozzák idén a március 15-i ünnepséget. A Néppárt Maros megyei elnöke László 

György nyílt levélben tiltakozott a koronnkai RMDSZ-es döntés ellen. 

 

Berettyóújfalú önkormányzata 3000 méternyi kokárdának való nemzeti színű 

szalagot adományozott a bihari magyarságnak 

Míg Koronkán a március 15-i ünnepség pénzügyi alapjain egyezkednek, addig Berettyóújfalú 

önkormányzata 3000 méternyi kokárdának való nemzeti színű szalagot adományozott a 

bihari magyarságnak. Ebből körülbelül 12 000 kokárdát készítenek az ünnepségre a Bihar 

megyei nő szervezetek.  
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Továbbra is hatalmas az érdeklődés Kárpátalján a magyar nyelv iránt az ukrán 

lakosság körében 

Míg az ukrán kormány korlátozná a magyar nyelvű oktatást, addig továbbra is hatalmas az 

érdeklődés Kárpátalján a magyar nyelv iránt az ukrán lakosság körében. Nemrég indult el az 

ingyenes nyelvtanfolyamok ötödik turnusa, amelyre 4000 fő iratkozott be. A programot a II.  

Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola bázisán működő Felnőttképzési Központ 

bonyolítja le.  

 

30. Kárpát-medencei középiskolai helyesírási verseny 

A magyar nyelvtan, a helyesírás eredményes oktatása a határon túli magyar nyelvű 

iskolákban, különös tekintettel a szórványban lévőkre rendkívül sok akadályba ütköző 

feladat. Gyulán, az Erkel Ferenc Gimnáziumban rendezik meg ma a 30. Kárpát-medencei 

középiskolai helyesírási versenyt. A zsűri elnökét, Nagy János nyelvész professzort a határon 

túli magyar nyelvtantanításról kérdezte a Határok nélkül munkatársa. 

 

Szalagavató Nagybecskereken 

A nagybecskereki utolsó éves középiskolások már nem versenyeznek, sőt még az érettségi 

gondolatát is hessegetik. Ami most a legfontosabb volt, az a szalagavató, amit harmadik 

alkalommal szerveztek meg a város magyar végzőseinek. Elsőként Koncz Julianna nővért, a 

Szathmáry Karolina Leánykollégium vezetőjét halljuk. 

 

Határok nélkül 

2018. február 24. – Kossuth Rádió 

 

Javában zajlik a Mátyás király Emlékév kolozsvári eseménysorozata 

Pénteken kezdődött és javában zajlik a Mátyás király Emlékév kolozsvári eseménysorozata. 

26-odik alkalommal szervezik meg a reneszánsz hangulatú Kolozsvári Mátyás Napokat, 

amely idén illeszkedik a magyarországi nemzetpolitikai államtitkárság által meghirdetett 

Mátyás király Emlékév eseménysorába. Macalik Arnoldot, a Mátyás Napokat 25 éve szervező 

Amaryllis Társaság elnökét, és a szervezésbe idén beszálló Kincses Kolozsvár egyesület 

elnökét, Gergely Balázst kérdezte a Határok nélkül munkatársa. 

 

Kassán egyedülálló Márai-kiállítás nyílik 

https://www.mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth?date=2018-02-24_19:05:00&ch=mr1
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Kassán egyedülálló Márai-kiállítás nyílik, amelynek megnyitása két szakaszból áll. Az első 

részben egy régi-új kiállítási anyaggal a Mészáros utcában található Márai-ház alsó szintjén 

márciusban újra megnyílik a Márai emlékszoba, a második ütemben a ház emeletén 

megvásárolt két lakás átalakításával még ebben az évben Márai kiállítás készül. Partnerek és 

források, tervek és elképzelések. 

 

Irodalmi kerekasztal-beszélgetés Nagyváradon 

A nagyváradi Gyújtópont irodalmi kerekasztal-beszélgetés vendégei fiatal írók, költők, akiket 

szeretnének megismertetni a nagyközönséggel. Ez is módja az irodalom élővé tételének, s 

egyben bizonyítása annak, hogy nemcsak száz éve éltek nagy alkotók a Pece-parti Párizsban. 

A hatodik alkalommal megrendezett kerekasztal alkalmából Bíró Árpádot az Élő Várad 

mozgalom tagját, aki maga is alkotó. 

 

Nagysikerű Színházi előadás Csíkszeredában 

"A háború, amely az üzlet más eszközökkel való folytatása, megöli az emberi erényeket, még 

azokban is, akik rendelkeznek velük" - fogalmazta meg Bertolt Brecht a Kurázsi mama és 

gyermekei című darab alapgondolatát. A túlélés példázatát láthatták a csíkszeredai nézők a 

pénteki bemutatón. A csíki önkormányzai színház, akárcsak a többi erdélyi magyar színház, 

jelentős támogatást kapott a magyar kormánytól előadásai színreviteléhez. 

 

40 év után először és egyben utoljára szólaltak meg január 21-én a gömöri 

Szútor harangjai 

Műsorunkban is hírt adtunk róla, hogy 40 év után először és egyben utoljára szólaltak meg 

január 21-én a gömöri Szútor harangjai. A település református templomát szó szerint 

széthordták a helyi lakosok, s csak idő kérdése, mikor omlik össze a  torony. A Gombaszögi 

Nyári Tábor szervezői azt tűzték ki célul, hogy megmentik a harangokat a pusztulástól. Az 

utolsó, a templom előtt, a szabad ég alatt megtartott Istentiszetelet után leszerelték és 

elszállították őket. 

 

 

Határok nélkül 

2018. február 25. – Kossuth Rádió 

 

Ma van a Kommunizmus Áldozatainak Emléknapja 

A kommunista önkény, a megtorlás a kárpátaljai magyarságot hatványozottan sújtották. 

Mivel az egyház volt a kárpátaljai magyarság egyik megtartó ereje, ezért a szovjet hatóságok a 

https://www.mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth?date=2018-02-25_18:30:00&ch=mr1
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II. világháború után hozzáláttak a megsemmisítéséhez. A papokat zárt tárgyaláson, koholt 

vádak alapján ítélték el és száműzték őket Szibériába. A Határok nélkül munkatársának 

mikrofonja előtt elsőként Szkoropádszki Péter görög katolikus papot halljuk, aki Romzsa 

Tódor boldoggá avatott munkácsi görög katolikus püspök életét kutatta. 

 

"100 év Romániában, 1000 év Erdélyben" 

Az RMDSZ által meghirdetett "100 év Romániában, 1000 év Erdélyben" programban a 

Szacsvay Akadémia székelyföldi előadás-sorozata a két világháború közötti 

magyarságpolitikát tekintette át. A Határok nélkül riportere Bárdi Nándor történésszel, a 

MTA Kisebbségkutató Intézetének főmunkatársával beszélgetett. 

 

Szilágyi Péter: a hétvégi magyar iskolák mindenhol nagykövetei is 

Magyarországnak 

A hétvégi magyar iskolák mindenhol nagykövetei is Magyarországnak, hiszen rajtuk keresztül 

ismerhetik meg a többségi nemzet tagjai hazánkat, kultúránkat, de ezen felül ott helyben 

bástyái a magyarságnak - mondta Szilágyi Péter nemzetpolitikáért felelős helyettes 

államtitkár a Hétvégi Magyra Iskolák első budapesti találkozóján, amit Potápi Árpád János 

államtitkár nyitott meg. 

 

A Hunyadi családot sok szál kötötte a Bánsághoz, a Temesközhöz 

A Hunyadi családot sok szál kötötte a Bánsághoz, a Temesközhöz: onnan származik Hunyadi 

János felesége, Szilágyi Erzsébet, de egyes történészek szerint maga Hunyadi János is. 1441-

ben nevezték ki temesi főispánná, így sok időt töltött az általa felújított temesvári 

várkastélyban, ahol fia, Mátyás is sokat tartózkodott gyermekkorában, de királyként is 

többször odalátogatott. Itt írtat Szilágyi Erzsébet híres levelét a Prágában raboskodó fiához. 

 

 

Kárpát Expressz 

2018. február 25. – M1 

 

Lótartást és lovászkodást is lehet már tanulni Csíkszentmártonban  

Régi álom válik valóra hamarosan a csíkszentmártoni mezgazdasági középiskolában. 

Szeptembertől a lótartást és a lovászkodást is választhatják tananyagként a diákok. A 

romániai oktatásból jelenleg teljesen hiányzik a lovászképzés. 

 

https://www.mediaklikk.hu/video/karpat-expressz-2018-02-25-i-adas-6/
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Bemutatkozik a délvidéki Sövény házaspár 

A mai világban nem könnyű igazi, kézzel készült házi rétest találni. A délvidéki Hajdújáráson 

élő Sövény házaspár gondolt egyet és kézműves rétes készítésébe fogott.  

 

Arany János műveiből tartanak előadást művészek Kárpátalján 

Az örökség címmel állított össze válogatást Arany János műveiből két délvidéki és egy 

anyaországi művész. Úgy döntöttek, hogy műveiket minél több helyre elviszik, így jutottak el 

Kárpátaljára is. 

 

Látogatás Zoboralján 

A felvidéki Zoboralja tájegységet 13 település alkotja. Ez a legészakibb, még összefüggő 

magyar nyelvsziget a Kárpát-medencében. 

 

 

 


