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Nyomtatott és online sajtó 
 

 

Potápi: a Jókai színház menedék, otthon és találkozóhely a felvidéki 
magyarságnak 
2018. április 27. – MTI, Magyar Idők, hirado.hu, Felvidek.ma, baon.hu, zaol.hu, veol.hu, 

feol.hu, sonline.hu, kemman.hu  

A Komáromi Jókai Színház 65. évadának utolsó előadásán, az egyik legfontosabb magyar 

dráma, Katona József Bánk bán című tragédiájának premierjén Potápi Árpád János, 

nemzetpolitikai államtitkár köszöntötte a jubiláló színházat. A bemutató előtt Csenger Tibor, 

Nyitra megye alelnöke is gratulált az évfordulóhoz, valamint a fenntartó nevében további 

támogatásáról biztosította a felvidéki magyarság bástyájának számító kőszínházat. Potápi 

Árpád a Jókai Színház szerepéről szólva elmondta, kezdetektől fogva több mint a színészek és 

szerepek összekötése. „Ez a közösség a felvidéki magyarság menedékévé, otthonává, 

találkozóhelyévé vált” – fogalmazott, hozzátéve, a jogfosztottság, a meghurcoltatás okozta 

sebek begyógyításának menedékhelyévé vált az intézmény. 

 

Miniszterelnökség: megdöbbentő és felháborító a beregszászi református 
templomot ért támadás 
2018. április 27. – MTI, hirado.hu, kormany.hu, 888.hu, gondola.hu, mandiner.hu, 

Kárpátinfo, Kárpátalja, karpatalja.ma, Webrádió 

Megdöbbentő és felháborító a beregszászi református templomot csütörtök hajnalban ért 

támadás, amelynek során ismeretlen tettesek megrongálták a városközpontot ékesítő épület 

falát, „festékkel meggyalázva egy szent helyet” és a helyi magyar közösségi élet fontos 

központját – hangsúlyozta a Miniszterelnökség az MTI-hez pénteken eljuttatott 

közleményében. A közleményben, amelyet Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes és Potápi 

Árpád János, a tárca nemzetpolitikáért felelős államtitkára jegyez, aggasztónak nevezték, 

hogy a kárpátaljai magyarságnak az utóbbi hónapokban atrocitások sorozatát kell 

elszenvednie, a legsúlyosabb ezek közül a KMKSZ-székház felrobbantása volt. 

 

Megnyílt a magyarok nyugat-európai családi népművészeti tábora 
2018. április 30. – MTI, Magyar Idők, beol.hu, veol.hu, vaol.hu, hirstart.hu 

Második alkalommal zajlik a Francia-Alpokban a magyarok nyugat-európai családi 

népművészeti tábora, amelynek programjain mintegy 150e-ne vesznek részt - tájékoztatta az 

MTI-t Dabizs Mercédesz, a szervező Franciaországi Magyarok Szövetségének (Framosz) 

elnöke hétfőn. Közlése szerint a kedden záruló négynapos programon neves magyar 

előadóművészek, népzenészek léptek és lépnek még fel, a hat országból érkezett 

résztvevőknek pedig lehetőségük van tánc- és énektanulásra, furulyaoktatásra, kézműves 

foglalkozásokon való részvételre es a magyar tájegységek folklórjának megismerésére. 
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https://magyaridok.hu/kultura/potapi-arpad-janos-a-jokai-szinhaz-menedek-otthon-es-talalkozohely-a-felvideki-magyarsagnak-3046663/
https://magyaridok.hu/kultura/potapi-arpad-janos-a-jokai-szinhaz-menedek-otthon-es-talalkozohely-a-felvideki-magyarsagnak-3046663/
https://www.hirado.hu/belfold/cikk/2018/04/27/miniszterelnokseg-felhaborito-a-beregszaszi-reformatus-templomot-ert-tamadas/
https://www.hirado.hu/belfold/cikk/2018/04/27/miniszterelnokseg-felhaborito-a-beregszaszi-reformatus-templomot-ert-tamadas/
https://magyaridok.hu/kultura/megnyilt-a-magyarok-csaladi-nepmuveszeti-tabora-a-francia-alpokban-3051295/
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Átadták a Ráti Szent Mihály Gyermekotthon negyedik épületét 
2018. április 27. – karpatalja.ma 

A munkanap ellenére sok érdeklődő és vendég érkezett, hogy osztozzon Bíró Árpád és Mária, 

az intézmény vezetői, valamint a gyermekotthon családjai örömében. Hiszen a három ház 

mellett egy újabb épületet adhattak át, és hat gyermek kerülhetett intézményből családi 

körülmények közé. Dr. Latorcai Csaba társadalmi és örökségvédelmi ügyekért, valamint 

kiemelt kulturális beruházásokért felelős helyettes államtitkár a magyar állam 

képviselőjeként szólt a jelenlévőkhöz. Hangsúlyozta, hogy Magyarország haladéktalanul segít 

a közösségek és családok létrehozásában, valamint a hasonló kezdeményezések 

felkarolásában. 

 

Románia 2020-ig ünnepli a centenáriumot 
2018. április 27. – MTI, Krónika, maszol.ro 

Románia 2020-ig meghosszabbítja az Erdéllyel való egyesülés centenáriumi 

ünnepségsorozatát – jelentette be pénteken Gyulafehérváron egy sajtótájékoztatón George 

Ivașcu, a kultúra és a nemzeti identitás román minisztere. A tárcavezető szerint a történelmi 

valóság követelte meg, hogy 2020-ig meghosszabbítsák a centenáriumi ünnepségsorozatot. 

„Nem felejthetjük el, hogy 1919-ben olyan fontos országok ismerték el az ország új státusát, 

mint Franciaország és az Amerikai Egyesült Államok” – idézte az Agerpres hírügynökség a 

minisztert. Amint Ivașcu felidézte, ezek az elismerések addig tartottak, míg 1920-ban 

békeszerződés rögzítette Nagy-Románia határait. A miniszter tájékoztatása szerint a tárcához 

1159 pályázatot nyújtottak be centenáriumi rendezvények finanszírozására, amelyek közül 

százat bíráltak eddig el, és a nyertes pályázatok listája folyamatosan bővül. 

 

Szobrot állítottak Kolozsváron Gidófalvy Istvánnak, az erdélyi szövetkezeti 
mozgalom megszervezőjének 
2018. április 27. – MTI, Krónika 

Szobrot avattak pénteken a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem Kolozsvári Karának 

épületében Gidófalvy Istvánnak, az erdélyi szövetkezeti mozgalom 20. század eleji 

megszervezőjének. Illyés Antal szobrászművész alkotását Tóth Ádám, a Magyar Országos 

Közjegyzői Kamara elnöke és Tonk Márton, a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem 

szenátusának elnöke avatta fel. Amint az MTI-hez eljuttatott közlemény idézi: Gidófalvy 

kulcsszerepet játszott a székely szövetkezetek megszervezésében, közreműködésével mintegy 

400 hitelszövetkezetet alapítottak a múlt század első évtizedében Erdélyben. A Kolozsvári 

Királyi Közjegyzői Kamarában húsz éven keresztül alelnöki, majd 1915 és 1920 között elnöki 

tisztséget töltött be. 

 

Ezt üzente Klaus Johannis államfő a magyar fiataloknak 
2018. április 27. – maszol.ro 
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http://www.karpatalja.ma/karpatalja/kozelet/atadtak-a-rati-szent-mihaly-gyermekotthon-negyedik-epuletet/
https://kronika.ro/belfold/romania-2020-ig-unnepli-a-centenariumot
https://kronika.ro/erdelyi-hirek/szobrot-allitottak-kolozsvaron-gidofalvy-istvannak-az-erdelyi-szovetkezeti-mozgalom-megszervezojenek
https://kronika.ro/erdelyi-hirek/szobrot-allitottak-kolozsvaron-gidofalvy-istvannak-az-erdelyi-szovetkezeti-mozgalom-megszervezojenek
http://www.maszol.ro/index.php/belfold/95535-ezt-uzente-klaus-johannis-allamf-a-magyar-fiataloknak
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A fiatalok szerepéről, a politikai elit változásáról kérdezte Klaus Johannis államfőt Oltean 

Csongor, a Magyar Ifjúsági Értekezlet (MIÉRT) elnöke. Johannis a magyar ifjúsági 

szervezetek szerepét emelte ki válaszában. Oltean Csongor a Bákó – Románia Ifjúsági 

Fővárosa program zárórendezvényén szólalt fel április 26-án, csütörtökön, az államfőhöz 

címezve mondanivalóját és kérdéseit. A MIÉRT-elnök kihangsúlyozta: a román 

társadalomban kialakult kép szerint a politikai elit a jövőre vonatkozó tervek helyett a 

múltban vész el, a társadalommal folytatott párbeszéd helyett pedig haszontalan politikai 

harcokkal foglalja el magát. „Mi, romániai magyar fiatalok nem akarunk visszatérni a múltba 

– inkább tanulni akarunk belőle, hogy egy jobb jövőt teremtsünk magunknak és a 

gyerekeinknek itthon, Romániában” – fogalmazott. 

 

Kelemen Hunor: árt az országnak az államfő és kormány konfliktusa 
2018. április 27. – maszol.ro 

Az államfő és a kormány közötti éles konfliktus megoldásához mindkét oldalról bölcsességre 

lenne szükség, mert az ország érdeke az első – reagált az RMDSZ elnöke Klaus Johannis és az 

PSD-ALDE kormánykoalíció közötti csörtére. Kelemen  Hunor szerint ez a konfliktus 

előrevetíti a jövő évet, amikor két választás is lesz Romániában, és várhatóan felerősödnek 

majd az ilyen jellegű ellentétek. A szövetségi elnök elmondta, Klaus Johannis államfőnek és 

Viorica Dăncilă kormányfőnek a párbeszéd lehetőségét kellene keresnie. A szövetségi elnök 

arra is emlékeztetett, hogy az utóbbi 28 évben nem ez az első alkalom, hogy a két különböző 

politikai oldalt képviselő államfő és kormányfő nem tud közös nevezőre jutni az ország 

vezetését illetően. 

 

Antal Árpád: hosszú távon kockázatos lehet, ha intézményrendszerünk csak 
Budapesttől függ 
2018. április 27. – maszol.ro, Krónika 

Hosszú távon kockázatos lehet, hogy a romániai magyar közösség intézményrendszere a 

magyar kormánytól függ – mondta Antal Árpád, Sepsiszentgyörgy polgármestere. Az elöljáró 

hozzátette, mindezt megrögzött transzilvanistaként és Fidesz-pártiként állítja. Antal Árpád 

Gyurcsány Ferenccel példálózva illusztrálta a veszélyt. „Ha például egy Gyurcsány-szerű 

politikus lesz valaha Magyarország miniszterelnöke, megvonhatja a határon túli magyar 

közösségtől a finanszírozást, ezért el kellene érni, hogy a román állam és az önkormányzatok 

vállalják át a magyar állam által létrehozott intézmények finanszírozását. A sepsiszentgyörgyi 

elöljáró szerint a romániai magyar közösség számára az lenne az ideális, ha nem arra kellene 

támogatást kapnunk a magyar államtól, amit a román államtól elveszítettünk, hanem ha 

mindkét forrásból fejleszthetnénk az oktatási rendszerünk. Antal Árpád úgy véli, a magyar 

kormány által Erdélybe fordított összegekkel szemben az erdélyi magyarok is jelentősen 

hozzájárulnak Magyarország gazdaságához, hiszen sokan a román állam pénzén tanulnak 

szakmát, majd az anyaországba kivándorolva ott kezdenek termelni. 
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http://www.maszol.ro/index.php/belfold/95567-kelemen-hunor-art-az-orszagnak-az-allamf-es-kormany-konfliktusa
http://www.maszol.ro/index.php/belfold/95570-antal-arpad-hosszu-tavon-kockazatos-lehet-ha-intezmenyrendszerunk-csak-budapestt-l-fugg
http://www.maszol.ro/index.php/belfold/95570-antal-arpad-hosszu-tavon-kockazatos-lehet-ha-intezmenyrendszerunk-csak-budapestt-l-fugg
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A román-magyar együttműködés jegyében nyitották meg a Szent György 
Napokat 
2018. április 27. – maszol.ro 

Az elmúlt évek hagyományát követve az Ifjúsági Udvaron együtt dolgozó és szórakozó fiatalok 

vonultak fel a Szent György Napokon. A sepsiszentgyörgyi városnapok idei kiadását is a helyi 

román és magyar ifjúsági szervezetek nyitották meg felvonulással és beszédekkel. A legyőzött 

sárkányt ezúttal nem kézben cipelték körbe a központban, hanem autóra erősítve. Mögötte 

hosszú sor kígyózott, együttműködő, együtt szórakozó fiataloké. A beszédekben az Ifjúsági 

Udvar tizedik születésnapját emelték ki, illetve, hogy míg korábban a román és magyar 

szervezetek külön tevékenykedtek, mára együtt dolgoznak. A centenárium évéről elhangzott: 

jó példa a városnapi közös munka arra, hogyan lehet a két közösségnek lebontani a falakat. 

 

Tamás Sándor: hozzájárultunk, hogy Orbán Viktor és csapata folytathassa a 
munkáját 
2018. április 29. – transindex.ro 

120 ezer székelyföldi szavazattal járult hozza a Romániai Magyar Demokrata Szövetség a 

magyarországi országgyűlési választások sikeréhez. Háromszéken több mint 150 fős csapat 

dolgozott azért, hogy Kovászna megye magyar állampolgárait tájékoztassák és biztonságosan 

eljuttassák a levélszavazatukat a csíkszeredai főkonzulátusra - írja közleményében az RMDSZ 

Háromszéki Területi Szervezete. Tamás Sándor, az RMDSZ Háromszéki Területi 

Szervezetének elnöke a választásokkal kapcsolatos szombati kiértékelőn elmondta: „Úgy lett, 

ahogy ezt korábban nemcsak megjósoltuk, hanem ahogy a szívünk is akarta. Hozzájárultunk 

ahhoz, hogy Orbán Viktor és csapata nyugodt körülmények között folytathassa a munkáját, a 

mi szavazatainkkal billentettük át ismét, mint négy évvel ezelőtt, a FIDESZ – KDNP 

kétharmados parlamenti többségét. Az a lelki elégtétel is teljesült, hogy Zsigmond Barna Pál 

barátunkat, Magyarország volt csíkszeredai főkonzulját gyakorlatilag a mi szavazataink 

segítették hozzá, hogy országgyűlési képviselői mandátumot nyerjen. Éppen ezért Székelyföld 

budapesti főkonzuljává neveztük ki”. 

 

Kelemen Hunor a MOGYE-Petru Maior egyesülésről: ameddig tárgyalni lehet, 
tárgyalni kell  
2018. április 30. – transindex.ro 

A magyar oktatóknak kell megmondaniuk, mit képzelnek el hosszú távon az orvosképzés és 

az orvosok számára, és az RMDSZ ezt tudja támogatni – hangzott el A politika belülről új 

kiadásában.  

 

Kelemen Hunor: nem várható változás a Fidesz-RMDSZ viszonyban  
2018. május 1. – transindex.ro 

A vásárhelyi katolikus iskoláról, a félresikerült közigazgatási törvénykönyv-tervezetről, a 

Minority SafePackről és a magyarországi választásokról az RMDSZ elnökével.  
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http://www.maszol.ro/index.php/tarsadalom/95552-a-roman-magyar-egyuttm-kodes-jegyeben-nyitottak-meg-a-szent-gyorgy-napokat
http://www.maszol.ro/index.php/tarsadalom/95552-a-roman-magyar-egyuttm-kodes-jegyeben-nyitottak-meg-a-szent-gyorgy-napokat
http://itthon.transindex.ro/?hir=51454
http://itthon.transindex.ro/?hir=51454
http://itthon.transindex.ro/?cikk=27217
http://itthon.transindex.ro/?cikk=27217
http://itthon.transindex.ro/?cikk=27218
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Csíkszékért díjjal tüntették ki a nyugdíjba vonuló Csige Sándor Zoltán konzult 
2018. május 1. – szekelyhon.ro 

A nyugdíjba vonuló Csige Sándor Zoltánt, Magyarország Csíkszeredai Főkonzulátusának 

vezető konzulját Csíkszékért díjjal tüntette ki Borboly Csaba, az RMDSZ Csíki Területi 

Szervezetének elnöke a Területi Küldöttek Tanácsa április végi ülésén. Borboly Csaba 

laudációjában úgy fogalmazott: Csige Sándor Zoltán a hosszú csíkszeredai szolgálata alatt 

számos nehézséget leküzdött az intézményépítés és a kedvezményes újrahonosítás 

feltételeinek megteremtése, valamint a két választás előkészítése során az egyre növekvő 

számú székelyföldi magyar állampolgár számára, de nagyon sok örömben és elégtételben volt 

része – olvasható a közleményben. 

 

A levélszavazás módszertanának módosítását kéri Tamás Sándor 
2018. május 1. – szekelyhon.ro, Krónika 

A levélszavazás módszertanának módosítását szeretnék elérni a háromszéki politikusok. 

Tamás Sándor az RMDSZ háromszéki szervezetének elnöke szombaton Sepsiszentgyörgyön a 

magyarországi választások kiértékelőjén elmondta, négy évvel korábban 25 százalékos volt az 

érvénytelen levélszavazatok aránya, ez idén 15 százalékra csökkent, ami még mindig magas 

arány. 

 

Színház, kiállítás, koncert, film – zajlik a Festum Varadinum kulturális fesztivál 
2018. május 1. – Krónika 

Sokszínű, minden területet felölelő programmal várja az érdeklődőket a következő két hétben 

a 27. Festum Varadinum. A nagyváradi rendezvénysorozat keretében magyarországi színházi 

társulatok, neves zenekarok is bemutatkoznak. 

 

Jelentős adományok érkeztek a templomépítésre 
2018. május 1. – szekelyhon.ro 

Sokan támogatták az Összetartozás templomának felépítését, melynek eredményeként 

jelentős összeget sikerült eddig összegyűjtenie a Bözödújfaluért Egyesületnek. A hétvégén 

zajló erdőszentgyörgyi Szent György Napok alkalmával megugrott a felajánlók száma, hisz 

többen személyesen hozták el, adták át az ide szánt összeget. 

 

Iskolaügy: helyi megoldást kérnek a szülők 
2018. május 2. – Krónika 

A marosvásárhelyi katolikus iskola helyi megalapítását, az intézmények közti együttműködést 

sürgeti a Magyar Szülők Szövetsége, mivel attól tartanak, a korábban megoldásként felmerült 

miniszteri rendelet megtámadható, és az tovább odázná az ügyet. A szülők szerint minden 

lehetőség adott ahhoz, hogy a 2019/2020-as tanévtől törvényes keretek közt elindulhasson az 

iskola, csak hatósági akarat kell hozzá. 

 

„Megkönnyezett” zászlószaggatás 
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https://szekelyhon.ro/aktualis/csikszekert-dijjal-tuntettek-ki-a-nyugdijba-vonulo-csige-sandor-zoltan-konzult
https://szekelyhon.ro/aktualis/a-levelszavazas-modszertananak-modositasat-keri-tamas-sandor
https://kronika.ro/kultura/szinhaz-kiallitas-koncert-film-n-zajlik-a-festum-varadinum-kulturalis-fesztival
https://szekelyhon.ro/aktualis/jelentos-adomanyok-erkeztek-a-templomepitesre
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2018. május 2. – Krónika 

Könnygázzal kellett megfékezni a Sepsi OSK otthonában vereséget szenvedő Dinamo 

drukkereit a labdarúgó-Liga 1 alsóházi mérkőzésén, amelyen a vendégek egyik ultrája magyar 

zászlót „lopott” a Székely Légiótól. Csinta Samu, a háromszékiek klubigazgatója tegnap a 

Krónikának elmondta, szinte bármire fel voltak készülve, de arra nem, hogy az ellenfél 

részéről valaki „befészkeli magát” az OSK szurkolói közé.  

 

Közvetítő szerepet vállal az új vásárhelyi választmányi elnök 
2018. május 2. – Krónika 

Elsősorban az RMDSZ városi és megyei szervezete közötti együttműködés javítását ígérte a 

szövetség marosvásárhelyi szervezetének új választmányi elnöke, Kozma Mónika. Sem a 

frissen megválasztott tisztségviselő, sem a városi szervezet elnöke, Vass Levente parlamenti 

képviselő nem titkolta, hogy korábban gyakran adódtak olyan helyzetek, amelyek 

véleménykülönbséghez vezettek. Ezekről azonban a helyi román sajtó egy része felnagyítva, 

elferdítve számolt be, komoly belső konfliktust vizionálva. Újságírói kérdésre válaszolva 

Kozma Mónika úgy értékelte, a kommunikációs készségei lehetővé teszik, hogy összekötő 

szerepet vállaljon a két szervezet és elnökei között 

 

A kisebbségügyi kormánybiztos kétnyelvűséget akar a postán is 
2018. április 27. – Ma7.sk, Új Szó 

Azokon a településeken, ahol a kisebbségek számaránya eléri a 20%-ot, a nyelvi jogok 

alkalmazása a Szlovák Postára is kiterjedne. Ez pedig azt jelentené, hogy minden nyilvános 

feliratot és tájékoztatást két nyelven kellene feltüntetni. Ezt Bukovszky László kisebbségi 

kormánybiztos javasolta, aki ezzel kapcsolatban levelet írt Róbert Gáliknak, a Szlovák Posta 

vezérigazgatójának. 

 

Felavatták Görgei Artúr szobrát Komáromban 
2018. április 27. – Felvidék Ma, Ma7.sk 

Szobrot állítottak születése 200. évfordulója évében Görgei Artúr honvédtábornoknak, 

hadügyminiszternek, az 1848/49-es forradalom és szabadságharc alatt a honvédsereg több 

alkalommal kinevezett fővezérének Komáromban az Európa-udvar szoborparkjában. 

A városszépítő és városvédő Palatinus Polgári Társulás által teremtett hagyomány szerint 

létrehozása óta évente egy-egy új szoborral gazdagodik a Komárom belvárosában található 

Európa-udvar. Idén a Komáromi Napok kísérőrendezvényeként leplezték le Görgei Artúr 

egész alakos bronzszobrát, amely huszadik a sorban. 

 

Komárom városa kész méltó helyet biztosítani Mária Terézia szobrának 
2018. április 27. – bumm.sk, Ma7.sk, Új Szó 

Komárom városa kész méltó helyet biztosítani a Mária Terézia-szoborcsoportnak, amelynek 

Pozsonyban évek óta nem talál helyet a Pozsonyi Városszépítő Egyesület.  
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Stubendek László, Komárom polgármestere már egy levelet is írt az ügyben Maroš 

Mačuhának, az egyesület igazgatójának, melyben indítványozta, hogy ha nem alakulnak jól a 

dolgok a pozsonyi elhelyezéssel kapcsolatban, szállítsák a szobrot Komáromba, ahol méltó 

helyen állítanák ki, még ha csak ideiglenesen is. 

 

Az AKO-ügynökség szerint erősödött a Most-Híd és a balliberálisok 
2018. április 27. – Körkép 

A Most-Híd 6,9, az MKP 1,7 százalékon? Ezt hozta ki az AKO legfrissebb felmérése. Az 

ügynökség igazgatója szerint azonban ezek a változások (a hónap elején az AKO 2,8 

százalékot mért az MKP-nak és 5,6 százalékot a vegyespártnak) a statisztikai hiba határán 

belül vannak. Épp azt tartja rendhagyónak, hogy lényegi változások nem történtek – pár 

kivétellel. 

 

Az anyanyelvi olvasáskultúra identitást erősítő szerepéről Kassán 
2018. április 28. – Felvidék Ma 

Gereben Ferenc művelődésszociológus a MaJel Rovás Központban tartott több évtizedes 

kutatásain alapuló szociológiai jellegű előadást a magyar nyelvű olvasásról és annak Kárpát-

medencei szintű hiányáról. Beszélgetőtársa Ábrahám Barna, az Eperjesi Egyetem magyar 

lektora volt. Gereben Ferenc művelődésszociológus a budapesti Pázmány Péter Katolikus 

Egyetem Bölcsészettudományi Kara Szociológiai Intézetének nyugalmazott docense, jelenleg 

óraadó tanára, felvidéki látogatása során két helyszínen ismertette kutatásait, az Eperjesi 

Egyetem Magyar Nyelv és Kultúra Intézetének meghívására az egyetemisták, majd Kassán 

első alkalommal a nagyközönség előtt is.  

 

Beiratkozási körkép a Lévai és a Nagykürtösi járásban 
2018. április 28. – Felvidék Ma 

Áprilisban a két járás magyar tanintézményeiben is lezajlottak a beiratkozások. A legtöbb 

iskolába az előző évekhez képest több elsőst írattak be. A Felvidék.ma a térség alapiskoláiban 

érdeklődött a beiratkozásokról. 

Ebben az időszakban hivatalos adatokkal még nem szolgálhatnak. „A beiratkozás hivatalosan 

április 30-ig tart. Így végleges adatokat csupán ezt követően tudunk nyilvánosságra hozni. 

Több iskolában ugyan már lezajlottak a beiratkozások, ám a leendő elsősök létszáma 

szeptember elsejéig még változhat” – nyilatkozta a Felvidék.ma megkeresésére Révész 

Angelika, az Ipolysági Városi Hivatal közös tanügyi hivatalának osztályvezetője. 

 

Mit ér a nyelv, ha magyar? – konferencia a hivatali magyar nyelvhasználat 
kérdéseiről a Kárpát-medencében 
2018. április 28. – Ma7.sk 

2018. április 26-án Brüsszelben, az Európai Parlament épületében „Jog és valóság - Mit ér a 

nyelv, ha magyar?” címmel konferencia zajlott a hivatali magyar nyelvhasználat kérdéseiről a 

Kárpát-medencében. A rendezvényt Pappné-Farkas Klára, a HUNINEU Alapítvány 
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Igazgatóságának elnöke nyitotta meg és moderálta. Menyhárt József (egyetemi oktató, az 

MKP elnöke) a szlovákiai nyelvhasználatról tartott bevezető előadást, amelyben a jogi 

szabályozásban található és a gyakorlatban tapasztalható főbb problémákra mutatott rá. Őry 

Péter a Pro Civis polgári társulásnak a törvények fordítása területén végzett tevékenységét, a 

törvénytár.sk oldalt mutatta be.  

 

Bende István és a Gimisz Diákszínpad kapta a Pro Urbe díjat Komáromban 
2018. április 28. – Új Szó 

Észak-Komárom Pro Urbe díját minden évben a városi képviselő-testület döntése alapján két 

intézménynek, illetve személynek adományozzák. Kimagasló művészeti tevékenysége és 

közszolgálata elismeréseként idén a Selye János Gimnázium és Városi Művelődési Központ 

1993-tól működő Gimisz Diákszínpada, valamint kiemelkedő társadalmi tevékenységéért 

Bende István közéleti személyiség, újságíró, idegenvezető, egykori önkormányzati képviselő 

vehette át. 

 

Van jövője a műszaki értelmiségnek 
2018. április 29. – Felvidék Ma 

A Pozsonyi Magyar Intézet adott otthont annak a találkozásnak, amely a Pozsonyi Műszaki 

Egyetem professzorai és a műszaki érdeklődésű hallgatók között zajlott. 

A rendezvény előzménye egy nyitrai tudományos diákkonferencia volt, ahol a hallgatók 

mutatták be munkáikat és akkor született meg az elhatározás, hogy a következő alkalommal 

pedig a professzorok kötetlen beszélgetés formájában látják el a fiatalokat hasznos 

tanácsokkal. 

 

Dunaszerdahely ünnepelt 
2018. április 29. – Ma7.sk, Felvidék Ma 

A gazdag programot kínáló Szent György-napok kicsúcsosodása minden évben a városi díjak 

átadása. Idén sem volt ez másként. A városi művelődéi központ színháztermében tegnap este 

ünnepelték mindazokat, akik sokat tettek Dunaszerdahely jó hírnevének öregbítéséért. A 

kultúrműsorral tarkított esten – amit jelenlétével megtisztelt Menyhárt József, a Magyar 

Közösség Pártjának országos elnöke, Mons. Szakál László katolikus esperes, Zsidó János 

katolikus esperes, Dunaszerdahely Város Díszpolgára, Bubniak Júlia, a városi hivatal 

vezetője, számos önkormányzati képviselő és intézmények vezetői – Hájos Zoltán 

polgármester köszöntötte az egybegyűlteket és a vendégeket. 

 

Rimaszombat utcáin több magyar szó hangzott el 
2018. április 29. – Felvidék Ma, Új Szó 

Végéhez érkezett a Tompa Mihály Országos Verseny huszonhetedik évada. A zsűri értékelt, 

meghozta a döntését, de ezúttal is mindenki győztes lett, aki élményekkel tudta gazdagítani a 

szép szó szerelmeseit. A Felvidéken több mint ezer vers- és prózamondót mozgósított a 

seregszemle, a járási és kerületi fordulókat is beleszámítva. Közülük került ki a 179 legjobb 
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produkció, melyeket szakmai zsűri értékelt hét kategóriában Rimaszombatban az április 26. 

és 28. között megrendezett döntőn. 

 

Könyvbemutató a dunaradványi CSEMADOK évzáróján 
2018. április 30. – bumm.sk 

Varga Katalin, a CSEMADOK elnöke üdvözölte a tagokat, majd értékelte a 2017-es évet. A 

CSEMADOK égisze alatt működő MAGOK csoportja és a hagyományőrző népdalkör 

működését méltatta. A MAGOK a helyiek munkájának köszönhetően minden évben új 

előadással rukkol elő. A Varga Katalin vezette színjátszók ereje abban van, hogy több tucat 

gyereket és fiatalt mozgat hetente. 

 

Kollégium átadó és bölcsődei alapkőletétel Léván 
2018. április 30. – Felvidék Ma 

Április utolsó vasárnapján adták át a lévai Czeglédi Péter Református Gimnázium 

kollégiumát. Ugyanakkor a leendő magyar bölcsőde alapkőletételére is sor került. 

Reményteljesen erősödik a lévai magyar közösség, jelezték egyöntetűen az ünnep felszólalói. 

Az ünnepség hálaadó istentisztelettel vette kezdetét a református templomban. 

Igehirdetésében Ft. Fazekas László kifejtette, Magyarország kormánya felismerte a járható 

utat, ezen az úton járva az élet útját járjuk. „Komoly feladat és kihívás a tanuló gyermekek és 

a felnőttek figyelmét Istenre fordítani. A keresztyénség dinamikus harccal teli élet. Fontos a 

templom és az iskola” – hangzott el a püspök úr igehirdetésében. Hitében megrendült és 

számában is töredezett közösség reményét erősíti a mai nap, jelezte Fazekas László. 

 

Új iskola épül a Csallóköz közepén 
2018. április 30. – Új Szó 

Az újfajta technológiának köszönhetően mindössze három hónap alatt épül fel az iskola, 

szeptember harmadikán már ebben az épületben indulhat a tanítás. A telek községi 

tulajdonban van, az építkezésre hitelt vesznek fel, 15 éves futamidővel. A havi törlesztés 

körülbelül annyi lesz, mint az eddigi bérleti díj, amit a két iskolaépületért fizettek. „Az 

iskolában négy tanterem lesz a két magyar és a két szlovák összevont osztálynak, plusz egy 

klubhelyiség, amely egyben a számítógépes terem is lesz, valamint tanári szoba és ebédlő” – 

mondta Szabó Katalin, a Hodosi Községi Hivatal vezetője, az iskolaprojekt koordinátora. 

 

Csáky: A modern világ ijesztő tendenciái ellen igyekszem küzdeni írásaimmal 
2018. május 1. – Felvidék Ma 

Április utolsó hétvégéjén láthatta a nagyközönség a Hit és illúzió című színpadi játékot 

Rozsnyón és Köbölkúton. Ez volt a darab hetedik, illetve nyolcadik bemutatója, amelyet 

tavaly novemberben láthatott először a nagyközönség. „Az előd, a Hit és hűség a 

nyolcvannegyedik előadásnál tart” – tudtuk meg Csáky Páltól, akivel nem csak írói 

tevékenységéről beszélgettek. 
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Május 8. - Az 5. Magyar Majális Dunaszerdahelyen 
2018. május 1. – Ma7.sk 

Pár év után idén újra megrendezik az 5. Magyar Majálist. A 2009 és 2012 között négyszer 

megvalósult sikeres rendezvény megszervezését idén a Csemadok fiatal generációja vállalta 

fel. A szervezésben segítő kezet, tapasztalatokra alapuló tanácsokat Bugár Györgytől, 

Dunaszerdahely városának önkormányzati képviselőjétől kapnak, ki a Magyarok 

Szövetségének felvidéki elöljárójaként az eddigi dunaszerdahelyi Magyar Majálisok 

főszervezője volt. 

 

Kisiskolák Csallóköz szívében, ahol emelkedik a gyerekek létszáma 
2018. május 1. – Ma7.sk 

A járás központi részében található községekben a szülők szívesen döntenek a helyi iskolák 

mellett, derült ki az áprilisban lezajlott iskolai beíratásokon. A kis létszámú osztályokkal 

működő iskolák előnyeiről beszélgettünk két igazgatónővel, Nagy Erzsébettel és Nagy 

Zsuzsannával. 

 

Jelen a jövő szolgálatában 
2018. április 30. - Magyar Szó 

A holokauszt zentai áldozatainak emléknapja, a zentai zsidók deportálásának 74. évfordulója 

alkalmából a zsidó üldöztetés éveiben elhurcolt és kiirtott vértanúk emlékére tegnap Zentán, 

a zsidó temetőben megemlékezést tartottak. Pejin Attila történész az esemény legelején 

felhívta a jelenlévők figyelmét arra, hogy Izrael állam megalakulásának hetvenedik 

évfordulóját is most ünneplik, és mivel az 1944-ben deportált zsidók már nem érhették meg, 

hogy saját országuk legyen, az ilyen megemlékezések külön értéket kapnak, kimondottan egy 

olyan városban, ahol már nem élnek zsidók. 

 

Egész Európa jövőjét építjük 
2018. április 30. - Magyar Szó 

A Tartományi Képviselőházban szervezték meg a salzburgi Európai Régiók Intézetének (IRE) 

nemzetközi tanácskozását, amelynek immár második alkalommal Újvidék adott otthont. A 

konferencia témája a kulturális örökség megőrzése volt, amely valamennyi régió számára 

nagy jelentőséggel bír. A résztvevőket többek között köszöntötte Pásztor István, a Tartományi 

Képviselőház elnöke, Dragana Milošević tartományi művelődési, tájékoztatási és a vallási 

közösségekkel való kapcsolattartásért felelős titkár, valamint Franz Schausberger, az Európai 

Régiók Intézetének vezetője. Pásztor István képviselőházi elnök felhívta a figyelmet arra, 

hogy a kulturális örökség megőrzésének kérdése, a kulturális identitás és a 

multikulturalizmus értékeinek ápolása központi témának számít a tágabb régióban, így 

Vajdaságban is.  

 

Élhetőbbé tettük a szülőföldünket 
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2018. április 26. - Magyar Szó 

Tribünbeszélgetést rendeztek a szerb–magyar kapcsolatokról a tartományi kormány 

épületében. A résztvevők elsősorban a történelmi magasságokat megélő államközi 

diplomáciai kapcsolatokról, a gazdasági-kereskedelmi együttműködés fejlődéséről és a 

társadalmi viszonyok javulásáról számoltak be. Pásztor István, a Vajdasági Magyar Szövetség 

és a tartományi kormány elnöke rámutatott arra, hogy a szerb–magyar viszonyrendszer 

épülésének legnagyobb haszonélvezői épp a vajdasági magyarok.  

 

Palicson már majáliskor is sportolhatunk a felújított pályákon 
2018. április 30. - Pannon RTV 

Tízmillió dináros önkormányzati beruházásból 17 éve elhagyottan álló sportpályákat újítottak 

fel Palicson. Bogdan Laban, Szabadka polgármestere, Horvát Tímea alpolgármester és 

Nemanja Simović, a Városi Tanács ifjúságért és sportért felelős tagja ma délelőtt bejárta a 

palicsi Janko Pejanović Sportüdülési Központhoz tartozó, felújított sportpályákat. Bogdan 

Laban szimbolikusan is átadta a létesítmény udvarának kapukulcsait Nebojša Darabošnak, az 

üzemeltető Palics Park Kft. igazgatójának. 

 

Felvételi felkészítőt tartottak a szabadkai Kosztolányi Dezső Tehetséggondozó 
Gimnáziumban 
2018. április 29. - Pannon RTV 

A gimnázium számára kiemelkedően fontos, hogy színvonalas oktatást biztosítson az itt élő 

magyar fiatalok számára. Felvételi felkészítőt tartottak a hétvégén a szabadkai Kosztolányi 

Dezső Tehetséggondozó Gimnáziumban az érdeklődő nyolcadikosok számára angol és német 

nyelvből. 

 

Zentai gimnazisták is a Magyar Immunológiai Társaság vendégei 
2018. április 29. - Pannon RTV 

43 zentai gimnazista utazott el kísérőtanáraival Budapestre az Immunológia Világnapjára a 

Magyar Immunológiai Társaság jóvoltából. A társaság először hívott meg határon túli magyar 

iskolát. A diákok Budapesten először közelebbről is megismerhették a Magyar Tudományos 

Akadémia történetét. 

 

A vajdasági vízellátás és szennyvízhálózat fejlesztését támogatja a tartományi 
kormány 
2018. április 27. - Pannon RTV 

300 millió dinárral támogatja a tartományi kormány a vajdasági vízellátás és 

szennyvízhálózat fejlesztését. A támogatásnak köszönhetően 28 vajdasági településen 

összesen 44 projekt valósulhat meg. 

A vízellátás és szennyvízhálózatok fejlesztését szolgáló projektek összértéke fél milliárd dinár. 

Ebből az önkormányzatoknak 200 millió dinárt kell biztosítaniuk. A többi eszközt a 

tartomány fedezi. 
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https://pannonrtv.com/rovatok/onkormanyzatok/palicson-mar-majaliskor-sportolhatunk-felujitott-palyakon
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https://pannonrtv.com/rovatok/gazdasag/vajdasagi-vizellatas-es-szennyvizhalozat-fejleszteset-tamogatja-tartomanyi-kormany
https://pannonrtv.com/rovatok/gazdasag/vajdasagi-vizellatas-es-szennyvizhalozat-fejleszteset-tamogatja-tartomanyi-kormany
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A szabadkai Zsinagóga felújítása a kulturális értékmegőrzés példaképe 
2018. április 27. - Pannon RTV 

Az európai kulturális örökség megőrzéséről szervezett nemzetközi konferenciát Újvidéken az 

Európai Régiók Intézete, melynek igazgatóját fogadta Pásztor István, a tartományi parlament 

elnöke. A szabadkai Zsinagóga felújítása egyike azon projekteknek, amelyek példaként 

szolgálhatnak a kulturális értékek nemzetközi megőrzésében – hangzott el az európai 

kulturális örökség megőrzéséről tartott nemzetközi konferencián Újvidéken. A találkozó 

szervezésével az Európai Régiók Intézete a tartományi székházat bízta meg. A konferenciát 

követően Pásztor István, a tartományi parlament elnöke tárgyalást folytatott Franz 

Schausbergerrel, az Európai Régiók Intézetének igazgatójával. 

 

Bemutatták a kárpátaljai magyar anekdotakincset összefoglaló kötetet 
2018. áprilisv 27. – karpatalja.ma 

Kovács Elemér A vasfüggönyön innen. Kárpátaljai magyar anekdotakincs című könyvének 

bemutatóját április 26-án tartották a beregszászi központi könyvtárban. A rendezvényen 

Varga Éva, a könyvtár igazgatója köszöntötte a jelenlévőket, és osztotta meg gondolatait. Ezt 

követően Dupka György, az Intermix Kiadó vezetője szólt az egybegyűltekhez.  

  

Ukrán NATO-követ: Magyarországon és a többi szövetségesen múlik, lesz-e 
júliusban NATO-Ukrajna csúcsértekezlet 
2018. április 27. – karpatalja.ma 

Magyarországon és az összes többi szövetséges államon múlik, hogy megrendezik-e a NATO-

Ukrajna bizottság csúcsszintű ülését az atlanti szervezet júliusi csúcsértekezlete keretében – 

jelentette ki Vadim Prisztajko, Kijev NATO-képviseletének vezetője pénteken Brüsszelben, 

ukrán újságíróknak nyilatkozva. A NATO-nagykövet Szijjártó Péter azon kijelentésére reagált, 

miszerint a magyar külügyminiszter leszögezte: “A NATO-Ukrajna csúcstalálkozó 

megrendezése kizárólag az ukránokon múlik, nem rajtunk”. 

  

Programok sora várja az érdeklődőket a Nagydobronyi Magyar Népművészeti 
Tanodában 
2018. április 27. – karpatalja.ma 

A Nagydobronyi Magyar Népművészeti Tanoda idén márciusban nyitotta meg kapuit 

Kárpátalja legnagyobb magyarlakta községében. Az intézményt a II. Rákóczi Ferenc 

Kárpátaljai Magyar Főiskola alapította, és a Pro Cultura Subcarpathica civil szervezet 

működteti. A Tanoda azzal a céllal jött létre, hogy oktatási jellegű tevékenységet végezzen, 

azaz tanfolyamokat, kurzusokat, képzéseket szervezzen és tartson a magyar népművészet 

tárgykörében, illetve teret adjon a helyi néphagyományok ápolását, őrzését és továbbadását 

szolgáló kulturális rendezvényeknek, a népi mesterségek felélesztésének, kézműves 

programoknak, ismeretterjesztő előadásoknak. 
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https://pannonrtv.com/rovatok/kultura/szabadkai-zsinagoga-felujitasa-kulturalis-ertekmegorzes-peldakepe
http://www.karpatalja.ma/karpatalja/kultura/bemutattak-a-karpataljai-magyar-anekdotakincset-osszefoglalo-kotetet/
http://www.karpatalja.ma/karpatalja/nezopont/ukran-nato-kovet-magyarorszagon-es-a-tobbi-szovetsegesen-mulik-lesz-e-juliusban-nato-ukrajna-csucsertekezlet/
http://www.karpatalja.ma/karpatalja/nezopont/ukran-nato-kovet-magyarorszagon-es-a-tobbi-szovetsegesen-mulik-lesz-e-juliusban-nato-ukrajna-csucsertekezlet/
http://www.karpatalja.ma/karpatalja/szines/programok-sora-varja-az-erdeklodoket-a-nagydobronyi-magyar-nepmuveszeti-tanodaban/
http://www.karpatalja.ma/karpatalja/szines/programok-sora-varja-az-erdeklodoket-a-nagydobronyi-magyar-nepmuveszeti-tanodaban/
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Kárpátaljára érkezik Porosenko és Hrojszman 
2018. április 28. – karpatalja.ma 

Az állam- és a kormányfő látogatásának végleges dátuma egyelőre nem ismert, Petro 

Porosenko elnököt azonban május 25-26-ára várják a megyébe – jelentette a mukachevo.net. 

A portál ezzel kapcsolatban emlékeztet, hogy május végére tervezik a beszkidi vasúti alagút 

ünnepélyes megnyitását, ezen az eseményen kell megjelennie az elnöknek. Nem kizárt, hogy 

az államfőt útjára Volodimir Hrojszman miniszterelnök is elkíséri, írja a mukachevo.net, 

ugyanakkor megjegyzi, Hrojszman érkezését korábban több egymástól független forrás is e 

hétre ígérte, ám végül törölték a kormányfő kárpátaljai látogatását. 

  

Szakma Sztár Fesztiválon a Rákóczi-főiskola Felsőfokú Szakképzési Intézete 
2018. április 28. – karpatalja.ma 

XI. alkalommal rendezték meg a Szakma Sztár Fesztivált a Magyar Kereskedelmi és 

Iparkamara szervezésében április 23-25-e között. A rendezvénynek a Hungexpo G és F 

pavilonja adott otthont. A döntőben közel 300 diák 43 szakmában versengett egymással. A 

verseny célja a gyakorlatigényes, „fizikai” szakmák társadalmi presztízsének és vonzerejének 

növelése a szakma tanulás népszerűsítése révén. Az esemény jelmondata: „a jó szakma felér 

egy diplomával!”. 

  

Önrész nélkül is belevághatnak a gazdálkodásba a gyermekeket nevelő családok 
2018. április 28. – Kárpátalja 

A „Pro Agricultura Carpatika” Kárpátaljai Megyei Jótékonysági Alapítvány két vagy több 

kiskorú gyereket nevelő kárpátaljai magyar gazdák jelentkezését várja az Első lépés szociális 

programban való részvételre. Jelentkezni 2018. május 11-ig lehet. A 2013-ban indult program 

a részleteiről és a tapasztalatokról Őrhidi Lászlót, a „Pro Agricultura Carpatika” Kárpátaljai 

Megyei Jótékonysági Alapítvány igazgatóját kérdeztük. 

  

Az anyanyelv szeretete, megőrzése, ápolása 
2018. május 1. – Kárpátalja 

2018. április 28-án lezajlott Beregszászban a Drávai Gizella nyelvhasználati verseny a 3–8. 

osztályos tanulók részvételével és az „Édes anyanyelvünk” nyelvhasználati verseny a 9–11. 

osztályosok között. A versenyek célja az anyanyelv megőrzése és ápolása, az anyanyelv 

szeretetének elmélyítése, a nyelvhasználat fejlesztése. 

 

Kézműves tavaszköszöntő a Dobronoki György-házban 
2018. április 28. – Muravidéki Magyar Rádió 

A Tájházszövetség és a Dobronak Községi Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösség 

szervezésében Dobronakon Tájházak napját tartanak. Kézműves foglalkozások, kemencében 
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sült finomságok és kiállítás várja az érdeklődőket, akiknek ma 15 órától az Új Muravidék 

Citeraegyüttes és a Dobronaki Nótázók adnak műsort. A foglalkozásokat és kiállítást vasárnap 

délután is megtekinthetik a Dobronoki György-házban. 

 

„Mit ér a nyelv, ha magyar?” 
2018. április 30. – Muravidéki Magyar Rádió 

Brüsszelben az Európai Parlamentben a HUN.iN.EU támogatásával a felvidéki Magyar 

Koalíció Pártja szervezésében kerekasztal-beszélgetést tartottak a kisebbségi nyelvi jogokról. 

A muravidéki magyar közösséget ezen a találkozón Horváth Ferenc, a MMÖNK Tanácsának 

elnöke képviselte. 

 

10 éves a felsőpulyai esti iskola 
2018. április 27. – volksgruppen.orf.at 

Tíz éves fennállását ünnepelte tegnap a felsőpulyai Kereskedelmi és Közgazdasági 

Szakközépiskola/HAK esti iskolája. Míg a felnőttképzés, a dolgozók esti iskolája tíz évvel 

ezelőtt szinte fehér volt Burgenlandban, addig ma a tartomány határain túl is ismert és 

keresett lett ez a továbbtanulási lehetőség. 

 

Gyerekfesztivál Bécsben a Napraforgókkal 
2018. április 28. – volksgruppen.orf.at 

A Napraforgók bécsi magyar táncegyüttes április 28-án vett részt egy nagyszabású 

nemzetközi gyermekfesztiválon Bécsben. A tánccsoport az Interkulturális Kezdeményezés 

Bécs egyesülettel karöltve szerepelt a színes programban. A Napraforgók a 3-ik kerületben 

szervezték a műsort. 

 

Kiállítás megnyitó Alsóőrött 
2018. éprilis 29. – volksgruppen.orf.at 

„Varázslat ceruzával és ecsettel“ címmel nyílt meg Dékány Éva „Special Method Version” 

diplomás festőművész kiállítása az alsóőri Öreg Iskolában. A művészetkedvelők előtt egy 

nagyon színes kiállítás tárult fel, mind a képek technikájában és témáiban egyaránt. A 

kiállítás június közepéig látogatható. 
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Elektronikus sajtó 

 

 

 

Határok nélkül 

2018. április 27. – Kossuth Rádió 

 

Tüntettek Marosvásárhelyen a MOGYE-ügy miatt 

Tüntettek Marosvásárhelyen az Orvosi- és Gyógyszerészeti egyetem és a Petru Maior egyetem 

összevonása ellen. Kincses Előd ügyvéd szerint naivság azt hinni, hogy a szenátusi szavazást 

bírósági úton meg lehet támadni. Van jogi megoldás arra, hogy a magyar tagozat változatlan, 

sőt a törvényben megillető súllyal szerepeljen a két összevont egyetemek hierarchiájában? De 

nemcsak az egyetem sorsáról, hanem a marosvásárhelyi katolikus gimnázium sorsáról is 

kérdezte a Határok nélkül riportere az RMDSZ elnökét, Kelemen Hunort. 

 

Átadták a Ráti Szent Mihály gyermekotthon negyedik lakóházát 

Kárpátalján a Ráti római katolikus Szent Mihály családtípusú gyermekotthonban felavatták a 

magyar kormány támogatásával épül negyedik lakóházat, melybe egy újabb nevelő család 

költözik be. A Határok nélkül riporterének mikrofonja előtt elsőként Latorczai Csaba 

társadalmi és kiemelt beruházásokért felelős helyettes államtitkárt halljuk.  

 

A magyar határhoz közeli Pécskán sajátos a magyarság helyzete 

A magyar határhoz közeli Pécskán sajátos a magyarság helyzete: hajdanán társadalmi-

gazdasági és kulturális vezető szerepe volt, de mára kisebbségbe szorult, a lakosság mintegy 

negyedét teszi. Jelentős a szellemi örökség: Pécskán született gróf Klebelsberg Kuno egykori 

oktatás- és vallásügyi miniszter, vagy Ormós Zsigmond, a bánsági múzeumalapító, de Balla 

Ignác író, költő,  A pécskai cigánysoron -  kezdetű műdal szerzője is az Arad megyei 

mezőváros szülötte. Mindebből mégsem sikerül előnyt kovácsolni. Pécskai magyar 

helyzetkép. 

 

Ex Libris díjakat adtak át a közelmúltban Szepsiben 

Ex Libris díjakat adtak át a közelmúltban Szepsiben. A 13 díjazott sokat tett a magyarság és a 

magyar kultúra megmaradásáért a Felvidéken. Köztük a kassai Zborai Imre, aki jelenleg  a 

Kassa-környéki  Területi Választmány elnökségének titkára. A Bódva völgye több mint 30 

https://www.mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth?date=2018-04-27_18:30:00&enddate=2018-04-27_19:10:00&ch=mr1
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magyarlakta települése tartozik hozzájuk, és ő az, aki évtizedek óta küzd a magyar iskolák és 

óvodák fennmaradásáért.  

 

Lépcsős koncert a  muzslyai Emmausz Fiúkollégiumban 

A hangversenyt három éve Kalapis Sztoján atya, a kollégium igazgatója, álmodta meg. Hogy 

mitől lépcsős. A zenélő diákok a kolesz képcsőin helyezkednek el, a hallgatóság pedig a 

földszinten az előcsarnokban. Az épület akusztikája olyan jó, hogy így a fiúk mindannyian 

élvezhetik az előadást. 

  

Határok nélkül 

2018. április 28. – Kossuth Rádió 

  

Kollégái, tanítványai, tisztelői köszöntötték 90. születésnapján a pozsonyi 

Magyar Intézetben Dr. Vadkerti Katalint 

Kollégái, tanítványai, tisztelői köszöntötték 90. születésnapján a pozsonyi Magyar Intézetben 

Dr. Vadkerti Katalint. A történész a rendszerváltásig gazdaságtörténettel foglalkozott, ám 

amint megnyíltak a levéltárak, nekifogott a felvidéki magyarság történetében található fehér 

foltok felszámolásának. 1993-ban jelent meg a Reszlovakizáció, három évre rá a 

Deportálások, majd 1999-ben A belső telepítések és a lakosságcsere című könyve. Ez a 

trilógia, ahogy a történészek nevezik, Vadkerti Katalin fő műve.  

  

Mihályi Molnár egyike azoknak, akik sokat tesznek  a felvidéki magyarság 

megmaradásáért 

Mihályi Molnár László tanár Szepsiben él, ő is egyike azoknak, akik sokat tesznek  a felvidéki 

magyarság megmaradásáért. Tevékenységét  Magyarországon is elismerik, hiszen ez év 

januárjában  a Magyar Kultúra Lovagja kitüntetést vehette át Budapesten, míg Szepsiben a 

Magyar Művészeti Akadémia Ex Libris díját.  

  

A különböző történelmi korszakok tárgyait, eszközeit találták meg a régészek a 

Szatmárnémeti-Mikola szakaszon 

A Szatmárnémeti-Mikola szakaszon, a szatmári nagyvárost elkerülő gyorsforgalmi út 

megépítése előtt a régészek vallatják a nyomvonalat és nem eredmény nélkül. Sőt!  A 

különböző történelmi korszakok tárgyait, eszközeit találták meg a régészek, akik között a 

Szatmár Megyei Múzeum munkatársai mellett ott vannak a Babes-Bólyai Egyetem kutatói, 

illetve doktoranduszai is. Az egyik helyszínen járt munkatársunk, Zsoldos Barnabás is, aki dr. 

Hágó Nándor régésszel beszélgetett az eddigi leletekről. 

https://www.mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth?date=2018-04-28_19:30:00&enddate=2018-04-28_20:10:00&ch=mr1
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Szerbia volt a díszvendége a budapesti 25. Nemzetközi Könyvfesztiválnak 

Szerbia volt a díszvendége a budapesti 25. Nemzetközi Könyvfesztiválnak. Az újvidéki Fórum 

Könyvkiadó egyféle közvetítőszerepet kapott és műfordításokkal készült a rendezvényre. 

Virág Gábor igazgató szerint újabb együttműködések köttettek a Fesztivál alatt, amelyeknek 

újabb kötetek lehetnek a gyümölcsei. A kiadó igazgatóját Németh Ernő kérdezte. 

  

„Által mennék én Tiszán…” népdalverseny 

A kárpátaljai magyarok évente megrendezik az ,,Által mennék én a Tiszán..." elnevezésű 

népdaléneklési versenyt Beregszászon. A találkozó népszerűségét jelzi, hogy évről évre egyre 

többen jelentkeznek a megmérettetésre.  

  

Határok nélkül 

2018. április 29. – Kossuth Rádió 

 

Kirándulások a Határtalanul program keretében 

Az osztálykirándulás jó dolog, pláne, ha az a határon túlra visz. A Határtalanul iskolai 

cserekapcsolatokat támogató program jóvoltából, minden tanévben számos iskolai csoport 

részt vehet egy  ilyen kiránduláson. A szegedi Kőrösy József Közgazdasági Szakgimnázium 

egy  tanuló-csoportja, Verebélyné Erdei Gréte tanárnő vezetésével Brassóban  járt, az ottani 

főgimnáziumban.  

 

Szabó Mónika temesvári születésű, ma Marosvásárhelyen élő belgyógyász, 

diabetológus 

Szabó Mónika temesvári születésű, ma Marosvásárhelyen élő belgyógyász, diabetológus. Még 

a rendszerváltás előtt kezdett el praktizálni, így  nemcsak szakmai élete gazdagodott 

tapasztalatokkal, de Románia utóbbi évtizedeinek története is nyomot hagyott életében. A 

Határok nélkül riportere kérdezte temesvári emlékeiről, székelyföldi élményeiről, orvosi 

hivatásáról és civil tevékenységéről, a marosvásárhelyi magyar orvosképzés jelenéről 

jövőjéről. 

 

Óbecsén a Bonifárt család mezőgazdasági termelésből él 

Óbecsén a Bonifárt család mezőgazdasági termelésből él.  Két tanyagazdaságukon ma 

turnusonként 15 ezer csibét hizlalnak, kilencven szarvasmarhát tartanak, több ezer liter tejet 

termelnek, e mellett jelentős területen termesztik a  földiepret. A munkából az egész  család 

kiveszi a részét. A Határok nélkül riportere az idősebb fiúval, Bonifárt Lászlóval beszélgetett, 

https://www.mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth?date=2018-04-29_18:30:00&enddate=2018-04-29_19:10:00&ch=mr1
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aki azt követően, hogy Szegeden megszerezte az egyetemi diplomát, eldöntötte, hogy otthon 

keresi a boldogulást, így visszatér a családi gazdaságra. 

 

Látogatás a kárpátaljai Perecsenyen  

A délvidéli Óbecse után, a következő helyszínünk a kárpátaljai Perecseny, ahol a 

hegyoldalban klasszikus cigány telepet lát az oda tévedő idegen. Az egyetlen magyarul beszélő 

asszony viszont szívesen elmondta, hogy a család és keresztneveik a magyar gyökerekre 

utalnak, de a vegyes házasságokban elfelejtették nyelvüket, szokásaikat. Egy Kárpátalján és 

Magyarországon is ténykedő segélyszervezet  adományával együtt került Zsoldos Barnabás a 

faluba. 

 

Rómer Flóris terv Kárpátalján 

Palácskomoróc is olyan messze van Ungvártól, mint Perecseny, csak az ellenkező irányban. A 

falu közepén, egy dombon áll református temploma. A középkori templom egyedülálló leleteit 

a Rómer Flóris terv  támogatásával mentik. A műemléken dolgozó régész és restaurátor 

csapat egyik tagjával az Ungvári Nemzeti Egyetem Régészeti Múzeumának munkatársával 

Zsilenkó Mária régésszel, és budapesti konferencián találkozott a Határok nélkül riportere. 

Először a palágykomoróci templom felújítási munkairól kérdezte a  

régészt. 

  

Határok nélkül 

2018. május 1. – Kossuth Rádió  

  

Szent József nyomában Pozsonyban! 

Induljunk el Szent József nyomában, Pozsonyban! Kalauzunk Korpás Árpád idegenvezető, a 

pozsonyi Kifli Polgári Társulás alelnöke.  

 

Nagy nap volt két éve május elseje Zeteváralján 

Nagy nap volt két éve május elseje Zeteváralján. A székelyföldi község újonnan épült Szent 

József templomát ünnepi szentmise keretében megáldották és orgonát is avattak. Zeteváralja 

az udvarhelyszéki Zetelakától északra fekszik, ott, ahol az Ivó patak a Nagy-Küküllőbe ömlik. 

A falu felett áll az Ivó patakra emelt völgyzáró gát, a zetelaki víztározó. A kis település nem 

tartozik a kihaló falvak közé, sőt, a városi kirajzás következtében, egyre életerősebb. 

Templomának védőszentje Szent József, a munkás.  

 

https://www.mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth?date=2018-05-01_18:30:00&enddate=2018-05-01_19:10:00&ch=mr1
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Bemutatkozik a palicsi Vécsey Dániel 

A palicsi Vécsey Dániel habár még csak a húszas éveiben jár, körbeutazta már a fél világot. 

Egy-egy állomáshelyén hosszabb-rövidebb ideig dolgozott is, a pénz egy részét félretette, 

amiből aztán saját vállalkozást indított: autóbuszaival most turistákat szállít a dél-európai 

üdülőhelyekre. Ha igaz, hogy azok a legszerencsésebbek, akiknek a munkájuk egyben a 

hobbijuk is, akkor a fiatal cégvezető igen szerencsésnek mondható. 

 

Május elseje a munka és munkás Szent József ünnepe 

Május elseje a munka és munkás Szent József ünnepe. De történtek más jeles események is 

ezen a napon, mint Mátyás király házassága Budán a 13 esztendős Podjebrád Katalinnal 

1463-ban. Báthory István lengyel királlyá koronázása 1576-ban. Vagy a Szatmári béke 

megkötése, amely lezárta a Rákóczi-szabadságharcot. Ez utóbbi - a dokumentumok szerint 

nem köthető pontosan egyetlen egy naphoz. Történhetett már április 26-án, de akár 1711. 

május 1-én is. Hogy miért e bizonytalanság? – erre kereste többek között a választ a Határok 

nélkül riprotere a helyszínen,Szatmárnémetiben, a Vécsey palotában. 

 

Térkép 

2018. április 28. – Duna World 

Tisztították a folyók, patakok mentét, virágokat, facsemetéket ültettek, takarították 

környezetüket, autók helyett biciklikre pattantak és dalokkal köszöntötték a Föld napját 

Székelyföldön. Számos hangulatos, szabadba csábító programot hirdettek meg a civil 

szervezetek Hargita és Kovászna megyében. 

Nemcsak a Föld napját ünnepelték világszerte a napokban, de Szent György napjáról is több 

településen megemlékeztek. Sepsiszentgyörgyön a Szent György Napok már negyed 

évszázada nagyszabású városünnep. 38 helyszínen több mint 200 programot kínálnak.  

Egy, a kezdetekben lapkiadással foglalkozó székelyudvarhelyi családi vállalkozás ma már 

nemzetközi kiállításokat szervez. Tele voltak ötletekkel, melyeket mertek megvalósítani. A 

Váradi család nevéhez ma már Délkelet-Európa legjelentősebb pék- és cukrászipari kiállítása 

fűződik, amelyen 25 ország 150 kiállítója mutatkozik be.  

Akármilyen szép helyen is jár az ember a világban, a szülővárosába vagy ahol felnevelkedett 

mindig visszavágyik. A mindennapok rohanásában úgy érzi, hogy ott nyugalmat talál és ott 

úgy érzi, mintha mindenki csak kedvesen mosolyogna rá. Valószínű így van ezzel az a 

felvidéki fiatalember is, aki 15 év távollét után kiscsaládjával visszaköltözött szülőfalujába. 

Úgy határozott, szülőföldjén, Bodrogközben is boldogul majd. 

Kárpátalján lassan feledésbe merül egy kedves szokás, a májusfa állítás. A hagyomány szerint, 

az április 30-ról május 1-re virradó éjszaka a legények májusfát állítanak a kiszemelt leány 

kapujába, ezzel jelezve az udvarlási szándékot. A lányos háznál éjjel szerenádot adnak. 
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Tiszapéterfalván szeretnék megőrizi ezt a szokást, ezért ünnepélyes májusfa-állítási ünnepélyt 

tartanak.  

Elfeledett gyermekjátékokat, népszokásokat és kézműves fogásokat tanítottak annak a félszáz 

partiumi pedagógusnak, akik részt vettek a magyar kormány által támogatott Kárpát-

medencei Óvodafejlesztési Program képzésén. A régi dallamok, mondókák, tánclépések újbóli 

előcsalogatásában a nagyváradi Csillagocska Alapítvány és a budapesti Hagyományok Háza 

munkatársai segítettek.  

A jövő héten ismét várja látogatóit a Festum Varadinum, Nagyváradon. A nagyváradi magyar 

közösség egyik legnagyobb eseményén több mint 100 programot kínálnak a szervezők. A 

rendezvénysorozat mára regionálissá nőtte ki magát. Székelyföldről, sőt Magyarország 

távolabbi vidékeiről is érkeznek vendégek. A Festum Varadinum a magyar közösségek 

értékeinek felmutatásáról, ápolásáról és gazdagításáról szól.  

Nagymamáink meséiből tudjuk, hogy valamikor a családban a kisbaba születése szent 

dolognak számított. Óvták is az újszülöttet, a kismamát pedig kímélték mindentől. Az első 6 

hétben nem is engedték, hogy felkeljen, mindaddig, amíg meg nem erősödött. Addig a 

rokonság látta el a házi teendőket, persze a főzést is. Egymást felváltva vitték az ebédet, az 

úgynevezett komatálat. Ezt, a ma már lassan feledésbe merülő hagyományt elevenítette fel 

egy délvidéki hagyományápoló egyesület.  

 

Öt kontinens  

2018. április 28. - Duna World 

 

Egyetlen magyar iskola működik Spanyolországban, igaz az Madridban és Barcelonában is. A 

gyerekek kéthetente kétszer 60 percben tanulnak a magyar kultúráról, történelemről, 

földrajzról és irodalomról.  

Romániában több mint 3000 magyar iskola működik. Bukarest 220 km-es körzetében 

azonban csak egy van. Az itteni intézmény különlegessége abban is rejlik, hogy nemcsak a 

magyar családok gyermekeit, de román fiatalokat is fogad, magyar nyelvre tanítja őket. 

1957-ben alakult meg Zürichben a 78. sz. II. Rákóczi Ferenc fiú cserkészcsapat, öt évvel 

később pedig a 62. sz. Sarolta leány cserkészcsapat. A jeles évfordulók alkalmából az 

eseményre több mint százan érkeztek. 

Közel negyedszázada annak, hogy a Halmstadi Barátság Magyar Egyesület 1994 őszén 

megalakult. A helyi magyarság létszáma fokozatosan növekedett, és mára egy olyan 

összetartó közösség jött létre, amely változatos programok által őrzi magyarságtudatát, és 

biztosít színvonalas kikapcsolódási lehetőséget a dél-svédországi város magyar lakóinak. 

 

https://www.mediaklikk.hu/video/ot-kontinens-2018-04-28-i-adas/
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Lelkes magyar közösséggel találkozhatunk Dániában is! A Koppenhágai Magyar Iskola 

Egyesület – a hétvégi iskolai foglalkozásokon túl – számos magyar programmal örvendezteti 

meg a helyi magyarokat. Rendszeresen tart könyvklubot, filmklubot, vagy éppen táncházat, 

sportrendezvényt és más hagyományőrző ünnepségeket. Egy a fontos: a magyar nyelv és 

kultúra szeretete, amit a gyerekek – az otthoni közegen túl – a Koppenhágai Magyar 

Iskolában is elsajátíthatnak. 

 

Kárpát Expressz 

2018. április 29. – M1 

 

Miért Szent György napján hajtották ki régen a juhokat a legelőre? 

Az oroszhegyi Nagy Márton hatévesen kezdett el juhászkodni édesapja mellett.  Azt mondja: a 

juhász életét ma a vadállatok keserítik meg mindennél jobban. A Kárpát Expressz stábjának 

arról is mesélt, régen miért Szent György napján hajtották ki a juhokat a legelőre. 

 

Emlékezés a II. világháború után Felvidékről kitelepítettekre 

A II. világháború után Kamocsáról kitelepített történetét kutatja Gál László. Ebből a felvidéki 

faluból 195 embernek kellett elhagynia szülőföldjét. 

 

Szent György-napi hagyományok Topolyán 

A délvidéki Topolyára látogatott a Kárpát Expressz stábja, ahol a Szent György-napi 

hagyományokkal ismerkedtek a helyi magyar elsős gyerekek. 

 

Bemutatkozik a kárpátaljai Hangraforgó együttes 

Kárpátalján járt a Kárpát Expressz stábja, ahol megismerkedett a sárosoroszi Hangraforgó 

együttessel, akik sokféle műfajt, a megzenésített versek mellett népzenét is játszanak. 

 
 

https://www.mediaklikk.hu/video/ot-kontinens-2018-04-28-i-adas/

