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Nyomtatott és online sajtó 
 

 

Orbán: Szlovénia a következő négy évben is számíthat Magyarország 
támogatására 
2018. május 11. – MTI, Kormany.hu, Magyar Hírlap, Mandiner, Magyar Demokrata, 

PestiSrácok, Lokál 

Ahogyan eddig is, úgy a következő négy évben is számíthat Szlovénia a nyíltszívű, őszinte és 

kölcsönös előnyökre törekvő együttműködésre Magyarország részéről - mondta Orbán Viktor 

miniszterelnök pénteken a szlovéniai Lendván. A kormányfő a Lendvai Kulturális 

Centrumban találkozott Janez Jansa korábbi szlovén miniszterelnökkel, a jobboldali Szlovén 

Demokrata Párt (SDS) elnökével és Magyar Janezzel, az SDS muravidéki jelöltjével. 

Szlovéniában június 3-án előrehozott parlamenti választásokat tartanak, mert Miro Cerar 

kormányfő lemondott tisztségéről, miután a legfelsőbb bíróság megsemmisítette a kormány 

csaknem egymilliárd eurós kiemelt projektjéről, a Koper-Divaca vasútvonal egy 27 

kilométeres szakaszán tervezett második vágány építéséről tavaly szeptemberben rendezett 

népszavazás eredményét. 

 

Ukrán kormányfő: nincs szükség ultimátumokra, az ukránok kellő tisztelettel 
bánnak partnereikkel 
2018. május 11. – MTI, hirado.hu, Kárpátalja, karpatalja.ma, vs.hu 

Az ukránok kellően toleránsak és udvariasak partnereikkel, ha velük is tisztelettel bánnak - 

jelenttette ki Volodimir Hrojszman ukrán miniszterelnök pénteken a 112.Ukrajina hírtelevízió 

műsorában, amiből a liga.net hírportál idézett. A kormányfő - utalva a Budapest és Kijev 

között az új ukrán oktatási törvény nyelvi cikkelye miatt kialakult feszültségre - hangsúlyozta, 

hogy nem szükséges ultimátumokat szabni Ukrajnának, mert tiszteletben tartja a nemzeti 

kisebbséget nyelveit. Megjegyezte, hogy a nyelvi kérdést egyes magyar politikusok saját 

céljaik elérésére használják, ám - mint fogalmazott - "nem éri meg ezt tenni". "Kellemetlen 

hallanom ilyeneket, különösen egy velünk baráti ország részéről. Az ilyen kijelentések nem 

növelik senki tiszteletét" - tette hozzá.  

  

Rétvári: Ukrajna másodrendűnek tekinti egyes állampolgárait 
2018. május 13. – MTI, Magyar Idők, hirado.hu, 888.hu, Index, ATV, Propeller.hu 

Ukrajna egyes állampolgárait másodrendűnek tekinti, amikor korlátozza a nyelvhasználathoz 

fűződő jogaikat - mondta Rétvári, Bence, az Emberi Erőforrások Minisztériumának 

parlamenti államtitkára vasárnap Vácott, az I. világháborús emlékműnél tartott 

megemlékezésen. A kereszténydemokrata politikus, a térség országgyűlési képviselője 

rámutatott, a nyelvhasználati törvénnyel Ukrajna korlátozza és visszaszorítja a kárpátaljai 

magyarság nyelvhasználati jogait, amikor csak alsóbb tagozatban engedélyezi, hogy a diákok 

saját nyelven tanulhassanak. 
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http://www.kormany.hu/hu/a-miniszterelnok/hirek/szlovenia-a-kovetkezo-negy-evben-is-szamithat-magyarorszag-tamogatasara
http://www.kormany.hu/hu/a-miniszterelnok/hirek/szlovenia-a-kovetkezo-negy-evben-is-szamithat-magyarorszag-tamogatasara
https://www.hirado.hu/kulfold/kulpolitika/cikk/2018/05/11/az-ukran-kormanyfo-szerint-kello-tisztelettel-bannak-partnereikkel/
https://www.hirado.hu/kulfold/kulpolitika/cikk/2018/05/11/az-ukran-kormanyfo-szerint-kello-tisztelettel-bannak-partnereikkel/
https://magyaridok.hu/belfold/retvari-bence-ukrajna-masodrendunek-tekinti-egyes-allampolgarait-3091756/
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Átadták az Év tanára díjakat  
2018. május 12. – MTI, hirado.hu, kormany.hu, OrientPress, hirek.sk, Felvidek.ma, blikk.hu, 

Webrádió, globoport.hu, Frissmedia.hu, ma.hu, napi.hu, Infostart.hu, vilagszam.hu 

Ha nincs iskola, "szétszéled a nyáj", ha nincsenek lelkes pedagógusok, nincs magyar jövő - 

jelentette ki a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős ügyvezető helyettes államtitkára 

Budapesten szombaton, a kozepsuli.hu oldal szerkesztőségének Óvodától diplomáig magyarul 

- Év tanára díjátadó rendezvényén. A rendezvényen a középiskolai földrajzverseny 

legjobbjait, valamint a retorikaverseny győztesét is díjazták. A legkiválóbb földrajzos egy 

tanéven át havi ösztöndíjat kap. Szilágyi Péter köszöntőjében kiemelte: azon dolgoznak, hogy 

minden magyar iskolát megtartsanak, legyen az Somorján, Técsőn, Marosvásárhelyen, vagy 

éppen a diaszpórában. 

  

Kormánybiztos: a kárpátaljai társadalomtudományi kutatások alapot jelentenek 
az ukrán-magyar kapcsolatok javításához 
2018. május 11., - MTI, kormany.hu, KárpátHír, karpatlaja.ma 

Grezsa István kormánybiztos szerint az ukrán-magyar kapcsolatok javításához is alapot 

adnak a Kárpátalján végzett társadalomtudományi felmérések. A Szabolcs-Szatmár-Bereg 

megye és Kárpátalja együttműködésének és összehangolt fejlesztési feladatainak 

koordinációjáért felelős kormánybiztos két, a kárpátaljai magyarság körében végzett kutatás 

pénteki budapesti bemutatóján azt mondta, ezeknek aktualitást ad az ukrajnai belpolitikai 

helyzet, illetve az ukrán-magyar viszony. Közölte, a jószomszédi viszony nem a magyar fél 

hibáinak sorozatán keresztül romlott meg, de vissza kell térni a kölcsönös érdekeken alapuló 

együttműködéshez. 

 

Közösségépítés a ráti gyermekotthonban 
2018. május 11. – karpatalja.ma 

A Magyar Állandó Értekezlet 2017 novemberében döntött arról, hogy 2018 a külhoni magyar 

családok éve legyen. A program tavaszi körútja során május 10-én a szervezők ellátogattak a 

Ráti Szent Mihály Gyermekotthonba, ahol a Hello Wood alkotóközösség tagjaival a közös 

építés, barkácsolás örömével ajándékozták meg a gyermekeket. A szakemberek segítségével 

az otthon kis lakói modern és praktikus közösségi padot készítettek. Hajnal Virág, a 

Nemzetpolitikai Államtitkárság főosztályvezetője hírportálunknak elmondta: a 2018 a 

külhoni magyar családok éve programjai a Kárpát-medence magyarságát kívánják 

megszólítani. 

 

Erdélyi csapat nyerte a Kárpát-medencei Hungarikum vetélkedőt 
2018. május 11. – MTI, karpatalja.ma 

A csíkszentdomokosi Cserevirágok csapata nyerte meg a Kárpát-medence kincsei címmel 

meghirdetett Hungarikum vetélkedő döntőjét. A Lakitelek Népfőiskola tájékoztatása szerint a M
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https://www.hirado.hu/belfold/kozelet/cikk/2018/05/12/aadtak-az-ev-tanara-dijakat/
http://www.kormany.hu/hu/a-miniszterelnok-helyettes/nemzetpolitikaert-felelos-allamtitkar/hirek/a-karpataljai-tarsadalomtudomanyi-kutatasok-alapot-jelentenek-az-ukran-magyar-kapcsolatok-javitasahoz
http://www.kormany.hu/hu/a-miniszterelnok-helyettes/nemzetpolitikaert-felelos-allamtitkar/hirek/a-karpataljai-tarsadalomtudomanyi-kutatasok-alapot-jelentenek-az-ukran-magyar-kapcsolatok-javitasahoz
http://www.karpatalja.ma/egyeb/kozossegepites-a-rati-gyermekotthonban/
https://www.hirado.hu/kultura-eletmod/cikk/2018/05/11/erdelyi-csapat-nyerte-a-hungarikum-vetelkedot/
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pénteken megrendezett döntőben összesen huszonhárom hazai és határon túli csapat 

versengett. Második helyen a Bács-Kiskun megyei Dávod Abádka csapata, harmadik helyen a 

Fejér megyei Csákvár Buci macik együttese, negyedik helyen pedig a Borsod-Abaúj-Zemplén 

megyei Sárospatak Pataki értékőrzői végeztek. 

 

Huszonkilenc ingatlant birtokol és harminckettőt bérel az RMDSZ – nem kevés 
pénzért 
2018. május 11. – MTI, Krónika, transindex.ro, maszol.ro, Erdély Ma, Háromszék, Nyugati 

Jelen 

Huszonkilenc, többségében a kétezres években vásárolt ingatlan van az RMDSZ birtokában, 

amelyek beszerzésére összesen 3,74 millió lejt fordított az alakulat – derül ki a román 

államtól kapott támogatások elköltéséről szóló, a szövetség által közzétett kimutatásból. Az 

RMDSZ azután hozott nyilvánosságra bizonyos, a gazdálkodásával kapcsolatos adatokat 

pénteken, hogy ezek kiadására kötelezte a bíróság az Átlátszó Erdély oknyomozó portál által 

indított pereskedés nyomán. Az RMDSZ-t a blogot működtető egyesület perelte be, miután a 

szövetség elutasította, hogy a gazdálkodására vonatkozó részletes információkat közöljön. A 

portál azt szerette volna megtudni, hogy mire költötte az alakulat azt a mintegy 28 millió 

eurónak megfelelő összeget, amelyet az utóbbi hat évben az erdélyi magyar nemzeti közösség 

képviselőjeként kapott a román költségvetésből. 

 

A bukaresti apostoli nuncius nem erősítette meg Ferenc pápa esetleges 
romániai látogatását 
2018. május 11. – MTI, Krónika, Erdély Ma, maszol.ro, Bihari Napló, transindex.ro, Nyugati 

Jelen 

Magánkihallgatáson fogadta pénteken Ferenc pápa Viorica Dăncilă kormányfőt. A 

Vatikánban lezajlott audienciát követően a miniszterelnök közölte, az egyházfő arról 

tájékoztatta, hogy jövőre Romániába látogat. Az apostoli nuncius nem erősítette meg a 

bejelentést. A román kormánynak a magánkihallgatás után kibocsátott közleménye szerint 

Viorica Dăncilă hangot adott ama óhajának, hogy a modern román állam centenáriumi évét a 

Vatikánban is román vonatkozású kulturális, akadémiai és vallási rendezvények sorával 

tegyék emlékezetessé. 

 

Uniós pénzből újul meg a váradi barokk palota körüli park 
2018. május 11. – Krónika 

A határon átívelő beruházásokat finanszírozó európai uniós program keretében újul meg a 

teljeskörű restaurálás alatt álló nagyváradi római katolikus püspöki palota körüli kert. 

Böcskei László megyés püspök bejelentése szerint a projekt magyarországi partnerei a 

szarvasi Szent István Egyetem Tájépítészeti és Településtervezési Kara, illetve az ottani 

Arborétum. A beruházás költségvetése 773 ezer euró, a megvalósítási időszak pedig 2018 

júniusától 2020 májusáig terjed. 
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https://kronika.ro/erdelyi-hirek/huszonkilenc-ingatlant-birtokol-es-harminckettot-berel-az-rmdsz-n-nem-keves-penzert
https://kronika.ro/erdelyi-hirek/huszonkilenc-ingatlant-birtokol-es-harminckettot-berel-az-rmdsz-n-nem-keves-penzert
https://kronika.ro/kulfold/ferenc-papa-arrol-tajekoztatta-viorica-dncil-kormanyfot-hogy-jovore-romaniaba-latogat
https://kronika.ro/kulfold/ferenc-papa-arrol-tajekoztatta-viorica-dncil-kormanyfot-hogy-jovore-romaniaba-latogat
https://kronika.ro/eklezsia/unios-penzbol-ujul-meg-a-varadi-barokk-palota-koruli-park
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Az RMDSZ törvénybe foglalná, hogy az erdélyi magyarok ne lehessenek 
nemzetbiztonsági kockázati tényezők  
2018. május 11. – MTI, transindex.ro, maszol.ro, hirado.hu, Erdély Ma, Bihari Napló, 

Krónika 

A Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) törvénybe foglalná, hogy az erdélyi 

magyarságot ne lehessen nemzetbiztonsági kockázati tényezőnek tekinteni Romániában - 

jelentette ki egy pénteki kolozsvári sajtótájékoztatón Csoma Botond parlamenti képviselő, aki 

a Román Hírszerző Szolgálatot (SRI) felügyelő, és a nemzetbiztonsági törvények 

módosítására létrehozott különleges parlamenti bizottságban képviseli a szövetséget. A 

képviselő elmondta: ha ezt sikerül a törvénybe foglalni, már nem fordulhat elő, hogy 

különböző stratégiák kockázati tényezőként említsék például a székelyföldi 

autonómiatörekvéseket. Arra utalt, hogy 2015-ben a közrendre és közbiztonságra vonatkozó 

országos stratégia tervezete a székelység autonómiatörekvését bűnügyi jelenségként 

jellemezte, amely fenyegetést jelent az állampolgárok jólétére és biztonságára.  

 

Tamás József segédpüspök: nem teljesülnek a pápa romániai látogatásának 
feltételei 
2018. május 11. – maszol.ro 

Nem teljesülnek Ferenc pápa romániai látogatásának feltételei – jelentette ki a Maszolnak 

Tamás József, a Gyulafehérvári Érsekség segédpüspöke. „Nem szívesen vennénk, hogy ha 

addig, amíg Romániában nem rendeződnek a dolgaink, őszentsége az országba látogatna. A 

korábbi problémáinkhoz most még a marosvásárhelyi katolikus gimnázium ügye is 

hozzáadódik” – jelentette ki a segédpüspök. Tamás József emlékeztetett az érsekség tavaly 

megfogalmazott álláspontjára, miszerint „ahol az alapvető emberi jogok sérülnek, ahol a 

hívek nem gyakorolhatják az alkotmány biztosította kisebbségi és felekezeti jogaikat, ott nem 

beszélhetünk a pápalátogatás lehetőségének biztosításáról”. 

 

Összegző kötet jelent meg az erdélyi magyar társadalom elmúlt 25 évéről 
2018. május 11. – MTI, maszol.ro, Krónika 

Az erdélyi magyar társadalom 25 évét összegzi a Kolozsváron pénteken bemutatott Magyarok 

Romániában 1990-2015 című kötet, amelyet a Károli Gáspár Református Egyetem felkérésére 

erdélyi társadalomkutatók egy csoportja írt. Bárdi Nándor történész, a kötet egyik 

szerkesztője és a vizsgált korszak történelmi előzményeit összefoglaló tanulmány szerzője a 

bemutatón elmondta: a könyv tulajdonképpen az erdélyi magyar kutatók saját 

társadalmukról végzett kutatásainak az összefoglalója. 

 

Június 20-án kezdődik Horváth Anna fellebbviteli pere 
2018. május 12. – maszol.ro, Szabadság 

Június 20-án tartják a bukaresti legfelsőbb bíróságon Horváth Anna fellebbviteli perének első 

tárgyalását. Az első fokú ítéletet Kolozsvár volt alpolgármestere és a korrupcióellenes 
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http://itthon.transindex.ro/?hir=51561
http://itthon.transindex.ro/?hir=51561
http://www.maszol.ro/index.php/tarsadalom/96162-tamas-jozsef-segedpuspok-nem-teljesulnek-a-papa-romaniai-latogatasanak-feltetelei
http://www.maszol.ro/index.php/tarsadalom/96162-tamas-jozsef-segedpuspok-nem-teljesulnek-a-papa-romaniai-latogatasanak-feltetelei
http://www.maszol.ro/index.php/tarsadalom/96172-osszegz-kotet-jelent-meg-az-erdelyi-magyar-tarsadalom-elmult-25-ever-l
http://www.maszol.ro/index.php/belfold/96183-junius-20-an-kezd-dik-horvath-anna-fellebbviteli-pere
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ügyészség (DNA) is megóvta. Horváth Anna a Szabadságnak elmondta, az első tárgyalás csak 

egy formális meghallgatás lesz. A perben egy háromtagú bírói tanács hoz majd jogerős 

ítéletet. Kolozsvár volt alpolgármesterének ügyvédje a fellebbezés indoklását az első érdemi 

tárgyaláson nyújtja be. 

 

Feltételezett érdekek Horváth Anna volt kolozsvári alpolgármester perében 
2018. május 12. – Krónika 

Egyértelmű összefüggés van aközött a kolozsvári táblabíróság alapfokú ítélete szerint, hogy 

Horváth Anna volt alpolgármester kampánytámogatást kért Fodor Zsolt üzletembertől és 

hogy ezzel egy időben közbenjárást ígért a vállalkozónak. Az RMDSZ-es politikus 

büntetőperének fellebviteli szakasza június 20-án kezdődik a bukaresti legfelsőbb bíróságon. 

 

„Belekóstolhattak” Székelyföld értékeibe a budapesti Székely Fesztivál 
résztvevői 
2018. május 13. – Krónika, maszol.ro 

Három nap alatt közel száz erdélyi vállalkozás termékeivel, illetve Székelyföld kulturális 

értékeivel ismerkedhetnek meg a látogatók a budapesti Millenáris parkban a hétvégén 

megszervezett IV. Székely Fesztiválon. A fesztivál díszvendégeként a Maros megyei szervezők 

a Hagyományok Házával együttműködve rendkívül gazdag hagyományőrző programot 

állítottak össze a rendezvény három napjára. A Maros Művészegyüttes táncosai mellett egy 

40 fős hagyományőrző csoport a Felső-Maros mente, a Nyárádmente és a Székely Mezőség 

jellegzetes táncait, népdalait vitte el Budapestre. 

 

Amikor Karinthy írásai hatására magyarnak vallja magát a craiovai román 
2018. május 13. – Krónika 

Milyen indíttatásból olvas egy bukaresti román nő Madáchot? És miért érzi lélekben 

magyarnak is magát egy oltyán férfi? A válasz természetesen sokrétű lehet, esetünkben 

azonban a Fehér Holló Médiaklub Egyesület „rábeszélő munkája” a közös fogódzó. 

 

Nagybányán tartották a hétvégén a Magyar Nyelv Napjait 
2018. május 13. – Krónika 

A nagybányai Németh László Elméleti Líceum adott otthont a hétvégén az Anyanyelvápolók 

Erdélyi Szövetsége (AESZ) által szervezett vándorrendezvénynek, a Magyar Nyelv Napjainak. 

Az anyanyelv őrzése, ápolása a célja az évente megszervezett ünnepségnek, amelynek mottója 

idén Németh László-idézet volt: „a magyar nyelv titkos súlypontja a régiségben és a régiséget 

őrző népnyelvben van." A rendezvény keretében tartották a Kőrösi Csoma Sándor Anyanyelvi 

Vetélkedő (KAV) országos döntőjét: a diákok alternatív, játékos feladatokon keresztül 

közelíthették meg a nyelvőrzést. 

 

Johannis: ezekkel a PSD-sekkel nem lesz semmilyen decentralizáció 
2018. május 13. – maszol.ro, transindex.ro 
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https://kronika.ro/erdelyi-hirek/feltetelezett-erdekek-horvath-anna-volt-kolozsvari-alpolgarmester-pereben
https://kronika.ro/gazdasag/belekostolhattak-szekelyfold-ertekeibe-a-budapesti-fesztival-resztvevoi
https://kronika.ro/gazdasag/belekostolhattak-szekelyfold-ertekeibe-a-budapesti-fesztival-resztvevoi
https://kronika.ro/erdelyi-hirek/amikor-karinthy-irasai-hatasara-magyarnak-vallja-magat-a-craiovai-roman
https://kronika.ro/erdelyi-hirek/nagybanyan-tartottak-a-hetvagen-a-magyar-nyelv-napjait
http://www.maszol.ro/index.php/belfold/96212-johannis-ezekkel-a-psd-sekkel-nem-lesz-semmilyen-decentralizacio
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A forradalom óta egyetlen kormánynak sem volt elég bátorsága ahhoz, hogy végigvigye a 

decentralizációt - jelentette ki szombaton Balázsfalván Klaus Johannis államfő, aki 

hozzátette: meg van győződve arról, hogy ez a kormányzat sem teszi meg, mert minden 

forrást központilag próbálnak saját kezükben tartani. Az államfő véleménye szerint négy 

évvel ezelőtt úgy tűnt, hogy tesznek egy határozott lépést a decentralizáció felé, de - politikai 

okokból - erre nem került sor. „Most, ezekkel a PSD-sekkel nem lesz semmilyen 

decentralizáció, mert messziről látszik, hogy a forrásokat saját kezükben, a központban 

akarják tartani, hogy aztán kedvük szerint osztogassák. Márpedig a decentralizáció nem csak 

azt jelenti, hogy engeded a polgármesternek vagy a megyei tanácselnöknek, hogy eldöntsön 

valamit, pénzt is kell hozzá rendelni. Tehát, egy pénz nélküli decentralizáció szemkiszúrás, 

hamis decentralizáció” – szögezte le az államfő. 

 

Sikeresen zárult tegnap a 8. Kolozsvári Ünnepi Könyvhét és a 3. Csíkszeredai 
Könyvvásár 
2018. május 14. – Krónika 

Nagy érdeklődés övezte a szervezők összegzése szerint a tegnap zárult Kolozsvári Ünnepi 

Könyvhetet, illetve a Csíkszeredai Könyvvásárt. Az immár hagyományosnak számító, gazdag 

kulturális programsorozatot kínáló rendezvényeken nemcsak rengeteg kiadó kínálta 

portékáját, de összefonódott az irodalom a zenével és a színházzal is. 

 

Székely jelképekről Iaşiban 
2018. május 14. – Krónika 

Többek között a székely jelképekről, Erdély szimbólumairól tartott előadást Szekeres Attila 

István sepsiszentgyörgyi heraldikus a múlt héten Iaşi-ban, a 18. Országos Genealógiai és 

Heraldikai Kongresszuson. Szerkesztőségünkhöz eljuttatott közleménye szerint az Erdélyi 

Címer- és Zászlótudományi Egyesület elnöke – egyetlen magyar résztvevőként – a szombaton 

befejeződött kongresszus nyitányaként Erdély címeréről értekezett. A szakértő rámutatott: a 

kiegyezés után a Magyar Királyság középcímerének negyedik mezejét foglalta el Erdély 

jelképe, majd Erdélynek Romániával való egyesülését követően a Román Királyság 1921-ben 

elfogadott, Keöpeczi Sebestyén József által készített címerében szintén a negyedik mezőbe 

került. 

 

„Furfangos” zászlófelvonás és múltidézés a székely majálison 
2018. május 14. – Krónika 

A Kárpát-medencei magyarság jövőjéről, az autonómiaküzdelem 100 éves múltjáról és 

jövőjéről is beszéltek a tizedik alkalommal megrendezett makfalvi székely majális szónokai. A 

gulyásfőzéssel egybekötött, immár hagyományosnak számító szombati rendezvény első 

mozzanataként a résztvevők a háromszéki Zoltánból érkezett rezesbanda közreműködésével 

vonultak végig a Maros megyei településen, majd a központban felvonták a székely lobogót a 

frissen felállított zászlórúdra. Mozgatható szerkezetről van szó, amelynek felállításához nem 

szükségeltetett építkezési engedély. „Ha a szolgálatos feljelentők vagy a magyar jelképeket 

üldöző állami hatóságok ezúttal is teszik a dolgukat, mint ahogy az utóbbi években Makfalván 
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és a hozzá tartozó Hármasfaluban oly sűrűn előfordult, a rúd és vele együtt a zászló bármikor 

egyik helyről a másikra költöztethető” – érvelt lapunknak Vass Imre polgármester. 

 

Közösségmegtartó kis bástyáink 
2018. május 11. – Ma7.sk 

Szinte közhelynek számít, annyit emlegetjük, hogy a veszélyben lévő kisiskolák egy-egy falu 

szempontjából milyen nagy értéket jelentenek. Az utóbbi években, amikor már a 

legmagyarabbnak számító Csallóközben is több 1-4. osztályos iskola (sőt teljes szervezettségű 

is!) bezárt, még inkább vigyáznunk kell rájuk. Elsősorban a szülők felelőssége, hogy hova 

íratják gyermekeiket. Bizonyított, hogy a tehetség nem vész el a kisiskolában sem, a 

nehezebben tanuló, netán problémás gyerkőccel pedig ott sokkal többet tud foglalkozni a 

pedagógus, hiszen kevesebb a kisdiák. A kisiskola olyan, mint egy nagy család, ahol egymást 

segítve és szeretve igazi második otthonban érezheti magát gyermek, pedagógus és szülő 

egyaránt. Az áprilisi beíratások apropóján körülnéztünk a Felvidéken – nyugattól keletig –, 

hogy helyzetképet kapjunk kisiskoláink állapotáról. 

 

Ipolyi Arnold Népmesemondó Verseny - Főszerepben: a mese 
2018. május 11. – Ma7.sk 

A Szlovákiai Magyar Művelődési Intézet a Csemadok Országos Tanácsa megbízásából 

kilencedik alkalommal hirdette meg a kiemelkedő néprajzkutató és folklórgyűjtő, Ipolyi 

Arnold tiszteletére az Ipolyi Arnold Népmesemondó Versenyt. A verseny célja a magyar 

népköltészeti műfajok (mese, monda, anekdota), illetve azok hagyományos módon történő 

előadásának népszerűsítése. A verseny szakmai partnere – idén első ízben – a Hagyományok 

Háza Hálózat volt.  

 

Liszka József Györffy István Emlékérmet kapott 
2018. május 11. – Felvidék Ma 

A szlovákiai magyarok néprajzi kutatása, azok európai összefüggésrendszerbe való 

beágyazása terén kifejtett munkája és eredményei elismeréseként a Magyar Néprajzi Társaság 

a legmagasabb szakmai elismerésnek számító Györffy István Emlékéremmel tüntette ki 

Liszka Józsefet, a Selye János Egyetem rektorhelyettesét. A díj átadására a Magyar Néprajzi 

Társaság idei közgyűlésén került sor a budapesti Nemzeti Múzeum Dísztermében. 

 

Magyar nyelven nyújt teljeskörű fejlesztést az Artis Centrum 
2018. május 12. – Ma7.sk 

Az Európai Babahordozó Hét keretében a komáromi Štefánik téri bevásárló központ 

gyermeksarkában a magyar nyelven teljes körű fejlesztést nyújtó, párkányi Artis Polgári 

Társulás – művelődési, képességfejlesztő és rehabilitációs központ tevékenységével is 

megismerkedhettek az érdeklődők. 
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https://ma7.sk/kozelet/kozossegmegtarto-kis-bastyaink
https://ma7.sk/kozelet/ipolyi-arnold-nepmesemondo-versenyt-foszerepben-a-mese
http://felvidek.ma/2018/05/liszka-jozsef-gyorffy-istvan-emlekermet-kapott/
https://ma7.sk/kozelet/oktatas/magyar-nyelven-nyujt-teljeskoru-fejlesztest-az-artis-centrum
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Ápolókat és egészségügyi dolgozókat tüntettek ki Dunaszerdahelyen 
2018. május 12. – Ma7.sk, Felvidék Ma 

Világszerte május 12-én ünneplik az ápolók nemzetközi napját, ugyanis 1820-ban ezen a 

napon született Florence Nightingale, az ápolóképzés kiemelkedő alakja. A lámpás hölgyként 

ismert ápoló nemcsak a betegápolás etikai alapjait teremtette meg, hanem küzdött e hivatás 

képviselőinek anyagi és erkölcsi elismeréséért. Ebből az alkalomból május 11-én az 

Összefogással a holnapért Polgári Társulás és a Nagyszombati Kerületi Önkormányzat MKP-s 

képviselői klubja immár 5. alkalommal tüntette ki a nővéreket és ápolókat Dunaszerdahelyen. 

Az ünnepi esemény célja az volt, hogy tiszteletüket és megbecsülésüket fejezzék ki azoknak az 

ápolóknak, akik becsülettel és odaadással végzik a gyakran nehézségekkel járó hivatást.  

 

Elhunyt Bauer Győző 
2018. május 12. – Felvidék Ma, Ma7.sk, Körkép 

Nagy veszteség érte a felvidéki magyar közösséget. 76 éves korában elhunyt dr. Bauer Győző 

gyógyszerkutató, akadémikus, a felvidéki magyar közélet kiemelkedő személyisége. Több 

éven át a Csemadok országos elnökeként működött. Évekig Szlovákia ankarai nagykövete 

volt. Mintegy 300 tudományos dolgozatot írt. A tudomány mellett a felvidéki magyarság 

sorskérdéseinek is mindig kiemelt figyelmet szentelt, kezdeményezője volt a Selye János 

Egyetemért Alapítványnak is. 

 

További együttműködésre számíthatunk Vajdaság és Isztria között 
2018. május 12. - Pannon RTV 

A vajdasági parlament küldöttsége Pásztor István, a Tartományi Képviselőház elnöke 

vezetésével Pazinban tárgyalt Isztria megye képviselőivel. Pásztor egyebek között Valter 

Drandićtyal, az isztriai képviselőház elnökével is megbeszélést folytatott. Pásztor a találkozó 

után bejelentette, hogy Isztria mezőgazdasági bizottságának tagjai jövő héten ellátogatnak az 

újvidéki mezőgazdasági vásárra. Szeretnénk hasznosítani az Isztria által a fenntartható vidéki 

turizmus fejlesztésében elért sikeres tapasztalatokat és pozitív eredményeket, mondta Pásztor 

István. Hozzátette, Vajdaság számára fontosak azok a tapasztalatok is, amelyeket Isztria 

szerzett Horvátországnak az Európai Unióhoz való csatlakozás folyamatában. 

 

Milyen volt Zenta Mátyás korában? 
2018. május 12. - Pannon RTV 

Előadást tartott Pejin Attila, a Zentai Városi Múzeum történésze és muzeológusa. A 

szakember elmondta, hogy a bácskai város Mátyás korában egy virágzó mezőváros volt, 

néhány utcával mindössze. Lakosainak a száma nem haladta meg az 1000 főt. Az előadás a 

Mátyás király emlékév keretében jött létre. 

 

Általános Iskolások Művészeti Vetélkedője Szabadkán 
2018. május 12. - Pannon RTV 
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https://ma7.sk/tajaink/apolokat-es-egeszsegugyi-dolgozokat-tuntettek-ki-dunaszerdahelyen
http://felvidek.ma/2018/05/elhunyt-bauer-gyozo-akademikus/
https://pannonrtv.com/rovatok/politika/tovabbi-egyuttmukodesre-szamithatunk-vajdasag-es-isztria-kozott
https://pannonrtv.com/rovatok/kultura/milyen-volt-zenta-matyas-koraban
https://pannonrtv.com/rovatok/tarsadalom/altalanos-iskolasok-muveszeti-vetelkedoje-szabadkan
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Fogalmazásírásban, versírásban, képzőművészetben, versmondásban, szép beszédben, 

színjátszásban, műveltségi tesztben és énekben mérték össze tudásukat a gyerekek 

szombaton. Az Általános Iskolások Művészeti Vetélkedője három helyszínen zajlott. A Majsai 

Úti Általános Iskolában, a Kosztolányi Dezső Színházban és a Zeneiskolában. 

 

Az édesanyákat köszöntötték a gyerekek Topolyán 
2018. május 13. - Pannon RTV 

Szavalatokkal, tánccal, énekkel köszöntötték az édesanyákat a gyerekek a topolyai 3+ 

Nagycsaládosok Egyesülete anyák napi rendezvényén a moziteremben. Kézzel készített 

ajándékkal fogadták az édesanyákat az ünnepségen. A topolyai intézmények, egyesületetek 

gyerekcsoportjai színes műsorral készültek. Cservenák Csenge, Topolya: „Egy dalcsokorral 

készültünk, pünkösdi dalokkal. Az anyukák a legjobbak a világon, mert mindent megadnak 

nekünk, ők nevelnek minket.” 

 

Zenta: Új szak indul a Bolyai Tehetséggondozó Gimnáziumban 
2018. május 11. – Vajdaság.ma 

Csikós Pajor Gizella magyaráz az új szak iránt érdeklődő diákoknak a ma délelőtti nyílt 

napon. Szeptembertől számítástechnikai-informatikai tehetséggondozó tagozattal gazdagodik 

a zentai Bolyai Tehetséggondozó Gimnázium, amelynek igazgatónője, Csikós Pajor Gizella, az 

intézmény ma délelőtti nyílt napján tájékoztatta a leendő diákokat és szüleiket az új szak 

indulásával kapcsolatos részletekről. 

 

Ukrán miniszterelnök: megteremtjük a feltételeket, hogy Ukrajna állampolgárai 
tudjanak ukránul 
2018. május 11. – MTI, Kárpátalja, hirado.hu, KárpátHír, Webrádió, karpatalja.ma 

Elsősorban az ukrán nyelv használatához, tanulásához teremtjük meg a feltételeket, hogy 

Ukrajna állampolgárai tudjanak ukránul - jelentette ki Volodimir Hrojszman miniszterelnök 

pénteken Ungváron, miután kárpátaljai munkalátogatásának első állomásaként felkereste a 

Dayka Gábor Középiskolát. A magyar oktatási nyelvű tanintézetben Lilija Hrinevics oktatási 

miniszterrel közösen tett látogatását követő sajtótájékoztatóján Volodimir Hrojszman - utalva 

az ukrán tanügyi törvénynek a nemzetiségek anyanyelvű oktatáshoz fűződő jogait csorbító 

rendelkezései miatt Magyarországgal és a kárpátaljai magyar szervezetekkel kialakult vitára - 

elmondta, "a nyelvi kérdést jelenleg egészen más vonatkozásban használják fel".  

  

 

 

  

Tervek és tennivalók – Babják Zoltán sajtótájékoztatóján jártunk 
2018. május 11. – karpatalja.ma 

V
a

jd
a

sá
g

  
K

á
rp

á
ta

lj
a

  

https://pannonrtv.com/rovatok/szines/az-edesanyakat-koszontottek-gyerekek-topolyan
https://www.vajma.info/cikk/vajdasag/22433/Zenta-Uj-szak-indul-a-Bolyai-Tehetseggondozo-Gimnaziumban.html
http://www.karpataljalap.net/?q=2018/05/11/hrojszman-megteremtjuk-felteteleket-hogy-ukrajna-allampolgarai-tudjanak-ukranul
http://www.karpataljalap.net/?q=2018/05/11/hrojszman-megteremtjuk-felteteleket-hogy-ukrajna-allampolgarai-tudjanak-ukranul
http://www.karpatalja.ma/karpatalja/kozelet/tervek-es-tennivalok-babjak-zoltan-sajtotajekoztatojan-jartunk/
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Babják Zoltán beregszászi polgármester május 7-én találkozott a sajtó munkatársaival, 

akiknek beszélt a várost érintő tervekről, aktuális problémákról. A megvitatott témák között 

szó esett az utak javításáról, a tervben lévő hulladékfeldolgozó építéséről Jánosiban, a 

városban megnyíló irodáról, ahol az új személyigazolványokat (ID-kártya) és útleveleket 

készítik majd a helyiek számára. Továbbá kitért a Budapest park felújítására és a városban 

létesített parkolókra. 

 

Megtalálták a beregszászi autórongálás elkövetőit 
2018. május 11. – karpatalja.ma 

A hatóságok előállítottak két személyt, akiket a március 16-ra virradó beregszászi 

autórongálással gyanúsítanak. Az elkövetők kilenc magyar regisztrációval rendelkező 

gépjármű szélvédőjét törték be egy panelház parkolójában. A Kárpátaljai Megyei Rendőrség 

közlése szerint a 34 és a 29 éves rongáló sem kárpátaljai, a kijevi régióból érkeztek a megyébe. 

  

Hagyományőrzés, lovasbemutató, harcművészet – Történelmi Lovasnap 
Nagyszőlősön 
2018. május 11. – karpatalja.ma 

Szent László legendáját és korát idézte meg a Szelíd Lovasközpont Nagyszőlősön május 12-én. 

A Történelmi Lovasnapon a budapesti székhelyű Magyar-Turán Alapítvány, a Petőfi Program 

ösztöndíjasa, Szilaj István és tanítványai, a Szelíd Lovasközpont lovasai és a Salánki Íjászkör 

gondoskodtak a látványos és színes programokról. A Történelmi Lovasnap idei témája az 

Őseink nyomában volt, ahol a jelenlévők megismerkedhettek a korabeli viseletekkel, harci 

eszközökkel, szokásokkal. 

  

Útikalauz magyaroknak Kárpátaljára 
2018. május 13. – Kárpátalja 

Május 11-én Budapest szívében a Duna Palota adott otthont Kárpátaljának. Az új otthonába 

költözött Magyarság Háza színes programokkal várta a kicsiket és nagyokat reggeltől egészen 

késő éjszakáig. A nemrég indított Útikalauz magyaroknak című rendezvénysorozat a Kárpát-

medence magyarlakta térségeit igyekszik közelebb vinni a fővárosi lakossághoz. 

  

Az oktatási minisztérium kidolgozta az ukrán mint idegen nyelv szabványát 
2018. május 11. – Kárpátalja 

Az Ukrán Oktatási és Tudományos Minisztérium (MON) honlapján közzétették Az ukrán 

mint idegen nyelv állami szabványa című dokumentum tervezetét – jelentette az Ukrajinszka 

Pravda. Az oktatási kormányzat társadalmi vitára bocsátja a dokumentumot, amely 

tartalmazza az ukrán nyelv ismeretével kapcsolatos követelményeket azok számára, akiknek 

az ukrán nem anyanyelvük (első nyelvük). 
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http://www.karpatalja.ma/karpatalja/kozelet/megtalaltak-a-beregszaszi-autorongalas-elkovetoit/
http://www.karpatalja.ma/karpatalja/kultura/hagyomanyorzes-lovasbemutato-harcmuveszet-tortenelmi-lovasnap-nagyszoloson/
http://www.karpatalja.ma/karpatalja/kultura/hagyomanyorzes-lovasbemutato-harcmuveszet-tortenelmi-lovasnap-nagyszoloson/
http://karpataljalap.net/?q=2018/05/13/utikalauz-magyaroknak-karpataljara
http://karpataljalap.net/?q=2018/05/11/az-oktatasi-miniszterium-kidolgozta-az-ukran-mint-idegen-nyelv-szabvanyat
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Orbán Viktor miniszterelnök Lendván 
2018. május 12. – Muravidéki Magyar Rádió 

Orbán Viktor, Magyarország miniszterelnöke tegnap délután Lendván tett látogatatást, ahol a 

Bánffy Központban a muravidéki magyar közösség képviselőivel találkozott. A zárt ajtók 

mögötti tanácskozás után a miniszterelnök nyilatkozott a médiának. 

  

Az SDS bemutatkozása Lendván 
2018. május 12. – Muravidéki Magyar Rádió 

Az SDS - Szlovén Demokrata Párt, pénteken délután Lendván tartott kampánytalálkozót, 

amelyen bemutatták a júniusi országgyűlési választások muravidéki képviselőjelöltjeit. Az 

eseményt jelenlétével megtisztelte Orbán Viktor, magyar miniszterelnök és Janez Janša, az 

SDS elnöke. 

 

Doborján „nagykövetei” találkoztak 
2018. május 11. – volksgruppen.orf.at 

Partnernapot tartott szerdán a Kultur-Betriebe Burgenland a doborjáni/raidingi Liszt-

házban. A tartományi kulturális helyszíneket összefogó vállalkozás 35 magyar partnerét hívta 

meg egy kellemes délutánra Doborjánba, hogy bemutassa a Liszt-emlékmúzeum és a 

koncertközpont kínálatát. 

  

Szereptanulás a magyar órán 
2018. május 12. – volksgruppen.orf.at 

Fuchs Vivien, a Felsőőri Kétnyelvű Gimnázium gyakorló tanára az intézmény 3M osztályában 

oktatja a magyar nyelvet, közben rövid magyar színházi darabokat tanít be a diákoknak. A 

heti négy órában jelenleg a „Legyünk jók, de hogyan?“ című darabbal foglalkoznak. 

  

Elektronikus sajtó 

 

 

Határok nélkül 

2018. május 11. – Kossuth Rádió 

 

Kárpátaljára érkezett az ukrán miniszterelnök és az oktatási miniszter 

Egy napos hivatalos látogatásra érkezett Kárpátaljára az ukrán miniszterelnök,és oktatási 

miniszter. Találkoztak az ungvári magyar tannyelvű Dayka Gábor Középiskola diákjaival, és 
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http://www.rtvslo.si/mmr/prispevek/174538527
http://www.rtvslo.si/mmr/prispevek/174538528
http://volksgruppen.orf.at/magyarok/stories/2912119/
http://volksgruppen.orf.at/magyarok/stories/2912054/
https://www.mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth?date=2018-05-11_18:30:00&enddate=2018-05-11_19:10:00&ch=mr1
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az iskola vezetőivel. Azonban magyar szervezetek vezetőivel, oktatási szakemberekkel nem, 

ami azért is meglepő, mert a kisebbségeket hátrányosan érintő ukrán oktatási törvényt még 

mindig nem sikerült megnyugtatóan rendezni.  

 

A nagyváradi várban nyitották meg a Szent László út kiállítást 

A nagyváradi várban nyitották meg a Szent László út kiállítást. Erdély és Magyarország 44 

olyan települését mutatja be, amelyek valamilyen módon Szent László királyhoz 

kapcsolódnak. Szent László öröksége összeköti a Kárpát-medencei magyarságot, ezt minél 

inkább tudatosítani kell - hangzott el a nagyváradi városházán megtartott tudományos 

konferencián.  

 

Kihelyezett konzuli fogadónap Nagybecskereken 

Nagybecskereken tartottak kihelyezet konzuli fogadónapot. Ezúttal mintegy 100 honosítási 

kérelmet vettek át az ügyintézők. A Határok nélkül ripiorterének összeállításában 

elsőként  Sarlai Péter konzult halljuk. 

 

Húsz hektáros faipari feldolgozó üzem épül Bákó megyében 

Húsz hektáros faipari feldolgozó üzem épül Bákó megyében, és hogy működni tudjon 

csángóföld legnagyobb gyára, faipari szakemberek képzését szervezik - egyebek közt magyar 

segítséggel. A tavalyi esztendő Év építésze nívódíján osztozó asztalosmestert, Dancsó Jánost 

az előkészületekről kérdezte a Határok nélkül munkatársa. 

 

Pünkösd szombatján több százezer ember lepi el Csíkszeredát 

Jővő héten, pünkösd szombatján több százezer ember lepi el Csíkszeredát. Vannak, aki már 

korábban érkeznek, mert a  csíksomlyói búcsú előtt világi események, kulturális 

rendezvények sora várja a Székleyföldre látogatókat.  

 

Régészeti ásatásokba fogtak felvidéken a Gombaszögi Nyári Tábor szervezői 

Régészeti ásatásokba fogtak felvidéken a Gombaszögi Nyári Tábor szervezői a több száz éves 

Pálos rendi kolostornál. A monostorrom a gombaszögi völgy kapujában található Rozsnyótól 

8 km-re.  A  felvidéki fiatalok egyik legnagyobb nyári rendezvényének a Gombaszögi Nyári 

Tábornak így bővült a helyszíne. A régészeti ásatások május 8-ig tartottak.  

 

Szűcs Petra rajzkiállítása a Bánsági Magyar Napokon 
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A Bánsági Magyar Napokon Szűcs Petra rajzkiállítása nyílt meg kedden, a temesvári Csiky 

Gergely Színház előcsarnokában. A mindössze hétéves rajztehetség, a Bartók Béla Líceum 

előkészítőse, idén februárban első díjat nyert a ,,Magyarnak lenni - Magyarok a szórványban" 

című rajzversenyen.  

 

Hálaadó szentmise és ballagási ünnepség volt a nagybecskereki Boldogasszony 

Iskolanővérek Zárdakápolnájában 

Hálaadó szentmise és ballagási ünnepség volt a nagybecskereki Boldogasszony Iskolanővérek 

Zárdakápolnájában, elballagtak a Szathmáry Karolina Leánykollégium végzősei.  

  

Határok nélkül 

2018. május 12. – Kossuth Rádió 

  

 Székely László munkásságát bemutató állandó kiállítás a Bánsági Magyar 

Napokon 

A Bánsági Magyar Napokon, az egykori jeles temesvári polgármester nevét viselő téren 

található épületben nemrég felavatott Küttel Klubban a múlt szombaton nyílt meg az az 

állandó kiállítás, amely Temesvár első főépítésze, Székely László munkásságát  mutatja be. A 

kiállítás megnyitó után az est vendége volt Bene Zoltán író, a Szeged kulturális folyóirat 

főszerkesztője.  

 

Márton Ferenc-emlékszoba nyílt Csíkszentgyörgyön 

Márton Ferenc a "Szögedi Szűrös Madonna" festője Csíkszentgyörgyön született. Alkotásaiból 

kevés maradt a faluban, de művészetét számon tartja a közösség. A napokban emlékszoba 

nyílt a szülőfalu felújított kisiskolájában. A Határok nélkül munkatársa beszélgetett a 

kezdeményezővel, az emlékszoba gondnokával, Czigó Gergely nyugalmazott 

iskolaigazgatóval. 

  

Beszélgetés Nagy Zoltánnal, a nagyváradi Ady Endre lyceum matematika 

tanárával 

Áder János, Magyarország köztársasági elnöke Nagy Zoltánnak, a nagyváradi Ady Endre 

Elméleti Líceum matematika tanárának a Magyar Érdemrend Lovagkeresztje állami 

kitüntetést adományozta. A diákok körében rendkívül népszerű tanár úrral munkájáról, 

hivatásszeretetéről beszélgetett a Határok nélkül tudósítója. 

  

https://www.mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth?date=2018-05-12_19:30:00&enddate=2018-05-12_20:10:00&ch=mr1
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Havasi József kassai operaénekes néhány hete Szepsiben átvehette az Ex Libris 

díjat 

Havasi József kassai operaénekes egyike volt azoknak, akik néhány hete Szepsiben átvehették 

a Magyar Művészeti Akadémia által adományozott az Ex Libris díjat. Sok évtizedes 

munkásságát ismerték el ezzel,hiszen  immár fél évszázada foglalkozik  kórusokkal. 

Jjelenleg  a szepsi Kis galamb hangjai és a kassai Csermely kórus karnagya. A díj átvétele után 

kérte mikrofonja elé a Határok nélkül riportere. 

  

Beszélgetés Takács Edvárd tájépítésszel 

A fűz olyan, mint az ember: konokul átvészel minden megpróbáltatást, s tartósságot ad a 

belőle készült tárgyaknak is. Nem csoda, hogy elődeink nagyon sok mindent készítettek 

fűzből, a konyhai tárgyaktól kezdve a melléképületekig. A fűzt a modern kor is felfedezte: a 

kizöldülő favesszők élő szobrokat mintáznak a Kárpát-medence mintegy száz településén. 

Takács Edvárd palicsi származású, Magyarországon élő tájépítésszel beszélgetett a Határok 

nélkül riportere. 

  

Határok nélkül 

2018. május 13. – Kossuth Rádió 

   

Csíkszékért díjat kapott Csige Sándor Zoltán 

Az elszakított területek magyar konzulátusainak munkatársai sok esetben élményként élik 

meg a honosítás folyamatát. Csige Sándor Zoltán nyolc évet töltött vezetőkonzulként 

Csíkszeredában. Szolgálatát a helyi RMDSz Csíkszékért díjjal ismerte el. Vele beszélgetet a 

Határok nélkül munkatársa a külszolgálatban töltött évekről. 

 

A diplomácia mellett az írást tartotta a legfontosabb fegyvernek Esterházy 

Miklós 

A diplomácia mellett az írást tartotta a legfontosabb fegyvernek - persze az előnyos házasság 

és a mindenkori uralkodó iránti lojalitás mellett -  a 435 éve született Esterházy Miklós, aki a 

híres család vagyonát és hírnevét megalapozta. A főúri család meghatározta a Felvidék több 

településének életét, egyszerre volt gazdája és fejlesztője birtokainak. 

 

Esterházyak fraknói, fiatalabb ága – kötetbemutató a pozsonyi Magyar 

Intézetben 

Esterházyak fraknói, fiatalabb ága című kötet, amelynek bemutatóját a napokban tartották a 

pozsonyi Magyar Intézetben. Ott készült a Határok nélkül riporterének összeállítása, melyben 

https://www.mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth?date=2018-05-13_20:06:00&enddate=2018-05-13_20:46:00&ch=mr1
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először Nagy L. István történészt, a pápai Gróf esterházy Károly Múzeum igazgatóját 

kérdezte. 

 

Közel 30 éves a Háló – a katolikus egyházhoz kötődő civil kezdeményezés 

Találkozókat szervez, közösségeket támogat, Kárpát-medencei táborokat szervez a majd 30 

éves Háló - a katolikus egyházhoz kötődő civil kezdeményezés.  

  

Mátyás király gömöri történetének nyomában 

"Egyszer Mátyás király Gömörbewn vendégeskedett. A helybéli urakkal vacsorázott. Itták a jó 

gömöri borokat." Több földrajzi támpontot nem ad a mese, sem Garay János verse, csak a 

régiót. A Határok nélkül riportere azonban utána járt, de bizonyosságot csak a legenda 

létezésében nyert, hogy itt járt Mátyás király. 

  

 

Kárpát Expressz 

2018. május 13. – M1 

  

Táncház Napja a kárpátaljai Visken 

Idén első alkalommal csatlakozott a Hagyományok Háza kárpátaljai kirendeltsége a 

magyarországi Táncház Napja rendezvénysorozathoz az egykori máramarosi 

koronavárosban, a kárpátaljai Visken.  

  

Rendhagyó honismereti túra az Őrvidéken 

A Kőszegtől mintegy 30 kilométerre fekvő ausztriai kisvárosban, az őrvidéki Borostyánkőn 

járt a Kárpát Expressz stábja. Több magyar emlék kapcsolódik a településhez. Hogy milyen 

emlékekről is van szó, az kiderült azon a honismereti túrán, amelyet természet- és 

hazaszerető emberek első alkalommal szerveztek meg. 

  

Újra magyar majális Dunaszerdahelyen 

Öt év kihagyás után újra magyar majálist rendeztek Dunaszerdahelyen. A rendezvényen 

számos helyi és környékbeli hagyományőrző csoport vett reszt, de érkeztek nagyon messziről 

is. 

https://www.mediaklikk.hu/video/karpat-expressz-2018-05-13-i-adas-6/
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Egyre több magyar gyermek tanulhat anyanyelvén a Felvidéken 

Egyre több kisgyermek kezdheti tanulmányait anyanyelvén a Felvidéken is. A magyar 

kormány nemcsak felvidéki iskolák fejlesztését támogatja, hanem minden magyar oktatási 

intézményre kiemelt figyelmet fordít szerte a Kárpát-medencében. 

 

Térkép 

2018. május 12. – Duna World 

 

Minden kisfiú szeretné legalább egyszer megpróbálni, milyen íjjal lőni. A Mátyás király 

Emlékév kapcsán meghirdetett, diákoknak szóló Corvin Mátyás Versenyen az íjászatot is 

kipróbálhatják. Az elődöntőket 7 helyszínen tartják a Kárpát-medencében. A több, mint 100 

iskola diákjai közül a legjobbak június közepén Budapesten mérik össze tudásukat.  

 

Zarándokok tízezrei indulnak el idén is a Kárpát-medencéből a gyönyörű székelyföldi 

Csíksomlyóra, hogy hálát adjanak a Szűzanyának és oltalmat kérjenek a pünkösdi 

szentmisén, a csíksomlyói Hármashalom oltárnál. A gyalogos zarándokok, napokig vagy akár 

hetekig úton lesznek. 

 

Ha olyan helyen járunk, ahol mások szükséget szenvednek, úgy érezzük folyamatosan 

segítenünk kell a rászoruló embereknek. A budapesti Magyar Fejlesztési Központ 

munkatársai a társaság megalakulása óta támogatják a kárpátaljai Feketepatak és Verbőc 

települések magyar óvodáját, ahova 50 csöppség jár. 

 

A cserkészek folyton járják a természetet, mindig szerveznek valamit. A kárpátaljai cserkészek 

sem hagynak ki egyetlen rendezvényt sem, amely a közelükben zajlik. A változatosság 

kedvéért most ők szerveznek egy mozgalmas cserkésznapot, amelyre minden érdeklődőt 

szeretettel vár a munkácsi Zrínyi Ilona Cserkészcsapat, május 19-én. 

 

A szép magyar beszéd – bár manapság mintha kevesebb figyelmet kapna – nagyon fontos 

mindennapi életünkben is. Élesden az erősen szórványosodó településen különösen nagy 

jelenőséggel is bír. A Castrum Egyesület kezdeményezésére, immáron 10. alkalommal 

Szépolvasó Versenyt rendeztek a kevesebb, mint 20%-ban magyarok lakta településen.   
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A két hete tartó Festum Varadinum Nagyvárad legnagyobb és legrégibb kulturális 

ünnepségsorozata vasárnap ér véget. A rendezvény egyik kiemelt helyszíne a Holnaposok 

szobránál található, illetve a Szigligeti Színház, amelyben a Varadinum Színházi Fesztivál 

zajlik. 

 

Azt mondják: az új seprű jól seper, de a régi minden zugot ismer. Erről meg is győződhet az, 

aki a délvidéki Magyarkanizsán élő Kriska Feri bácsit ismeri. A ciroktermesztésről egykor 

híressé vált vidék legidősebb seprűkészítő mestere már hat évtizede készít seprűket. 

 

A Nagyvárad- Újvárosi Református Templom 1872-ben készült toronyóra szerkezetét Emődi 

András a Királyhágómelléki Református Egyházkerület levéltárosa, restaurátora állította 

helyre. A templom karzatán látható szerkezetet már megtekinthetik az érdeklődők.  

 

A közmédia AranyCore Zenebajnokságán, az erdélyi Evilági együttes a zsűri különdíját nyerte 

el a Csalfa sugár című vers feldolgozásával. A sepsiszentgyörgyi zenekar az elismerés kapcsán 

úgy fellelkesült, hogy a két évszázaddal ezelőtti Arany sorokhoz, klipet is forgatott. 

 

Öt kontinens 

2018. május 12. – Duna World 

 

Hegyi Ferenc Brazíliából utazott Budapestre, hogy részt vegyen a Magyarország Barátai 

Alapítvány éves találkozóján. A magyar származású üzletember a sao paulói magyar közösség 

motorja, több mint 35 éve igazgatósági tagja a Brazíliai Magyar Segélyegyletnek. 

Elhivatottságról, hazaszeretetről és a brazíliai magyar közösség mindennapjairól 

beszélgettünk vele. 

 

Az idei találkozóra huszonnyolc országból közel százötven vendég érkezett. Ők amellett, hogy 

áttekintették az elmúlt öt évet, többek között arról beszélgettek hogyan lehet magyarnak 

maradni a mai világban, és mivel gazdagíthatja a diaszpóra magyarsága Európát és a világot. 

 

Idén Magyarország Barátai Díjban részesült Lauer Rice Andrea és Pigniczky Réka is, a 

Memory Project: a Hungarian Visual History Archive projektjükért. Rendszeres nézőinknek 

ismerős lehet a Magyar Vizuális Emlékgyűjtemény, hiszen többször beszámoltunk róla. 
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Annamária Heddad ugyan nem tagja a Magyarország Barátai Alapítványnak, de szoros 

figyelemmel kíséri munkájukat évek óta. A Párizsban élő magyar hölgy azt vallja, külföldön is 

annak jegyében kell munkálkodniuk a határokon kívül élő magyaroknak, hogy Magyarország 

hírnevét, kultúráját népszerűsítsék. Ő ennek jegyében munkálkodik évtizedek óta lankadatlan 

lendülettel a Párizsi Magyar Református gyülekezetben valamint a Hit és fény nevű katolikus 

szervezetben is. A díjra Dr. Békási Imre, a Nyugat-Európai Magyar Református Lelkigondozó 

Szolgálat tagja terjesztette fel. 

 

 

 


