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Nyomtatott és online sajtó 
  

Megtartotta alakuló ülését az új kormány 
2018. május 18. – MTI, kormany.hu, Lokál, hirek.sk, propeller.hu, karpatalja.ma 

Orbán Viktor miniszterelnök vezetésével megtartotta alakuló ülését Magyarország új 

kormánya Budapesten, a Klebelsberg Kultúrkúriában - tájékoztatta az MTI-t Havasi Bertalan, 

a miniszterelnök sajtófőnöke péntek este. Tájékoztatása szerint első ülésén a kabinet 

megalkotta a kormány tagjai feladat- és hatásköréről szóló rendeletét, valamint 

memorandumot fogadott el a kárpátaljai magyarság védelme érdekében, amelyet minden 

NATO-tagország miniszterelnöke és a szervezet főtitkára számára is eljuttatnak - mondta. 

Hozzátette: a dokumentumban a magyar kormány arra tesz javaslatot, hogy a NATO-

tagállamokhoz kötődő ukrajnai kisebbségek tagjai mentesüljenek a kisebbségi jogokat sértő 

ukrán törvények hatálya alól. 

 
Négyszáz éve várt vendég érkezett Csángóföldre 
2018. május 18. – MTI, maszol.ro, Nyugati Jelen, transindex.ro, Krónika 

Először kereste fel magyar köztársasági elnök a moldvai csángó közösséget. Áder János a 

Bákó megyei Lészpedre látogatott pénteken, ahol a moldvai magyar oktatási program egyik új 

helyszínén csángó hagyományőrzők énekes, táncos, mesemondó műsorral fogadták. A 

magyar államfőt köszöntő Pogár László a Moldvai Csángómagyarok Szövetségének 

(MCSMSZ) elnöke elmondta: a moldvai csángók négyszáz éve várják, hogy magyar király 

vagy államfő látogasson el közösségükbe. Ez most történt meg először. Áder János 

felszólalásában elmondta: 28 éve van a politikában, de ekkora bókot még nem kapott. Az 

elnök az egykor Lészpeden tanító néhai  Kallós Zoltánt idézve kijelentette: „Addig leszünk 

magyarok, amíg magyarul énekelünk, és magyarul táncolunk". 

 

Kövér: Magyarország halhatatlan, amíg nemzedékei hisznek benne és tesznek 
érte 
2018. május 19. – MTI, Magyar Idők, 444.hu, hirado.hu, origo.hu, hvg.hu 

Magyarország halhatatlan, amíg nemzedékei hisznek benne és tesznek érte - mondta az 

Országgyűlés elnöke Kiskőrösön szombaton. Kövér László a város újraalapításának 300. 

évfordulóját ünneplő emlékév hivatalos megnyitóján kiemelte: hármas ünnep a 300. 

évforduló, az újjászületés magyar, szlovák és európai ünnepe. Magyar ünnep, mert újabb 

bizonyítéka annak: a történelem ura soha nem engedi, hogy a világ romboló urainak akarata 

beteljesedjék rajtunk – mondta a házelnök. Emlékeztetett: a világhatalomra törő, a 

keresztény Európát fenyegető oszmán birodalmat a középkori magyar állam önmaga 

feláldozása árán tudta csak megállítani.  

 

Csíksomlyói búcsú: „Mindnyájunknak szüksége van a Szűz Anya tekintetére” 
2018. május 19. – maszol.ro, transindex.ro, Krónika, szekelyhon.ro 
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https://magyaridok.hu/belfold/kover-laszlo-magyarorszag-halhatatlan-amig-nemzedekei-hisznek-benne-es-tesznek-erte-3114265/
https://magyaridok.hu/belfold/kover-laszlo-magyarorszag-halhatatlan-amig-nemzedekei-hisznek-benne-es-tesznek-erte-3114265/
http://www.maszol.ro/index.php/tarsadalom/96539-csiksomlyoi-bucsu-mindnyajunknak-szuksege-van-a-sz-z-anya-tekintetere
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Idén is több százezer zarándok érkezett Csíksomlyóra, hogy részt vegyen a 451-ik 

pünkösdszombati fogadalmi búcsún, amelynek idei jelmondata: „Legyen nekem a te igéd 

szerint”. Ebben az évben is egyetlen díszmeghívottja volt a búcsúnak Marian Adam Waligóra 

lengyel pálos szerzetes, a czestochowai Jasna Góra-i pálos kolostor házfőnöke személyében, 

aki a szentbeszédet mondta magyar nyelven. Marian Adam Waligóra lengyel szerzetes Az élet 

védelmének a mindenek fölöttiségéről beszélt.    A szerzetes a több százezres tömeggel is 

elismételte Mária akkor mondott szavait, amikor megtudta, hogy Isten fiát hordozza: 

"Istenem legyen nekem a te igéd a te szavad szerint". Az idézett kijelentés az idei búcsú 

jelmondata is volt. 

 

Semjén: a zarándoklat lelki erőmű 
2018. május 19. – MTI, hvg.hu, Körkép, mandiner.hu, gondola.hu, szon.hu, heol.hu, zaol.hu 

Lelki erőműnek nevezte a csíksomlyói zarándoklatot a hegynyeregben tartott szentmise után 

a magyar sajtónak adott nyilatkozatában Semjén Zsolt, Magyarország miniszterelnök-

helyettese, aki évről évre visszajár a zarándoklatra. A miniszterelnök-helyettes most 

kijelentette: az egyetemes magyarság gyűl össze Csíksomlyón évről évre felekezeti 

hovatartozástól függetlenül, azért, hogy megerősödjön magyarságában és keresztény 

küldetésében. Felidézte: a prédikáció az élet védelméről szólt, és ezt azért is fontosnak tartja, 

mert úgy látja, talán soha nem volt annyi fiatal a zarándokok között, mint idén. 

 

Szili Katalin Szatmárhegyen: a kisebbség identitásának megélése gyarapítja a 
többségi társadalmat is 
2018. május 18. – MTI, Krónika 

A többség igazán csak akkor létezik, ha a kisebbség számára biztosítja identitásának 

megélésének lehetőségét, amivel pedig maga a többség is gyarapodik – jelentette ki Szili 

Katalin miniszterelnöki megbízott Páskándi Géza (1933–1995) erdélyi magyar író, költő és 

publicista mellszobrának koszorúzásán Szatmárhegyen pénteken. Az Országgyűlés korábbi 

elnöke a háromnapos Dsida–Páskándi–Jakabffy-napok záróeseményén hangsúlyozta, ha 

egymás kultúráját tiszteletben tartjuk, akkor azzal leszünk többek, hogy „a demokráciát, az 

életet tiszteljük”. A demokrácia próbaköve a kisebbséghez való viszony” – idézte a 85 

esztendeje született Páskándi Géza szavait Szili Katalin. 

 

A magyar kormány támogatásával felújított és kialakított közösségi házat 
avattak Gyimesbükkön 
2018. május 21. – MTI, Krónika, maszol.ro, transindex.ro, szekelyhon.ro 

A magyar kormány támogatásával felújított és kialakított közösségi házat avattak fel hétfőn a 

Székelyföld keleti peremén fekvő Gyimesbükkön, a helyi templom szomszédságában. Az 

1920-as években felépített, romos állapotba került egyházi épület teljes felújítását és 

közösségi házzá való átalakítását a magyar állam 50 millió forinttal (750 ezer lej) támogatta. 

A hétfői avatón az épületet Tamás József, a gyulafehérvári főegyházmegye segédpüspöke 

áldotta meg. Az eseményen Soltész Miklós, az Emberi Erőforrások Minisztériumának 

V
e

ze
tő

 h
ír

e
k
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egyházi, nemzetiségi és civil társadalmi kapcsolatokért felelős államtitkára is beszédet 

mondott. Az államtitkár megköszönte a gyimesi csángóknak a hűséget a hazához, a 

nemzethez, a magyar nyelvhez, a magyar kultúrához és a megőrzött hagyományokhoz. 

Hozzátette: ezt a hűséget próbálta a magyar kormány meghálálni a felújításhoz nyújtott 

segítséggel. 

 

Diákokat utaztat a csíksomlyói búcsúra és a felvidéki sétára a Rákóczi Szövetség 
2018. május 18. – MTI, hirado.hu, hirek.sk, Magyar Idők 

A Nagyboldogasszony zarándokvonattal száz középiskolás utazik, köztük dél-amerikai 

magyarok, felvidéki és kárpátaljai fiatalok is vannak. Ezzel egy időben zajlik a Szövetség 

Felvidéki Séták elnevezésű középiskolás programja. A felvidéki séta 23. alkalommal valósul 

meg. Tizenhat Kárpát-medencei középiskola száz diákja ezúttal a Nyugat-Felvidék magyar 

vonatkozású kulturális és történelmi emlékeit, illetve természeti kincseit keresi fel, a 

kapcsolatépítést szolgáló hétvégén. A rendezvényre olyan középiskolák kaptak meghívást, 

ahol a Rákóczi Szövetségnek ifjúsági szervezete működik. 

 

Rákóczi Szövetség: Dél-Amerikából is érkeztek magyar fiatalok Csíksomlyóra  
2018. május 20. – MTI, hirado.hu, Propeller, beol.hu, heol.hu, Pannonrtv.com 

Az idén a Dél-Amerikában élő magyar közösségekből is érkeztek fiatalok a csíksomlyói 

búcsúra a Rákóczi Szövetség támogatásával, a szervezet minden pályázót ösztönöz a más 

országokban élő nemzetrészek megismerésére - mondták a szervezet rendezvényszervezői 

vasárnap az M1 aktuális csatornán. 

 

Mecénás és katona címmel nyílik kiállítás Eszéken 
2018. május 20. – MTI, sonline.hu, zaol.hu, beol.hu, veol.hu, feol.hu 

Keddtől Eszéken, a Horvátországi Magyar Oktatási és Művelődési Központban lesz látható a 

Mátyás király - Mecénás és katona című vándorkiállítás a Mátyás-emlékév keretében. A 

tárlat, amely Mátyás király életének főbb eseményeit eleveníti fel, Pozsonyban kezdte meg 

Kárpát-medencei körútját, egyetlen Magyarországi helyszíne Székesfehérvár volt. A 

nyitórendezvényen köszöntőt mond Jankovics Róbert kisebbségi parlamenti képviselő, a 

Horvátországi Magyarok Demokratikus Közösségének (HMDK) elnöke, Csibi Krisztina, a 

Mátyás király emlékévet lebonyolító Magyarság Háza igazgatója, Andócsi János, a HMOMK 

igazgatója és Gergely Balázs, a Kincses Kolozsvár Egyesület elnöke, a Mátyás király-emlékév 

tanácsadó testületének tagja.  

 

A nemzeti összetartozás jelképe: ötödször rendezik meg Torockón a Duna 
Napot 
2018. május 18. – MTI, Krónika 
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https://kronika.ro/szines/a-nemzeti-osszetartozas-jelkepe-otodszor-rendezik-meg-torockon-a-duna-napot
https://kronika.ro/szines/a-nemzeti-osszetartozas-jelkepe-otodszor-rendezik-meg-torockon-a-duna-napot
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Koncertekkel, táncházakkal, népviselet-bemutatóval, filmklubbal, kiállítással, irodalmi 

performanszokkal, hagyományos erdélyi gasztronómiai, családi és egyéb programokkal várja 

az érdeklődőket a Fehér megyei Torockón június 2-án az ötödik Duna Nap. „Öt évvel ezelőtt 

vásároltunk Torockó főterén egy műemlék épületet, amelyet kulturális központtá alakítottunk 

át azzal a céllal, hogy a szülőföldön maradást, a magyar identitás erősítését, a magyar nyelv, a 

magyar kultúra ápolását próbáljuk segíteni” – idézte fel a kezdeteket az MTI-nek a Duna 

Napot szervező Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt. vezérigazgatója. Dobos Menyhért 

elmondta: ehhez kapcsolódott az az ötlet, hogy a trianoni döntés évfordulójához, június 4-hez 

legközelebbi hétvégén egy kulturális rendezvény ünnepelje a nemzeti összetartozás napját. 

 

Felemelik szavukat a csíksomlyói búcsúhoz köthető „hamis legendával” 
szemben az unitáriusok 
2018. május 18. – Krónika, transindex.ro, maszol.ro 

Újfent pontosítani kívánta az unitárius egyház a csíksomlyói búcsú eredetével kapcsolatban 

rendszeresen felbukkanó feljegyzéseket. A felekezet azzal kapcsolatban foglalt állást, hogy a 

legenda szerint az első búcsújárást 1567-ben tartották, abban az évben, amikor János 

Zsigmond erdélyi fejedelem fegyverrel akarta a katolikus székelyeket az unitárius vallás 

felvételére kényszeríteni. Ezzel kapcsolatban a Magyar Unitárius Egyház Elnöksége egy 

nappal az idei búcsú előtt közleményt bocsátott ki, amelyben felemeli a szavát az évente 

visszatérő „hamis legenda” ellen, amely a csíksomlyói búcsú eredetét János Zsigmond 1567-es 

állítólagos hittérítő hadjáratához kapcsolja. Az egyház emlékeztet, hogy a kitalált történet 

fenntarthatatlansága számtalanszor nyert már bizonyítást. 

 

Az RMDSZ azt várja a román uniós elnökségtől, hogy a kisebbségvédelemmel is 
kiemelten foglalkozzon 
2018. május 18. – MTI, Krónika, transindex.ro, maszol.ro, Erdély Ma, Nyugati Jelen 

Románia 2019 első felében esedékes uniós elnöksége csak akkor lehet teljes, ha érdemben 

foglalkozik a kisebbségi ügyekkel is – mutatott rá Korodi Attila, az RMDSZ képviselőházi 

frakcióvezetője, miután egy parlamenti küldöttség tagjaként a kormány képviselőivel együtt 

részt vett az EU-s elnökséget előkészítő egyeztetésen. A román uniós elnökséghez fűzött 

RMDSZ-es javaslatok előterjesztéséről pénteki hírlevelében számolt be a szövetség. A 

kormány részéről az EU-s ügyekért felelős miniszter mellett jelen voltak a szaktárcák EU-s 

elnökség előkészítéséért felelős államtitkárok, valamint a parlament részéről a speciális- és a 

külügyi bizottságok tagjai vettek részt a tárgyaláson. Az RMDSZ azt javasolja, hogy az 

alapvető emberi jogok betartása mellett Románia emelje az uniós elnöksége prioritásai közé 

az őshonos és nemzeti kisebbségek jogainak bővítését és védelmét, a meglévő törvények 

betartásának számonkérését, és a jogkörök szélesítését – mutatott rá a frakcióvezető. 

 

Tanúkkal bizonyíthatja Tőkés László, hogy 1989-ben nem „kémként” kapott 
anyaországi támogatást 
2018. május 18. – MTI, Krónika, transindex.ro, maszol.ro, Nyugati Jelen  
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Elrendelte a felperes által javasolt magyarországi tanúk kihallgatását a bukaresti táblabíróság 

pénteken abban az erkölcsi kártérítési perben, amelyet Tőkés László EP-képviselő indított az 

1989-es temesvári forradalmi szerepét elvitató, őt hazaárulónak és idegen kémnek nevező 

volt Szekuritáté-tisztek ellen – tájékoztatta az MTI-t Kincses Előd, az EP-képviselő ügyvédje. 

 

Új óriásplakátot helyeztek ki Kolozsváron a csütörtöki helyére  
2018. május 18. – transindex.ro 

Miután csütörtökön a Musai-Muszáj tiltakozását fejezte ki amiatt, hogy a kolozsvári 

polgármesteri hivatal tudomásával "történelemhamisító" óriásplakátot helyeztek ki a Szent 

Mihály templom mellé, a polgármesteri hivatal munkatársai nem sokkal később el is 

távolították azt. A csütörtökön levett óriásplakát helyére egy újat helyeztek ki, amelyen a 

Szent Mihály templom, a Mátyás-szoborcsoport és annak környéke látható. Tehát nem 

ugyanaz, a Státus Palotákat ábrázoló fénykép szerepel rajta, mint a korábbin, hanem egy 

olyan, amelyen eredetileg sem volt semmilyen felirat.  

 

Első elnökére emlékezik az RMDSZ 
2018. május 18. – maszol.ro, transindex.ro 

Ma lenne 90 esztendős Domokos Géza, a Romániai Magyar Demokrata Szövetség első elnöke. 

„Világlátása, párbeszéd iránti elköteleződése ma is példamutató” – írja róla Kelemen Hunor 

az RMDSZ honlapján közzétett emlékező soraiban. A szövetségi elnök az igazi 

transzilvanistára, intézményépítőre, íróra és műfordítóra, a román-magyar párbeszéd eltökélt 

emberére emlékezik, aki egymáshoz közelítette az összetartozót: párhuzamos világok helyett 

átjárhatóságot javasolt, szembefordulás helyett kölcsönös tiszteletet várt el. 

 

Kalotaszegi néptánccal fogadták a Csíksomlyóba tartó vonatokat Kolozsváron 
2018. május 18. – maszol.ro 

Kalotaszegi néptánccal fogadták egyebek mellett a csíksomlyói búcsúba tartó Csíksomlyó 

Expressz és Székely Gyors zarándokvonatokat utasait pénteken Kolozsváron. Egy nappal 

korábban, csütörtökön a Nagyboldogasszony vonat zarándokait üdvözölhették a kolozsváriak 

az vonatállomáson. A képriportunkat itt nézheti meg.  A Székely Gyors és a Csíksomlyó 

Expressz pénteken Budapestről közösen, Magyarország leghosszabb személyszállító 

szerelvényeként indult útnak Erdély felé. A szerelvények többek között Szamosújváron és 

Gyergyószentmiklóson is megállnak. 

 

Lakhatási támogatást nyújtanak a rezidens orvosoknak, tanároknak, 
színészeknek 
2018. május 18. – maszol.ro 

Lakhatási pályázatot hirdet marosvásárhelyi felsőoktatási intézményben oktató fiatal 

tanároknak, rezidens orvosoknak, színészeknek a Studium Prospero Alapítvány a Bethlen 

Gábor Alap támogatásával Marosvásárhelyen. 
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http://itthon.transindex.ro/?hir=51628
http://www.maszol.ro/index.php/belfold/96491-els-elnokere-emlekezik-az-rmdsz
http://www.maszol.ro/index.php/tarsadalom/96518-kalotaszegi-neptanccal-fogadtak-a-csiksomlyoba-tarto-vonatokat-kolozsvaron
http://www.maszol.ro/index.php/tarsadalom/96477-lakhatasi-tamogatast-nyujtanak-a-rezidens-orvosoknak-tanaroknak-szineszeknek
http://www.maszol.ro/index.php/tarsadalom/96477-lakhatasi-tamogatast-nyujtanak-a-rezidens-orvosoknak-tanaroknak-szineszeknek
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Minority SafePack: az aláírások hitelesítése után indul a jogszabályok 
kidolgozása 
2018. május 18. – maszol.ro 

További erős lobbitevékenységre van szükség ahhoz, hogy a Minority SafePack Initiative 

(MSPI) európai polgári kezdeményezés eredményeként összegyűlt mintegy 1,3 millió 

aláírásnak érvényt szerezzenek – állapította meg egy pénteki csíkszeredai sajtóbeszélgetésen 

Vincze Lóránt, az Európai Nemzetiségek Föderatív Uniójának (FUEN) elnöke. Európa egészét 

tekintve is nagy jelentősége van annak, hogy egy civil szervezet által végzett tevékenység járul 

hozzá a nemzetközi diplomácia fejlődéséhez, amelynek eddig az MSPI a csúcsa – jelentette ki. 

 

Magyarországi zarándokra támadt a medve a Szent Anna-tónál 
2018. május 18. – szekelyhon.ro, MTI, maszol.ro, transindex.ro, hirado.hu 

Magyarországi zarándokot támadt meg a medve a Szent Anna-tónál péntek délután, az 

áldozatot Csíkszentmihály polgármestere vitte be a csíkszeredai sürgősségi kórházba. Amíg a 

turistát ellátták, a Hargita megyei önkormányzat elnöke és a polgármester Facebookon 

jelentkezett be, elmesélni a történteket. 

 

Román–magyar gázvezeték: a szállító szerint 2022-től évi 4,4 milliárd köbméter 
új, nem orosz eredetű gáz érkezhet 
2018. május 18. – Krónika 

Jóváhagyta az FGSZ Földgázszállító Zrt. tízéves fejlesztési tervét a Magyar Energetikai és 

Közmű-szabályozási Hivatal, a vezető projekt a Magyarországot és Romániát összekötő 

földgázszállító vezeték (ROHU), amely új, nem orosz gázforrást tesz elérhetővé az EU és 

Magyarország számára – mondta Terhes Kristóf vezérigazgató a társaság budapesti 

háttérbeszélgetésén pénteken. 

 

Burleanu dicséri, hogy az FK Csíkszereda két válogatottnak is ad fiatal 
labdarúgókat 
2018. május 19. – Krónika 

Minden kettős állampolgárságú játékosnak joga van döntenie arról, hogy melyik 

válogatottban szeretne szerepelni – jelentette ki a Nemzeti Sportnak adott interjúban a 

roman szakszövetség vezetője. Răzvan Burleanu azután nyilatkozott a magyarországi 

sportnapilapnak, hogy szerdán a csíkszeredai stadionban megtekintette a hagyományteremtő 

szándékkal megrendezett Románia–Magyarország (0–2) U15-ös válogatott mérkőzést. Az 

áprilisban újraválasztott sportvezető elmondta, a román futballszövetség szemében 

modellértékű mindaz, amit az utánpótlás-nevelés terén tesz a csíkszeredai Székelyföld 

Labdarúgó Akadémia. 

 

Külhoni magyar EP-képviselők hozták el a „Haza földjét” Csíksomlyóra 
2018. május 20. – maszol.ro 
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http://www.maszol.ro/index.php/tarsadalom/96488-minority-safepack-az-alairasok-hitelesitese-utan-indul-a-jogszabalyok-kidolgozasa
http://www.maszol.ro/index.php/tarsadalom/96488-minority-safepack-az-alairasok-hitelesitese-utan-indul-a-jogszabalyok-kidolgozasa
https://szekelyhon.ro/aktualis/magyarorszagi-zarandokra-tamadt-a-medve
https://kronika.ro/kulfold/romannmagyar-gazvezetek-a-szallito-szerint-2022-tol-evi-44-milliard-kobmeter-uj-nem-orosz-eredetu-gaz-erkezhet
https://kronika.ro/kulfold/romannmagyar-gazvezetek-a-szallito-szerint-2022-tol-evi-44-milliard-kobmeter-uj-nem-orosz-eredetu-gaz-erkezhet
https://kronika.ro/sport/burleanu-dicseri-hogy-az-fk-csikszereda-ket-valogatottnak-is-ad-fiatal-labdarugokat
https://kronika.ro/sport/burleanu-dicseri-hogy-az-fk-csikszereda-ket-valogatottnak-is-ad-fiatal-labdarugokat
http://www.maszol.ro/index.php/tarsadalom/96563-kulhoni-magyar-ep-kepvisel-k-hoztak-el-a-haza-foldjet-csiksomlyora
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A Rákóczi-szabadságharc kitörésének 315. évfordulójára emlékeztek Csíksomlyón a 

pünkösdszombati búcsús szentmise után. Az eseményre a Kárpát-medence különböző 

szegletéből érkeztek résztvevők, akik a szétszakított területekről hoztak földet és helyezték el 

azt a Rákóczi Halomba. A „Haza földjét” Kárpátaljáról Bocskor Andrea, Felvidékről pedig 

Csáky Pál európai parlamenti képviselők hozták el, akik Sógor Csaba meghívására érkeztek a 

csíksomlyói búcsúra. 

 

És akkor hogyan lesz hétköznapi valóság a milliónyi aláírásból? 
2018. május 20. – szekelyhon.ro 

Közel 1,3 millióan támogatták a Minority SafePack polgári kezdeményezést, amelynek célja, 

hogy jogalkotásra bírják az Európai Uniót az őshonos kisebbségek védelme érdekében. Az 

aláírásgyűjtésről, valamint a további lépésekről kötetlen hangvételű sajtóreggelin számolt be 

a héten Csíkszeredában Vincze Lóránt, a kezdeményező civil szervezet, az Európai 

Nemzetiségek Föderatív Uniójának (FUEN) elnöke. 

 

„Elballagtak” az Erdélyi Politikai Iskola első „végzősei”  
2018. május 20. – transindex.ro, Erdély Ma 

Vasárnap zajlott az első Erdélyi Politikai Iskola című képzésének nyilvános értékelése az 

RMDSZ ügyvezető elnökségének nagytermében. A november - május időszakban zajlott 

vezetőképzőt Mathias Corvinus Collegium partnerségben a Romániai Magyar Demokrata 

Szövetséggel és a Magyar Ifjúsági Értekezlettel szervezte, olyan fiatalok számára, akik aktívan 

érdeklődnek a közélet, politikai munka, vagy civil szerveződés irányában.  

 

Kozma Mónika: le kellene vetkőzni a régi beidegződéseket az RMDSZ-ben 
2018. május 21. – szekelyhon.ro 

Kozma Mónika nem tart attól, hogy túl sűrűn kellene közvetítenie az RMDSZ Maros megyei 

és marosvásárhelyi elnökei között. A városi szervezet új választmányi elnöke – akit afféle 

„egyensúlyozó” szerepkörre szántak – nem hinné, hogy Péter Ferenc és Vass Levente ne 

találná meg a közös hangot. Még akkor sem, ha kettőjüket szinte teljesen más típusú 

emberként ismeri. Ahhoz azonban, hogy az RMDSZ hatékonyan működjön, Kozma úgy véli, 

sokaknak kötelező módon le kellene vetkőzniük a régi beidegzéseket. 

 

„Mi is fontosak vagyunk” – a csángó magyarok szövetségének elnöke Áder 
János történelmi látogatásáról 
2018. május 21. – Krónika 

A magyar köztársasági elnök történelmi látogatása megerősítette a csángó közösségben azt az 

érzést, hogy fontosak a magyar anyaország számára – jelentette ki a Krónikának Pogár 

László, a csángók közösségi vezetője. A múlt pénteki találkozón Áder Jánost a közösség 

problémáiról is tájékoztatták. 
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https://szekelyhon.ro/aktualis/hogyan-tovabb-a-minority-safepackkel
http://itthon.transindex.ro/?cikk=27255
https://szekelyhon.ro/aktualis/kozma-monika-le-kellene-vetkozni-a-regi-beidegzodeseket-az-rmdsz-ben
https://kronika.ro/erdelyi-hirek/bmi-is-fontosak-vagyunkr-n-a-csango-magyarok-szovetsegenek-elnoke-ader-janos-tortenelmi-latogatasarol
https://kronika.ro/erdelyi-hirek/bmi-is-fontosak-vagyunkr-n-a-csango-magyarok-szovetsegenek-elnoke-ader-janos-tortenelmi-latogatasarol
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Önálló jogi személyiséggel bíró szervezetek ernyőszervezetévé válna a Via Nova 
2018. május 18. – Ma7.sk, Felvidék Ma 

Június 9-én Komáromban tartja soron következő országos kongresszusát a Via Nova. Az 

ifjúsági szövetség a felvidéki közélet számos fontos eseményének otthont adó Tiszti 

Pavilonban dönt jövőjéről. A meghívott vendégek között szerepel Menyhárt József, a Magyar 

Közösség Pártja elnöke, Illés Boglárka ifjúságért felelős helyettes államtitkár és a Kárpát-

medencei ifjúsági partnerszervezetek vezetői. A kétévente megtartott rendes tisztújítás 

mellett a hosszú ideje tárgyalt szervezeti reform elfogadása is terítékre kerül. A Gubík László, 

a Via Nova elnöke által előterjesztett új alapszabály tervezetét márciusban fogadta el az 

országos tanács, életbe azonban csak a kongresszus megerősítésével lép. A koncepció lényege, 

hogy az alapszervezetekre épülő országos szervezetből önálló jogi személyiséggel bíró 

szervezetek ernyőszervezetévé válna a Via Nova.  

 

Az MKP szerint akadozik az Európai Unió támogatási alapjainak felhasználása 
2018. május 18. – Ma7.sk, Felvidék Ma, Körkép 

Az Európai Unió 2014 és 2020 közötti hétéves költségvetési és fejlesztési időszakának 62 

százaléka mögöttünk van, ennek ellenére a támogatások az országos keret mindössze 13 

százalékánál értek célba, vagyis mintegy 2 milliárd euró került kifizetésre – állapítja meg 

Farkas Iván, az MKP gazdaságpolitikai alelnöke a ma7-hez eljuttatott közleményében. A 

politikus emlékeztetett, az Európai Unió 2014 és 2020 közötti hétéves költségvetési és 

fejlesztési időszakában Szlovákia 15 milliárd euró alatti támogatási kerettel bír, amely az 

Európai Unió közös költségvetésének vissza nem térítendő támogatását illeti Szlovákia 

számára.  

 

Kisebbségpolitikai konferencia az EP-ben: „A nemzeti kisebbségek védelme 
európai üggyé vált” 
2018. május 18. – Ma7.sk 

Az egyes tagállamok eddig azt csináltak, amit akartak, ám azzal, hogy az Európai Parlament 

elfogadta az őshonos nemzeti kisebbségekről szóló határozatot, a kisebbségvédelem európai 

üggyé vált – jelentette ki Csáky Pál az európai kisebbségek védelméről és jövőjéről rendezett 

konferencián. Brüsszelből jelentjük. A Magyar Közösség Pártja EP-képviselője a Hogyan 

tovább az európai kisebbségpolitikában? címmel rendezett kerekasztal-beszélgetésen 

kiemelte: az általa kidolgozott és februárban elfogadott határozat legfontosabb elemei közé 

tartozik, hogy az európai őshonos kisebbségek jogosultak európai uniós szintű védelemre, 

ennek biztosítására pedig az Európai Parlamentnek és az Európai Bizottságnak 

dokumentumokat kell elfogadni.  

 

A Családnak lenni konferencián megemlékeztek Pogány Erzsébetről is 
2018. május 18. – Felvidék Ma 

Az Országház felsőházi termében az Egészségügyi Szakmai Kollégium Védőnő Tagozata és a 

Magyar Asszonyok Érdekszövetsége szervezte meg a Családnak lenni című konferenciát 
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https://ma7.sk/kozelet/onallo-jogi-szemelyiseggel-biro-szervezetek-ernyoszervezeteve-valna-a-via-nova
https://ma7.sk/kozelet/az-mkp-szerint-akadozik-az-europai-unio-tamogatasi-alapjainak-felhasznalasa
https://ma7.sk/kozelet/kisebbsegpolitikai-konferencia-az-ep-ben-baz-oshonos-nemzeti-kisebbsegek-vedelme-europai-uggye-valtr
https://ma7.sk/kozelet/kisebbsegpolitikai-konferencia-az-ep-ben-baz-oshonos-nemzeti-kisebbsegek-vedelme-europai-uggye-valtr
http://felvidek.ma/2018/05/a-csaladnak-lenni-konferencian-megemlekeztek-pogany-erzsebetrol-is/


 

 

 

Napi Nemzetpolitikai Sajtószemle – 2018. május 22. 
9 

május 17-én, ahol Szőnyi Kinga elnöknő megemlékezett Pogány Erzsébetről. Méltatta 

életútját és felkérte a konferencia résztvevőit, hogy egyperces néma főhajtással fejezzék ki 

tiszteletüket emléke előtt, amelynek megőrzésére szólította fel a felvidéki magyar közösséget 

és a civil szféra megjelent képviselőit. A konferencián két díj átadására is sort került. Novák 

Katalin család- és ifjúságügyért felelős államtitkár a Magyar Család- és Nővédelmi 

Tudományos Társaság által alapított Pro Familia Hungariae díjat vette át. 

 

Szobrot emeltek Királyhelmec patrónusának 
2018. május 18. – Felvidék Ma 

A Lorántffy Zsuzsanna a Bodrogköz Fejlesztéséért Társulás és a Zempléni Református 

Egyházmegye szervezésében május 17-én Királyhelmecen ünnepélyes keretek között leplezték 

le Lorántffy Zsuzsanna fejedelemasszony a Bodrogközi Magyar Közösségi Ház (BMKH) 

előcsarnokában felállított egész alakos, ruszkicai márványból készült szobrát. A Reformáció 

500 emlékév keretében megrendezett szoboravató ünnepség Urbán Csongor „Adjon az Isten“ 

című énekével vette kezdetét, akit gitáron Kanócz Zoltán kísért. Ezt követően Pásztor István, 

a Lorántffy Zsuzsanna a Bodrogköz Fejlesztéséért Társulás elnöke köszöntötte a jelenlévőket. 

 

Pünkösdi hétvége a kőhídgyarmati Vadas tanyán 
2018. május 20. – Felvidék Ma 

Családi napra invitálta Batka Péter, a M.A.G.(Mintaként Alkalmazott Gondviselés) Társulás 

vezetője a  Kőhídgyarmat község határában található Vadas tanyára mindazokat, akik egy 

kellemes és hasznos napot kívántak eltölteni az erdő ölelésében. Batka Péter és felesége, 

Mónika tíz éve építik azt az életformát, melyet szívesen mutatnak be bárkinek, aki ellátogat a 

Vadas tanyára. A háromgyermekes házaspár olyan értéket teremtett a természet 

közelségében, ami példát mutat és tapasztalást nyújt mindazoknak, akik szeretnének 

kiszakadni – ha rövid időre is – a zaklatott életformából. Ezért szerveznek közösségépítő, 

családi, gyermek – és ifjúsági programokat, táborokat, amelyek népszerűsége eljutott nem 

csak a régióba, de a határon túlra is. 

 

Ősi tudás – XIV. Felvidéki Országos Rovásírás-Vetélkedő és Műveltségi Találkozó 
a Völgyben 
2018. május 20. – Ma7.sk 

A gömörpéterfalai Völgy adott otthont az Ősi Tudás Felvidéki Országos Rovásírás-vetélkedő 

és Műveltségi Találkozó tizennegyedik döntőjének. A Palóc Társaság és a Felvidéki Rovók 

szervezésében megvalósult rendezvény célja, megismertetni és megszerettetni a magyar 

fiatalokkal ősi műveltségünket: a magyar rovásírást. Z. Urbán Aladár, szervező elmondta, 

azon igyekeznek, hogy a latin írás mellett, az ősi írást, a rovást is minden magyar elsajátítsa. 

„Mi azon igyekszünk, hogy a magyar rovásírás ismét méltó helyére kerüljön. Ez nem azt 

jelenti, hogy a latin betűs tudásunkat sutba dobnánk, hanem a kettő együtt párhuzamosan is 

elsajátítható és művelhető”- tette hozzá. 
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http://felvidek.ma/2018/05/szobrot-emeltek-kiralyhelmec-patronusanak/
http://felvidek.ma/2018/05/punkosdi-hetvege-a-kohidgyarmati-vadas-tanyan/
https://ma7.sk/kozelet/oktatas/osi-tudas-n-xiv-felvideki-orszagos-rovasiras-vetelkedo-es-muveltsegi-talalkozo-a-volgyben
https://ma7.sk/kozelet/oktatas/osi-tudas-n-xiv-felvideki-orszagos-rovasiras-vetelkedo-es-muveltsegi-talalkozo-a-volgyben
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Fennállása 110. évfordulóját ünnepli a Tompa Mihály Alapiskola 
2018. május 20. – Ma7.sk 

Alapítása és a tanítás megkezdésének 110. évfordulóját ünnepli idén a rimaszombati Tompa 

Mihály Alapiskola. Ez alkalomból nagyszabású gálaműsort rendeztek pénteken a helyi 

kultúrház színháztermében, ahol a meghívott vendégeket később ünnepi fogadásra is várták. 

Az iskola megnyitásának évfordulója alkalmából színes és szórakoztató műsorral készültek az 

alapiskola diákjai, akik a nagy érdeklődésre való tekintettel kétszer (délelőtt és délután) is 

előadták produkciójukat.  

 

A Most-Híd elnöke úgy véli, a kormánykoalíció nem állít közös államfőjelöltet 
2018. május 20. – Ma7.sk, bumm.sk, Új Szó 

Bugár Béla (Most-Híd) a közszolgálati televízió vasárnapi vitaműsorában annak a 

véleményének adott hangot, hogy a kormánykoalícióba tömörült pártok nem állítanak közös 

elnökjelöltet a 2019-ben tartandó államfőválasztásra. Ugyanakkor megerősítette, hogy pártja 

már akkor fontolóra vette a jelöltállítást, amikor még nem volt ismert Andrej Kiska jelenlegi 

köztársasági elnök döntése, hogy nem indul a jövő évi megmérettetésen. A Most-Híd június 

9-i közgyűlésén dönt arról ki legyen a párt államfőjelöltje.  

 

Szvorák Zsuzsa lett a női példakép 
2018. május 20. – Ma7.sk 

A Femine Fortis-Erős Nők polgári társulás idén is megtalálta a felvidéki magyar női 

példaképet. A polgári társulás harmadik alkalommal adományozott Példakép-és különdíjat az 

olyan értékeket megjelenítő nőknek, akikre önfeláldozó munkájuk kapcsán felnézhet a hazai 

magyarság. Kiss Beáta, a társulás alelnöke portálunknak elmondta: a Példakép díj olyan 

hölgyeket, asszonyokat igyekszik a közösség számára bemutatni, és a felvidéki magyarságnak 

példaként állítani, akik amellett, hogy kiemelkedő szakmai sikereket érnek el, a szűkebb és 

tágabb közösségeik számára is egyéb tevékenységekkel, közösségformáló, közösség 

összetartó, nevelő mintával is szolgálnak. 

 

Életükben és életük után is támogatják a felvidéki magyarságot 
2018. május 21. – Felvidék Ma 

Dunaszerdahelyen Szőke Éva és Zsidó János esperes-plébános a Carissimi Nonprofit Alap 

kuratórium képviselői május 21-én vették át azt a pénzadományt, amely Pogány Erzsébet és 

Bauer Győző végső búcsúztatásakor gyűlt össze. Május 12-én Pogány Erzsébetet, a Szövetség 

a Közös Célokért igazgatóját, a Felvidék.ma hírportál alapítóját kísértük el utolsó útjára. A 

család kérésére, a csokrokra, koszorúkra szánt összeget a ravatalozóban elhelyezett perselybe 

tették a részvétnyilvánítók. Az összegyűlt adománnyal a Carissimi Nonprofit Alapot 

támogatták. Köztudott, hogy a felajánlásokból a szervezet sérült és egészségkárosodott 

gyermekeket nevelő családok mindennapjait is segíti. 

 

Ezek a családi- és gyermekprogramok lesznek a MartFeszten 
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https://ma7.sk/tajaink/fennallasa-110-evfordulojat-unnepli-a-tompa-mihaly-alapiskola
https://ma7.sk/kozelet/aktualis/a-most-hid-elnoke-ugy-veli-a-kormanykoalicio-nem-allit-kozos-allamfojeloltet
https://ma7.sk/kozelet/aktualis/szvorak-zsuzsa-lett-arocz-noi-peldakep
http://felvidek.ma/2018/05/eletukben-es-eletuk-utan-is-tamogatjak-a-felvideki-magyarsagot/
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2018. május 21. – Ma7.sk 

A MartFeszt idén is jobbnál-jobb családi- és gyerekprogramokkal érkezik. Július 5- től 7- ig a 

rendezvény társszervezői, a híres-neves KomáLom Gyerkőcfesztivál vezénylői, a Villa 

Camarum Polgári Társulás röpít el minden egyes arra járó gyerkőcöt és látogatót a mesék és 

önfeledt boldogság varázslatos világába. 

 

Intézményvezetők találkozója: Az emberi tényezőnek óriási szerepe van az 
oktatásban 
2018. május 21. – Ma7.sk 

A Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége Komáromi és Érsekújvári Területi 

Választmánya a hétvégén a kovácspataki Panoráma szállóban A kreatív vezetés és a 

professzionális tanuló szervezet összefüggései címmel két napos szakmai találkozót szervezett 

intézményvezetők részére.  

 

Tartományi segítséggel 530 új munkahely 
2018. május 21. – Magyar Szó 

Ognjen Bjelić tartományi regionális fejlesztési, régióközi együttműködési és helyi 

önkormányzati titkár hétfőn 19 vajdasági magáncégnek nyújtott át támogatási szerződést. 

Ezek a magánvállalatok összesen 250 millió dinárt kapnak, mert sikerrel pályáztak a 

tartományi fejlesztéspolitikát szolgáló költségvetési eszközökre, és pontozásos rendszer 

alapján a legjobbaknak minősültek. A tartományi regionális fejlesztési, régióközi 

együttműködési és helyi önkormányzati titkár adta át a támogatási szerződéseket. 

 

Két napon át ropták a kőketáncosok Óbecsén 
2018. május 21. – Magyar Szó 

A Vajdasági Magyar Pedagógusok Egyesületének népzenei szakosztálya huszonkettedik 

alkalommal szervezte meg az elmúlt hétvégén a Kőketáncot, az általános iskolások énekes 

népi gyermekjáték- és néptáncvetélkedőjét. Szabó Gabriellának, a rendezvény 

főszervezőjének elmondása szerint a pénteken kezdődött szemlén csaknem 40 település 75 

csoportja lépett színpadra az óbecsei Petőfi Sándor Magyar Kultúrkör nagytermében, vagyis 

csaknem 1800 gyerek mutatkozott be két nap alatt a közönségnek. 

 

Pünkösdöt ünnepeltek Horgoson 
2018. május 21. - Pannon RTV 

A magyarkanizsai Gyöngyszemeink Iskoláskor Előtti Intézmény keretében működő horgosi 

Napraforgó óvoda ma délután tartotta hagyományos pünkösdi ünnepi műsorát. A horgosi 

óvodások gyermekjátékokkal, dalokkal, népzenével, pünkösdikirály-választással és királyné-

járással ünnepeltek, közben Gutási Ákos atya a pünkösdről mesélt nekik. A pünkösdi királyi 

címért a fiúk megmérkőztek egymással. 
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https://ma7.sk/kozelet/intezmenyvezetok-talalkozoja-az-emberi-tenyezonek-oriasi-szerepe-van-az-oktatasban
https://ma7.sk/kozelet/intezmenyvezetok-talalkozoja-az-emberi-tenyezonek-oriasi-szerepe-van-az-oktatasban
https://www.magyarszo.rs/hu/3683/vajdasag/183604/Tartom%C3%A1nyi-seg%C3%ADts%C3%A9ggel-530-%C3%BAj-munkahely.htm
https://www.magyarszo.rs/hu/3683/vajdasag_obecse/183568/K%C3%A9t-napon-%C3%A1t-ropt%C3%A1k-a-k%C5%91ket%C3%A1ncosok-%C3%93becs%C3%A9n.htm
https://pannonrtv.com/rovatok/tarsadalom/punkosdot-unnepeltek-horgoson
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Emlékbélyegző Bugarszky István születésének 150. évfordulóján 
2018. május 21. - Pannon RTV 

Emlékbélyegzővel pecsételnek ma a zentai postán Bugarszky István születésének 150. 

évfordulója alkalmából. A kémikus 1868. május 21-én született Zentán. Vegyészeti 

tanulmányait Budapesten végezte, tanársegéd, majd professzor lett. A magyar fizikai kémia 

úttörőjének tartják. Bugarszky fedezte fel az első olyan galvánelemet, ahol az áramtermelő 

folyamat endoterm, azaz hőfelvevő. 1941-ben hunyt el Budapesten. 

 

Megvédte címét Nagy Arnold a Vajdasági Vágtán 
2018. május 19. - Pannon RTV 

A temerini lovas nyert az idei döntőben is. Második az óbecsei Gulyás Szabolcs, harmadik 

pedig az oromhegyesi Ördög Alen lett. Ők hárman képviselik majd Vajdaságot a Nemzeti 

Vágtán Budapesten. A Kishuszár Vágtát a Bácskossuthfalvát képviselő Víg Barbara nyerte 

meg, aki szintén a magyar fővárosba utazhat. 

 

Kihirdették az Egán Ede mezőgazdasági pályázatok eredményeit 
2018. május 19. – Kárpátalja, karpatalja.ma 

Kihirdették az „Egán Ede” Kárpátaljai Gazdaságfejlesztési Központ” Jótékonysági 

Alapítványhoz benyújtott pályázati felhívások eredményeit az egyéni vállalkozók, valamint 

mikro- és kisvállalkozások kapacitásbővítési, innovációs támogatására a mezőgazdaság 

területén. Berki Marianna, az Alapítvány igazgatójának elmondása szerint első körben azokat 

a pályázatokat bírálták el, amelyek benyújtói első alkalommal fordultak az Alapítványhoz. A 

másodszor vagy harmadszor pályázók esetében, a pontozás jelenleg is tart, az ő esetükben 

döntés később lesz. 

  

Kárpátalja volt a díszvendég az idei washingtoni Magyar Bálon 
2018. május 19. – hirado.hu, karpatalja.ma 

Kárpátalja volt idén a díszvendége a washingtoni magyar bálnak. A Kárpátaljai Népfőiskolai 

Egyesület tagjai az elmúlt tíz napban több keleti parti nagyvárosban mutatták be a vidék 

kultúráját és népművészetét. A bálon egy együttműködési megállapodást is aláírtak a 

washingtoni Marymount Egyetem és a Nemzeti Közszolgálati Egyetem közös oktatási-

kutatási programjáról – hangzott el az M1 Híradójában. 

  

Zászlóbontási ünnepség és Rúzsa Magdi koncert Beregszászban 
2018. május 20. – karpatalja.ma 

A Rákóczi-szabadságharc előzményeit eleveníti fel a Pro Cultura Subcarpathica (PCS) civil 

szervezet május 25-én Beregszászban. Az esemény fénypontja sokak kedvence, Rúzsa 

Magdolna koncertje lesz. A PCS minden évben megemlékezik a Rákóczi-szabadságharc 

kárpátaljai előzményeiről. A 2017-es esztendő óta az egyesület a Beregszászi Városnapok 

keretein belül szervezi meg a programot. 
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https://pannonrtv.com/rovatok/szines/emlekbelyegzo-bugarszky-istvan-szuletesenek-150-evfordulojan
https://pannonrtv.com/rovatok/szines/nagy-arnold-nyert-es-megkerte-baratnoje-kezet-vajdasagi-vagtan
http://www.karpatalja.ma/karpatalja/gazdasag/kihirdettek-az-egan-ede-mezogazdasagi-palyazatok-eredmenyeit/
http://www.karpatalja.ma/kitekinto/vilag/karpatalja-volt-a-diszvendeg-az-idei-washingtoni-magyar-balon/
http://www.karpatalja.ma/karpatalja/szines/zaszlobontasi-unnepseg-es-ruzsa-magdi-koncert-beregszaszban/
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Diákokat toboroz a Karpatszka Szics 
2018. május 18. – karpatalja.ma  

A Karpatszka Szics szélsőséges nacionalista szervezet az egyik ungvári gimnázium diákjainak 

tartott képzést arról, ,,hogyan védjék meg magukat, illetve a saját földjüket” – számolt be a 

Novini Zakarpattya hírportál május 17-én. A szervezet elmondása szerint folyamatosan 

növekszik követőik száma a diákság körében. 

  

Higgy önmagadban! – XII. Kárpátaljai Tudományos Diákköri Konferencia a 
Rákóczi-főiskolán 
2018. május 19. – karpatalja.ma 

A GENIUS Jótékonysági Alapítvány a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskolával 

együttműködve, a HTDK – TDK, a Bethlen Gábor Alap, az Emberi Erőforrások 

Minisztériuma, az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő és a Nemzeti Tehetség Program 

hozzájárulásával megrendezték a XII. Kárpátaljai Tudományos Diákköri Konferenciát május 

18-án Beregszászban. 

  

Kilenc kárpátaljai produkció lesz a IX. Dunán innen, Tiszán túl népművészeti 
verseny miskolci döntőjén 
2018. május 19. – karpatalja.ma 

A Kárpát-medencei verseny helyi előválogatóját május 19-én tartották a Kárpátaljai Népi 

Zenede péterfalvi központjában. Az idei volt a negyedik alkalom, hogy vidékünkön is 

megrendezték a Borsodi Magyar Közösségek Szövetsége Mente Egyesülete által létrehozott 

megmérettetés középdöntőjét a zenedét vezető Kokas Banda szakmai koordinációjával és 

szervezésében. 

 

Mátyás királyra emlékeztek Bécsben 
2018. május 18. – volksgruppen.orf.at 

Az idei Mátyás király-emlékév keretében csütörtökön a Magyar Örökség-díjas mesemondó, 

népdalénekes, néprajzkutató Kóka Rozália hozta közelebb a reneszánsz uralkodóról szóló 

meséket, mondákat az „Europa”- Club rendezvényén Bécsben. A Collegium Hungaricumban 

a bécsi közönségnek a Népművészet Mestere a saját „Mátyás király rózsát nyitó ostornyele” 

című könyvéből tartott egy válogatást. 

 

Magyarok az irodalmi fesztiválon Bécsben 
2018. május 19. – volksgruppen.orf.at 

A bécsi Kelet- és közép-európai Irodalmi Dokumentációs Központ az idén is megrendezte 

nemzetközi írótalálkozóját május 17-18. között. A „Literarischer Lenz in Centrope XI.“ 
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http://www.karpatalja.ma/karpatalja/kozelet/diakokat-toboroz-a-karpatszka-szics/
http://www.karpatalja.ma/karpatalja/oktatas/higgy-onmagadban-xii-karpataljai-tudomanyos-diakkori-konferencia-a-rakoczi-foiskolan/
http://www.karpatalja.ma/karpatalja/oktatas/higgy-onmagadban-xii-karpataljai-tudomanyos-diakkori-konferencia-a-rakoczi-foiskolan/
http://www.karpatalja.ma/karpatalja/kultura/kilenc-karpataljai-produkcio-lesz-a-ix-dunan-innen-tiszan-tul-nepmuveszeti-verseny-miskolci-dontojen/
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http://volksgruppen.orf.at/magyarok/stories/2913632/
http://volksgruppen.orf.at/magyarok/stories/2913806/
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nemzetközi fesztivál programjában két magyar író kapott lehetőséget a bemutatkozásra, a 

bécsi Brett Színházban/Theater Brett. 

 

Osztrák-Magyar Nyári Egyetem 
2018. május 20. – volksgruppen.orf.at 

Immár 27. alkalommal rendez osztrák-magyar nyári egyetemet Szombathelyen a Bécsi 

Egyetem - idén az ELTE Savaria Egyetemi Központ együttműködésével. A nyári egyetem 

2018. július 1.-20. között kerül megrendezésre, a jelentkezés határideje május 25. 

 

Nyári táborok az AMAPED-nél 
2018. május 21. – volksgruppen.orf.at 

Várja a jelentkezőket nyári táboraiba az AMAPED. Lesznek zenei és hagyományőrző napközis 

táborok a bécsi AMAPED székházban, de lesz kézműves tábor is a Balaton partján, 

Balatonalmádiban. Utóbbi újdonsága, hogy magyarországi gyerekekkel közösen rendezik 

meg. De igény merült fel német nyelvű tábor rendezésére is. 

 

„Őseink nyomában“ - folytatódik a sorozat 
2018. május 21. – volksgruppen.orf.at 

„Őseink nyomában“ címmel folytatja régészeti-történelmi sorozatát a Burgenlandi Magyarok 

Népfőiskolája. A csoport ezúttal a Kőszegi hegységbe indul Osztovics Ottó és Somogyi László 

vezetésével, szombaton, május 26-án. A túrára már jelentkeztek, de részt venni még lehet, 

főleg azoknak, akiket érdekel a történelem. 

 
 

Elektronikus sajtó 

 

Határok nélkül 

2018. május 18. – Kossuth Rádió 

  

Kisebbségi szeminárium Marosvásárhelyen 

Mint arról már sokszor szó volt, Románia 2018-ban 100 évet ünnepel: a helyi magyarság 

azonban nem ünnepel, inkább számot vet, mi történt az elmúlt 100 esztendőben. Többség és 

kisebbségek a centenárium évében – Valóság, elvárások és víziók címmel kisebbségi 

szemináriumot tartottak Marosvásárhelyen. 
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Az ukrán elnök visszavonta a kettős állampolgárságot érintő törvénymódosítási 

javaslatát 

Ukrajában az utóbbi hónapokban sorra születnek azok a törvénytervezetek és rendeletek, 

amelyek szűkítenék az országban élő kisebbségek jogait. Ebben a folyamatban pozitív, hogy 

Petro Poroshenko visszavonta a kettős állampolgársággal rendelkező ukrán állampolgárok 

ellen irányuló törvényjavaslatot. Interjú Orosz Ildikó KMPSZ-elnökkel. 

  

Arany Érdemkereszt kitüntetésben részesült Varga Zoltán muzslyai lelkész 

A kisebbségi lét talán sehol sem annyira nehéz, mint a szórványban. Az anyaország számára 

így különösen fontos az itt élő és dolgozó magyarság erőfeszítéseinek elismerése. Magyar 

Arany Érdemkeresztben részesült főtisztelendő Varga Zoltán muzslyai lelkész, szalézi 

szerzetes atya a délvidéki szórvány megőrzéséért. 

  

Új kiállítás a csíkzsögödi Nagy Imre Galériában 

Új kiállítással várja látogatóit a csíkzsögödi Nagy Imre Galéria. Többnapos 

rendezvénysorozattal tiszteleg híres szülötte előtt Csíkszereda. 

  

  

Határok nélkül 

2018. május 19. – Kossuth Rádió 

  

69 éve Márton Áron több ezer csángó kíséretében érkezett a csíksomlyói 

búcsúba 

Jövőre lesz kereken hetven esztendeje annak, hogy Márton Áron, szentéletű püspök több ezer 

csángó kíséretében fehér lovon érkezett a csíksomlyói búcsúba. A csángó legények egymás 

kezét fogva vontak szoros kordont a püspök köré, ekkor ugyanis már tartani lehetett attól, 

hogy a román hatalom nem nézi tétlenül ténykedését. 

  

Helyszíni tudósítás a csíksomlyói búcsúról 

 A Határok nélkül szombati adásának fő témája az összemagyarság legnagyobb vallási és 

nemzeti ünnepe, a csíksomlyói búcsú. Az esemény helyszínéről tudósított Oláh-Gál Elvira.  

 

Határok nélkül 

2018. május 21. – Kossuth Rádió 

https://www.mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth?date=2018-05-19_19:30:00&enddate=2018-05-19_20:10:00&ch=mr1
https://www.mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth/?date=2018-05-21_18:30:00&enddate=2018-05-21_19:10:00&ch=mr1
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Imaest a magyar nyelvű oktatásért 

Marosvásárhelye imaestet tartottak a MOGYE magyar tagozatáért, a román-magyar 

megbékélésért. Az eseményen jelen voltak a magyar történelmi egyházak képviselői is. 

  

Templomrombolás helyett templommentés 

Fontos, hogy legyenek templomjaink. Ha meg is fogyatkozik egy-egy közösség, az épített 

szakrális örökség őrzi a magyarság emlékét ott is, ahol tagjai már kis számban élnek. A 

templomfelújítások már több, mint egy évtizede folyamatosak a Délvidéken. Lovas Ildikó 

nevéhez több emlék felújítása is fűződik. 

  

Európa nemzeti kegyhelyeinek legendáriuma 

Kiadvány készült hét nyelven, melynek célja, hogy az európai zarándokokkal megismertesse 

Csíksomlyó történetét. Az Európa nemzeti kegyhelyeinek legendáriuma című kiadványt 

Pünkösdkor mutatták be Csíksomlyót. A legendárium ötletgazdája Fazakas Szabolcs. 

  

Pünkösdváró ünnepség a kassai Magyar Jelenlét Házában 

Míg nálunk hétfő munkaszüneti nap, Szlovákiában nem az. Így az ottani magyar közösségek 

is eszerint ünnepelnek. Kassán a Magyar Jelenlét Házában tartotta pünkösdváró 

rendezvényét a Rovás Polgári Társulás. 

  

Májusfabontás Muzslyán 

Pünkösd másnapján hajnalig tartott Muzslyán a májusfabontás. A hagyományt tisztelő 

helybéliekhez a környékről, de még Nagybecskerekről és távolabbról is érkeztek vendégek, és 

persze a zenészek sem hiányoztak. 

  

Kárpát Expressz 

2018. május 20. – M1 

  

Bemutatkozik a kárpátaljai Kész házaspár 

Az ugocsai Salánkon járt a Kárpát Expressz stábja. Itt él a Kész házaspár: Margit és Barnabás. 

Mindketten a beregszászi II. Rákózi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskolán tanítanak, 

ezenkívül pedig a vidék múltjának hű tanulmányozói, a népi hagyományok lelkes ápolói. 

  

https://www.mediaklikk.hu/video/karpat-expressz-2018-05-20-i-adas-6/
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Negyedszer rendezték meg Budapesten a Székely Fesztivált 

Budapesttől alig 800 km-re igazi mesevilágba csöppenhet az arra járó vándor, hisz 

Székelyföld rendkívül gazdag természeti és kulturális kincsekben. Ezt a mesevilágot hozták 

Székelyföld lakói Budapestre, ahol negyedik alkalommal rendezték meg a Székely Fesztivált.  

  

Cserediákprogram a Nyugat-Bácskában 

Régesrégi Árpád-kori település a nyugat-bácskai Doroszló. A falu leginkább ősi búcsújáró 

helyéről ismert. Ide látogattak anyaországi diákok a Kosztolányi Céltársulás 

cserediákprogramja keretében.  

  

Székely Dalegylet 

Ha a Székely Dalegylet elmúlt 150 évéről nem is, de az utóbbi dalos 28 esztendőről megannyi 

fényképet őriz a székelyszentléleki Tamás Albert. Közel három évtizede mások bíztatására lett 

tagja a dalegyletnek, azóta hetente beutazik Székelyudvarhelyre, hogy részt vegyen a 

próbákon. 

 

Térkép 

2018. május 19. – Duna World 

Több mint 300 gyermek és felnőtt szűrővizsgálatát végezte el a Magyar Katolikus Karitász 

orvosmissziója Délvidéken, Muzslyán az Emmausz Kollégiumban és a dreai Lurkóházban. 

Munkába állt a medikusmisszió is. Szakorvos irányításával elsőként vizsgálták a felnőtteket a 

két délvidéki településen. A magyar kormány által támogatott egészségügyi szűrővizsgálat 

Kárpátalja és Délvidék szórványban élő magyar közösségeit öleli fel. 

A Caritas szervezet munkatársai Erdélyben hiánypótló munkát végeznek. Főleg a 

házibeteggondozó-szolgálat az, amire ott a leginkább szükség van. Ennek ellenére 77%-al 

csökkentek az állami támogatások a szociális szolgáltatásokra, így  aztán minden eddiginél 

nagyobb szükség van a közösség összefogására. 

Népviseletben vagy viseletük egy-egy darabjába öltözve dolgoztak egy napig Kárpát-medence 

szerte mindazok, akiknek fontosak a hagyományok. A népviseletek kedvelői találták ki 3 évvel 

ezelőtt, hogy legyen egy napja a magyar népviseleteknek is. Számos erdélyi és partiumi iskola 

is csatlakozott ehhez az ünnepnaphoz, de több székelyudvarhelyi intézményben is egy napig a 

székely ruha volt az irodai viselet. 

Múlt évben a Beregszászi Rákóczi Főiskola diákjai nemes kezdeményezést indítottak útjára. 

Hagyományőrző jótékonysági bál keretében gyűjtöttek egy rászoruló diáktársuknak és 

próbáltak támogatást szerezni a III. Kárpátaljai Diáktáborra. A sikeren felbuzdulva idén is 

megrendezték a bált, az adománnyal pedig a Mezővári Nefelejcs Rehabilitációs Központot 

támogatták. 

https://www.mediaklikk.hu/video/terkep-2018-05-19-i-adas/


 

 

 

Napi Nemzetpolitikai Sajtószemle – 2018. május 22. 
18 

Több mint 300 évvel ezelőtt a Rákóczi- szabadságharc zászlait elsőként Tarpán, majd az attól 

néhány kilométerre fekvő, ma már Kárpátaljához tartozó Mezőváriban bontották ki. A 

következő állomás pedig Beregszász volt. A Vérke-parti városban hagyománnyá vált az 

esemény felelevenítése. 

Indulásakor egy éven át kereste a névtelenségbe burkolózó hétköznapi hősöket, ma viszont 

már születésnapot ünnepel az egyetlen nyomtatott erdélyi magyar női lap, a Nőileg 

szerkesztősége. A négyéves magazin címlapjáról az elmúlt egy évben a Mutass jó példát! 

program példaértéket képviselő közszereplői mosolyogtak vissza az olvasóra. 

Arany János versei voltak a főszereplői a közmédia által meghirdetett AranyCore 

zenebajnokságnak amire több  mint 100 megzenésített Arany vers érkezett. A bajnokság 

három, legtöbb lájkot bezsebelő versenyzője illetve a zsűri különdíjasai is egy felejthetetlen 

nagyszalontai utazásban részesültek.  Az előadóknak óriási élmény volt az, hogy Arany János 

szülőföldjén is előadhatták szerzeményeiket. 

Tulipán-kertről lett nevezetes egy határ menti kisfalu a Partiumban. Mateutz  József kertész 

csokalyi birtokát több ezren keresik fel a tulipán virágzásakor. A kertész 3000 négyzetméteres 

birtokán 100 fajta tulipán több mint 70 ezer példánya virít, köztünk a nagyon ritka fekete 

tulipán is. 

 

Öt kontinens 
2018. május 19. – Duna World 

Belgium nehézipari fellegváraiban sok magyar él. Legtöbbjük második-, harmadik generációs 

magyar, akiknek a szülei, nagyszülei vándoroltak ki a 20-21. században. Többnyire vegyes 

házasságban élnek, kapcsolatuk a magyarsággal már nem olyan intenzív. Őket akarta összefogni 

Kovács József, aki egy évvel ezelőtt hozta létre a Dél-Belgium-i Magyarság Házát. 

Immár második alkalommal rendezték meg a francia Alpokban a Nyugat Európai családi 

népművészeti tábort, melynek programjain csaknem 150-en vettek részt. A franciaországi 

magyarok által szervezett 4 napos rendezvényen többek között a neves magyar előadóművész, 

Váray László és a Belvárosi betyárok formáció szórakoztatta a közönséget. A hat országból 

érkezett résztvevőknek lehetőségük volt tánc és ének tanulásra, furulya oktatásra, kézműves 

oktatáson vehettek részt és a magyar tájegységek folklórjának megismerésére is lehetőség nyílt. 

 

Magyar arany érdemkereszttel tüntette ki Lengyel Lászlót a pennsylvaniai Magyar Tanya 

elnevezésű komplexum alelnökét, az amerikai magyarság kiemelkedő személyiségét Áder János 

államfő. A kitüntetést egy Philadelphiában rendezett bensőséges ünnepség keretében Szabó 

László, Magyarország washingtoni nagykövete adta át. 

https://www.mediaklikk.hu/video/ot-kontinens-2018-05-19-i-adas/
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Máltán a világ szeme 2018-ban, a festői Valletta lett ugyanis idén Európa kulturális fővárosa. A 

programok nemcsak a külföldieket vonzzák majd, hanem az ott élő magyarokat is. A 450 ezer 

lakosú Máltán a becslések szerint 4-5 ezer magyar él.  

Az Amerikában egymástól elszigetelten működő magyar vállalkozásoknak hozott létre egy 

találkozási csomópontot egy fiatal magyar üzletasszony, Pazaurek Piros a magyar szervezetek 

szorosabb együttműködéséért folytatott munkához is igyekszik hozzá járulni. 


