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Nyomtatott és online sajtó 
 

 

Budapesten tartotta felügyelőbizottsági ülését a Moldvai Csángómagyarok 
Szövetsége 
2018. május 28. – MTI, Kormany.hu, Magyar Hírlap, Webrádió 

Budapesten tartotta felügyelőbizottsági ülését a Moldvai Csángómagyarok Szövetsége. A 

szövetség elnökségét Potápi Árpád János, a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős 

államtitkára fogadta hivatalában. A nemzetpolitikai államtitkáron kívül az ülésen részt vett 

Grezsa István kormánybiztos, a felügyelőbizottság tagjai közül pedig Szili Katalin 

miniszterelnöki megbízott, Járai Zsigmond, Polgár Róbert és Edvi Péter. Az ülésen elfogadták 

a szövetség 2017. évi pénzügyi és szakmai beszámolóit, valamint megvitatták a jövőre 

vonatkozó középtávú célokat és terveket. A szövetség elnöksége tájékoztatójában kiemelte: az 

elmúlt évben megvalósult kulturális, szociális, vallási és sportprogramokon keresztül közel 

7000, csángómagyar falvakban élő főt értek el – ez 50 %-os bővülést jelent a 2016-os évhez 

képest. Potápi Árpád János nemzetpolitikáért felelős államtitkár örömének adott hangot, 

hogy a Moldvai Csángómagyarok Szövetsége – melynek elsőszámú célja a moldvai 

csángómagyar közösség képviselete és érdekeinek védelme, az identitástudat és az 

összetartozás erősítése – évről évre jelentősebb sikereket ér el, valamint biztosította az 

elnökség tagjait, hogy az anyaországtól a jövőben is minden lehetséges támogatást 

megkapnak. 

 

Kelemen Hunor: A romániai magyarságnak 28 év alatt sem sikerült áttörnie az 
autonómiával kapcsolatos előítéletek falát  
2018. május 28. – MTI, transindex.ro, maszol.ro, hirado.hu 

Kelemen Hunor szerint az erdélyi magyarságnak 28 év alatt sem sikerült áttörnie az 

autonómiával kapcsolatos román előítéletek falát. A Romániai Magyar Demokrata Szövetség 

(RMDSZ) elnöke az Erdélyi Magyar Televíziónak adott interjúban beszélt erről, melynek 

szerkesztett, leírt változatát a Transindex.ro portál közölte hétfőn. Kelemen Hunor az 

RMDSZ megbízásából a múlt év végén, ez év elején készített közvélemény-kutatásra 

hivatkozva kijelentette: 1990 óta javarészt sikerült lebontani azokat az ellenérzéseket, 

amelyek a román társadalomban az önálló magyar iskolákkal vagy a kétnyelvű feliratozással 

szemben megnyilvánultak, az autonómiatörekvések megítélésében azonban semmiféle 

változás nem történt. Az autonómia fogalma ma is erős, érzelmi töltetű elutasítást vált ki a 

román társadalomban.  
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http://www.kormany.hu/hu/a-miniszterelnok-helyettes/nemzetpolitikaert-felelos-allamtitkar/hirek/budapesten-tartotta-felugyelobizottsagi-uleset-a-moldvai-csangomagyarok-szovetsege
http://www.kormany.hu/hu/a-miniszterelnok-helyettes/nemzetpolitikaert-felelos-allamtitkar/hirek/budapesten-tartotta-felugyelobizottsagi-uleset-a-moldvai-csangomagyarok-szovetsege
http://itthon.transindex.ro/?cikk=27265
http://itthon.transindex.ro/?cikk=27265
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A képességek fejlesztése is közösségépítésben hatékony 
2018. május 29. – Magyar Idők 

Általános iskolás felső tagozatos, középiskolás és leendő egyetemista diákoknak hirdet 

felvételt a Mathias Corvinus Collegium (MCC) tehetséggondozó intézmény. Lánczi Péter, az 

MCC ügyvezető igazgatóhelyettese lapunknak kiemelte, hogy Kárpát-medencei térségben 

gondolkodnak, vagyis a határon túl is fontos, hogy minél több projekttel legyenek jelen. Arról 

is beszélt, hogy az összes képzési programjuk esetében figyelmet szentelnek a 

csoportmunkában végzett fejlesztéseknek is. 

(A cikk teljes terjedelmében a Magyar Idők 2018. május 29-i számában olvasható.) 

 

Koncertek és hagyományőrző programok vasárnap és hétfőn 
a Magyarság Házában 
2018. május 28. – MTI, Webrádió, sonline.hu, zaol.hu, Szoljon.hu 

Koncertek, hagyományőrző programok, sőt reneszánsz táncbemutató és tánctanítás is lesz a 

nemzeti összetartozás napjához kapcsolódó kétnapos rendezvénysorozaton vasárnap és 

hétfőn a Magyarság Házában. Vasárnap a Kis Hallban reneszánsz táncbemutatóval és 

tánctanítással indul a program az Amarillys Táncegyüttes közreműködésével, majd 

haditorna-bemutatót tart a Szent György Lovagrend, később az erdélyi Stone Hill ad 

koncertet a gyerekeknek - közölte az intézmény az MTI-vel. 

 

Kétségessé vált a PSD–ALDE többsége Ponta pártja miatt – Nem lép kormányra 
az RMDSZ 
2018. május 28. – Krónika, maszol.ro 

Miközben hétfőn Ioana Petrescu volt pénzügyminiszter is bejelentette, hogy csatlakozik a 

Victor Ponta volt szociáldemokrata miniszterelnök vezette Pro Románia párthoz, a bukaresti 

média szerint a Szociáldemokrata Párt–Liberálisok és Demokraták Szövetsége (PSD–ALDE) 

koalíció elveszítette képviselőházi többségét, miután a PSD több honatyája átlépett Victor 

Ponta pártjába. Az RMDSZ nem kívánja kormányra lépéshez kihasználni a Szociáldemokrata 

Párt belső válságát – közölte a Krónika megkeresésére Kelemen Hunor, a szövetség elnöke. 

Leszögezte: az RMDSZ nem lép kormányra, és nem fűzi szorosabbra a viszonyát a 

Szociáldemokrata Párttal, megmarad a parlamenti együttműködés.  

 

EMNP: akadályozta a MOGYE-ért zajló aláírásgyűjtést a szatmári városháza 
2018. május 28. – Krónika 

Felháborítónak tartja az Erdélyi Magyar Néppárt (EMNP) szatmári szervezete, hogy a 

megyeszékhely polgármesteri hivatala politikai kérdésként kezeli a marosvásárhelyi magyar 

orvos- és gyógyszerészképzés ügyét, s emiatt megpróbálta megakadályozni a Marosvásárhelyi 

Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem (MOGYE) megmentése érdekében indított petíció 

népszerűsítését az elmúlt hétvégi városnapokon. A néppárt helyi szervezete arról 

tájékoztatott, hogy aktivistái a városünnep keretében is gyűjtötték az aláírásokat annak 
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http://webradio.hu/hirek/kultura/koncertek-es-hagyomanyorzo-programok-vasarnap-es-hetfon-a-magyarsag-hazaban
http://webradio.hu/hirek/kultura/koncertek-es-hagyomanyorzo-programok-vasarnap-es-hetfon-a-magyarsag-hazaban
https://kronika.ro/belfold/ketsegesse-valt-a-kormanytobbseg-n-jelentos-verveszteseget-okozott-a-psd-nek-victor-ponta-partja
https://kronika.ro/belfold/ketsegesse-valt-a-kormanytobbseg-n-jelentos-verveszteseget-okozott-a-psd-nek-victor-ponta-partja
https://kronika.ro/erdelyi-hirek/emnp-akadalyozta-a-mogye-ert-zajlo-alairasgyujtest-a-szatmari-varoshaza
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érdekében, hogy a magyar nyelvű orvosképzés ne kerüljön veszélybe. „Kérvényt nyújtottunk 

be annak érdekében, hogy felállíthassunk egy sátrat, azonban a hatóság megtagadta az 

engedélyezést. Amint válaszukban írták, a városnapok egy szigorúan kulturális-szórakoztató 

jellegű esemény, melynek keretében politikai pártok és szervezetek rendezvényei nem 

engedélyezhetők” – részletezik a közleményben. 

 

Active Watch-jelentés: a lelátókon hangzik el a legtöbb gyűlöletbeszéd  
2018. május 28. – transindex.ro 

Romániában főleg a magyarok, romák és szexuális kisebbségek ellen irányulnak a média vagy 

közéleti szerepelők intoleráns és gyűlöletkeltő megnyilvánulásai. Active Watch nevű jogvédő 

szervezet a napokban tette közzé jelentését, amely a sajtóban, a sportesemények kapcsán és a 

politikusok által elkövetett gyűlöletbeszédeket vizsgálja. A médiafigyelő szervezet a 

magyarsággal kapcsolatban egyebek között a Sepsi OSK székelyföldi futballcsapat meccsein 

rendre előforduló idegengyűlölő megnyilvánulásokra, a magyar autonómiatervezetek 

veszélyforrásként történő beállítására, Traian Basescu volt államfő március 15. ünnepnappá 

nyilvánítását a románok megalázásának nevező kirohanására, a Realitatea és B1 hírtelevíziók 

magyarellenes uszításaira, Mihai Tudose volt miniszterelnök elhíresült akasztásos 

fenyegetésére hívta fel a figyelmet.  

 

Aktív tagjainak és fiatal nőknek tart képzéseket az RMDSZ Nőszervezete  
2018. május 28. – transindex.ro, maszol.ro 

Az RMDSZ Nőszervezete május 26-án, a Kolozsváron szervezett országos küldöttgyűlésen 

elhatározta: képzéssorozatot indít, amely segíti a politikai, közéleti pályára készülő nőket. A 

rendezvényen a Nőszervezet országos elnöksége, a megyei szervezetek vezetői és 

kommunikációs kollegáik vettek részt, akik többek között a nyugdíjasok aktív bevonásáról és 

a Nők Elleni Erőszak Elleni Mozgalom kibővítéséről is határoztak. Biró Rozália, a 

Nőszervezet elnöke a küldöttgyűlésen kiemelte: a szervezet egyik új célkitűzése arra a 

közösségi igényre épül, amely az idősebb, nyugdíjas generáció részéről érkezik. Ők azok, 

akiknek értékes tapasztalatát, mély szakmai tudását a közösség szinte mellőzi nyugdíjazásuk 

után.  

 

Új román–magyar határátkelő nyílhat Óbébnál 
2018. május 28. – Nyugati Jelen 

A Duna–Maros–Körös–Tisza Eurorégió Napja alkalmából az elmúlt hét végén két napra 

megnyílt a román–magyar–szerb hármas határ Óbébnál. A DKMT Eurorégió Közgyűlése a 

vajdasági Törökkanizsán ülésezett, ahol Călin Dobra Temes megyei tanácselnök egy évre 

átvette az Eurorégió soros elnökségét. Ez alkalommal Dobra azt nyilatkozta: kezdeményezi, 

hogy DKMT elnöksége idején állandó román–magyar határátkelő nyíljon Óbéb és Kübekháza 

(Magyarország) között. 
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http://itthon.transindex.ro/?cikk=27263
http://itthon.transindex.ro/?hir=51712
http://www.nyugatijelen.com/jelenido/uj_roman_magyar_hataratkelo_nyilhat_obebnal.php
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A hősökre emlékeztek Lövétén 
2018. május 28. – szekelyhon.ro 

A magyar hősök emlékünnepén, vasárnap délelőtt Lövétén szentmisével egybekötött 

megemlékezést tartottak. Az esemény meghívottja volt Maglód, Lövéte testvértelepülése is: az 

együttműködés jegyében a magyarországi város által adományozott országzászlót is 

felvonták. A megemlékezésen részt vett és köszöntőt mondott Németh Szilárd, a magyar 

Honvédelmi Minisztérium parlamenti államtitkára, valamint Lukács Bence Ákos vezető 

konzul, tájékoztatott Magyarország Csíkszeredai Főkonzulátusának sajtóirodája. 

 

Románul tanítják a magyar diákokat 
2018. május 29. – Krónika 

Román nyelvű beszédkészség-fejlesztő tevékenységeket szervez heti rendszerességgel a 

marosvásárhelyi magyar diákok számára a helyi Cserealja református egyházközség. Magyar 

Anna, a vásárhelyi egyházközség presbitere – aki díjmentesen tart tanfolyamokat – elmondta, 

bár Marosvásárhely román többségű település, a legtöbb magyar gyereknek nincs alkalma a 

román nyelv gyakorlására, ezért van szükség a kezdeményezésre. 

 

Kulcskérdés a cigányintegráció 
2018. május 29. – Krónika 

A székelyföldi cigány közösség integrációján múlik, hogy mi történik a térségben 30-40 év 

múlva – hangzott el a Sepsiszentgyörgyön tegnap kezdődött, az Erdélyi Református 

Egyházkerület és a Diakónia Keresztyén Alapítvány által szervezett kétnapos cigánymissziós 

konferencián. „Eljött az ideje, hogy a mi egyházunk a cigánykérdéssel szembenézzen” – 

szögezte le Makkai Péter, a sepsiszentgyörgyi alapítvány lelkész-igazgatója. 

 

Nemet mondtak a többnyelvű táblákra Váradon 
2018. május 29. – Krónika 

Sajnálatos döntésnek tartja az RMDSZ nagyváradi frakciója, hogy a tanács legutóbbi ülésén 

elutasította kezdeményezésüket, hogy a történelmi belvárosban háromnyelvű – román, 

magyar és angol – utcanévtáblákat szereljenek fel. Pető Dalma önkormányzati képviselő a 

Krónikának elmondta, a javaslat egy korábbi, a kétnyelvű – román és magyar – utcanévtáblák 

kihelyezését kimondó határozat kiegészítéseként született. 

 

Helyzetbe kerülhet az RMDSZ 
2018. május 29. – Balogh Levente – Krónika 

A Krónika vezércikke szerint „a Ponta-féle „frakció” megjelenése a képviselőházban új 

helyzetet teremt, amelyben minden olyan erő felértékelődik, amely képes biztosítani a 

kormányoldal többségét. A kisebbségi frakció támogatása nagyjából biztosnak tekinthető, 

hiszen eddig is az volt a gyakorlat, hogy amíg úgy értékelték, hogy jelentősebb arcvesztés 

nélkül támogathatják a kormányoldalt, ezt meg is tették. Komolyabb tényezővé válhat az 

RMDSZ is, amelyet az ALDE megjelenése kibillentett a mérleg nyelve szerepkörből, de most, 
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a Ponta-párt megizmosodásával ismét csak helyzetbe kerülhet. A magyar alakulat már eddig 

is együttműködési megállapodás alapján támogatta a koalíciót, annak ellenére, hogy az – 

ahogy Kelemen Hunor elnök fogalmazott – „szájba verte” az RMDSZ-t, amikor nem volt 

hajlandó a magyarok számára fontos jogszabályokat felvállalni. Ennek az együttműködésnek 

most nagyobb lehet a tétje, és talán jobban meg lehet kérni a további támogatás árát”. 

 

Őry Péter: Nem megosztó, magyar államfőjelöltre van szükség. Bugárral 
kapcsolatban várjunk 
2018. május 28. – Körkép 

Az MKP Országos Tanácsának elnökét kérdezte a Körkép.sk hírlap a párt szakmai 

politizálásáról, a magyar államfőjelölt kilétéről és a közelgő önkormányzati választásokról. Az 

interjújából kiderül: Őry szerint sokkal több magyar műsorra lenne szükség a szlovák 

közmédiában. Az MKP hamarosan érdekes témával jön elő, mely érinti a felvidéki 

magyarságot. A párt magyar államfőjelöltben gondolkodik, de Bugár indulásával 

kapcsolatban megvárnák a Most-Híd döntését. Komárom valószínűleg kiemelt figyelmet kap 

az önkormányzati választások előtt. Az MKP nem tart attól, hogy polgármester-jelöltjei közül 

többen inkább függetlenként fognak indulni és bízik a jó eredményben. 

 

Pünkösdi Bor és Népzenei Fesztivál: Jó borok, énekszó, napsütés és tánc 
2018. május 28. – Ma7.sk 

Május 27-én 14. alkalommal szervezték meg Kisudvarnokon a Pünkösdi Bor és Népzenei 

Fesztivált. Az áldásos májusi esők után verőfényes napsütésben élvezhették a helybeliek és az 

idelátogatók a színvonalas rendezvényt, amely Kisudvarnok Község Önkormányzata és a 

Pünkösdirózsa Vegyeskar szervezésében valósult meg. A gazdag program nagyon sok 

érdeklődőt odavonzott a faluház udvarába. Kora délután a szereplők felvonulásával kezdődött 

a fesztivál. A viseletbe öltözött énekesek, táncosok vidám énekükkel annak is kedvet 

csináltak, akik még addig nem döntötték el, mivel töltsék ezt a vasárnap délutánt és estét.  

 

Zoboralja az egymást erősítő összefogás által éled újra 
2018. május 28. – Felvidék Ma 

Első alkalommal került megrendezésre a Gyermeklánc Zoboralji Hagyományőrző Gyermek- 

és Ifjúsági Fesztivál az alsóbodoki Esterházy János Zarándokközpontban 2018. május 27-én. 

Zoboralján évek óta folyamatosan kong a vészharang, magyarsága fogy, kopik. A fesztivál 

egyik célja, hogy megmutassa, van utánpótlás, hogy szinte minden magyarlakta községben 

működnek gyermek- és ifjúsági csoportok a felnőtt hagyományőrzők mellett. Az is fontos, 

hogy a zoboralji gyerekek ne csak községenként, egy-egy anyák napi ünnepségen, falunapon, 

hanem együtt, nagyobb közönség előtt is bemutathassák szülőföldjük – e néprajzilag egyedi 

és különleges vidék – népszokásait, dalait. 
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http://www.korkep.sk/cikkek/interju/2018/05/28/ory-peter-korkepnek-nem-megoszto-magyar-allamfojeloltre-van-szukseg-bugarral-kapcsolatban-varjunk
http://www.korkep.sk/cikkek/interju/2018/05/28/ory-peter-korkepnek-nem-megoszto-magyar-allamfojeloltre-van-szukseg-bugarral-kapcsolatban-varjunk
https://ma7.sk/tajaink/jo-borok-enekszo-napsutes-es-tanc
http://felvidek.ma/2018/05/zoboralja-az-egymast-erosito-osszefogas-altal-eled-ujra/
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Jubilált az Ipoly Menti Találkozások 
2018. május 28. – Felvidék Ma 

Négy színházi előadás, három kerekasztal-beszélgetés, két előadói est és színjátszócsoportok 

fellépése, valamint egy kiállításmegnyitó és könyvbemutató, röviden ezt kínálta az 

érdeklődőknek az Ipolyságon május 23-a és 27-e között lezajlott Ipoly Menti Találkozások 

közéleti-kulturális rendezvényfolyam. A megnyitón több felszólaló is kiemelte a 

programfolyam összetartó, a nemzeteket összekovácsoló mivoltát. 

 

Szent Orbán napi borkóstolót tartottak Füleken 
2018. május 28. – Ma7.sk 

A hétvégén idén első alkalommal újra megnyíltak a füleki borospincék. A helyi borászok 

Szent Orbán napján kóstoltatták új boraikat. Ízletes borok, tócsni és egyéb finomságok, illetve 

autentikus népzene várt minden látogatót, de a hagyományos pincelátogatások sem maradtak 

el.  

 

Magabiztosabb fiatal munkavállalók 
2018. május 28. – Magyar Szó 

A fiatalok foglalkoztatását elősegítő műhelymunka pénteken vette kezdetét a Vajdasági 

Gazdasági Kamarában. A háromnapos programsorozat célja, hogy a 18 és 30 év közötti 

korosztály számára olyan oktatási programot nyújtson, amely által elsajátíthatják az alapvető 

szociális és vállalkozói készségeket. A műhelymunka a Coca-Cola HBC Szerbia, a szerb 

kormány Munkaügyi, Foglalkoztatási és Szociális Minisztériuma, a Nemzeti Munkaközvetítő 

Szolgálat, valamint a helyi szintű gazdasági fejlődés serkentésével foglalkozó nemzeti 

szövetség (NALED) szervezésében valósult meg. 

 

Jó dolog beregszászinak lenni! 
2018. május 28. – karpatalja.net 

Május 25–27. között ünnepelte alapításának 955. évfordulóját Kárpátalja egyik legjelentősebb 

magyar kulturális központja, az 1063-ban Lampert herceg által alapított város, Beregszász. 

 

Lengyelország: Ukrajna és Magyarország „családi” vitájában a NATO főtitkára 
segíthet 
2018. május 28. – karpatalja.net 

Jens Stoltenberg, az Észak-atlanti Szerződés Szervezetének (NATO) főtitkára segíthet 

rendezni a Kijev és Budapest közötti vitát, melynek következtében Magyarország igyekszik 

blokkolni az együttműködést Ukrajna és a Szövetség között – jelentette ki Jacek Chaputowich 

lengyel külügyminiszter a Polsatnews műsorában, amelyet a Jevropejszka Pravda idézett 

vasárnap. 
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http://felvidek.ma/2018/05/jubilalt-az-ipoly-menti-talalkozasok/
https://ma7.sk/tajaink/szent-orban-napi-borkostolot-tartottak-fuleken
https://www.magyarszo.rs/hu/3689/vajdasag/183933/Magabiztosabb-fiatal-munkav%C3%A1llal%C3%B3k.htm
http://www.karpataljalap.net/?q=2018/05/28/jo-dolog-beregszaszinak-lenni
http://www.karpataljalap.net/?q=2018/05/28/lengyelorszag-ukrajna-es-magyarorszag-csaladi-vitajaban-nato-fotitkara-segithet
http://www.karpataljalap.net/?q=2018/05/28/lengyelorszag-ukrajna-es-magyarorszag-csaladi-vitajaban-nato-fotitkara-segithet
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Eredményes volt 2017 a muravidéki gazdaság számára 
2018. május 28. – Muravidéki Magyar Rádió 

Nőtt az export és a hazai fogyasztás is. Ennek köszönhetően a muravidéki gazdasági 

társaságok nettó 58 millió euró tiszta nyereségre tettek szert. A vállalkozók is eredményesek 

voltak. Az Ajpes a vállalatok által benyújtott éves beszámolókat összegezte, amely a 

Muravidéki Gazdasági Kamara kommentárjával jelent meg. 

 

Horvát-magyar kapcsolatok könyvben 
2018. május 28. – volksgruppen.orf.at 

Bécsben és Felsőőrött is bemutatták Sokcsevits Dénes, magyarországi horvát történész, 

egyetemi docens „Horvátország a 7. századtól napjainkig” című történelmi szintézisét. 

Horvátország első, önálló kötetben kiadott története magyar nyelven 2011-ben jelent meg, 

horvát nyelven pedig tavaly. 

 

Újra úton a kerékpáros békenagykövet 
2018. május 28. – volsgruppen.orf.at 

Ismét útra kelt Zelei József. A kerékpáros békenagykövet Budapestről indulva Magyarország 

megyeszékhelyeit járja végig, ahol első világháborús emlékműveket, hősi temetőket keres fel, 

és a 2010-ben elültetett békefákat is felavatja. 

 
 

Elektronikus sajtó 

 

Határok nélkül 

2018. május 28. – Kossuth Rádió 

 

Júniusban kerül a szerb parlament elé a kisebbségi önkormányzatok 

hatásköreiről szóló törvény módosításának tervezete 

Júniusban kerül a szerb parlament elé a kisebbségi önkormányzatok hatásköreiről szóló 

törvény módosításának tervezete. Ennek kidolgozásában a nemzeti kisebbségek képviselői is 

részt vettek. A tervezetről a héten tárgyaltak Szabadkán az államigazgatási miniszterrel, 

hamarosan pedig a kormányfővel egyeztetnek a dokumentumról. A magyarság szempontjából 
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http://www.rtvslo.si/mmr/prispevek/174541897
http://volksgruppen.orf.at/magyarok/stories/2915271/
http://volksgruppen.orf.at/magyarok/stories/2915560/
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egy kivétellel elfogadhatóak a változások - mondta Hajnal Jenő, a Magyar Nemzeti Tanács 

elnöke, szabadkai munkatársunknak. 

 

25. alkalommal adták át Révkomáromban a felvidéki magyarság egyik 

legnagyobb elismerését 

25. alkalommal adták át Révkomáromban a felvidéki magyarság egyik legnagyobb 

elismerését, a Pro Probitate-Helytállásért díjat. Idén Nagy János szobrászművész kapta az 

elismerést, aki a díj egyik megálmodója és fizikai megvalósítója volt.  

 

22. alkalommal rendezték meg a Marosvásárhelyi Napokat 

22. alkalommal rendezték meg a Marosvásárhelyi Napokat. Az egy hétig tartó kulturális 

rendezvény egyik ünnepélyes momentuma volt a külföldi testvértelepülések küldöttségeinek 

köszöntése. Tudósítónk összeállításban elsőként Tolvaj Márta Zalaegerszeg város 

alpolgármesterét halljuk. 

 

Hungary Fest Ungváron 

A magyar kultúra értékeit bemutató kétnapos fesztivált szervezett Hungary Fest elnevezéssel 

Magyarország Ungvári Főkonzulátusa a megyeközpontban, Ungváron, az Ung folyó partján. 

Iváncsik Attila mikrofonja előtt Buhajla József ungvári főkonzult, a hagyományőrző fesztivál 

főszervezőjét halljuk. 

 

Ballagási Ünnepség Gyimesfelsőlokon 

Gyimesfelsőlokon  24 évvel ezelőtt, a semmiből teremtett középiskolát Berszán Lajos, aki 

akkor a falu plébánosa volt. Az Árpádházi Szent Erzsébet nevét viselő iskola, - a Sziklára épült 

Ház - adományokból épült fel és mára már a 20. évfolyamnak is "kicsengettek".  

 

Emléktáblát avattak gróf  Széchenyi Istvánnak a Nagy Kazán-szorosban 

Szombaton emléktáblát avattak gróf  Széchenyi Istvánnak a Nagy Kazán-szorosban, azon a 

helyen, ahol a Magyar Mérnök- és Építészegylet 1885-ben állított egyet a Duna 

szabályozásának kezdeményezőjének, a volt közlekedési  miniszternek. A Vaskapu vízerőmű 

megépítésével olyannyira megemelkedett a folyó szintje, hogy a tábla a víz alá került. Az 

emléktáblára az eredeti szöveget írták, a magyar mellett azonban még román és angol nyelven 

is.  
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