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Nyomtatott és online sajtó 
 

 

Otthonról haza - Kárpát-medencei közösségfejlesztő program indul 
2018. május 30. – MTI, Magyar Idők, beol.hu, teol.hu, heol.hu   

 A Kárpát-medencei kulturális kapcsolatok bővítését, a helyi identitás erősítését tűzte ki célul 

a Hagyományok Háza, a Népművészeti Egyesületek Szövetsége és a Nemzeti Művelődési 

Intézet által Otthonról haza elnevezéssel, európai uniós támogatással meghirdetett program. 

A következő időkben felívelő korszaka várható a népi kultúrának és mindannak, ami a 

közösségeket erősíti - hangsúlyozta a program szerdai budapesti sajtótájékoztatóján az 

Emberi Erőforrások Minisztériumának parlamenti államtitkára. Rétvári Bence elmondta: az 

Otthonról haza projekt kulturális fejezete a Széchenyi 2020 program keretében, 660 millió 

forintból valósul meg, és 2020-ig csaknem 100 anyaországi és határon túli helyszínen 

mintegy 250 rendezvénnyel szólítja meg a helyi közösségeket. 

 

Folytatja az autonómiaküzdelmet az MPP, az RMDSZ szerint nem sikerült 
áttörni az előítéletek falát 
2018. május 30. – MTI, Krónika 

A Magyar Polgári Párt (MPP) a jövőben is folytatni fogja a helyzetteremtő politikai küzdelmét 

az autonómia elérése érdekében, a Székelyföldnek autonómiát előirányzó törvénytervezet 

szenátusi elutasítása nem jelenti az autonómiaküzdelem végét - mutatott rá közleményében 

az MPP. A kommüniké szerint a keddi szavazás - amelynek során a statútumot csak a 

Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) 9 szenátora támogatta, miközben a jelen 

lévő mind a 96 román szenátor a tervezet elutasítására voksolt - csupán megerősíti, hogy 

Romániában a közgondolkodás még nem képes befogadni az európai szellemiséget.  

 

Csibi Krisztina, a budapesti Magyarság Háza igazgatója a Mátyás király emlékév 
jelentőségéről, a kiemelt helyszínekről 
2018. május 31. – Krónika 

A február végén rendezett kolozsvári Mátyás-napok, majd az április végi sepsiszentgyörgyi 

Szent György Napok után egyre több erdélyi helyszínen találkozhatnak majd az érdeklődők 

Mátyás királyt és korát idéző programokkal, rendezvényekkel. Az igazságos uralkodó 

tiszteletére születésének 575. és trónra lépésének 560. évfordulója alkalmából a budapesti 

nemzetpolitikai államtitkárság 2018-ra Mátyás király emlékévet hirdetett, lebonyolításával 

pedig a Magyarság Házát bízta meg. A Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes 

fővédnökségével zajló emlékév eddigi öt hónapjának tapasztalatairól és az Erdély-szerte 

esedékes megemlékezésekről a budapesti intézmény igazgatóját, Csibi Krisztinát kérdezték. 
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https://magyaridok.hu/belfold/karpat-medencei-kozossegfejleszto-program-indul-3147331/
https://kronika.ro/erdelyi-hirek/folytatja-az-autonomiakuzdelmet-az-mpp-az-rmdsz-szerint-nem-sikerult-attorni-az-eloiteletek-falat
https://kronika.ro/erdelyi-hirek/folytatja-az-autonomiakuzdelmet-az-mpp-az-rmdsz-szerint-nem-sikerult-attorni-az-eloiteletek-falat
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Reneszánsz Vigasságot rendeznek szombaton a Kapisztrán téren 
2018. május 30. – MTI, Webrádió 

Reneszánsz Vigassággal várja a Budavári Önkormányzat és a Magyarság Háza szombaton a 

Kapisztrán téren az érdeklődőket. A Mátyás-emlékév alkalmából a Magdolna-torony tetejéről 

ünnepi fanfárok indítják az eseményeket, a téren zászlóforgatók és gólyalábasok mulattatják 

az érkezőket - közölte az I. kerület önkormányzata az MTI-vel. A színpadi műsorok között 

megelevenednek a Mátyás Királyról szóló mesék Gulyás László vándormuzsikus jóvoltából, 

lesz haditorna-bemutató a Szent György Lovagrend előadásában és solymászbemutató is.  

 

Leszavazva bár, de törve nem: ismét az autonómiastatútum beterjesztésére 
készül az SZNT 
2018. május 30. – MTI, Krónika, Erdély Ma, transindex.ro, maszol.ro, Bihari Napló 

Székelyföld területi autonómiája statútumtervezetének a negyedik parlamenti beterjesztésére 

készül a Székely Nemzeti Tanács (SZNT) azt követően, hogy kedden a román szenátus 

harmadjára is elutasította az SZNT által kidolgozott törvénytervezetet. Erről Izsák Balázs, az 

SZNT elnöke beszélt egy szerdai marosvásárhelyi sajtótájékoztatón. Úgy vélte: nem 

tekinthető kudarcnak a tervezet parlamenti leszavazása, hiszen az elutasítás során a román 

politikai osztály kiadta az ellenérveit is. Ezek pedig a további küzdelem kiindulási pontjai 

lehetnek. Ezek az ellenérvek jelzik, hogy a székely közösség erkölcsi és szellemi fölényben van 

a román politikai osztállyal szemben” – jelentette ki Izsák Balázs. 

 

ET-fórum Bálványoson: az uniós csatlakozás után romlott az erdélyi magyarok 
helyzete 
2018. május 30. – maszol.ro, transindex.ro, szekelyhon.ro, Krónika 

Az erdélyi magyar kisebbséget ért jogsértések bemutatásával kezdődött szerdán a háromszéki 

Bálványoson az Európa Tanács Helyi és Regionális Önkormányzatok Kongresszusa 

önkormányzati bizottságának ülése. Elhangzott, hogy az uniós csatlakozás után romlott az 

erdélyi magyarok helyzete.  

 

A főtéren kap helyet az erdélyi fejedelem szobra 
2018. május 30. – szekelyhon.ro 

Marosvásárhely központjában fog állni a Bethlen Gábor-szobor – döntöttek szerdán a 

marosvásárhelyi önkormányzati képviselők. Az egész alakos alkotás a Rózsák terén lesz, a 

Művész mozi szomszédságában kezdődő középső parkban. A szerdán elfogadott határozat 

nem vonatkozik arra, hogy mikorra várható az erdélyi fejedelem emléke előtt tisztelgő alkotás 

elkészítése. Az idei városi költségvetésben pénz van jóváhagyva a szobor kiöntetésére és a 

hely előkészítésére. 
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http://webradio.hu/hirek/kultura/reneszansz-vigassagot-rendeznek-szombaton-a-kapisztran-teren
https://kronika.ro/erdelyi-hirek/leszavazva-bar-de-torve-nem-ismet-az-autonomiastatutum-beterjesztesere-keszul-az-sznt
https://kronika.ro/erdelyi-hirek/leszavazva-bar-de-torve-nem-ismet-az-autonomiastatutum-beterjesztesere-keszul-az-sznt
http://www.maszol.ro/index.php/belfold/97004-et-forum-balvanyoson-az-unios-csatlakozas-utan-romlott-az-erdelyi-magyarok-helyzete
http://www.maszol.ro/index.php/belfold/97004-et-forum-balvanyoson-az-unios-csatlakozas-utan-romlott-az-erdelyi-magyarok-helyzete
https://szekelyhon.ro/aktualis/a-foteren-kap-helyet-az-erdelyi-fejedelem-szobra
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„Románia kezd példaértékűvé válni a tények letagadásában” 
2018. május 30. – Krónika 

„Nekünk, kisebbségeknek van egy álmunk, egy olyan földrészről, ahol a nyelvek és a 

közösségek egyenlőek, ahol tisztelik és óvják őket. Szeretnénk, ha önök, az európai régiók 

képviselői partnereink lennének álmunk megvalósításában” – kérte szerdán az Európa 

Tanács Helyi és Regionális Önkormányzatok Kongresszusának a kézdivásárhelyi Vigadóban 

összegyűlt tagjait Vincze Lóránt. A FUEN elnöke rámutatott, hogy Románia folyamatosan 

tagadja a kisebbségi jogok megsértését, ugyanakkor jogi úton támadja a közösségi jelképek, 

zászlók, feliratok használatát, ami nem jó módszer a bizalomépítésre. „Románia a tények 

letagadásában, a párbeszédtől és az együttműködéstől való elzárkózásban kezd példaértékűvé 

válni” – fogalmazott Vincze, aki szerint a Kisebbségi Keretegyezmény és a Nyelvi Charta 

tanácsadói bizottságának jelentései, valamint az amerikai külügy éves emberjogi jelentései 

rendszeresen rávilágítanak a romániai realitásra. 

 

Marosvásárhelynek negyedik éve nincs érvényes iskolahálózata 
2018. május 30. – szekelyhon.ro, Krónika 

Lejár csütörtökön a határidő, amíg a tanügyminisztérium elrendelheti, hogy milyen 

tanintézmények szerepeljenek a marosvásárhelyi iskolahálózatban, és létrehozhatja a római 

katolikus gimnáziumot. A múlt héten Marosvásárhelyen megszervezett újabb Szájkaraté 

rendezvény meghívottja Kelemen Hunor, az RMDSZ szövetségi elnöke volt, aki ugyancsak azt 

hangsúlyozta, hogy a minisztériumnak május 31-éig kell döntést hoznia marosvásárhelyi 

iskolahálózatával kapcsolatban. Ennek ellenére mégsem történt semmi érdemleges – mondta 

a szekelyhon.ro érdeklődésére Novák Csaba Zoltán szenátor. A politikustól megtudtuk, hogy a 

minisztériumban „dolgoznak az ügyön”, de egyelőre nem született semmi konkrétum. 

 

Idegek autonómiaharca 
2018. május 31. – Páva Adorján – Krónika 

A Krónika vezércikke szerint „Többször elhangzott, hogy a román társadalom nincs 

felkészülve eme igazán európai eszme, az autonómia befogadására, de azt sem szabad feledni, 

hogy bizony nagyon sokáig az erdélyi magyar politika sem volt felkészülve annak tisztességes, 

bátor képviseletére. Kulcsár-Terza mostani „magánakciója” már csak arra is jó volt, hogy 

RMDSZ-es honatyákat késztetett az önrendelkezés eszméjének parlamenti megvédésére. Ami 

távolról sem nevezhető sikernek, de ez is valami: talán a jövőben nem egymást fogjuk még 

jobban idegesíteni”. 

 

Szaporodó magyarellenes jogsértések Romániában 
2018. május 31. – Figyelő 

Angol nyelvű tájékoztatást küld az erdélyi Mikó Imre Jogvédelmi Szolgálat a jelentősebb 

államok bukaresti nagykövetségeinek a magyarságot ért tavalyi jogsértésekről. Az intézmén 

vezetője, Benkő Erika, a Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) parlamenti 

képviselője elmondta, hogy a élet szinte minden területén felerősödött a magyarellenesség: a 
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http://www.maszol.ro/index.php/belfold/97042-romania-kezd-peldaertek-ve-valni-a-tenyek-letagadasaban
https://szekelyhon.ro/aktualis/marosvasarhelynek-negyedik-eve-nincs-ervenyes-iskolahalozata
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közösségi médiában, a sajtóban a televízióban, a sprotrendezvényekene, valamint a politikai 

közbeszédben. 

(A cikk teljes terjedelmében a Figyelő 2018. május 31-i számában olvasható) 

 

 

A családi programokra fókuszálnak a VI. MartFeszt szervezői 
2018. május 30. – Ma7.sk, Felvidék Ma 

A július 4. és 8. között zajló VI. Martosi Szabadegyetem második sajtótájékoztatóját tartotta 

május 30-án partnerei társaságában, a komáromi Zichy-pontban az egyik főszervező, a Via 

Nova Ifjúsági Csoport. A jelenlevő szervezők bemutatták Az otthon itt van című 

programsorozatuk keretében tervezett rendezvényeiket. Gubík László, a Via Nova ICS 

országos elnöke bevezetőjében elmondta: idén az eddiginél is színesebb lesz a MartFeszt, 

amelyen majd teljesen újszerű elemekkel is találkozhatunk. Hagyományteremtő céllal családi 

programokkal is gazdagítják megszokott műsorfüzérüket, s ebben partnerszervezetek 

közreműködésére is számíthatnak.  

 

Mikor tanulhatnak végre új módszerekkel szlovákul gyermekeink? 
2018. május 30. – Ma7.sk 

A parlament tegnap nem fogadta el az oktatási törvény módosítását, így a szlovák nyelvet 

továbbra sem idegen nyelvként fogják oktatni iskoláinkban. Hogy mikor kerülhet a parlament 

elé legközelebb egy ilyen törvénymódosítási javaslat? Nehéz megjósolni. A módosító 

javaslatnak, amelyet meglepő módon a Most-Híd képviselői sem szavaztak meg (a szavazás 

során tartózkodtak), a lényege az volt, hogy a jelenleginél eltérőbb módszerekkel is lehessen 

tanítani a szlovák nyelvet azoknak, akiknek nem ez az anyanyelvük. A mostani szlováknyelv-

oktatási módszer nem jó, a magyar gyermeknek sokszor már az első osztályban elmegy a 

kedve az államnyelv tanulásától. Kiss Beáta, az MKP oktatáspolitikai alelnöke portálunknak 

elmondta, az az elképzelés, hogy a nem szlovák anyanyelvű gyerekek idegennyelvi 

módszertannal tanulhassanak szlovákul, az MKP számára évek óta prioritás.  

 

A nagyszarvai képviselők elutasították a szlovák osztályok nyitását 
2018. május 30. – Ma7.sk, Új Szó, Felvidék Ma, Körkép 

A dunaszerdahelyi járásbeli (okres Dunajská Streda) Nagyszarva (Rohovce) 

képviselőtestülete nem fogadta el a szlovák szülők által benyújtott petíciót, és elutasította, 

hogy a községi alapiskolában szlovák osztályokat hozzanak létre. A döntést azzal indokolták, 

hogy a szlovák osztályok iránt nincs elég érdeklődő. Az idei önkormányzati választások után 

az újonnan megválasztott testület tovább foglalkozhat a kérdéssel, ha a szülőknek igénye lesz 

rá. Eugen Horváth, Nagyszarva polgármestere szerdán elmondta: már 2010-ben felmérték, 

hogy volna-e igény a szlovák alsó tagozat újraindítására, az elmúlt években azonban egyik 

szülő sem mutatott érdeklődést. 
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https://ma7.sk/kozelet/aktualis/a-csaladi-programokra-fokuszalnak-a-vi-martfeszt-szervezoi
https://ma7.sk/kozelet/oktatas/mikor-tanulhatnak-vegre-uj-modszerekkel-szlovakul-gyermekeink
https://ujszo.com/regio/nagyszarvai-kepviselok-elutasitottak-szlovak-osztalyok-nyitasat
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Nagy Dávid, Érsekújvár alpolgármestere: jogos volt a felháborodás, mert a 
kétnyelvűség természetessé vált a városban 
2018. május 30. – Körkép 

Az érsekújváriak nagy örömére befedésre került és megújult az városi piac, amelynek 

üzemeltetője a Brantner Nové Zámky Kft. Ezzel egy sokéves problémát sikerült kedvező 

módon megoldani. Az örömbe azonban ürüm is vegyült, hiszen az osztrák Brantner és a város 

közös tulajdonú leányvállalata csupán egynyelvű felirattal üdvözli a piaclátogatókat, és ez 

kiváltotta sok helyi polgár nemtetszését, felháborodását. 

 

Tankönyvbemutatót és módszertani képzést tartottak osztálytanítóknak 
2018. május 30. - Pannon RTV 

A MNT szervezésében a törökkanizsai Branislav Nušić Könyvtárban könyvbemutatót és A 

hagyományos magyar mesemondás módszertana elnevezésű, 8 pontot érő akkreditált 

módszertani képzést tartottak. A környező hét községből érkezett mintegy 80 osztálytanító 

részére tartott képzés előtt bemutatták Raffai Judit Népi hagyományok az általános iskolák 

első osztálya számára című tankönyvét, amelyet a Belgrádi Tankönyvkiadó Intézet adott ki. 

 

127 magyar és szerb településről gyűjtenek építészeti emlékeket 
2018. május 30. - Pannon RTV 

A hagyományos építészet új perspektívája címmel szerveztek konferenciát a zentai Városháza 

dísztermében. A konferencia témája a szegedi nagytáj építészeti emlékeinek kutatása volt. A 

Vajdasági Magyar Művelődési Intézet és a szegedi Móra Ferenc Múzeum együttműködésével 

a kutatók egy éven keresztül összesen 127 magyar és szerb településről gyűjtik majd az 

építészeti emlékeit. A nagyszabású kutatómunka elsődleges célja az, hogy elkészülhessen a 

szegedi régió magyar és szerb nyelvű építészeti kézikönyve. Egy határon átnyúló IPA 

pályázatnak köszönhetően 158 ezer euró áll a szakemberek rendelkezésére. 

 

A Vajdasági RTV új épülete várhatóan a jövő év második felében elkészül 
2018. május 30. - Pannon RTV 

A munkálatok a megfelelő ütemben haladnak - mondta Igor Mirović, a Tartományi Kormány 

elnöke, aki egyben az építési munkálatok felügyeletével megbízott bizottság elnöke is. Mirović 

ma délelőtt Miloš Vučevićtyel, Újvidék város polgármesterével és Miodrag Koprivicával, a 

Vajdasági RTV vezérigazgatójával közösen megtekintette a mišeluki székházon folyó 

munkálatokat. Mindannyian elégedettségüket fejezték ki a látottak után. Hamarosan aláírják 

a munkálatok második fázisára vonatkozó szerződést a kivitelezővel. A parkolók, kiépítése, 

illetve a terület külső rendezése és a közvilágítás biztosítása Újvidék városra hárul. Az épület 

műszaki felszerelése is a jövő év második felében esedékes, ezt követően a tartományi 

közszolgálati média szerkesztőségei beköltözhetnek az új épületbe. 
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http://www.korkep.sk/cikkek/regio/2018/05/30/nagy-david-ersekujvar-alpolgarmestere-jogos-volt-felhaborodas-mert-ketnyelvuseg-termeszetesse-valt-varosban
http://www.korkep.sk/cikkek/regio/2018/05/30/nagy-david-ersekujvar-alpolgarmestere-jogos-volt-felhaborodas-mert-ketnyelvuseg-termeszetesse-valt-varosban
https://pannonrtv.com/rovatok/tarsadalom/tankonyvbemutatot-es-modszertani-kepzest-tartottak-osztalytanitoknak
https://pannonrtv.com/rovatok/kultura/127-magyar-es-szerb-telepulesrol-gyujtenek-epiteszeti-emlekeket
https://pannonrtv.com/rovatok/tarsadalom/vajdasagi-rtv-uj-epulete-varhatoan-jovo-ev-masodik-feleben-elkeszul
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Felsőoktatási intézmények kapnak tartományi támogatást 
2018. május 30. - Pannon RTV 

A mintegy 48 millió dinárnyi támogatást 9 újvidéki egyetemi kar, hét szakfőiskola és az 

újvidéki, valamint a szabadkai egyetemista otthonok között osztották szét. Újvidéki, 

szabadkai, nagybecskereki, verseci, mitrovicai és nagykikindai felsőoktatási intézmények és 

diákotthonok írtak alá támogatási szerződéseket az illetékes tartományi titkársággal. Az idén 

harmincmillió dinárt szántak felújítási munkálatokra, hatmilliót felszerelés és eszközök 

vásárlására és tizenkétmillió dinárt az újvidéki és szabadkai diákotthonok tatarozására és 

karbantartására - mondta a szerződés aláírás alkalmával Zoran Milošević tartományi 

felsőoktatási és tudományügyi titkár. A mintegy 48 millió dinárnyi támogatást 9 újvidéki 

egyetemi kar, hét szakfőiskola és az újvidéki, valamint a szabadkai egyetemista otthonok 

között osztották szét. 

 

Ukrajna európai integrációs törekvései hazai és külföldi szakemberek 
szemszögéből 
2018. május 30. – Kárpátalja 

A Tisza Korlátolt Felelősségű Európai Területi Társulás (Tisza ETT) az ungvári Kilikija 

vendéglátó-ipari komplexum dísztermében Ukrajna euro-atlanti integrációjának segítése 

Kárpátalja példáján keresztül címmel tartott konferenciát pénteken, május 25-én. A 

rendezvényen mintegy 150-en vettek részt többnyire Kárpátaljáról és Magyarországról, de 

érkeztek vendégek Ukrajna fővárosából, Kijevből és az Európai Unió központjából, 

Brüsszelből is. 

 

Szárnyat bontottak a Beregszászi 6. Számú Horváth Anna Általános Iskola 
végzős diákjai 
2018. május 30. – karpatalja.ma 

A Beregszászi 6. Számú Horváth Anna Általános Iskola kilencedik osztályos diákjai május 30-

án búcsút vettek iskolájuktól. A rendezvény a ballagó diákok bevonulásával, majd az ukrán és 

a magyar himnusz eléneklésével vette kezdetét. Az ünnepséget megtisztelte jelenlétével Beke 

Mihály András, Magyarország Beregszászi Konzulátusának első beosztott konzulja, Csernyiga 

Gyula beregszászi lelkipásztor a református egyház képviseletében, Lóga Nagyija, Beregszász 

város alpolgármestere, Weinrauch Katalin költőnő, a Magyar Kultúra lovagja, Molnár D. 

István, a KMKSZ Beregszászi Városi Szervezetének elnöke és Bubnyák Mária, a beregszászi 

Pedagógus Szakszervezet elnöke. 

 

„Igyekszünk erősíteni a vadászat társadalmi elfogadottságát” 
2018. május 30. – Kárpátalja 

Az egyik legnépesebb ugocsai magyar község, Salánk határában, a Nagyerdő szélén, egy 

nagyon szép és igényes tereprendezéssel kialakított területen rendezték meg május 26-án az 
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https://pannonrtv.com/rovatok/politika/felsooktatasi-intezmenyek-kapnak-tartomanyi-tamogatast
http://karpataljalap.net/?q=2018/05/30/ukrajna-europai-integracios-torekvesei-hazai-es-kulfoldi-szakemberek-szemszogebol
http://karpataljalap.net/?q=2018/05/30/ukrajna-europai-integracios-torekvesei-hazai-es-kulfoldi-szakemberek-szemszogebol
http://www.karpatalja.ma/karpatalja/oktatas/szarnyat-bontottak-a-beregszaszi-6-szamu-horvath-anna-altalanos-iskola-vegzos-diakjai/
http://www.karpatalja.ma/karpatalja/oktatas/szarnyat-bontottak-a-beregszaszi-6-szamu-horvath-anna-altalanos-iskola-vegzos-diakjai/
http://karpataljalap.net/?q=2018/05/30/igyekszunk-erositeni-vadaszat-tarsadalmi-elfogadottsagat
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I. Salánki Nemzetközi Vadászfesztivált. A rendezvény főszervezője a Kárpátaljai Megyei Erdő- 

és Vadgazdálkodási Igazgatóság volt, s az intézmény igazgatója, Valerij Murha nyitotta meg a  

fesztivált.  

 

Magyar kulturális és gasztrofesztivál Ungváron 
2018. május 30. – Kárpátalja 

Nyárson sült mangalica, bográcsgulyás, magyar borok, gyümölcspálinkák és kézműves sörök 

széles választéka, magyaros motívumokkal díszített szuvenírek – ilyen látvány és 

ínycsiklandó illatfelhő fogadta azokat, akik Ungváron, az Ung folyó partján sétáltak az elmúlt 

hétvégén. Magyarország Ungvári Főkonzulátusa második alkalommal rendezte meg a 

hUNGaryfesztet. 

 

Sokadik ukrán front 
2018. május 31. – Vörös Szabolcs – Heti Válasz 

Róka fogta csuka. Ez rajzolódik ki az ukrán oktatási törvény körüli vitában. Budapest 

továbbra is elzárkózik a kompromisszumtól, de a kitartást kevesen értékelik. Ukrajnában 

eddig nem ismert részleteket tudtunk meg. 

(A cikk teljes terjedelmében a Heti Válasz 2018. május 31-i számában olvasható). 

 

Az akadémia alapkőletétele 
2018. május 30. – nepujsag.net 

Lendván a labdarúgásnak hosszú történelme van, hiszen az 1903-ban megalakult klub a 

szlovén térségben a legidősebb, és nyilvánvaló, hogy a Muravidéken a foci a legnépszerűbb 

sport. Napjainkra Lendván elsősorban az utánpótlás minőségi nevelése került előtérbe, és 

ezen a téren újabb mérföldkőhöz érkeztünk azzal, hogy kedden a magyar kormány által 

támogatott Lendvai Labdarúgó Akadémia projekt keretében műfüves kispályák ünnepélyes 

alapkőletételére került sor Kocsárdi Gergely klubigazgató, Balažek Anton polgármester és 

Horváth Ferenc, a MMÖNK Tanácsának elnökének közreműködésével.  

 

Muravidéki Vágta 2018: kilenc település lovasai küzdenek 
2018. május 30. – nepujsag.net 

A Lendvai Lóbarátok Egyesülete szervezésében három évvel ezelőtt tartották meg először a 

muravidéki magyarok legnagyobb lovas rendezvényét, a Muravidéki Vágtát, amely a 

budapesti Hősök terén szeptemberben megrendezett Nemzeti Vágta előfutamainak egyike. Az 

idei előfutam az előző két évhez képest korábban, június 2-án lesz Gyertyánosban: kilenc 

magyarlakta település lovasai küzdenek meg a győzelemért, a szlovén futamban pedig hat 

lovas indul. 

 

„Szerencsénk van, hogy van mit megvédenünk” 
2018. május 30. – nepujsag.net 
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http://karpataljalap.net/?q=2018/05/30/magyar-kulturalis-es-gasztrofesztival-ungvaron
https://nepujsag.net/muravidek/5013-az-akad%C3%A9mia-alapk%C5%91let%C3%A9tele.html
https://nepujsag.net/muravidek/5014-muravid%C3%A9ki-v%C3%A1gta-2018-kilenc-telep%C3%BCl%C3%A9s-lovasai-k%C3%BCzdenek.html
https://nepujsag.net/muravidek/5023-%E2%80%9Eszerencs%C3%A9nk-van,-hogy-van-mit-megv%C3%A9den%C3%BCnk%E2%80%9D.html
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A Lendvai községben a helyi jelentőségű kulturális műemlékek jegyzékét szakmai értékelés 

alapján a Maribori Örökségvédelmi Intézet készítette el. A javasolt jegyzékre a közvita alatt 

két kérdés érkezett. Örökségvédelem alá kerül többek között a Zora villa, a volt lendvai 

szövetkezet épülete, a parasztbarokk ház Göntérházán, továbbá szoknyásharangok és 

kápolnák, a fúrótorony Petesházán és három pince Újtamásban. 

 

 

 

Elektronikus sajtó 

 

Határok nélkül 

2018. május 30. – Kossuth Rádió 

 

A KMKSZ üdvözli a magyar-ukrán kormányközi munkacsoport felállítását 

A Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség üdvözli, hogy Magyarország kezdeményezésére a 

tervek szerint június második felében összeül egy magyar - ukrán kormányközi munkacsoport 

a két ország közötti vitás kérdések, főleg az ukrán oktatási törvény rendezése ügyében. Az 

eddigi tárgyalások ugyanis Kijev és a kárpátaljai magyarok képviselői között nem vezettek 

eredményre.  

Várhatóan novemberben tartják meg Szerbiában a kisebbségi nemzeti tanácsi 

választásokat. 

Várhatóan novemberben tartják meg Szerbiában a kisebbségi nemzeti tanácsi választásokat. 

Ezt megelőzően a szerb parlamentnek módosítania kell a vonatkozó törvényt. Ez ügyben 

tárgyaltak Ana Brnabity szerb miniszterelnökkel ma az országos Kisebbségi Tanács 

képviselői. A megbeszélésen Hajnal Jenő, a Magyar Nemzeti Tanács elnöke is jelen volt. 

 

Elhárult Románia kilyukasztásának veszélye 

Elhárult Románia kilyukasztásának veszélye. Ezzel a címmel kommentálta a sajtó, hogy a 

bukaresti képviselőház után a kétkamarás román parlament szenátusa is elutasította a 

Székely Nemzeti Tanács által kidolgozott és Kulcsár-Terza József képviselő révén 

beterjesztett törvényjavaslatot Székelyföld területi autonómiájáról. 96:6-ra nyertek az 

ellenzők, akik még alkotmányellenességre is hivatkoztak. Az elutasítást azonban nem szabad 

kudarcként értelmezni - hangsúlyozta mai marosvásárhelyi sajtótájékoztatóján Izsák Balázs, 

a Székely Nemzeti Tanács Elnöke. 

 

Újabb négy évre kötött szerződést Élesden a Romániai Református Egyház és a 

HEKS 
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https://www.mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth?date=2018-05-30_18:30:00&enddate=2018-05-30_19:10:00&ch=mr1
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Újabb négy évre kötött szerződést Élesden a Romániai Református Egyház és a HEKS, a 

svájci protestánsok segélyszervezetének, a HEKS-nek az elnöke. Az együttműködés 

értelmében további négy évig támogatják a romániai református egyházban folyó munkát. 

 

A nagyszarvasi önkormányzat szeptembertől nem nyit szlovák iskolát a 

községben 

A felső-csallóközi nagyszarvai önkormányzat egyhangúlag úgy döntött, hogy szeptembertől 

nem nyit szlovák iskolát a községben. A fő indok az volt, hogy az elkövetkező években 

mindössze néhány iskolaköteles szlovák gyermekkel lehet számolni. 

 

Május közepén jelentette meg a szerbiai oktatási minisztérium, hogy ősszel 

milyen szakok indulhatnak a középiskolákban 

Május közepén jelentette meg a szerbiai oktatási minisztérium, hogy ősszel milyen szakok 

indulhatnak a középiskolákban. Jó hír, hogy a magyar diákok közül mindenki bejuthat 

valamelyik tanintézménybe, olyan bőséges a magyar nyelven induló szakok választéka - 

mondja Jerasz Anikó, a Magyar Nemzeti Tanács végrehajtó bizottságának elnöke. 

 

Magyar kormánytámogatással új egyetemi szórványkollégium épül Temesváron 

Magyar kormánytámogatással új egyetemi szórványkollégium épül Temesváron. Számos 

előre nem látott bürokratikus akadály ellenére a Bánsági Közösségért Egyesület képviselői 

szerint befejeződhetnek a munkálatok a július végi határidőre, és a kollégium az új egyetemi 

év kezdetekor fogadni tudja lakóit.  

 

Palóc határkeresztet állítottak kedden a magyar-szlovákhatáron 

Palóc határkeresztet állítottak kedden a magyar-szlovákhatáron a Nógrád megyei Ipolytarnóc 

és a losonci járásban lévő Kalonda települések között. A palócok összetartozását jelképező 

kettős keresztet 68 településről, nagyrészt az Ipoly és a Dobroda völgyéből kapott faanyagból 

ácsolták, de más nógrádi és gömöri falvak is hozzájárultak ennek a jelfának a felállításához. 

 
 


