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Nyomtatott és online sajtó 
 

 

Befejeződött az építkezés: felavatták a kolozsvári Apáczai-gimnázium kibővített 
épületét 
2018. június 2. – MTI, Krónika, maszol.ro 

Hálaadó istentisztelet és ünnepség keretében felavatták szombaton Kolozsváron az Apáczai 

Csere János Gimnáziumnak a magyar állam támogatásával kibővített, felújított épületét. A 

bővítés révén egy épületben működhet a népszerű belváros iskola összes osztálya. A Farkas 

utcai református templomban tartott hálaadó istentiszteleten mondott köszöntőbeszédében 

Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes lényegesnek tartotta, hogy a magyarság fel tudja-e 

ismerni: melyek azok a dolgok, amelyekről nem mondhat le, amelyekért akkor is vállalja a 

harcot, "ha fogytán a muníció". Úgy vélte: a gyermekek jövője ilyen ügy. A református 

leánygimnáziumnak az első világháború utáni felépítését, majd a kommunista államosítás 

utáni visszakövetelését és visszaszerzését felidézve, köszönetet mondott a kolozsvári 

magyarságnak azért, hogy nem veszítette el a lényeglátását. 

 

Ötödször tartanak Duna-napot az erdélyi Torockón 
2018. június 2. – MTI, Híradó.hu, Magyar Idők, Krónika  

A Duna Médiaszolgáltató Zrt. ötödször szervezte meg az erdélyi Torockón a Duna-napot, 

amelynek keretében egész napos kulturális programot biztosított a település lakóinak és az 

odalátogatóknak. A rendezvényre küldött üzenetében Kövér László, az Országgyűlés elnöke 

úgy vélte: a torockói Duna-ház újraszületése, eredménye és jelképe is a magyar 

összefogásnak. "Nem tudnak mások annyi értéket lerombolni, amennyit mi magyarok ne 

tudnánk újjáépíteni" - fogalmazott Kövér László, akinek üzenetét Potápi Árpád János, a 

Miniszterelnökség nemzetpolitikai államtitkára olvasta fel. Amint Kövér László levelében 

felidézte, a 2010-ben elfogadott nemzeti összetartozás törvényével "remélhetőleg végleg 

lezárult a magyar nemzetet kiszolgáltató állam korszaka, és megnyílott a nemzetet szolgáló és 

oltalmazó állam újjáépítésének folyamata". 

 

Magyar Levente: a vajdasági gazdaságfejlesztési program minden várakozást 
felülmúlt 
2018. június 1. – MTI, Kormany.hu, Magyar Idők, Magyar Hírlap, Origo.hu, Pannon RTV, 

OrientPress 

Minden várakozást felülmúltak a magyar kormány vajdasági gazdaságfejlesztési 

programjának eddigi eredményei, és a vajdasági sikerek mintaként szolgálhatnak minden 

más magyar közösség számára - hangsúlyozta Magyar Levente, a Külgazdasági és 

Külügyminisztérium parlamenti államtitkára pénteken Magyarkanizsán, ahol részt vett két 

helyi üzem átadásán. A gyógy- és aromatikus növény- illetve zöldségtermékekkel foglalkozó 

Geneza Kft. második gyárüzemét, valamint a Keramika Kanizsa Rt. csempegyár felújított 
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üzemét a magyar kormány vajdasági gazdaságfejlesztési programjának keretében adták át. 

Előbbi a program mezőgazdasági fejlesztései, utóbbi pedig a kiemelt jelentőségű gazdasági 

fejlesztések keretében valósult meg. Magyar Levente emlékeztetett arra, hogy a vajdasági 

magyar közösséget korábban nem halmozták el olyan mértékű fejlesztési lehetőségekkel, 

mint amilyeneket a magyar kormány tudott kínálni az utóbbi években. 

 

Szili Katalin: a magyarság érdekében szövetséget kell kötni magunkkal és a 
szomszédos országokkal 
2018. június 3. – MTI, hirado.hu, Szoljon.hu, hirek.ma,  

Szövetséget kell kötni magunkkal és szövetséget kell kötni szomszédos országokkal is azért, 

hogy minden magyar és magyar közösség szabadon élhesse meg identitását, bárhol is éljen 

Európában - mondta Szili Katalin a nemzeti összetartozás napja alkalmából megtartott 

beszédében a szlovákiai Kisgéresen (Maly Hores) vasárnap. A határon túli autonómia ügyek 

egyeztetéséért felelős miniszterelnöki megbízott hozzátette: a magyar kormány komoly 

törekvéseket tett annak érdekében, hogy ismét “életet leheljen” a trianoni békediktátum 

során “amputált” nemzettestekbe. Vagyis a “lelki vérkeringés” beindításán túl gazdaságilag is 

támogatja a külhoni magyarságot azért, hogy jól érezzék magukat szülőföldjükön – mondta. 

 

Ameddig van magyar templom, addig van magyar jövő 
2018. június 3. – MTI, Kormany.hu 

Nem véletlen, hogy az egyházak körül alakultak ki a legszilárdabb közösségi terek. Ezen 

közösségek nemzetünket megtartó és egyesítő munkája ma is a legfontosabb biztosítéka a 

magyarság megmaradásának – hangsúlyozta Dr. Szilágyi Péter, a Miniszterelnökség 

nemzetpolitikáért felelős helyettes államtitkára a Torontói Első Magyar Baptista Gyülekezet 

templomavató istentiszteletén. A templom mellett magyar nyelvű óvodának és hétvégi 

magyar iskolának is otthont adó, a Magyar Kormány támogatásával létrejött komplexum 

átadási ünnepségén a helyettes államtitkár úgy fogalmazott: „Amikor rögzítettük 

Alaptörvényünkben a számunkra legfontosabb értékeket, a keresztényi példát követtük. A 

család és a hit olyan tartópillérei egy nemzetnek, melyek meghatározzák identitását.” 

 

Nincs olyan veszteség, amely örökké tartana 
2018. június 3. – MTI, Kormany.hu 

Hiába vették el tőlünk országunkat, honfitársainkat és álmainkat, mi még mindig itt vagyunk 

– hangsúlyozta Dr. Szilágyi Péter, a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős helyettes 

államtitkára Torontóban, a Nemzeti Összetartozás Napja alkalmából tartott megemlékezésen. 

„Június 4-hez közeledve sokféle érzés kavarog a magyar emberek lelkében. Düh, 

elkeseredettség, fájdalmas hiányérzet. Hiszen el kellett fogadnunk az elfogadhatatlant”– 

fogalmazott a helyettes államtitkár. „Mégis, a mai napon bizakodva gyűlünk itt össze. 

Egységes magyar nemzetünk a legnehezebb időszakot is átvészelte. Nem állunk 

reményvesztetten.” Hozzátette: „A 20. század egy valamire mindenképpen megtanított 

minket: értékelnünk kell, amink van, és azt mindenáron megóvni.” 
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Rétvári: nem kérünk mást, csak amit más európai nemzetek megkaptak 
2018. június 2. – MTI, hirado.hu, origo.hu, Körkép, Magyar Idők, fidesz.hu, Propeller.hu, 

Lokál.hu, szoljon.hu 

Mi, magyarok sosem kérünk többet, mint amit más nemzetek Európában már megkaptak - 

mondta Rétvári Bence, az Emberi Erőforrások Minisztériumának parlamenti államtitkára 

szombaton Zebegényben, a nemzeti összetartozás napja alkalmából tartott önkormányzati 

megemlékezésen. Csaknem száz évvel ezelőtt szét akarták szakítani a nemzetet. Mi mégis itt 

vagyunk, és nemzeti összetartozásról beszélünk – fogalmazott a kereszténydemokrata 

politikus. 

 

Háznagy: a magyar nemzet egy ezeréves fa törzse 
2018. június 3. – MTI, Magyar Idők  

A magyar nemzet jelképesen egy olyan ezeréves fa törzse, amelyből egymással összefonódva 

hasonló ágak nőnek; amelyből egymást védő, összehajló lombok terebélyesednek, mégis 

ugyanolyan rajta minden ág, levél és virág - jelentette ki az Országgyűlés háznagya 

Budapesten, a Parlamentben vasárnap, a nemzeti összetartozás napja ünnepi 

koncertjén. Mátrai Márta azt mondta, ez az önazonosság kinyilatkoztatása is: mi, magyarok 

nem akarunk mások lenni, idegen kultúrát, szokásokat felvenni. Egyezőek vagyunk 

múltunkkal, keresztény hitünkkel, és a jövőt is ebben a szellemben akarjuk tovább építeni; ezt 

a törekvésünket soha nem adjuk fel. Vannak olyan országok és népek, amelyeknek ma már ez 

nem fontos, szerintük az önmagukba vetett közös hit nélkül is lehet élni. 

  

Akvárium Klub - Kétnapos programsorozat a nemzeti összetartozás napja 
alkalmából 
2018. június 2. – MTI, Webrádió 

Kétnapos családi programsorozat kezdődik vasárnap a nemzeti összetartozás napja 

alkalmából a fővárosi Akvárium Klubban. Vasárnap reneszánsz táncbemutató és tánctanítás, 

valamint haditorna-bemutató is várja a közönséget. Fellép az Amarillys Táncegyüttes, 

koncertet ad az erdélyi Stone Hill, valamint az Ego Sum együttes és a felvidéki Estendon. Az 

estét a Maszkura és a tücsökraj koncertje zárja. Hétfőn délelőtt a Nemzetpolitikai 

Kutatóintézet szervezésében Nemzet és közösség címmel konferenciát rendeznek, 

ahol Potápi Árpád János nemzetpolitikáért felelős államtitkár mond ünnepi beszédet. 

  

Rákóczi Szövetség: mintegy 6500 diák utazhat a nemzeti összetartozás napján 
2018. június 1. – MTI, hirado.hu, Krónika  

A június 4-i nemzeti összetartozás napján a Rákóczi Szövetség diákutaztatási programja 

keretében 150 Kárpát-medencei középiskola mintegy 6500 diákja utazhat legalább egy határ 

átlépésével egy másik magyar iskolához. A szövetség pénteki, MTI-hez eljuttatott közleménye 

szerint pályázat keretében hirdették meg a programot, amelyre bármely Kárpát-medencei 

középiskola pályázhatott. A jelentkezés feltétele az volt, hogy június 4-én a Kárpát-
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medencében legalább egy határt átlépve ellátogatnak egy másik ország magyar iskolájához, 

ahol közös programot bonyolítanak 

  

Önkéntes tűzoltózenekarok találkoznak a hétvégén Lakiteleken 
2018. június 1. – MTI, Magyar Idők 

Kilenc hazai és határon túli önkéntes tűzoltózenekar 240 résztvevőjével rendezik meg 

szombaton és vasárnap az I. Kárpát-medencei Önkéntes Tűzoltózenekari Találkozót a 

Lakitelek Népfőiskolán - közölték a szervezők az MTI-vel. A nemzeti összetartozás napja 

alkalmából megszervezett fesztivál célja bemutatkozási lehetőséget teremteni és szorosabb 

együttműködést kialakítani, illetve szakmai fórumot biztosítani a hazai és határon túli, 

magyarlakta régiókban működő, önkéntes tűzoltózenekarok számára.  

 

Nyolc kutató foglalta össze Székelyföld egykori hadtörténetét – Szépvízen 
mutatták be a kiadványt 
2018. június 3. – szekelyhon.ro 

A határvédelem évszázadai Székelyföldön című tanulmánykötet bemutatóját tartották 

vasárnap délután a szépvízi Dajbukát-házban. A nemrég megjelent könyv fontos állomása a 

jövőben létrehozni kívánt szépvízi Székely Határőr Emlékközpontnak. „Hiánypótló munkával 

gazdagodott a magyar történelemtudomány” – szólt a jelenlévőkhöz Potápi Árpád János, a 

Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára. Kiemelte, az elmúlt évszázadok 

nehézségei és minden balsors ellenére ez a nép kitartott, s bár a történelmi Magyarország 

területe kétharmadára csökkent, a népesség egyharmada határon kívülre rekedt, a nemzet ma 

is él. Ma is egy olyan Magyarországban bízhatnak, amely kormánya mindent megtesz annak 

érdekében, hogy a határon kívül élők meg tudják tartani magyarságukat, gyermekeik magyar 

iskolába járhassanak, az életüket teljes értékűen, magyarként élhessék meg – fogalmazott. A 

köszöntőbeszédek után a tanulmánykötet tartalmát ismertették a jelenlévőkkel, ezt követően 

állófogadást tartottak. 

 
Magyargyalázó falragaszok jelentek meg Nagyváradon 
2018. június 3. – MTI, Krónika, maszol.ro, transidnex.ro 

Magyargyalázó falragaszok jelentek meg Nagyváradon - közölte szombaton az egyik közösségi 

portál Varadinum.ma nagyváradi híroldala. A híroldalon bemutatott falragaszt a Bihar 

megyei törvényszék falán fényképezték le. A piros-sárga-kék alapú lapon az a szöveg áll, hogy 

"Románok vagyunk, és megvédjük földünket, népünket és történelmünket". Alatta egy piros-

fehér-zöld folt fehér sávjában a Magyarország felirat szerepel, amit piros vonallal áthúztak, a 

lap alján pedig egy nyomdafestéket nem tűrő magyargyalázó felszólítás szerepel. Borsi Balázs, 

a Varadinum.ma szerkesztője az MTI-nek elmondta, hasonló falragaszt láttak a nagyváradi 

vasútállomás aluljárójában is. Úgy vélte, az A5-ös méretű, öntapadós falragaszok már 

régebben kerülhettek a falakra. 
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Trianoni megemlékezés: hétfőn délután 4 óra 32 perckor szólalnak meg a 
harangok 
2018. június 3. – szekelyhon.ro 

Június 4-e a nemzeti összetartozás napja, az összmagyarság fontos eseménye, amikor a 

trianoni békediktátumra emlékezünk, amely minden tekintetben megcsonkította 

Magyarországot és a magyar nemzetet. Ebből az alkalomból szerveznek eseményt hétfőn 

Székelyudvarhelyen és Marosvásárhelyen. 

 

Újra előtérbe kell állítani az iskolabuszok kérdését. Az MKP 17 útvonalat javasol 
2018. június 1. – Ma7.sk, Felvidék Ma 

Az oktatásfejlesztési tervezetről, az iskolabusz-projektról és a nagyszarvai iskola körül 

kialakult helyzetről tartott ma sajtótájékoztatót Kiss Beáta. Az MKP oktatáspolitikai alelnöke 

iskolabusz-projektról szólva bejelentette, a párt tizenhét útvonalat javasol, az érintett 

önkormányzatokkal azonban egyelőre még nem egyeztettek. A tíz évre szóló oktatási 

fejlesztési tervről szólva, amit Lubyová miniszter asszony a napokban részletesen is 

bemutatott, s amely hamarosan a kormány elé kerül, Kiss Beáta elmondta, a tervezethez 

szakmai szervezetek is hozzászólhattak és véleményezhették. Kár, hogy a magyar 

szakemberek erre nem kaptak meghívást, így érdemben nem tudtak hozzászólni, 

nehezményezte az alelnök.  

 

Gyermeknapi játszótéravatás juniálissal a komáromi „Eötvösben“ 
2018. június 1. – Ma7.sk 

Újabb szabadtéri játszótérrel bővült a komáromi Eötvös Utcai MTNY Alapiskola szabadtéri 

létesítményeinek sora. Az intézmény igazgatósága a nemzetközi gyermeknapon a városatyák 

és további támogatók jelenlétében felavatott hintákon, csúszdákon kívül ingyenes 

buktalakomával egybekötött juniálissal is megörvendeztette a tanulás alól ma felmentést 

kapó tanulókat.  

 

Történész: az a magyar, akinek fáj Trianon 
2018. június 2. – Körkép 

Az a magyar, akinek fáj Trianon – mondta Galambos István történész, a Történelmi 

Ismeretterjesztő Társulat Egyesület elnöke szombaton az M1 aktuális csatornán. A történész a 

június 4-i nemzeti összetartozás napja alkalmából elmondta, Mohács óta nem történt olyan 

tragédia a magyar nemzet életében, mint a trianoni döntés, amelyet nem lehet elfelejteni. 

Galambos István szerint azt egyetlen nemzettől sem lehet elvitatni, hogy saját országot 

szeretne magának, és 1918-ban Magyarországnak meg kellett volna védenie határait, ki kellett 

volna állnia a nemzeti törekvésekért. 
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Kopjafát állítottak a gömörmihályfalvai alapiskola 60. évfordulójára 
2018. június 3. – Ma7.sk 

Kopjafaállítással tisztelegtek az iskola építésének 60. évfordulója előtt Gömörmihályfalván az 

alapiskola alkalmazottai. Az iskolát 1958-ban építették az akkori járási hivatal támogatásával. 

A munkát a helybeliek végezték el az ún. „Z-akció“ keretében. A kopjafa leleplezése előtt, 

amelyet Nagyferenc Katalin gömöri fafaragóművész készített, a község polgármestere, Hubay 

Levente, valamint az iskola igazgatónője, Papp Anita köszöntötte a megjelenteket. 

 

Érzelemközpontú terápia a felvidéki családokért 
2018. június 3. – Felvidék Ma 

Süll Tamás a feleségével három éve hozott létre párkapcsolati tanácsadót, családi központot 

Komáromban, a ZIPS magánirodában. Másfél órás beszélgetésekre, konzultációkra fogadja a 

párokat (weboldalán konkrét időpontok foglalhatóak), míg felesége, Süll Kinga a Ringató 

foglalkozásokat végzi itt, de az országot is járják. „Sokszor az a mérföldkő, hogy a 

házasságban élők kérnek-e szakmai segítséget. A leggyakoribb eset, amellyel találkozom, az az 

elhidegülés, ami várható szakasz a házasságokban. Ettől nem kell elsőre megijedni, hiszen 

vannak krízisek az ember életében, amelyek így csapódnak le” – magyarázta. Kifejtette, hogy 

minden kapcsolat egyedi, nem lehet kategorizálni. 

 

Az Apponyi-birtokon emlékeztek meg a nemzeti összetartozás napjáról 
2018. június 3. – Felvidék Ma 

A Csemadok negyedik alkalommal szervezte meg a nemzeti összetartozás napi rendezvényt 

Éberhardon, Apponyi Albert korábbi birtokán. 2010-ben a magyar országgyűlés június 4-ét a 

nemzeti összetartozás napjává nyilvánította. Azóta a trianoni tragédia, az első világháborút 

lezáró könyörtelen békeszerződés aláírásának napján, a magyarság gyásznapján a fájdalmas 

emlékezés mellett a nemzet elválaszthatatlanságát ünnepeljük. Hiszen a magyarságot a 

határok szétszabdalták, de továbbra is összetartozunk. Az idei rendezvény június 1-jén 

Pozsonyban, a Csemadok Rákosi Ernő-termében vette kezdetét, ahol Apponyi Albert 

válogatott levelezése című könyvéről a kötetet összeállító Anka László történésszel, a Veritas 

Történelemtudományi Intézet munkatársával Böröndi Lajos író, szerkesztő beszélgetett. 

 

RTVS, Új Szó, ma7.sk – Mi történik a szlovákiai sajtóban? 
2018. június 3. – Körkép, RTVS, Új Szó, ma7.sk  

Az elmúlt napokban, hetekben mindhárom, más-más tulajdonosi háttérrel rendelkező 

szlovákiai médium kapcsán nyugtalanító hírek jutottak felszínre. Forrnak az indulatok, 

többen távoztak is az egyes szerkesztőségekből. Az RTVS és az Új Szó esetében a probléma 

közös nevezője, hogy odáig jutott a politikai befolyásolás mértéke, hogy abból már maguk az 

újságírók sem kérnek. Az ma7.sk-nál pedig az MKP mondja meg, miről írhatnak, vagy nem 

írhatnak. 
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https://ma7.sk/kozelet/oktatas/kopjafat-allitottak-a-gomormihalyfalvai-alapiskola-60-evfordulojara
http://felvidek.ma/2018/06/erzelemkozpontu-terapia-a-felvideki-csaladokert/
http://felvidek.ma/2018/06/az-apponyi-birtokon-emlekeztek-meg-a-nemzeti-osszetartozas-napjarol/
http://www.korkep.sk/cikkek/velemeny/2018/06/03/rtvs-uj-szo-ma7-sk-mi-tortenik-szlovakiai-sajtoban
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Nem hagyhatjuk szó nélkül a Körkép hazugságait! 
2018. június 3. – Ma7.sk 

A ma7.sk és a Magyar7 szerkesztősége nevében visszautasítjuk a minket ért vádakat, amelyek 

a Körkép.sk RTVS, Új Szó, ma7.sk – Mi történik a szlovákiai sajtóban? című írásában 

fogalmazódtak meg. Értetlenül állunk azelőtt a vád előtt, miszerint a Ma7 szerkesztőségét az 

MKP vezetése kézi irányítás alá vonta volna. Különösen hiteltelenek ezek az állítások egy 

olyan újságíró tollából, aki egészen a közelmúltig a pártszékházban szerkesztette ma már 

objektívnek beállított portálját.  

 

Sikeres tanévet zárt az újvidéki Európa Kollégium 
2018. június 1. - Pannon RTV 

Az intézmény pénteken szakmai konferenciával és ünnepélyes tanévzáróval búcsúztatta a 

2017-2018-as tanítási évet. A harmadik évében teljes kapacitással működött az újvidéki 

Európa Kollégium. A tanévzárón megtartott tanácskozáson mérlegelték a tevékenységek 

terén elért eredményeket is. Snejder-Sára Ildikó, igazgató, Európa Kollégium: „Egy nagyon 

konstruktív és nagyon jó beszélgetésen vagyunk túl. Azt gondolom, hogy sikerült értékelnünk, 

megbeszélnünk, átbeszélnünk a műhelyben lefolyt munkát, és irányelveket is tudtunk 

meghatározni.” 

 

Több mint 180 kiállító a szabadkai Nemzetközi és Regionális Gazdasági Vásáron 
2018. június 2. - Pannon RTV 

A leskovaci Trivulesk párlatkészítő üzem vihette haza a szabadkai Nemzetközi és Regionális 

Gazdasági Vásár legmagasabb elismerését. A szerencsés látogatók értékes csomagot 

kaphattak. Idén több mint 180 kiállító mutatkozott be a kiállításon. A rendezvény zárónapja 

is számos érdeklődőt vonzott. A halasi csipke 1902-es megjelenése óta a magyar népművészet 

kiemelt gyöngyszeme. A Halasi Csipke Alapítvány évről-évre visszatérő vendége a szabadkai 

Nemzetközi és Regionális Gazdasági Vásárnak. 

 

Megemlékezés a topolyai zsidók deportálásának évfordulója alkalmából 
2018. június 3. - Pannon RTV 

A Mementóra az egykori áldozatok Izraelbe kivándorolt leszármazottai is minden évben 

hazalátogatnak. A topolyai koszorúzáson részt vett Noa Levy, Izrael belgrádi konzulja is. 

Megemlékezést tartottak ma topolyai zsidók deportálásának 74. évfordulója alkalmából a 

helyi Zsidó Temetőben. 1941-ben Topolyán több mint 400 zsidó élt. Elhurcolásuk 1944 

áprilisa és júniusa között történt. Legtöbbjüket Auschwitzbe deportálták. Munka- és 

haláltáborokba kerültek. Nagyon kevesen tértek vissza. Akiknek sikerült, azok később 

Izraelbe vándoroltak ki. 
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Megtartották tegnap az 55. Gyöngyösbokrétát Törökkanizsán 
2018. június 3. – Pannon RTV 

Népzenétől, népdaloktól hangos ma Törökkanizsa. Jelenleg is zajlik a 42. Durindó. Az észak-

bánáti település idén először házigazdája a rendezvénynek. A Durindón több mint 100 

csoport mutatkozott be. Az esemény a vajdasági magyar népzenei együttesek, 

néptánccsoportok és szólisták hagyományápoló és hagyományőrző, ifjúsági és felnőtt 

kategóriájú szemléje. A Durindó ünnepi áhítattal, valamint a fesztivál lobogójának 

megáldásával kezdődött a törökkanizsai Szent György római katolikus templomban. 

 

Hamarosan Beregszászban tárgyalnak a magyar és ukrán külügy-és oktatási 
miniszterek 
2018. június 1. – kapatalja.ma 

Szijjártó Péter amerikai kollégájával, Mike Pompeóval folytatott megbeszélést szerdán 

Washingtonban. A külügyminiszter elmondta, hogy az Egyesült Államok sokat segített az 

Ukrajnával kapcsolatos, kisebbségi jogok megsértéséből adódó konfliktusos helyzetek 

enyhítésében. Hozzátette: a Pompeóval folytatott megbeszélés előtt New Yorkban találkozott 

ukrán kollégájával és megállapodtak arról, hogy kormányközi munkacsoport jön létre, amely 

a Velencei Bizottság ajánlásának végrehajtását kíséri figyelemmel. 

  

Kárpátaljai gyerekek táborozását segíti a Duna Aszfalt 
2018. június 1. – MTI, hirado.hu 

A Duna Aszfalt 19 millió forinttal segíti a Kárpátaljai Szövetség hadiárváknak és művészeti 

iskolás gyerekeknek 12. alkalommal szervezett rehabilitációs és alkotótáborát. A 250 

résztvevő ellátását fedező támogatást jelképező csekket pénteken adták át Balatonföldváron, a 

tábor helyszínén. Benza György, a Kárpátaljai Szövetség elnöke az eseményen újságíróknak 

azt mondta: példátlanul nagy összeghez jutott az 1989 óta működő szervezet. Kiemelte, május 

végétől augusztus végéig több turnusban, képzőművészek és zenészek közreműködésével, 

350-400 kárpátaljai gyermek európai színvonalú táboroztatására van mód. 

  

Ugye jövőre is lesz családi nap? 
2018. június 1. – karpatalja.ma 

Ötödik alkalommal gyűltek össze több százan a Kárpátaljai Magyar Katolikus Családi Nap 

alkalmából, melyet a beregszászi római katolikus templom udvarán szervezett meg a helyi 

egyházközség június 2-án. Az egész napos rendezvény célja a család mint intézmény 

fontosságának hangsúlyozása, a keresztény értékek átadása gyermekeinknek, a kárpátaljai 

magyar családok találkozása, összetartása. Az eseményt Molnár János beregszászi esperes-

plébános nyitotta meg hangsúlyozva, hogy a rendezvény nevében három lényeges szóval 

találkozunk: magyar, katolikus és család. Mindegyik fontos, hiszen elválaszthatatlan tőlünk, 

mindegyik az identitásunk részét képezi. 
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https://pannonrtv.com/rovatok/kultura/megtartottak-tegnap-az-55-gyongyosbokretat-torokkanizsan
http://www.karpatalja.ma/karpatalja/kozelet/hamarosan-beregszaszban-targyalnak-a-magyar-es-ukran-kulugy-es-oktatasi-miniszterek/
http://www.karpatalja.ma/karpatalja/kozelet/hamarosan-beregszaszban-targyalnak-a-magyar-es-ukran-kulugy-es-oktatasi-miniszterek/
https://www.hirado.hu/kulfold/cikk/2018/06/01/karpataljai-gyerekek-taborozasat-segiti-a-duna-aszfalt/
http://www.karpatalja.ma/karpatalja/szines/ugye-jovore-is-lesz-csaladi-nap/
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Együttműködési megállapodást kötött a Rákóczi-főiskola és a Budapesti 
Egyetemi Atlétikai Club 
2018. június 1. – karpatalja.ma 

A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola és a Budapesti Egyetemi Atlétikai Club 

(BEAC) együttműködési megállapodást írt alá május 30-án a Kárpát-medencei Egyetemek 

Kupájának (KEK) fejlesztése kapcsán. A megállapodást Orosz Ildikó, a beregszászi intézmény 

rektora és Simon Gábor, a BEAC igazgatója látta el kézjegyével. 

  

Hétfőn jótékonysági futás indul a ráti központ megsegítéséért 
2018. június 1. – karpatalja.ma 

A hétfőn, a nemzeti összetartozás napján induló 500 kilométeres jótékonysági futás a véradás 

fontosságára és a határon túli magyarok segítésére hívja fel a figyelmet – mondta el Gui 

Angéla, az esemény főszervezője az M1 aktuális csatorna pénteki műsorában. A szervezők a 

jótékonysági futás útvonalán június 4-én Budapesten, június 5-én Szolnokon, június 6-án 

Debrecenben, míg június 7-én Nyíregyházán várják a véradókat – tette hozzá. 

  

Kiállítás nyílt Beregszászban 
2018. június 3. – Kárpátalja 

Június 1-jén a Beregszászi Járási Tanács kiállítótermében került sor a járás képzőművészetet 

és népművészetet művelő alkotóinak munkáit bemutató kiállítás ünnepélyes megnyitójára. 

Beregszász környékén sok olyan alkotó van, akik tudatában vannak annak, hogy van miért, és 

ami fontosabb – kiért – alkotni. A kiállításon 35 művész összesen 240 alkotását tekinthetik 

meg az érdeklődők.  

 

Lendvai évszázadok - Új kiállítás a Lendvai Galéria és Múzeumban 
2018. június 1. – MTI, Webrádió, kultura.hu 

Lendvai évszázadok címmel látható szombattól kiállítás az 1973-ban létrejött Lendvai Galéria 

és Múzeumban, a Lendva-vidék és a szlovéniai magyarság legrégebbi kulturális és 

tudományos intézményében - tájékoztatta az MTI-t Lendvai Kepe Zoltán főmuzeológus. 

Kiemelte: a kiállítás létrejöttét közel egy évtizedes kutató és gyűjtőmunka előzte meg, hiszen a 

város és a vidék vérzivataros történelme miatt igen kevés tárgyi emlék maradt, különösen a 

19. századot megelőző időszakból. Így csak igen fáradságos és nehéz kutatómunka 

eredményeként lehetett a tárgyi anyagot összegyűjteni a lakosságtól, a műtárgypiacról, 

árverésekről, valamint rekonstruáltatni azt, ami elpusztult - hangsúlyozta. 

 

Összetartozás Kupa 
2018. június 2. – Muravidéki Magyar Rádió 

A Nemzeti Összetartozás Napja alkalmából ötcsapatos nemzetközi labdarúgó torna zajlik 

Hosszúfaluban. A negyedik Összetartozás Kupa házigazdája a Muravidéki Magyar 

Önkormányzati Nemzeti Közösség válogatottja. 
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http://www.karpatalja.ma/karpatalja/oktatas/egyuttmukodesi-megallapodast-kotott-a-rakoczi-foiskola-es-a-budapesti-egyetemi-atletikai-club/
http://www.karpatalja.ma/karpatalja/oktatas/egyuttmukodesi-megallapodast-kotott-a-rakoczi-foiskola-es-a-budapesti-egyetemi-atletikai-club/
http://www.karpatalja.ma/kitekinto/karpat-medence/hetfon-jotekonysagi-futas-indul-a-veradasert-es-a-rati-kozpont-megsegiteseert/
http://karpataljalap.net/?q=2018/06/03/kiallitas-nyilt-beregszaszban
http://webradio.hu/hirek/kultura/lendvai-evszazadok-uj-kiallitas-a-lendvai-galeria-es-muzeumban
http://www.rtvslo.si/mmr/prispevek/174543112
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A végére igazi vágtahangulat kerekedett! 
2018. június 3. – Muravidéki Magyar Rádió 

2018-ban a Muravidéki Vágta újra megküzdött a szervezési nehézségekkel és a 

bizonytalanságokkal. Végül a helyszínválasztás kérdése Gyertyánosban oldódott fel. Az ottani 

falunapok keretében valósult meg szombat délután a program. A versenyszámok ugyan 

csonkák voltak, de a döntőkre igazi vágtahangulat alakult ki. 

 

A HMDK vidék- és gazdaságfejlesztési stratégiája eredményeként 500 millió 
forint vissza nem térítendő támogatás jut idén is a horvátországi magyar 
családoknak a magyar kormánytól 
2018. június 1. – kepesujsag.com 

A magyar kormány idén újabb 500 millió forintos támogatást biztosított a HMDK vidék- és 

gazdaságfejlesztési stratégiájának végrehajtására. A februárban meghirdetett második körben 

az eddigi két terület egy harmadikkal bővült: a mezőgazdászok és vállalkozók mellett a 

turizmussal foglalkozók is pályázhattak. Összesen 233-an éltek a lehetőséggel. Százan 

biztosan támogatottak, míg további 64 pályázó a rangsor alapján, a rendelkezésre álló forrás 

függvényében kap majd támogatást. 

  

Kétmillió kúna a brekinskai kultúrotthon felújítására 
2018. június 1. – kepesujsag.com 

Hamarosan megújul a brekinskai kultúrotthon, az ottani magyarság által használt 

létesítmény. A több mint kétmillió kúnás támogatásról szóló szerződést Szigeti István, a 

Lipiki Magyarok Közösségének elnöke írta alá a zágrábi mezőgazdasági minisztériumban 

múlt csütörtökön. 

  

Anyanyelvápoló szemle a Mátyás király-emlékév jegyében 
2018. június 1. – kepesujsag.com 

Az idei Merki Ferenc Anyanyelvápoló Szemlét a HMDK pélmonostori alapszervezete és a 

Baranyai Magyar Katolikus Nőegylet székhelyén rendezte meg a Horvátországi Magyar 

Pedagógusok Fóruma a Mátyás király-emlékév jegyében. 

 

Felsőpulyai diákok az EU-Parlamentben 
2018. június 1. – volksgruppen.orf.at 

Az Euroscola projekt keretében a felsőpulyai gimnázium 16 diákja utazhatott Straßburgba, 

ahol az EU-Parlamentben a képviselők szerepébe bújhattak. Az Európai Parlament egy évben 

egyszer kerül diákkézbe - a 22 EU-állam csaknem 500 fiatalja által. A felsőpulyai gimnázium 

a pályázat megnyerését követően képviselhette idén Ausztriát. 
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http://www.rtvslo.si/mmr/prispevek/174543235
http://www.kepesujsag.com/a-hmdk-videk-es-gazdasagfejlesztesi-strategiaja-eredmenyekent-500-millio-forint-vissza-nem-teritendo-tamogatas-jut-iden-is-a-horvatorszagi-magyar-csaladoknak-a-magyar-kormanytol/
http://www.kepesujsag.com/a-hmdk-videk-es-gazdasagfejlesztesi-strategiaja-eredmenyekent-500-millio-forint-vissza-nem-teritendo-tamogatas-jut-iden-is-a-horvatorszagi-magyar-csaladoknak-a-magyar-kormanytol/
http://www.kepesujsag.com/a-hmdk-videk-es-gazdasagfejlesztesi-strategiaja-eredmenyekent-500-millio-forint-vissza-nem-teritendo-tamogatas-jut-iden-is-a-horvatorszagi-magyar-csaladoknak-a-magyar-kormanytol/
http://www.kepesujsag.com/ketmillio-kuna-a-brekinskai-kulturotthon-felujitasara/
http://www.kepesujsag.com/anyanyelvapolo-szemle-a-matyas-kiraly-emlekev-jegyeben/
http://volksgruppen.orf.at/magyarok/stories/2916408/
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Délibáb Néptáncfesztivál Bécsben 
2018. június 3. – volksgruppen.orf.at 

Többszáz táncos lépett színpadra szombaton a Délibáb Bécsi Magyar Kultúregyesület 

szervezésében megrendezett nemzetközi néptáncfesztiválon. A több órás programban 

ausztriai és anyaországi magyar együttesek, valamint a horvátok, szerbek és görögök is 

ízelítőt adtak kultúrájukból. 

  

Mátyás király emlékmiséje Bécsben 
2018. június 3. – volksgruppen.orf.at 

Mátyás magyar királyt ünnepelték szombaton a bécsi Stephansdomban. A Kaláka Club 

felhívására százak érkeztek Magyarországról, Ausztria és a Felvidék tájairól, hogy ünnepi 

szentmisével emlékezzenek az 575 éve született és 560 éve királlyá koronázott magyar 

uralkodó alakjára. 

 

Elektronikus sajtó 

 

 

Határok nélkül 

2018. június 1. – Kossuth Rádió 

  

Sikeres a vajdasági gazdaságfejlesztési program 

Sokszor szóltunk már azokról a sikeres pályázatokról, amelyek segítségével a magyar 

kormány a határainkon kívül élő magyarság szülőföldön való boldogulását szándékozik 

támogatni, ám kevésszer arról, hogyan válik működővé a pályázaton elnyert tőke. Most két 

ilyen eseményről is beszámolhatunk. Új gyártósorral bővült a magyarkanizsai csempegyár, a 

helybeli fűszernövény szárító pedig egy teljesen új üzemrészleget épített a magyar kormány 

által támogatott Prosperitati pályázatoknak köszönhetően.  Mindkét új beruházást pénteken 

adta át Magyar Levente, a Külgazdasági és Külügyminisztérium miniszterhelyettese és 

Pásztor István, a VMSZ elnöke.  

  

A jövő héten szavaz a szlovák kormány az új, 10 évre szóló oktatáspolitikai 

tervezetről 

A jövő héten szavaz a szlovák kormány az új, 10 évre szóló oktatáspolitikai tervezetről, amely 

alapvetően megváltoztatná a szlovákiai iskolarendszert és a tanítást. A Magyar Közösség 

Pártja szerint a tervezet előremutató, hiszen módosulnának a kerettantervek, erősödne az 
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http://volksgruppen.orf.at/magyarok/stories/2916735/
http://volksgruppen.orf.at/magyarok/stories/2916738/
https://www.mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth?date=2018-06-01_18:30:00&enddate=2018-06-01_19:10:00&ch=mr1
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igazgatók pozíciója, ám az ördög a részletekben, esetünkben a végrehajtás folyamatában van, 

mutatott rá sajtóértekezletén Kiss Beáta, az MKP oktatási alelnöke.  

  

Június 4-e a Nemzeti Összetartozás Napja 

Június 4-én, azaz a következő hétfőn szomorú eseményre, a trianoni diktátum aláírásának 

évfordulójára emlékezik a világ magyarsága. 2010 óta azonban nem csupán gyászolunk, 

ünneplünk is. Ekkor jelölte ki a magyar országgyűlés az emlékezetes napot a Nemzeti 

Összetartozás Napjává, így 2018-ban már nyolcadik alkalommal tarthatjuk meg. A 

hagyományos megemlékezések mellett új formák is születnek az összetartozás érzésének 

erősítésére. A Háló Kárpát-medencei közösség a nemzeti összetartozás napjára kampányt 

hirdet, melynek mottója: "Összetartozunk! Számon tartalak!" Az akcióban arra buzdítanak, 

hogy keressük egymást telefonon is és így hálózzuk be élőszóval a Kárpát-medencét, 

megerősítve ezzel személyes kapcsolatainkat.  

  

A Temes megyei Végváron május utolsó napján zárult a Petőfi Program 

ösztöndíjasa által indított nyelvi fejlesztő program 

A nem Magyarországon élő magyarok közül még azoknak is nehéz megőrizniük 

anyanyelvüket, akik népesebb magyar közösségben élnek, a szórványban ez a törekvés 

hatványozottan nehezebb feladat. A vegyes nemzetiségű családokban jobbára azt a nyelvet 

beszélik, amelyik a többségi nemzet nyelve, ezért is rendkívül fontos, hogy legalább az 

óvodában, iskolában alkalmat teremtsenek a magyar nyelv gyakorlására is. A Temes megyei 

Végváron május utolsó napján zárult a Petőfi Program ösztöndíjasa által indított nyelvi 

fejlesztő program. Orcskai Marianna nem csak a gyerekekkel foglalkozott, hanem 

pedagógusoknak is felkészítőt tartott, akik a következő tanévben folytathatják a megkezdett 

munkát.  

  

Óvodai gyermekkórusok és zenekarok negyedik magyarkanizsai szemléje 

Tudjuk, hogy nem csak a beszélt, de a zenei anyanyelv is hozzá tartozik magyarságunkhoz. 

Kodály Zoltán szavaival: "A zene az életnek olyan szükséglete, mint a levegő. Sokan csak 

akkor veszik észre, ha már nagyon hiányzik." Ez a gondolat volt a mottója az óvodai 

gyermekkórusok és zenekarok negyedik magyarkanizsai szemléjének. A Melódia-nap 

elnevezésű rendezvényre egész Délvidékről érkeztek óvodai csoportok.  

  

Székelyföldre továbbra is várják medvét csodálni a turistákat 

A gyerekek bizonyára ismerik a Brumm brumm brúnó mókás medve kezdető dalt is, 

Székelyföldön ellenben nem mindig mókásak, gyakran veszélyesek a medvék. Ennek ellenére 

várják medvét csodálni a turistákat, végre rendezni szeretnék a látogatók ellenőrizetlen és 
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felelőtlen viselkedését. Mert abban, ahogy a mackók viselkednek, a medvepásztor szerint az 

emberek a hibásak. A változtatásért tevékenykedő szakemberrel Oláh-Gál Elvira találkozott.  

  

Határok nélkül 

2018. június 1. – Kossuth Rádió 

  

200 éves idén az aradi magyar színjátszás 

200 éves idén az aradi magyar színjátszás. A budapesti Nemzeti Színház vendégelőadása 

mellett színháztörténeti kiállítást és szimpóziumot is szerveznek a vértanúk városában június 

16-án. Ennek az előkészületeit sajtótájékoztatón ismertették a szervezők, amelyen tudósítónk, 

Pataky Lehel Zsolt is részt vett. 

  

Élmények a csíksomlyói búcsúról 

A csíksomlyói búcsúra zarándoklók elmondják, hogy egy évre, de a kár egy életre szóló 

feltöltődést jelentenek a Nyeregben töltött órák és az odavezető út áhitata. Vajon mi okozza a 

varázst? És a csíksomlyói búcsúk elmúlt két évtizedben kialakult rendje vajon milyen 

hagyományokra vezethető vissza? Erről is olvashatunk a Csíkszeredában megjelenő 

Székelyföld folyóirat májusi számában. 

  

Látogatás Medveselján 

Medvesalja látnivalókban gazdag tája még látogatottabb lehetne, ha Ajnácskő várát - alapos 

régészeti feltárás után - helyreállítanák. Eddig ugyanis nem kutatták, mit rejt a föld gyomra, 

ámbár fennmaradt egy pontos adásvételi lista a korabeli készletekről. A Gömörország című 

lapban megjelent egy vázlat is a vár alaprajzáról, amin jól látható, hol volt a konyha, hol a 

filagória, hol a káposztás kamra, hol tárolhatták a lőport. Jelzi helyét az ebédlőpalotának, a 

szalonnatartó erkélynek és  a kamraszéknek. A romjaiban is lenyűgöző várban B. Kovács 

István régész, muzeológus, gömörológus volt a Határok nélkül munkatársának kalauza. 

   

Első Vajdasági Zenei Tehetségkutató 

Megtartották Magyarkanizsán az első Vajdasági Zenei Tehetségkutatót 11 délvidéki és dél 

magyarországi zenekar részvételével. A verseny tétje az volt, hogy ki jut a budapesti döntőbe, 

ahol majd a Kárpát-medence 25 legjobb feltörekvő zenekarával versenghet a fődíjért. A 

szervezők egyik célja, hogy határon túliak és anyaországiak együtt muzsikáljanak. Papp 

Tibort, a tatabányai Peron Music TehetségkutatóvAlapítvány elnökét kérdezi elsőként a 

Határok nélkül riportere. 

  

https://www.mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth/?date=2018-06-01_18:30:00&enddate=2018-06-01_19:10:00&ch=mr1
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24. Kálmány Lajos Népmesemondó verseny 

Zentán tartották meg a hétvégén a 24. Kálmány Lajos Népmesemondó versenyt, amely több 

mint száz mesemondót mozgósít meg évről évre, arajzpályázatra pedig mind többen küldenek 

meseillusztrációt, az idén is kétszázan pályáztak. Erről készített összeállítást a Határok nélkül 

riportere, amelynek első megszólalója a főszervező, Juhász Lassú Kornélia. 

  

Kárpát Expressz 

2018. június 3. – M1 

  

3. Bogrács- és pálinkafőző fesztivál a vajdasági Tótfaluban 

Vsárnapi szentmisére hív a harang a délvidéki Tótfaluban, melyen a falu apraja-nagyja részt 

vesz. Rendhagyó nap ez: a misén megáldják azokat az ételeket, amelyekből különböző 

finomságok készülnek majd a 3. Bogrács- és pálinkafőző fesztiválon. 

  

Százszorszép Játéksziget 

Egyre többen ismerik meg a Százszorszép Játékszigetet az Újvidéken és a Bodrogközben . A 

nagyszüleink, dédszüleink játékait népszerűsítő játszóházat a Csicseri Óvoda két pedagógusa 

álmodta meg és hívta életre. 

  

HungaryFest Ungváron 

Fellépésre készül a kárpátaljai Csipkés együttes. A Kárpátalja megyeközpontjában, Ungváron 

rendezett HungaryFesten léptek fel, amely idén is nagysikerrel zajlott. 

  

Csűrdöngölő Találkozó Csíkszeredában 

Több mint 1300 népviseletbe öltözött fiatal ropta Csíkszereda főterén a Csűrdöngölő 

Találkozón. A régió településeiről érkezett gyermek- és ifjúsági néptánccsoportoknak ez az 

egyik legfontosabb lehetőség: sokan itt mutatkoztak be először közönség előtt. 

 

 

 

https://www.mediaklikk.hu/video/karpat-expressz-2018-06-03-i-adas-5/
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Térkép 

2018. június 2. – Duna World 

 

Csupa szív emberek. Ezekkel a szavakkal lehet jellemezni a Magyar Máltai Lovagrend és 

Szeretetszolgálat zarándokcsapatát. Akik, mielőtt megérkeztek Csíksomlyóba, több 

településre is vittek adományokat.  

A kárpátaljai magyarok megsemmisítésére törekvő sztálini népírtásról, a málenkij robotról 

szól Hajduk Márta: Kárpátaljai tragédia című dokumentumfilmje, melyet a napokban 

vetítettek le a Kárpátaljai Szövetség budapesti székházában. 

Mára mindössze két fazekas család maradt a Sebes-Körös völgyi  Réven, akik őseik szakmáját 

űzik. Egykor minden második házban készítettek fazekakat, csuprokat, edényeket. A híres 

fehérrévi kerámia előállításával ma már csak kevesen foglalkoznak a településen.  Ezért a Pro 

Rév Egyesület és  a Református Egyház olyan műhelyet alakított ki, ahol kicsik és nagyok 

együtt sajátíthatják el a kézművesség alapjait. 

Beregszentmiklós utána Visken tartja idei szobrásztáborát a Pro Arte–Munkács  Egyesület. A 

korábbi nemzetközi táborokban született alkotásokat a művészek kárpátaljai településeknek 

adományozták. Hasonló céllel gyűltek össze ez alkalommal is.  

Kárpátalján büszkén őrzik a magyar hagyományokat és mindezt próbálják a fiatalabbaknak is 

átadni. Mezőváriban minden évben megemlékeznek a Rákóczi-szabadságharc kezdetéről, 

hiszen 1703. május 21-én Esze Tamásék itt bontották ki azokat a lobogókat, melyeket Rákóczi 

Ferenc fejedelemtől kaptak.  Idén, az ősi református templomban ünnepelték a zászlóbontás 

évfordulóját. 

Négynapos kulturális fesztivált rendeznek a Zsidó Napok keretében Kárpátalján. A szervezők 

célja, hogy bemutassák a zsidó értékeket, amelyek évszázadokon keresztül elválaszthatatlan 

részei voltak a kárpátaljai kultúrának. 

Erdély első akkreditált magyar tannyelvű magánegyetemén, a nagyváradi Partiumi 

Keresztény Egyetemen nyílt kurzusokat hirdettek meg néhány tantárgyból. Ezzel az újfajta 

kezdeményezéssel szeretnének nyitottabbá ás átláthatóbbá válni. 

Országos hosszútávú triatlonversenyt rendeztek Nagyváradon. Az esemény kezdeményezője 

Szokolszki István, extrém sportoló. Kilenc  éve indította el ezt az erőt próbáló megmérettetést 

azért, hogy népszerűsítse a sportolást.  

Vadkároktól és medvetámadásoktól hangos évek óta a székelyföldi sajtó. Amióta a populációt 

szabályozó kilövési keretet megszüntették Romániában, igencsak elszaporodott a szigorúan 

védett barna medve, főként Hargita és Kovászna megyében. A világhírű természetfotós, Máté 

Bence és medvepásztora medveleseket alakított ki Tusnádfürdőn és a  Szent Anna-tó 

környékén. 

https://www.mediaklikk.hu/video/terkep-2018-06-02-i-adas/
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Öt kontinens 

2018. június 2. – Duna World 

 

A Magyar kormány 2010 óta kiemelt figyelmet szentel a diaszpórában élő magyarság 

ügyeinek. Ez a prioritás nem változik a választások után sem, tovább folytatódnak az eddig 

sikerek programok. A stúdió vendége Potápi Árpád János, a Miniszterelnökség 

nemzetpolitikáért felelős államtitkára.  

 

Tartu Észtország második legnagyobb városa, egyben Dél-Észtország legnagyobb települése. 

Bár magyar iskola nincs a városban, ennek ellenére van magyar oktatás. Nagy Andrea 

tanárnő családról családra jár tanítani. 

 

Gyógyír a léleknek ha ő prédikál, ezt mondják Horváth Lászlóról az Ausztráliában élő atyáról 

a hívek. László atya magyarságát nem csak azzal őrzi, hogy kiválóan beszéli a nyelvet, de több 

külhoni magyar gyülekezetet is vezet, ahol főként közvetlen stílusával és fiatalos lendületével 

lett népszerű. 

 

A Clevelandi Magyar Szövetség az Egyesült Nemzetek szervezésében megtartotta a Magyar 

Hősök napi megemlékezését. Az Egyesült Államokban az első ízben képviseltette magát a 

magyar Honvédség egy ilyen rendezvényen, tiszteletet adva az egykori magyar katonáknak. 

 

Soha nem gondolták volna, hogy egyszer még visszatérnek abba az országba ahonnan szüleik 

elmenekültek még 1956-ban. De Venezuelában annyira megromlott a politikai és gazdasági 

helyzet, hogy nem maradt más választásuk. 

 
 

https://www.mediaklikk.hu/video/ot-kontinens-2018-06-02-i-adas/

