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Nyomtatott és online sajtó 
 

 

Több jut a határon túli területek gazdaságfejlesztési programjaira 
2018. június 13. – MTI, Webrádió, Magyar Demokrata 

Jövőre 50 milliárd forint szán a kormány a határon túli gazdaságfejlesztési programok 

támogatására - derült ki a szerdán benyújtott költségvetési javaslatból. Az idei 

költségvetésben ilyen célra összesen mintegy 16 milliárd forint jut. A határon túli magyarság 

költségvetési támogatása több soron és a feladatok alapján egyes tárcáknál elkülönítve jelenik 

meg a törvényjavaslatban. A jövő évben a Miniszterelnökségnél a mostani 8,4 milliárdos 

tétellel szemben 6,7 milliárd szerepel, a Bethlen Gábor Alapkezelő viszont az idei 26 milliárd 

helyett 28 milliárd forintból gazdálkodhatna. Ebből a 28 milliárd forintból a nemzetpolitikai 

célú támogatás az idei 19,7 milliárddal szemben 18,7 milliárd, az alapkezelő működési 

költsége 1,15 milliárd. A felhalmozási kiadás 8 milliárd forint. A Határtalanul! tanulmányi 

kirándulási program az Emberi Erőforrások Minisztériumának költségvetésében több mint 

5,6 milliárd forinttal jelenik meg, az idei 2 milliárddal szemben. 

 

Köldökzsinór program 
2018. június 13. - Pannon RTV 

Kevés ennyire népszerű, sokakhoz eljutó támogatási intézkedése volt eddig Magyarország 

kormányának, mint amilyen a családokat felkaroló program, nyilatkozta a Szabadkai Magyar 

Rádiónak Novák Katalin. A magyarországi Emberi Erőforrások Minisztériumának család- és 

ifjúságügyért felelős államtitkára hozzátette: az eddig igényelt anyasági támogatás és 

babakötvény tíz százalékát Vajdaságból kérelmezték. Az anyaországi köldökzsinór program 

2018 eleje óta a külhoni magyarok számára is elérhető, és nagy népszerűségnek örvend a 

határon túli kettős magyar állampolgárok körében. Novák Katalin, család- és ifjúságügyért 

felelős államtitkár, Magyarország: „Teljes egészében eddig, 4500-an, majdnem 4600-an 

igényelték az anyasági támogatást, babakötvényt is több mint 4 ezren kötöttek, és ha 

Vajdaságot nézzük, akkor ott már 461-en igényelték az anyasági támogatást, babakötvényt 

pedig 456-an igényeltek. Tehát azt hiszem, hogy igen büszkék lehetnek a vajdaságiak is arra, 

hogy igen jól értesültek, és, hogy születnek ott is a magyar kisbabák a Vajdaságban 

szerencsére.” 

 

Pásztor: Pozitívak az elmúlt 2 és fél év gazdaságfejlesztési eredményei 
2018. június 13. - Pannon RTV 

Pozitívnak értékelte az elmúlt 2 és fél év gazdaságfejlesztési eredményeit Pásztor István a 

Szabadkai Magyar Rádió Napindító című műsorában. A VMSZ elnöke elmondta, a 

Prosperitati Alapítvány 5. pályázati körének lejártával szerinte eléri a 10 ezret a sikeres 

pályázatok száma. Három típusú pályázatot hirdetett meg az 5. körben a Prosperitati 
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Alapítvány: kezdő vállalkozások, helyi termékek forgalmazása és integrátorok támogatása. 

Várhatóan több mint 3200-an fognak pályázni a pénteken záruló ciklusban. 

 

A kárpátaljai magyarsággal egyeztet az ukrán és a magyar külügyminiszter 
2018. június 13. – Kárpátalja 

Pavlo Klimkin ukrán külügyminiszter és Szijjártó Péter magyar külgazdasági és 

külügyminiszter június 22-én Beregszászban folytat konzultációt a kárpátaljai magyar 

közösséggel – jelentette a Zakarpattya Online az Interfax-Ukrajina hírügynökség nyomán. A 

hírügynökség diplomáciai forrásból származó értesülése szerint a két ország külügyminisztere 

mellett a találkozón részt vesz Lilija Hrinevics ukrán oktatási és tudományos miniszter, 

Kásler Miklós, az Emberi Erőforrások Minisztériumának minisztere, valamint Brenzovics 

László, a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség (KMKSZ) elnöke. A tanácskozáson az 

ukrán oktatási törvény nyelvi cikkelyének végrehajtásáról lesz szó. 

 

EMNP: nem szabad lemondani a húsz százalékos nyelvhasználati küszöb 
csökkentéséről 
2018. június 13. – Krónika, Erdély Ma 

A közigazgatási törvénykönyv módosítása kapcsán az EMNP arra kéri az RMDSZ-t, ne tegyen 

le a 20 százalékos nyelvhasználati küszöb csökkentéséről, és tegyék kötelezővé a magyar 

lakosság számarányának megfelelő, magyar nyelvet beszélő önkormányzati dolgozók 

alkalmazását. Az Erdélyi Magyar Néppárt azzal kapcsolatban foglalt állást, hogy a bukaresti 

szenátus a szociálliberális kormánytöbbség és az RMDSZ voksaival hétfőn elfogadta a 

közigazgatási törvénykönyvet, amely egyebek mellett a kisebbségi anyanyelvhasználatot is 

szabályozza. A módosítások között szerepel többek között, hogy a településnevek mellett a 

közterületek elnevezéseit is fel kell majd tüntetni a kisebbségi nyelveken azokon a 

településeken, ahol valamely kisebbség teszi ki a lakosság legalább 20 százalékát. 

 

Kelemen Hunor: kisebbségbarát közigazgatási törvénykönyve lesz Romániának 
2018. június 13. – maszol.ro, transindex.ro 

Ha a képviselőház nem módosít rossz értelemben a közigazgatási törvénykönyv tervezetének 

szenátus által elfogadott változatán, esetleg még javít rajta, akkor hatékonyabb, jobban 

működő, és a kisebbségek, a magyar közösség szempontjából is előnyös lesz Romániában a 

helyi közigazgatás – hangsúlyozta az Erdélyi Magyar Televízió kedd esti híradójában Kelemen 

Hunor. A szövetségi elnök rámutatott: hosszú egyeztetéseket követően sikerült a 

közigazgatási törvénykönyv tervezetének egy olyan változatát elfogadtatni, amely a mostani 

törvényeknél hatékonyabban vezérli majd a helyi és központi közigazgatást, ugyanakkor 

kedvez az anyanyelv-használat szempontjából. 

 

Célegyenesben immár a Szent László Napok 
2018. június 13. – Bihari Napló 
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http://karpataljalap.net/?q=2018/06/13/karpataljai-magyarsaggal-egyeztet-az-ukran-es-magyar-kulugyminiszter
https://kronika.ro/erdelyi-hirek/emnp-nem-szabad-lemondani-a-husz-szazalekos-nyelvhasznalati-kuszob-lecsokkenteserol
https://kronika.ro/erdelyi-hirek/emnp-nem-szabad-lemondani-a-husz-szazalekos-nyelvhasznalati-kuszob-lecsokkenteserol
http://www.maszol.ro/index.php/belfold/97638-kelemen-hunor-kisebbsegbarat-kozigazgatasi-torvenykonyve-lesz-romanianak
http://www.erdon.ro/celegyenesben-immar-a-szent-laszlo-napok/3890263
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A „rajt előtti” utolsó, tegnapi sajtótájékoztatón a hamarosan kezdődő Szent László Napok 

szervezői olyan programokról, újdonságokról is beszámoltak, melyekről eddig még nem 

tettek említést. Lesz virágültetés, fogathajtó verseny és sok minden egyéb.  

 

Anyaországi támogatások erdélyiek számára – Összesítettük a pályázati 
kiírásokat 
2018. június 13. – szekelyhon.ro 

Számos támogatási lehetőséget kínál a magyar kormány a Magyarország határain kívül élő 

magyar állampolgárok számára. Összesítették a pályázati kiírásokat. 

 

Román–magyar párbeszéd irodalommal 
2018. június 14. – Krónika 

Próbálunk kapcsolatot teremteni  román kulturális intézményekkel, a fiatal magyar és román 

irodalmárok egyre gyakrabban működnek együtt, a kortárs irodalmak közti átjárhatóság 

pedig elősegítheti a két nemzet közti párbeszédet – mondta el a Krónikának Karácsonyi Zsolt 

annak kapcsán, hogy az általa főszerkesztett Helikon szépirodalmi folyóiratot Bukarestben, a 

Balassi Intézetben mutatták be a múlt héten. 

 

Hiánycikk a városházi tolmács 
2018. június 14. – Krónika 

Noha a marosvásárhelyi önkormányzat készen áll arra, hogy meghirdesse a magyar–román 

fordítói szolgáltatásra a versenytárgyalást, mindaddig nem teszik ezt meg, amíg legalább egy 

személy nem jelenti be részvételi szándékát. Kali István, az RMDSZ helyi szervezetének 

ügyvezető elnöke tegnap elmondta: a belügyminisztérium honlapja szerint Maros megyében 

mintegy 160-an rendelkeznek hivatásos magyar–román tolmácsengedéllyel, és a szövetség 

közülük már több mint húsz szakemberrel felvette a kapcsolatot, azonban egyiküket sem 

érdekelte a városháza ajánlata. A megkeresett fordítók különböző okokra hivatkozva 

utasították el az RMDSZ és a polgármesteri hivatal kérését. Volt, aki a Marosvásárhelytől való 

távolságra, más a szinkronfordítás nehézségeire hivatkozva mondott nemet. Értesüléseink 

szerint az, aki vállalta volna, csillagászati összeget követelt a havi néhány órás munkáért. 

 

Az anyanyelvhasználat kicsinyítő képzője 
2018. június 14. – Páva Adorján – Krónika 

A Krónika vezércikke szerint „felülnézetből alátekintve a jelentős előrelépések lényegesen 

„összemennek” az egy évvel ezelőtt elérhető közelségbe került megvalósításokhoz képest, 

arról nem is beszélve, hogy a kampányban mennyire ütős ígéretek, célkitűzések hangzottak el 

– úgy mint a magyar nyelv hivatalossá válása a Székelyföldön. Minden bizonnyal az RMDSZ 

úgy érezte, most csak ennyit lehet kisajtolni, és nem baj, ha a sajt kicsi és büdös: attól még 

finom. Ezzel azonban csak az ínyencek száját lehet betömni. Elviekben a kódex előírja például 

a magyar utcanevek kihelyezését, de számtalan kérdésben a helyi hatóságok „jóindulatára” 

bízza a megvalósítást. Így megint oda lyukadhatunk ki, hogy megvan a törvény, de 
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tükörfordítások ellen kell harcolni, mert az önkormányzat nem hajlandó a hagyományos 

magyar elnevezéseket használni. Szóval lehet, lesz még baj elég, miközben korog a gyomor”. 

 

Elhunyt Paulisz Boldizsár 
2018. június 13. – Ma7.sk, bumm.sk, Felvidék Ma, Új Szó 

Életének 58. évében, 2018. június 13-án, szerda hajnalban elhunyt Paulisz Boldizsár, az 

alsóbodoki Magyar Tannyelvű Magán-szakközépiskola és kollégium alapítója, az alsóbodoki 

Szent Kereszt felmagasztalása kápolna, Esterházy János végső sírhelyének építtetője. Tavaly 

októberben a Magyar Érdemrend Tisztikeresztje kitüntetésben részesült, idén március 20-án 

pedig az Esterházy János Emlékünnepség keretében Esterházy-díjat vehetett át. Ez utóbbin 

Budai László így jellemezte tevékenységét: "Paulisz Boldizsár építészként dolgozott 1990 előtt 

és után is, de egészen más jellegű építész, mesteri, alkotói tevékenység az, aminek első 

kiemelkedő állomása az 1995-ös Magyar Tannyelvű Magán-szakközépiskola megalapítása, 

felépítése önerőből, majd fenntartása mind a mai napig. Ez már egy új, máig tartó korszak 

kezdetét jelentette életében. Közéleti tevékenysége is értékteremtő, talán a legfontosabb ezek 

közül a Csemadok, az MKP és a Szent György Lovagrend. Az Esterházy János Szülőföldjéért 

Egyesület alapítója és elnöke. Számos kitüntetés, így a magyar Érdemrend tisztikeresztje 

birtokosa" - hallhattuk Budapesten a laudációban.  

 

Jókai Napok - kezdetét vette a legrégibb színházi fesztivál 
2018. június 13. – bumm.sk 

55 éves múltra tekint vissza a komáromi Jókai Napok, melyen idén június 12-e és június 17-e 

között tizenegy amatőr színjátszó csoport lép színpadra. Nincs még egy olyan fesztivál – főleg 

nem színházi jellegű – ami több mint fél évszázados múltra tekintene vissza. A Jókai Napok 

töretlen sikerét 1989-ig politikai forradalmi ereje adta, amikor a fesztiválnak köszönhetően 

össze lehetett jönni, olyan dolgokról lehetett beszélni, amiről a hétköznapokban nem, sőt 

politikai kritikát is meg lehetett fogalmazni, ugyanis az amatőr csoportokat nem cenzúrázták. 

 

A regionális védjegyek országos bejegyzését kezdeményezték Nyitra megyében 
2018. június 13. – Felvidék Ma 

A Nyitra Megyei Önkormányzat regionális fejlesztések bizottságában az MKP frakciója 

kezdeményezte a regionális védjegyek rendszerszerű bevezetését Szlovákiában. Nyitra 

megyében öt regionális védjegy bevezetését tervezik. „Mindennek a praktikus hozadéka az 

lenne, hogy az adott természetes régióban, kistérségben tevékenykedő gazdák, vállalkozók 

feltüntethetnék termékeiken és szolgáltatásaikon a regionális védjegyet. Ezzel nyilvánvalóvá 

válna, hol készült a termék, melyik természetes régióhoz kötődik” – olvasható Farkas Iván 

Nyitra megyei képviselő, frakcióvezető közleményében. 

 

FOCUS-felmérés: A szakadék szélén táncol a Most-Híd, nincs áttörés az MKP-nál 
2018. június 13. – Körkép, Új Szó 
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http://felvidek.ma/2018/06/a-regionalis-vedjegyek-orszagos-bejegyzeset-kezdemenyeztek-nyitra-megyeben/
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A Focus közvélemény-kutató ügynökség legfrissebb felmérése szerint az MKP némileg 

erősödött, de nyomában ott vannak a balliberális pártok. A Most-Híd támogatottságában 

nem történt különösebb változás, igaz, Bugár Béla bejelentése államfői ambícióiról 9-én 

történt, a felmérés pedig június 4. és 11-e között zajlott. Ha most lennének a választások, a 

FOCUS szerint azt a Smer nyerné meg 21,7 százalékos eredménnyel, ami 1,2 százalékpontos 

erősödést jelent. A második helyen az SaS végezne, Richard Sulík pártja 0,8 százalékpontos 

gyengüléssel a szavazatok 12,4 százalékát kapná meg. Dobogós harmadikként az OĽaNO 

debütálna a maga 10 százalékos támogatottságával. 

 

Indul vagy nem indul? Csáky döntött saját államfőjelöltségéről 
2018. június 13. – Körkép 

Bár az MKP négy államfőjelöltjéről szóló szavazáson messze a legtöbb szavazatot szerezte, 

Csáky Pál, az MKP korábbi elnöke mégsem indul az államfőválasztáson. Minderről a 

Körkép.sk cikkének megosztásával maga tájékoztatott saját közösségi oldalán. Csáky az 

egyetlen magyar politikus, akinek korábban már sikerült legyőznie Bugár Bélát, Mint ismert, 

2007-ben az MKP közgyűlése leváltotta a párt éléről Bugár Bélát és helyére Csáky Pál került. 

 

Pásztor Bálint: A kisebbségi önkormányzatok hatáskörei nem csökkennek 
2018. június 13. - Pannon RTV 

Másfél éves egyeztetési folyamat eredményeként került a szerb parlament elé a nemzeti 

tanácsokról szóló törvény módosítása, amely kezdeti formájával ellentétben már elfogadható 

a magyarság számára. Pásztor Bálint, a Vajdasági Magyar Szövetség - Demokratikus 

Cselekvés Pártja köztársasági parlamenti frakcióvezetője Belgrádban a Pannon RTV-nek azt 

nyilatkozta, a módosítás értelmében a kisebbségi önkormányzatok hatáskörei nem 

csökkennek, egyes esetekben akár bővülhetnek is. A képviselőház számos más, a vajdasági 

magyarság és a többi Szerbiában élő nemzeti közösség számára is fontos módosítást tárgyal 

meg, amelyek a szabad nyelvhasználatot és a részarányos foglalkoztatást érintik. Az 

anyakönyvekről szóló törvény értelmében pedig majd kérhető lesz a nemzeti hovatartozás 

bejegyzése is. Ez a munkavállalás során fontos a nemzeti közösségek számára. 

 

Készülődés a nemzeti tanácsi választásokra 
2018. június 13. - Vajdasági RTV 

Megkezdődött az idei nemzeti tanácsi választásokra való előkészület Szerbiában. A a 

választásokat augusztus folyamán írják ki és legkésőbb novemberben tartják meg. Branko 

Ružić, államigazgatási és helyi önkormányzati miniszter, valamint Vladimir Dimitrijević, a 

Köztársasági Választási Bizottság elnöke aláírták azt a szerződést, amely meghatározza, 

előreláthatólag mekkora pénzösszeget igényel majd a választások lebonyolítása. Ružić 

elmondta, a választásokat augusztus folyamán írják ki és legkésőbb novemberben tartják 

meg. 
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Deli Andor: A kisebbségi jogok további erősítése a cél 
2018. június 13. – Pannon RTV 

Olyan jogszabályi keretre van szükség, amely biztosítja a nemzeti kisebbségek és nemzeti 

tanácsok helyzetének és szerzett jogainak további erősítését Szerbiában - emelte ki 

felszólalásában Deli Andor. Deli Andor vajdasági fideszes EP-képviselő a Szerbia-EU 

Stabilizációs és Társulási Parlamenti Vegyes Bizottság ülésén szólalt fel Strasbourgban. A 

kisebbségi jogok terén a legfontosabb teendő a Kisebbségi Cselekvési Terv késedelem nélküli 

végrehajtása. 

 

Jubilált a Csapi Zeneiskola 
2018. június 13. – Kárpátalja 

A Csapi Zeneiskola fennállásának ötvenedik évfordulóját méltatta. Ebből az alkalomból a 

közelmúltban ünnepi koncertet tartottak a Csapi Művelődési Ház nagytermében. Ötven év 

több, mint egy emberöltő: egy korszak. A határ menti város zeneoktatásának félévszázados 

történetét nehéz egy rövid cikkben összefoglalni, így a néhány sor csak szerény megemlékezés 

kíván lenni a jubileumi évforduló alkalmából. 

 

Már lehet jelentkezni a XIII. Kárpátaljai Tudományos Diákköri Konferenciára 
2018. június 13. – karpatalja.ma 

A „GENIUS” Jótékonysági Alapítvány a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola, az 

Országos Tudományos Diákköri Tanács TDK Határok nélkül (HTDK) programjával 

együttműködve a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt., az Emberi Erőforrások Minisztériuma, az 

Emberi Támogatáskezelő és a Nemzeti Tehetségprogram támogatásával meghirdeti a XIII. 

Kárpátaljai Tudományos Diákköri Konferenciát. (XIII. KTDK).  

 

Minden korosztály találhatott magának szórakozást – Cseresznye- és 
Eperfesztivál Aklihegyen 
2018. június 13. – Kárpátalja 

A nagyszőlősi járási Aklihegyen, a déli fekvésű lejtőkön Kárpátalja más vidékeinél hamarabb 

érik a cseresznye és a földieper. Ezt az előnyt használták ki a településen élő emberek, akik 

már a hetvenes években Nyugat-Ukrajna nagyobb városainak piacain igyekeztek értékesíteni 

a termést, azzal kiegészítve a családok jövedelmét. Aklihegyen ma is sok a cseresznyefa és a 

földieper-ültetvény. A fáradságos munkával járó cseresznye- és eperszedés végén, minden év 

júniusában a helyiek – közösen a szomszédos falvak lakóival – megszervezik a Cseresznye- és 

Eperfesztivált, ahol a kulturális műsor mellett bemutatják a helyi gasztronómiai 

különlegességeket, nagyméretű üstökben főzik az eperlekvárt az asszonyok, mellette meg a 

cseresznye- és eperpálinkát a férfiak.  
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https://pannonrtv.com/rovatok/politika/deli-andor-kisebbsegi-jogok-tovabbi-erositese-cel
http://karpataljalap.net/?q=2018/06/13/jubilalt-csapi-zeneiskola
http://www.karpatalja.ma/agora/mar-lehet-jelentkezni-a-xiii-karpataljai-tudomanyos-diakkori-konferenciara/
http://karpataljalap.net/?q=2018/06/13/minden-korosztaly-talalhatott-maganak-szorakozast
http://karpataljalap.net/?q=2018/06/13/minden-korosztaly-talalhatott-maganak-szorakozast
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Új otthon, új távlatok 
2018. június 13. – nepujsag.net 

Lendva Község teljesíti az ígéretét és új faluotthont épít a Lendva-hegyen. A beruházás az 

egykori laktanya területén valósul meg, a telek közel esik a Vinárium kilátótoronyhoz. Ez 

fontos szempont, hiszen amellett, hogy a község a hegyi lakosoknak megépíti a több célt 

szolgáló új otthont, egy nagyobb szabású, új távlatokat jelentő tervet is megfogalmaztak: az új 

létesítmény részévé válik az idegenforgalmi kínálatnak a manapság nagyon trendi glamping 

megépítésével, mely az első ilyen lesz mifelénk. 

 

A könyv a szülőföldön való maradásban is segítség 
2018. június 13. – nepujsag.net 

Muraszombatban az elmúlt hét hétfőjén, Lendván pedig kedden találkozhattak a muravidéki 

irodalomkedvelők a vajdasági és a kárpátaljai irodalom képviselőivel az Irodalmi karaván 

elnevezésű rendezvénysorozat keretében. A népes karaván – a Bíró Tímea, Benedek Miklós, 

Kocsis Árpád, Patócs László és Virág Gábor vajdasági „ötösfogat” Dupka György kárpátaljai 

íróval-költővel-szerkesztővel kiegészülve – a két régió irodalmi életéről közölt friss 

információkat, bemutatva a Kárpát-medence e két régiójában zajló irodalmi-kulturális 

eseményeket, kiadványokat. 

 

Centrope-gála Bécsben 
2018. június 13. – volksgruppen.orf.at 

A nagyszabású szimfonikus koncert után kamaraesttel folytatódik a Nemzetközi Duna 

Filharmónia 15. jubileumának koncertsorozata. Június 14-én, csütörtökön 18 órától a Bécs 7. 

kerületében található Hofmobiliendepot termeibe várják a klasszikus és jazz zene iránt 

érdeklődőket. 

 

Elektronikus sajtó 

 

 

Határok nélkül 

2018. június 13. – Kossuth Rádió 

 

Most zajlik a kisebbségi önkormányzatként működő nemzeti tanácsokról szóló 

törvény módosításáról szóló vita a szerbiai parlamentben 
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https://nepujsag.net/muravidek/5093-%C3%BAj-otthon,-%C3%BAj-t%C3%A1vlatok.html
https://nepujsag.net/nemzetiseg/5094-a-k%C3%B6nyv-a-sz%C3%BCl%C5%91f%C3%B6ld%C3%B6n-val%C3%B3-marad%C3%A1sban-is-seg%C3%ADts%C3%A9g.html
http://volksgruppen.orf.at/magyarok/stories/2918774/
https://www.mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth?date=2018-06-13_18:30:00&enddate=2018-06-13_19:10:00&ch=mr1
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Most zajlik a kisebbségi önkormányzatként működő nemzeti tanácsokról szóló törvény 

módosításáról szóló vita a szerbiai parlamentben. A módosítást követően várhatóan számos 

olyan hatáskörre vonatkozó pont visszakerül a törvénybe, amelyet az alkotmánybíróság négy 

évvel ezelőtt alaptörvény-ellenesnek ítélt. És ez még nem minden, ami a kisebbségi jogok 

bővítése terén most Belgrádban történik.  

 

Magyarországi támogatással 27 háziorvosi rendelőt újítanak fel Kárpátalján 

Magyarországi támogatással 27 háziorvosi rendelőt újítanak fel Kárpátalján. Ukrajnában az 

egészségügyi reform bevezetésének, egyik legfontosabb része a háziorvosi rendszer 

beindítása, de Kárpátalja legtöbb magyarlakta településen a rendelők használhatatlanul rossz 

állapotban vannak, mivel az állam a felújításukra évtizedek óta egyetlen fillért sem fordított. 

 

A Magyar Művészetért Alapítvány Zrínyi Ilona Díjjal tüntette ki Sándor 

Krisztinát 

A Magyar Művészetért Alapítvány Zrínyi Ilona Díjjal tüntette ki Sándor Krisztinát, a 

nagyenyedi kollégium igazgatóját, az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács ügyvezető elnökét. A 

Gubcsi Lajos író és Győrfi Sándor szobrászművész által alapított Zrínyi Ilona-díjat kétévente 

adományozzak azoknak a kiemelkedő teljesítményű magyar nőknek, valamint Zrínyi Ilona 

nevét viselő közösségeknek, akik, vagy amelyek példát mutatnak a magyar közösség 

szolgálatából, a haza szeretetéből, valamint a nemzet erényeinek megbecsüléséből és 

gyarapításából.  

 

A temesvári Bartók Béla líceum negyed évszázada minden év júniusában 

találkozóra várja a városban magyar iskolát végzetteket 

A temesvári Bartók Béla líceum negyed évszázada minden év júniusában találkozóra várja a 

városban magyar iskolát végzetteket, találkozni a volt osztálytársakkal, a mai 

iskolaközösséggel. A Bartók Béla Alapítvány ilyenkor díjazza a különböző versenyeken 

eredményesen szerepelt tehetséges diákjait, Magyarország temesvári tiszteletbeli konzulja 

pedig a magyar nyelv ápolásáért nyújt át kitüntetést. 

 

Nagyon sok a tehetséges diák a Délvidéken is, akik a különféle nemzetközi és 

magyarországi versenyeken kiválóan szerepelnek 

Nagyon sok a tehetséges diák a Délvidéken is, akik a különféle nemzetközi és magyarországi 

versenyeken kiválóan szerepelnek. Már a középiskolás versenyeket is ott vannak a fejvadász 

cégek.  A magyarkanizsai Beszédes József Mezőgazdasági és Műszaki Iskolaközpont diákjai 

leginkább robotikában és számítógépes grafikai modellezésben remekelnek. Magyarkanizsán 

szinte a lehetetlennel próbálkoznak, otthon tartani a tehetségeket.  
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A délvidéki Martoson felújították az I. világháborúban elesett hősök 

emlékművét. 

A délvidéki Martoson felújították az I. világháborúban elesett hősök emlékművét. Az 

eredetileg 1917-ben emelt majd lebontott emlékművet péntek szentelték föl. Az ünnepségen 

képviseltette magát Vajdaság tartomány és Csongrád megye is. Forró Lajos, a Délvidék 

Kutatóközpont Egyesület alelnökét kérdezi elsőként az emlékmű történetéről és a martonosi 

I. világháborús áldozatokról Németh Ernő. 

 

Mátyás világtalan világa - kiállítás 

Magyar gyengén látók és vakok nemzeti identitását segíti a Téka Alapítvány kimondottan 

számukra készített Mátyás világtalan világa, Hunyadi Mátyásról szóló kiállítása. A 

részletekről a projekt vezetőjét, Balla Imolát kérdezte Szilágyi Szabolcs. 

 


