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Nyomtatott és online sajtó 
 

 

Magyar Örökség Díj - Újabb elismeréseket adnak át szombaton 
2018. június 21. – MTI, Magyar Idők, gondola.hu, népszava.hu, boon.hu 

Szombaton újabb Magyar Örökség Díjakat adnak át Budapesten, a Magyar Tudományos 

Akadémia (MTA) dísztermében, az elismeréssel ezúttal is hét kiemelkedő személyiség és 

intézmény tevékenységét díjazzák. Az ünnepségen Magyar Örökség Díjban részesül a Cédrus 

Táncegyüttes hagyományőrző tevékenysége, Herczegh Géza nemzetközi hírű, széleskörű 

jogtudósi munkássága, Aknay János festőművészete, Ulman István nemzetfaragó és a 

Gömöri Kézművesek Társulása példája, Ágh István írói munkássága, a több mint 400 éves 

Egyetemi Könyvtár és az Óbudai Danubia Zenekar kultúrmissziója – közölték a szervezők az 

MTI-vel. 

 

Halasztással kezdődött Horváth Anna perének fellebbviteli tárgyalása 
2018. június 21. – maszol.ro, Szabadság 

Halasztással kezdődött szerdán Horváth Anna volt kolozsvári alpolgármester és Fodor Zsolt 

üzletember korrupciós perének fellebbviteli tárgyalása a bukaresti legfelsőbb bíróságon. A 

Szabadság beszámolója szerint az első fokon letöltendő, illetve felfüggesztett 

börtönbüntetésre ítélt vádlottak azt kérték a bíróságtól, hogy az iratcsomót, valamint a 

korrupcióellenes ügyészség (DNA) fellebbezésének indoklását átfogóan tanulmányozhassák, 

és megfelelő ügyvédet fogadhassanak. A következő tárgyalást szeptember 26-án, szerdán 

tartják a legfelsőbb bíróságon. 

 

Végszavazás előtt a közigazgatási törvénykönyv 
2018. június 21. – maszol.ro 

Kedvezően véleményezte a parlament különbizottsága a közigazgatási törvénykönyv 

tervezetét. A szerdai szavazáson nyolc képviselő támogatta, három ellenezte a jogszabályt, 

amely ezután az alsóház plénuma elé kerül. Marcel Ciolacu, a bizottság szociáldemokrata 

párti elnöke szerint a törvény "sokkal rugalmasabb", mint a korábbi jogszabályok, ami 

segíteni fogja a helyi tanácsok és polgármesterek munkáját, és 20 év után valós autonómiát 

vezet be. 

 

Nem bízná a véletlenre az RMDSZ és a FUEN az MSPI beterjesztését 
2018. június 21. – maszol.ro, transindex.ro 

Elképzelhető, hogy a FUEN és az RMDSZ csak az EP-választások után felálló új Európai 

Bizottságnak terjeszti be a Minority SafePack kisebbségvédelmi kezdeményezést, ha a 

jelenlegi összetételű brüsszeli testület nem kezdeményez valós párbeszédet a kisebbségekről 

szóló jogi aktusok tartalmáról – jelentette be Vincze Loránt FUEN-elnök az európai 

ernyőszervezet kongresszusának csütörtöki nyitónapján mondott köszöntő beszédében. 
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https://magyaridok.hu/kultura/magyar-orokseg-dij-ujabb-elismereseket-adnak-at-szombaton-3222913/
http://www.maszol.ro/index.php/belfold/98114-halasztassal-kezd-dott-horvath-anna-perenek-fellebbviteli-targyalasa
http://www.maszol.ro/index.php/belfold/98089-vegszavazas-el-tt-a-kozigazgatasi-torvenykonyv
http://www.maszol.ro/index.php/kulfold/98110-nem-bizna-a-veletlenre-az-rmdsz-es-a-fuen-az-mspi-beterjeszteset
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Elégtétel a tordai iskola számára, hogy övék a legjobb magyar nyolcadikos 
Erdélyben 
2018. június 21. – Krónika 

A tordai Jósika Miklós Elméleti Líceum büszkeséggel és elégtétellel vette tudomásul, hogy a 

nyolcadikosok képességvizsgáján Kolozs megye legjobb eredményeit tudhatja magáénak, 

maga mögé utasítva a történelmi hagyományokkal rendelkező kolozsvári magyar iskolákat is. 

A tanintézet szerint az idén tízéves fennállását ünneplő Jósika Miklós Elméleti Líceum 

országos szinten a legjobb eredményt mutatta fel ezen a vizsgán, ahol az iskola tanulója, Máté 

Ditmár 9,78-as átlagot ért el. 

 

A kalotaszentkirályi táborban találkoznak az Örökségünk őrei idei résztvevői 
2018. június 21. – maszol.ro 

Kalotaszentkirály a világ közepe – ezt fogják bebizonyítani az Örökségünk őrei tábor 

résztvevői, akik június 24–27. között kommunikációs, rendezvényszervező és fotó/videó 

képzésen vesznek majd részt – áll az RMDSZ csütörtöki hírlevelében. Az RMDSZ Ügyvezető 

Elnökségének kulturális főosztálya által szervezett kalotaszentkirályi táborban közel 80 diák 

és tanár lesz jelen, akik Déváról, Kolozsvárról, Nagyenyedről, Szamosújvárról és 

Szászrégenből érkeznek. A táborban kidolgozott, Kalotaszentkirályt népszerűsítő 

kampánytervüket a csapatok június 26-án délután 5 órákor mutatják be a helyi 

kultúrotthonban. 

 

RMDSZ: újabb anyanyelvhasználati rendelkezésekkel egészült ki a közigazgatási 
kódex – bírál az EMNP 
2018. június 21. – MTI, Krónika, transindex.ro, maszol.ro 

A szenátusban múlt héten megszavazott változathoz képest újabb anyanyelvhasználati 

jogokkal egészítette ki az új román közigazgatási kódex tervezetét a jogszabály előkészítésével 

foglalkozó parlamenti különbizottság – tudatta csütörtöki hírlevelében az RMDSZ. Az Erdélyi 

Magyar Néppárt (EMNP) álláspontja szerint szerzett jogokat veszélyeztet a közigazgatási 

törvénykönyvnek a román képviselőház asztalán levő változata.  

 

Lucian Mîndruță: „Az álmom egy közös román-magyar történelemtankönyv” 
2018. június 21. – maszol.ro 

Többnyire a „magyarbarát” megnyilatkozásaiból, facebookos bejegyzéseiből ismerjük Lucian 

Mîndruțát, akit Románia államiságának centenáriumi évében arról is megkérdeztek: hogyan 

kellene tálalni a magyarság közösségi ügyeit, hogy a többség is jól értse. A televíziós-rádiós 

újságíró minden kérdésre meglepő választ adott, de a tőle megszokottan körültekintő 

fordulatokkal, példákkal. 
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https://kronika.ro/erdelyi-hirek/elegtetel-a-tordai-iskola-szamara-hogy-ovek-a-legjobb-magyar-nyolcadikos-erdelyben
https://kronika.ro/erdelyi-hirek/elegtetel-a-tordai-iskola-szamara-hogy-ovek-a-legjobb-magyar-nyolcadikos-erdelyben
http://www.maszol.ro/index.php/tarsadalom/98105-a-kalotaszentkiralyi-taborban-talalkoznak-az-oroksegunk-rei-idei-resztvev-i
https://kronika.ro/erdelyi-hirek/rmdsz-ujabb-anyanyelvhasznalati-rendelkezesekkel-egeszitettek-ki-az-uj-kozigazgatasi-kodex-tervezetet
https://kronika.ro/erdelyi-hirek/rmdsz-ujabb-anyanyelvhasznalati-rendelkezesekkel-egeszitettek-ki-az-uj-kozigazgatasi-kodex-tervezetet
http://www.maszol.ro/index.php/belfold/98124-lucian-mindru-az-almom-egy-kozos-roman-magyar-tortenelemtankonyv
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Antal Árpád: tíz éve folyamatos nyomás alatt 
2018. június 22. – Krónika, szekelyhon.ro, maszol.ro, transindex.ro 

A román államhatalom az elmúlt 28 évben sem tett le arról a szándékáról, hogy 

Sepsiszentgyörgyön megváltoztassa az etnikai arányokat – vélekedett Antal Árpád, a 

háromszéki megyeszékhely polgármestere. Az elöljáró erről csütörtöki sajtótájékoztatóján 

beszélt, amelyet annak alkalmából tartott, hogy 10 évvel ezelőtt, 32 évesen tette le első ízben a 

polgármesteri esküt. Antal úgy fogalmazott: ha Nicolae Ceauşescu diktátor még öt évet él, 

Sepsiszentgyörgyön is megváltoztatták volna az etnikai arányokat. A városvezető szerint „a 

bukaresti látható és láthatatlan politikai elit célja még mindig az, hogy visszaszorítsa a 

magyar jelenlétet az erdélyi városokban”. „Az elmúlt tíz évben folyamatos nyomás alatt 

dolgoztunk, egyik kezünkkel védekeztünk, a másikkal építkeztünk, és valószínű ez így lesz a 

következő évtizedekben is” – vélekedett. 

 

A magyar kormány támogatásával megújul az egyik dunaszerdahelyi óvoda 
2018. június 21. – Ma7.sk, bumm.sk 

Dunaszerdahely városa vissza nem térítendő pénzbeli támogatást kapott a magyar 

kormánytól a Kárpát-medencei Óvodafejlesztési Program keretében. A támogatást a város 

legnagyobb, Október utcai magyar tanítási nyelvű óvodájának felújítására fordítják. A 

munkálatok júliustól nagyjából szeptember végéig tartanak majd. A támogatás összege 108 

millió forint, ami mintegy 337 000 eurónak felel meg. Erről a város tájékoztatott a honlapján. 

A támogatás egyik feltétele, hogy az adott intézményt legalább tíz évig magyar tannyelvű 

óvodaként kell működtetni. 

 

Újjáéledő kulturális élet Kuntapolcán 
2018. június 21. – Ma7.sk 

Hosszú évek után újjáéledni látszik a remény arra, hogy felélénkül a kulturális élet a Csetnek-

patak völgyében. Legalábbis ezt, illetve gyökereink, hagyományaink ápolását tűzte ki célul a 

kuntapolcai Partocska Polgári Társulás. Minderről Bódis Enikőt, a társulás elnökét 

kérdeztük. A Partocska Polgári Társulást hivatalosan 2017-ben jegyezték be, de az alapító 

tagok gyakorlatilag 2015 óta tevékenykednek, szerveznek különböző rendezvényeket 

Kuntapolcán. „Amikor húszévnyi nagymegyeri lét után hazaköltöztem szülőfalumba, 

szomorúan láttam, mennyire apatikusak az itthoniak. Gondolkodtam, mivel is lehetne 

felrázni az embereket, megmutatni nekik, mennyire igaz a mondás, miszerint mindent lehet, 

csak akarni kell. Szerettem volna magam körül sok mosolygós arcot látni.” – emlékezett 

vissza a kezdetekre Bódis Enikő, a Partocska Polgári Társulás elnöke.  

 

Folyamatosak a fejlesztések Topolyán 
2018. június 21. - Pannon RTV 
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https://ma7.sk/kozelet/oktatas/a-magyar-kormany-tamogatasaval-megujul-az-egyik-dunaszerdahelyi-ovoda
https://ma7.sk/tajaink/ujjaeledo-kulturalis-elet-kuntapolcan
https://pannonrtv.com/rovatok/onkormanyzatok/folyamatosak-fejlesztesek-topolyan
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A topolyai önkormányzat 12 százalékkal növelte költségvetését, és így több, mint 1,7 milliárd 

dinárból gazdálkodhat. Az év első felében pályázatok útján 100 millió dinár támogatásban 

részesült a község - nyilatkozta Fremond Árpád. A Vajdasági Magyar Szövetség topolyai 

községi szervezetének elnöke mai sajtótájékoztatóján elmondta, hogy a költségvetés 

módosítására a Községi Képviselő-testület jövő heti ülésén kerül majd sor, amelyen szó lesz a 

folyamatban levő projektekről is. 

 

Díszüléssel ünnepelték Törökkanizsa napját 
2018. június 21. - Pannon RTV 

Díszüléssel és szórakoztató műsorral ünnepelték Törökkanizsa napját, melyet 

hagyományosan június 21-én, a tiszavirágzás idején tartanak. Az ünnepséget a képviselő-

testület üléstermében tartották. A város képviselői nyilvános elismerésben részesítettek több, 

a sport, a mezőgazdaság és a kultúra területén tevékenykedő személyt, akik munkásságukkal 

hozzájárultak a közösség fejlődéséhez.  

 

Megnyílt Szerbia legkorszerűbb sürgősségi központja 
2018. június 21. - Magyar Szó 

Megkezdte működését az új Sürgősségi Központ Újvidéken. A tegnapi, hivatalos megnyitón 

többek között jelen volt Igor Mirović tartományi kormányfő, doc. dr. Zoran Gojković 

tartományi egészségügyi titkár és Miloš Vučević, Újvidék polgármestere, is. Ők dr. Bogdan 

Živanović, a városi Sürgősségi Központ igazgatója társaságában és a sajtó képviselőivel 

körbejárták és megnézték az új épületet.  

 

Az ENSZ aggódik a romák jogainak ukrajnai sérülése miatt 
2018. június 21. – Kárpátalja 

Az ENSZ Emberi Jogi Monitoring Missziója aggodalmának ad hangot az olyan alapvető 

szabadságjogok elleni nagyszámú támadás miatt, mint amilyen a véleménynyilvánítás, a 

média szabadsága, a gyülekezési és egyesülési szabadság, továbbá a diszkrimináció, a 

gyűlöletbeszéd és a kisebbségekhez tartozó vagy másként gondolkodó személyek elleni 

erőszak megnyilvánulásai okán – jelentette ki kijevi sajtótájékoztatóján Fiona Frazer 

misszióvezető, akit az UNN idéz. 

 

Két hónapon belül elindulhat a közvetlen Munkács–Budapest járat 
2018. június 21. – Kárpátalja 

Az Ukrzaliznicja állami vasúttársaság azt tervezi, hogy nyár végéig útjára indulhat a 

Munkácsot a magyar fővárossal, Budapesttel összekötő járat az európai keskeny nyomtávú 

sínpályán – jelentette a Zakarpattya Online Jevhen Kravcovnak, a vasúttársaság megbízott 

vezérigazgatójának Facebook-bejegyzése alapján. Ebből a célból Munkácson, 500 méterre a 

város vasútállomásától megkezdik egy külön peron építését az 1435 mm-es szabványú sínpár 

mellett. 
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https://pannonrtv.com/rovatok/onkormanyzatok/diszulessel-unnepeltek-torokkanizsa-napjat
https://www.magyarszo.rs/hu/3710/vajdasag_ujvidek/185094/Megny%C3%ADlt-Szerbia-legkorszer%C5%B1bb-s%C3%BCrg%C5%91ss%C3%A9gi-k%C3%B6zpontja.htm
http://www.karpatalja.ma/karpatalja/nezopont/az-ensz-aggodik-a-romak-jogainak-ukrajnai-serulese-miatt/
http://karpataljalap.net/?q=2018/06/20/ket-honapon-belul-elindulhat-kozvetlen-munkacs-budapest-jarat
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Istennel a hazáért és a szabadságért! 
2018. június 21. – Kárpátalja 

A Rákóczi Szövetség Beregszászi Szervezete és a Dolhai Községi Tanács közös szervezésében 

megemlékezést tartottak a dolhai ütközet 315. évfordulója alkalmából. Az ukrán és a magyar 

himnuszok elhangzása után Jurij Melnik társadalmi aktшvista köszöntötte a megjelenteket, 

közelről és távolabbról érkezett vendégeket. Az ünnepségen népes küldöttséggel képviseltette 

magát a Rákóczi Szövetség Nyíregyházi Szervezete, amelynek hagyományőrzői korhű 

ruhákban, történelmi zászlókkal vonultak az emlékműhöz. 

 

A HMDK-nak minden magyar közösség egyformán fontos 
2018. június 21. – kepesujsag.com 

A Horvátországi Magyarok Demokratikus Közössége (HMDK) többnapos 

szórványkonferenciát szervezett a múlt héten Omišban. A tanácskozáson a HMDK 

szórványban működő szervezeteinek képviselői, valamint az ernyőszervezet munkatársai 

vettek részt. A magyar kormány határon túl indított programjairól és nemzetpolitikai céljairól 

Potápi Árpád János, a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára tartott 

előadást, Jankovics Róbert, a zágrábi parlament magyar képviselője, a HMDK elnöke a 

szervezet elmúlt 25 évben kifejtett tevékenységét foglalta össze, valamint ismertette a 

jövőbeni terveket, célkitűzéseket is. 

 

Sikerült: Csapó Nándort nevezték ki a zágrábi oktatási minisztérium nemzetiségi 
főosztályának élére 
2018. június 21. – kepesujsag.com 

Csapó Nándort, a Horvátországi Magyar Pedagógusok Fórumának elnökét, az eszéki magyar 

iskolaközpont tanárát nevezték ki a zágrábi Oktatási és Tudományos Minisztérium 

nemzetiségi főosztályának az élére. A horvátországi magyarság és ernyőszervezete, a HMDK 

számára az anyanyelven folyó oktatás a legfontosabb prioritás. 

 

A magyar iskolaközpont csapata a budapesti döntőn 
2018. június 21. – kepesujsag.com 

A Kárpát-medencei Corvin Mátyás Tanulmányi és Rajzverseny budapesti döntőjébe bejutott 

az eszéki magyar iskolaközpont csapata is, tagjai a verseny mellett egy városnézésen és egy 

parlamenti látogatáson is részt vettek az elmúlt hétvégén. A Kárpát-medencei Corvin Mátyás 

Tanulmányi és Rajzverseny döntőjét június 16-án rendezték meg Budapesten, a Hadtörténeti 

Múzeumban. A budapesti eseményt hét elődöntő előzte meg, melyek közül az egyiket 

Eszéken, a Horvátországi Magyar Oktatási és Művelődési Központban tartották meg. 

 

Mesés óvodám: megérkeztek a díjak 
2018. június 21. – kepesujsag.com 
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http://kiszo.net/2018/06/21/istennel-a-hazaert-es-a-szabadsagert/
http://www.kepesujsag.com/a-hmdk-nak-minden-magyar-kozosseg-egyforman-fontos/
http://www.kepesujsag.com/sikerult-csapo-nandort-neveztek-ki-a-zagrabi-oktatasi-miniszterium-nemzetisegi-foosztalyanak-elere/
http://www.kepesujsag.com/sikerult-csapo-nandort-neveztek-ki-a-zagrabi-oktatasi-miniszterium-nemzetisegi-foosztalyanak-elere/
http://www.kepesujsag.com/a-magyar-iskolakozpont-csapata-a-budapesti-donton/
http://www.kepesujsag.com/meses-ovodam-megerkeztek-a-dijak/
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A Mesés óvodám című pályázaton, amelyen a Kárpát-medencei magyar óvodák legkedvesebb 

magyar meséikkel versengtek, a horvátországi és a muravidéki (szlovéniai) óvodák egy 

csoportot képeztek – a kopácsi óvoda első, a várdaróci óvoda pedig második helyezést ért el. 

A fődíj a mese alapján készült dekoráció volt, amit a kopácsi óvodások a napokban vehettek 

át. 

 

Elektronikus sajtó 

 

Határok nélkül 

2018. június 20. – Kossuth Rádió 

 

A nyelvi panaszokkal foglalkozó szolgálatot hozott létre az MNT 

Szerbiában a törvények biztosítják a kisebbségeknek a szabad anyanyelvhasználatot, a 

gyakorlatban viszont problémák adónak, ha élni akarnak a polgárok ezzel a joggal. A Magyar 

Nemzeti Tanács külön szolgálatot hozott létre, amely a nyelvi panaszokkal foglalkozik. 

Szilágyi Miklóst, az MNT nyelvhasználati bizottságának az elnökét Németh Ernő kérdezte. 

 

Pozsonyba mentek tüntetni a csallóközi gazdák 

Pozsonyba mentek tüntetni a csallóközi gazdák, tiltakoznak a szlovák kormány 

agrárpolitikája ellen. De egyelőre nem érte el a célját a demonstráció, nem fogadta a gazdákat 

Peter Pellegrini miniszterelnök és a szakminiszterrel tervezett találkozó is meghiúsult. Ezért a 

gazdák egy része traktoraikkal együtt Pozsonyban maradt. A főváros lakossága nagy 

türelemmel viselte az egyébként nem túl nagy közlekedési dugókat és fennakadásokat, és a 

társadalom szimpátiával figyeli a gazdák harcát. Akik semmi mást nem akarnak, mint 

tisztességes feltételek mellett dolgozni, jó minőségű élelmiszereket termelni saját földjükön.  

 

Ecotrophélia Magyarország - élelmiszer innovációs verseny egyetemi és 

főiskolai hallgatóknak 

Jutott eszükbe ma reggelizés közben, hogy a kakaóscsiga, amit a kávéjukhoz eszegetnek, 

vajon elég innovatív, és az alapanyag, amiből készül fenntartható élelmiszer? Hogy miről 

beszélek? 2013 óta rendeznek Ecotrophélia Magyarország - élelmiszer innovációs versenyt 

egyetemi és főiskolai hallgatóknak. A győztes továbbjut az európai döntőbe. A csíkszeredai 

Sapientia Egyetem hallgatói csapata képviseli idén Magyarországot ezen a döntőn. És 

miközben reggel hörpölgetjük a kávét, a már nem túl innovatív péksüteménnyel, jóesően 

nyugtázhatjuk - ezt is megértük, a nemzetegyesítés jegyében.  
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Csillagocska Családhetet tartottak a Partiumban 

Csillagocska Családhetet tartottak a Partiumban. A Nagyvárad-Réti református egyházközség 

és a Csillagocska Alapítvány által szervezett eseményen kicsik és nagyok, sőt az idősebbek is 

találhattak megfelelő, tartalmas programot. A Zeneóvoda apraja-nagyja bemutatta tudását, és 

persze voltak kézműves foglalkozások, a szülőknek pedig előadások. Így búcsúztatták a 

tanévet, ahol Ionescu Nikolett összeállítása készült. 

 

Június 29-én nyit ki utoljára az aradi magyarság közösségi színtere, a Tulipán 

Könyvesbolt és Borozó  

Június 29-én nyit ki utoljára az aradi magyarság közösségi színtere, a Tulipán Könyvesbolt és 

Borozó. Először 2013-ban állt fenn a veszélye annak, hogy lakat kerül az 1990-ben megnyílt 

magyar könyvüzletre, ám az akkor színre lépő új tulajdonosok egy bátor profilkiegészítéssel 

meghosszabbították a működést: a polcokon a Kárpát-medence minőségi magyar borai is 

sorakoztak ezután a könyvek mellett. A közel három évtizedes működése alatt a Tulipánban 

nyugodt szívvel lehetett üzenetet vagy csomagot hagyni az ismerős számára, az idegen 

útbaigazítást kapott, az írott szóra éhező szabadon válogathatott, és a magányos nyugdíjasok 

is kedvükre lapozgathatták a folyóiratokat, vagy betérhettek, ha csak egy kedves – magyar – 

szóra vágytak. Ennek vége június 29-én. A döntésükről kérdezte a Schmak házaspárt Pataky 

Lehel Zsolt.  

 

A székelyföldi fesztiválok sorában sajátos színt képvisel a gyergyószentmiklósi 

Esztena-fesztivál 

A székelyföldi fesztiválok sorában sajátos színt képvisel a havasi pásztorkodás világát 

bemutató gyergyószentmiklósi Esztena-fesztivál. Idén a főszereplő a pásztorok mellett a 

medve is szóhoz juthatott volt,  élt is ezzel a lehetőséggel, és tolmácsolta a nagyvadak 

álláspontját  Oláh-Gál Elvirának. 

 

Kitekintő 

 

2018. június 21. – Echo Tv 

 

Véget ért a Nemzetpolitikai Államtitkárság Kőrösi Csoma Sándor  és Petőfi Sándor 2017/2018 

ösztöndíjas Programja. A szórványban és  a diaszpórában szolgálatot teljesítő fiatalok a 

napokban számoltak be munkájukról. 

 

https://www.echotv.hu/adasok/2018/06/22/kitekinto/13059
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A Nemzetpolitikai Államtitkárság szervezésében Mezőkövesd adott otthont a Kárpát-

medencei fiatal vállalkozók találkozójának. A háromnapos rendezvényre több mint 200 

vállalkozó érkezett, akik üzletfejlesztési előadásokon, műhelymunkákon vettek részt.  

 

Megnyílt Kassa első csomagolásmentes boltja. A tulajdonos elsősorban a műanyagzacskó 

használatát szeretné elkerülni. Az árut papírzacskóban méri de a legkörnyezetkímélőbb 

megoldás az, ha a vásárló saját edényt hoz magával.  

 

A New York-i Magyar Ház az a „Nagy Almában” magyarokat szolgáló közösségi tér, amelyet 

három magyar szervezet alapított még 1966-ban. Manhattanben a 82. utcában található 

közösségi ház rendszeres programokkal, alkalmi kulturális eseményekkel szolgálja a város 

magyarságát.  

 

Az Amerikai Egyesült Államokban sok magyar származású és identitású honfitársunk él. A 

legtöbben a Keleti-part északi részén, illetve a Nagy-tavak mellett telepedtek le. De sokan 

választják Floridát is. Számukra már évek óta szerveznek közösségépítő programokat Talpra 

magyar! elnevezéssel.  

 

 

 

 

 

 

 


