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Nyomtatott és online sajtó 
 

 

Szijjártó: Magyarország nagyra becsüli az amerikai segítséget az ukrán 
konfliktusban 
2018. május 23. – MTI, origo.hu, kormany.hu, hirado.hu, Magyar Idők, 24.hu   

Magyarország nagyra becsüli az Egyesült Államok segítségét abban, hogy megoldódjon a 

kisebbségek jogait sértő jogszabályok elfogadása miatt Ukrajnával kialakult konfliktus - 

mondta a külgazdasági és külügyminiszter szerdán Budapesten újságíróknak, miután Wess 

Mitchell amerikai külügyi államtitkárral tárgyalt. Szijjártó Péter - közlése szerint - 

megerősítette tárgyalópartnerének, hogy Magyarország "nem a balhéban" érdekelt, hanem a 

konfliktus megoldásában. Magyarország azt szeretné, hogy a 150 ezer kárpátaljai magyar 

ember biztonságban, jogbiztonságban élhessen, és az ukránok ne sértsék meg a nemzetközi és 

kétoldalú kötelezettségeiket - jelentette ki a miniszter. Hozzátette, szeretnék, ha a júliusi 

NATO-csúcsig megoldódna ez a kérdés, ennek érdekében kedden találkozik Pavlo Klimkin 

ukrán külügyminiszterrel. 

 

Idegesíti a román pártokat az önrendelkezés – a szenátus is megvitatta a 
székelyföldi autonómiatervezetet 
2018. május 23. – MTI, Krónika, transindex.ro, maszol.ro, Erdély Ma 

Valamennyi román parlamenti párt képviselője az önrendelkezés ellen foglalt állást szerdán a 

szenátus plénumában, a Székelyföldnek területi autonómiát előirányzó törvénytervezet 

vitáján. A Kulcsár-Terza József háromszéki képviselő által egyéni törvényjavaslatként 

beterjesztett autonómiastatútumról várhatóan a jövő héten, kedden szavaz a szenátus, 

döntéshozó kamaraként. A képviselőház, mint ismeretes, korábban már elutasította a 

kezdeményezést. 

 

Állami kitüntetésben részesült Dominik Duka, Prága érseke 
2018. május 23. – MTI, hirado.hu, hir.ma, magyarhirlap.hu, Magyar Idők, kormany.hu, 

Pestisrácok, hirtv.hu, orientpress.hu 

A csehországi magyar anyanyelvű hitélet lehetőségének megteremtéséért és a magyar–cseh 

egyházi és politikai kapcsolatok fejlesztéséért végzett munkája elismeréseként a Magyar 

Érdemrend középkeresztje a csillaggal kitüntetést vehette át Áder János köztársasági elnöktől 

Dominik Duka bíboros, Prága érseke szerdán a Parlamentben. Az ünnepségen, amelyen részt 

vett Kövér László, az Országgyűlés elnöke és Erdő Péter bíboros, esztergom-budapesti érsek 

is, Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes kiemelte: Dominik Duka bíboros az elmúlt években 

számtalan alkalommal bizonyította, hogy Magyarország segítőkész és elkötelezett barátja. 
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A kereszténydemokráciáé a jövő 
2018. május 24. – Deák Dániel – Figyelő 

Sosem tapasztalhattuk meg, hogy milyen egy igazi baloldali kormányzás, hiszen az MSZP 

mindig is a neoliberálisok fogságában volt – nyilatkozta a Figyelőnek Szili Katalin egykori 

szocialista politikus, akinek az életútja és a baloldal elmúlt 25 éve jól megérthető Galló Béla 

napokban megjelent könyvéből. A korábbi házelnök arról is beszélt, Gyurcsány Ferenc 

tudatosan hekkelte meg az államfővé választását, három szocialista politikus Sólyom Lászlóra 

szavazott. Kiemelte: a neoliberalizmus leáldozóban van, a modern kihívásokra a 

kereszténydemokrácia ad válaszokat. 

(A cikk teljes terjedelmében a Figyelő 2018. május 24-i számában olvasható) 

 

Active Watch: magyarok a gyűlöletbeszéd célkeresztjében 
2018. május 23. – MTI, Krónika, maszol.ro 

A magyarok, a romák és a szexuális kisebbségek voltak 2017-ben az intoleráns, uszító 

megnyilvánulások fő célpontjai állapítja meg az Active Watch jogvédő szervezet szerdán 

közzétett éves jelentésében. A jelentés rámutat: emellett a gyűlöletbeszéd nem csupán ezen 

közösségek ellen irányul, a szélsőséges antiszemitizmus is folyamatosan jelen van. A példák 

között megemlítik azt a felhívást, amelyet több akadémikus – többek között Ioan Aurel Pop 

történész, akit azóta ráadásul a Román Akadémia elnökévé választottak – tett közzé, és 

amelynek célja a román nemzeti identitás megvédése lett volna, elsősorban a magyar 

autonómiatörekvésekkel szemben.  

 

Vadkárok: beavatkozási kvóták rögzítésére kötelezi a zöldtárcát egy friss 
törvény 
2018. május 23. – Krónika, maszol.ro 

A bukaresti parlament által frissen elfogadott jogszabály arra kötelezi a román 

környezetvédelmi minisztériumot, hogy minden évben szabjon meg beavatkozási kvótát az 

elszaporodott védett fajok esetében, illetve ezt szükség esetén bármikor megtehesse. Az 

RMDSZ által kidolgozott módosító indítványt szerdán döntéshozó kamaraként szavazta meg 

a képviselőház plénuma. A szövetség törvényhozói arra hivatkozva terjesztették be 

javaslatukat, hogy az elmúlt években jelentősen megnőtt Székelyföldön a medveállomány, 

emiatt emberéletek kerültek veszélybe. Számos helyi és megyei önkormányzat jelezte a 

problémát a környezetvédelmi tárcának, azonban mindmáig csak részlegesen sikerült 

előrelépni az ügyben. 

 

Dan Tanasă szerint ki kéne zárni a román bajnokságokból a kisebbségi vb-n 
résztvevő székely játékosokat  
2018. május 23. – transindex.ro, Krónika 

„Székelyföldnek labdarúgó válogatottja van és részt vesz a londoni CONIFA 

világbajnokságon” - számolt be a hírről az Antena3 tévécsatorna egyik műsora, ahol 
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beszámolnak arról is, hogy a világbajnokságon a székelyföldi válogatott keretét erősítik a 

Sepsi OSK és a FC Botosani játékosai is, valamint, hogy a Rapid egykori játékosa, Ilyés Róbert 

a székelyföldi válogatott edző-játékosa. A CONIFA világbajnokságon olyan kis nemzetek, 

kisebbségek vagy éppen a világ által el nem ismert államok mérkőznek meg egymás ellen, 

akiknek tagfelvételi kérelmét a FIFA elutasította. A műsor vezetői az eset kapcsán telefonon 

hívták fel a magyarellenességéről ismert Dan Tanasă bloggert, hogy mondja el a véleményét a 

kérdésről. Tanasă aggodalommal ki is fejtette, hogy habár maga az esemény első ránézésre 

ártalmatlannak tűnik, hiszen a meccseket London kb. 3000 fő befogadására képes 

stadionjaiban játsszák, azért mégis oda kell figyelni ezekre, hiszen mindez csak azért történik, 

hogy külföldön is népszerűsítsék azokat az irredenta, autonóm törekvéseket amelyeket 

Magyarország folytat Románia területén.  

 

Határokon átnyúló együttműködésről tárgyaltak Nagyváradon magyarországi és 
romániai megyék képviselői  
2018. május 23. – MTI, maszol.ro, transindex.ro 

Megegyeztek a román-magyar határ menti megyék arról, hogy kölcsönösen támogatják 

egymást a határ menti együttműködési program (Interreg Ro-Hu) keretében lehívható 

pályázati összegek elnyerésében - közölte szerdán a Bihar megye önkormányzata. A 

magyarországi Szabolcs-Szatmár-Bereg, Hajdú-Bihar, Békés és Csongrád, illetve a Szatmár, 

Bihar, Arad és Temes megyék közgyűlésének az elnöke Pásztor Sándor Bihar megyei 

önkormányzati elnök kezdeményezésére vett részt kedden egy nagyváradi egyeztetésen. A Ro-

Hu program az Európai Unió 2014-2020-as költségvetési ciklusára van kiírva, és két év 

múlva véget ér, a bukaresti irányító hatóság azonban még mindig csak az előkészítés 

szakaszában jár. A nyolc megye elnöke egy tartható ütemtervet dolgozott ki, hogy ezzel 

próbálják rávenni a bukaresti irányító hatóságot a hatékonyabb ügyintézésre - áll a 

közleményben. 

 

Kötelékeit erősíti Arad és Hegyvidék 
2018. május 23. – Nyugati Jelen, maszol.ro 

Tovább erősödik a kötelék Arad város és a budapesti, XII. kerületi Hegyvidéki 

Önkormányzata között. A két település vezetői május 22-én, kedden aláírták a 2018. évi 

testvérvárosi együttműködési programot. Arad és Hegyvidék önkormányzata között nyolc 

évvel ezelőtt indult el egy igen eredményes együttműködés, melynek pilléreit a két térség 

képzőművészei helyezték el, természetesen a közigazgatási vezetők támogatásával. A kötelék 

három éve emelkedett testvérvárosi rangra, mára méltán nevezhető baráti kapcsolatnak, 

hozadékait pedig maguk a polgárok élvezhetik igazán. 

 

Főszerkesztőváltás az Új Szó élén: Szalay Zoltánt Lajos P. János váltja 
2018. május 23. – Ma7.sk, Új Szó, bumm.sk, Körkép 
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Az Új Szó kiadója, a Duel Press, a mai nappal új főszerkesztőt nevezett ki a lap élére, Lajos P. 

János személyében, aki 2001 óta a lap munkatársa, 2016 decembere óta vezeti a lap 

belpolitikai rovatát – adta hírül az ujszo.com. Lajos P. János korábban a Rudolf Chmel  

(Most-Híd) irányította Kormányhivatalban a kisebbségi kultúrák osztályának 

főosztályvezetőjeként is dolgozott. Az eddigi főszerkesztőnek, Szalay Zoltánnak Slezákné 

Kovács Edit lapigazgató, a Duel Press nevében megköszönte az együttműködést. Szalay 

Zoltán 2015-ben került az Új Szóhoz mint belpolitikai rovatvezető. 2016. július 1-jén nevezték 

ki a lap főszerkesztőjévé. 

 

A szlovák szülők háborognak, mert a csallóközi magyar faluban nincs szlovák 
iskola 
2018. május 23. – Ma7.sk, Felvidék Ma, Körkép 

A Felső-Csallóköz néhány településére beköltözött szlovákok nehezményezik, hogy 

gyermekeiknek messzire kell utazniuk, ha anyanyelvükön szeretnének tanulni. A 

Nagyszarván, Bacsfán, Sárosfán, Keszölcésen, Macházán és Felbáron élő szlovákok 

gyermekeiket legszívesebben helyben járatnák szlovák iskolába, mivel a településekhez 

viszonylag közeli Somorján az ottani szlovák iskola már nem fogadja be őket. Ezért a bősi 

szlovák iskolát ajánlják számukra, de oda csak tömegközlekedési eszközzel jutnának el és 

kétszer háromnegyed órát kellene a buszon eltölteniük, ami különösen az elsősök számára 

megterhelő. 

 

Kisebbségi bizottság – Bukovszky: Arányosabb lesz a képviseleti rendszer 
2018. május 23. – bumm.sk 

Először ülésezik holnap a kormány mellett működő Nemzetiségi és Etnikai Csoportok 

Bizottsága az idén februárban módosított alapszabály alapján, amely visszaállította az 

intézmény működésében az arányosság elvét. Bukovszky László kisebbségi kormánybiztos, 

a Nemzetiségi és Etnikai Csoportok Bizottságának elnöke nagyon örül, hogy második 

nekifutásra sikerült elfogadni az arányosabb képviseleti rendszert, amely megszüntette az 

"egy nemzetiség egy szavazat" elvet – s aminek köszönhetően a jövőben hatékonyabb lehet a 

kisebbségi érdekképviselet. 

 

Solymos: Bugár jó államfőjelölt lenne 
2018. május 23. – Körkép 

Bugár Béla, a Most-Híd elnöke már a hétvégén, az egyik televíziós vitaműsorban elismerte, 

hogy van bizonyos nyomás a párton belül, hogy ő maga legyen a párt államfőjelöltje a 2019-

ben esedékes választáson. A Dennik N szlovák napilap Solymos László (Most-Híd) 

környezetvédelmi minisztert kérdezte Bugár esetleges jelöltségéről, és arról, hogy lehet-e 

Szlovákiának magyar államfője. A vegyespártban már folynak az egyeztetések, hogy ki legyen 

a köztársasági-elnökjelöltjük. Solymos szerint a párt szeretne saját jelöltet állítani, 

ugyanakkor nem hiszi, hogy ez a jelölt lehetne független. A környezetvédelmi miniszter 

elismerte, hogy az egyik felmerülő név pont Bugár Béláé, azonban mások is szóba kerültek 

már. 
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AKO-felmérés: Az SNS és Bugárék zuhantak a legtöbbet. Bajban az MKP 
2018. május 23. – Körkép 

Az AKO közvélemény-kutatása épp akkor készült, amikor Andrej Kiska bejelentette, hogy 

nem indul a következő elnökválasztáson, de a politikában akar maradni és összefogná azokat, 

akik „tisztességes politikát” akarnak megvalósítani. A kijelentéseit sokan úgy értékelték, hogy 

pártot alapít és kormányfői babérokra tör. Az AKO aktuális felmérése már jóval nagyobb 

átrendeződést mutat az áprilisi kutatásához képest. Eszerint a Bugár Béla vezette Most-Híd 

az április végi 6,8 százalékpontos népszerűségről 5,6 százalékra zuhant, újra veszélyesen 

közel kerülve a parlamenti küszöbhöz. Ráadásul az AKO felmérései rendszerint felülmérik a 

vegyespárt preferenciáit. Magyar szempontból ugyanakkor jelzésértékű, hogy az MKP egyre 

mélyebbre süllyed. Április végén Menyhárt Józsefékat 1,9 százalékra mérte az AKO, most 2,5 

százalékon vannak, ám 2017 novemberében még 4,3 százalékon álltak. 

 

Rákóczi-megemlékezés Csíksomlyón felvidéki, kárpátaljai részvétellel 
2018. május 23. – Felvidék Ma 

A hegynyeregben tartott szentmisét követően immár ötödik alkalommal került sor a 

csíksomlyói kegytemplom mellett, a Fodor-ház udvarán Rákóczi-megemlékezésre a Báthory–

Bem Hagyományőrző Egyesület és a Csibész Alapítvány szervezésében. Mivel idén 

ünnepeljük a Rákóczi-szabadságharc kitörésének 315. évfordulóját, így nagyobb szabású 

rendezvényt tartottak, melynek keretében szerte a Kárpát-medencéből képviseltették 

magukat a zarándokok, és helyezték el a településükről hozott földet a Rákóczi-halomra. 

 

Branko Ružić a szabadkai székhelyű nemzeti tanácsok vezetőivel tárgyalt 
2018. május 23. - Pannon RTV, Magyar Szó 

Kivételesen fontos ez az esztendő a Szerbiában élő nemzeti kisebbségek számára, mert őszre 

nemzeti tanácsi választásokat tartanak - nyilatkozta Branko Ružić Szabadkán. A szerb 

államigazgatási és helyi önkormányzati miniszter a szabadkai székhelyű nemzeti tanácsok 

vezetőivel tárgyalt. Hajnal Jenő, az MNT elnöke kiemelte: ez egy kiváló alkalom, hogy 

megtárgyalják azokat az észrevételeket, amiket a nemzeti tanácsok megfogalmaztak a 

törvénytervezettel kapcsolatban. 

 

A Pető-módszert szeretnék meghonosítani a Délvidéken 
2018. május 23. - Pannon RTV 

Ingyenes szűrővizsgálatot végzett ma a vele született és szerzett sérüléssel küzdő gyerekek 

körében a Pető Intézet Zomborban. A vizsgálat célja a Pető-módszer, vagyis a konduktív 

pedagógia meghonosítása a Délvidéken. Központi idegrendszeri problémával küzd a küllődi 

Dušica Ugrica kislánya. Az édesanya abban reménykedik, hogy kislánya állapota így javulhat 

majd, mert a hagyományos terápiával nincs megelégedve. 
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Útjára indult a Mátyás, az igazságos gyermekelőadás 
2018. május 23. - Pannon RTV 

Óbecsén a Petőfi Sándor Magyar Kultúrkör kistermében Mátyás, az igazságos címmel 

tartottak gyermekelőadást, amelyet a továbbiakban Vajdaság több településén is bemutatnak. 

Hálás közönsége volt szerdán délelőtt a Mátyás, az igazságos című premier előadásnak az 

óbecsei Petőfi Sándor Magyar Kultúrkörben. A gyerekek lelkesen fogadták, és nagyon jónak 

mondták a műsort. 

 

Szabó Erika lett az év családorvosa Kárpátalján 
2018. május 23. – karpatalja.ma 

Május 17-én, csütörtökön ünnepélyes keretek között került sor Budapesten Az év 

családorvosa a Kárpát-medencében nevet viselő díjak átadására. A Magyar Tudományos 

Akadémia Krúdy termében megrendezett eseményen a díjazottak között volt a kárpátaljai 

nyertes, dr. Szabó Erika tiszasalamoni családorvos, aki a kurátori jelölés, illetve a lakossági 

szavazatok alapján részesült a magas rangú elismerésben. 

 

Interjú Berki Mariannával az Egán Ede Alapítvány igazgatójával 
2018. május 23. – Kárpátalja 

Döntés született az „Egán Ede” Kárpátaljai Gazdaságfejlesztési Központ” Jótékonysági 

Alapítvány legutóbbi pályázati körének nyerteseiről, pontosabban egyelőre azokról, akik 

először pályáztak. Ebben a fordulóban a mezőgazdaság területén tevékenykedő egyéni 

vállalkozók, valamint mikro- és kisvállalkozások pályázhattak kapacitásbővítési vagy 

innovációs támogatására. A gazdaságfejlesztési támogatással kapcsolatban Berki Mariannát, 

az „Egán Ede” Kárpátaljai Gazdaságfejlesztési Központ” Jótékonysági Alapítvány igazgatóját 

kérdeztük. 

 

A keresztyén értékek szellemében való nevelést szolgálják 
2018. május 23. - Kárpátalja 

A gyermeki lelkeket leginkább megragadó dolgok közé tartozik a bábszínház, melyben a 

bábművészek bábuk, vagyis lényegében játékok mozgatásával, szerepeltetésével, a gyermekek 

számára könnyen felfogható, megérthető módon, a gyermekek életkorának megfelelően 

tudják a színház semmivel sem helyettesíthető varázsát nyújtani a gyermekeknek. A Szernyei 

Református Egyházközségben pedig – Béres Ildikó tiszteletes asszony vezetésével – idén 

tavasszal született meg egy egyházi jellegű bábszínház, mely gyermekek számára közvetíti a 

keresztyén értékeket. 

 

Magyar családok találkoztak Szolyván 
2018. május 23. – Kárpátalja 

A Szolyvai Magyar Kulturális Szövetség és Fekete Krisztián Petőfi-programos ösztöndíjas 

szervezésében családi napot tartottak a szolyvai magyar közösségben május 18-án. Az 
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https://pannonrtv.com/rovatok/szines/utjara-indult-matyas-az-igazsagos-gyermekeloadas
http://www.karpatalja.ma/karpatalja/kozelet/szabo-erika-lett-az-ev-csaladorvosa-karpataljan/
http://karpataljalap.net/?q=2018/05/23/interju-berki-mariannaval-az-egan-ede-alapitvany-igazgatojaval
http://karpataljalap.net/?q=2018/05/23/keresztyen-ertekek-szellemeben-valo-nevelest-szolgaljak
http://karpataljalap.net/?q=2018/05/23/magyar-csaladok-talalkoztak-szolyvan


 

 

 

Napi Nemzetpolitikai Sajtószemle – 2018. május 24. 
7 

eseményen kézműves-foglalkozás, előadások és táncház várta a családokat. A program 

megnyitóján Fekete Krisztián elmondta, hogy egy évvel ezelőtt még nem tudta, mi vár rá. 

Azóta számtalan közös rendezvényen vannak túl a szolyvai magyarokkal. Kiemelte, hogy a 

közösségben nagy az aktivitás, és van igény a magyar programokra. Elmondta, hogy a 

Nemzetpolitikai Államtitkárság egyéves megbízatása nem zárult le, hiszen szeptemberben 

ismét folytathatja a munkát a szolyvai magyar közösségben. 

 

Sikeresen zárta negyedik évadának első felét a folkkocsmamozgalom 
Kárpátalján 
2018. május 23. – Kárpátalja 

A már negyedik évada működő folkkocsmaprogram május 16-án Ungváron, 17-én pedig 

Beregszászban zárta az idei évad első felét. A program alkalmával most is finom borok, sajtok, 

különleges fellépők és éjszakába nyúló táncház várta az érdeklődőket. Az ungvári alkalom 

előtt a Kárpátaljai Magyar Diákok és Fiatal Kutatók Szövetségének (KMDFKSZ) 

szervezésében műveltségi vetélkedőt tartottak, ezt követően kezdetét vette a folkesemény.  

 

Piros pünkösd napját ünnepelték Zápszonyban 
2018. május 23. – Kárpátalja 

A Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség (KMKSZ) Zápszonyi Alapszervezete pünkösdi 

vigadalmat szervezett május 20-án. Az esemény megmozgatta a község apraját és nagyját. A 

zápszonyiak egy közösségben, egyházi és helyi civil vezetőkkel együtt méltatták ezt a fontos 

keresztény ünnepet. A KMKSZ egyik fő feladata a kárpátaljai magyarok érdekképviselete 

mellett a hagyományos magyar kultúra ápolása és továbbörökítése. A különböző események 

megünneplése nemcsak megyei és járási, de alapszervezeti szinten is fontos egy adott 

közösség életében. A beregszászi járási Zápszonyban aktív KMKSZ-alapszervezet 

tevékenykedik, amely nemzeti ünnepeink mellett a népszokásainkat és hagyományainkat is 

igyekszik ápolni és feleleveníteni. 

 

Nem vették figyelembe a kisebbség tiltakozását 
2018. május 23. – nepujsag.net 

A szlovén kormány a napokban az előzetes nemzetiségi tiltakozásokat figyelmen kívül hagyva, 

és nem utolsó sorban az illetékes törvény előírásaival ellentétben az MMÖNK jóváhagyása 

nélkül elfogadta a kétnyelvű községek és a községi magyar (és olasz) önkormányzatok 

finanszírozásáról szóló rendeletet. A kormány mindenképpen vitatható döntése miatt már 

napokkal ezelőtt levélben tiltakozott Göncz László nemzetiségi országgyűlési képviselő és az 

MMÖNK nevében Horváth Ferenc elnök is. 

  

Megszűnnek a külön nemzetiségi választási bizottságok 
2018. május 23. – nepujsag.net 
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Az Állami Választási Bizottság döntése alapján az idei parlamenti választásokon megszűnnek 

a külön nemzetiségi választási bizottságok. Munkájukat az általános választási bizottságok 

végzik majd, azzal, hogy ezeket szükség esetén két további taggal egészítik ki. 

 

Magyarország felé nyitnának a burgenlandi vállalkozók 
2018. május 23. – volksgruppen.orf.at 

A burgenlandi gazdaság a jövőben erőteljesebben nyitna Magyarország felé. Elsősorban az 

export növelése lenne a cél. Ennek érdekében közös információs kampányba kezdett a 

Gazdasági Kamara és a Regionalmanagement Burgenland. 

  

A Duna Filharmónia koncertje Németóváron 
2018. május 23. – volksgruppen.orf.at 

Az idén 15 éves fennállását ünnepli a Centrope regionális együttműködés és az ezen belül 

alakult Nemzetközi Duna Filharmónia. A jubileum alkalmából ünnepi koncertet adnak 

vasárnap, május 27-én a Németóvári/Bad Deutsch-Altenburg Mária templomban. Az 

ünnepség társszervezője a bécsi Europa Club egyesület, ők a koncert előtt hagyományosan 

megkoszorúzzák Szent István király mellszobrát. 

 

Elektronikus sajtó 

 

 

Határok nélkül 

2018. május 23. – Kossuth Rádió 

 

Menyhárt József MKP-elnök az Brüsszelben tartott kisebbségvédelmi 

konferenciáról 

Ma már nem kérdés, hogy az őshonos kisebbségek ügye felkerült az Európa-térképre. 

Egyrészt sikerrel végződött a MSP aláírásgyűjtés, másrészt az Európai Parlament – Csáky Pál 

Magyar Közösség Pártja európai parlamenti képviselő kezdeményezésére –  határozatot 

fogadott el a kisebbségek diszkriminálásának tiltásáról. Vagyis elérhető közelségbe került az 

őshonos kisebbségek védelmét célzó uniós jogalkotás. Erről, illetve a hogyan tovább 

kérdéseiről tartottak konferenciát a múlt héten Brüsszelben Csáky Pál kezdeményezésére. 

Meghívott  előadó volt Menyhárt József MKP-elnök. 
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A szakoktatás romániai hiányosságát pótolja a Dévai Szent Ferenc Alapítvány 

csíkszentsimoni  központja 

A szakoktatás  romániai hiányosságát pótolja a Dévai Szent Ferenc Alapítvány 

csíkszentsimoni  központja, ahol mezőgazdasági szakképzéshez alakítottak ki tangazdaságot. 

Sőt, az országban csak itt képeznek lovászokat. Ehhez az elméleti alapot a szomszédos 

településen, Csíkszentmártonban működő mezőgazdasági iskolaközpont biztosítja. 

 

A Rákóczi-szabadságharc zászlóbontására emlékeztek Mezőváriban 

Kárpátalján, Mezőváriban a Rákóczi-szabadságharc zászlóbontásának emlékére nagyszabású 

megemlékezést tartottak felelevenítve a történelmi eseményeket. A településen 1703. májusi 

21-22-én az elsők között bontották ki a forradalom zászlóit. Elsőként Kész Barnabás 

hagyományőrző helytörténészt hallják. 

 

Beszélgetés Molnár Tiborra, a Zentai Történelmi Levéltár fő levéltárosával 

A 4 évig tartó I. vh-ban, vagy ahogy még emlegetni szokták, a Nagy Háborúban az Osztrák-

Magyar Monarchia majd 8 millió katonát mozgósított. 1 millió 200 ezren elestek, 2 millió 200 

ezren hadifogságba estek vagy eltűntek. A Monarchia veszteségrátája elborzasztóan a 

legmagasabb volt. De ezek csak számok. Az I. vh után minden település főterén ott állt az 

áldozatok emlékoszlopa, felvésve rá minden helybeli hősi halott neve. Majd jött az 

impériumváltás, aztán a II vh. és a kommunisták, akik még azt a múltat is eltörölték, amit a 

többségi társadalom meghagyott. 100 év múltán történészek kutatják a Nagy háborúban 

elesett honvédok neveit. így a Délvidéken is. Molnár Tibor, a Zentai Történelmi Levéltár fő 

levéltárosa ezeknek a kutatásoknak jelenlegi állásáról számolt be. 

 

Néhány napja jelent meg a Szövegkovács, azaz Farkas-Ráduly Melánia első 

könyve 

Néhány napja jelent meg a Szövegkovács, azaz Farkas-Ráduly Melánia első könyve, amely 

gyakori helyesírási hibákra hívja fel az olvasói figyelmét. Farkas-Ráduly Melánia 

könyvszerkesztő és korrektor, de újságíróként is dolgozik, nem csoda, hogy zavarja a 

helytelenség.  Elindított egy nyelvhelyességi rovatot a legnépszerűbb közösségi portálon. Az 

elmúlt három év termését kiválogatta, csokorba szedte, a temesvári Várbástya Egyesület 

támogatásával így jött létre a most megjelent kiadvány.  

 

Június 18-24 között hatodik alkalommal tartják meg Nagyváradon a Szent 

László Napokat 
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Június 18-24 között hatodik alkalommal tartják meg Nagyváradon a Szent László Napokat. 

Az eseménysorozat része, hogy szobrot állítanak gróf Rhédey Lajosnak, Bihar megye 

főispánjának, a 19. század elejei Nagyvárad kulturális életének támogatójának. 

 

Első Mezőkeszüi Néptánctábor 

Újra megszólal Mezőkeszüben a hegedű, a brácsa, a nagybőgő, a népdal, a rikoltozás, és 

táncra, mulatságra hív mindenkit - adják hírül a I. Mezőkeszüi Néptánctábor szervezői. 

Mezőkeszü elöregedett település, a fiatalok elmentek. Az idősek, azonban, akik ott maradtak 

megőrizték a hagyományokat. és erre építenek a tábor szervezői. Török-Csingó Adorjánt, az I. 

Mezőkeszüi Néptánctábor szervezőjét, egyben Keszü református lelkészét kérdezte a Határok 

nélkül munkatársa. 

 
 


