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Nyomtatott és online sajtó 
 

 

 A szenátus kisebbségügyi bizottsága is elutasította az autonómiatervezetet 
2018. május 3. – MTI, maszol.ro, Krónika, transindex.ro, hirado.hu, Erdély Ma, Bihari Napló 

A parlament felsőházának emberi jogi, vallási és kisebbségügyi szakbizottsága is negatívan 

véleményezte csütörtökön a Székelyföldnek területi autonómiát előirányzó törvénytervezetet, 

amelyet Kulcsár-Terza József, a Magyar Polgári Párt (MPP) színeiben politizáló háromszéki 

képviselő egyéni törvényjavaslatként terjesztett be tavaly decemberben. Az ülés után Kulcsár-

Terza József az MTI-nek elmondta: a bizottság tagjai érdeklődést mutattak a tervezet iránt, 

de csak az RMDSZ-es Derzsi Ákos szenátor szavazott igennel a jogszabályra. A bizottság 

elnöki tisztségét betöltő Marius Nicoară kolozsvári liberális szenátor tartózkodott, a többi 

bizottsági tag pedig a kezdeményezés ellen szavazott. 

 

Másodfokon is letárgyalta az EU bírósága az SZNT polgári kezdeményezésének 
perét 
2018. május 3. – MTI, maszol.ro, Krónika, Webrádió, hirado.hu 

Másodfokon is letárgyalta csütörtökön az Európai Unió luxembourgi bírósága a Székely 

Nemzeti Tanács (SZNT) által indított régiós európai polgári kezdeményezéssel kapcsolatos 

pert. Júliusig nem várható ítélethirdetés. A pert Izsák Balázs SZNT-elnök és Dabis Attila, az 

SZNT külügyi megbízottja indította, hogy bírósági úton kötelezzék az Európai Bizottságot a 

nemzeti régiókkal kapcsolatos polgári kezdeményezés bejegyzésére. Korábban a Bizottság úgy 

ítélte meg, hogy a kezdeményezés tárgya nyilvánvalóan nem tartozik az EU hatáskörébe. Ezt a 

határozatot Izsák és Dabis megtámadta a bíróságon, de első fokon elvesztették a pert. 

 

Magyar kormánytámogatással felújított további négy óvodát adtak át 
Kárpátalján 
2018. május 3. – MTI, Webrádió, Magyar Idők, fidesz.hu, karpatalja.ma 

A Kárpát-medencei óvodafejlesztési program keretében felújított négy magyar óvodát adott 

át ünnepélyesen Grezsa István kormánybiztos csütörtökön a Beregszászi járás négy 

településén. A gyermekintézmények átadása alkalmából Bótrágy község óvodájában tartott 

sajtótájékoztatón Grezsa István, Szabolcs-Szatmár-Bereg megye és Kárpátalja fejlesztési 

feladatainak kormányzati koordinációjáért felelős kormánybiztosa hangsúlyozta: az 

óvodafejlesztési programnak máris mérhető eredményei vannak Kárpátalján, ahol nemcsak a 

magyar óvodákba beíratott gyermekek száma nőtt meg, hanem érezhető az öröm a lakosság 

körében azokon a településeken, amelyeken a magyar állam óvodafejlesztéseket hajt végre, 

"ezzel is jelezve, hogy egy gondoskodó és erősödő Magyarország áll az őrt- és helytálló 

kárpátaljai magyarság mögött". A magyar kormány nagyra értékeli, hogy a kárpátaljai 

magyarság Trianon óta már a hatodik országban él és áll helyt, ezért minden támogatást 

megad a szülőföldön történő megmaradásához - tette hozzá. 
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http://www.maszol.ro/index.php/belfold/95749-elvetette-az-autonomiatervezetet-a-szenatus-kisebbsegugyi-bizottsaga-is
http://www.maszol.ro/index.php/kulfold/95759-masodfokon-is-letargyalta-az-eu-birosaga-az-sznt-polgari-kezdemenyezesenek-peret
http://www.maszol.ro/index.php/kulfold/95759-masodfokon-is-letargyalta-az-eu-birosaga-az-sznt-polgari-kezdemenyezesenek-peret
http://webradio.hu/hirek/kulfold/magyar-kormanytamogatassal-felujitott-tovabbi-negy-ovodat-adtak-at-karpataljan
http://webradio.hu/hirek/kulfold/magyar-kormanytamogatassal-felujitott-tovabbi-negy-ovodat-adtak-at-karpataljan
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Grezsa István tizenkétezer zsák vetőmagot adott át kárpátaljai magyar 
gazdáknak 
2018. május 3. – MTI, hirado.hu, Webrádió, pannonrtv.com 

Tizenkétezer zsák kiváló minőségű magyarországi vetőmag-kukoricát adott át a Vetőmagot a 

gazdáknak program keretében a magyar kormány támogatásaként kárpátaljai magyar 

gazdáknak Grezsa István kormánybiztos. A 12 ezer hektárnyi területre elegendő 

vetőmagszállítmány átadása alkalmából tartott sajtótájékoztatón Grezsa István, Szabolcs-

Szatmár-Bereg megye és Kárpátalja fejlesztési feladatainak kormányzati koordinációjáért 

felelős kormánybiztosa elmondta, a kárpátaljai magyar gazdák támogatására a KMVSZ által 

tavaly elkezdett kukorica-vetőmag program sikerén felbuzdulva a Földművelési Minisztérium 

közreműködésével az idei évben közel 50 százalékkal megnövelték a térítésmentesen 

kiosztandó vetőmag mennyiségét. 

 

Tőkés László európai védelmet kért a romániai magyar orvosképzésnek 
Brüsszelben 
2018. május 3. – Krónika, Erdély Ma, transindex.ro, Nyugati Jelen 

A romániai magyarság, a magyar orvosképzés védelmére szólította fel az európai 

intézményeket Tőkés László EP-képviselő, aki szerdai felszólalásában tájékoztatta az Európai 

Parlament (EP) plénumát a Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem (MOGYE) 

magyar nyelvű oktatásának tervezett elsorvasztásáról. A közlemény szerint Tőkés rámutatott: 

miközben az EP Magyarországról készülő különjelentése alaptalan módon 

antiszemitizmussal és romaellenességgel vádolja meg az országot, ezzel szemben az EU és az 

EP rendszeresen és részrehajló módon szemet huny a Romániában elhatalmasodó, 

rendszerszintű magyarellenesség felett”. 

 

Bár a Krónikának még tagadta, Hajdú Áron bevásárolta magát a Transindexbe 
2018. május 3. – Krónika 

Hajdú Áron, a csíkszeredai Bookart Kiadó igazgatója lett a Transindex hírportál többségi 

tulajdonosa. Az üzletkötés tényét a székelyföldi üzletember két héttel ezelőtt a Krónika 

érdeklődésére még letagadta, most viszont az Átlátszó Erdélynek megerősítette. Az 

oknyomozó portál csütörtökön közzétett cikkében számol be az erdélyi magyar 

médiaberkekben több hete közszájon forgó információról, miszerint Hajdú Áron lett a 

Transindex mögött álló Media Net Kft. új többségi tulajdonosa. Az Átlátszó Erdély által 

ismertetett cégbírósági adatok szerint a csíki üzletember tavaly októberben vásárolta fel a 

hargitai megyeszékhelyen bejegyzett cég 66,6 százalékos üzletrészét. 

 

Sógor Csaba: a kisebbségi közösségeknek fokozottan szüksége van saját 
médiatermékekre  
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https://www.hirado.hu/kulfold/kulpolitika/cikk/2018/05/03/grezsa-istvan-tizenketezer-zsak-vetomagot-adott-at-karpataljan/
https://www.hirado.hu/kulfold/kulpolitika/cikk/2018/05/03/grezsa-istvan-tizenketezer-zsak-vetomagot-adott-at-karpataljan/
https://kronika.ro/erdelyi-hirek/tokes-laszlo-europai-vedelmet-kert-a-romaniai-magyar-orvoskepzesnek-brusszelben
https://kronika.ro/erdelyi-hirek/tokes-laszlo-europai-vedelmet-kert-a-romaniai-magyar-orvoskepzesnek-brusszelben
https://kronika.ro/erdelyi-hirek/bar-a-kronikanak-meg-tagadta-hajdu-aron-bevasarolta-magat-a-transindexbe
http://itthon.transindex.ro/?hir=51469
http://itthon.transindex.ro/?hir=51469
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2018. május 3. – transindex.ro, maszol.ro 

„A mai korban még az állam hivatalos nyelvén publikáló nyomtatott és digitális média is 

rendkívül nehéz helyzetben van, de a kisebbségi nyelvű média működése egyenesen 

ellehetetlenül” – ezt mondta Sógor Csaba a tömegtájékoztatás szabadságáról és 

sokszínűségéről szóló európai parlamenti jelentés szerdai vitájában a brüsszeli mini-

plenárison. A jelentés több olyan kérdéssel is foglalkozik, amelyet a Minority Safepack 

kisebbségvédelmi európai polgári kezdeményezés is célként nevez meg. Az erdélyi képviselő 

beszédében arra hívta fel a figyelmet, hogy a jelentés nagyon helyesen megállapítja: 

veszélyben van a kisebbségek, valamint a helyi és regionális közösségek médiához való 

hozzáférése.  

 

Ismét lesz Csíki Majális, ezúttal a családokat szólítják meg 
2018. május 3. – maszol.ro 

Színes programmal várja az RMDSZ Csíki Területi Szervezete, az Aktív Közélet Egyesület és 

partnereik a csíkiakat május első hétvégéjén a csíkszeredai központi parkban tartandó Csíki 

Majálison. A családok hétvégéje mottóval szervezett, nagyszabású rendezvény május 4-én, 

pénteken délelőtt kerekasztal-beszélgetéssel veszi kezdetét Hargita Megye Tanácsa 

Családügyi Munkacsoportjának szervezésében. 

 

A Felvidéki Vágta fergeteges programokkal várja a látogatókat 
2018. május 3. – MTI, Felvidék Ma, Ma7.sk, ma.hu, haon.hu 

Dunaszerdahelyen a IV. Felvidéki Vágta idei rendezvényeiről május 3-án tartott tájékoztatót 

Bóna Erzsébet, a Felvidéki Vágta szervezője, Hájos Zoltán polgármester és Mikóczy Zoltán, a 

dunaszerdahelyi csapat felkészítője. A nagy sikerre való tekintettel ismét két napon, június 

22-én, pénteken és június 23-án, szombaton várják a látogatókat a sikabonyi reptérre. Bóna 

Erzsébet elmondta, hogy a szervezők a színes programokkal nemcsak a lovassport kedvelőit, 

hanem a családokat és a fiatalokat is szeretnék megszólítani. Valójában fesztivált és 

lóversenyt hoznak Dunaszerdahelyre. 

 

Idén is felvételt hirdet a Pozsonyi Magyar Szakkollégium 
2018. május 3. – Ma7.sk, Új Szó 

A Pozsonyi Magyar Szakkollégium felvételt hirdet alapképzésben részt vevő első- és 

másodéves pozsonyi egyetemi hallgatók és olyan középiskolai tanulmányaikat idén befejező 

diákok részére, akik hallgatóként fővárosi egyetemen kívánják tanulmányaikat megkezdeni. A 

felvételi jelentkezési határideje: 2018. június 30. A felvételi eljárás kétfordulós, írásbeli és 

szóbeli részből áll. Jelentkezni az intézmény honlapján megtalálható online kérdőívvel lehet. 

A kérdőív kitöltése mellett az info@szakkollegium.sk címre motivációs levelet is várnak a 

jelentkezőktől. A szóbeli fordulókra július 14-én, illetve július 28-án kerül sor. 

 

Az elsős kevesebb, de a diáklétszám nő a legkeletibb magyar alapiskolában 
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http://www.maszol.ro/index.php/kultura/95765-ismet-lesz-csiki-majalis-ezuttal-a-csaladokat-szolitjak-meg
http://felvidek.ma/2018/05/a-felvideki-vagta-fergeteges-programokkal-varja-a-latogatokat/
https://ma7.sk/kozelet/oktatas/iden-is-felvetelt-hirdet-a-pozsonyi-magyar-szakkollegium
https://ujszo.com/regio/az-elsos-kevesebb-de-diakletszam-no-legkeletibb-magyar-alapiskolaban
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2018. május 3. – Új Szó 

Jövőre az ideinél kevesebb elsős kezdi meg tanulmányait az ország legkeletibb magyar 

alapiskolájában, ám az intézményben a diáklétszám az elmúlt években folyamatosan 

növekszik. Jelenleg kilenc osztályban összesen 155 tanulónk van, az első osztályba íratottak 

száma az elmúlt 5-6 évben mindig 20 felett volt. Most ennél valamivel kevesebb gyereket – 

18-at – írattak be, de a demográfiai adatok szerint újabb emelkedésre lehet számítani” – 

mondta el Hack László, a Nagyszelmenci Dobó István Alapiskola igazgatója. 

 

Érsekújvár és a kétnyelvűség 
2018. május 3. – Ma7.sk 

Nagy Dáviddal, Érsekújvár alpolgármesterével, aki többek között az MKP helyi szervezetének 

elnöke és a Via Nova országos alelnöke a járási székhely kétnyelvűségéről beszélgettünk. 

„Nyelvében él a nemzet” – szól az örökérvényű igazság, és valóban így van. Hiszen ahol 

háttérbe szorul az anyanyelvhasználat ott az asszimiláció is nagyobb arányú lesz. „Éppen 

ezért volt fontos célom, illetve. az MKP helyi alapszervezetének egyik programpontja a 

kétnyelvűség visszacsempészése az érsekújvári hétköznapokba.” 

 

Nyári gyerektáborok Alsóbodokon és Élesmarton 
2018. május 3. – Ma7.sk 

A Csemadok Szenci Területi Választmánya a nyár folyamán – immár hagyományosan – 

kétszer 8 napos művelődési tábort szervez gyerekek részére. Az első turnus 2018. július 14-től 

21-ig Alsóbodokon, Paulisz Boldizsár rancsán valósul meg. A tábor programja: kirándulás 

Nyitrára a vár, illetve a kálvária, a vezekényi csata helyszínének megtekintése, valamint a 

város nevezetességeinek megtekintése, túra a darázsi templomhoz, valamint az Apponyi 

várromhoz, Kistapolcsányban a bölényrezervátum és az arborétum megtekintése, ismerkedés 

a jurtával, sportjátékok, vetélkedők, a nyitrai és a zobori népi hagyományok megismerése, 

játszóházas és kézműves foglalkozások stb. A tábor területén medence, játszóház található. 

 

Mariathon 2018 – Adománygyűjtés a felvidéki magyar nyelvű Mária Rádióért 
2018. május 3. – Felvidék Ma 

A Mária Rádiók Világcsaládja május 3-án és 4-én világméretű adománygyűjtést rendez az 

újonnan induló, vagy a nehéz helyzetben levő Mária Rádiók számára Mariathon 2018 néven. 

A Felvidéken és a Délvidéken működtetett magyar nyelvű Mária Rádió részére is gyűjtik az 

adományokat. Az érintett térségek magyarságtársadalma nem elég erős ahhoz, hogy 

fenntartsa a saját Mária Rádióját – olvasható a Mária Rádió közleményében. Az eddigi évek 

során számukra összegyűjtött adományok a mai napig segítik mindkét határon túli rádió 

működését. A tavalyi gyűjtés eredményeképp a felvidéki magyar nyelvű stáb Lóránt atya 

vezetésével el tudta indítani a szlovák nyelvű adást is, a délvidéki csapat pedig megkezdte 

újabb helyi frekvenciák megpályázását. 

 

Hármaskönyv – Ünneplés helyett emlékezés 
2018. május 3. – Felvidék Ma 
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https://ma7.sk/tajaink/ersekujvar-es-a-ketnyelvuseg
https://ma7.sk/tajaink/nyari-gyerektaborok-alsobodokon-es-elesmarton
http://felvidek.ma/2018/05/mariathon-2018-adomanygyujtes-a-felvideki-magyar-nyelvu-maria-radioert/
http://felvidek.ma/2018/05/harmaskonyv-unneples-helyett-emlekezes/
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Ünnepelni készültek, végül megemlékeztek – május 2-án mutatták be a Vilcsek Béla által 

szerkesztett Hármaskönyvet, amelyben Kulcsár Ferenc, Tóth László és Varga Imre válogatott 

műveit jelentette meg az OPUS könyvek sorozatban a Szlovákiai Magyar Írók Társasága.  

 

Pénteken ismét traktorfelvonulás lesz az országban. Íme, a magyar gazdák 
követelései 
2018. május 3. – Körkép 

Pénteken, május 4-én 12 órától gazdatüntetés lesz az egész országban. A magyarlakta 

régióban több helyen számíthatunk a főútvonalakon forgalomkorlátozásra a nagy erőkkel 

készülő gazdák részéről. Közel két hónap telt el azóta, hogy a csallóközi gazdák az országban 

elsőként március 8-án több mint 200 traktorral tüntettek saját jogaikért. Így fejezve ki 

elégedetlenségüket azzal kapcsolatban, ahogy a kormány a gazdatársadalom megoldatlan 

problémáihoz viszonyul. 

 

19 éve annak, hogy a Nemzetközi Sajtószabadság Napján lebombázták az 
Újvidéki Televíziót 
2018. május 3. - Vajdasági RTV 

A mai napon semmisült meg az Újvidéki Televízió épülete, amely annak idején az egyik 

legkorszerűbb médiaközpont volt az egykori Jugoszlávia területén. Azon az éjjelen mindkét 

épületszárnyat megsemmisítették, azt is, amelyik az 1970-es évek közepén épült, és azt is, 

amelybe nem sokkal a támadás előtt költöztek be. Az Újvidéki Televíziót öt bomba érte. 

Személyi sérülés nem történt, de jelentős anyagi kár keletkezett, és a felszerelés nagy része 

teljesen megsemmisült. Azóta az Újvidéki Televízió munkatársai egy bérelt épületben, nem 

megfelelő munkakörülmények között dolgoznak. Az új épület jövőre készül el és 17 ezer 

négyzetméteres lesz. 

 

Magyarkanizsa: Az idén 11 millió dinár támogatás jut a civil szervezeteknek 
2018. május 3. – Vajdasag.ma 

A magyarkanizsai község civil szervezeteinek projektjeire illetve működési költségeik 

fedezésére az önkormányzat ebben az évben 11 millió dinárt különített el. A 43 nyertes civil 

szervezet képviselőivel Fejsztámer Róbert polgármester ma délután a városháza 

dísztermében írta alá a szerződéseket. A 11 milliós keretből 9 millió dinárt osztanak szét a 

művelődéssel, hagyományőrzéssel, humanitárius és más tevékenységekkel foglalkozó civil 

szervezetek között, míg a mezőgazdasági civil szervezetek 2 millió dináron osztoznak. 

 

Tanulmányi kiránduláson vettek részt a Rákóczi-főiskola történészei 
2018. május 3. – karpatalja.ma 
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http://www.korkep.sk/cikkek/mindennapjaink/2018/05/03/penteken-ismet-traktorfelvonulas-lesz-az-orszagban-ime-magyar-gazdak-kovetelesei
http://www.korkep.sk/cikkek/mindennapjaink/2018/05/03/penteken-ismet-traktorfelvonulas-lesz-az-orszagban-ime-magyar-gazdak-kovetelesei
https://pannonrtv.com/rovatok/tarsadalom/19-eve-annak-hogy-nemzetkozi-sajtoszabadsag-napjan-lebombaztak-az-ujvideki
https://pannonrtv.com/rovatok/tarsadalom/19-eve-annak-hogy-nemzetkozi-sajtoszabadsag-napjan-lebombaztak-az-ujvideki
https://www.vajma.info/cikk/vajdasag/22419/Magyarkanizsa-Az-iden-11-millio-dinar-tamogatas-jut-a-civil-szervezeteknek.html
http://www.karpatalja.ma/karpatalja/oktatas/tanulmanyi-kirandulason-vettek-reszt-a-rakoczi-foiskola-torteneszei/
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A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola és a Történelem- és Társadalomtudományi 

Tanszék szervezésében tanulmányi kirándulásra került sor április 28-án. A főiskola 

történelem szakos hallgatóinak egy része a Bene és Sárosoroszi határán magasló Kelemen-

hegyre látogattak el Rácz Béla rektorhelyettes vezetésével, továbbá Császár István és Szakál 

Imre főiskolai tanárok kíséretében. A helyszínre érkezve Szakál Imre, Bene település büszke 

polgára mesélt a jelenlévőknek a Kelemen-hegy érdekességeiről, kialakulásáról, mondáiról. 

 

Megkezdődött az iskolai beiratkozás 
2018. május 3. – karpatalja.ma 

Ukrajnában megkezdődött a szeptember 1-jétől első osztályba induló gyerekek iskolai 

beiratkozása, amely idén az eddigiektől eltérő szabályok alapján történik – jelentette az 

UNIAN hírügynökség. A gyerekeket mostantól alapvetően a lakhelybejelentésük alapján 

veszik fel az adott körzetet ellátó állami vagy önkormányzati fenntartású iskolába, és nem 

elbeszélgetés vagy tesztelés alapján, mint korábban. Ugyancsak előnyt élveznek 

beiratkozásnál azok a gyerekek, akiknek a testvére már az adott iskolában tanul, továbbá az 

oktatási intézmény dolgozóinak gyermekei. 

 

Anyák napja Alsóőrben 
2018. május 3. – volksgruppen.orf.at 

Egy kedves ünnepség helyszíne volt május 3-án reggel az alsóőri községháza. Anyák napja 

alkalmából köszöntötték és vendégelték meg a helyi időseket. Az örömteli alkalmon az alsóőri 

óvodások is jelen voltak, akik már hetek óta készülődnek, hogy meglepjék az anyukákat és 

nagymamákat. 

 

Vasi alkotók állítanak ki Felsőőrben 
2018. május 3. – volksgruppen.orf.at 

Szombathelyi és Vas megyei művészek alkotásaiból nyílik kiállítás május 4-én pénteken 

19.30-kor a felsőőri OHO-ban. A tárlaton a régió hét művésze mutatja be munkáit, amelyek a 

legkülönfélébb technikákkal és témákban születtek. 

 

 

Elektronikus sajtó 

 

Határok nélkül 

2018. május 3. – Kossuth Rádió 
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http://www.karpatalja.ma/karpatalja/oktatas/megkezdodott-az-iskolai-beiratkozas/
http://volksgruppen.orf.at/magyarok/stories/2910791/
https://www.mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth?date=2018-05-03_18:30:00&enddate=2018-05-03_19:10:00&ch=mr1
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Luxemburgban csütörtökön tárgyalták másodfokon a Székely Nemzeti Tanács 

2013-ban elindított polgári kezdeményezése kapcsán benyújtott keresetét 

Luxemburgban, az Európai Unió Bíróságán ma tárgyalták másodfokon a Székely Nemzeti 

Tanács 2013-ban elindított polgári kezdeményezése kapcsán benyújtott keresetét. Annak 

idején a Kohéziós politika a régiók egyenlőségéért és a regionális kultúrák 

fenntarthatóságáért című polgári kezdeményezés bejegyzését az Európai Bizottság 

elutasította, ezért Izsák Balázsék jogorvoslati eljárást indítottak Brüsszel ellen. Az Európai 

Unió Törvényszéke elutasította a felperesek keresetét, de ezt megfellebbezték. Az ügy 

másodfokon ma az Európai Unió Bíróságán folytatódott.  

 

Tőkés László a romániai magyarellenesség tárgyában és a veszélyeztetett 

romániai magyar orvosképzés védelmében szólalt fel az EP-ben 

Az Európai Parlament szerdai, brüsszeli miniplenáris ülésén Tőkés László európai parlamenti 

képviselő a romániai magyarellenesség tárgyában és a veszélyeztetett romániai magyar 

orvosképzés védelmében szólalt fel.  

 

Makkosjánosiban tartott konferenciát és akadémiai napokat az Európai 

Protestáns Magyar Szabadegyetem 

Április 27-e és május 3-a között a Beregszász melletti Makkosjánosiban tartott nagyszabású 

konferenciát és akadémiai napokat az Európai Protestáns Magyar Szabadegyetem. Szerdán 

Grezsa István kormánybiztos tartotta a központi előadást Magyarország és Kárpátalja 

politikai, gazdasági és kulturális kapcsolatáról.  

 

A csíkszeredai Csángó Kollégiumban rendhagyó osztályfőnöki órát tartottak 

A csíkszeredai Csángó Kollégiumban rendhagyó osztályfőnöki órát tartottak, amelyen részt 

vettek a Moldvából és Gyimes-völgyéből érkezett szülők, diákok, a különböző iskolák 

pedagógusai és a bentlakás nevelői.  

 

A Pro Patria Honismereti Szövetség hagyományosan Udvardon tartotta 

Mérföldkövek c. konferenciáját 

A Pro Patria Honismereti Szövetség hagyományosan Udvardon tartotta Mérföldkövek c. 

konferenciáját, ezúttal már a 22. évfolyamot. A szövetség idén a Pozsony múltjának 

feltárásával, illetve megismertetésével foglalkozó Pozsonyi Kifli Polgári Társulásnak ítélte oda 

a Pro Patria díjat.  

 

Évfordulós ünnepség Kisiratoson 
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A jórészt szórványban élő Arad megyei magyarság egyik végváraként, a népi kultúra és a 

hagyományok őrzőjeként, kis magyar szigetként szokták emlegetni Kisiratost. Az évfordulós 

ünnepségre helytörténeti előadásokkal, könyvbemutatóval, tájház látogatással, 

kórustalálkozóval készültek a szervezők. A rendezvényen felidézték a régmúlt időket és 

megemlékeztek a település neves szülötteiről.  

 

Kitekintő 

2018. május 3. – Echo TV 

 

Megújul a több, mint négyszáz éves épület – magyar támogatás a 

székelyudvarhelyi Tamási Áron Gimnáziumnak 

Magyar állami támogatásból újulhat meg Erdély egyik legrégibb és legszínvonalasabb oktatási 

intézménye, a székelyudvarhelyi Tamási Áron Gimnázium.  Az 1593-ban alapított alma mater 

főépülete több mint egy évszázados. Az impozáns épület az iskolaalapítás 425. évfordulójára 

rendezett ünnepségre nyerheti vissza régi pompáját. 

 

Mára teljes gőzzel üzemel a székelyudvarhelyi inkubátorház 

Tavalyig a székelyudvarhelyi polgárok legtöbbjének ismeretlen fogalom volt az innováció, 

illetve az inkubáció. Csak a vállalkozók tudtak arról is, hogy milyen fontos szerepet kaphat a 

vállalkozásfejlesztésben a nemrég felavatott udvarhelyszéki inkubátorház.  

 

Átadták az ex-libris díjakat – a magyarság megőrzői kaptak elismerést 

Szepsiben 

Ünnepélyes keretek között adták át a magyar művészeti díjrendszerbe tartozó felvidéki ex-

libris díjakat Szepsibe. A 2009-ben alapított díj odaítélése nem kötődik konkrét művészeti 

területhez – azokat a személyeket, közösségeket és intézményeket illeti meg, akik képesek 

újrateremteni magyarságukat és megőrizni azt bárhol a világon. 

 

Fél évszázad a diaszpórában - ötven éves a Felsőausztriai Magyarok 

Kultúregyesülete 

A Felsőausztriai Magyarok Kultúregyesülete 50. születésnapját ünnepelte Linzben. A magyar 

szervezet arra a legbüszkébb, hogy sikerült a programjaikba bekapcsolni a jövő magyarjait is.  

 

https://www.echotv.hu/adasok/2018/05/03/kitekinto/9958

