
 

 

 

Napi Nemzetpolitikai Sajtószemle – 2018. május 25. 
1 

Nyomtatott és online sajtó 
 

 

Folytatódik a nemzetpolitikai építkezés Vajdaságban 
2018. május 24. - Pannon RTV 

Folytatódik az agrárium, a mezőgazdasági feldolgozóipar, a helyi gazdaságok, a turizmus és a 

helyi vállalkozások erősítését Vajdaságban – nyilatkozta a Pannon RTV-nek Potápi Árpád 

János. Magyarország ismét kinevezett nemzetpolitikáért felelős államtitkára hozzátette, 

Vajdaságban több projekt jelenleg is zajlik és ezek folytatódnak a következő években is. A cél, 

hogy négy év múlva egy minden szempontból erős magyar nemzet éljen a Kárpát-

medencében – hangsúlyozta az államtitkár. Potápi Árpád János arról is beszélt, hogy a 

magyar családok támogatása a következő években is kiemelt helyen szerepel programjukban. 

„Mivel a vajdasági magyarság döntő többsége vidéki környezetben él, ezért a mezőgazdaság, a 

mezőgazdasági feldolgozóipar, a helyi gazdaságok, valamint a turizmus és a magyar-magyar 

kapcsolatrendszer megerősítése a prioritás. A jövőben is ezt szeretnénk megerősíteni, és azt, 

hogy a vállalkozók egymással a régión belül létesítsenek minél erősebb gazdasági 

kapcsolatokat. Azon kívül, ha kilépnek mondjuk külföldre, akkor Magyarország és a magyar 

vállalkozók legyenek az elsődleges gazdasági kapcsolatok” – emelte ki. 

 

Panasszal él az MKP, mert a szlovák közmédia kevés műsoridőt ad a 
kisebbségeknek 
2018. május 24. – MTI, Ma7.sk, Felvidék Ma 

Panasszal fordul a Magyar Közösség Pártja (MKP) az illetékes szlovák hatósághoz a nemzeti 

kisebbségeknek a közmédiában törvényileg előírt műsoridő be nem tartása miatt, és hasonló 

beadványok küldésére kéri a kezdeményezés támogatóit - jelentette be Őry Péter, a felvidéki 

magyar párt országos tanácsának elnöke csütörtöki pozsonyi sajtótájékoztatóján. 

Szlovákiában a közmédiáról szóló törvény kimondja, hogy a közszolgálati rádióban és 

televízióban az országban élő nemzetiségeknek az összlakossághoz mért arányában kell 

műsorsugárzást biztosítani. Bár a törvény már több éve hatályos, az abban foglaltakat az 

intézmény nem tartja be. A fennálló helyzet rendezését - a meglévő szabályozások 

összehangolását célzó törvénymódosítási javaslat által - már két éve kezdeményezte az MKP a 

kulturális tárcánál. Később - a műsorsugárzási arányokat tartalmazó 2016-os jelentés alapján 

- a Szlovák Rádió és Televízió Tanácsához fordultak megkereséssel, erre azonban választ sem 

kaptak. Időközben napvilágra került a tavalyi évre vonatkozó jelentés is, amely bizonyította, 

hogy a műsorsugárzás arányára vonatkozó szabályozást továbbra sem tartják be, sőt még 

romlott is a helyzet, mivel a nemzetiségi műsorok aránya tovább csökkent. 

 

V
e

ze
tő

 h
ír

e
k

 

https://pannonrtv.com/rovatok/politika/folytatodik-nemzetpolitikai-epitkezes-vajdasagban


 

 

 

Napi Nemzetpolitikai Sajtószemle – 2018. május 25. 
2 

Az új uniós adatvédelmi szabályozással is foglalkozott a református Generális 
Konvent 
2018. május 24. – MTI, Webrádió 

Az Európai Unió május 25-én életbe lépő általános adatvédelmi rendeletének egyházi 

vonatkozásairól is szó esett a Kárpát-medencei református egyházak közös képviseleti 

testületének tanácskozását megelőző elnökségi ülésen csütörtökön Miskolcon. A református 

egyházak testülete, azaz a Generális Konvent a borsodi megyeszékhelyen tart kétnapos 

konferenciát. A tanácskozást megelőző elnökségi ülésen a diaszpórában élő magyarság lelki 

gondozásáról, az új adatvédelmi szabályozásról, valamint egy, a horvátországi és kárpátaljai 

nyugdíjas lelkipásztorokat segítő szolidaritási alapról is tárgyaltak a református 

egyházvezetők. A plenáris ülésen Gér András zsinati tanácsos foglalta össze a Generális 

Konvent két évvel ezelőtt Kassán tartott legutóbbi tanácskozása óta eltelt időszak 

legfontosabb eseményeit, történéseit.  

 

A belügyminisztertől várnak magyarázatot Dabis Attila kitiltására 
2018. május 24. – Krónika 

A belügyminiszterhez intézett kérdést Kulcsár-Terza József háromszéki parlamenti képviselő 

Dabis Attila kiutasítása ügyében. A háromszéki politikus írásban kért választ Carmen Dan 

belügyminisztertől arra a kérdésre, hogy milyen alapon fosztották meg Dabis Attilát alapvető 

jogától, hogy szabadon közlekedhessen az Európai Unió területén. Felháborítónak tartja, 

hogy Dabis Attilát, a Kisebbségi Jogvédő Intézet nemzetközi koordinátorát, a Székely 

Nemzeti Tanács (SZNT) külügyi megbízottját minden indoklás nélkül kiutasították 

Romániából. A kérdésben rámutatott, Dabis nem büntetett előéletű, és a kiutasítás mögött 

nincs erre vonatkozó törvényszéki határozat. Kulcsár-Terza szerint Románia ebben az ügyben 

törvénytelenül járt el, a határőr indoklás nélkül, egyszerűen nem engedte be Dabis Attilát az 

országba, ilyen alapon bárkit ki lehetne tiltani, például csak azért, mert nem tetszik a szeme 

színe. 

 

Az igaz román betartja az ország törvényeit: így büszkék a románok 
2018. május 24. – transindex.ro 

Felmérték az ország kultúrafogyasztását, és a centenáriumról is kikérdezték az embereket. A 

románok fele az elmúlt öt évben egyetlen alkalommal sem vett részt a december elseje 

alkalmából szervezett ünnepségeken. A Nemzeti Kutatási és Kulturális Intézet által a múlt 

héten ismertetett felmérésből viszont még ennél is sokkal többet tudunk meg. A nagy 

egyesülés centenáriuma mellett, amire 2018 nagy eseményeként egyértelmű, hogy 

rákérdeztek, feldolgozták például azt is, hogy 2018 a kulturális örökség európai éve.  
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Kulcsár-Terza: mindegy, hogy mi áll az autonómiastatútumban, a románok 
úgyis csak a címét olvassák el 
2018. május 24. – szekelyhon.ro 

Mindegy, hogy milyen autonómia-tervezetet nyújtanak be a román parlamentbe, hogy mi 

annak a tartalma, hiszen a román politikusok úgysem olvassák el, csak a címére reagálnak, 

szögezte le csütörtöki sajtótájékoztatóján Kulcsár-Terza József parlamenti képviselő, aki 

tavaly decemberben egyéni kezdeményezésként nyújtotta be a Székely Nemzeti Tanács 

autonómiastatútumát. Az RMDSZ színeiben a parlamentbe jutott MPP-s politikus 

rámutatott: a szenátus döntő házként jövő héten kedden szavaz a tervezetről, ő viszont már 

nem vár csodákat. Szerinte biztos, hogy a román pártok ellene voksolnak, de abban bízik, 

hogy egyszer mégis elkezdődik ebben a témában a párbeszéd. 

 

Jöhet a „tankönyvkánaán”? – A kormány és az RMDSZ is a határidők betartását 
ígéri 
2018. május 24. – Krónika 

A kormánypártok és az RMDSZ is azt ígéri, hogy ettől az évtől megoldódnak a 

tankönyvgondok, és az új törvény elfogadása révén a diákok már tanévkezdésre megkapják 

mindegyik kiadványt. Az RMDSZ üdvözölte, hogy a tervezet végső formája az RMDSZ 

javaslatait is tartalmazza. Novák Csaba Zoltán Maros megyei szenátor rámutatott: ezentúl a 

specifikus magyar tankönyveket „törvényesen is magyar pedagógusok és szakemberek 

készítik, ellenőrzik és véleményezik” – ilyen a magyar nyelv és irodalom, a történelem-, a 

vallás- és a zenekiadvány.  

 

Szlovák tagozat Nagyszarván? Bugár szerint nincs ezzel probléma, a 
nagyszarvaiak azonban ellenzik 
2018. május 24. – Ma7.sk 

„A nagyszarvai képviselők többsége úgy véli, hogy nem nekünk kell megoldani más falvak 

problémáját” – nyilatkozta a ma7-nek Horváth Jenő polgármester azzal a lakossági 

indítvánnyal kapcsolatban, melyet felső-csallóközi településeken élő szlovák szülők indítottak 

annak érdekében, hogy a nagyszarvai magyar alapiskolában szlovák tagozat létesüljön. 

 

Nagymadon felszentelték Nepomuki Szent János szobrát 
2018. május 24. – Felvidék Ma 

Ünnepi szentmise keretében szentelték fel Nepomuki Szent János szobrát Nagymadon. A 

harangok a nagymadi római katolikus templomba hívták a híveket május 20-án, ahol az 

ünnepi szentmisét Mgr. Szalay Gyula esperes celebrálta, és ennek keretében szentelte fel a 

templom védőszentjének szobrát is. Az ünnepi szentmisén részt vett Mons. Szakál László 

dunaszerdahelyi esperesplébános is, aki köszöntötte a híveket. Ünnepi szentbeszédet 
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https://szekelyhon.ro/aktualis/kulcsar-terza-mindegy-hogy-mi-all-az-autonomiastatutumban-a-romanok-ugyis-csak-a-cimet-olvassak-el
https://szekelyhon.ro/aktualis/kulcsar-terza-mindegy-hogy-mi-all-az-autonomiastatutumban-a-romanok-ugyis-csak-a-cimet-olvassak-el
https://kronika.ro/erdelyi-hirek/johet-a-btankonyvkanaanr-n-a-kormany-es-az-rmdsz-is-a-hataridok-betartasat-igeri
https://kronika.ro/erdelyi-hirek/johet-a-btankonyvkanaanr-n-a-kormany-es-az-rmdsz-is-a-hataridok-betartasat-igeri
https://ma7.sk/kozelet/oktatas/szlovak-tagozat-nagyszarvan-bugar-bela-szerint-nincs-ezzel-semmi-problema-a-nagyszarvaiak-azonban-ellenzik
https://ma7.sk/kozelet/oktatas/szlovak-tagozat-nagyszarvan-bugar-bela-szerint-nincs-ezzel-semmi-problema-a-nagyszarvaiak-azonban-ellenzik
http://felvidek.ma/2018/05/nagymadon-felszenteltek-nepomuki-szent-janos-szobrat/
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mondott Mgr. Szalay Gyula esperes úr is, aki méltatta a Szentlélek eljövetelének ünnepét és 

kitért Nepomuki Szent János életére. 

 

Több a férőhely a vajdasági magyar középiskolákban 
2018. május 24. - Pannon RTV 

Az általános iskolából elballagó nyolcadikos diákok széles skálából válogathatnak, hogy hol és 

milyen szakon szeretnének tovább tanulni. A következő tanévben negyedével több férőhely áll 

rendelkezésre a vajdasági középiskolák, illetve gimnáziumok magyar nyelvű szakirányain, 

mint ahány magyar kisérettségiző diák van - hangzott el a Magyar Nemzet Tanács csütörtöki 

ülésén. 

 

A jogi kar ismét borzolja a kedélyeket 
2018. május 25. – Magyar Szó 

A Magyar Nemzeti Tanács harmincharmadik rendes ülésén mgr. Hajnal Jenő elnök 

tájékoztatta a tagságot, hogy a tanács tiltakozott az illetékes tartományi titkárságoknál az 

Újvidéki Egyetem Jogtudományi Kara által a következő tanévben kezdődő alapképzésre 

meghirdetett pályázat okán, mivel abban az intézmény a szerb nyelv ismeretének a 

bizonyítását szabta meg feltételként a nemzeti kisebbségek nyelvén felvételizők számára. 

 

Szabadkán találkoznak a régió üzletemberei és vállalkozói 
2018. május 24. - Pannon RTV 

Hét ország 70 kiállítója vesz részt a 12. Nemzetközi és Regionális Gazdasági Vásáron 

Szabadkán - jelentették be a szervezők. A vásár a jövő héten lesz, a fő téma a turizmus, a 

belépés ingyenes. A vásár helyszíne a csaknem 1800 négyzetméteres, klimatizált sétaerdei 

Sportcsarnok. Itt találkoznak majd a régió üzletemberei, vállalkozói. A cég- és 

termékbemutatáson kívül ötleteket és tapasztalatot is cserélhetnek. Ilinka Vukoja, igazgató, 

Szabadkai Piacok: „Az érdekelt kiállítók bevonzása befejeződött. A Sportcsarnok megtelt.” 

 

Vajdaság költségvetési alapból ösztönzi a gyermekvállalást 
2018. május 24. - Pannon RTV 

A hivatalos adatok szerint 150 000 fővel csökkent Vajdaság lakossága az elmúlt másfél 

évtizedben. A tartományi kormány létrehozott egy alapot, amelynek célja a népesedés 

ösztönzése lesz. A hivatalos adatok szerint 150 000 fővel csökkent Vajdaság lakossága az 

elmúlt másfél évtizedben. A legnagyobb népességcsökkenés Hódságon, Bács községben, 

valamint a dél-bánsági Alibunáron tapasztalható. A tartományi kormány alapot hozott létre a 

népesedés ösztönzésére. 

 

Elballagtak a szabadkai Kosztolányi gimnázium végzősei 
2018. május 24. - Pannon RTV 
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https://pannonrtv.com/rovatok/gazdasag/szabadkan-talalkoznak-regio-uzletemberei-es-vallalkozoi
https://pannonrtv.com/rovatok/politika/vajdasag-koltsegvetesi-alapbol-osztonzi-gyermekvallalast
https://pannonrtv.com/rovatok/tarsadalom/elballagtak-szabadkai-kosztolanyi-gimnazium-vegzosei
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Elballagtak a szabadkai Kosztolányi Dezső Tehetséggondozó Gimnázium végzős tanulói. A 

diákok folytatják tanulmányaikat, legtöbben Magyarországon és Szerbiában tanulnak tovább. 

Móricz Virág Kinga két egyetemre is szeretne beiratkozni. A magyar nyelv és irodalom, 

valamint a gyógypedagógia is érdekli. „Végig tartottam a színkitűnőségemet. Nem volt 

annyira nehéz, mivel nagyon könnyű volt felkészülni, mert nagyon jók voltak a tanáraink.” 

 

Nemzetközi konferencia Végel László munkásságáról 
2018. május 24. – Pannon RTV 

Végel László irodalmi munkásságának szentelik azt a kétnapos nemzetközi tudományos 

konferenciát, amely ma kezdődik az újvidéki Bölcsészettudományi Karon. A konferencia 

bevezetőjeként szerb és magyar nyelven felolvassák Konrád György Kérdezd, olvasd Végel 

Lászlót, nem bánod meg című esszéjét. Az esemény első napján több szerző, köztük Radnóti 

Sándor és Bence Erika értekezéseit hallhatja a közönség. 

 

Beregszász díszpolgára lett Vidnyánszky Attila 
2018. május 24. – MTI, Magyar Idők, Kárpátalja, karpatalja.ma   

Beregszász díszpolgára címmel tüntette ki Vidnyánszky Attilát, a Nemzeti Színház 

vezérigazgatóját, a Beregszászi Illyés Gyula Magyar Nemzeti Színház alapító igazgatóját és 

rendezőjét csütörtökön a város polgármesteri hivatala Beregszász művelődési életének 

fejlesztése és hírnevének öregbítése terén kifejtett negyedszázados munkásságáért. A 

díszpolgári cím adományozása és más kitüntetések átadása alkalmából a beregszászi 

művelődési házban mondott beszédében Vidnyánszky Attila meghatónak és élete egyik 

legnagyobb elismerésének nevezte a díszpolgári címet, mert "nincs fontosabb annál, hogy az 

embert itthon szeretik, hiszen nekem Beregszász az itthon". Hozzátette, szerinte a díszpolgári 

cím odaítélése arról is szól, hogy 25 éves a beregszászi színház, amellyel elindult egy történet, 

egyben az ő személyes története is. 

 

A jó szakma felér egy diplomával – a kárpátaljai szakképzésről tartottak 
konferenciát a Rákóczi-főiskolán 
2018. május 24. – karpatalja.ma 

A szakképzés helyzete Kárpátalján a 2015–2018 közötti fejlesztések tükrében címmel 

szerveznek konferenciát a Rákóczi-főiskolán május 23–25. között. Orosz Ildikó, a II. Rákóczi 

Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola (II. RFKMF) rektora, a Kárpátaljai Magyar 

Pedagógusszövetség (KMPSZ) elnöke köszöntötte az egybegyűlteket. Schmitt Pál, 

Magyarország egykori köztársasági elnöke elmondta, hatalmas hiány van mind az 

anyaországban, mind itt, Kárpátalján szakemberekből. A magyar kormány minden tőle 

telhetőt megtesz, hogy motiválja a fiatalokat a hiányszakmák betöltésére. Hajnal Virág, a 

Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkársága Stratégiai Tervező és Tájékoztatási 

Főosztályvezetője örömét fejezte ki a közös munka elindításáért és beszélt a sikeres 

együttműködési folyamatokról a szakképzés területén. 
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Több mint 160 ezer iskolásnak szól idén az utolsó csengő 
2018. május 24. – Kárpátalja 

A napokban 667 kárpátaljai általános középfokú oktatási intézményben 160 620 iskolás 

számára ér véget a tanév. Az iskolák többségében május 25-én csendül fel az utolsó csengő a 

tanévzáró ünnepségeken – jelentette a Zakarpattya Online. Érettségi bizonyítványt 7 913 diák 

kaphat idén, közülük 458 pályázik arra, hogy kitüntetéssel fejezze be középiskolai 

tanulmányait. 

 

Mátyás király-kiállítás nyílt Eszéken 
2018. május 24. – kepesujsag.com 

Keddtől Eszéken, a Horvátországi Magyar Oktatási és Művelődési Központban (HMOMK) 

látható a Mátyás király – Mecénás és katona című vándorkiállítás a Mátyás-emlékév 

keretében. A tárlat, amely Mátyás király életének főbb eseményeit eleveníti fel, Pozsonyban 

kezdte meg Kárpát-medencei körútját, egyetlen magyarországi helyszíne Székesfehérvár volt. 

A tárlaton Somodi András és Merényi Zoltán közös, rézből, acélból és textilből készült 

kompozícióit tekinthetik meg az érdeklődők. 

 
Vágtassanak el Gyertyánosba! 
2018. május 24. – kepesujsag.com 

A Gyertyánosi falunapok június 1-jétől 3-áig tartanak. A rendezvény keretében június 2-án, 

szombaton szervezik meg a Muravidéki Vágtát, a Nemzeti Vágta regionális előfutamát, 

éspedig a gyertyánosi focipálya mellett. A részletes programról a tegnap délután megtartott 

sajtótájékoztatón szóltak az illetékesek. 

 

Emlékművet állítottak a honvédő háborúban legyilkolt magyar családnak 
2018. május 24. – kepesujsag.com 

A szerb szabadcsapatok 1991 decemberében brutális módon megölték a nyugat-szlavóniai 

Dragovićban élő Szabó család tagjait. A mártírhalált halt család tiszteletére május 22-én a 

Horvát Honvédők Minisztériuma emlékművet állított. 

 

Magyar honvédők Tomo Medved miniszternél 
2018. május 24. – kepesujsag.com 

Múlt hét csütörtökön Tomo Medved, a Horvát Honvédők Minisztériumának első embere 

fogadta Jankovics Róbert parlamenti képviselőnket, Kelemen Dezsőt, a HMDK szentlászlói 

alapszervezetének elnökét és Kocsis Lászlót, Szentlászló védelmének parancsnokát. 

 

Pályaorientációs előadás és miniszterhelyettesi látogatás a magyar központban 
2018. május 24. – kepesujsag.com 
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http://karpataljalap.net/?q=2018/05/24/tobb-mint-160-ezer-iskolasnak-szol-iden-az-utolso-csengo
http://www.kepesujsag.com/matyas-kiraly-kiallitas-nyilt-eszeken/
http://www.rtvslo.si/mmr/prispevek/174541143
http://www.kepesujsag.com/emlekmuvet-allitottak-a-honvedo-haboruban-legyilkolt-magyar-csaladnak/
http://www.kepesujsag.com/magyar-honvedok-tomo-medved-miniszternel/
http://www.kepesujsag.com/palyaorientacios-eloadas-es-miniszterhelyettesi-latogatas-a-magyar-kozpontban/
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A múlt szerdán a magyarországi Oktatási Hivatal munkatársai pályaorientációs előadást 

tartottak Eszéken a Horvátországi Magyar Oktatási és Művelődési Központ (HMOMK) 

diákjainak. Másnap a horvát Tudományos és Oktatási Minisztérium miniszterhelyettese 

látogatott el az intézménybe. 

 

 

Elektronikus sajtó 

 

 

Határok nélkül 

2018. május 24. – Kossuth Rádió 

 

Szerdán került a román szenátus plénuma elé Székelyföld területi 

autonómiájának a képviselőház által már elutasított törvénytervezete 

Szerdán került a román szenátus plénuma elé Székelyföld területi autonómiájának a 

képviselőház által már elutasított törvénytervezete. Az ülésen érdemi vitára és szavazásra 

nem került sor, csak magyarellenes és elutasító felszólalásokra jutott idő. A Határok nélkül 

riportere kérdezte a részletekről Tánczos Barna szenátort. 

 

Panasszal él az MKP, mert a szlovák közmédia kevés műsoridőt ad a 

kisebbségeknek 

A Magyar Közösség Pártja ismét arra figyelmezteti a Szlovák rádió és Televízió Tanácsát, hogy 

a közmédia nem tartja be a törvényt, mert nem biztosítja a kisebbségek nyelvén, a 

számarányuknak megfelelő műsoridőt sem televízióban, sem a rádióban. A párt beadványt 

fogalmazott meg és kéri a közösséget, hogy minél többen csatlakozzanak és küldjék el a 

tanácsnak.  

 

Daniel Dragomirt: egy facebook csoportban kaptak utasítást az újságírók a 

titkosszolgálatoktól 

A közösségi médiában, egy facebook csoportban kaptak utasítást az újságírók a 

titkosszolgálatoktól, hogy mikor, milyen témát és hogyan kell tálalni a sajtóban! - ezt állítja 

legalábbis Daniel Dragomirt, a román titkosszolgálat egykori ezredese, akit nemrég hallgattak 

meg a parlament szakbizottságában. Vannak titkos megállapodások a Román Titkosszolgálat 

és a Korrupcióellenes Ügyészség ügyészei között! Vannak titkosügynök - újságírók, akiket a 

szolgálatok fizetnek! - egyre gyakrabban kerülnek előtérbe ezek a témák. Csoma Botondot, a 
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https://www.mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth?date=2018-05-24_18:30:00&enddate=2018-05-24_19:10:00&ch=mr1
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román parlament titkosszolgálatokért felelős bizottságának titkárát kérdezte a Határok nélkül 

munkatársa. 

 

Egyre többen indítanak vállalkozást a Délvidéken 

Egyre többen indítanak vállalkozást a Délvidéken, ami elsősorban a támogatásoknak és a 

szakmai képzéseknek köszönhető. Az egyéni és családi vállalkozás lehetőségeiről szerveztek 

előadást a szabadkai Vajdasági Magyar Képző-, Kutató- és Kulturális Központban. A 

vajdasági magyar vállalkozások helyzetéről kérdezte a Határok nélkül szabadkai munkatársa 

először magukat a vállalkozókat, aztán pedig a szakembert. 

 

Második alkalommal szervezik meg a hétvégén Bihardiószegen a Bakator Bor- 

és Gasztro-fesztivált 

Második alkalommal szervezik meg a hétvégén Bihardiószegen a Bakator Bor- és Gasztro-

fesztivált, melynek nem titkolt célja az egykor neves érmelléki borászat fellendítése, az 

érmelléki borok népszerűsítése.  

 

Balla Géza a történelmi Ménesi borvidéken gazdálkodik 

Balla Géza a történelmi Ménesi borvidéken gazdálkodik.  A szilágysági származású, egyetemi 

diplomát Kolozsváron szerzett borász jelenleg a legelismertebb erdélyi magyar szakember. A 

Határok nélkül riportere a  családi indíttatásáról, a borvidék ezer éves történelméről, 

hagyományos fajtáiról kérdezte Balla Gézát. 

 

Kitekintő  

2018. május 24. – Echo Tv 

 

Százezrek imádkoztak a magyarokért a csíksomlyói búcsún. Marian Adam Waligóra lengyel 

szerzetes, a  Jasna Góra-i pálos kolostor házfőnöke, Isten áldását kérte a magyarságra. 

 

A napokban az ukrán Oktatási Minisztérium társadalmi vitára bocsátotta a teljes általános 

középfokú oktatásról című törvénytervezetét. Szakértők szerint  a jogszabály, elfogadása 

esetén tovább rontana a kárpátaljai magyar iskolák helyzetén, mivel pontosan irányozza elő 

az ukrán nyelvű oktatásra való áttérés mentetét. 
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Nem mindennapi bemutatóra került sor a napokban  az Egyesült Államokban. A Washingtoni 

Magyar Ház szervezésében Kárpátalja kincsei juthattak el az USA-ba. A Treasures of 

Transcarpathia sorozat keretében Washington mellett New Yorkban és Clevelandben is 

tartanak előadásokat.   

 


