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Nyomtatott és online sajtó 
 

 

Áder: tehetséges magyarok kiváló tettei hálózzák be a világot  
2018. május 6. – MTI, origo.hu, pannonrtv.com, beol.hu, heol.hu, bama.hu 

Bölcs, bátor, tehetséges magyarok remek gondolatai, kiváló tettei és nagyszerű teljesítményei 

hálózzák be a világot - mondta Áder János, köztársasági elnök a Magyarország Barátai 

program budapesti vendégeit köszöntve vasárnap a Sándor palotában. Áder János úgy 

fogalmazott: „bárhol is születtek, bárhol is élnek, bárhol is teljesítették ki hivatásukat, mi 

mindannyian büszkék lehetünk arra, amit elértek.” Az államfő hangsúlyozta: „Büszkék arra, 

amit mi, magyarok adtunk a világnak.” 

 

Potápi Árpád: haza kell csalogatni a Nyugat-Európába távozott fiatalokat  
2018. május 4. – MTI, kormany.hu, hirado.hu, origo.hu, Index, 444.hu, Pestisracok.hu, 

Magyar Idők, propeller.hu, gondola.hu, zarojel,hu, veol.hu, veol.hu, baon.hu, zaol.hu, 

sonline.hu, feol.hu, kemma.hu, Webrádió   

A Nyugat-Európába kivándorolt magyar fiatalok hazacsalogatását említette egyik 

legfontosabb feladatként Potápi Árpád János, a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős 

államtitkára pénteken a Nyugat-Európai Országos Magyar Szervezetek Szövetségének 

(NYEOMSZSZ) közgyűlésén. Az évenkénti találkozót ezúttal - és most először - 

Portugáliában, azon belül Fatimában rendezték meg, a híres zarándokhely 

tőszomszédságában, ami egyfajta szellemiséget is sugallt. A közgyűlésen éves beszámolót 

tartott a 2001-ben alakult szövetség 15 tagszervezete tevékenységéről, sikereiről és gondjairól. 

Potápi Árpád az MTI érdeklődésére telefonon elmondta, hogy az államtitkárság számára 

kiemelt fontosságú a magyar identitás megóvása Nyugat-Európában is. 

 

Grezsa István átadta a magyar állami támogatással létesült Ungvári Magyar 
Házat 
2018. május 6. – MTI, kormány.hu, promenad.hu 

Ünnepélyesen átadta a magyar állam 50 millió forintos támogatásával létesült Ungvári 

Magyar Házat - UMDSZ-székházat Grezsa István kormánybiztos pénteken a kárpátaljai 

megyeszékhelyen. Avató beszédében Grezsa István, Szabolcs-Szatmár-Bereg megye és 

Kárpátalja fejlesztési feladatainak kormányzati koordinációjáért felelős kormánybiztosa 

hangsúlyozta: "mindig jó érzés a magyar kormányt képviselni ott, ahol építünk vagy átadunk 

valamit, de az Ungvári Magyar Ház - amely egyben az Ukrajnai Magyar Demokrata Szövetség 

(UMDSZ) székháza - átadásának különös jelentősége van, mivel jelzés értékű, ha olyan 

időkben avathatunk új létesítményt Kárpátalján, amikor Magyarország és Ukrajna 

kapcsolatai nem a legjobbak. 
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http://www.origo.hu/itthon/20180506-ader-a-magyarok-tehetsegerol.html
https://www.hirado.hu/belfold/belpolitika/cikk/2018/05/04/potapi-arpad-haza-kell-csalogatni-a-nyugat-europaba-tavozott-fiatalokat
http://www.kormany.hu/hu/a-miniszterelnok-helyettes/nemzetpolitikaert-felelos-allamtitkar/hirek/grezsa-istvan-atadta-a-magyar-allami-tamogatassal-letesult-ungvari-magyar-hazat
http://www.kormany.hu/hu/a-miniszterelnok-helyettes/nemzetpolitikaert-felelos-allamtitkar/hirek/grezsa-istvan-atadta-a-magyar-allami-tamogatassal-letesult-ungvari-magyar-hazat
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Szilágyi Péter: a magyarság hálózata él és működik 
2018. május 6. – MTI, Webrádió, Magyar Idők, kormány.hu, Lokál 

A magyarság hálózata azért él és működik, mert az elmúlt évek törekvéseinek köszönhetően 

stabil és független anyaországot sikerült építeni, amelyre a külhoni magyar közösségek is 

támaszkodni tudnak - mondta Szilágyi Péter, a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős 

helyettes államtitkára Stuttgartban a tárca tájékoztatása szerint. A Miniszterelnökség 

vasárnap, az MTI-hez eljuttatott közleményében azt írta: Szilágyi Péter szombaton az Erdélyi 

Világszövetség által szervezett Wass Albert-emlékesten, az író születésének 110., halálának 

20. évfordulója alkalmából úgy fogalmazott: Wass Albert életműve nemcsak emlékezések, 

szívhez szóló versek és írások sora, hanem egyben "a magyar emigráció küldetésének 

legtisztább megfogalmazása: szóvivői lenni a hazának". 

 

Magyar Arany Érdemkereszttel tüntették ki Lengyel Lászlót, a Magyar Tanya 
alelnökét 
2018. május 6. – MTI, ma.hu 

Áder János államfő Magyar Arany Érdemkereszttel tüntette ki Lengyel Lászlót, a 

pennsylvaniai Magyar Tanya elnevezésű kulturális és sportkomplexum alelnökét, az amerikai 

magyarság kiemelkedő személyiségét. A kitüntetést Philadelphiában rendezett bensőséges 

ünnepség keretében Szabó László, Magyarország washingtoni nagykövete adta át. A 67 éves 

Lengyel László 2010 óta a pennsylvaniai Magyar Tanya elnöke volt, tavaly óta pedig alelnöke. 

A Magyar Tanya a pennsylvaniai Bartóban fekszik 122 hektárnyi erdős területen, és több mint 

fél évszázada az amerikai magyarok egyik találkozóhelye, ahol vendégszobák, úszómedencék, 

sportpályák várják a kikapcsolódni, pihenni vágyókat.  

 

Elhunyt Pogány Erzsébet 
2018. május 6. – Ma7.sk, Felvidék Ma, Körkép 

Vasárnap délelőtt, életének 59. évében elhunyt Pogány Erzsébet a Felvidék.ma hírportált 

kiadó Szövetség a Közös Célokért igazgatója - adta hírül laptársunk. A rendszerváltoztatást 

követően a Duray Miklós által irányított Együttélés Politikai Mozgalom központi irodájának a 

vezetője volt. Több választási kampányt vitt sikerre, nemcsak itthon, hanem Magyarországon, 

a Magyar Demokrata Fórumnál is. Később a Csoóri Sándor és Dobos László nevével 

fémjelzett Magyarok Világszövetségében dolgozott, majd 2001-től jött a Szövetség a Közös 

Célokért időszaka, melyben többek között 2005-ben elindította az első felvidéki magyar 

hírportált. 

 

„EU, segíts nekünk!” – szegedi demonstráció a marosvásárhelyi magyar 
orvosképzés megőrzéséért 
2018. május 4. – MTI, Krónika, hirado.hu, transindex.ro, Nyugati Jelen, maszol.ro 

A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvosképzés megőrzése érdekében tartottak demonstrációt 

a szegedi Dóm téren pénteken, a tiltakozók petíciót adtak át Vytenis Andriukaitisnak, az 
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http://webradio.hu/hirek/belfold/szilagyi-peter-a-magyarsag-halozata-el-es-mukodik
http://www.ma.hu/belfold/314695/Magyar_Arany_Erdemkereszttel_tuntettek_ki_Lengyel_Laszlot_a_Magyar_Tanya_alelnoket
http://www.ma.hu/belfold/314695/Magyar_Arany_Erdemkereszttel_tuntettek_ki_Lengyel_Laszlot_a_Magyar_Tanya_alelnoket
https://ma7.sk/kozelet/aktualis/elhunyt-pogany-erzsebet
https://kronika.ro/erdelyi-hirek/beu-segits-nekunkr-n-szegedi-demonstracio-a-marosvasarhelyi-magyar-orvoskepzesert
https://kronika.ro/erdelyi-hirek/beu-segits-nekunkr-n-szegedi-demonstracio-a-marosvasarhelyi-magyar-orvoskepzesert
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Európai Bizottság egészségügyért és élelmiszer-biztonságért felelős biztosának. A tüntetők 

közül többen is EU help us! (EU, segíts nekünk!) feliratú mellényt viseltek, és 

transzparenseket emeltek a magasba, melyeken a többi közt a Marosvásárhelyi Orvosi és 

Gyógyszerészeti Egyetem (MOGYE) magyar tagozatának megvédését kérték az uniótól, 

valamint azt követelték, hogy biztosítsák a romániai magyar kisebbség számára is a 

lehetőséget, hogy anyanyelvén beszélhessen az orvossal. 

 

Lettországban is leadták az MSPI aláírásokat, Vincze bírálta a letteket  
2018. május 4. – transindex.ro, maszol.ro 

Csütörtökön, május 3-án átnyújtották Rigában a Nemzeti Választási Hatóságnak a Minority 

SafePack kezdeményezés támogatására Lettországban gyűjtött aláírásokat. Az orosz közösség 

8252 támogató nyilatkozata révén Lettország egyike annak a tizenegy tagállamnak, amelyben 

a kisebbségvédelmi kezdeményezés átlépte a küszöböt. A FUEN elnöke ezzel a végére ért 

európai körútjának, amelynek során a helyi tagszervezetekkel közösen tíz ország nemzeti 

hatóságánál adtak le aláírásokat. A többi szignót postán kapták meg az illetékes intézmények. 

A körút április 11-én Bukarestben kezdődött. 

 

Kelemen Hunor: alkotmány fölé emelnék a prefektusokat 
2018. május 4. – maszol.ro, transindex.ro 

A közigazgatási törvénytervezet jelenlegi formája elfogadhatatlan, és ezt támasztja alá a 

kormány száz módosító indítványa is – mondta Kelemen Hunor pénteken Széken, a Kolozs 

Megyei Önkormányzati Konferencián. Hozzátette: a tervezetben nemcsak a prefektus 

hatáskörét emelnék az alkotmány fölé, hanem cenzúráznák az önkormányzatok tervezeteit is, 

a jegyző aláírásához kötnék ezek közvitára bocsátását. 

 

Román tantárgyversenyen jól teljesítő magyar diákoknak gratulált a 
miniszterelnök 
2018. május 4. – maszol.ro, szekelyhon.ro 

Román tantárgyverseny magyar díjazottjainak gratulált pénteken Viorica Dăncilă kormányfő. 

A Hargita, Kovászna, Maros és Brassó megyei magyar tannyelvű iskolákban tanuló diákokat, 

akik a román nyelv és irodalom tantárgyversenyen dobogós helyezéseket értek el, a fővárosi 

Victoria-palotában fogadták a verseny partnerintézményeinek - a kormánynak, a Hargita 

megyei prefektusi hivatalnak, a Csíkszeredai Románok Egyesületének és a csíkszeredai 

Márton Áron Alapítványnak - képviselői. 

 

Beszámoló a székelyföldi műjégpálya-fejlesztésekről és a hokiakadémia 
működéséről 
2018. május 5. – MTI, Krónika, szekelyhon.ro 

A magyar állam által támogatott Székelyföldi Jégkorong-akadémia működésének második 

idénye után egyre több a műjégpálya Székelyföldön – jelentette ki pénteki csíkszeredai 

sajtótájékoztatóján Tánczos Barna, az akadémiát működtető Mens Sana Alapítvány elnöke. 
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http://itthon.transindex.ro/?hir=51482
http://itthon.transindex.ro/?hir=51485
http://www.maszol.ro/index.php/tarsadalom/95814-roman-tantargyversenyen-jol-teljesit-magyar-diakoknak-gratulalt-a-miniszterelnok
http://www.maszol.ro/index.php/tarsadalom/95814-roman-tantargyversenyen-jol-teljesit-magyar-diakoknak-gratulalt-a-miniszterelnok
https://kronika.ro/sport/beszamolo-a-szekelyfoldi-mujegpalya-fejlesztesekrol-es-a-hokiakademia-mukodeserol
https://kronika.ro/sport/beszamolo-a-szekelyfoldi-mujegpalya-fejlesztesekrol-es-a-hokiakademia-mukodeserol
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Amint Tánczos Barna, a Román Jégkorongszövetség korábbi elnöke elmondta: Székelyföldön, 

egy 150 kilométeres körzetben hamarosan nyolc műjégpályán lehet jeges sportokat űzni, és 

további egy pálya építése van folyamatban. 

 

Elismerték a töretlen munkát: Áder János által adományozott kitüntetéseket 
adtak át Kolozsváron 
2018. május 5. – Krónika 

A közösségépítés, az intézményfejlesztés és a román–magyar kapcsolatok ápolása jegyében 

adtak át magyar állami kitüntetéseket pénteken délután Kolozsváron. A kolozsvári 

főkonzulátusnak az Agapé szálló rendezvénytermében tartott ünnepségén Zákonyi Botond, 

Magyarország bukaresti nagykövete a Magyar Érdemrend tisztikeresztjét nyújtotta át Rezi 

Eleknek, a Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet jelenlegi rektorhelyettesének, volt 

rektorának, Lucian Nastasă-Kovács, a Kolozsvári Szépművészeti Múzeum igazgatója a 

Magyar Érdemrend lovagkeresztjét kapta, Csendes Lajos, Koltó község polgármestere Magyar 

Érdemkeresztben részesült, míg Markó Hajnal, a nagybányai Teleki Magyar Ház 

programszervezőjének a Magyar Arany Érdemkeresztet adományozta Áder János 

köztársasági elnök. 

 

Tizenöt éves az aradi Szabadság-szobor Egyesület 
2018. május 5. – maszol.ro, Nyugati Jelen 

Megalapításának 15. évfordulóját ünnepelte péntek este az aradi Szabadság-szobor Egyesület, 

a ma is aktív civil szervezet a tizenhárom vértanú emlékművének újraállítására jött létre 

2003-ban. Az akkor már négy éve a sok évtizedes várfogságból kikerült, restaurálás alatt lévő 

Szabadság-szobor újbóli köztérre állításának egyfajta háttérintézményeként alapították meg 

az aradi magyar értelmiségiek az érdekvédelmi szervezettel közösen. 

 

Székely zászlót téptek le egy portáról a Dinamo-drukkerek Illyefalván – újat 
tűztek ki a helyébe 
2018. május 5. – szekelyhon.ro, Krónika 

A székely kapura, illetve a tűzoltószertárra kitűzött székely zászlóit tépték le hétfőn a Dinamo 

futballcsapat drukkerei az illyefalvi Molnár Mihálynak – tájékoztat az RMDSZ háromszéki 

szervezetének sajtóirodája. 

 

Külföld felé veszi az irányt a végzősök közel háromnegyede 
2018. május 5. – szekelyhon.ro 

A szakiskolákban végző, szakmát tanuló végzősök többsége továbbra is külföldön néz 

munkalehetőség után, holott jó ideje erőteljes kampány zajlik a hazai munkavállalás 

népszerűsítése mellett a térségben. 

 

Kedvezőtlen ítéletet kapott Árus Zsolt a strasbourgi emberi jogi bíróságon az 
őrtűzgyújtáskor elkobzott fa ügyében 
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https://kronika.ro/erdelyi-hirek/elismertek-a-toretlen-munkat-ader-janos-altal-adomanyozott-kitunteteseket-adtak-at-kolozsvaron
https://kronika.ro/erdelyi-hirek/elismertek-a-toretlen-munkat-ader-janos-altal-adomanyozott-kitunteteseket-adtak-at-kolozsvaron
http://www.maszol.ro/index.php/tarsadalom/95839-tizenot-eves-az-aradi-szabadsag-szobor-egyesulet
https://szekelyhon.ro/aktualis/szekely-zaszlot-teptek-le-egy-portarol-a-dinamo-drukkerek-ilyefalvan-n-ujat-tuztek-ki-a-helyebe
https://szekelyhon.ro/aktualis/szekely-zaszlot-teptek-le-egy-portarol-a-dinamo-drukkerek-ilyefalvan-n-ujat-tuztek-ki-a-helyebe
https://szekelyhon.ro/aktualis/kulfold-fele-veszi-az-iranyt-a-vegzosok-kozel-haromnegyede
https://szekelyhon.ro/aktualis/kedvezotlen-iteletet-kapott-arus-zsolt-a-strasbourgi-emberi-jogi-birosagon-az-ortuzgyujtaskor-elkobzott-fa-ugyeben
https://szekelyhon.ro/aktualis/kedvezotlen-iteletet-kapott-arus-zsolt-a-strasbourgi-emberi-jogi-birosagon-az-ortuzgyujtaskor-elkobzott-fa-ugyeben
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2018. május 6. – szekelyhon.ro, Krónika 

A strasbourgi emberi jogi bíróság nem talált semmilyen jogsértést, így elutasította Árus Zsolt 

egyik panaszát. Ebben Árus azt kérte, hogy állapítsák meg: a román igazságszolgáltatás 

tisztességtelen eljárás után hozott elmarasztaló ítéletet a Székelyföld határának 

kivilágításához gyújtott őrtűzhöz szállított fa elkobzása és az azt követő eljárás kapcsán. Árus 

Zsolt nem hagyja annyiban. 

 

Erősíteni kellene a kisebbségi műsorokat 
2018. május 7. – Krónika 

Kívülről nagyon szép kép alkotható a romániai regionális és kisebbségi nyelveken zajló 

közszolgálati televíziózásról, belülről viszont mindez jóval árnyaltabbnak tűnik – derült ki 

azon a szakmai konferencián, amelyet a hétvégén szerveztek a TVR marosvásárhelyi 

stúdiójának tízéves fennállása alkalmából. A rendezvényen elhangzott, a kisebbségi 

szerkesztőségek mind személyzeti, mind műszaki szempontból komoly erősítésre szorulnak. 

 

Csáky Pál az EP-ről Komáromban: Ebben különbözik az MKP a Most-Hídtól 
2018. május 4. – Ma7.sk 

Komáromi diákoknak rövid időn belül másodszor tartott előadást az Európai Unió 

tevékenységéről és gondjairól Csáky Pál május 4-én. A Selye János Gimnáziumban tartott 

előadásban a Magyar Közösség Pártja EP-képviselője leszögezte: bár az EU-nak sok hibája 

van, amelyeken javítani kell, de nincs alternatívája. Mivel a fiatalokat is szeretné meggyőzni 

annak támogatásáról, hamarosan hajdani ipolysági alma materében, ősszel pedig a Selye 

János Egyetemen ad majd elő. 

 

Bugár hibája 
2018. május 5. – Ma7.sk 

A pártpreferenciákról nemrégiben közzétett felmérések azt mutatják, a szlovákiai politikai és 

közéletben zajló események elsősorban Robert Fico pártját rázták meg, Bugár Béláét szinte 

egyáltalán nem. Miután a Most-Híd elnöke bejelentette, pártja előrehozott választásokat 

akar, sokat várt tőle a társadalom. S amíg az események rendkívül gyors leforgása mellett 

Robert Fico belebukott a kettős gyilkosság után kialakult helyzetbe, Bugárral szinte semmi 

sem történt. 

 

Az MKP és a KDH is szolidaritást vállal a tüntető gazdákkal 
2018. május 5. – Ma7.sk 

A Magyar Közösség Pártja támogatja és kiáll a szlovákiai gazdák azon követelései mellett, 

amelyek az agráriumban évek óta felhalmozódó problémák mielőbbi megoldására irányulnak 

- közölte Varga Péter, a párt mezőgazdasági és környezetvédelmi alelnöke a ma7-tel. „Az MKP 

eddig több nyilatkozatában is rámutatott, hogy az agrárium, az élelmiszeripar és ezen belül a 

szlovákiai gazdák gondjai nem tartoznak a szlovák kormány prioritásai közé. Több 
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https://ma7.sk/kozelet/csaky-pal-az-ep-rol-komaromban-ebben-kulonbozik-az-mkp-a-most-hidtol
https://ma7.sk/kozelet/aktualis/bugar-hibaja
https://ma7.sk/kozelet/az-mkp-es-a-kdh-is-szolidaritast-vallal-a-tunteto-gazdakkal
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alkalommal szólította fel a szlovák kormányt, hogy ezen a területen minél hamarabb hozzon 

létre szakmailag megalapozott változásokat és reformokat.” 

 

Nyitra megye nyolc településén növelik az óvodai férőhelyeket 
2018. május 6. – bumm.sk 

A földművelési és vidékfejlesztési minisztérium 2,1 millió eurós támogatást hagyott jóvá 

annak a nyolc projektnek a támogatására, amely a Nyitra megyei óvodák kapacitásának 

megnövelését célozta meg. A támogatásnak köszönhetően három városban és öt községben 

növekszik meg a helyi óvodák kapacitása. A minisztérium információi szerint a megye 

óvodáiban összesen 177 új hely lesz. 

 

Sok a felvidéki versenyző az Ősi Tudás rovásírás-vetélkedőn 
2018. május 6. – Ma7.sk 

Ígéret havának (május) 4. napján tartották meg Pozsonyeperjesen a XIV. Ősi Tudás Felvidéki 

Országos Rovásírás-vetélkedő és Műveltségi Találkozó nyugati körzeti döntőjét. A Palóc 

Társaság és a Felvidéki Rovók által szervezett versenybe idén több mint 150-en jelentkeztek 

országszerte, a Csallóközben csaknem 80 tanuló mérte össze tudását. Fülek és Ipolyszalka 

után Pozsonyeperjes volt a helyszíne a harmadik, egyben utolsó körzeti döntőnek. 

 

Varga: Olyan agrárpolitikai koncepcióra van szükség, amely felemeli a vidéki 
gazdaságokat 
2018. május 6. – Körkép 

„Nagyon sürgősen egy átfogó agrárpolitikai koncepció megalkotására van szükség, amely 

felemeli a vidéki gazdaságokat. Minderre azért lenne szükség, mert nagyon nehéz helyzetbe 

került a szlovákiai agrárium és élelmiszeripar.” Hangsúlyozta, a mostani állami agrárpolitikát 

a nagyipari lobbik határozzák meg, a mezőgazdasági minisztérium tevékenysége pedig 

kimerül abban, hogy lehívja az uniós agrártámogatásokat. „Nincsenek olyan tanácsadó és 

támogató szervek, amelyek a kisebb családi vállalkozásokat felkarolnák.” 

 

A budapesti szerb tannyelvű gimnázium diákjait Deli Andor látta vendégül 
Brüsszelben 
2018. május 4. - Pannon RTV 

A tanulók a „Fiatalok szerepe Magyarország és Szerbia európai jövőjében” címmel 

meghirdetett esszépályázat nyerteseiként vehettek részt a belgiumi tanulmányúton. A 

budapesti Nikola Tesla Szerb Tanítási Nyelvű Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és 

Kollégium három diákjának és tanárainak alkalmuk nyílt ellátogatni az Európai Parlamentbe, 

a Parlamentáriumba, valamint találkozni Szerbia EU-s nagykövetével is. A budapesti szerb 

tannyelvű gimnázium a magyarországi szerbeken kívül számos szerbiai fiatalnak is 

lehetőséget ad, hogy egy európai uniós oktatási intézményben szerezzen érettségit és 

megismerkedjen a magyar kultúrával és nyelvvel, ezzel segítve a jószomszédi viszonyok 
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http://www.bumm.sk/regio/2018/05/06/nyitra-megye-nyolc-telepulesen-is-novelik-az-ovodai-ferohelyeket
https://ma7.sk/tajaink/sok-a-felvideki-versenyzo-az-osi-tudas-rovasiras-vetelkedon
http://www.korkep.sk/cikkek/interju/2018/05/04/varga-olyan-agrarpolitikai-koncepciora-van-szukseg-amely-felemeli-videki-gazdasagokat
http://www.korkep.sk/cikkek/interju/2018/05/04/varga-olyan-agrarpolitikai-koncepciora-van-szukseg-amely-felemeli-videki-gazdasagokat
https://pannonrtv.com/rovatok/regio/budapesti-szerb-tannyelvu-gimnazium-diakjait-deli-andor-latta-vendegul-brusszelben
https://pannonrtv.com/rovatok/regio/budapesti-szerb-tannyelvu-gimnazium-diakjait-deli-andor-latta-vendegul-brusszelben


 

 

 

Napi Nemzetpolitikai Sajtószemle – 2018. május 7. 
7 

elmélyülését - mondta a Szabadkai Magyar Rádió Napindító című műsorában Deli Andor, 

vajdasági származású, Fideszes EP-képviselő. 

 

Mesterkurzus a Szabadkai Zeneiskolában 
2018. május 4. - Pannon RTV 

Maczkó Mária magyarországi népdalénekes Galga menti mesterkurzust tart a Szabadkai 

Zeneiskolában. Az énektanfolyam két napig tart a bácskai településen. A kurzusra Vajdaság 

több pontjáról érkeztek a fiatalok, olyanok is, akik a Zeneiskola diákjai és olyanok is, akiket 

más úton hódított meg a népzene világa. Az elismert népdalénekesnek komoly kötődése van a 

szabadkai intézményhez, mivel egykori diákja, Csizmadia Anna népdalénekes is itt tanult. 

 

Pacsér: „Ünnep a szívnek, ünnep a léleknek…” 
2018. május 6. – Vajdaság.ma 

Kopjafa koszorúzással egybekötött ünnepi istentiszteleten emlékeztek meg ma délelőtt a 

pacséri református templomban az idetelepedés 232. évfordulójáról és az anyák napjáról. 

1786 áprilisában és májusában 206 kisújszállási család hagyta el szülőföldjét, és telepedett le 

Pacséron új hazát keresve a jobb élet reményében. 

 

Hamarosan renoválják a kápolna belsejét 
2018. május 5. – Magyar Szó 

Az adai katolikus temetőben csütörtök este megtartották a közelmúltban külsejében megújult 

Szent I. Sándor pápa kápolna búcsúját, amely alkalmából a helyszínen misét mutatott be 

Szungyi Károly plébános. Ezt követően Varga Elfride, a II. helyi közösség titkára mondott 

alkalmi beszédet a kápolna felújítása alkalmából, valamint fellépett a Vadvirág 

Hagyományápoló Kör asszonykórusa és Bodros tamburazenekara is. 

 

Szeretettel készültek a bácskossuthfalvi református óvoda gyermekei anyák 
napjára 
2018. május 6. - Pannon RTV 

Anyák napi műsorral és saját készítésű ajándékkal kedveskedtek a bácskossuthfalvi 

református óvoda gyermekei anyukájuknak. Az ünnepi istentiszteleten köszöntötték fel az 

édesanyákat. Gyermekének töltötte be a bácskossuthfalvi református templomot. Tavaszi 

dallamokkal köszöntötték az édesanyákat az óvodások az istentiszteleten. 

 

Hétfőn lesz a szabadkai Zsinagóga újraavatási ceremóniája 
2018. május 6. - Pannon RTV 

Az előkészületek javában tartanak, miközben vasárnap is kisebb-nagyobb csoportok 

látogatták a patinás épületet, hogy kívül-belül megcsodálják. A Tóra ünnepélyes 

elhelyezésével újra imahellyé válik. Csaknem négy évtizeden át tartott a szabadkai Zsinagóga 

felújítása. Ez idő alatt több alkalommal került kritikus állapotba az épület, többek között, 

amikor elkorhadtak a fagerendák és félő volt, hogy a kupola beszakad. Ténylegesen 2005-től 
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gyorsultak fel a felújítási munkálatok, és az idén sikerült befejezni a Zsinagóga teljes 

felújítását. 

 

Vajdasági derbit rendeznek a Szerb Labdarúgó Első Ligában 
2018. május 4. - Pannon RTV 

Vajdasági derbit rendeznek a Szerb Labdarúgó Első Liga hétvégi fordulójában. A topolyai TSC 

az Inđija csapatát fogadja. A mérkőzésre ezúttal is ingyenes a belépő. Kiváló formában várja 

az Inđija elleni bajnokit a TSC labdarúgó csapata. A topolyai kék-fehérek az elmúlt négy 

fordulóban három győzelmet arattak. A vasárnapi hazai mérkőzésen is az újabb három pont 

begyűjtése lesz a cél, mondta a csapatot irányító Predrag Rogan. 

 

Öt iskola kapott számítástechnikai eszközöket 
2018. május 4. – karpatalja.ma, Kárpátalja 

A magyarországi Felső-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság lecserélte átlagosan öt évvel ezelőtt 

beszerzett informatikai eszközeit, amelyeket kárpátaljai magyar iskoláknak ajánlott fel. 

Bodnár Gáspár, az említett vízügyi igazgatóság igazgatója megkereste Seszták Oszkárt, a 

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat elnökét, hogy segítsen az eszközök célba 

juttatásában. Végül Brenzovics Lászlónak, a KMKSZ elnökének és Nagy Bélának, a 

Kárpátaljai Református Egyházkerület (KRE) főgondnokának közreműködésével május 

harmadikán öt kárpátaljai iskola képviselői átvehették a 36 számítógépből, valamint 

monitorokból, a hozzájuk szükséges eszközökből és három nagy teljesítményű fénymásolóból 

álló adományt. 

 

Jövő héten érkezik Kárpátaljára az ukrán miniszterelnök 
2018. május 4. – karpatalja.ma 

Május 11-én tesz munkalátogatást megyénkben Volodimir Hrojszman ukrán miniszterelnök – 

közölte a mukachevo.net május 5-én. A portál – a Kárpátaljai Megyei Közigazgatási 

Hivataltól származó – információi szerint a miniszterelnök Ungváron találkozik a megye 

vezetőivel, majd a munkácsi járási Boboviscsére (Borhalom) is ellátogat, hogy megtekintse a 

területben rejlő borászati lehetőségeket, továbbá elindítja a Tisza határátkelőhöz vezető 

útszakasz felújítási munkálatait. 

 

Hamarosan elindulhat a Munkács–Budapest vonatjárat 
2018. május 4. – karpatalja.ma 

Bár 2017-re prognosztizálták a Munkács–Budapest járat beindítását, a tervek megvalósítása 

továbbra is várat magára. A napokban viszont pozitív lépések történtek az ügyben. – 

Befejeződtek a tárgyalások a magyarországi partnerekkel, akik készek járatot biztosítani a két 

város között – közölte Jevhen Kravcov, az Ukrzaliznicja vezetője május 5-én Facebook-

oldalán. 
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Az útjavítás útvesztői – Interjú Barta Józseffel 
2018. május 4. – Kárpátalja 

Közismert tény, hogy Kárpátalja-szerte szörnyű állapotban vannak az utak. Az utóbbi időben 

elszaporodtak az olyan esetek, amikor az utak minősége miatt elkeseredett lakosok lezárják a 

forgalmat és útjavítást követelnek. Barta Józsefet, a Kárpátaljai Megyei Tanács, illetve a 

KMKSZ alelnökét az utak minőségéről, azok javítási lehetőségeiről kérdezte a Kárpátalja 

hetilap munkatársa. 

 

EPMSZ Akadémiai Napok Kárpátalján 
2018. május 4. – Kárpátinfo 

Az Európai Protestáns Magyar Szabadegyetem (EPMSZ) történetében először Kárpátaljára 

szervezte Akadémiai Napok elnevezésű programsorozatát, amelynek központi helyszíne 

Jánosiban a Helikon Hotel volt, de egyes előadásokat a nagybégányi református templomban 

és a beregszászi főiskolán is tartottak. Az EPMSZ 1969-ben jött létre, hogy a magyar 

protestáns egyházak nyugatra emigrált hívei számára egységes szellemi műhelyt, tudományos 

fórumot biztosítson. A Szabadegyetem fontos feladatának tekinti a Kárpát-medencében a 

párbeszéd és kölcsönös megértés erősítését, a szabad, független fórum fenntartását. A nyugati 

magyar diaszpóra körében erősíteni kívánja a magyar kultúrát és a tömbmagyarsággal való 

közösség érzését. 

 

Két magyar nemzetiségi képviselőjelölt 
2018. május 4. – Muravidéki Magyar Rádió 

Szlovéniában 2018. június 3-án tartanak előrehozott országgyűlési választásokat, miután 

Miro Cerar kormányfő márciusban lemondott. A választásokon induló pártoknak a 

jelöltlistákat, a nemzetiségi országgyűlési képviselőjelölteknek pedig a jelöléseket éjfélig 

kellett benyújtaniuk az Országos Választási Bizottsághoz. A magyar nemzetiségi parlamenti 

képviselői tisztségre ketten jelöltették magukat. 

 

Anyák napja a bécsi magyaroknál 
2018. május 6. – volksgruppen.orf.at 

Május 7-én hétfőn 17 órától köszöntik az anyukákat és nagymamákat a Bécsi Magyar 

Iskolaegyesület növendékei. A Collegium Hunagricumban működő iskola diákjai dalban és 

versekkel fejezik ki szeretetüket. 

 

Sopronba látogattak a gráci magyarok 
2018. május 5. – volksgruppen.orf 
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A leghűségesebb város volt május 5-i úti célja a gráci magyaroknak. A Magyar Katolikus 

Közösség tagjai számára már hagyomány, hogy évente egyszer ellátogatnak az anyaországba, 

hogy megismerjék a magyar épített és kulturális örökség értékeit. 

 

Elektronikus sajtó 

 

 

Határok nélkül 

2018. május 4. – Kossuth Rádió 

 

A bukaresti parlament elutasította a Székelyföld területi autonómiájáról szóló 

törvényjavaslatot 

A bukaresti parlament szenátusának emberi jogi, vallási és kisebbségi szakbizottsága 

csütörtöki ülésén elutasította a Székelyföld területi autonómiájáról szóló törvényjavaslatot, 

amelyet Kulcsár Terza József háromszéki képviselő egyéni törvényjavaslatként terjesztett be 

tavaly decemberben. Az autonómiával - úgy általában semmi baj, mondta a bizottság elnöke, 

de etnikai alapon elfogadhatatlan. 

 

Kárpátalján 5 magyar iskola kapott korszerű számítógépeket a Szabolcs-

Szatmár-Bereg megyei vízügyi igazgatóságtól 

Kárpátalján 5 magyar iskola kapott korszerű számítógépeket a Szabolcs-Szatmár-Bereg 

megyei vízügyi igazgatóságtól. A 36 számítógépből és nyomtatókból álló ajándékot Szabolcs-

Szatmár-Bereg megyei közgyűlés elnöke Seszták Oszkár adta át, mint mondta – Kárpátaljával 

szomszédos megyeként különösen fontosnak tartják, hogy az itt élő magyarok és az egész 

térség az anyaországgal együtt tudjon fejlődni oktatási, gazdasági, egészségügyi és egyéb 

téren is.  

 

Újabb felújított óvodákat adott át Grezsa István Kárpátalján 

A Magyar Kormány által meghirdetett Kárpát-medencei Óvodafejlesztési Program keretében 

4 felújított óvodát avattak fel a Beregszászi járásban.  
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Az Újvidéki Egyetemre szervez látogatást jövendőbeli egyetemisták számára a 

Magyar Nemzeti Tanács 

Érdemes a délvidéki fiataloknak előbb otthon körbe nézni, hogy milyen továbbtanulási és 

kollégiumi lehetőségek vannak, mert vannak. Erről szeretné meggyőzni a fiatalokat a Magyar 

Nemzeti Tanács. Szombaton az Újvidéki Egyetemre szerveznek látogatást a jövendőbeli 

egyetemisták számára, majd Szabadkára lesz hasonló kirándulás, és közben azt is 

megtudhatják a fiatalok, hogy milyen támogatást vehetnek igénybe, ha a Vajdaságban 

folytatják tanulmányaikat.  

 

23. Bánsági Magyar Napok 

A 23. Bánsági Magyar Napok hagyományosan a térség magyar képzőművészeinek 

kiállításával kezdődött. Az idén viszont formabontón, Sepsiszentgyörgyön mutatkoztak be a 

temesvári művészek, míg Temesváron a sepsiszentgyörgyiek. A megnyitón a Határok nélkül 

riportere a főszervező Temesvári Magyar Nőszövetség elnökét, Szász Enikőt kérdezte a május 

13-ig tartó rendezvénysorozatról. 

 

Kisiratoson egy emlékszobát rendeztek be a falu jeles szülöttének, Godó Mihály 

néhai jezsuita szerzetesnek 

Kisiratoson egy emlékszobát rendeztek be a falu jeles szülöttének, Godó Mihály néhai jezsuita 

szerzetesnek. Az Arad megyei, magyar határ menti településről származó páter a 

kommunizmus szellemi ellenállásának egyik jelképes alakja volt. A látogatók a szerzetes 

személyes tárgyai tekinthetik meg, - a reverendáját, fényképezőgépét, kazettás magnóját, de a 

várnak további felajánlásokat a helybéliektől, akik őriznek valamilyen tárgyat Godó 

Mihálytól.  

 

4. Felvidéki Vágta 

Színes családi programok és izgalmas lóverseny - ezt ígéri idén is a Felvidéki Vágta, amelyet 

4. alkalommal szervez meg Dunaszerdahely városa. A kétnapos rendezvényre június 22-én és 

23-án kerül sor, a város lovasa címet elnyerő versenyző pedig bejut a szeptemberi Nemzeti 

Vágtára Budapesten. 

 

Csíki versünnep 

Varga Sándor hat évvel ezelőtt kezdeményezte Székelyföldön a versünnepet és a nyári 

verstábort. Célja az volt, hogy a fiatalokat a versek szeretetére és a versmondásra ösztönözze. 

A helyszín Csíkpálfalva és a szomszédos Csomortán. Varga Sándor halála után a családja 

vállalta a már-már hagyományosnak mondható rendezvény szervezését. Az idei csíki 

versünnepről készített összeállítást a Határok nélkül riportere. 
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Határok nélkül 

2018. május 5. – Kossuth Rádió 

 

Nagybánya - Kincsek otthona című rendezvény Budapesten  

A határon túli vidékek sorában Nagybánya is bemutatkozott Budapesten, a Magyarság 

Házában kiállításokkal, előadásokkal, zenés-táncos programokkal, kóstolókkal. Láthattunk 

mesés bányavirágokat, hallhattuk keletkezésük történetét.  A következő beszélgetés a 

kiállított régi képeslapokról és kortárs festményekről szól, hiszen Nagybánya a festők városa - 

is. 

 

Bemutatták a Rétesország meséi című kötetet 

A muzslyai Kovács Jolánka nemrégen megjelent mesekönyvét, a Rétesország meséi című 

kötetet mutatták be a helyi általános iskola alsós diákjainak. A szerzőt, aki az iskola 

könyvtárosa, jól ismerik a tanulók, ám voltak közöttük olyan gyerekek is, akik most hallották 

először, hogy akitől a könyveket kölcsönözik ki az iskolában – maga is író.  

 

Különleges tárlat a nagyváradi várban 

Különleges tárlat nyílt a nagyváradi várban a XXVII. Festum Varadinum ünnepségsorozat 

részeként. Az érdeklődők Berde Mária írónő és Berde Amál festőművész pályaképét 

ismerhetik meg, okmányok, műalkotások és riportok segítségével. A kiállítás célja: 

példaéértékű női pályaképek bemutatása - mondja Szebeni Zsuzsa, a Balassi Intézet 

sepsiszentgyörgyi fiókjának vezetője. 

 

Mester és tanítványai címmel nyílt kiállítás a pozsonyi Magyar Intézetben 

Mester és tanítványai címmel nyílt kiállítás a pozsonyi Magyar Intézetben Barcsay Jenő és 

három tanítványa, Deim Pál, Konok Tamás és Balogh László szitanyomataiból. Ez a Kárpát-

medence több magyar közösségét megjárt vándorkiállítás az első képzőművészeti tárlat a 

Magyar Intézet új termeiben. A szervező, a Barcsay Jenő Képzőművészeti Alapítvány emellett 

könyvcsomaggal is megajándékozza a határon túli magyar iskolákat és könyvtárakat. A 

kiállítás ünnepélyes megnyitóján Gertler Teó, a Virtuózok felfedezettje szolgáltatta a 

muzsikát. 

 

Pozsonyban a népzenei képzés terén is sok a tennivaló 

Pozsonyban a népzenei képzés terén is sok a tennivaló, hiszen intézményesített formában 

még nem létezik - mondja Korpás Éva a most következő beszélgetésben, amelynek apropója, 

https://www.mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth?date=2018-05-05_19:30:00&enddate=2018-05-05_20:10:00&ch=mr1
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hogy Libidaridom című Éva legújabb, gyerekeknek és felnőtteknek szóló világzenei lemezét 

május 13-án mutatják be a felvidéki Révkomáromban. 

 

Kárpát Expressz 

2018. május 5. – Határok nélkül 

Májusfa-állítás Tiszapéterfalván 

A kárpátaljai Tiszapéterfalva központjában nagy a sürgés-forgás. Kicsik és nagyok azért 

érkeztek ide, hogy közösen állítsák fel a falu nagy májusfáját. 

 

Hatvanéves Ipolynyék magyar iskolája 

A felvidéki Ipolynyék község Balassi Bálint magyar tannyelvű alapiskolájának diákjai az 

iskola hatvanadik évfordulójára készített emlékkönyvet nézegetik. A kerek születésnapot 

méltón megünneplik a községben. 

 

Birkanyíró és pörköltfesztivál Zentán 

Tizenhatodik alkalommal rendeztek birkanyíró és pörköltfőző fesztivált Zentán. A rendezvény 

fő célja a birkanyírás ősi mesterségének bemutatása. 

 

Gyergyói ökölvívó akadémia 

Akárcsak Székelyföld más városaiban, Gyergyószentmiklóson is a járműforgalom uralja a 

tereket manapság. Vannak azonban, akik a testmozgást választják, így a tavaly januárban 

létrehozott Erdélyi Madárféeszek Godako Ökölvívó Akadémia gyergyószentmiklósi tagjai. 

 

Térkép 

2018. május 5. – Duna World  

 

A Békás-szorostól 15km-re található egy elszigetelt erdélyi falu, Háromkút. A pap 

Gyergyószentmiklósról jár ide, a gyerekek pedig oda iskolába. A hegyi településen nincs 

orvosi ellátás, nincs posta, sőt munkahely sem. Egyetlen üzletük van, ahol az alapvető 

élelmeket vásárolhatják meg az ott élők. A lakosok többsége mezőgazdaságból él. Saját és a 

közösség erejére számíthatnak. Azonban mindig érkeznek segítők. Legutóbb a Caritas 

https://www.mediaklikk.hu/video/karpat-expressz-2018-05-06-i-adas-6/


 

 

 

Napi Nemzetpolitikai Sajtószemle – 2018. május 7. 
14 

Vidékfejlesztési Egyesülete fóliasátrakat telepített, hogy a zord éghajlat alatt tudjanak 

zöldséget termeszteni.  

 

Az aradi Csiky Gergely Főgimnázium diákjai jótékonysági sütivásáron gyűjtöttek pénzt azzal a 

céllal, hogy szabadtéri játékokat vásároljanak és ezzel barátságosabbá varázsolják iskolájuk 

udvarát.  

 

Megalakult Nagyvárad Várostörténeti Múzeuma- és Kulturális Komplexuma, a Szent László 

király sírját mai napig rejtő nagyváradi várban.  

 

A segíteni akarás inspirálta Jónás Tibor munkácsi festőt, aki elhatározta, hogy festőiskolát 

indít tehetséges roma gyermekek számára, akiknek esélyük sem lenne más, fizetős iskolába 

eljutni. A RomArt Képzőművészeti Iskolában ingyen tanulhatnak a gyerekek. Többségük a 

munkácsi cigánytáborból jár a csodaiskolába.  

 

A tehetségekre Kárpátalján is egyre több figyelmet szentelnek. 7 évvel ezelőtt a II. Rákóczi 

Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskolán létrejött a Felsőoktatási Tehetséggondozó Tanács. Az 

egyik legjelentősebb rendezvényük a Kárpátaljai Tudományos Diákköri Konferencia, amelyen 

kárpátaljai és magyarországi egyetemek hallgatói vesznek részt.  

 

Tavaly erdélyi háziorvos nyerte meg Az év praxisa a Kárpát-medencében elnevezésű pályázat 

határon túli első helyezését. Ebben az évben május 10-ig várják a szervezők a történeteket 

kedvenc háziorvosukról a www. evpraxisa.hu weboldalon.  

 

Fát ültetnek, valamint környezettudatos gondolkodást sajátíthatnak el azok az erdélyi diákok, 

akik a „Plant for the planet” program részeként erdősítenek több székelyföldi település 

környékén. A nemzetközi programot Romániában lebonyolító alapítvány már több mint 2 

millió facsemetét ültetett el országszerte.  

 

A népviseletek kedvelő találták ki 3 évvel ezelőtt, hogy legyen egy napja a magyar 

népviseletnek is. Számos erdélyi és partiumi iskola is csatlakozott ehhez az ünnepnaphoz. 

Többek között a nagyváradi Szent László Római Katolikus Teológiai Líceum is.  

 

6:3. Most nem a legendás Aranycsapat világhírű mérkőzéséről van szó, hanem a Székelyföld – 

Magyarország Jótékonysági jégkorong gáláról. A Csíkszeredában megrendezett székely – 

magyar mérkőzés teljes bevételét idén is a Dévai Szent Ferenc Alapítványnak ajánlották fel. 
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Öt kontinens 

2018. május 5. – Duna World 

 

Az Amerikai Egyesült Államok Cleveland városában él a Solomon család, Sebastian és Ilona 

Budapesten ismerkedtek meg, öt kisgyermeket nevelnek. Nagy hangsúlyt fektetnek arra, hogy 

a gyerekek megtanuljanak magyarul és megismerkedjenek szüleik, nagyszüleik kultúrájával.  

 

55 éves a 17-es számú Könyves Kálmán cserkészcsapat. A hollywoodi cserkészek között 

vannak fiatalok és olyanok is, akik több évtizede tagjai a csapatnak. Ők azok, akik segítenek 

átörökíteni a hagyományokat a következő generációknak. Az amerikai hatalmas távolságok 

miatt nem egyszerű programokat szervezni, de a legtöbben igyekeznek minden közös 

eseményen részt venni.  

 

Ha tavasz van Washington DC-ben, akkor itt az idő, hogy az Amerikai Magyar Koalíció 

megrendezze a szokásos éves gálaestjét. A 25 éves szervezet azért jött létre a 

rendszerváltozást követően, hogy segítse a Kárpát-medencében élő magyar kisebbségeket, 

hidat építsen az amerikai magyar közösség és a magyar kormány között. 

 

A Macedóniai Magyarok Teleház szervezetét 2003-ban jegyezték be, az Egyesület tagjai azóta 

is rendszeresen összejárnak, mert fontosnak érzik, hogy magyarul beszélgessenek, 

tanuljanak, vagy magyar filmeket nézzenek közösen. Sok helyről érkeztek, sokféle 

korosztályúak, eltérő az érdeklődésük, ám egy valami közös bennük, megdobban a szívük a 

magyar himnusz hallatán. 

 

 

 

https://www.mediaklikk.hu/video/ot-kontinens-2018-05-05-i-adas/

