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Nyomtatott és online sajtó 
 

 

Nemzetpolitikai államtitkár: a családok kiemelt helyet kapnak a következő négy 
évben 
2018. május 26. – MTI, fidesz.hu, magyarhirlap.hu, hir.ma, atv.hu, Magyar Idők, lokal.hu, 

orientpress.hu, Borsod Online 

A családok kiemelt helyet kapnak a következő időszak nemzetpolitikájában, a negatív 

demográfiai folyamatokat meg kell fordítani – hangsúlyozta Potápi Árpád János 

nemzetpolitikáért felelős államtitkár telefonon az MTI-nek szombaton Szarajevóból, ahol a 

Kommunikációs hídépítés a volt Jugoszlávia országainak magyar közösségei között című 

konferencián szólalt fel. “Ha nem lesznek utódaink, nem lesz nemzetpolitikánk, és nem lesz 

nemzetünk sem” – hangsúlyozta a politikus a konferencián, amely az első olyan rendezvény a 

volt Jugoszlávia területén, ahol az ott működő magyar intézményeinek képviselői oszthatták 

meg tapasztalataikat. Ezeket a közösségeket a hasonló történelmi múlt jellemzi – magyarázta 

Potápi Árpád János, majd hozzátette: ezen felül például Bosznia-Hercegovinában, 

Macedóniában és Montenegróban alapvetően a mai Vajdaság, illetve a régi Dél-Magyarország 

területéről érkezett emberek leszármazottai élnek, akik a később tanulmányok, munka, vagy 

családi kapcsolatok miatt érkezettekkel együtt képezik a magyar közösségek magját. 

 

Felszentelték a felújított református templomot Beregszászon 
2018. május 27. – MTI, hirado.hu, Magyar Idők, beol.hu, Kárpátalja   

Hálaadó ünnepi istentisztelettel összekötve felszentelték a kárpátaljai reformátusság és 

magyarság életében központi szerepet játszó református templomot vasárnap Beregszászon. 

Szili Katalin miniszterelnöki megbízott köszöntőjében kiemelte: "itt ma egy közösség teremtő 

erejét ünnepeljük, azt dicsérjük, hiszen amit a beregszászi református gyülekezet 

elhatározott, véghez vitte". A református templom a megújulásával nemcsak a közösséget 

dicséri, hanem méltó emléket állít az 500 éves reformációnak is - mutatott rá, köszönetet 

mondva az egyházaknak azért, hogy "a történelem nehéz időszakaiban átvitték a magyarságot 

a jövőbe, hogy tették akkor is azt, amit a közösség szolgálata számukra kíván, hogy őrizzék a 

magyar nyelvet, kultúrát, identitásunkat, a közösséget a nehéz időkben is". Szili Katalin 

felolvasta Orbán Viktor miniszterelnök üzenetét a beregszászi református gyülekezetnek. 

 

Szakértő: komoly eredmény Ukrajna kettős állampolgárságról szóló 
törvényjavaslatának visszavonása 
2018. május 26. – MTI, Webrádió, Magyar Idők, hirado.hu 

Horváth József biztonságpolitikai szakértő szerint komoly eredmény, hogy az ukrán elnök 

visszavonta a kettős állampolgárságról szóló törvény módosítási javaslatát. A szakértőt az M1 

aktuális csatorna szombat reggeli műsorában annak alkalmából kérdezték, hogy a magyar 

kormány a többi között elfogadta a kárpátaljai magyarság védelme érdekében készült 
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memorandumot, amelyet minden NATO-tagország miniszterelnöke és a szervezet főtitkára 

számára is eljuttatnak. 

 

Nagy János kapta a Pro Probitate – Helytállásért díjat 
2018. május 27. – MTI, Ma7.sk, bumm.sk, Felvidék Ma, Új Szó, Körkép 

A Tiszti Kaszinó díszterme méltó kulisszának bizonyult a rangos elismerések átadásához. A 

megjelenteket Komárom város nevében Stubendek László polgármester köszöntötte. Az 

ünnepi délutánt Boráros Imre színművész szavalata és a Concordia vegyeskar fellépése 

vezette fel. Menyhárt József, a Magyar Közösség Pártja országos elnöke ünnepi beszédében 

hangsúlyozta, hogy a bátor kevesekből lesznek azok, akikre felnézhetünk. Szükség van 

példaképekre, különösen napjainkban – értékvesztett világunkban ők lehetnek az igazodási 

pontok. Egy-egy díjátadásnak ez adja a kiemelt jelentőségét. A pártelnök kiemelte, hogy a 

Komárom belvárosában zajló gyermeknapi sokadalom azzal a reménnyel tölti el, hogy 

közösségünknek van jövője, az elvégzett munka nem hiábavaló. Csáky Pál az MKP európai 

parlamenti képviselője megnevezte a Pro Probitate – Helytállásért díj jubileumi, 

huszonötödik díjazottját, Nagy János szobrászművészt, akit Bárdos Gyula, a Csemadok 

országos elnöke méltatott. 

 

A családra összpontosít a Martosi Szabadegyetem hatodik évada 
2018. május 26. – MTI, Webrádió 

A családra összpontosít idén a felvidéki magyarság egyik legnagyobb nyári rendezvénye, a 

Martosi Szabadegyetem, amelynek már partneri programjait is sikerült véglegesíteni - közölte 

az MTI-vel Gubík László, a rendezvény főszervezője pénteken. A szabadegyetemet - amelynek 

idei, hatodik évada "Az otthon itt van" mottót kapta - július 4. és 8. között rendezik meg a 

Révkomáromhoz közeli Martoson. A rendezvényt a Via Nova Ifjúsági Csoport és a 

révkomáromi Selye János Egyetem hallgatói önkormányzata (SJE HÖK) szervezi, a magyar 

kormány is támogatja. "Az összes eddigi Martfeszt közül most lesz a leggazdagabb a 

programkínálat, ez sokban a partneri programoknak is köszönhető" - mondta Gubík László. 

Hozzátette: az idei év Martoson is a család éve lesz, és a jövőben is fontos szempont lesz az, 

hogy a rendezvényen otthon érezzék magukat a fiatal családok. 

 

Potápi: elsődleges feladatunk megóvni Magyarországot 
2018. május 27. – MTI, hirado.hu   

Nekünk, keresztény embereknek elsődleges feladatunk, hogy megóvjuk családunkat, 

településünket, hazánkat - mondta a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára 

vasárnap a Tolna megyei Kismányokon, a hősök napja alkalmából tartott megemlékezésen. 

otápi Árpád János a község hősi emlékművénél, mintegy száz emlékező előtt mondott 

beszédében úgy fogalmazott: "amikor keresztényi befogadásról beszélünk, mindig elsősorban 

erre kell gondolnunk, mindig fontosabb számunkra a saját hitünk, családunk, nemzetünk, 

utána tudunk más emberekkel foglalkozni". Emlékeztetett arra, hogy 1917-ben Abele Ferenc 
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képviselő kezdeményezésére foglalták először törvénybe a hősök napját, majd 1924-ben, és 

2001-ben ismét törvény alkotott róla az Országgyűlés. A törvény kimondja, hogy május utolsó 

vasárnapján emlékeznek az országban mindazokra, akik életüket áldozták a haza védelméért. 

 

Szolgálati jelentés: felerősödött a magyarellenesség Romániában 
2018. május 25. – MTI, Krónika, transindex.ro, maszol.ro, Erdély Ma 

Az RMDSZ Mikó Imre Jogvédelmi Szolgálatának 2017-es jelentése szerint az élet szinte 

minden területén felerősödött a magyarellenesség Romániában. A jelentést Benkő Erika 

parlamenti képviselő, a jogvédelmi szolgálat vezetője ismertette pénteki sepsiszentgyörgyi 

sajtótájékoztatóján. Az eseményről kiadott közlemény szerint a magyarellenes diskurzus a 

közösségi médiában, a hagyományos médiában, a sportban, illetve a politikában is erősödött. 

Nem szokatlan Romániában, hogy a politikusok a magyar közösség ellen uszítással próbálnak 

politikai tőkét kovácsolni. „Támadás alatt áll a magyar intézményrendszer, elsősorban a 

magyar iskolahálózat, sérülnek a tanulók nyelvi jogai, az egészségügyben a magyar nyelv 

használata esetleges és személyekhez kötött, nincs magyar nyelvű, írott egészségügyi 

tájékoztatás, nincs megnyugtatóan rendezve a magyar feliratok ügye, és nem biztosított a 

magyar nyelv használata az igazságszolgáltatásban” – részletezte Benkő Erika. 

 

Vincze: hozzájárultunk a kisebbségi jogok terén tapasztalt európai 
demokráciadeficit lebontásához 
2018. május 25. – maszol.ro, Bihari Napló 

Az elmúlt néhány évben az volt az RMDSZ célkitűzése, hogy európai keretben úgy érjünk el 

sikereket a mi kisebbségi ügyeink számára, hogy közösen lépjünk fel a többi kisebbséggel, ne 

csak magyar ügyként tálaljuk törekvéseinket, mert úgy nem lehet meggyőzni a többséget – 

közölte Vincze Lóránt csütörtökön, Nagyváradon. "A Minority SafePackkel megtaláltuk a 

módját, hogy a dél-tiroliakkal, a német kisebbségekkel, illetve azzal a számos közösséggel 

együtt cselekedjünk, akik bekapcsolódtak az aláírásgyűjtésbe" – mondta el csütörtökön, 

Nagyváradon a FUEN elnöke Az EU és az őshonos kisebbségek helyzete című fórumon, 

amelynek házigazdája Szabó Ödön RMDSZ-es parlamenti képviselő volt. 

 

„Sikerült megtörni a trendet” – a Minority SafePackről beszélgettek 
Kolozsváron 
2018. május 25. – maszol.ro, Krónika 

Az EU-s testületek tagállami hatáskörként értelmezik a kisebbségvédelmet, ez pedig annyiban 

elfogadható volna, amennyiben a tagállamok komolyan vennék ezeket a kérdéseket – 

hangzott el azon a pénteki beszélgetésen, amelyen Vincze Lóránt FUEN-elnök és Horváth 

Anna beszélgetett a Minority SafePackről. 

 

Elballagtak az aradi magyar középiskola végzősei 
2018. május 25. – maszol.ro, Nyugati Jelen  
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Több mint félszáz diáknak jelezte péntek reggel a csengő az aradi Csiky Gergely 

Főgimnáziumban, hogy lezárult életük egyik fontos korszaka, a 12 iskolaév. A négy ballagó 

osztály – a turizmus és közgazdaságtan szak 18-18 tanulója, a matematika-informatika – 

természettudományok szak 21 végzőse, valamint a tizenegy osztályt kijáró öt 

szakmunkásképzős – tanteremről tanteremre járva búcsúzott az alma matertől. Az 

iskolaudvaron tartott ünnepségen Muntean Tibor iskolaigazgató arra figyelmeztette a 

nagybetűs életbe kilépőket, hogy az általuk várva várt szabadságként megélt búcsú az 

iskolától sok nehézséget és felelősséget is tartogathat. 

 

Dévai Téglás Gábor Elméleti Líceum: Elbúcsúzott a tizenharmadik évfolyam 
2018. május 25. – Nyugati Jelen 

Kocsis Attila-Levente iskolaigazgató szokatlan tanmesével gazdagította a diákok lelki 

tarisznyáját. Kocsis Gábornak, egy stroke-túlélőnek írásából merítve mutatott rá, hogy 

sokszor nem a bölcsektől, a nagyoktól, hanem a legegyszerűbb teremtményektől, akár a 

kutyánktól tanulhatunk a legtöbbet: töltsünk több időt szeretteinkkel (akár passzívan is, csak 

az együttlét kedvéért), legyünk kitartóak, hűségesek, őszinték, őrizzük meg játékos 

kedvünket, kíváncsiságunkat, szeressünk feltétel nélkül, ragaszkodjunk az otthonunkhoz, 

küzdjünk a életért, az értékeinkért és tartsuk szem előtt, hogy csak ez az a pillanat, ami a 

miénk. A dévai magyar tanintézmény ballagási ünnepségét első ízben tisztelte meg 

jelenlétével Déva polgármestere. Florin Oancea közvetlen, rövid felszólalását magyar 

köszöntéssel kezdte, majd arra biztatta a diákokat, hogy reménnyel telten lépjenek ki az 

iskola küszöbén, merjenek álmodni, és bízni az álmaikban, mert csak akkor valósulhatnak 

meg azok.  

 

„Az álmainkat soha nem szabad feladni” 
2018. május 25. – Nyugati Jelen 

Negyvenhárom diák végzett az idén a temesvári Bartók Béla Elméleti Líceum XII. 

Matematika-Informatika és Biokémia, XII. Társadalomtudományok és XII. Közgazdasági 

osztályaiban, akik Nemes András, dr. Tasi Margit és Urbán Mónika osztályfőnökök 

védőszárnyai alól „kirepülve” kezdik el felnőtt életüket. A megható ünnepség résztvevőit, 

ballagó diákokat és pedagógusokat, szülőket és nagyszülőket, rokonokat és ismerősöket, 

virágcsokrokat szorongató kistestvéreket dr. Erdei Ildikó iskolaigazgató egy Ted Engström 

idézettel köszöntötte. 

 

Újra felavatták a Nagy Kazán-szorosban Széchenyi István emléktábláját 
2018. május 26. – MTI, Krónika, maszol.ro 

A Nagy Kazán-szoros romániai oldalán szombaton újra felavatták a Duna e szakaszát 

hajózhatóvá tevő Széchenyi István emléktábláját. A Duna vizéről látható több négyzetméteres 

tábla azon a helyen került egy sziklafalra, ahol a Magyar Mérnök- és Építész-Egylet által 

1885-ben állított, de a Vaskapu 1 vízi erőmű megépítése után víz alá került Széchenyi-tábla 

állt. A táblát a Magyar Hajózásért Egyesület állította újra a magyar Külgazdasági és 

Külügyminisztérium támogatásával. Az egyesület az elmúlt években több kisebb méretű 
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Széchenyi-táblát helyezett ki a sziklafalra, ezeket azonban ismeretlenek rendre eltüntették. A 

most kihelyezett nagy méretű tábla román és angol nyelvű szöveget is tartalmaz. 

Felavatásának kétnyelvű ceremóniáján részt vettek a román hatóságok képviselői is.  

 

Kürtőskaláccsal várják a magyarokat megvádoló képviselőt Bálványosra 
2018. május 26. – maszol.ro, szekelyhon.ro, Krónika 

Kovászna Megye Tanácsának vezetői Székelyföldre hívják Marius Pașcant, válaszként arra, 

hogy képviselőházi felszólalásában a Népi Mozgalom Párt (PMP) Maros megyei parlamenti 

képviselője azzal vádolta Tamás Sándor és Grüman Róbertet, hogy belülről bomlasztják a 

román államot. A Maros megyei képviselő annak kapcsán jutott erre a következtetésre, hogy a 

Kovászna megyei önkormányzat meghívására május 30-31. között Bálványosfürdőn ülésezik 

az Európa Tanács Önkormányzati Kongresszusának szakbizottsága. „Nyilatkozatai alapján 

Pașcan úr nem ismeri a székelyföldi realitásokat. Sajnos egy modernkori Funárnak is beillik a 

tevékenysége. Az Európa Tanács Önkormányzati Kongresszusának konferenciája kitűnő 

alkalom, hogy ellátogasson Háromszékre, sok szeretettel várjuk, kürtőskaláccsal fogadjuk. 

Azért ezzel a finomsággal, mert a kürtőskalács nevét semmilyen más nyelvre nem lehet 

lefordítani, hiszen angolul, franciául, németül, sőt románul is úgy hívják, hogy: kürtőskalács” 

– fogalmazott Tamás Sándor. 

 

Járosi Andor díjat adományozott Sógor Csabának az evangélikus egyház 
2018. május 27. – MTI, transindex.ro 

Halmágyon tartotta éves közgyűlését a romániai Evangélikus-Lutheránus Egyház Brassói 

Egyházmegyéje május 26-án, szombaton. A helyszínválasztás által évről évre próbálnak 

kiemelt hangsúlyt fektetni a szórványban élő magyarság támogatására. Az esemény keretében 

Adorjáni Dezső Zoltán püspök Sógor Csaba RMDSZ-es európai parlamenti képviselőnek 

adományozta az egyház Járosi Andor kitüntetését. 

 

A külhoni románoknak üzent az államfő és a külügyminiszter  
2018. május 27. – transindex.ro, maszol.ro, Krónika 

Klaus Johannis államfő szerint a román hatóságok feladata visszaszerezni a külföldön élő 

honfitársak bizalmát, lehetővé téve hazatérésüket, azt, hogy tehetségüket és megszerzett 

tapasztalataikat közösségük, illetve Románia fejlődése szolgálatába állítsák. A külhoni 

románok napja alkalmából vasárnap az államfőn kívül Teodor Meleșcanu külügyminiszter is 

üzenetben köszöntötte az ország határain kívül élő honfitársait. Utóbbi arra figyelmeztette 

őket: bárhol is élnek külföldön, minden román az ország "nagykövetévé", Románia 

megítélését befolyásoló tényezővé válik, az anyaország pedig büszke minden románra, aki jó 

hírét kelti külföldön.  

 

A másik végén kezdik: nem prioritás a Marosvásárhely–Ungheni-autópálya 
erdélyi szakaszának megépítése 
2018. május 27. – Krónika 
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http://itthon.transindex.ro/?hir=51707
https://kronika.ro/erdelyi-hirek/a-masik-vegen-kezdik-nem-prioritas-a-marosvasarhelynungheni-autopalya-erdelyi-szakaszanak-megepitese
https://kronika.ro/erdelyi-hirek/a-masik-vegen-kezdik-nem-prioritas-a-marosvasarhelynungheni-autopalya-erdelyi-szakaszanak-megepitese
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Ismét átírták a Marosvásárhely és Ungheni közötti, Erdélyt Moldvával összekötő autópálya 

építésének tervét: ezúttal úgy döntöttek, nem az erdélyi szakasz megépítésével kezdik el a 

munkát. Az erdélyi szakasz megépítése helyett a Moldovai Köztársaságba átívelő híddal 

kezdené a Dăncilă-kormány a Marosvásárhely és Ungheni közötti, Erdélyt Moldvával 

összekötő autópálya építését. Miután a kabinet lemondott az A8-as sztráda megépítéséről, és 

az ország két történelmi régióját egy egészen más útvonalon – Bákón és Brassón keresztül – 

szerette volna összekötni, a napokban a kormány ismét „felmelegítette” az eredeti nyomvonal 

tervét. 

 

Nagyszarva: A testületi ülésre is elmennek a szlovák osztályokat követelő szülők 
2018. május 25. – Ma7.sk, bumm.sk 

A Nagyszarván és a környező községekben lakó szülők kedden, május 29-én ismételten 

szlovák osztályok nyitását fogják követelni a község testületi ülésén. A közeli Somorja iskolája 

nem fogadja be a környékbeli községekben lakó gyerekeket, ezért a hivatalok azt ajánlják a 

szülőknek, hogy a bősi alapiskolába írassák be őket, ahová azonban mintegy 45 percig tartana 

az út. A kezdeményezéshez a nagyszarvai szlovák szülők mellett a csallóköztárnoki, bacsfai, 

sárosfai, keszölcési, macházai és felbári szülők is csatlakoztak. A javaslatot eddig csak 

Ľudmila Lániková, Macháza polgármestere támogatta. „Macháza támogatja a nagyszarvai 

szlovák iskola létesítését, lépéseket teszünk ez ügyben és reméljük, hogy sikerrel járunk” – 

mondta a TASR hírügynökségnek pénteken.  

 

Az Új Szó főszerkesztője: „Liberális vagyok, a konzervatívoknak mindig lesznek 
problémái a cikkeimmel” 
2018. május 25. – Ma7.sk 

Liberális beállítottságú vagyok, a konzervatívoknak mindig lesznek problémái a cikkeimmel – 

jelentette ki az Új Szó élén történt változásokkal kapcsolatban Lajos P. János a Pátria rádió 

Reggeli c. műsorában. Az Új Szó szerdán kinevezett főszerkesztője elmondta: a 

szerkesztőségben mindenképpen lesznek átalakítások, már csak azért is mert kinevezésével 

jelenleg nincs a lapnak belpolitikai rovatvezetője. "Egy lap függetlenségét az újságíró 

függetlensége adja meg: ha független újságírók tudják írni a lapot, és nem szól bele senki a 

munkájukba, akkor a lap is független" – jelentette ki Lajos P. János.  

 

Idegen nyelvként oktathatják a szlovákot a magyar iskolákban? Mit hoz az új 
iskolaügyi reform? 
2018. május 25. – Körkép, Ma7.sk 

Az oktatási minisztérium által tervezett oktatásügyi reform a következő 9 évben 9 milliárd 

euróba kerülne. Egyelőre csak egy nem hivatalos dokumentum szivárgott ki az oktatási 

minisztérium műhelyéből. A konkrét tervezetet egy hét múlva jelentheti be Lubyová 

miniszterasszony. Változna az iskolák finanszírozása, idegen nyelvként tanulhatnák a 
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https://ma7.sk/kozelet/aktualis/nagyszarva-a-testuleti-ulesre-is-elmennek-a-szlovak-osztalyokat-kovetelo-szulok
https://ma7.sk/kozelet/az-uj-szo-foszerkesztoje-bliberalis-vagyok-a-konzervativoknak-mindig-lesznek-problemai-a-cikkeimmelr
https://ma7.sk/kozelet/az-uj-szo-foszerkesztoje-bliberalis-vagyok-a-konzervativoknak-mindig-lesznek-problemai-a-cikkeimmelr
http://www.korkep.sk/cikkek/belfold/2018/05/25/idegen-nyelv-lesz-szlovak-az-iskolakban-mit-hoz-az-uj-iskolaugyi-reform
http://www.korkep.sk/cikkek/belfold/2018/05/25/idegen-nyelv-lesz-szlovak-az-iskolakban-mit-hoz-az-uj-iskolaugyi-reform
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szlovákot a kisebbségi iskolákban, és a gimnáziumoknál is lesznek változások. Legalábbis, ez 

derül ki a minisztériumból kiszivárgott egyik táblázat szerint.  

 

„Hiszem, hogy a hagyományokat nem ápolni és megőrizni kell, hanem megélni 
és elevennek tartani!“ – Beszélgetés Endrődi-Mike Attilával, a Petőfi program 
füleki ösztöndíjasával 
2018. május 25. – Körkép 

Valamivel több, mint fél éve annak, hogy a Petőfi program keretében Endrődi-Mike Attila 

érkezett Fülekre, a Csemadok Füleki Alapszervezetéhez, hogy segítse a szervezet, a  város és 

környékének magyar kulturális életét. „Minden ember elmélázik alkalomadtán azon, hogy 

vajon mi végre él? Én hiszem, hogy mindenkinek van legalább egy feladata az életben. Nekem 

az egyik ilyen feladatom az, hogy a Petőfi Sándor Program keretein belül szolgáljak, tanítsak. 

Tanító figurának tartom magam. Mindig vonzott önmagam és mások ismereteinek bővítése, 

gondolkodásának tágítása. Nevelni és okítani sokféleképpen lehet. Legelterjedtebb módja, 

hogy az ember pedagógusnak áll. Ez számomra mindig is vonzó – de nem kielégítő – 

lehetőség volt. Most lehetőségem nyílik arra, hogy a felvidéki magyarság egy részét 

„gondozzam”, ami hihetetlenül nagy felelősség!“ – írta hivatalos bemutatkozásában. 

 

Európai uniós köznevelési projektbemutató és fórum Buzitán 
2018. május 26. – Ma7.sk 

Iskolaigazgatók, népzene- és néptáncegyüttes-vezetők, hagyományőrzés- és 

köznevelésorientált intézményvezetők, a Szlovákiai Magyar Pedagógus Szövetség képviselői, a 

magyarországi Oktatási Hivatal képviselete találkozott Buzitán az EFOP 3.10.1-17 „Tematikus 

együttműködés a köznevelés és felsőoktatás terén a Kárpát-medence szomszédos országaival” 

projekt részeinek, alprojektjeinek bemutatásán. A találkozó fő célja az EFOP projekt 

bemutatása mellett közös célok megfogalmazása Gömörtől Abaújon, Ung-vidéken keresztül 

Bodrogközig a gyermekeink, iskoláink, hagyományőrző csoportjaink érdekében. 

 

Összehangolható-e a gyermeknevelés a vállalkozással? 
2018. május 26. – Ma7.sk 

Vállalkozni gyerek mellett címmel tartott klubtalálkozót a témában érintett szülők, többnyire 

anyukák számára, május 25-én a komáromi Zichy-pontban a Szlovákiai Magyar Fiatal 

Vállalkozók Szövetsége. A résztvevők a magyarországi Paizs Dóra megoldás-központú 

trénerrel, az Anyacsavar alapítójával beszélgethettek el tapasztalataikról, amelyeket a 

gyermeknevelés mellett beindított saját vállalkozásuk során szereztek.  

 

Az óvoda a nemzeti megmaradás első lépcsőfoka 
2018. május 26. – Ma7.sk 

A Bethlen Gábor Alap pályázat útján támogatja a magyar tanítási nyelvű, önkormányzati 

fenntartású óvodák ingatlan-beruházásait és eszközfejlesztését Szlovákiában. Azért teszi 

mindezt, mert a nemzeti megmaradás egyik legfontosabb színtere és első lépcsőfoka a magyar 
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https://ma7.sk/tajaink/europai-unios-koznevelesi-projektbemutato-es-forum-buzitan
https://ma7.sk/tajaink/osszehangolhato-e-a-gyermekneveles-a-vallalkozassal-
https://ma7.sk/kozelet/oktatas/az-ovoda-a-nemzeti-megmaradas-elso-lepcsofoka


 

 

 

Napi Nemzetpolitikai Sajtószemle – 2018. május 28. 
8 

nemzetiségű tanítást-nevelést biztosító óvoda. Május hónapban folynak a beíratások 

óvodáinkba. Hála a magyarországi alapítvány támogatásának, ezen óvodák jó része 

hamarosan megújul, megszépül, kicsinosodik.  

 

Óvodák szépülnek, újak épülnek – a Csallóközben is 
2018. május 27. – Ma7.sk 

A magyar kormány által 2016-ban meghirdetett Kárpát-medencei Óvodafejlesztési Program, 

amely a magyar megmaradást kívánja szolgálni, mostanra már a második szakaszába lépett. 

Az összességében 38,5 milliárdos program a jelenleg futó legnagyobb költségvetésű külhoni 

támogatási projekt. „Első ütemében 2018 végéig legalább 70 új óvoda épül, több mint 200 

óvoda esetében lesz bővítés és felújítás, valamint több mint 1500 magyar sarok kialakítására 

lesz mód. Az oktatási segédanyagok nagyban hozzájárulnak az óvodai oktatás színvonalának 

emelkedéséhez, a magyar kultúrához kapcsolódó ismeretek elsajátításához, továbbá a 

nemzeti identitás erősödéséhez” olvashatjuk a programkezelő honlapján. „Felvidék a 

program második ütemében 5,4 milliárd forint támogatásban részesül, így 11 új óvoda épül és 

95 intézményt újítanak fel” – tájékoztatta a résztvevőket tavaly októberben Grezsa István 

kormánybiztos Nagymegyeren, a felvidéki magyar polgármesterek és képviselők VII. 

Önkormányzati Szabadegyetemén.  

 

A Most-Híd meg sem próbálja az állampolgársági törvény megváltoztatását 
2018. május 27. – Felvidék Ma 

A Robert Kaliňák miniszter idejében napvilágot látott állampolgársági törvényt a Most–Híd 

alkotmánybíróságra adta egykor, és a megszüntetését kérte. Az ellenzékkel ellentétben, amely 

ebben a választási időszakban már megpróbálkozott a törvény megváltoztatásával, a Most-

Híd a minisztercserét követően sem próbálja meg azt módosítani, pedig a 2010-ben hozott 

jogi norma következtében az emberek kénytelenek megválni szlovák állampolgárságuktól, 

amennyiben egy másik ország állampolgárságát felveszik. Eddig több mint 2 ezer egyén 

veszítette el így szlovák állampolgárságát. „Az állampolgársággal kapcsolatos jogi norma nem 

szerepel a kormány programjában. Ezt a tényt nem befolyásolta a belügyminiszteri poszton 

történt változás sem” – közölte a szlovák hírügynökséggel álláspontját a Most-Híd. 

 

Nagy János: „Isten megtartott addig, hogy az elmulasztott dolgokat 
bevégezhessem” 
2018. május 27. – Felvidék Ma 

A júniusban 83. életévét betöltő felvidéki magyar szobrász-és éremművész Nagy János kapta 

a 25. alkalommal kiosztásra kerülő Pro Probitate ‒ Helytállásért díjat. A jelenleg Tatán élő és 

alkotó művész a Felvidék Ma hírportálnak arról beszélt, mit jelent számára a díj, és milyen 

tervei vannak a jövőt illetően. „A Helytállásért-díjat huszonöt éve én találtam ki, és 

mintáztam meg a vele járó szobrot. Azzal a céllal, hogy az arra érdemesek ne mástól kapjanak 

díjat, mi, a közösségünkön belül, a sajátjainknak adjunk díjat, mert mi tudjuk legjobban, ki 

mit érdemel.” 
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Az ellenzékben és a koalícióban sincs egyetértés a nyugdíjkorhatár 
befagyasztásáról 
2018. május 27. – Körkép, Ma7.sk, bumm.sk, Felvidék Ma 

Nincs egyetértés a koalíciós partnerek között a nyugdíjkorhatár befagyasztásával 

kapcsolatban. A Most-Híd szerint a nyugdíjkorhatár kérdése nem tartozik az 

alkotmánytörvények közé. A Smer és az SNS azonban nem tágít, akár a vegyespárt nélkül is 

hajlandóak azt a parlament következő ülésén szavazásra bocsátani. Ráadásul egyszerre 

szavaztatnának róla a minimálbér emelésével, így Bugár Béláék kezét eléggé megkötnék. A 

parlamentben a javaslatról június 12-én kezdődik a vita. 

 

Újratelepítésének 232. évfordulóját ünnepli Bácskossuthfalva 
2018. május 27. - Pannon RTV 

A falu napjára többnapos rendezvénysorozattal készültek a moravicaiak. Míg a múlt hétvégén 

a sporté, most a kultúráé volt a főszerep. Díszüléssel kezdődött Bácskossuthfalván a szombat 

délutáni ünnepség. Az eseményen két díjat is kiosztott a helyi közösség tanácsa. Faluplakettel 

díjazták Vankó-Basa Lenke erdélyi származású iparművészt, egykori tanárt, valamint 

faludíjat kapott a helyi Sloboda tekecsapat. 

 

Ma volt a magyar nyelvi és nyelvhelyességi verseny köztársasági döntője 
2018. május 26. - Pannon RTV 

Az eseményt a szabadkai Széchenyi István Általános Iskolában szervezték meg az Újvidéki 

Egyetem Magyar Nyelv és Irodalom Tanszékével karöltve. Összesen 86 diák vett részt a 

megmérettetésen, akik egész Vajdaságból kerültek ki. Azok a tanulók indulhattak, akik a 

községi és a körzeti versenyen 15 pont felett teljesítettek, és emellett első, második vagy 

harmadik helyezést értek el. 

 

A gyerekeké volt a főszerep a szabadkai VM4K udvarában és klubhelyiségében 
2018. május 26. - Pannon RTV 

A Vajdasági Magyar Képző-, Kutató- és Kulturális Központ ezúttal a legkisebbeket várta 

színes programmal. Játékos mondókák, ügyességi játékok és interaktív zenés műsor a 

legkisebbeknek. Kézműves foglalkozások és arcfestés a kicsit nagyobbaknak. 

 

A pápai nuncius Tiszakálmánfalván 
2018. május 28. – Magyar Szó 

Tegnap első alkalommal látogatta meg az Újvidék melletti, 1884-ben megalapított, nagyjából 

3500 lelket számláló falut pápai kiküldött. Msgr. dr. Luciano Suriani nuncius, Ferenc pápa 

belgrádi nagykövete abból az alkalomból tette meg történelminek is minősíthető látogatását, 

hogy a budiszavai, azaz a tiszakálmánfalvi Magyarok Nagyasszonya-templom az idén ünnepli 

fennállásának 110. évfordulóját, 1908-ban szentelték fel. 
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Ministránsok és lektorok egyházmegyei találkozója Horgoson 
2018. május 26. – VajdaságMA 

A Szabadkai Egyházmegye területén lévő településekről mintegy száz gyermek és fiatal vett 

részt a falu katolikus templomában ma délelőtt megtartott szentmisén, majd az azt követő 

előadásokon. A találkozón adorjáni, magyarkanizsai, temerini, óbecsei, zentai, tornyosi, 

szabadkai, martonosi, bácsgyulafalvi, kishegyesi, gombosi és horgosi ministránsok és 

lektorok, azaz templomi felolvasók mutatkoztak be egymásnak. 

 

Háromnapos csoportvezető-képzést tartottak Erzsébetlakon 
2018. május 27. - VajdaságMA 

Erzsébetlakon háromnapos szakmai továbbképzést tartottak a vajdasági magyar művelődési 

egyesületek és szakcsoportok csoportvezetői és önkéntes segítői részére. Eredetileg bánáti 

résztvevőkre számítottak, de sokan Vajdaság más településeiről is beneveztek, így jöttek a 

helybelieken kívül Kátyról, Törökfaluról, Tordáról, Szenttamásról, Moholról, Telecskáról és 

Fejértelepről is. 

 

Ukrán Biztonsági Szolgálat: stratégiai létesítmények felrobbantását tervezték a 
KMKSZ-székház támadói Kárpátalján 
2018. május 26. – MTI, Lokál,Origo.hu, hirado.hu  

Az Ukrán Biztonsági Szolgálat (SZBU) közlése szerint stratégiai fontosságú létesítmények, 

köztük vasúti hidak és alagutak felrobbantását tervezte Kárpátalján a nemzetiségek közötti 

viszály szítása céljából az a két őrizetben lévő ember, akiket a Kárpátaljai Magyar Kulturális 

Szövetség (KMKSZ) ungvári székháza elleni februári támadással gyanúsítanak. Az SZBU 

szerint a székház elleni robbantásos támadás ügyének vizsgálatakor kiderült, hogy a 

bűncselekmény szervezőinek tervei között szerepelt az ukrán-magyar államközi viszony 

kiélezése is. A szakszolgálat operatív munkatársai azt is kiderítették, hogy a KMKSZ-székház 

elleni támadás gyanúsítottjai diverziós cselekmények elkövetésére készültek több stratégiai 

fontosságú létesítmény ellen Kárpátalján - adta hírül szombaton a mukachevo.net munkácsi 

hírportál. 

 

Kárpátalja ma: zászlóbontás és városnapok Beregszászban 
2018. május 26. – karpatalja.ma, hirado.hu  

A Rákóczi-szabadságharc előzményeit felelevenítő zászlóbontási vonulást, a korhoz illő népi 

ruhákat, feldíszített lovasszekereket, vásárt, szabadtéri koncertet és még sok mást láthatunk 

Beregszász központi terén május 25-én. A Pro Cultura Subcarpathica (PCS) civil szervezet 

idén is megemlékezett a Rákóczi-szabadságharc kárpátaljai előzményeiről. A 2017-es 

esztendő óta a szervezet a Beregszászi Városnapok keretein belül szervezi meg a programot, 

így ezen a napon – mint azt a korábbi évek során is – betekinthettünk a történelem egy kis 

részébe, melynek oly nagy hatása volt a jelen korra. 
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https://www.vajma.info/cikk/vajdasag/22480/Ministransok-es-lektorok-egyhazmegyei-talalkozoja-Horgoson.html
https://www.vajma.info/cikk/vajdasag/22481/Haromnapos-csoportvezeto-kepzest-tartottak-Erzsebetlakon.html
https://www.hirado.hu/kulfold/cikk/2018/05/26/robbantasokat-terveztek-a-kmksz-szekhaz-tamadoi-karpataljan/
https://www.hirado.hu/kulfold/cikk/2018/05/26/robbantasokat-terveztek-a-kmksz-szekhaz-tamadoi-karpataljan/
http://www.karpatalja.ma/sorozatok/karpatalja-ma/karpatalja-ma-zaszlobontas-es-varosnapok-beregszaszban/
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A hagyományokat megélni kell… tízezren ünnepeltek Beregszász főterén 
2018. május 26. –karpatalja.ma 

Euforikus hangulatot és emlékezetes pillanatokat hozott a Pro Cultura Subcarpathica (PCS) 

Zászlóbontási ünnepségének zárókoncertje. Rúzsa Magdolna több ezer főt mozgatott meg 

május 25-én Beregszász főterén. A PCS minden évben megemlékezik a Rákóczi-

szabadságharc kitörésének kárpátaljai előzményeiről. A Beregszászi Városi Tanács másodszor 

csatlakozott a kezdeményezéshez és építette a zászlóbontási ünnepség köré városnapi 

rendezvénysorozatát, így igazi vásári hangulat uralkodott a Vérke-parti településen. 

 

Megkezdődött a II. hUNGaryfeszt Ungváron 
2018. május 26. – Kárpátalja 

Az Ungvári Magyar Főkonzulátus szervezésében idén második alkalommal kerül 

megrendezésre a hUNGaryfeszt. A kétnapos rendezvénysorozaton bemutatják az évszázados 

magyar értékeket: a népművészettől kezdve az ipar- és táncművészeten keresztül a 

gasztronómiáig mindent, ami magyar. Az Ung-partra kilátogatók az ízek utcájában a magyar 

gasztronómia fogásai mellett kézműves söröket, borokat és pálinkákat, 

lekvárkülönlegességeket kóstolhatnak és vásárolhatnak meg. 

 

A Magyar Protokollosok Országos Egyesületének szakmai különdíjában 
részesült a Rákóczi-főiskola hallgatói csapata az országos protokollversenyen 
2018. május 26. – karpatalja.ma 

Idén immár nyolcadik alkalommal került sor a már hagyománnyá vált Főiskolai és Egyetemi 

Nemzetközi Kommunikációs, Viselkedéskultúra és Protokollversenyre 2018. május 11-én 

Budapesten, mely rendezvényre meghívást kapott a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar 

Főiskola (II. RF KMF) is. A hagyományokhoz híven a versenyt a Budapesti Metropolitan 

Egyetem és a Magyar Protokollosok Országos Egyesülete közösen szervezte meg A jövőt 

közösen, mi építjük! címmel a Honvéd Kulturális Központban, a Stefánia Palotában. 

 

Egy választási bizottság lesz a szavazóhelyeken 
2018. május 25. – Muravidéki Magyar Rádió 

Az Országos Választási Bizottság takarékoskodás szempontjából olyan döntést hozott, hogy az 

idei országgyűlési választásokon a helyi szavazóhelyeken egy választási bizottság végzi el a 

munkát. Ez azt jelenti, hogy megszűnnek a külön választási bizottságok. A nemzetiségi 

parlamenti képviselőt ezúttal is az úgynevezett borda módszer szerint választják. 

 

Elhunyt Arányi-Aschner György 
2018. május 27. – volksgruppen.orf.at 
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http://www.karpatalja.ma/karpatalja/kultura/a-hagyomanyokat-megelni-kell-tizezren-unnepeltek-beregszasz-foteren/
http://karpataljalap.net/?q=2018/05/26/megkezdodott-ii-hungaryfeszt-ungvaron
http://www.karpatalja.ma/karpatalja/oktatas/a-magyar-protokollosok-orszagos-egyesuletenek-szakmai-kulondijaban-reszesult-a-rakoczi-foiskola-hallgatoi-csapata-az-orszagos-protokollversenyen/
http://www.karpatalja.ma/karpatalja/oktatas/a-magyar-protokollosok-orszagos-egyesuletenek-szakmai-kulondijaban-reszesult-a-rakoczi-foiskola-hallgatoi-csapata-az-orszagos-protokollversenyen/
http://www.rtvslo.si/mmr/prispevek/174541427
http://volksgruppen.orf.at/magyarok/stories/2915245/
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Életének 96. évében csütörtökön elhunyt Arányi-Aschner György zeneszerző, zenetanár, a 

Gráci Zeneművészeti Egyetem tanára és a Floridai Egyetem díszdoktora, a burgenlandi 

Nagyfalva/Mogersdorf díszpolgára - tudatta honlapján a Burgenlandi Zeneszerzők és 

Előadók Egyesülete (KIBu). 

 

Elektronikus sajtó 

 

Határok nélkül 

2018. május 25. – Kossuth Rádió 

 

Romániában ezen a hétvégen ballagnak a középiskolák végzős diákjai 

Romániában ezen a hétvégen ballagnak a középiskolák végzős diákjai. A temesvári Bartók 

Béla Elméleti Líceum és a Gerhardinum Római Katolikus Teológiai Líceum "vén diákjai" 

gazdag batyuval a vállukon búcsúztak az iskolától, értékelve a lehetőséget az anyanyelven való 

tanulásra, és nagyon változatos tervekkel vágva neki az életnek.  

 

Ukrajna szerte ma tartották a tanévzáró ünnepségeket az iskolákban 

Ukrajna szerte ma tartották a tanévzáró ünnepségeket az iskolákban, Kárpátalja száz magyar 

oktatási intézményében 890 érettségiző ballag. Az elmúlt évhez képest 30 százalékkal nőtt a 

magyar végzősök száma. Az első osztályba íratott gyermekek száma is nő, ám a tanároké 

csökken. Tíz ballagó diákot búcsúztatott az utolsó csengetés az Ungvári Magyar Tannyelvű 

Dayka Gábor Középiskolában.  

 

Az Újvidéki Egyetem jogi kara újabb kisebbségellenes döntést hozott 

Miután a bíróság kötelezte az Újvidéki Egyetem jogi karát, hogy a kisebbségek anyanyelvén is 

szervezze meg a felvételi vizsgát, a kar vezetése újabb kisebbségellenes, diszkriminatív 

döntést hozott. Erre reagált ma Hajnal Jenő, a Magyar Nemzeti Tanács elnöke.  

 

A román médiában szinte teljes hírzárlat előzi meg, hogy a Székelyföldön 

ülésezik a jövő héten az Európa Tanács helyi és regionális önkormányzatok 

kongresszusa 

A román médiában szinte teljes hírzárlat előzi meg, hogy a Székelyföldön ülésezik a jövő 

héten az Európa Tanács helyi és regionális önkormányzatok kongresszusa. Hasonló volt a 

sorsa az őshonos kisebbségek jogvédelmét felvállaló FUEN, az Európai Nemzetiségek 
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https://www.mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth?date=2018-05-25_18:30:00&enddate=2018-05-25_19:10:00&ch=mr1
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Föderatív Uniója tavalyi kolozsvári kongresszusának. Egy friss felmérés szerint pedig, a 

magyarok voltak tavaly az intoleráns, uszító megnyilvánulások fő célpontjai.  

 

Beregszász díszpolgára címmel tüntette ki Vidnyánszky Attilát, a Nemzeti 

Színház vezérigazgatóját 

Beregszász díszpolgára címmel tüntette ki Vidnyánszky Attilát, a Nemzeti Színház 

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

rendezőjét a város polgármesteri hivatala Beregszász művelődési életének fejlesztése és 

hírnevének öregbítése terén kifejtett negyedszázados munkásságáért.  

 

Az Arad megyei Szentpál azon kevés falvak egyike, ahol még él az esőkérés 

szokása 

Úgy tartja a népi bölcsesség, hogy ha május elseje hűvös és nedves, akkor középszerű lesz a 

termés, ha meleg, száraz, akkor bőséges aratás vár a gazdákra. Vagy: ha Szent Orbán napján 

esik, bő  lesz az esztendő. Az Arad megyei Szentpál azon kevés falvak egyike, ahol még él az 

esőkérés szokása, vasárnaponként a templomtól indulva a falu négy kijáratánál álló 

feszületekhez indul a keresztalja.  

 

Számos borvidéken örvend nagy tiszteletnek Szent Orbán 

Számos borvidéken örvend nagy tiszteletnek Szent Orbán, a szőlőt védő szent. tiszteletére 

emelték és nevezték el Kassa legmagasabb tornyát. Szintén a Felvidéken, Nagycétényben is 

napjához szent mise kötődik, amikor áldását kérik az éppen virágzó szőlőre a bő termés 

reményében. A falutól mintegy két kilométerre, a "hegyen" egész kis város épült ki apró, a 

földbe vájt pincék fölé emelt házikókból. Annyi van belőlük, ahány napja az évnek. Az itt álló 

kápolnában tartják vasárnap a hálaadó szentmisét, majd  a közös ünneplést. Június 9-én 

pedig megnyílnak Nagycétény borospincéi a látogatók előtt. 

 

Határok nélkül 

2018. május 27. – Kossuth Rádió 

 

Asszimiláció és disszimiláció az első republikában 

Asszimiláció és disszimiláció az első republikában, a felvidéki magyarság önmagára találása, a 

politikai és kulturális önszerveződés, mint az önvédelem eszköze - ezeket foglalta össze a 

Határok nélkül mikrofonja előtt a Mérföldkövek honismereti konferencián megtartott 

előadása után Kovács László történész. 

 

https://www.mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth?date=2018-05-27_19:30:00&enddate=2018-05-27_20:10:00&ch=mr1
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Konferencia a Mátyás király Emlékév alkalmából 

A második világháborút követő évtizedekben a szocialista történetírás a legendák és mesék 

igazságos Mátyás királyát erősítette, a jugoszláv történelem könyvekben még ennyi sem volt. 

Pedig a Hunyadi család, és Mátyás is sok szállal kötődött a Délvidékhez. Mostani kutatások 

azt is kiderítették, hogy kedvelte a kiváló minőségű szerémségi borokat. Erről is beszélt 

Petrovics István, a Szegedi Tudományegyetem középkori és koraújkori magyar történeti 

tanszékének docense egy Mátyás-emlékév alkalmából rendezett konferencián. 

 

Szent László-kultusz a Rima völgyében 

A Rima völgyében, néhány kilométerre Rimabányától található Karaszkó temploma, 

amelynek falát középkori, gótikus freskók díszítik. Az egész Kárpát-medencében, de 

Erdélyben és a Felvidéken különösen népszerű Szent László legenda ábrázolása bámulatosan 

épen fennmaradt.  Alapja a kerlési csata, amelynek végén Szent László még hercegként a kun 

által elrabolt lány nyomába ered.  

 

Régi templomi toronyórák Biharban és környékén 

Nemrég mutatták be Emődi András levéltáros Régi templomi toronyórák Biharban és 

környékén című könyvét. A szerző – ha minden igaz - elsőként kutatta ezeket az izgalmas 

szerkezeteket. 

 

Május végéig tart a Petőfi Sándor Program ösztöndíjasainak a küldetése 

Május végéig tart a Petőfi Sándor Program ösztöndíjasainak a küldetése, akiket azzal a 

feladattal bocsaájtanak útra évről-évre, hogy a Kárpát-medencében szórványban élő magyar 

közösségeket támogasság, erősítsék identitásukban. A Határok nélkül riportere Virág 

Attilával, a Muzslyán és környékén tevékenykedő ösztöndíjassal beszélgetett. 

 

Térkép 

2018. május 26. – Duna World 

 

Az erdélyi Kárpát Egyesület kolozsvári szervezete idén is megszervezte a Jókai mór Emlék- és 

Teljesítménytúrát, amelyet első alkalommal 1998-ban az 1848 – 49-es forradalom és 

szabadságharc 150. emlékévfordulójára hívtak össze. A nagy természetjáró író maga is tagja 

volt az erdélyi Kárpát Egyesületnek. A túra az író Egy az Isten című regényének megírását 

megelőző adatgyűjtő útját követi nyomon. 

Az erdélyi reneszánsz építészet egyik jellegzetes példája a marosvécsi Kemény-kastély, melyet 

a család néhány évvel ezelőtt visszakapott a román államtól. Akit érdekel a történelem, és az, 

https://www.mediaklikk.hu/video/terkep-2018-05-26-i-adas/
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hogy Erdélyben is épültek gyönyörű kastélyok, annak érdemes meglátogatnia a kastélyt, 

amely egész évben látogatható.  

A hálaadás, a közös fohász és az összetartozás élménye idén is százezreket vonzott a 

csíksomlyói búcsúba. A székelyek egykori fogadalmi zarándoklata negyed évszázada a nemzet 

egyik legnagyobb vallási eseménye lett. A búcsúnak egyetlen meghívottja van, a szónoka, 

mindenki más zarándokként érkezett a Csíkszeredához tartozó Mária kegyhelyre. 

A Magyar Máltai Lovagrend és a Magyar Máltai Szeretetszolgálat küldöttsége is részt vett a 

csíksomlyói búcsún. Útjuk során több helyre is vittek ajándékot Székelyföldön.  

Idén májusban első alkalommal lépett fel Erdélyben a Magyar Rádió Gyermekkórusa és 

Leánykara. Balázs Attila Tordaszentlászló református lelkésze a kulturális cserekapcsolatok 

elkötelezett híve. Korábban a Nemzeti Filharmonikusok Zenekarának, a Nemzeti 

Énekkarnak, a Magyar Rádió Vegyeskórusának is szervezett már turnékat. Az ő 

közreműködésével léphettek fel most is 4 erdélyi nagyvárosban. 

Megnyitották a nagyközönség előtt a nagyváradi római katolikus püspöki palota 

pincerendszerét, melyet fokozatosan kulturális térré alakítanak. 2 milliárd forintos 

magyarországi kormánytámogatással tavaly decemberben kezdődött el a felújítás.  

Tehetségfejlesztő program indul Zentán az általános iskolák diákjai számára. Az iskolát egy 

helyi alapítvány a Bolyai Tehetséggondozó Gimnáziummal együttműködve hívta életre. A két 

intézmény szorosan együttműködik a tankönyvek, taneszközök beszerzésében és szakmai 

továbbképzések szervezésében. A kiváló tanulókat és a szórványból származó kiemelten 

teljesítő bentlakókat pedig ösztöndíjakkal támogatja. 

A több mint 2000 tagot számláló erdélyi cserkészszervezet a világ egyik legelterjedtebb 

ifjúsági mozgalmának egyesülete. Célja a fiatalok lelki, fizikai és szellemi adottságainak 

fejlesztése, a magyar nép kultúrájának és hagyományának ápolása. Várják a cserkészeket az 

érmelléki Szalacsra is.  

A partiumi Papp Attila Tilu a Fülemile című vers sajátos feldolgozásával szerezte meg az 

AranyCore zeneverseny második díját. Zenekara, a Libavonat nemrég Marosvásárhelyen 

adott koncertet kicsik és nagyok legnagyobb örömére. 

 

Öt kontinens 

2018. május 26. – Duna World 

 

Második éve tanítja írni és olvasni a Milánóban élő magyar gyerekeket Knapcsek Nikoletta. 

Az önkéntes tanár saját elhatározásból döntött úgy, hogy a pedagógiai foglalkozások mellett 

néptáncversenyeket, illetve kirándulásokat is szervez az Észak-Olaszországban élő magyar 

gyerekeknek. 
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„Magyarország Európában, Európa Magyarországon” ez a címe annak a programnak, 

amelynek első állomása a német főváros volt, és amelynek az a célja, hogy a magyar kultúra 

értékeinek megismertetésén keresztül bemutassa a világnak európai gyökereinket és 

elkötelezettségünket. 

 

A németországi Kastlban, 2006-ig működött a németországi magyar diákok szellemi 

fellegvára, a Kastl-i magyar gimnázium. Az egykori nebulók azonban máig nem feledték alma 

materüket és pünkösd táján rendszeresen találkoznak, egykori iskolájuknál. Idén, a 

szokásosnál is ünnepélyesebb volt a hangulat, hiszen a gimnázium megalapításának 60.-ik 

évfordulójához kötődően a Burg Kastl ALUMNI rendezésében, a volt Kastlisok III. 

Világtalálkozójára került sor. 

 

Imádkozz és dolgozz! – ez a mottója a San Franciscó-i Öbölben alapított Magyar Katolikus 

Missziónak. Nem csak mondják, teszik is. A Woodside Priory Iskola területén az elmúlt 

időszakban több nagy beruházás is történt. Nem csak iskolaépületet, hanem 

sportlétesítményeket is felújítottak. A korszerűsítés történetét Németh Maurus atya mesélte 

el stábunknak. 

 

Kárpát Expressz 

2015. május 27. – Duna World 

A történelmi Gömör vármegye eldugott kis ékszerdoboza a Medves-hegység által körülölelt 

Medvesalja. A környék csodálatos bazaltképződményekkel rendelkezik, ilyen például a 

Pogány vár vagy más néven Ördög János-szikla. Itt található a Mária-kút, amely közel száz 

éve búcsújáróhely. 

Huszonöt féle spárgaételt kóstolhattak a hosszúfalui Spárgaünnepre kilátógatók. Spárgás 

hamburger, lángos, spárgás puliszka vagy ahogy itt nevezik polenta, csak néhány a 

látványkonyhában készülő fogások közül. A muravidéki Lendva szomszédságában fekvő 

település 600 fős közössége immár hatodik alkalommal szervezte meg a Spárga Napot. 

Mindig akad tennivaló a gyimesközéploki  állatorvosi rendelőben, ahol Vitos Erzsébet és 

lánya, Etelka fogadja a négylábú pácienseket. A helyi hagyományos építészet is arról 

árulkodik, hogy állattartásra berendezett közösség lakja a  havasokat, nagyméretű csűrök 

határozzák meg a településképet.  

Hat éve működik a kárpátaljai Nagyszőlősőn a Szelíd Lovas Központ. Hagyományőrző 

lovastanyaként is emlegetik, mert az alapító Margitics házaspár az évszázadokkal ezelőtt 

kialakult lovaskultúra átörökítését tűzte ki célul a fiatal genereáció számára. A legutóbbi lovas 

napon , Szent László korát idézték meg.  

 

https://www.mediaklikk.hu/video/karpat-expressz-2018-05-27-i-adas-6/

