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Nyomtatott és online sajtó 
 

 

Szijjártó: Magyarország megvédi a kárpátaljai magyarokat 
2018. május 7. – MTI, origo.hu, hirado.hu, Magyar Idők, vs.hu, 168 óra, Magyar Hírlap, 

Magyar Demokrata, Mandiner.hu, Kárpátalja.ma, PestiSrácok 

Hazugsághadjáratot folytat Magyarország ellen az ukrán állami propaganda - jelentette ki 

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter hétfői sajtótájékoztatóján Budapesten. „Aljas 

és szemenszedett hazugság, hogy amikor Magyarország védi a kárpátaljai magyarokat, akkor 

Oroszország elvárásai alapján jár el. Magyarország megvédi azt a 150 ezer magyar embert, 

akik Kárpátalján élnek, de ehhez nekünk nem kellenek harmadik felek és iránymutatások.” - 

mondta a magyar külügyminiszter. Szijjártó Péter hangsúlyozta: miközben az ukránok azt 

sugalmazzák a nemzetközi közvélemény számára hazug módon, hogy Magyarország 

kárpátaljai magyarokkal kapcsolatos politikáját egy harmadik fél determinálja, Kárpátaljáról 

besorozott magyarok is harcoltak, illetve harcolnak Ukrajna területi integritása érdekében 

Ukrajna keleti felében. 

 

A Kárpát-medencei Magyar Jogász Szövetség a Kúria gyakorlata ellen tiltakozik 
2018. május 7. – MTI, karpatalja.ma 

Tiltakozását fejezte ki a Kárpát-medencei Magyar Jogász Szövetség (KMJSZ)a Kúria – 

álláspontjuk szerint – alapjogot sértő azon gyakorlata ellen, amellyel négyezer választáshoz 

való külhoni magyar alapjogát sértette meg. A szövetség hétfői, az MTI-hez eljuttatott 

közleményében azt írta, Magyarországon nem ritka az a bírói jogalkotás, amely az 

Alaptörvénnyel ellentétes módon, súlyosan sértve a jogbiztonságot, a jogszabályok önkényes, 

kiterjesztő értelmezésével a jogkereső állampolgárok számára kiszámíthatatlanná teszi a 

bíráskodást.  

 

Marosszék lesz az idei Székely Fesztivál kiemelt vendége 
2018. május 7. – MTI, hirado.hu, gondola.hu, Erdély.ma 

Marosszék lesz a kiemelt vendége idén a Székely Fesztiválnak, amelyet május második 

hétvégéjén, péntektől vasárnapig rendeznek meg a Millenáris parkban. 

A fesztivál alapjai változatlanok, továbbra is a hagyományőrzés, a szakmaiság és az igényes 

szórakozás egységében zajlanak majd a programok – emelte ki Varga Mihály 

nemzetgazdasági miniszter, az esemény fővédnöke a rendezvényről tartott hétfői 

sajtótájékoztatón Budapesten. „Ez a fesztivál mindig jó alkalom arra, hogy a külhoni 

magyarság az anyaországbeli magyarsággal találkozzon, szeretnénk ezt továbbra is erősíteni” 

– hangsúlyozta. 
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http://www.origo.hu/itthon/20180507-szijjarto-magyarorszag-megvedi-a-karpataljai-magyarokat.html
http://www.karpatalja.ma/kitekinto/karpat-medence/a-karpat-medencei-magyar-jogasz-szovetseg-a-kuria-gyakorlata-ellen-tiltakozik/
https://www.hirado.hu/kultura-eletmod/cikk/2018/05/07/marosszek-lesz-az-idei-szekely-fesztival-kiemelt-vendege/
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Felkutatják a legnagyobb romániai magyar kirakatper halálra ítélt áldozatainak 
hamvait 
2018. május 7. – MTI, Krónika, transindex.ro 

Hozzálátott az 1958-ban lezajlott Szoboszlay-perben kivégzett kilenc magyar és egy román 

elítélt földi maradványai felkutatásához a kommunizmus bűneit vizsgáló és a román 

száműzöttek emlékét ápoló intézet (IICCMER) Aradon. A kezdeményezés sikere hatalmas 

kegyeleti elégtételt jelentene a Szoboszlay Aladár katolikus pap vezette, a román kommunista 

hatalom által katonai felkelés kitervelése vádjával elítélt mozgalom tagjainak leszármazottai 

számára. Vekov Károly történész, Szoboszlay életútjának jó ismerője az erdélyi magyar 

társadalom mártírjának tekinti a román–magyar együttélést szorgalmazó forradalmárt. 

 

Szenvedéstörténet helyett felmutatott érték - Történészek értekeznek Erdély 
elmúlt száz évéről 
2018. május 7. – MTI, Krónika, transindex.ro, maszol.ro 

A „magyar szenvedéstörténet" helyett az erdélyi magyarság múltját és értékeit, illetve a 

jövővel kapcsolatos elvárásait hívatott bemutatni az a konferenciasorozat, melyet a román 

centenárium apropóján szerveznek, és melynek első állomását hétfőn tartották Kolozsváron. 

A nagyváradi Szacsvay Akadémia kezdeményezésére, az RMDSZ és az Erdélyi Múzeum-

Egyesület (EME) által szervezett konferencia az első abban a sorozatban, amellyel az erdélyi 

magyarság elmúlt száz évét kívánják áttekinteni a centenáriumi évben. 

 

Szilágyi N. Sándor kolozsvári nyelvész kapta a Magyar Tudományos Akadémia 
Arany János-életműdíját 
2018. május 7. – MTI, Krónika 

Szilágyi N. Sándornak, a Babeș-Bolyai Tudományegyetem Bölcsésztudományi Kar Magyar és 

Általános Nyelvészeti Tanszék egyetemi tanárának adományozták 2018-ban a Magyar 

Tudományos Akadémia Arany János-életműdíját a köztestület 189. közgyűlésének hétfői 

ülésén.  

 

Ismét halasztottak Borboly Csaba perében  
2018. május 7. – transindex.ro, maszol.ro, szekelyhon.ro 

Hétfőn ismét halasztott a törvényszék abban a perben, amelyben hivatali visszaéléssel 

vádolják Borboly Csaba Hargita megyei tanácselnököt, számolt be a hírről az Agerpres 

hírügynökség. A Hargita megyei törvényszéken zajló nyilvános tárgyaláson a bíró 

megállapította, hogy nem jelentek meg az ügy bizonyos tanúi, ezért május 29-ére halasztotta 

a tárgyalást. Az Országos Korrupcióellenes Ügyészség (DNA) Borboly Csaba és további 12 

személy ellen emelt vádat folytatólagos és minősített hivatali visszaélés, hivatali visszaélésre 

való felbujtás, hamis okirat kiállítása és hamis megvádolás miatt.  
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https://kronika.ro/erdelyi-hirek/feltarnak-szoboszlayek-hamvait
https://kronika.ro/erdelyi-hirek/feltarnak-szoboszlayek-hamvait
https://kronika.ro/erdelyi-hirek/szenvedestortenet-helyett-felmutatott-ertek-konferencia-erdely-szaz-everol
https://kronika.ro/erdelyi-hirek/szenvedestortenet-helyett-felmutatott-ertek-konferencia-erdely-szaz-everol
https://kronika.ro/kulfold/szilagyi-n-sandor-kolozsvari-nyelvesz-kapta-a-magyar-tudomanyos-akademia-arany-janos-eletmudijat
https://kronika.ro/kulfold/szilagyi-n-sandor-kolozsvari-nyelvesz-kapta-a-magyar-tudomanyos-akademia-arany-janos-eletmudijat
http://itthon.transindex.ro/?hir=51511


 

 

 

Napi Nemzetpolitikai Sajtószemle – 2018. május 8. 
3 

 

Kötelező lesz az óvodai oktatás az RMDSZ javaslatára  
2018. május 7. – transindex.ro, maszol.ro 

Döntőházként hétfőn megszavazta a szenátus az RMDSZ tanügyi törvényt módosító 

tervezetét, amely értelmében legkésőbb 2030-ig kötelezővé teszik az óvodai nevelés minden 

szintjét Romániában: 2020-ig a nagycsoportot, 2023-ig a középcsoportot és 2030-ig pedig a 

kiscsoportot is - írja az RMDSZ tájékoztatója.  

 

RMDSZ: szakképzett pedagógusokat az elszigetelt településekre is!  
2018. május 7. – transindex.ro, maszol.ro 

Elfogadta hétfőn a szenátus az RMDSZ azon törvénytervezetét, amely az elszigetelt 

települések szakoktatását segítené elő - írja közleményében a Románia Magyar Demokrata 

Szövetség. „Az elszigetelt szórványtelepülések iskoláit és azok diákjait is megilleti a stabil, jól 

felkészült tantestület és minőségi oktatás. Mégis, számos vidéki tanintézmény kerül abba a 

helyzetbe, hogy a címzetes tanári állásaira évről-évre helyettesítő és szakképzetlen oktatókat 

kell alkalmaznia, mert a szakképzett, címzetes pedagógus, aki a posztot sikeresen 

megpályázta, azonnal időszakos áthelyezését kéri más tanintézménybe, és gyakorlatilag egy 

napot sem tanít abban az iskolában, ahol a helyet foglalja. Az RMDSZ törvénytervezetet 

dolgozott ki a probléma orvoslására, amelyet ma döntőházként jóváhagyott a szenátus”– 

számolt be Cseke Attila, az RMDSZ szenátusi frakcióvezetője hétfőn, a felsőházi plénumi 

szavazást követően.  

 

Az adó- és az igazságügyi reform után jön a választási reform? 
2018. május 7. – maszol.ro 

Elsőként az államelnök megválasztását szabályozó törvényeket módosítaná Szociáldemokrata 

Párt (PSD). Mindemellett a választási törvények összehangolása, törvénykönyvvé alakítása is 

szándékában áll a kormánypártoknak. Laczikó Enikő államtitkár, az Etnikumközi 

Kapcsolatok Hivatalának vezetője szerint a kisebbségek politikai képviseletének 

szabályozásán nem kellene változtatni. 

 

Antal Árpád: a bukaresti Aszpirin mellé kell a budapesti C-vitamin 
2018. május 7. – maszol.ro 

Hosszú távon kockázatos lehet, hogy a romániai magyar közösség intézményrendszere a 

magyar kormánytól függ – jelentette ki néhány napja Sepsiszentgyörgy polgármestere. Antal 

Árpádot e kijelentés hátteréről, illetve arról kérdezték, hogy ideális intézkedés-e 

Sepsiszentgyörgyöt méretes magyar zászlókkal ékesíteni március 15-én, ha Bukaresttel 

szeretné szorosabbra fonni kapcsolatát az adófizető erdélyi magyarság. 
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http://itthon.transindex.ro/?hir=51518
http://itthon.transindex.ro/?hir=51519
http://www.maszol.ro/index.php/belfold/95918-az-ado-es-az-igazsagugyi-reform-utan-jon-a-valasztasi-reform
http://www.maszol.ro/index.php/belfold/95927-antal-arpad-a-bukaresti-aszpirin-melle-kell-a-budapesti-c-vitamin
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Tendenciózus riport magyarokról 
2018. május 8. – Rostás Szabolcs – Krónika 

A Krónika vezércikke szerint „Az elmúlt évtizedekben megtanulhattuk, valahányszor magyar 

vonatkozású témához nyúl, a többségi média kevésszer törekszik kiegyensúlyozott 

tájékoztatásra. Előítéleteink az Antena 3 hírtelevízióban vasárnap este, a bombasztikusnak 

szánt Ütközet Romániáért címmel sugárzott riport láttán újfent megerősítést nyertek. Persze 

nem vonatkoztathatunk el attól (mi legalábbis képtelenek vagyunk erre), hogy a csatorna a 

kommunista diktatúra egykori kiszolgálójának, a Szekuritáté elsíbolt pénzeiből 

meggazdagodott, a rendszerváltás után korrupció miatt börtönt járt Dan Voiculescu 

üzletember politikusnak a politikai játékszere, amely a gazdája kedvéért mindig kapható a 

romániai igazságszolgáltatás elleni gyalázkodásra, no, meg a magyarokkal szembeni 

indulatok felkorbácsolására. Az ominózus műsor vezérfonala tömören a következő: a magyar 

kormány az elmúlt években irdatlan összegű támogatást juttat a romániai magyaroknak, 

amellyel Budapest nem csupán a székelyföldi/erdélyi autonómia megvalósítását igyekszik 

elősegíteni, hanem a régió(k) elcsatolását is, eme törekvésében pedig Orbán Viktor 

miniszterelnök láthatatlan, ennek ellenére hathatós támogatást kap Oroszországtól”. 

 

Búcsú Pogány Erzsébettől 
2018. május 7. – Ma7.sk 

Fel tud-e az ember készülni a saját halálára? Azt mondják, ez lenne az élet nagy feladata. Na, 

de a másikéra? Úgy tűnik, aligha könnyebb az előzőnél. Ő pedig mindent el is követett azért, 

hogy ezzel ne kelljen szembenéznünk. Erősnek mutatta magát akkor is, amikor erőnek már 

jócskán híján volt. Bizakodónak, amikor a remény sokakban egyre fogyatkozott. Az utolsó 

hetekben és napokban sem pihent. Tette, amit egész életében, s amihez a legjobban értett: 

terveket szőtt, szervezett, irányított. Tette fáradhatatlanul, ellentmondást nem tűrve mindazt, 

amiről úgy gondolta, a felvidéki „nagy közös ügyet” szolgálja. 

 

Szlovák-magyar tanácsadó napot tartanak Párkányban május 15-én 
2018. május 7. – Ma7.sk, Új Szó 

A Szociális Biztosító a magyarországi Államkincstárral közösen május 15-én, Párkányban 

szlovák-magyar tanácsadó napot tart - tájékoztatta a biztosító a TASR hírügynökséget. Azok a 

biztosított, vagy nyugdíjellátásban részesülő személyek, akik Szlovákiában, illetve 

Magyarországon dolgoznak, vagy dolgoztak, és az itteni jogszabályoknak megfelelően vannak 

bebiztosítva, szakemberekkel történő személyes konzultációk keretében kapnak választ a 

nyugdíjazásukkal kapcsolatos kérdésekre. 
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https://ma7.sk/kozelet/bucsu-pogany-erzsebettol
https://ma7.sk/tajaink/szlovak-magyar-tanacsado-napot-tartanak-parkanyban-majus-15-en
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Minden korosztályt összekötött Léván a Generációk verselése 
2018. május 7. – Felvidék Ma 

Az irodalom korosztályokat átívelően mindenkit összeköt, ennek bizonyítékát láthatta 

minden lévai irodalombarát, aki május 4-én ellátogatott a Reviczky Házba, ahol a Lévai 

Magyar Asszonyok Ligája és a helyi oktatási intézmények közös szervezésében megrendezésre 

került a „Generációk verselése” című irodalmi délután. Bár Léván a nemzetiségi összetételt 

illetően 10 százaléknál is kevesebben vallják magukat magyarnak, a városban élő magyar 

szülők számára adott a lehetőség, hogy gyermekeik egészen gimnáziumi tanulmányaik 

elvégzéséig magyar nyelvű oktatási intézményekben tanulhassanak. Az immáron szórványnak 

számító településen ezért kiemelkedően fontos, hogy a fiatalok részt vegyenek a közösségi 

életben, fellépéseikkel hívják fel a figyelmet az oktatási intézmények szerepkörének 

fontosságára. 

 

Elsöprő sikert arattak a kassai magyar gyermek- és ifjúsági kórusok Belgiumban 
2018. május 7. – Felvidék Ma 

A Márai Sándor Gimnázium és Alapiskola mellett jelenleg három kórus működik. 

A Csengettyű első, a Leánykar és a Vegyes Kórus második helyezést ért el három különböző 

kategóriában a 66. Neerpelti Nemzetközi Ifjúsági Zenei Fesztiválon. A kassai magyar iskola 

mellett működő Csengettyű, Leánykar és Vegyes Kórus április 27-től május 2-ig Belgiumban 

bizonyított az európai szintű rangos megmérettetésen. 

 

Újraavatták a szabadkai zsinagógát 
2018. május 7. - Pannon RTV 

A Tóratekercs Tórafülkébe való elhelyezésével ismét imahellyé vált a patinás épület. A 

Szabadkai Zsidó Hitközség tagjai és a könyékbeli zsidóság képviselői már évtizedek óta vártak 

erre a pillanatra. Szerbia főrabbija, Isak Asiel vezetésével vitték be a Tóratekercseket a 

szabadkai zsinagógába. 

 

Átadták a szabadkai zsinagóga kertjében a hanukiját 
2018. május 7. - Pannon RTV 

Az újraavatás előtt hivatalosan is átadták a hanukiját, vagyis a kilencágú, hanukai 

gyertyatartót, amit a Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetsége adományozott a szabadkai 

zsinagógának. A hanukijának, azaz a hanukai gyertyatartónak kilenc ága van, nyolc normál 

gyertyatartó és középen a sámesz, vagyis szolga, amely segítségével kell meggyújtani a többi 

nyolc gyertyát. A szabadkai zsinagóga kertjében található hanukiját Heisler András, a 

Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetségének elnöke adta át. 
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http://felvidek.ma/2018/05/minden-korosztalyt-osszekotott-levan-a-generaciok-verselese/
http://felvidek.ma/2018/05/elsopro-sikert-arattak-a-kassai-magyar-gyermek-es-ifjusagi-korusok-belgiumban/
https://pannonrtv.com/rovatok/tarsadalom/ujraavattak-szabadkai-zsinagogat
https://pannonrtv.com/rovatok/tarsadalom/atadtak-szabadkai-zsinagoga-kertjeben-hanukijat
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Több pénz jut a nemzeti közösségi médiának 
2018. május 7. - Pannon RTV 

Több pénz jut idén a nemzeti közösségi médiának Szerbiában - ezt Branko Ružić mondta. Az 

államigazgatási és helyi önkormányzati miniszter kiemelte, 21,8 millió dinárt különítettek el a 

projektek pénzelésére. Ez az összeg tizenkétszer több, mint a 2017-ben elkülönített eszközök 

voltak. A pályázatra június 5-ig lehet jelentkezni. 

 

Változnak a helységnévtáblák 
2018. május 7. – Magyar Szó 

Aki a napokban Bánátban utazgat, annak szembetűnhet, hogy folyamatban van az útjelző és 

helységnévtábláknak a cseréje. A csere pedig esetenként úgy néz ki, hogy az eddigi, 

többnyelvű helységnévtáblák egynyelvűekké lesznek. A sokat emlegetett bánáti többnyelvűség 

mintha megint messzebbre kerülne az egykor virágzó gyakorlattól. 

 

Jó egyetemistának lenni Újvidéken 
2018. május 7. – Magyar Szó 

A vajdasági középiskolák harmadikos középiskolásai számára a Magyar Nemzeti Tanács az 

idén is szervezett egynapos tanulmányi kirándulást, amely keretében a diákok 

megismerkedhettek a két egyetemi város, Szabadka és Újvidék továbbtanulási lehetőségeivel, 

egyetemi karaival. Újvidékre Szabadkáról, Topolyáról, Zentáról, Magyarkanizsáról, 

Óbecséről, Csókáról és Zomborból érkeztek a diákok, mindenkinek lehetősége nyílt 

megtekintetni azt a kart, ahova felvételizni szeretne, a látogatás során magyar ajkú egyetemi 

tanárok és felsőbb éves demonstrátor-hallgatók tájékoztatták a leendő egyetemistákat az 

adott karral és szakokkal kapcsolatos tudnivalókról. 

 

Az óbecseiek és a kishegyesiek jutottak tovább 
2018. május 7. – Pannon RTV 

Az óbecsei Zdravko Gložanski és a kishegyesi Ady Endre Általános Iskola csapata bizonyult a 

bácsfeketehegyi megmérettetésen a legjobbnak, így ők képviselhetik majd a Délvidéket a 

budapesti döntőben. Az elődöntőnek számító bácsfeketehegyi megmérettetésen 10 település 

14 iskolájának 15 négyfős csapata vett részt. A rendezvény azonban nem csupán a versenyről 

szólt. A szervezők igazi Mátyás korabeli hangulatot varázsoltak a helyszínen. 

 

Ha most kezded: maradj talpon, ha elestél: állj fel, s csináld ahogy megígérted! 
– Ifjúsági hétvége a TiBorKA szervezésében 
2018. május 7. – karpatalja.ma 

Tizedik alkalommal került megrendezésre a Kárpátaljai Református Ifjúsági Szervezet 

(KRISZ) Tisza-Borzsa közi Alapszervezete (TiBorKA) által életre hívott Maradj talpon! nevet 

viselő ifjúsági hétvége május 4-6. között. Az eseményen részt vevő több mint hatvan fiatal 

számára a Péterfalvai Református Líceum adott otthont. 
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https://pannonrtv.com/rovatok/gazdasag/tobb-penz-jut-nemzeti-kozossegi-medianak
https://www.magyarszo.rs/hu/3671/vajdasag/182859/V%C3%A1ltoznak-a-helys%C3%A9gn%C3%A9vt%C3%A1bl%C3%A1k.htm
https://www.magyarszo.rs/hu/3671/vajdasag_ujvidek/182823/J%C3%B3-egyetemist%C3%A1nak-lenni-%C3%9Ajvid%C3%A9ken.htm
https://www.magyarszo.rs/hu/3671/vajdasag/182822/Az-%C3%B3becseiek-%C3%A9s-a-kishegyesiek-jutottak-tov%C3%A1bb.htm
http://www.karpatalja.ma/karpatalja/hitelet/ha-most-kezded-maradj-talpon-ha-elestel-allj-fel-s-csinald-ahogy-megigerted-ifjusagi-hetvege-a-tiborka-szervezeseben/
http://www.karpatalja.ma/karpatalja/hitelet/ha-most-kezded-maradj-talpon-ha-elestel-allj-fel-s-csinald-ahogy-megigerted-ifjusagi-hetvege-a-tiborka-szervezeseben/
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12 ezer zsák kukorica-vetőmagot oszthat szét a KMVSZ 
2018. május 7. – Kárpátalja 

Tavaly kísérleti jelleggel 880 zsák világhírű martonvásári kukorica-vetőmaggal támogatta a 

magyar kormány a Kárpátaljai Magyar Vállalkozók Szövetségébe (KMVSZ) tömörült 

gazdákat. A kiváló minőségű vetőmaggal jelentősen sikerült növelni a termésátlagokat és a 

minőséget. A kedvező tapasztalatok láttán Magyarország megtízszerezte a programra 

fordított forrást, idén 12 ezer zsák vetőmagot oszthat szét a KMVSZ a tagjai között. 

 

Hancsik József: „Gondolkodjunk együtt a Kárpát-medencében!” 
2018. május 7. – Veol.hu 

Ha a tizenötmillió magyar együtt gondolkodik, megismeri egymás értékeit a Kárpát-

medencében, nincs gondunk, hiszen testvérek, barátok vagyunk valamennyien, így vélekedett 

Hancsik József, a szlovéniai, zömében magyarlakta Dobronakon, a medence legnyugatibb 

részén élő magyar család képviseletében a hétvégén, a veszprémi nyugdíjasok kirándulásán, 

ahová mi is elkísértük őket. 

 

Magyar érettségi Burgenlandban 
2018. május 7. - Volksgruppen 

A népcsoporti nyelvekből érettségiztek hétfőn a középiskolás diákok. Burgenland 

tartományban három középiskolában tettek magyar vizsgát a fiatalok. A korábbi évek 

tapasztalatai alapján idén is jó eredményeket hozhatnak a vizsgák. A Felsőőri Kétnyelvű 

Gimnáziumban oktatási nyelvként, két másik burgenlandi intézményben pedig választható, 

második idegennyelvként tettek írásbeli vizsgát a tanulók, mondta Pathy Lívia a burgenlandi 

magyar oktatás szakfelügyelője. 
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http://karpataljalap.net/?q=2018/05/07/12-ezer-zsak-kukorica-vetomagot-oszthat-szet-kmvsz
https://www.veol.hu/kozelet/helyi-kozelet/hancsik-jozsef-gondolkodjunk-egyutt-a-karpat-medenceben-2286531/
http://volksgruppen.orf.at/magyarok/stories/2911440/
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Elektronikus sajtó 

 

 

Határok nélkül 

2018. május 7. – Kossuth Rádió 

  

Grezsa István: A kisebbségi jogok ukrajnai korlátozására a Magyar Kormány 

pozitív gesztusokkal és építkezéssel válaszol 

A kisebbségi jogok ukrajnai korlátozására a Magyar Kormány pozitív gesztusokkal és 

építkezéssel válaszol, - mondta Grezsa István Kárpátalja fejlesztéséért felelős kormánybiztos 

Ungváron, ahol felavatták a Magyar Házat. Az épületben kap helyet az Ukrajnai Magyar 

Demokrata Szövetség járási és városi szervezete, a Kárpátaljai Magyar Művelődési 

Intézet regionális szervezete, illetve a hamarosan fennállásának 100 éves jubileumát ünneplő 

Kárpáti Igaz Szó újság szerkesztősége is.  

 

Európai támogatással erősítik az agrárképzést a Kárpát-medence szomszédos 

országai 

Európai támogatással erősítik az agrárképzést a Kárpát-medence szomszédos országai. A 

projektet az Oktatási Hivatal, a Debreceni Egyetem és a Szent István Egyetem által alkotott 

konzorcium valósítja meg.  

 

Anyaországi és határon túli fiatalok kalákája már csaknem két évtizede hoz létre 

szépet, maradandót és hasznosat a Kárpát-medencében 

Anyaországi és határon túli fiatalok kalákája már csaknem két évtizede hoz létre szépet, 

maradandót és hasznosat a Kárpát-medencében. Az elmúlt hétvégén 15 magyarországi és 15 

helyi önkéntes bevonásával a magyarkanizsai Tisza-parti strandon egy halat ábrázoló 

fűzépítmény épült, amely miután életre kel és kizöldell, gyermekeknek lehet játszóhely, vagy 

pihenőknek adhat hűs árnyékot. Elsőként Meszesán Péter, a budapesti Ars Topia Alapítvány 

munkatársát, majd Vigi Lászlót, a magyarkanizsai Wemsical Szerbia Ifjúsági és Kulturális 

Egyesület elnökét kérdezi a Határok nélkül riportere. 

 

Tizenöt évvel ezelőtt a sok évtizedes várfogságból kiszabadult a Szabadság 

szobor 

Tizenöt évvel ezelőtt a sok évtizedes várfogságból kiszabadult a Szabadság szobor.  Az akkor 

már négy esztendeje restaurálás alatt lévő műalkotás újbóli felállításának 

https://www.mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth?date=2018-05-07_18:30:00&enddate=2018-05-07_19:10:00&ch=mr1
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háttérintézményeként alapították meg az aradi Szabadság-szobor Egyesületet. Egy évre rá, 

2004 áprilisában nem kis megpróbáltatások után, román-magyar kormányközi 

megállapodással, sikerült újra köztéren elhelyezni Zala György monumentális kompozícióját, 

amely az 1849. október 6-án Aradon kivégzett forradalmár honvédtiszteknek állít emléket. 

Tizennégy éve áll, ha nem is eredeti helyén, de köztéren, az egykori Attila téren, de ezzel a 

Szabadság-szobor Egyesület létjogosultsága  nem szűnt meg,  Péntek este az aradi színházban 

ünnepelték meg fennállásának 15. évfordulóját.  

 

Életének 59. Évében elhunyt Pogány Erzsébet 

Május 5-én életének 59. évében elhunyt Pogány Erzsébet a Felvidék.ma hírportált működtető 

Szövetség a Közös Célokért igazgatója. 

  

A gyalogos zarándokok már hetek óta úton vannak a csíksomlyói búcsúra 

A gyalogos zarándokok már hetek óta úton vannak, a kerékpárosok lassan most kelnek útra, 

aki meg vonattal megy, annak még van ideje jegyet váltani, például a Boldogasszony 

zarándokvonatra. A pünkösdi csíksomlyói búcsúra  minden magyarnak legalább 

egyszer életében el kell mennie. A Kárpát-medence legismertebb zarándokhelye több százezer 

magyart vonz a világ minden tájáról. 

 
 


