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Nyomtatott és online sajtó 
 

 

Programokról és nemzetpolitikai célokról tartott előadást Potápi Árpád János 
Horvátországban 
2018. június 17. – MTI, hirado.hu, fidesz.hu, Magyar Idők, Propeller.hu, orientpress.hu, 

pannonrtv.com, magyarhirlap.hu, demokrata.hu 

A magyar kormány határon túl indított programjairól és nemzetpolitikai céljairól tartott 

előadást Potápi Árpád János, a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára a 

dél-dalmáciai Omisban rendezett szórványkonferencián, amelyen a Horvátországban 

működő magyar egyesületek vezetői vettek részt. Az államtitkár az MTI-nek telefonon 

elmondta: a tanácskozáson Baranyából, Szlavóniából, a tengermellékről és néhány köztes 

megyéből is érkeztek magyar szervezetek képviselői. A cél az volt, hogy az egyesületek 

megismerjék egymást, egymás munkáját, valamint tájékoztatást kapjanak a magyar kormány 

pályázati lehetőségeiről és a határon túl futó aktuális programokról. Kiemelte: előadásában 

beszélt a Szülőföldön magyarul, valamint a Kárpát-medencei óvoda- és iskolafejlesztési 

programról, továbbá a vállalkozásfejlesztési támogatásokról. 

 

Magyarországi reformátusok által gyűjtött pénzadományt adott át Fekete 
Károly püspök Kárpátalján 
2018. június 17. – MTI, sonline.hu, szoljon.hu 

Az összetartozást mutatja a gyűjtés is, ami nem az összegben nyilvánul meg, hanem a 

szeretetben, amellyel ez történt. A XI. Tiszántúli Református Jótékonysági Bálon gyűjtött 

hárommillió forint pénzadományt adott át Fekete Károly, a Tiszántúli Református 

Egyházkerület püspöke az Irgalmas Samaritánus Református Gyermekotthonnak vasárnap az 

ungvári járási Nagydobronyban. A pénzadomány ünnepélyes átnyújtása és a gyermekotthon 

lakóinak műsora után Fekete Károly elmondta, nagyon fontos számunkra, hogy Kárpátalján 

építsük azt a jövőt, amelyben benne van a református egyház és azok a gyermekek, akik a 

nagydobronyi leány gyermekotthonban nevelkednek, hiszen ők a jövő családanyái lehetnek, 

az otthonban ugyanis olyan munícióval látják el őket, amely tartalmas életet ígér nekik. 

Nagyszerű, ahogy Nagydobronyban a gyermekeket mentik, amilyen védett körülmények 

között nevelik és tanítják őket – tette hozzá. 

 

A prefektus egyelőre nem tudta megakadályozni a marosvásárhelyi iskolák 
többnyelvű feliratozását 
2018. június 15. – MTI, Krónika, maszol.ro, transindex.ro 

Egyelőre nem sikerült érvényteleníttetnie Maros megye prefektusának a marosvásárhelyi 

iskolák többnyelvű feliratozására vonatkozó önkormányzati határozatot. A Maros megyei 
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törvényszék ugyanis első fokon elutasította a prefektus kifogásait a tavaly májusban 

elfogadott önkormányzati határozattal szemben. A múlt héten kimondott ítéletről a nyelvi 

jogok érvényesítéséért küzdő Civil Elkötelezettség Mozgalom (Cemo) tájékoztatott pénteken 

az egyik közösségi portálon. 

 

Éves értékelőt tartott a Kolozs megyei RMDSZ 
2018. június 15. – maszol.ro, transindex.ro 

Csoma Botond megyei elnök, Oláh Emese, Kolozsvár alpolgármestere és Vákár István, a 

Kolozs Megyei Tanács alelnöke pénteken sajtótájékoztató keretében összegezte az elmúlt egy 

év RMDSZ-es önkormányzati eredményeit. „Az elmúlt időszakban jelentős beruházások 

valósultak meg az RMDSZ-es önkormányzatokban, ezek közül számos az Európai Unió 

támogatásával. Ezek a beruházások biztosítják, hogy úgy falvakon, mint városokon jobban 

élhessenek a magyar közösségek” – mutatott rá Csoma Botond. 

 

Beindulhat a duális képzés magyar nyelven is 
2018. június 15. – Bihari Napló 

Csütörtökön rendes havi közgyűlését tartotta a Bihar Megyei Tanács. A 39 előterjesztés 95 

százaléka egyszerű többséggel vagy kétharmaddal átment. Átment a Bihor West Professional 

Egyesület megalakulása a Vaskohszikláson, Belényesben és Nagykágyán beindítandó duális 

képzés működtetésére anyanyelven is. 

 

Jelenség, ami nincs jó hatással a vidéki tanintézetekre 
2018. június 15. – szekelyhon.ro 

Létező jelenség a Csíkszeredához közeli településeken is, hogy a negyedikből ötödik osztályba 

feljutó tanulókat szüleik inkább városi iskolába íratják. Az iskolások számának évenkénti 

csökkenése akár osztály- és tagozatmegszűnésekhez is vezethet az érintett vidéki iskolákban. 

Burus-Siklódi Botond, a Romániai Magyar Pedagógusok Szövetségének (RMPSZ) elnöke 

szerint ez a jelenség összefüggésbe hozható azzal, hogy léteznek bizonyos előítéletek a falusi 

környezetben működő iskolákkal kapcsolatosan, holott a megyében is nagyon sok jól 

felszerelt, megfelelő oktatási viszonyokkal rendelkező, falusi környezetben lévő tanintézet 

van. Főképp a vidéken élő értelmiségiek, de a tehetősebb szülők is megteszik, hogy inkább 

nap mint nap beszállítják gyerekeiket egy városi iskolába, minthogy az otthonukhoz közelibe 

járassák őket – magyarázta Burus, aki úgy látja, leginkább a városhoz közeli települések 

iskolái körében tapasztalható a szóban forgó jelenség. 

 

Dan Barna: Sepsiszentgyörgy a polgári felelősség Las Vegasa 
2018. június 16. – Krónika, maszol.ro, transindex.ro, szekelyhon.ro, Nyugati Jelen 

Az állampolgári felelősség Las Vegasának nevezte Sepsiszentgyörgyöt a Mentsétek meg 

Romániát Szövetség (USR) elnöke. Dan Barna a Büntetőügyesek nélküli közéletet kampány 

támogatására buzdított Kovászna megyében. Az USR elnöke bevallása szerint először járt 

Sepsiszentgyörgyön, és másfél órát töltött a városközpontban aláírásokat gyűjtve a 

Büntetőügyesek nélküli közéletet elnevezésű polgári kezdeményezéshez, amellyel a cél 
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alkotmányba foglalni, hogy bűnvádi perben jogerősen elítélt személyek ne tölthessenek be 

köztisztséget. Mondtam a kollégáimnak, úgy érzem, mintha a polgári felelősség Las 

Vegasában lennék, mert azoknak a városoknak a többségétől eltérően, amelyekben jártam 

már aláírásokat gyűjteni – és több mint tíz városban voltam már –, itt az a meglepetés ért, 

hogy tízből nyolc vagy kilenc ember aláírt” – mondta az Agerpres szerint. 

 

A háromkúti csángók azt szeretnék, ha hagynák őket magyarnak maradni 
2018. június 16. – szekelyhon.ro 

Amióta Háromkút létezik, Gyimesközéplokhoz tartozik. Arról nem tehetnek a csángók, hogy 

1968-ban rajzoltak egy új vonalat a térképen, és területeik „átestek” Neamț megyéhez, velük 

erről nem tárgyaltak. Száz éve van Háromkút, ötven éve az új határ, és ha eddig jó volt, 

továbbra sem módosítanának ezen az ott lakók. Több okból sem akarnak damuki 

személyazonosságúak lenni, s ebből az első, hogy románul nem tudnak. Éppen ez, a tudás és 

támogatás hiánya lehet végzetes, ezért az egyezség az, hogy tollat a kezükbe nem vesznek, 

semmit alá nem írnak. 

 

Hazatér egykori kertjébe Rhédey gróf – vasárnaptól Szent László Napok 
Nagyváradon 
2018. június 17. – Krónika, Nyugati Jelen 

Öt év után valósult meg a nagyváradi Szent László Napok szervezőinek álma, de hétfőtől már 

ott fog állni a fesztiválnak az első két évben helyet adó Rhédey-kertben az adományozó 

szobra. A kulturális fesztivál idén is több mint száz programmal vár kicsiket és nagyokat.  

 

Összefüggések és küzdelmek – a kétszáz éves aradi magyar színjátszást 
ünnepelték 
2018. június 17. – Krónika, maszol.ro, Nyugati Jelen 

Azt kell ünnepelnünk, hogy a sok viszontagság ellenére Arad nem maradt magyar színjátszás 

nélkül – mondta Kelemen Hunor RMDSZ-elnök szombaton a vértanúk városában, ahol az 

aradi magyar nyelvű színjátszás bicentenáriumát ünnepelték. A Nemzeti Színház és a Magyar 

Nemzeti Táncegyüttes Körhinta című délutáni díszelőadását megelőzően Kelemen Hunor 

szövetségi elnök kiemelte, az aradiaknak köszönhetően a jubileum nem egy epilógus, hanem 

egy küzdelmes folyamat szerves része. „A mi erdélyi és partiumi ünnepeink jellemzően két 

dologról szólnak: az összefüggésekről és a küzdelemről. Na, meg persze arról is, hogy ez a 

küzdelem sikeres. Ez a helyzet ma is, az aradi magyar színjátszás 200 éves évfordulóján. 

Gyakran halljuk, hogy a dolgok összefüggenek. Így van ez az erdélyi és partiumi színjátszás 

történetével is" – mondta Kelemen Hunor. 

 

Millenniumi ösztöndíj, a közösségi értékek és az összefogás jelképe 
2018. június 15. – Felvidék Ma 
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Az ipolysági Fegyverneki Ferenc Közös Igazgatású Katolikus Iskola kápolnája adott méltó 

helyet június 15-én a Millenniumi ösztöndíj 2018-as átadására. Az ünnepély szónokai 

mindannyian hangsúlyozták a magyar anyanyelvi oktatás fontosságát, a felvidéki magyar 

közösség megtartását, valamint az tanintézmények tehetséggondozásának jelentőségét. Pálffy 

Dezső, a Fegyverneki Ferenc Közös Igazgatású Katolikus Iskola igazgatója a megnyitón 

kifejtette: „Az elmúlt tizennyolc évben az ipolysági gimnáziumok magukénak érezték a díjat, a 

diákok öntudatába is beépült. Ösztönzi a teljesítményüket, motiválja őket a tanulmányaikban 

a Millenniumi ösztöndíj.” Hozzátette, a díj az itteni magyar tanintézmények összefogásának 

jelképe is, mely bizonyítja a magyar anyanyelvi oktatás jövőjét a városban. 

 

Három szekcióban folytatódott a Konferencia a Kárpát-medencéről mint 
gazdasági térről 
2018. június 15. – Felvidék Ma, Körkép 

A konferencia második napján, június 15-én három szekcióban folytatódtak az előadások a 

Szlovákiai Magyar Közgazdász Társaság komáromi konferenciáján. Antalík Imre, a Selye 

János Egyetem Gazdaságtudományi Karának tudományos dékánhelyettese köszöntötte a 

hármas szekció résztvevőit a konferencia második napján, amikor a régiók kitörési pontjairól 

és azok lehetőségeiről hallhattak előadásokat az új ipari forradalom fejlődésének 

vonatkozásában. Gyurgyík László, a Selye János Egyetem Gazdaságtudományi Kara 

Közgazdaságtan Tanszékének adjunktusa a szlovákiai magyarság demográfiai változásairól 

beszélt. 

 

Már a gyermeknap is vita tárgya Muzslán 
2018. június 15. – bumm.sk 

A muzslai Szülői Szövetség illetve a Gyermekek Jövőjéért Polgári Társulás több éve szervez 

gyermeknapot a településen. Idén a lebonyolításhoz nem kapták meg a focipályát és az 

esemény kihirdetését sem engedélyezték számukra a hangosbemondón. A polgármester azzal 

érvelt, hogy a társulásnak tartozása van a községgel szemben. Szülői Szövetség vezetője, Kis 

Mária portálunknak elmondta, hogy a Gyermekek Jövőjéért Polgári Társulással az Endrődy 

János Alapiskola tanári karával közösen 4-5 éve szerveznek gyermeknapot Muzslán. 

 

Új játszótérrel gazdagodott az ipolysági egyházi óvoda 
2018. június 16. – Felvidék Ma 

Családi juniális keretén belül adták át a részben magyar állami támogatásból elkészített 

játszóteret az ipolysági Fegyverneki Ferenc Közös Igazgatású Katolikus Iskola udvarán. A 

támogatásból a játszótér mellett az óvoda épületén is végeztek felújításokat, illetve új 

elemekkel is bővült az intézmény. „A Kárpát-medencei óvodafejlesztési program keretében 

közel húszezer eurós támogatásban részesültünk. Ebből valósult meg a játszóterünk 

kibővítése. Emellett az óvodában egy játszósarkot alakítottunk ki, valamint a nyílászárók 

cseréjére is sor került” – tájékoztatta a Felvidék.ma-t Pálffy Dezső, a Fegyverneki Ferenc 

Közös Igazgatású Katolikus Iskola igazgatója. 
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Tudati romlásba jutott a felvidéki magyarság 
2018. június 16. – Felvidék Ma 

Duray Miklós szlovákiai magyar politikus, író és egyetemi tanár volt a vendége a 

gömörpéterfalai A Völgy rendezvényközpontnak. Mede Ferenc házigazda a Közösségi 

önkormányzás – itt és most címet adta az előadásnak. Duray Miklósról Koltay Gábor készített 

kétórás filmet, ebben Szarka László is nyilatkozik Duray első peréről, az 1983. január 31-i 

bírósági tárgyalásról, amikor úgy érezte magát, mintha egy egyetemi előadáson lett volna. 

Hasonlóan érezhette magát a június 15-i gömöri közönség is. 

 

Felvidéki és magyarországi művészek parolázása a Limes Galériában 
2018. június 16. – Ma7.sk 

Két baráti társaság: a Magyar Alkotó Művészek Szlovákiai Egyesülete és a salgótarjáni Balassi 

Bálint Asztaltársaság Parola című közös kiállítása nyílt meg június 15-én a komáromi Limes 

Galéria hajójában. A Csáky Pál, a Magyar Közösség Pártja európai parlamenti képviselője 

védnökségével megrendezett tárlat kurátora Miglinczi Éva képzőművész, méltatója K. Peák 

Ildikó művészettörténész, házigazdája pedig Farkas Veronika művészettörténész volt. Farkas 

Veronika galériaigazgató és Stubendek László, Komárom polgármestere üdvözlő szavai után 

Peczár Károly képviselői asszisztens az egyéb elfoglaltságai miatt távol maradt Csáky Pál 

jókívánságait tolmácsolta. Azt is megemlítette, hogy a Magyar Alkotó Művészek Szlovákiai 

Egyesülete (MAMSzE) két évvel ezelőtt éppen az MKP EP-képviselője meghívásának eleget 

téve aratott nagy sikert Brüsszelben, majd Tőkés László RMDSZ-es EP-képviselő 

közbenjárásának köszönhetően Nagyváradon is bemutathatták nívós kiállítási anyagukat. 

 

Szőttes Folktábor Ipolyszakálloson 
2018. június 17. – Ma7.sk 

A pozsonyi Szőttes Kamara Néptáncegyüttes az idén 14. alkalommal szervezi meg a Szőttes 

Felvidéki Folktábort, ahol néptánc- és népzeneoktatás zajlik. A július 16–22. között 

megvalósuló rendezvény iránt érdeklődő gyermekek és felnőttek – a kézművesfoglalkozások 

mellett – a hagyományhoz hűen két táncanyaggal ismerkedhetnek meg. Az eseménnyel 

párhuzamosan zajló FIGUR Népzenei Táborban neves oktatók vezetik be a résztvevőket a 

hangszeres népzene rejtelmeibe. A felnőttek Németh Ildikó és Szabó Szilárd, a gyermekek 

Méhes Kata és Gémesi Zoltán koordinálása mellett fedezhetik fel a széki táncokat, de Balta 

Aranka és Richtárcsik Mihály jóvoltából a bodrogközi táncokat is megismerhetik. Fejér Erika 

és Taba Csaba a sárközi játékokba és táncokba nyújt betekintést. 

 

Megbecsültek Társasága 
2018. június 17. – Ma7.sk 

"Öt év telt el azóta, hogy a Megbecsültek Társasága az első kirándulását szervezte a budapesti 

karácsonyi vásárral egybekötött koncertre. A sok köszönő és hálás szó után nem volt kétséges, 

hogy helyes úton járunk, és folytatni kell" – kezdi a történetet Forró Krisztián, a társaság 

elnöke. A Megbecsültek Társasága, amely a szépkorúakat, az idős embereket hivatott 

pártfogolni, ezzel a programmal kezdte meg működését 2012 decemberében. A polgári 
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társulás bejegyzésére 2013 januárjában került sor. Mikor Forró Krisztián a megyei 

választások során bekerült a képviselő-testületbe, azonnal beváltotta ígéretét, amely szerint 

hatékonyabban akarnak foglalkozni az idős emberekkel.  

 

Első konferenciáját Tartotta a Vajdasági Fiatal Vállalkozók Egyesülete 
2018. június 17. - Pannon RTV 

A Vajdasági Fiatal Vállalkozók konferenciájának a zentai BeeHome közösségi terem adott 

otthont. Az egyesület előadásokkal igyekszik segítséget nyújtani a fiatal vállalkozóknak. A 

konferencián mintegy 25 vállalkozó vett részt. Ők mind az egyesület tagjai is. Dávid József, 

tulajdonos, Zoria Design, Magyarkanizsa: „Szeretnék megismerkedni a vajdasági fiatal 

vállalkozókkal, szeretném megismerni magának a csoportnak a munkáját, a jövőképét, hogy 

hogyan tudunk együttműködni. Nagyon fontosnak tartom azt, hogy a magyar vállalkozók, a 

magyar fiatal vállalkozók együttműködjenek.” 

 

Szabadkára látogatott a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség küldöttsége 
2018. június 16. - Pannon RTV 

Az ukrajnai magyarság képviselői tapasztalatszerzés céljából érkeztek Vajdaságba, ugyanis 

KMKSZ a Pannon RTV-hez hasonló televíziót kíván létrehozni Ungváron. A látogatás célja, 

hogy megnézzék, hogyan működik egy népszerű, a közönség által elfogadott médiaház - 

nyilatkozta Kulin Zoltán, az Ukrajnai Nemzeti Televízió Kárpátaljai Regionális 

Igazgatóságának főszerkesztője. Kulin Zoltán, az Ukrajnai Nemzeti Televízió Kárpátaljai 

Regionális Igazgatóságának főszerkesztője: „Nagyon irigyeljük, amit itt láttunk. Ukrajnában 

ezt egyáltalán nem tudjuk hasznosítani, mert Ukrajnában nyelvi kvóták vonatkoznak ránk. Mi 

regionális televíziót fogunk létrehozni. A nyelvi kvóta 75-25 százalék az ukrán nyelv javára. 

Csak 25 százalékban tudunk magyar nyelvű műsort sugározni. Ez azt jelenti, hogy naponta 

hat órát. Ezt a hat órát gyakorlatilag hírműsorokkal és hírháttérműsorokkal fogjuk kitölteni.” 

 

Megemlékezést tartottak a szabadkai Zsinagógában 
2018. június 17. - Pannon RTV 

A zsidók deportálásának évfordulója alkalmából szervezett szabadkai megemlékezés a 

Zsinagógában folytatódott. A szörnyű eseményeknek soha többé nem szabad 

megismétlődniük - hangoztatták a résztvevők. Az 1944-ben Szabadkáról deportált mintegy 

négyezer zsidóból körülbelül a fele tért vissza. Közülük több mint ezren később kivándoroltak 

Izraelbe. Az itt maradtak közül pedig több százan meghaltak a táborokból hazahurcolt 

betegségek, elsősorban a tífusz következtében. 1955-ben Szabadkán már csak 500 zsidó élt, 

számuk azóta is folyamatosan csökken. 

 

Pásztor Bálint: Meg tudtuk őrizni a nemzeti tanácsok összes hatáskörét 
2018. június 15. - Pannon RTV 
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Elfogadta a szerbiai kormány a VMSZ négy, kisebbségi jogérvényesítés szempontjából fontos 

törvényjavaslatra tett kilenc módosítási indítványát - nyilatkozta a Pannon RTV-nek Pásztor 

Bálint. A Vajdasági Magyar Szövetség köztársasági parlamenti képviselője hozzátette az 

elfogadott módosítások a nemzeti tanácsokról, az anyakönyvekről, az állami ügynökségekről 

szóló törvényt, valamint a kisebbségi kerettörvényt érintik. „A legjelentősebb ezek közül az, 

amely arról rendelkezik, hogy a nemzeti tanácsok továbbra is egy-egy tagot delegálhatnak 

majd a kiemelt jelentőségű művelődési intézmények igazgató bizottságaiba. Ez azért jelentős, 

mert ezzel meg tudtuk őrizni a nemzeti tanácsok összes hatáskörét. Emellett az 

anyakönyvekről szóló törvény vonatkozásában elfogadták, hogy amennyiben az 

anyakönyvvezető nem hajlandó a nemzeti hovatartozása szerint vonatkozó adatot bejegyezni, 

akkor ötvenezer dináros bírsággal sújtható. Az államügynökségről szóló törvény pedig a 

részarányos foglalkoztatás szempontjából fontos módosítási indítványt tartalmaz.” 

 

Felvételi időszak: a II. RF KMF Felsőfokú Szakképzési Intézete 
2018. június 16. – karpatalja.ma 

Megkezdődött a felvételi időszak az ország felsőoktatási intézményeiben, mostantól 

fokozottan oda kell figyelniük a különböző jelentkezési, okmánybeadási stb. határidőkre, a 

felvételi előírásokra a továbbtanulni szándékozóknak.Ezért Bárány Bélát, a II. Rákóczi Ferenc 

Kárpátaljai Magyar Főiskola Felvételi Bizottságának titkárát arra kértük, foglalja össze a 

legfontosabb tudnivalókat az érdeklődők számára. Beszélgetésünk első részében a beregszászi 

főiskola Felsőfokú Szakképzési Intézetébe jelentkezők számára igyekszünk remélhetőleg 

minél több hasznos tudnivalóval szolgálni. 

 

Sikeresen zárult a testvércsalád-találkozó programsorozat Beregszászban 
2018. június 16. – Kárpátalja 

A Családháló 2018-ban is ingyenes gyermek-, ifjúsági és családi programokkal várta az 

anyaországi és határon túli családokat. Június 16-án közel 300 fő vett részt az idén 

februárban indult programsorozat záró eseményén a Rákóczi-főiskolán. A találkozósorozat 

célja volt, hogy a kárpátaljai és anyaországi családokat kösse össze gyermek- és ifjúsági 

programokon keresztül. A Testvércsalád Mozgalmat 2014-ben hívta életre az alapítvány a 

magyarországi és a kárpátaljai családok közötti személyes kapcsolat kialakítása és erősítése 

céljából. 

 

Hagyományőrzés és tehetséggondozás — lezárult az I. Nagydobronyi Népzenei 
és Néptánctábor 
2018. június 16. – karpatalja.ma 

Június 11-15. között első alkalommal rendezett népzenei és néptánctábort Nagydobronyban a 

„GENIUS” Jótékonysági Alapítvány. A programok helyszínéül szolgáló Nagydobronyi Magyar 

Népművészeti Tanodában és a Nagydobronyi Református Líceumban 63 kárpátaljai magyar 
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iskolás ismerkedett a magyar népzenével és néptánccal, a régi kézműves mesterségekkel és a 

népi játékokkal, valamint a ma is élő helyi néphagyományokkal. 

 

A Magyar Napló szerkesztősége Beregszászban 
2018. június 16. – Kárpátalja 

Magyarorszég Beregszászi Konzulátusa és a Pro Cultura Subcarpathica Civil Szervezet közös 

szervezésében Irodalmi Kilátó indult. Az író-olvasó találkozó célja, hogy a kárpátaljai 

közönség előtt bemutatkozási lehetőséget kapjanak a Kárpát-medencei magyar írók, költők és 

szerkesztőségek. Június 14-én a beregszászi konzulátuson elsőként a Magyar Napló 

szerkesztősége mutatkozott be. A program alkalmával egyúttal felavatták a konzulátus 

Gulácsy-termét is, amely ezentúl hivatalosan is az intézmény kulturális közösségi tereként fog 

szolgálni. 

 

Duna Filharmónia kamarakoncert Bécsben 
2018. június 16. – volksgruppen.orf.at 

A Nemzetközi Duna Filharmónia az idén ünnepli fennállásának 15. évfordulóját és ehhez 

kapcsolódóan számos hangversenyt szervez. Csütörtökön egy kamaraesttel várták a 

klasszikus és jazz zene kedvelőit a 7. kerületi „Hof Fest” kulturális fesztivál keretében 

Bécsben. 

 

„Így tedd rá!” program Bécsben 
2018. június 17. – volksgruppen.orf.at 

Bécsben mutatkozik be június 18-19-én az Így tedd rá! program. A népi játékokra és 

néptáncra épülő pedagógiai módszertan célja a magyar kultúra és identitás megerősítése a 

családokban és a tradíciók átadása a gyermekeknek. 

 

Elektronikus sajtó 

 

Határok nélkül 

2018. június 15. – Kossuth Rádió 

 

Szerbiában a jövő hét elején fog szavazni a parlament a kisebbségi 

önkormányzatok hatásköreiről szóló törvény módosításáról 

Szerbiában a jövő hét elején fog szavazni a parlament a kisebbségi önkormányzatok 

hatásköreiről szóló törvény módosításáról. Az eredeti terjedelmes javaslatból sikerült egy 
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olyan tervezetet készíteni, amelyben a szerzett jogok nem sérülnek, sőt még a szerb 

alkotmánybíróság által korábban megszüntetett hatáskörök egy részét is visszakaphatják a 

nemzeti tanácsok. Minderről Hajnal Jenő elnök számolt be a Magyar Nemzeti Tanács 

csütörtöki ülésén. 

 

Az Egán Ede gazdaságfejlesztési alapítvány elleni ukrán hatósági vizsgálat 

mielőbbi tisztázását kéri Brenzovics László 

Brenzovics László, a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség elnöke az ukrán parlament 

képviselőjeként beadványt intézett Vaszil Hricakhoz, az ukrán titkosszolgálat vezetőjéhez, 

illetve Jurij Lucenkóhoz, Ukrajna főügyészéhez, melyben kéri az Egán Ede gazdaságfejlesztési 

alapítvány elleni ukrán hatósági vizsgálat - nyilvánvalóan félreértésen alapuló – mielőbbi 

tisztázását, és adjanak magyarázatot arra, hogy milyen tények szolgáltak alapul a nyomozás 

megindításához. 

 

A Summa 2017 kutatását mutatták be Beregszász 

A legutóbbi, 2001-es ukrán népszámlálás szerint Kárpátalján 152 ezer ember vallotta magát 

magyar nemzetiségűnek. Az azóta eltelt 17 év népesedési és etnikai változásairól pontos 

adattal senki nem rendelkezik. Tavaly a Summa 2017 kutatócsoport megpróbálta felmérni a 

kárpátaljai magyarság számát, települési megoszlását, ideiglenes migrációját, valamint a 

népesedési jellemzőket. A kutatás eredményeiről Beregszászban számoltak be. 

 

Hogyan alakult a Kárpát-mdence etnikai térképe az elmúlt 100 évben? 

Hogyan alakult a Kárpát-mdence etnikai térképe az elmúlt 100 évben?  Kocsis Károly 

akadémikus, az etnikai földrajz szakértője egy csíkszeredai előadás után válaszolt Oláh-Gál 

Elvira kérdéseire. 

 

Ballagás a MOGYE-n 

Ma ballagott a Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem magyar tagozatának 299 

végzős hallgatója.  Az idei az utolsó előtti olyan évfolyam, akik még a MOGYE hallgatóiként 

diplomáznak. Az orvosi egyetem és a román tannyelvű Petru Maior egyetem egyesítéséről 

ugyanis már döntés született, a hivatalos fúzióra pedig jövő év őszén kerülhet sor. 

 

Idén ünnepli tizenötödik születésnapját a temesvári START Tanácsadó és 

Továbbképző Iroda 

Idén ünnepli tizenötödik születésnapját a temesvári START Tanácsadó és Továbbképző 

Iroda. Az évforduló alkalmával közösségi oldalán eleveníti fel a másfél évtized eseményeit, 
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amelynek a legfontosabb jellemzője a közösségépítés, a nyelv megőrzése és a hagyományok 

ápolása. A szervezet elnökét Lehőcz László kérdezte. 

 

Látogatás Várfalván 

Várfalva Torda mellett, az Aranyos folyó völgyében fekszik. Nevét a település feletti dombon 

Árpád-kori földvárról kapta, amit mára már teljesen visszahódított a természet. A vár elődjét 

a rómaiak építették a közeli aranybányák védelmére. A település látványossága, sőt, régészeti 

szenzációja az unitárius erődtemplom. 

 

A régészek 11. századi templom maradványaira bukkantak az Európai uniós 

támogatással folyó felújítás alatt 

A régészek 11. századi templom maradványaira bukkantak az Európai uniós támogatással 

folyó felújítás alatt. Eddig úgy tudták, hogy a templom helyén korábban egy 14. századi 

építmény volt. Most megtalálták az árpád-kori templom maradványait is. Szilágyi Szabolcs 

először Várfalva unitárius lelkészét, Barabás Zsoltot kérdezte a templom-rekonstrukcióról. 

 

A következő idényben már magyar csapatoknak is szurkolhatunk a szlovák 

jégkorong ligában 

A következő idényben már magyar csapatoknak is szurkolhatunk a szlovák jégkorong ligában. 

A miskolci DVTK Jegesmedvék és a budapesti MAC a szlovák jégkorongbajnokság élvonalát 

jelentő Tipsport Ligában játszik. Erről sajtótájékoztató keretében állapodtak meg a 

sportvezetők csütörtökön, Pozsonyban. 

 

Határok nélkül 

2018. június 17. – Kossuth Rádió 

 

Csaba királyfi ünnepét tartották az elmúlt hét végén Nyárádszeredában 

Csaba királyfi ünnepét tartották az elmúlt hét végén Nyárádszeredában. A székely őstörténet 

legendás vezérének mellszobrát, amely a kisváros református templomának udvarán áll, 

2010-ben avatták fel Kövér László, a Magyar Országgyűlés elnöke jelenlétében. 

 

Csaba királyfi-ünnep  

A szoborállítást és a hozzá kapcsolódó közösségi ünnepet Csíki Sándor helyi pedagógus, 

közíró, az Erdélyi Családszervezetek Szövetségének néhai elnöke kezdeményezte. Az ő emléke 

előtt is tisztelgett az idei nyárádszeredai Csaba királyfi-ünnep. Erdei Edit Zsuzsanna 

https://www.mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth?date=2018-06-16_18-30-00&enddate=2018-06-16_19-10-00&ch=mr1
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összeállításában először részletet hallunk Magyarország Csíkszeredai Főkonzulátusának 

munkatársa, Soós Zoltán konzul beszédéből. 

 

Kitüntették az Aracs folyóirat főszerkesztőjét 

Ahogyan Csaba királyfi alakja, úgy Aracs pusztatemploma is jelképes. A romjaiban is fenséges 

délvidéki építmény a megmaradást szimbolizálja. A magyarság fontos kérdései kapnak helyet 

a róla elnevezett folyóiratban is, amelynek főszerkesztőjét a nemzeti összetartozás napján 

Teleki Pál Érdeméremmel tüntették ki. Bata János horgosi tanár költőként, publicistaként, 

műfordítóként is tevékenykedik az Aracs folyóirat főszerkesztői teendői mellett. A Bethlen 

Gábor Alapítvány kitüntetését Budapesten adták át, a Magyar Írószövetség székházában. 

 

Szintén a Délvidéken, Erzsébetlakon 14 művész alkotott egy nemzetközi 

művésztelepen. 

Szintén a Délvidéken, Erzsébetlakon 14 művész alkotott egy nemzetközi művésztelepen. Az 

egy hetes alkotómunka eredményét kiállításon mutatták be a közönségnek a helyi 

Kutatóközpontban. Az erzsébetlakiak ezúttal is újabb alkotásokkal gazdagodtak, hisz 

mindegyik művész legalább két-két munkát volt köteles a falunak hagyni. Örömmel tettek 

eleget a felhívásnak: volt aki, többet is adományozott a vendéglátóknak. 

 

Kárpátaljai fiatal kiállítása Mátészalkán 

Műsorunk utolsó részében két fiatallal ismerkedhetünk meg. A kárpátaljai fiatalember 

logókat készít olyan sikerrel, hogy ezekből kiállítás nyílt Mátészalkán az Égig érő Házban. 

Először csak kedvtelésből fordult a ma már mindenütt látható intézményi, vállalkozási logók 

felé. Református neveltetése okán bibliai képekben kezdett el gondolkodni, majd egyre többől 

lett művészi alkotás. Ma már kiállításokon mutatja be alkotásait. 

 

A felvidéki Jókai Ágnest Rólam szól című zenés-prózai-színházi önvallomása 

révén jobban megismerhették a pozsonyi magyarok 

A felvidéki Jókai Ágnes Rólam szól című zenés-prózai-színházi önvallomása révén jobban 

megismerhették a pozsonyi magyarok. A fiatal magyar Jókai Ági kétnyelvű színésznő, aki 

magyarul és szlovákul is játszik mindkét országban. A kultúra "határtalan" szeretetével és 

terjesztésével egy kicsit édesapjára, a Pedagógusszövetség tragikusan fiatalon elhunyt 

elnökére, Jókai Tiborra is emlékezik a pályája elején álló fiatal felvidéki színésznő.  

 

Határok nélkül 

2018. június 17. – Kossuth Rádió 

https://www.mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth?date=2018-06-17_18-30-00&enddate=2018-06-17_19-10-00&ch=mr1
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Nemzetegyesítés a tudományosságban 

A Magyar Tudományos Akadémia kapcsolatot tart a külföldön élő magyar nyelvű és tárgyú 

tudományos kutatások művelőivel, támogatja a határon túli magyar tudományosságot. A 

nemzetegyesítés a tudományosságra is kiterjed. Erről beszéltek a Magyar Tudományosság 

Külföldön Elnöki Bizottság képviselői Csíkszeredában. 

 

Emlékezés gróf Apponyi Albertre 

Gróf Apponyi Albert a Magyar Tudományos Akadémia igazgatósági tagja volt, és 1921-től 

haláláig elnöke a Szent István Akadémiának. A magyar országgyűlés tagja, képviselőházi 

elnök, vallási és közoktatási miniszter, parlamenti képviselő volt, de mindent, amit addig tett, 

azt felülírta, hogy ő vezette a trianoni béketárgyalások magyar delegációját. A nem túl hálás 

utókor már csak erre a mozzanatra emlékezik életének 87 évéből. Emlékiratai, beszédei 

évtizedekkel ezelőtt megjelentek, kiterjedt levelezését azonban csak napjainkban dolgozta fel 

Anka László történész, a Veritas Kutatóintézet munkatársa.  

 

Pechán József műveiből nyílt kiállítás Nagybecskereken 

Gróf Apponyi Albert kortársa volt délvidéki születésű festőművész, fényképész Pechán József, 

bár fele annyi ideg él, mint Apponyi. A nagybányai festők és a Neosok csoportjához tartozott, 

aki szecessziós képeivel vált korában ismertté. Napjainkban ismét felfedezték, és nemcsak 

festményeit, hanem fényképeit is nagyra tartják. A nagybecskereki Városi Múzeumban nyilt 

kiállítás műveiből. 

 

Román-magyar vetélkedő Kolozsvár elmúlt száz évéről 

Román-magyar vetélkedő Kolozsvár elmúlt száz évéről.  Az RMDSZ Ezer év Erdélyben, Száz 

év Romániában programsorozatának részeként Kolozsvár 100 címmel kétnyelvű 

kultúrtörténeti vetélkedőt rendeztek a kincses városban. A részletekről Horváth Annát, az 

RMDSZ ügyvezető alelnökét és Tonk Mártont, a Sapientia dékánját kérdezte Szilágyi 

Szabolcs. 

 

Június végétől idén is forgalomba állítják Arad-Hegyaljai nosztalgia vasúti 

járatot. 

Június végétől idén is forgalomba állítják Arad-Hegyaljai nosztalgia vasúti járatot. Az egykori 

helyi érdekű villamos vasút a 20. század elejétől a 1991-ig szállította a portékájukkal az aradi 

piacra igyekvő szőlő és bortermelőket, illetve a városból a Hegyaljára kirándulókat. A színe és 

sebessége miatt zöld nyílként ismert vonatpárok közül egy szerelvényt néhány évvel ezelőtt 

korhűen felújítottak, és ünnepnapokon sínre teszik. Tavaly nyáron az Arad megyei 
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önkormányzat turistacsalogató céllal működtette hétvégenként a nosztalgiavonatot, 

amelynek történetét Pataky Lehel Zsolt riportja idézi fel. 

 

Térkép 

2018. június 16. – Duna World 

 

A Bodrogköz egyik legtehetségesebb szavalója, fiatal költője, a slam poetry egyik felvidéki 

képviselője következő riportunk főhőse. A napokban érettségizett, de már az elmúlt években 

is sorra zsebelte be a díjakat. Kassán a Versforraló pályázat győztese lett, de Kaszás Attila-

díjjal is jutalmazták már Komáromban. 

 

Turul Expo néven szervezi meg a Kárpátaljai Magyar Vállalkozók Szövetsége éves 

seregszemléjét Tiszapéterfalván. A kiállítással egybekötött vásárra a helyi gazdákon, 

vállalkozókon, kisiparosokon kívül valamennyi külhoni területről várnak üzletembereket. 

 

A zene mindenkié. A siketeké is. Ettől a gondolattól vezérelve rendeztek egyedülálló 

foglalkozást az erdélyi siketeknek és nagyothallóknak abból kiindulva, hogy bár nem hallják, 

de ők is érezhetik és élvezhetik a muzsika összetett világát. 

 

Románia az első helyet foglalja el Európában a korai születés miatt történő gyermekhalálozás 

terén. Különösen magas a halálozási érték Hargita, Kovászna és Bákó megyében. A 

Székelyudvarhelyi Közösségi Alapítvány az Udvarhelyszéki Anyák Egyesületével karöltve 

éppen ezért adománygyűjtő akcióba kezdett, hogy minőségi eszközökkel szereljék fel a 

Székelyudvarhelyi Kórház Újszülött osztályát. 

 

Az élet a fogantatástól kezdődik. Ezt vallja sok abortuszellenes szervezet szerte a világon. 

Közéjük tartozik a Család és Élet Kárpátalján egyesület, valamint a budapesti Fiatalok az Élet 

Szolgálatában civil szervezet. Ők közösen nemrég életvédő tréninget szerveztek fiataloknak a 

kárpátaljai Nagyszőlősön. 

 

Időnként szeretünk elfeledett mesterségek nyomába járni. Szabadkán egy olyan idős hölgyre 

bukkantunk, aki édesapjától tanulta azt a mesterséget, aminek segítségével szebbé lehet 

varázsolni házak, épületek falait. Ma már senki nem űzi Szabadkán és környékén ezt a 

titokzatos mesterséget, csak Ország Téglás Györgyi. 
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Nagyváradon a Csillagocska Alapítvány égisze alatt ma már tizenöt éve oktatnak népzenét, 

néptáncot a gyerekeknek. Azóta minden évben megrendezik a Csillagocska Családi Napot is, 

amely idén egyhetesre bővült. 

 

Sokszínű és változatos programokkal várta a gyermekeket a Dévai Szent Ferenc Alapítvány 

székelyhídi gyermekotthona. A szélrózsa minden irányából érkeztek ide kézművesek, 

fellépők, oktatók Böjte Csaba ferences szerzetes meghívására. Az egykor magára hagyott, 

illetve hátrányos helyzetben élő gyerekek körében nagy sikernek örvendett Papp Attila Tilu 

koncertje is, aki a közmédia által meghirdetett AranyCore zenebajnokság második helyezettje 

lett. 

 

Öt kontinens 

2018. június 16. – Duna World 

 

Együtt emlékeztek a Nemzeti Összetartozás Napjára az Ausztráliában élő magyarok. Bakonyi 

Péter leköszönő külképviseleti vezető meghívására gyerekek és felnőttek együtt emlékeztek a 

Bocskai Házban. A változatos programok között a gyerekek megismerkedhettek a 

rovásírással, hímezhettek és készültek mézeskalácsok is.  

 

Az Amerikai Egyesült Államokban kb 100 magyar hétvégi iskola működik. Az Amerikai 

Magyar Iskolák Szövetsége próbálja ezeket összefogni. Éves konferenciájuk segítségével pedig 

az iskolák vezetőinek és tanárainak nyújtanak továbbképzést, illetve alkalmat adnak arra, 

hogy fórumok keretében tapasztalataikat megbeszéljék. 

 

Felvidéken 8 magyar iskola is működik. A határainkon kívül élő magyarok számára a 

megmaradás záloga az anyanyelv használata. Elsajátításában a család mellett óriási szerepe 

van a tanítási intézményeknek. A Kárpát-medencében élő fiatalok sokkal jobb helyzetben 

vannak, mint a diaszpórában élő honfitársaink. De még a Felvidéken sem érhető el mindenki 

számára a magyar oktatás, nekik próbál meg segíteni a Dobó István tanintézmény, ahol 

hétvégi foglalkozásokat és tanulmányi kirándulásokat is szerveznek. 

 

Nem csak a gyerekek, a szülők életében is fontos szerepet tölt be a Phoenix-i Napocska 

Magyar Iskola. A gyerekek a magyar nyelv mellett, az ünnepeket és a hagyományokat is 

https://www.mediaklikk.hu/video/ot-kontinens-2018-06-16-i-adas/
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megismerik a tanévek alatt. De a két éve működő intézményben a szülők is közösséget 

alkotnak. Fontos számukra, hogy találkozhatnak egymással, magyar barátokkal. 

 

A koncertek, kiállításmegnyitók és színházi előadások mellett idén magyar tervezők munkáit 

népszerűsítő divatbemutatóval bővült a Magyar Kulturális Hét Pozsonyban. A „Több mint 

szomszéd” rendezvénysorozat keretében olyan designerek alkotásait mutatták be a szlovák 

fővárosban, akik tradíciókon alapuló, de hordható ruhákat készítenek. 

 

 

 


