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Nyomtatott és online sajtó 
 

 

Szijjártó: úgy tűnik, Brüsszelnek a migránsok fontosabbak a kárpátaljai 
magyaroknál 
2018. május 9. – MTI, hirado.hu, 24.hu, kormany.hu, Magyar Idők, origo.hu, karpatalja.ma   

Állandóan vitát kell folytatnunk Brüsszellel arról, hogy a migránsoknak milyen emberi jogait 

kell tiszteletben tartani, miközben itt van százötvenezer magyar Kárpátalján, akiknek 

alapvető emberi joguk, hogy a saját hazájukban biztonságban, a saját nyelvüket használva 

élhessenek - mondta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter szerdán Budapesten. A 

tárcavezető Brenzovics László, a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség (KMKSZ) elnökével 

egyeztetett, majd közös sajtótájékoztatójukon arról beszélt, úgy tűnik, Brüsszelnek a 

migránsok fontosabbak a kárpátaljai magyaroknál: "Brüsszel jelenleg azt a látszatot kelti, 

mintha számára a migránsok emberi jogai fontosabbak lennének, mint a Kárpátalján élő 

magyar embereknek a jogai, és én azt gondolom, hogy ez egy nagyon káros képzet, amit jó 

lenne, hogyha Brüsszelben felszámolnának. Tehát mi azt várjuk el Brüsszeltől, hogy a 

kárpátaljai magyarok valóban létező jogainak érdekében keményen lépjenek fel." 

 

Törvénymódosítás: a parlament és a tanügyminisztérium is létesíthet 
kisebbségi nyelven oktató iskolát 
2018. május 9. – MTI, Krónika, transindex.ro, maszol.ro, Bihari Napló 

Ezentúl a helyi és megyei hatóságok, az oktatási minisztérium, az elismert felekezetek és a 

parlament is létrehozhat a nemzeti kisebbségek nyelvén oktató iskolákat a bukaresti 

képviselőház által szerdán megszavazott törvény alapján. Az RMDSZ által előterjesztett, a 

tanügyi törvényt módosító javaslatot a Hotnews hírportál tudósítása szerint 165 honatya 

támogatta a plénumban lezajlott vitát követő szavazáson, hatvanöten ellenezték és 22-en 

tartózkodtak. A kezdeményezés a tavaly megszűnt marosvásárhelyi Római Katolikus 

Gimnázium újraalapítását hivatott elősegíteni. Az ügyben a szenátus a döntéshozó kamara. A 

plénumbeli vitán az ellenzéki alakulatok bejelentették, hogy megtámadják a jogszabályt az 

alkotmánybíróságon. 

 

Kiállunk a jogainkért 
2018. május 10. – Figyelő  

Nemrégiben az Amerikai-Magyar Koalíció meghívására az Egyesült Államokban járt a 

Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség (KMKSZ) elnöke, kijevi parlamenti képviselő, akit a 

tengerentúli tapasztalatairól, a feszültté vált magyar – ukrán viszonyról, valamint az ukrajnai 

bel- és külpolitikai helyzetről kérdezett a Figyelő. 

(Az interjú teljes terjedelmében a Figyelő 2018. május 10-i számában olvasható.) 
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https://www.hirado.hu/kulfold/kulpolitika/cikk/2018/05/09/szijjarto-ugy-tunik-brusszelnek-a-migransok-fontosabbak-a-karpataljai-magyaroknal
https://www.hirado.hu/kulfold/kulpolitika/cikk/2018/05/09/szijjarto-ugy-tunik-brusszelnek-a-migransok-fontosabbak-a-karpataljai-magyaroknal
https://kronika.ro/belfold/torvenymodositas-parlament-es-tanugyminiszterium-is-letesithet-kisebbsegi-nyelven-oktato-iskolat
https://kronika.ro/belfold/torvenymodositas-parlament-es-tanugyminiszterium-is-letesithet-kisebbsegi-nyelven-oktato-iskolat
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Marosszék lesz az idei budapesti Székely Fesztivál megkülönböztetett vendége 
2018. május 9. – Krónika 

Marosszék lesz a megkülönböztetett vendége idén a Székely Fesztiválnak, amelyet péntektől 

vasárnapig rendeznek meg a budapesti Millenáris parkban. A fesztivál alapelképzelései 

változatlanok, továbbra is a hagyományőrzés, a szakmaiság és az igényes szórakozás jegyében 

zajlanak majd a programok – fogalmazott Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter, az 

esemény fővédnöke. „Ez a fesztivál mindig jó alkalom arra, hogy a külhoni magyarság az 

anyaországbeli magyarsággal találkozzék, szeretnénk ezt továbbra is erősíteni” – 

hangsúlyozta. A miniszter kitért arra is: a tavaly 30 ezer embert vonzó rendezvény egyik 

alapvető célja, hogy segítse a székelyföldi termékek és vállalkozások bekapcsolását a magyar 

gazdaság vérkeringésébe, valamint megismertetését széles körben Székelyföldön és 

Magyarországon egyaránt. 

 

Magyar tanár–diák-összefogás: jogi úton akadályoznák meg a MOGYE és a 
Petru Maior egyesítését 
2018. május 9. – Krónika 

A Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem (MOGYE) magyar oktatói és diákjai 

közösen lépnek fel annak érdekében, hogy megakadályozzák a MOGYE és a román tannyelvű 

Petru Maior Tudományegyetem tervezett egyesítését. Leszögezték: ezt jogi úton akarják 

elérni. A Marosvásárhelyi Rádió tájékoztatása szerint a magyar tagozat diákjai és tanárai 

kedden este tanácskozást tartottak az egyetemen kialakult helyzetről. A pedagógusok 

tájékoztatták a diákokat az egyetemegyesítéssel kapcsolatos álláspontjukról és a további 

lépésekről is egyeztettek. Szabó Béla professzor, a magyar tagozat vezetője a rádiónak azt 

nyilatkozta, egyetértettek a diákszövetség vezetőivel abban, hogy az utcai 

véleménynyilvánítást jelen pillanatban nem tartják szerencsés megoldásnak, inkább 

bíróságon próbálják megakadályozni a fúziót, amely a magyar tagozat fokozatos 

súlyvesztésének újabb állomása.  

 

Sikertelennek bizonyult a Szoboszlay-csoport sírhelyének felkutatását célzó 
aradi akció 
2018. május 9. – MTI, Krónika, transindex.ro, maszol.ro 

Nem járt sikerrel a hatvan évvel ezelőtt kivégzett Szoboszlay Aladár és társai földi 

maradványait rejtő sírhely feltárását célzó ásatás az aradi Alsótemetőben. A kutatás újabb 

megbízható információk hiányában nem folytatható. „Roppant sajnálom, hogy nem 

bukkantunk nyomára az 1958-ban elítéltek nyughelyének, mindez erkölcsi elégtétellel 

szolgált volna számukra és hozzátartozóik számára egyaránt” – jelentette ki szerdán, a 

kétnapos kutatómunka után a Krónikának Gheorghe Petrov, a kommunizmus bűneit vizsgáló 

és a román emigráció emlékét ápoló intézet (IICCMER) szakértője. 
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https://kronika.ro/szines/marosszek-lesz-a-szekely-fesztival-megkulonboztetett-vendege
https://kronika.ro/erdelyi-hirek/magyar-tanarndiak-osszefogas-jogi-uton-akadalyoznak-meg-a-mogye-es-a-petru-maior-egyesiteset
https://kronika.ro/erdelyi-hirek/magyar-tanarndiak-osszefogas-jogi-uton-akadalyoznak-meg-a-mogye-es-a-petru-maior-egyesiteset
https://kronika.ro/erdelyi-hirek/sikertelennek-bizonyult-a-szoboszlay-csoport-sirhelyenek-felkutatasat-celzo-aradi-akcio
https://kronika.ro/erdelyi-hirek/sikertelennek-bizonyult-a-szoboszlay-csoport-sirhelyenek-felkutatasat-celzo-aradi-akcio
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Active Watch-jelentés: a magyarok törekvéseit a hatóságok mellett a román 
sajtó is megbélyegzi  
2018. május 9. – transindex.ro 

Már hagyományos módon ismét május 3-án, a szabad sajtó napján mutatta be a romániai 

sajtó- és szólásszabadság helyzetéről szóló éves jelentését az Active Watch sajtófigyelő 

szervezet. Az 215 oldalas jelentés 5 oldalas fejezete a tavalyihoz hasonlóan a romániai magyar 

kisebbség szólásszabadságának helyzetét tárgyalja, konkrét eseteket sorolva fel a 

szólásszabadságuk korlátozására.  

 

Frunda György egyik cége után is vizsgálódik a DIICOT  
2018. május 9. – transindex.ro, maszol.ro, Nyugati Jelen, szekelyhon.ro, Krónika 

Szerdán 68 házkutatást tartott a Szervezett Bűnözés és Terrorizmus Elleni Ügyészség 

(DIICOT) az ország minden megyéjében és a fővárosban. A DIICOT ügyészei okirathamisítás, 

megtévesztés és szervezett bűnözői csoport létrehozásának, valamint hivatali visszaélések 

gyanújának ügyében kezdeményezte ezeket a kivizsgálásokat. A digi24.ro beszámolója szerint 

az egyik ilyen jellegű kivizsgálást egy Frunda György tulajdonát képező vállalat ellen 

kezdeményezték, de a portál beszámolója szerint Frunda György neve nem szerepel az 

ügyiratban. A Frunda György tulajdonát képező vállalatot 10 millió lej értékű egészségügyi 

csalással gyanúsítják. A portál szerint a vállalat egyébként több megbízást is teljesített Frunda 

György szenátori mandátumának idején.  

 

Magyarokat is várnak az Alexandru Ioan Cuza rendőrakadémiára 
2018. május 9. – maszol.ro 

Május 25-ig lehet jelentkezni a rendőrakadémia 2018-2019-es tanévre meghirdetett helyeire. 

Apjok Norbert RMDSZ-es képviselő, az alsóház közrendészeti bizottságának tagja minden 

magyar fiatalt arra biztat, hogy éljen a magyar és más nemzeti kisebbségekhez tartozó diákok 

számára fenntartott helyek lehetőségével. A 2018-2019-es tanévre az Alexandru Ioan Cuza 

rendőrakadémiára 13 magyaroknak fenntartott helyet hirdettek meg. 

 

Több volt a hatósági személy, mint a tüntető András bácsinál 
2018. május 9. – maszol.ro, szekelyhon.ro 

Csupán páran tiltakoztak Csíkszeredában szerdán András bácsi finom falatai előtt. Az 

akcióval kívánták felhívni az üzlet tulajdonosának figyelmét arra, hogy elfogadhatatlan a 

magyar nyelv használatának korlátozása. 

 

Háromnyelvű tájékoztató táblák Déva váránál 
2018. május 9. – Nyugati Jelen 

Végre tájékoztató táblákkal látták el Déva várát. És végre három nyelven: románul, angolul és 

magyarul olvashatjuk a rövid informatív szövegeket! 

 

Ünnepre készül a maroshévízi magyarság 
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http://itthon.transindex.ro/?cikk=27235
http://itthon.transindex.ro/?cikk=27235
http://itthon.transindex.ro/?hir=51537
http://www.maszol.ro/index.php/tarsadalom/96052-magyarokat-is-varnak-az-alexandru-ioan-cuza-rend-rakademiara
http://www.maszol.ro/index.php/tarsadalom/96053-tobb-volt-a-hatosagi-szemely-mint-a-tuntet-andras-bacsinal
http://www.nyugatijelen.com/jelenido/haromnyelvu_tajekoztato_tablak_deva_varanal.php
https://szekelyhon.ro/aktualis/unnepre-keszul-a-maroshevizi-magyarsag
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2018. május 9. – szekelyhon.ro 

Csütörtöktől négy napon át a magyar kultúráé lesz a főszerep Maroshévízen, ahol idén 

hetedszerre szervezik meg a Magyar Művelődési Napokat. Az ünnepségsorozat keretében 

tartják ezúttal is a Dr. Urmánczy Nándor Emléknapot, ugyanakkor hangsúlyt kap az egyház, 

az iskola, de lesznek ifjúsági rendezvények és majálisozás is. 

 

Kétszázötven ajánlás érkezett az év praxisa a Kárpát-medencében pályázatra 
2018. május 9. – MTI, Ma7.sk 

Már 250 ajánlás érkezett az év praxisa a Kárpát-medencében pályázatra, amelyre csütörtökig 

lehet jelölni a legjobbnak tartott orvosokat - közölte a projekt vezetője az M1 aktuális csatorna 

szerdai műsorában. B. Király Györgyi hozzátette, bízik abban, hogy a határidőig összegyűlik 

legalább háromszáz ajánlás. Mint elmondta, a pályázat célja annak bemutatása, milyen 

pozitív dolgok történnek a magyar egészségügyben. Nagyon sok család- és háziorvos 

komolyan veszi a hivatását, nekik pedig a beteg elismerése a legnagyobb visszajelzés - tette 

hozzá.  

 

Két nyelv, egy gondolat 
2018. május 9. – Ma7.sk 

Felvidéken élő magyarként mindig érintve érezzük magunkat a kétnyelvűség témakörében. 

Aktív beszélői vagyunk a magyar és a szlovák nyelvnek egyaránt. Nagy előny ez, büszkék is 

lehetünk rá, mégis érezzük, hogy a téma erősen tabuizált. Főleg szlovák–magyar vegyes 

házasságokban okoz feszültséget az iskolaválasztás kérdése. A közelmúltban a kétnyelvű 

közegben felnövő gyermekek oktatásáról szóló kérdéseket vitattak meg a galántai magyar 

óvodában megrendezett vitaesten, amelyet Récsei Noémi, a szlovák televízió műsorvezetője 

vezetett. Dr. Vančó Ildikó nyelvésszel, valamint a gyermekpszichológus Bosák Tündével 

beszélgetett. Mindkét szakember vegyes házasságban él és neveli a gyermekeit, a 

kétnyelvűség témájának tehát a lehető leghitelesebb ismerői. Vančó Ildikó ráadásul a 

gyermekek kétnyelvűségének kutatója.  

 

Magyar Majális Dunaszerdahelyen 
2018. május 9. – Ma7.sk 

Május 8-án ötödik alkalommal rendezték meg Dunaszerdahelyen a Magyar Majálist. Ebben 

az évben a Csemadok Dunaszerdahelyi Területi Választmánya mellett működő Ifjúsági 

Tanács tagjai fogtak össze, hogy továbbvigyék a hagyományt, amelyet a Magyarok Szövetsége 

az ezelőtti négy majális megszervezésével kialakított. A gazdag program már a reggeli 

órákban elkezdődött. A fellépők és szervezők énekszóval vonultak a Cserkészház elől a 

szabadidőparkba, a rendezvény színhelyére, ahol gazdag kultúrműsor várta az érdeklődőket.  

 

Tiszteletadás a felújított garamdamásdi hősi emlékműnél 
2018. május 9. – Ma7.sk 
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https://ma7.sk/kozelet/aktualis/ketszazotven-ajanlas-erkezett-az-ev-praxisa-a-karpat-medenceben-palyazatra
https://ma7.sk/kozelet/ket-nyelv-egy-gondolat
https://ma7.sk/tajaink/magyar-majalis-dunaszerdahelyen
https://ma7.sk/tajaink/tiszteletadas-a-felujitott-garamdamasdi-hosi-emlekmunel
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Lekér Község Önkormányzatának és a Dudich Ferenc Polgári Társulásnak a jóvoltából május 

8-án emlékeztek meg a helyiek a két világháborúban hősi halált halt lakosaikról. 

„Emlékszobor. Aranyló nevek rajta: / mögöttük izzó, vérpiros csaták” – Tolmácsolta Wass 

Albert gondolatait a – Bethlen Gábor Alapítvány anyagi támogatásának köszönhetően – 

felújított garamdamásdi emlékműnél tartott megemlékezés kezdetén a harmadik osztályos 

kisdiák, Farkas Dezső Alex, akitől a szót a Dudich Ferenc Polgári Társulás elnöke, Juhász 

Gábor vette át.  

 

Emléktáblát avattak Páskaházán 
2018. május 9. – Ma7.sk 

Emléktáblát avattak Páskaházán a II. világháborúban elesett hősök emlékére május 8-án, 73 

évvel azt követően, hogy 1945 májusában ezen a napon véget ért a háború Európában. Bodnár 

Erzsébet helyi önkormányzati képviselő Kányádi Sándor Vidéki békevers című költeményével 

köszöntötte a maroknyi megemlékezőt. Emlékeztetett, hogy az európai hadszíntéren 73 évvel 

ezelőtt hallgattak el a fegyverek. A világháború vérzivatara számos életet követelt, sokan a 

harctéren, katonaként vesztették életüket, mások fogolytáborban vagy koncentrációs 

táborban haltak meg, de jelentős volt a civil áldozatok számra is. Erkölcsi kötelességünk 

emlékezni, fejet hajtani emlékük előtt – hangsúlyozta.  

 

Magyarország művészetét és gasztronómiáját is bemutatják Pozsonyban 
2018. május 9. – MTI, bumm.sk 

Magyarország Pozsonyi Nagykövetsége a Pozsonyi Magyar Intézettel közösen készíti elő a 

hagyományos, Több mint szomszéd - Magyar Kulturális Hét Pozsonyban nevű 

rendezvénysorozatot a szlovák fővárosban. „Pozsony egy héten keresztül vendégül látja a 

magyar kultúrát. A rendezvény ötödik évadára a visegrádi négyekben betöltött magyar 

elnökség keretében kerül sor” – számolt be róla szerdai sajtótájékoztatóján Pető Tibor, 

Szlovákia magyar nagykövete, hozzátéve: az érdeklődők minél szélesebb körét szeretnék 

elérni, ezért több térre is szerveznek programokat. A rendezvényt a pozsonyi önkormányzat is 

támogatja. 

 

Nagy sikert arattak a kassai máraisok Belgiumban 
2018. május 9. – Új Szó 

Nemcsak a zsűrit, hanem a közönséget is lenyűgözte Belgiumban, a 66. neerpelti Nemzetközi 

Ifjúsági Zenei Fesztiválon a kassai Márai Sándor Magyar Tanítási Nyelvű Gimnázium és 

Alapiskola három énekkara. A Csengettyű a gyermekkórus kategóriájában első, a leánykar és 

a vegyes kórus második helyezést ért el. „A Ferencei Andrea és Kekeňák Szilvia által vezetett 

kórusok április végén komoly sikereket ért el az egri Éneklő Ifjúság kórusversenyen, ahol 

mindhárom kórus anyadiplomával végzett, sőt a Csengettyű az Év kórusa címet is elnyerte. 

 

Focus felmérés: a felvidéki magyarok harmada nem örül Szlovákia uniós 
tagságának 
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https://ma7.sk/tajaink/emlektablat-avattak-paskahazan-a-ii-vilaghaboruban-elesettek-emlekere
http://www.bumm.sk/regio/2018/05/09/magyarorszag-muveszetet-es-gasztronomiajat-is-bemutatjak-pozsonyban
https://ujszo.com/regio/nagy-sikert-arattak-kassai-maraisok-belgiumban
http://www.korkep.sk/cikkek/friss-hirek/2018/05/09/focus-felmeres-felvideki-magyarok-harmada-nem-orul-szlovakia-unios-tagsaganak
http://www.korkep.sk/cikkek/friss-hirek/2018/05/09/focus-felmeres-felvideki-magyarok-harmada-nem-orul-szlovakia-unios-tagsaganak
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2018. május 9. – Körkép 

A Focus-ügynökség legfrissebb felmérése szerint a szlovák lakosság túlnyomó többsége, 

csaknem három negyede egyetért Szlovákia uniós tagságával. Ebből 31,3 százalék 

határozottan egyetért, 43,4 százalék inkább egyetért. A magukat magyar nemzeti 

kisebbséghez tartozónak vallók 31 százaléka nem ért egyet az uniós tagsággal. 

 

Elsősöket vett fel soraiba a magyarkanizsai Vöröskereszt 
2018. május 9. - Pannon RTV 

A Vöröskereszt napja, május 8-a tiszteletére a humanitárius szervezet Vöröskereszt-heti 

programot szervezett, amely kedden kezdődött és csütörtökig tart. A Vöröskereszt-heti 

programsorozat keretében átadták a Vér életet jelent elnevezésű rajzpályázat díjait a község 

több településén, így Oromon, Magyarkanizsán, Adorjánon és Martonoson pedig 

megtartották az elsősök taggá avatásának ünnepségét. 

 

Sportban mérték össze tudásukat szabadkai fiatalok 
2018. május 9. - Pannon RTV 

Futballoztak, röplabdáztak és sakkoztak a fiatalok a The Ball Contact Us nevű 

sportrendezvényen, amelyet a Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar Hallgatói Önkormányzata 

szervezett meg. Érdekessége a rendezvénynek, hogy az egyetemisták mellett idén 

középiskolások is jelentkezhettek a megmérettetésekre. Az eseményen mintegy 80 tanuló vett 

részt. A rendezvényen a futball és a röplabda volt a legnépszerűbb, erre jelentkeztek a 

legtöbben. 

 

Vajdasági parlament: Nem lesz szerb-orosz humanitárius központ Újvidéken 
2018. május 9. – VajdaságMa 

A vajdasági parlament képviselői többségi szavazással elutasították a Szerb Radikális Párt 

(SRS) kezdeményezését, amelyet három hónappal korábban nyújtott be a párt, és amely egy 

szerb-orosz humanitárius központ megalakításáról szól Újvidéken. Erre a kezdeményezésre a 

tartományi parlamentben csak az ellenzéki radikális képviselők szavaztak, míg a hatalmi 

koalíció és a többi ellenzéki képviselő nemmel szavazott, vagy tartózkodott. 

 

Ukrajnában segíti a belső menekülteket az Ökumenikus Segélyszervezet  
2018. május 9. – MTI, Kárrpátalja, Webrádió, karpatalja.ma  

Továbbra is több mint egymillió ember szorul segítségre az ukrajnai háborús konfliktus miatt. 

Az Ökumenikus Segélyszervezet most újabb 9 ezer háztartás számára nyújt élelmiszer és 

higiénés csomagokból álló adományt - közölte a segélyszervezet szerdán az MTI-vel. Mint 

írták, az ENSZ humanitárius szervezetének (OCHA) becslései szerint az orosz-ukrán háború 

miatt otthonától jelenleg is távol élni kényszerülő 1,2 millió ukrán belső menekült  60 

Fe
lv

id
é

k
 

V
a

jd
a

sá
g

 
K

á
rp

á
ta

lj
a

 

https://pannonrtv.com/rovatok/tarsadalom/elsosoket-vett-fel-soraiba-magyarkanizsai-voroskereszt
https://pannonrtv.com/rovatok/sport/sportban-mertek-ossze-tudasukat-szabadkai-fiatalok
https://www.vajma.info/cikk/vajdasag/22429/Vajdasagi-parlament-Nem-lesz-szerb-orosz-humanitarius-kozpont-Ujvideken.html
http://www.karpataljalap.net/?q=2018/05/09/ukrajnaban-segiti-belso-menekulteket-az-okumenikus-segelyszervezet


 

 

 

Napi Nemzetpolitikai Sajtószemle – 2018. május 10. 
7 

százalékának különösen nagy gondot jelent az élelmiszerek, a gyógyszerek illetve a lakhatási 

költségek drágulása. A helyzet komolyságát mutatja az is, hogy az élelmiszerbiztonsági 

mutatók kétszer olyan rossz értéken állnak mint egy évvel ezelőtt, s felmérések szerint a 

humanitárius krízis által leginkább sújtott térségekben élőknek évek óta nem megfelelő az 

orvosi ellátása sem - tették hozzá. 

 

A kárpátaljai kuratórium meghozta döntését az Egán Ede-pályázat kapcsán 
2018. május 9. – karpatalja.ma 

Ismét összeült az „Egán Ede” Kárpátaljai Gazdaságfejlesztési Központ” Jótékonysági 

Alapítvány kuratóriuma, hogy az egyéni mezőgazdasági vállalkozók újabb pályázati körével 

kapcsolatosan javaslatot tegyen. Döntésüket még jóvá kell hagynia a budapesti irányító 

testületi ülésnek – tájékoztatta lapunkat Berki Marianna, az Egán Ede Alapítvány igazgatója. 

A kuratórium tagjai 1471 olyan pályázatot vizsgáltak meg, amelyek benyújtói első alkalommal 

fordultak az Alapítványhoz. Ezek területi bontásban a következő járásokból érkeztek be: 

Beregszászi – 414; Huszti – 19; Munkácsi – 122; Nagyszőlősi – 583; Técsői – 6; Ungvári – 

327. 

 

Könyv-elő: A Takarékpénztártól a Főkonzulátusig 1884–2018. 
2018. május 9. – Népújság  

A lendvai magyar főkonzulátus új épületének átadása kapcsán megjelent alkalmi kiadvány a 

19. századi pénzintézet megalapításától máig kíséri végig az építészetileg is kiemelkedő 

jelentőségű, művelődéstörténeti szempontból is értékes épület változásait a „hely és a kor 

szellemének” tükrében. A bevezetőben Szíjártó Péter, Magyarország külgazdasági és 

külügyminisztere a főkonzulátus céljainak megfelelően a muravidéki magyarság érdekében 

tett „lépést” a legfontosabbak között említeti. 

 

Három éven belül készülhet el a Vid-otthon  
2018. május 9. – Népújság  

A Bakonaki-tónál több mint tíz évvel ezelőtt Dobronak Község pályázati forrásokból kezdte 

felújítani az egykori erdészház melletti gazdasági épületet ifjúsági tevékenységek céljára. A 

beruházási programot tavaly az épület homlokzata és a földszint elrendezésével tervezték 

folytatni 73 ezer euró értékben, a pályázatuk viszont az építési és működési engedélyek 

hiányában nem kapott támogatást. Így új lehetőségek után kutatva a község úgy döntött, a 

beruházást a határon átnyúló pályázati forrásokból fejezi be, de a magán- és közszféra 

partnerségét sem zárják ki. 
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http://www.karpatalja.ma/karpatalja/gazdasag/a-karpataljai-kuratorium-meghozta-donteset-az-egan-ede-palyazat-kapcsan/
https://nepujsag.net/muravidek/4907-k%C3%B6nyv-el%C5%91-%20a-takar%C3%A9kp%C3%A9nzt%C3%A1rt%C3%B3l-a-f%C5%91konzul%C3%A1tusig-1884%E2%80%932018.html
https://nepujsag.net/muravidek/4910-h%C3%A1rom-%C3%A9ven-bel%C3%BCl-k%C3%A9sz%C3%BClhet-el-a-vid-otthon%20.html
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Elektronikus sajtó 

 

 

Határok nélkül 

2018. május 9. – Kossuth Rádió 

 

Hatalmas siker Kárpátalján a Kárpát-medencei Óvodafejlesztési Program 

Hatalmas siker Kárpátalján a Kárpát-medencei Óvodafejlesztési Program. A felújításokra 

égető szükség volt,  mert az óvodák jelentős részének felszereltsége még a Szovjetunió 

idejéből való. A magyar állam négy és fél milliárd forinttal támogatja az óvodafejlesztést 

Kárpátalján.  

 

Lelkisegély telefonszolgálat a határon túliaknak is 

A bajba jutott ember krízishelyzetben csak az anyanyelvén tud segítséget kérni. Talán ez a 

legfontosabb indítéka annak, hogy az anyaországi lelkisegély telefon-szolgálatok a helyiekkel 

közösen megpróbálnak a Kárpát-medencében, elszakított területein is magyar nyelvű 

szolgálatokat elindítani. A hét elején kétnapos tréninget tartottak közösen Eresztvényben, a 

Nógrádi Geopark látogatóközpontjában határon inneni és túli segítők.  

 

Kedden ásatásokat kezdtek az egyik aradi temetőben, hogy megtalálják a 

Szoboszlay-per kivégzettjeinek földi maradványát 

Kedden ásatásokat kezdtek az egyik aradi temetőben, hogy megtalálják a Szoboszlay-per 

kivégzettjeinek földi maradványát. Az 1956-os magyar forradalmat követő legnagyobb erdélyi 

koncepciós perben tíz embert ítéltek halálra és végeztek ki, köztük a kommunistaellenes 

szervezkedés szellemi vezérét, Szoboszlay Aladár plévánost. A hozzátartozók a mai napig nem 

tudják, hol hantolták el őket. 

 

Palin-ca, kontra pálinka 

Az erdélyi magyar pálinkatermelők nem használhatják a magyar nevet, románul kell, hogy 

feliratozzák termékeiket. Sok esetben ez a vásárlókat is elriasztja. 

 

Az ugocsai Tiszapéterfalván kilencedik alkalommal rendezték meg a Kárpátaljai 

Magyar Vőfélytalálkozót 

https://www.mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth?date=2018-05-09_04:30:00&enddate=2018-05-09_05:09:00&ch=mr1
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Az ugocsai Tiszapéterfalván kilencedik alkalommal rendezték meg a Kárpátaljai Magyar 

Vőfélytalálkozót. A vőfély, sőt a lakodalmas is egyre inkább feledésbe merül, vagy átminősül 

hagyományápolássá. A nagyvőfélyek mindent megtesznek azért, hogy megőrizzék a 

tradíciókat, bemutassák és továbbadják azokat a fiataloknak.  

 

Több mint két évtizede rendezik Nagyváradon a Festum Varadinum 

ünnepségsorozatot 

Több mint két évtizede rendezik Nagyváradon a Festum Varadinum ünnepségsorozatot. 

Egyik látványossága az Apáról fiúra - hagyományőrző mesterek bemutatója. És mikor bezár a 

mesterségeket felvonultató vásár, kezdődik a színház. A nagyváradi Szigligeti Színház külön 

bérletet hirdetett meg az ünnepségsorozat idejére, ahol magyarországi és erdélyi társulatok 

mutatkozna be a nagyérdemű közönségnek. 

 


