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Nyomtatott és online sajtó 
 

 

Ukrán oktatási törvény - Szijjártó: júniusban összeül a kormányközi 
munkacsoport 
2018. május 29. – MTI, kormany.hu, Magyar Idők, hirado.hu, ATV, HVG, 168óra   

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter közölte, hogy június második felében összeül 

a Magyarország által javasolt Ukrajnának kormányközi munkacsoport az ukrán oktatási 

törvény kérdésének ügyében. Szijjártó Péter azt követően nyilatkozott kedden New Yorkban 

az MTI-nek, hogy az ENSZ székházában Pavlo Klimkin ukrán külügyminiszterrel tárgyalt. A 

magyar tárcavezető a megbeszélést követően elmondta: Magyarország számára ebben az 

ügyben a legfontosabb a kárpátaljai magyarok védelme, akiknek a jogai nem sérülhetnek. 

Ugyanakkor "nem a balhé az érdek, hanem a megoldás" - fogalmazott. Hangsúlyozta, hogy 

ezért Magyarország nagyra becsüli és mindenképpen pozitív fejleménynek tekinti, hogy az 

általa kért feltételek közül egy teljesül a jövő héten, ugyanis az ukrán oktatási miniszter június 

5-re konzultációra hívta a magyar nemzeti közösség vezetőit. Remélhetőleg ez a konzultáció 

sikeres lesz - tette hozzá. 

 

Szijjártó: a kormány megvédi a kárpátaljai magyarok jogait 
2018. május 29. – MTI, orgio.hu  

A kormány kiáll a kárpátaljai magyarok mellett, meg fogja védeni a jogaikat, de az érdeke 

"nem a balhé, hanem a megoldás" - mondta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter 

kedden az M1 aktuális csatornának, miután New Yorkban tárgyalt Pavlo Klimkin ukrán 

külügyminiszterrel. Az ukrán oktatási törvénnyel kapcsolatos kérdésre válaszolva a 

tárcavezető elmondta, abban állapodtak meg, hogy a helyzetet csak konzultációkon keresztül 

lehet megoldani. Pozitív fejleménynek nevezte, hogy az ukrán oktatási miniszter június 5-ére 

konzultációra hívta a kárpátaljai magyarok szervezeteinek vezetőit.  Remélik, hogy ez a 

konzultáció is közelebb visz a megoldáshoz - tette hozzá. 

 

Potápi: fontos cél, hogy több magyar gyermek szülessen itthon és a határon túl 
2018. május 29. – MTI, Mandiner.hu, hirado.hu, fidesz.hu, lokal.hu, orientpress.hu, 

szabadmagyarszo.hu 

A kormány azon dolgozik, hogy cél, hogy több magyar gyermek szülessen itthon és a határon 

túl. Fontos célnak nevezte Potápi Árpád János, a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős 

államtitkára, hogy minél több gyermek szülessen Magyarországon és a határon túl is. Az 

államtitkár az M1 aktuális csatorna kedd reggeli műsorában elmondta, számában a 

magyarság mindenhol csökken, így fontos cél az is, hogy a vegyesházasságokban születő 

gyermekek közül minél többen vállalják a magyar identitásukat is. Hozzátette, egy kutatás 

szerint ezen gyermekek 70-80 százalékban inkább a többségi nemzethez tartozónak vallják 

magukat. A fenti célokat segítő kormányzati intézkedések közül Potápi Árpád János kiemelte 
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a babakötvényt, az anyasági támogatást, és elmondta azt is, szeretnék kiépíteni a védőnői 

szolgálati rendszert az egész Kárpát-medencében, továbbá támogatják azokat a 

vállalkozásokat, amelyek családbarát tevékenységet folytatnak. 

 

Családügyi díjakat adtak át 
2018. május 29. – MTI, hirado.hu, kormany.hu, fidesz.hu, boon.hu 

Az élet minden területét átszövő, családközpontú gondolkodásmódra van szükség ahhoz, 

hogy egy elöregedő nemzetből fiatalodó nemzetté váljon a magyar – mondta az Emberi 

Erőforrások Minisztériumának (Emmi) család- és ifjúságügyért felelős államtitkára kedden 

Budapesten, a Pro Familiis díjak átadásán. Novák Katalin kiemelte, azt szeretnék, hogy a 

gyermekvállalást és -nevelést támogató gondolkodásmód megjelenjen a családi nevelésben, a 

köznevelésben, a tanárképzésben, a gazdaságban, a közszolgáltatások terén, a vendéglátásban 

és a kultúrában Magyarországon és a határokon túl is. A kormány dolga pedig az, hogy ezt az 

alapvető emberi érzést támogassa, és segítse a létező legtöbb eszközzel – jelentette ki. 

 

Elhárult Románia „kilyukasztásának” veszélye, elutasították a székelyföldi 
autonómiatervezetet 
2018. május 29. – MTI, Krónika, transindex.ro, maszol.ro, Erdély Ma 

A bukaresti képviselőház után a kétkamarás román parlament szenátusa is elutasította 

kedden azt a Székely Nemzeti Tanács (SZNT) által kidolgozott és Kulcsár-Terza József 

háromszéki képviselő által beterjesztett törvényjavaslatot, amely területi autonómiát 

irányozna elő a Székelyföldnek. A tervezetet a szenátus szakbizottságai előzőleg negatívan 

véleményezték, a szenátus múlt heti plenáris vitáján pedig valamennyi román párt szónoka 

ellene érvelt. A törvénytervezetet – amely helyreállítaná a székeket, regionális döntéshozatalt 

és önkormányzást vezetne be, valamint hivatalossá tenné a magyar nyelvet is a Hargita, 

Kovászna és Maros megye egy részét magába foglaló történelmi Székelyföldön – a plenáris 

vitán a román pártok szónokai alkotmányellenesnek minősítették, egyesek pedig még 

sértőnek is találták azt, hogy egy ilyen kezdeményezést a román centenárium (Nagy-Románia 

létrejöttének századik évfordulója) évében terjesztettek be. 

 

Töviseken át a rózsákhoz 
2018. május 29. – Szabó Judit – Demokrata 

Két magyarországi és két határon túli pedagógus részesült az Év tanára elismerésben. 

Egyiküket, Kiss Beáta felvidéki iskolaigazgatót a Czeglédi Péter Református Gimnáziumban, 

Léván kerestük fel. Az iskola harminc év után indította újra a magyar nyelvű középfokú 

oktatást a városban. 

(A cikk teljes terjedelmében a Demokrata 2018. május 30-i számában olvasható) 
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Elnöki hivatal: az etnikai alapú autonómia nem szolgálja a közösségek fejlődését 
2018. május 29. – MTI, maszol.ro, Erdély Ma 

Az elnöki hivatal szerint az etnikai alapú autonómia nem kívánatos, mert ahelyett hogy a 

közösségek fejlődését szolgálná, fennáll a veszélye, hogy akadályozza azt. Az elnöki hivatal 

Tőkés Lászlónak, az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács (EMNT) elnökének és Izsák Balázsnak, a 

Székely Nemzeti Tanács (SZNT) elnökének küldött válaszában vélekedett így. A két magyar 

közösségi vezető március 27-én levélben kezdeményezett találkozást Klaus Johannis 

elnökkel, hogy bemutathassák a román-magyar intézményes párbeszédre vonatkozó 

elképzelésüket. Az elnöki hivatal válaszlevelét Tőkés László európai parlamenti képviselői 

irodája juttatta el az MTI-nek. 

 

A PSD is „ritkítani” kezdte az ellenzéket – Ponta szerint Dragnea Kis-
Magyarországot csinál Romániából 
2018. május 29. – Krónika 

Visszavág a Szociáldemokrata Párt, amelynek több képviselője is átlépett Victor Ponta 

exkormányfő új pártjába, így veszélybe került a parlamenti többsége: több ellenzéki honatya 

is átáll hozzájuk. Victor Ponta egyébként kedden a magyarkérdést is belekeverte a Liviu 

Dragnea PSD-elnök és a közötte feszülő ellentétbe. Ponta, akit Mircea Govor, a Szatmár 

megyei önkormányzat volt elnökének perére idéztek be tanúként, kedden Szatmárnémetiben 

arról beszélt: amennyiben a PSD az ALDE-val közös jelöltet indított volna 

Szatmárnémetiben, ma román polgármestere lenne a városnak. Hozzátette: az RMDSZ az 

elmúlt 28 évben példátlan helyzetet él meg, mivel Liviu Dragnea nagyobb barát Orbán Viktor 

magyar kormányfővel, és többet beszél vele, mint maguk az RMDSZ-esek. 

 

A határon túl élő román gyerekek anyanyelvi oktatásának fontosságát 
hangsúlyozta Intotero Torinóban 
2018. május 29. – Krónika, maszol.ro, Bihari Napló 

Elengedhetetlenül fontos a román nyelvű oktatás az országhatárokon túl, annál is inkább, 

mert már a második, külföldön született generáció van felnövőben – mondta kedden Natalia-

Elena Intotero külhoni románokért felelős miniszter, aki hétfőtől csütörtökig Olaszországban 

tesz munkalátogatást. 

 

Nemet mondott a többnyelvű utcanévtáblákra a nagyváradi tanács 
2018. május 29. – Krónika 

Sajnálatos döntésnek tartja az RMDSZ nagyváradi frakciója, hogy a tanács legutóbbi ülésén 

elutasította azon kezdeményezésüket, hogy a történelmi belvárosban háromnyelvű – román, 

magyar és angol – utcanévtáblákat szereljenek fel. Pető Dalma önkormányzati képviselő a 

Krónikának elmondta, a javaslat egy korábbi, a kétnyelvű – román és magyar – utcanévtáblák 

kihelyezését kimondó határozat kiegészítéseként született. Az RMDSZ-frakció a tanács 

legutóbbi, csütörtöki ülésén tárgyalt tervezetben azt javasolta, hogy a történelmi belvárosban 

a hivatalos utcanévtáblák mellé háromnyelvű – román, magyar és angol feliratú – táblák 
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kerüljenek, melyeken a történelmi magyar utcanevek szerepelnek, mondta a Krónikának Pető 

Dalma. Szerinte a kezdeményezés célja az lett volna, hogy egységesítsék a belvárosi 

feliratokat, így ezeken – a műemlék épületekre évekkel korábban kihelyezett tájékoztató 

táblákhoz hasonlóan – szintén barna alapon szerepelne a többnyelvű felirat.  

 

Horváth Anna: a székelyföldi ET-fórum a többségnek is jó lehetőség lenne a 
párbeszédre 
2018. május 29. – maszol.ro 

Az RMDSZ önkormányzatokért felelős ügyvezető alelnökét, Horváth Annát az Európa Tanács 

önkormányzati szakértőinek részvételével holnap kezdődő kétnapos bálványosi szakmai 

fórumáról faggatták. Többek között arra is rákérdeztek: miért kellene a hőzöngő Marius 

Pașcan képviselőnek kürtőskalácsot ennie a népszerű székelyföldi fürdőhelyen. 

 

Az irodalomszervező és intézményépítő Domokos Gézára emlékeztek 
Sepsiszentgyörgyön 
2018. május 29. – MTI, maszol.ro, szekelyhon.ro, Krónika 

Születésének 90-ik évfordulója alkalmából emlékeztek Sepsiszentgyörgyön az 

intézményépítő, irodalomszervező és politikus Domokos Gézára. A keddi emlékkonferencián 

részt vett Kelemen Hunor az RMDSZ jelenlegi, Markó Béla a szövetség volt elnöke, valamint 

Novák Csaba Zoltán történész, szenátor. 

 

Félszáz érték került a Hunyad megyei értéktárba 
2018. május 29. – Nyugati Jelen 

Ötvenegy Hunyad megyei értéket fogadott el a megyei értéktárbizottság, amely hétfőn késő 

délután Déván ülésezett az RMDSZ Hunyad megyei szervezetének székházában. A most 

elfogadott értékek a Hunyad megyei értéktár kiadványba szerkesztett változatának első 

kötetét képezi – állapodtak meg a értéktárbizottság tagjai. 

 

Borboly Csaba ügyvédje szerint kétértelmű magyarázatokat tartalmaz a DNA 
dokumentuma 
2018. május 30. – Krónika, szekelyhon.ro 

Pontatlanságokat, kétértelmű megfogalmazásokat tartalmaz az Országos Korrupcióellenes 

Ügyészség (DNA) által megfogalmazott vádirat a Borboly Csaba és tizenkét másik személy 

elleni büntetőperben – jelentette ki a tegnapi csíkszeredai tárgyaláson a Hargita megyei 

önkormányzat elnökének ügyvédje. Sergiu Bogdan több kérést, illetve kifogást is benyújtott 

azóta, hogy a tárgyalás vezetését új bíró vette át, ezek lényegét ismertette. Kiemelte, nem 

egyértelmű az okirat-hamisításra való felbujtás vádjának megalapozása, akárcsak a hivatali 

visszaélésre vonatkozó passzus, amelyet nem általánosságban, hanem konkrétan kell 

megnevezni, mert az ide tartozó cselekmények egy része kihágásnak, és nem bűntettnek 

minősül. Hozzátette, az okirat-hamisításra vonatkozó gyanú nem igazolódott, de a vádirat 

hivatkozik erre, ezt is tisztázni kell. Sergiu Bogdan indítványozta, hogy a bíróság kérjen 
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pontosításokat a vádhatóságtól az ellentmondásokkal kapcsolatban, ehhez egy másik vádlott 

ügyvédje is csatlakozott. A bíró jelezte, írásban kér pontosításokat a vádat képviselő DNA-tól. 

 

Palócságnak ereje van: Áll a Palóc Határkereszt 
2018. május 29. – MTI, Felvidék Ma, sonline.hu, beol.hu 

A kalondai székhelyű Pro Kalondiensis Polgári Társulás szervezésében került sor május 29-én 

17 órai kezdettel a Kalonda–Ipolytarnóc határátkelőhelynél a Palóc Határkereszt felállítására 

és az azt kísérő ünnepségre. A rendezvény fővédnöke Menyhárt József, a felvidéki magyarok 

pártjának, a Magyar Közösség Pártjának az elnöke, védnökök Skuczi Nándor, a Nógrád 

Megyei Közgyűlés elnöke és Csúsz Péter, Besztercebánya megye elnöki megbízottja. Az 

ünnepségen mintegy félezer ember jelent meg. Menyhárt József, a Magyar Közösség 

Pártjának (MKP) elnöke, az esemény fővédnöke örömét fejezte ki, hogy nagyon sok település 

döntött úgy, összefog a palócságért, a magyarságért. „A határkereszt azt mutatja, honnan 

jövünk, és mi ad nekünk tartást, mert a palócságnak ereje van” – fogalmazott. 

 

Nem tanulhatjuk idegenként a szlovák nyelvet 
2018. május 29. – Felvidék Ma, bumm.sk, Ma7.sk 

Azok a gyerekek, akiknek nem a szlovák az anyanyelvük továbbra sem fogják másként tanulni 

a szlovák nyelvet – a parlament ugyanis elutasította azt a törvénymódosító javaslatot, az 

úgynevezett oktatási törvényt, amelyet Zuzana Zimenová, független képviselő nyújtott be és 

sajátosan speciális oktatási programot sürgetett a szlovák nyelv oktatására. Azt indítványozta, 

hogy az iskolák alkalmazzanak speciális módszert a szlovák nyelv oktatására azokban az 

esetekben, ha az oktatási intézményt más, tehát nem szlovák anyanyelvű diákok látogatják. A 

speciális oktatási program a képviselőnő javaslata szerint része lehetne a jelenlegi, kötelező 

állami tantervnek. „A javaslat célja az lenne, hogy más, a mostanitól eltérő, attól különböző 

módszerekkel oktassák a szlovák nyelvet, mert ezzel kiküszöbölnék azt a nyelvi akadályt, 

amellyel a más anyanyelvű gyerekeknek meg kell küzdeniük” – fejtette ki Zimenová. 

 

Visszakerült eredeti helyére az első világháborús emléktábla 
2018. május 29. – Ma7.sk 

Az első világháború befejezésének századik évfordulója, valamint a hősök emléknapjának 

alkalmából felavatták a helyreállított első világháborús emléktáblát hétfőn a rimaszombati 

Tompa Mihály Református Gimnázium épületében. Az iskolában tematikus napot is tartottak 

ez alkalomból, az ünnepi beszédet pedig Haraszti Attila, Magyarország kassai főkonzulja 

mondta. A hányatott sorsú emléktábla helyreállítására 73 év után a Rimaszombati 

Református Egyházközség és a Tompa Mihály Református Gimnázium jóvoltából a Bethlen 

Gábor Alapkezelő támogatásával kerülhetett sor. A megvalósításban fontos szerepet játszott 

Nagyferenc Katalin szobrász, aki a tervezéstől a kivitelezésig részese volt a munkának. Ő 

készítette el agyagból a keretet, a leghűségesebben ragaszkodva a képeken található 

mintához.  
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Barangolások a széleken 
2018. május 29. – Ma7.sk 

Az idén XI. évfolyamába lépett negyedéves honismereti, kulturális és közművelődési 

folyóirat, a Széljárás attól érdekes, hogy három ország – Ausztria, Magyarország és Szlovákia 

– határainak találkozásánál, a „széleken” élő emberek írnak bele, szerkesztik és álmodják meg 

a tartalmát. Főszerkesztője a felvidéki Jókán élő, de többnyire Pozsonyban ügyködő Görföl 

Jenő (mellesleg a Csemadok országos titkára), a munkáját pedig a magyarországi 

Mosonmagyaróvár közelében élő Böröndi Lajos költő és tanár, az Ausztriában, Bécsben élő 

történész, Deák Ernő és még jó néhányan segítik. 

 

Dunaszerdahely mesevárossá változik négy napra 
2018. május 29. – Felvidék Ma 

A Duna Menti Tavasz 43. állomásához érve kedden, 2018. május 29-én a Csaplár Benedek 

Városi Művelődési Központ előtti téren megkezdődött a gyermekszínjátszók és bábosok 

országos seregszemléje. A rendezvény meghívott vendégei közt jelen volt A. Szabó László és 

Horváth Zoltán, a város alpolgármesterei, Mézes Rudolf, a CSEMADOK regionális alelnöke, 

Sátor Zoltán, a CSEMADOK dunaszerdahelyi területi választmányának elnöke, Karaffa Attila 

Dunaszerdahely Önkormányzata kulturális bizottságának elnöke, Gútay László, a 

nagymegyeri városi művelődési központ igazgatója, Hodossy Gyula, a Szlovákiai Magyar Írók 

Társaságának elnöke és a DNT korábbi szervezői és munkatársai. 

 

A középiskolások utazási költségeit fedezi a tartományi kormány 
2018. május 29. - Pannon RTV 

A vajdasági képviselőházban ma 44 önkormányzati képviselő írta alá azt a támogatási 

szerződést, amely jelentős mértékben fedezi a vajdasági diákok utazási költségeit. A 

szerződésaláíráson jelen volt Igor Mirović, a tartományi kormány elnöke és Nyilas Mihály 

oktatási titkár is. Nyilas hangsúlyozta, hogy a tartományi kormány a jövőben is jelentős 

eszközöket fordít az oktatás fejlesztésére. 

 

Idén 1900 hektár öntözhető terület jön létre Vajdaságban 
2018. május 29. - Pannon RTV 

Az idei évben összesen közel 1900 hektár öntözhető terület jön létre Vajdaságban, ami 

csaknem 520 millió dinár értékű befektetést jelent. A gazdák öntözőrendszereinek 

fejlesztéseihez a tartományi mezőgazdasági titkárság mintegy 270 millió dinárral járult hozzá. 

A termelők mellett az állattenyésztők is igényelhették a befektetéseik költségtérítését, így a 

mai napon több mint 200 gazdával kötött szerződést a mezőgazdasági titkárság. A ma aláírt 

szerződések összértéke meghaladta a 200 millió dinárt, ebből a titkárság 102 millió dinárral 

támogatta a gazdákat. A pályázatnak köszönhetően újabb 700 hektár válik öntözhetővé 
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https://pannonrtv.com/rovatok/tarsadalom/kozepiskolasok-utazasi-koltsegeit-fedezi-tartomanyi-kormany
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Vajdaságban. Deissinger Árpád adai termelő a mogyoróültetvényére vásárolt 

öntözőberendezést. Pályakezdőként 117 ezer dinár értékben pályázott. 

 

Felvételi a Kosztolányi Dezső Tehetséggondozó Gimnáziumban 
2018. május 29. - Pannon RTV 

Június első hetében tartják a felvételi vizsgákat a szabadkai Kosztolányi Dezső 

Tehetséggondozó Gimnázium nyelvi tagozataira. Anyanyelvből a felvételi vizsga 2018. 06. 02-

án, szombaton lesz. Az idegennyelv (angol, mémet) felvételit egy nappal később, 3-án tartják. 

Mindkét napon a felvételi vizsga 10 órakor kezdődik. Amennyiben kérdésük van a felvételivel 

kapcsolatban, az iskola 024/670-860-as telefonszámán érdeklődhetnek. 

 

Nagybecskerek: Az érettségizők tánca után az óvodásokét is megejtették a 
Szabadság téren 
2018. május 29. – Vajdaság.ma 

Nagybecskereken a Szabadság tér ma is benépesült végzősökkel, ezúttal a város 16 

óvodájának mintegy 600, őszre iskolába induló gyermeke táncolt a Helló, világ! című 

szerzemény dallamára, amelyet két nagybecskereki zeneszerző, Marko Pejčić és Igor 

Dunđerski írt. A végzős ovisok két hónapja gyakorolták a koreográfiát, amelyet Nikoleta 

Vidaković állított össze, és természetesen a szorgos nevelőnők segítségével járultak hozzá 

ehhez a szép megmozduláshoz, amelyet a sok-sok érdeklődő, szülő, nagyszülő, járókelő előtt 

be is mutattak. 

 

Bocskor Andrea: Egységes uniós fellépés szükséges a nemzeti és nyelvi 
kisebbségek védelmében 
2018. május 29. – karpatalja.ma 

Bocskor Andrea fideszes EP-képviselő tegnap esti felszólalásában az Európai Unióban és 

társult országaiban élő kisebbségi közösségek védelmének fontosságára hívta fel a figyelmet 

az Európai Parlament plenáris ülésén. Az Unióban 50 millió olyan polgár él, akik valamilyen 

nemzeti vagy nyelvi kisebbséghez tartoznak, ennek ellenére nincs egységes EU-s jogalkotás 

védelmükben. Ezáltal az őshonos nemzeti és nyelvi kisebbségek a legkiszolgáltatottabbak a 

jogaik biztosításáért felelős tagországokkal szemben. 

 

A NATO főtitkára az ukrán–magyar vitáról 
2018. május 29. – karpatalja.ma 

Jens Stoltenberg, az Észak-atlanti Szerződés Szervezetének (NATO) főtitkára az Ukrajna és 

Magyarország közötti „nyelvi probléma” mielőbbi rendezésére számít – jelentette az 

Ukrajinszka Pravda. A főtitkár erről a NATO parlamenti közgyűlésének hétfői varsói ülésén 

beszélt. Az Ukrinform szerint Irina Friz ukrán küldöttségvezető tette fel a kérdést, miért 

blokkolják a NATO-ban a miniszteri és felsőbb szintű találkozókat Ukrajnával, miközben 

tárgyalóasztalhoz ülnek a héten „az agresszív Oroszország” képviselőivel. 
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https://pannonrtv.com/rovatok/tarsadalom/felveteli-kosztolanyi-dezso-tehetseggondozo-gimnaziumban
https://www.vajma.info/cikk/vajdasag/22484/Nagybecskerek-Az-erettsegizok-tanca-utan-az-ovodasoket-is-megejtettek-a-Szabadsag-teren.html
https://www.vajma.info/cikk/vajdasag/22484/Nagybecskerek-Az-erettsegizok-tanca-utan-az-ovodasoket-is-megejtettek-a-Szabadsag-teren.html
http://www.karpatalja.ma/karpatalja/nezopont/bocskor-andrea-egyseges-unios-fellepes-szukseges-a-nemzeti-es-nyelvi-kisebbsegek-vedelmeben/
http://www.karpatalja.ma/karpatalja/nezopont/bocskor-andrea-egyseges-unios-fellepes-szukseges-a-nemzeti-es-nyelvi-kisebbsegek-vedelmeben/
http://www.karpatalja.ma/karpatalja/nezopont/a-nato-fotitkara-az-ukran-magyar-vitarol/
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Kárpátaljai családok számára rendeznek fesztivált június elején Nyíregyházán 
2018. május 29. – MTI, szon.hu, karpatalja.ma 

Néptáncbemutatóval, kézműves foglalkozásokkal és számos szabadidős programmal 

színesített fesztivált rendeznek kárpátaljai családok számára június 9-én Nyíregyházán. A 

rendezvényre több mint háromszáz határon túli és további több száz hazai családot várnak. A 

Kárpátaljai Magyar Családok Fesztiválja elnevezésű program célja, hogy magyarországi 

helyszíneken mutassa be a határon túli régiókat, az ott élők kultúráját és népszokásait - 

mondta az eseményt beharangozó keddi sajtótájékoztatón Pataki János, a szervező Kárpát-

medencei Családszervezetek Szövetségének elnöke. Tájékoztatása szerint a Sóstói 

Múzeumfaluban megrendezendő esemény bárki számára teljesen nyitott, a gyermekkel 

érkezők pedig ingyenesen léphetnek be a múzeumfaluba. 

 

Beregszász ad otthont idén a kárpátaljai zsidó fesztiválnak 
2018. május 29. – MTI, karpatalja.ma  

A Határtalan Kultúra Program keretében tartják meg idén a 2. Kárpátaljai Zsidó Napokat 

június 7. és 10. között Beregszászon zenei és gasztronómiai programok széles választékával. A 

fesztiválról a beregszászi magyar konzulátuson kedden tartott sajtótájékoztatón Heisler 

András, a Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetsége (Mazsihisz) elnöke elmondta: a múlt 

évben Beregszászon és Nagyszőlősön sikeresen elindított Kárpátaljai Zsidó Napok 

rendezvénysorozat nagy jelentőségű zsidó kulturális esemény, hiszen Magyarország 

kivételével Közép- és Kelet-Európában sehol - beleértve Kárpátalját - nincs jelentős zsidó 

közösség. 

 

Nagycsaládos Szelíd Betyárnap Nagyszőlősön 
2018. május 29. – karpatalja.ma 

Immár negyedik alkalommal tartottak Nagycsaládos Lovasnapot a nagyszőlősi Szelíd 

Lovasközpontban május 26-án. A rendezvényen Pataki János, a Kárpát-medencei 

Családszervezetek Szövetségének elnöke is részt vett, aki néhány kedves szóval köszöntötte a 

jelenlévő családokat. A vendégek ezt követően történelmi lovasbemutatón vettek részt. A 

Szent László legendái című előadásunkból mutattunk be részleteket. 

 

Gyermeknapi Irka-matiné Beregszászban 
2018. május 29. – Kárpátalja 

Május 29-én a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskolán tartotta hagyományos 

gyermeknapi matinéját a Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetség (KMPSZ) gyermeklapja, az 

Irka, a főiskola Pedagógia és Pszichológia Tanszékének közreműködésével. Az Irka 

rendezvényein való részvétel minden alkalommal egyfajta jutalom, amit a lapnak rajzaikat, 

verseiket, meséiket vagy épp a rejtvénymegfejtéseket rendszeresen beküldő, illetve az Irka 

programjai iránt érdeklődő gyermekek kapnak, egész osztályukkal együtt. 
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Nemzetközi diákhét Ungváron 
2018. május 29. – Kárpátalja 

A Kárpátaljai Magyar Diákok és Fiatal Kutatók Szövetsége (KMDFKSZ) idén negyedik 

alkalommal szervezte meg a Diákfesztivált és másodszor közösen az Ungvári Nemzeti 

Egyetemmel. A első napon sportversenyek zajlottak és evezésre került sor. A nap folyamán 

labdarúgó- és kosárlabda-mérkőzéseken vehettek részt a diákok. Kosárlabdában a magyar kar 

lánycsapata a 3. helyen végzett. Délután a résztvevőknek egy csodálatos vízitúrában volt 

részük az Ung folyón Nevickénél. Az evezés dr. Seremet Sándornak, a KMDFKSZ tiszteletbeli 

elnökének köszönhetően vált lehetségessé. 

 

Elektronikus sajtó 

 

 

Határok nélkül 

2018. május 29. – Kossuth Rádió 

 

Bálványoson szervezik az Európa Tanács Helyi és Regionális Önkormányzatok 

Kongresszusának szakbizottsági kihelyezett ülését 

Bálványoson szervezik az Európa Tanács Helyi és Regionális Önkormányzatok 

Kongresszusának szakbizottsági kihelyezett ülését, amelynek kiemelt témája a kisebbségi 

nyelvhasználat az európai helyi és regionális önkormányzatokban. A holnap kezdődő 

eseményről a Határok nélkül riportere Grümann Róbert megyei önkormányzati alelnököt 

kérdezte. 

 

Elutasította az RMDSZ frakció javaslatát 

A nagyváradi tanács a múlt heti ülésén elutasította az RMDSZ frakció azon javaslatát, hogy a 

történelmi belvárosban 3 nyelvű utcanév-táblákat szereljenek fel. A magyar, román angol 

nyelvű táblákon a régi, történelmi utcanevek szerepelnének. Az ötlet nem ördögtől való, 

Erdély más városaiban, ha nem is tömegesen de van rá példa.  

 

Szerbiában lemondott a pénzügyi tárca vezetője 

Szerbiában lemondott a pénzügyi tárca vezetője. Ana Brnabity kormányfő Szinisa Máli eddigi 

belgrádi főpolgármestert jelölte pénzügyminiszternek. Máli megválasztását a szerb 

kormánykoalíció tagjaként, a Vajdasági Magyar Szövetség képviselői is támogatták.  
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Új technológiák 

Új technológiák, a virtuális világ, a kriptovaluta és ezek hatása a gazdaságra és annak 

szereplőire. Többek között erről is szó volt a Nyomunkban a jövő címmel a Vajdasági Magyar 

Közgazdász Társaság által megrendezett konferencián. A szabadkai tanácskozáson készült a 

Határok nélkül munkatársának összeállítása, melyben először  Csatlós Pált, a Romániai 

Magyar Közgazdásztársaság elnökét halljuk. 

 

Megújult Beregszász egyik legszebb műemléke 

Megújult Beregszász egyik legszebb műemléke, a kárpátaljai reformátusok egyházi központja. 

Vasárnap hálaadó Istentisztelet keretében szentelték fel - a magyar kormány támogatásával - 

kívül és belül is megújult református templomot. Beregszásznak mintegy ötszázezres 

református közössége van, ez az egyik legnagyobb és legmeghatározóbb gyülekezete a 

Kárpátaljai Református Egyháznak. Iváncsik Attila mikrofonja előtt elsőként Soltész Miklóst, 

a miniszterelnökség államtitkárát halljuk. Szili Katalin miniszterelnöki megbízottat, Zán 

Fábián Sándort, a kárpátaljai Református Egyház püspökét, és Soltész Miklós államtitkárt 

hallottuk. 

 

Emlékkonferenciát tartottak Galántán 

Emlékkonferenciát tartottak Galántán abból az alkalomból, hogy 75 évvel ezelőtt 

adományozott a város díszpolgári címet Kodály Zoltánnak. A város és egész Mátyusföld 

hűségesen őrzi Kodály emlékét, szellemiségét, főleg a kórusmozgalom támogatásával. A 75 

évvel ezelőtti ünnepi eseményről hiteles források alapján Józsa Mónika, a Kodály Zoltán 

Daloskör mai karnagya, egyetemi oktató számolt be. 

 
 


