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Nyomtatott és online sajtó 
 

 

Nem kerülhet vissza a székely és városzászló a csíkszeredai városházára 
2018. április 16. – maszol.ro 

Végleg eltávolították a csíkszeredai polgármesteri hivatal épületének homlokzatáról a 

városzászlót és a székely zászlót annak ellenére, hogy tavaly nyáron még bizakodóan 

nyilatkoztak a városatyák arról, hogy milyen támadható jogi hézagokat találtak a végleges 

táblabírósági ítéletben, pontosabban a zászlók eltávolítására vonatkozó végrehajtási 

eljárásban, amelyet egyébként sikerült is érvénytelenítetni. A Dan Tanasă nevéhez kötődő 

Méltóságért Európában Polgári Egyesület (ADEC) által követelt zászlóeltávolítást most mégis 

végre kellett hajtani, sőt a Városháza felirat sem maradhat a helyén. 

 

Rétvári Bence: Bízunk benne, hogy Magyarország a béke szigete marad a 
zsidóságnak 
2018. április 16. – MTI, Origo.hu, Somogyi Hírlap, kormany.hu, hirstart.hu 

Bízunk benne, hogy Magyarország mindig a béke és a biztonság szigete marad a zsidóságnak, 

az egész magyarságnak és mindenki másnak, ahol senkinek sem kell félnie, hogy származása, 

szokásai, kultúrája miatt megkülönböztetés éri - mondta az Emberi Erőforrások 

Minisztériumának parlamenti államtitkára, a holokauszt magyarországi áldozatainak 

emléknapján Budapesten, a Páva utcai Holokauszt Emlékközpontban. Rétvári Bence 

reményét fejezte ki, hogy a zsidó közösségeket a jövőben is meg tudják védeni nemcsak a régi, 

hanem az új típusú antiszemitizmussal szemben is. 

 

Hajnal: A nemzeti tanácsok koordinációja egységes álláspontot tudott 
kialakítani 
2018. április 16. - Pannon RTV 

A nemzeti tanácsokról szóló törvénymódosítás javaslata most egy olyan állomáshoz érkezett, 

amikor már elkészült az a munkaváltozat, amely a parlamenti vitába fog kerülni. A mai 

megbeszélés összegezte a legfontosabb javaslatokat - nyilatkozta Hajnal Jenő a Magyar 

Nemzeti Tanács elnöke a szerb kormány Államigazgatási és Helyi Önkormányzati 

Minisztériumának mai nyilvános kerekasztal beszélgetése után. A közvitán a nemzeti 

tanácsokról szóló törvény módosításáról és kiegészítéséről tárgyaltak. 

 

A detroiti magyar katolikus templomban "misecsődületet" rendeztek 
2018. április 16. – MTI, hirado.hu  

A detroiti magyar katolikus templomban vasárnap úgynevezett mass mobot, - a flash mob, a 

villámcsődület mintájára "misecsődületet" - rendeztek. Az esemény egy különleges 

templomlátogatási program, amelyet már öt éve szerveznek meg minden évben Detroitban, 

részben azért, hogy szélesebb közönség is megismerkedjen az adott templom liturgikus 
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hagyományaival, részben pedig pénzgyűjtő akció is a templom és közössége javára. A metsző 

szél és a jégeső ellenére is rengetegen vettek részt a misén és a hozzá kapcsolódó 

rendezvényen, amelyen jelen volt Donald F. Hanchon, Detroit segédpüspöke. Magyarországot 

Bencsik Zita chicagói főkonzul képviselte. 

 

Illyés Gergely: a határon túli szavazatok ezúttal nem hoztak mandátumot a 
Fidesznek 
2018. április 17. – Maszol.ro 

Nem a levélszavazatoknak köszönhető a Fidesz-KDNP kétharmados többsége – jelentette ki a 

végleges adatok ismeretében a Maszolnak adott interjúban Illyés Gergely politológus. A 

Nemzetpolitikai Kutatóintézet munkatársa szerint a külhoni magyarok voksai ezúttal nem 

eredményeztek mandátumot a kormánypártoknak. 

 
Jó ötlet ma Nyirő Józsefről elnevezni Erdélyben egy könyvtárat?  
2018. április 16. – transindex.ro 

A Székelyudvarhelyi Városi Tanács március 15-én határozott úgy, hogy a városi könyvárat 

elnevezik az egykori íróról és politikusról. Az Elie Wiesel Holokausztkutató Központ 

kisvártatva tiltakozott, az igazgató állítása szerint Nyirő József, mint a Horthy és Szálasi 

rendszer kiszolgálója erősen fasiszta és nemzetiszocialista nézeteket vallott és képviselt, ezért 

helytelen az ő nevével ellátni egy közintézményt. A holokauszt tanulmányi intézet felhívja a 

figyelmet arra is, hogy a Nagy Egyesülés századik évfordulója alkalmából nagyobb 

odafigyeléssel kell eljárni, amikor a modern román állam, történelmi események, vagy 

személyek megemlékezésére kerül sor.  

 

Beszélgetés Borbély Zsolt Attila politológussal, az EMNT Arad megyei elnökével 
2018. április 16. – Nyugati Jelen 

Lassan hagyománnyá válik az évértékelő beszélgetés Borbély Zsolt Attilával, az EMNT Arad 

megyei elnökével, akit tavaly negyedszer választottak meg az országos szervezet alelnöki 

tisztségébe. Egy évvel ezelőtt a politológus-közíró a Jobbik–Fidesz-háborúnak a Soros-

egyetemről szóló csatája kapcsán megírt véleménye révén került sokak látómezejébe a 

Kárpát-medencében. A köztévé a vele készült exkluzív interjút többször is leadta, interjút kért 

tőle több anyaországi folyóirat, szerepelt a Polbeat-ben és az Echo tévében is. 

 

Továbbra is elkötelezett támogatói lesznek az Érmelléknek 
2018. április 16. – Bihari Napló 

Debrecen a továbbiakban is elkötelezett támogatója lesz az Érmelléknek, a borvidéknek, az 

ehhez kapcsolódó rendezvényeknek, és a terveket a Bihar Megyei Tanács is támogatja, 

nyilatkozta dr. Papp László polgármester és Pásztor Sándor, a Bihar megyei Tanács elnöke. 
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Célegyenesben a Petru Maior és az orvosi egyetem egyesítése 
2018. április 16. – szekelyhon.ro, Krónika, maszol.ro 

Semmibe véve a Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem (MOGYE) magyar 

tagozatának kérését egy szélesebb konzultációra, a felsőoktatási intézmény vezetősége 

szenátusi ülést hívott össze szerdára, ahol előreláthatóan aláírják a MOGYE és a Petru Maior 

Egyetem egyesítését. Szabó Béla professzor szerint egy ilyen döntés a magyar nyelvű 

orvosképzés elsorvasztását vonja maga után. 

 

 A bizonyítási eljárástól kezdik újra Borbolyék perét 
2018. április 16. – szekelyhon.ro 

Nem kezdik újra az alapoktól a Borboly Csaba és tizenkét másik személy elleni büntetőper 

tárgyalását, az ügyirat nem kerül az előzetes bírói testület elé – erről döntött a Hargita 

Megyei Törvényszék. Az újrakezdést azután kérték, hogy új bíró vette át a bírósági eljárás 

vezetését. 

 

Testvértelepülési szerződés a közös kultúra erősítéséért 
2018. április 16. – szekelyhon.ro 

Testvértelepülési szerződést kötött Tusnádfürdő és a magyarországi Balatonalmádi, a két 

fürdőváros képviselői hétfőn írták alá az erre vonatkozó megállapodást. A tusnádfürdői 

polgármesteri hivatal gyűléstermében megtartott rendezvényt a székely és a magyar himnusz 

eléneklésével nyitották meg, majd Albert Tibor, a házigazda település polgármestere 

köszöntötte a résztvevőket. Mint mondta, nagy öröm számára, hogy „végre-valahára” 

hivatalossá válik a Balantonalmádival több éve ápolt szoros kapcsolatuk. Az ünnepély 

zárásaként Tóth László, Magyarország csíkszeredai főkonzulja rövid beszédében gratulált a 

két településnek a megvalósításhoz, és azt kívánta, töltsék meg tartalommal a megkötött 

együttműködést. 

 

Ígérete ellenére a Maros megyei önkormányzat lassan halad az útjelző táblák 
magyar feliratozásával 
2018. április 17. – Krónika 

A megyehatárt jelző, román és magyar feliratot is tartalmazó táblák kihelyezésével mindössze 

az első lépést tette meg a Maros megyei önkormányzat a megyei utak „kétnyelvűsítése” 

érdekében: a több mint hétszáz kilométeres úthálózat mentén a helységnévtáblákon kívül alig 

lelhető fel egy-egy magyar felirat. A megyeháza novemberben még arról biztosított, „odafigyel 

arra, hogy a megyei utak melletti útjelző táblákat kétnyelvűekre cseréljék”. Mint ígérték, 

ezeket folyamatosan fogják véghezvinni a megyei utak javításával párhuzamosan, a folyamat 

azonban meglehetősen lassú. 
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Ex Libris Díj: tizenhárom személyiség és szervezet részesült elismerésben 
2018. április 16. – ma7.sk, Felvidék Ma 

Átadták a Magyar Művészetért Díjrendszerbe tartozó Ex Libris Díjakat Szepsiben április 15-

én. Az elismerésben 13 személyiség, illetve szervezet részesült. Csáky Pál európai parlamenti 

képviselő a Szepsi Városi Művelődési Központban tartott díjátadón kiemelte, a világon talán 

az a legjobb dolog, ha jó emberek, jó időben, jó helyen, nemes cél érdekében találkoznak, s 

erre került sor vasárnap Szepsiben. A díjakat a Magyar Művészetért Díjrendszer alapító 

elnöke, dr. Gubcsi Lajos adta át. Emlékeztetett, a díjrendszer 31 évvel ezelőtt jött létre, később 

15 más történelmi-kulturális díj járult hozzá. Ezek célja megtalálni a magyarság legjobbjait 

szerte a világon, kiemelten a Kárpát-medencében. 

 
Jótékonysági koncertet rendeztek a járás alapiskoláinak megsegítésére 
Rozsnyón 
2018. április 16. – ma7.sk  

A református templomban második alkalommal valósult meg az MKP rozsnyói járási 

elnöksége és a szülői munkaközösségek közös rendezvénye a járás teljes szervezettségű 

alapiskoláinak megsegítésére. A koncert felhívta a figyelmet az áprilisban zajló iskolai 

beiratkozásokra. „Úgy gondolom, hogy ennek a rendezvénynek az összefogás az üzenete. 

Tavaly néhány lelkes MKP-s és közösségben gondolkodó ember elkezdett egy folyamatot. 

Ilyen kezdeményezésből minél több kell. Mert ez jelzi, hogy a közösség él, él a táj, vannak 

céljai, van víziója, tovább akar fejlődni, erősödni akar“ – nyilatkozta a rendezvényről 

Menyhárt József. 

 

Iskolába csalogató Léván 
2018. április 16. – ma7.sk, Felvidék Ma 

Tegnap délután telt házas ünnepi műsorra került sor a beiratkozási program részeként a lévai 

Junior kulturális központban, a Juhász Gyula Alapiskola szervezésében. Az iskola 

pedagógusai és diákjai ismét bebizonyították, hogy a kiváló minőségű szakmai oktató-nevelő 

munka mellett a gyermekek remekelnek hagyományőrzésben, zenében, táncban, színpadi 

produkciókban egyaránt és semmiben nem maradnak el szlovák iskolát végző tanulóktól 

tudásában sem. Magyar gyerek magyar iskolába való, Léván is. Várják tehát a beiratkozásra 

az elsősöket április 20-án és 21-én, pénteken és szombaton az iskola Jesenský utcai 

épületébe. 

 

Megmarad az izsai alapiskola felső tagozata, várják az elsősöket 
2018. április 16. – ma7.sk  

Már nem fenyegeti a megszűnés veszélye a teljes szervezettségű izsai Döme Károly Alapiskola 

és Óvoda felső tagozatát. Az intézményben jelenleg 69 tanulót 10 pedagógus, illetve 28 

óvodást 4 óvónő nevel. A Komáromtól hat kilométerre fekvő községben szlovák alapiskola 

nem található, ám az óvodában a helyi szülők igénye szerint egy-egy magyar és szlovák 
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nevelési nyelvű csoport működik. Az április 23-ai alapiskolai beíratások előtt Dudás Katalint 

az intézmény megbízott igazgatóját kérdezték. 

 

Bugár: Gašpar leváltását egyszerűbbé tenné a belügyminiszteri szék elfoglalása 
2018. április 16. – bumm.sk 

Tibor Gašpar országos rendőrfőkapitány leváltását egyszerűbbé tenné a belügyminiszteri szék 

elfoglalása - vélekedett Bugár Béla, a Híd elnöke. "Nincs kétségem afelől, hogy ezt Peter 

Pellegrini miniszterelnök is tudatosítja, akinek új javaslattal kell előállnia a belügyminiszter 

személyére vonatkozóan" - mondta Bugár. Szerinte minden köztisztviselőnek, beleértve az 

országos rendőrfőkapitányt is, szembesülnie kellene a realitással, és érzékelni a társadalmi 

összefüggéseket.  

 

Rekordszámú résztvevője volt a hetedik bibliaismereti vetélkedőnek Gömörben 
2018. április 16. – Felvidék Ma 

A Gömöri Református Egyházmegye szervezésében április 14-én, a Bátkai Alapiskolában 

megrendezett vetélkedőn a nagyaranyat a rimaszombati, nemesradnóti és nagybalogi 

csapatok vitték el. „Nagyon örülünk, hogy az elmúlt évekhez képest nem csökkent, hanem 

folyamatosan nő a résztvevők létszáma. Még emlékszem a kezdetekre, amikor kérdés volt, 

hogy a gyerekek mellett felnőtteknek is hirdessünk-e lehetőséget, most pedig azt tapasztaljuk, 

hogy a csapatok majdnem fele a felnőtt kategóriában versenyez. Ez jó dolog, hogy ennyi 

ember foglalkozik a bibliaismerettel és tanulmányozza a szentírást” – nyilatkozta a 

Felvidék.ma-nak Nt. Nagy Ákos Róbert esperes. 

 

Átadták a Szlovákiai Civil Becsületrend díjat Komáromban 
2018. április 16. – Új Szó, Felvidék Ma 

Idén ketten vehették át a Szlovákiai Civil Becsület-rend díjat, amelyet a Szlovákiai Civil 

Becsületrend Polgári Társulás negyedik alkalommal ítélt oda. Az ünnepélyes díjátadót 

szombaton tartották a komáromi Kultúrpalotában. A szőgyéni Berényi Kornélia több 

évtizedes sokrétű kulturális tevékenységéért és hagyományőrzésért, a komáromi Tóth 

Bernadett pedig az elesetteknek és rászorulóknak nyújtott sokoldalú segítségért és 

kiemelkedő szociális tevékenységért érdemelte ki az elismerést. Klemen Terézia, a Szlovákiai 

Civil Becsületrend egyik alapítója beszédében emlékeztetett arra, hogy a társulás 2014-ben 

azzal a céllal alakult, hogy értékelje és jutalmazza a nemes emberi értékeket felmutató 

cselekedeteket, a közösségért végzett önzetlen munkát. 

 

Az Újvidéki Egyetem Jogi Karán a kisebbségek nyelvén is lesz felvételi vizsga 
2018. április 16. - Pannon RTV 

Az újvidéki Fellebbviteli Bíróság ítéletében arra kötelezte az Újvidéki Egyetem Jogi Karát, 

hogy a jövőben a nemzeti kisebbségek nyelvén, így magyar nyelven is szervezze meg a 

felvételi vizsgát. A Beljanski ügyvédi iroda, amely a Vajdasági Magyar Diákszövetséget 
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képviselte a Jogi Kar elleni perben, arról is tájékoztatott, hogy a kar a 2018/2019-es 

iskolaévben és a jövőben köteles lehetővé tenni a felvételizést magyar nyelven is, valamint 15 

napos határidőn belül, a saját költségére, közzé kell tennie az ítéletet a Dnevnik és a Magyar 

Szó napilapban. Hozzáteszik, a Fellebbviteli Bíróság megváltoztatta a Felső Bíróság ítéletét, 

amely előzőleg elutasította a VaMaDiSz kereseti kérelmét. 

 

Átadták a bácskossuthfalvi Sloboda Labdarúgó Klub felújított öltözőit 
2018. április 16. - Pannon RTV 

A beruházás értéke mintegy 10 millió dinár. Ezentúl korszerű feltételek mellett edzhet a helyi 

felnőtt csapat és az egyre bővülő utánpótlás, és méltó körülmények között fogadhatják a 

vendégcsapatokat. A bácskossuthfalvi labdarúgó csapat ifjú tehetségei fogadták a vezetőség 

tagjait a felújított klubépület előtt. Majd sor került az ünnepélyes szalagátvágásra. A felújítás 

előtt használhatatlan állapotban voltak az öltözők, mára korszerű feltételek mellett edzhetnek 

a sportolók. Rózsa Patrik hat éve focizik, örül a pozitív változásnak. 

 

9 és fél millió dinár a nemzeti kisebbségek hivatalos nyelvhasználatának 
előremozdítására 
2018. április 16. - Pannon RTV 

Idén 9 és fél millió dinárral támogatja a tartomány a nemzeti kisebbségek hivatalos 

nyelvhasználatának előremozdítását Vajdaságban. A pénzeszközökre helyi közösségek, 

önkormányzatok, intézmények és szervezetek pályázhattak. A nyertesekkel ma délelőtt 

Újvidéken írták alá a szerződéseket. A tartományi kormány 200 ezer dinár támogatást ítélt 

oda a Topolya községben található Pobeda település projektjeire. 

 

Nem lesz magyar ajkú elsős Doroszlón 
2018. április 16. - Pannon RTV 

Úgy tűnik, idén nem lesz magyar ajkú elsős Doroszlón. A faluban ugyanis idén senki nem 

jelentkezett, hogy beíratná gyerekét. A településen két magyar diák kezdhette volna meg az 

iskolát, de szüleik inkább a zombori iskolát választották csemetéik számára. Üres utcák 

fogadták stábunkat Doroszlón. A helyiek bíznak benne, hogy hamarosan visszatérnek azok, 

akik elhagyták szülőfalujukat. 

 

Ungváron és Munkácson szolgálatba álltak a kerékpáros járőrök 
2018. április 17. – karpatalja.ma 

A felügyelők a parkokat és a gyalogos övezeteket járják, illetve a városközpontban, a 

folyóparti utakon és a szolgálati gépkocsival nehezen megközelíthető utcákban járőröznek 

majd – jelentette a Zakarpattya Online. Kedvező időjárási viszonyok mellett napközben a 

járőrök felügyelnek a közrendre, bevonják őket a tömegrendezvények biztosításába, valamint 

eljárnak a gondatlan vezetőkkel szemben, akik a közlekedési szabályokat figyelmen kívül 
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https://pannonrtv.com/rovatok/politika/9-es-fel-millio-dinar-nemzeti-kisebbsegek-hivatalos-nyelvhasznalatanak
https://pannonrtv.com/rovatok/politika/9-es-fel-millio-dinar-nemzeti-kisebbsegek-hivatalos-nyelvhasznalatanak
https://pannonrtv.com/rovatok/tarsadalom/nem-lesz-magyar-ajku-elsos-doroszlon
http://karpataljalap.net/?q=2018/04/16/ungvaron-es-munkacson-szolgalatba-alltak-kerekparos-jarorok
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hagyva, járműveikkel a települések gyalogos övezeteiben parkolnak – közölte a kárpátaljai 

megyei járőrrendőrség. 

 

A muravidéki és a rábavidéki általános iskolák közös iskolanapja 
2018. április 16. – Muravidéki Magyar Rádió 

A szlovéniai magyar és a magyarországi szlovén nemzeti közösség oktatás fejlesztését 

elősegítő projekt keretében közös iskolanapot szerveztek a muravidéki és a rábavidéki 

kétnyelvű általános iskolák számára. 

 

„Kutatás hosszú éjszakája“ Bécsben 
2018. április 16. – volksgruppen.orf.at 

A két évente megrendezésre kerülő „Kutatás hosszú éjszakája“ programsorozatban idén is 

részt vett a Holokauszt Tanulmányok Bécsi Wiesenthal Intézete. A „Migráció, menekülés, és a 

kiüldőzés 1933 és 1947 között“ témában az intézet kutatói tartottak előadásokat. 

 

50 éves lett a Felső-Ausztriai Magyarok Kultúregyesülete 
2018. április 16. – volksgruppen.orf.at 

50-ik születésnapját ünnepelte a Felső-Ausztriai Magyar Kultúregyesület a hétvégén Linzben, 

a város Redoutentermében. A kultúregyesület egy háromórás műsor keretében bemutatta 

csoportjait, egyes kiemelkedő tagjait, alakulásának történetét. 

 

Elektronikus sajtó 

 

Határok nélkül 

2018. április 16. – Kossuth Rádió 

 

Nyilvánosságra került két olyan dokumentumtervezet szövege, amelyek a 

MOGYE és a román tannyelvű Petru Maior Egyetem egybeolvasztását kész 

tényként kezeli 

Múlt hét végén nyilvánosságra került két olyan dokumentumtervezet szövege, amelyek a 

marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem és a román tannyelvű Petru Maior 

Egyetem egybeolvasztását kész tényként kezeli. Az egyik dokumentum a két egyetem fúzióját 

kimondó szerződés szövege, a másik dokumentum az április 18-án, szerdán sorra kerülő 

MOGYE szenátusi ülés előre megfogalmazott jegyzőkönyve, amely megszavazza a két 
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http://www.rtvslo.si/mmr/prispevek/174532973
http://volksgruppen.orf.at/magyarok/stories/2907305/
http://volksgruppen.orf.at/magyarok/stories/2907261/
https://www.mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth?date=2018-04-16_18:30:00&enddate=2018-04-16_19:10:00&ch=mr1
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felsőoktatási intézmény egyesítését. A szenátusi jegyzőkönyv - tervezet szövegében csupán a 

konkrét szavazatok számadatai maradtak kitöltetlenül. 

 

Vass Levente a MOGYE-ügyről 

A Határok nélkül riportere Vass Leventét, a marosvásárhelyi RMDSZ elnökét, parlamenti 

képviselőt kérdezte arról, hogy ebben a helyzetben mit tud csinálni a politikus. Vass Levente, 

Állásfoglalást tett közzé, melyben tiltakozik a Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti 

Egyetem megszüntetésének kísérlete ellen. 

 

Ujjászerveződött a Magyar Koalíció Pártjának révkomáromi alapszervezete 

Ujjászerveződött a Magyar Koalíció Pártjának révkomáromi alapszervezete. A felvidéki 

magyarság egyik központjának számító városban az elmúlt három évben kétszer is 

feloszlatták az alapszervezetet. Az okokról és célokról kérdezte az alapszervezet új elnökét, 

Kocur Lászlót – aki egyben az MKP pártigazgatója is – a Határok nélkül munkatársa. 

 

Ukrajnában 3 éve hirdették meg a közigazgatási decentralizációt 

A beregszászi városi tanács kezdeményezi, hogy egy új közigazgatási egyesülést hozzanak 

létre a környező településekkel, Beregszász központtal, melyhez első körben akár 8 környező 

magyar település is csatlakozhat. Ukrajnában a 3 éve hirdették meg a közigazgatási 

decentralizációt. A kárpátaljai magyarság szempontjából létfontosságú, hogy a magyar 

települések egy közigazgatási egységet alkossanak, ne szabdalják fel, és csatolják őket ukrán 

településekhez, az ugyanis felgyorsítaná az asszimilációt.  

 

Szerbiában a múlt héten kezdődött meg az általános iskolákban a beiratkozás 

Szerbiában a múlt héten kezdődött meg az általános iskolákban a beiratkozás. A Magyar 

Nemzeti Tanács idén is megszervezte a beiratkozási kampányát, amellyel tudatosítsák a 

magyar családokkal, hogy milyen fontos a gyermekek fejlődése szempontjából az anyanyelven 

tanulás.  

 

A muzslyai Szervó Mihály Általános Iskolában a nyolcadikosok készülnek a 

próba érettségir 

A muzslyai Szervó Mihály Általános Iskolában a nyolcadikosok készülnek a próba érettségire, 

a leendő kisdiákok iratkozása már megkezdődött, emellett logopédus is foglalkozik a 

tanulókkal. Minderről a Határok nélkül tudósítója Molnár Attila iskolaigazgatót kérdezte. 
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A 4K, azaz Képző-, Kutató- és Kulturális Központ, a délvidéki magyarok 

legfiatalabb intézménye. 

A 4K, azaz Képző-, Kutató- és Kulturális Központ, a délvidéki magyarok legfiatalabb 

intézménye. Az épületet novemberben adták át Szabadkán, a munka azonban csak most 

kezdődött meg márciusban. Egyelőre hétvégi képzéseik vannak, illetve hetente tartanak 

művelődési rendezvényeket, de a kutatómunka is hamarosan indul. 

 

40 éves az Agapé kiadó  

A vallási irodalom és kultúra terjesztőjének és megszilárdítójának számító újvidéki Agapé 

Könyvkiadó szombaton ünnepelte fennállásának 40. évfordulóját.  

 

 

 

 


