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Nyomtatott és online sajtó 
 

 

Semjén Zsolt: a magyar nemzet érdeke a megmaradás és a gyarapodás 
2018. június 23. – MTI, Lokál.hu, hirado.hu, gondola.hu, Krónika 

A magyar nemzet érdeke a megmaradás és a gyarapodás – mondta Semjén Zsolt 

nemzetpolitikáért felelős miniszterelnök-helyettes a Lőrincz Csaba-díj átadásán pénteken 

Budapesten, a Petőfi Irodalmi Múzeumban. A díj névadójáról szólva a kormánypárti politikus 

elmondta: ahhoz az erdélyi nemzedékhez tartozott, amelyet beárnyékolt a Ceausescu-

diktatúra. Ez Lőrincz Csabát a szabadság természetének mélyebb megismerésére ösztönözte. 

Társaival kisebbségvédelmi politikát épített fel. Az idei díjazott Vizi Balázs jogász, politológus, 

egyetemi docens, az MTA köztestületének tagja, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem nemzetközi 

jogi tanszékének vezetője. Semjén Zsolt a díjazottról azt mondta: már egy új erdélyi 

nemzedék képviselője, aki Lőrinc Csaba nyomdokain járva a kisebbségkutatás jelentős alakja. 

 

Szijjártó: nem csorbulhatnak a kárpátaljai magyar közösség jogai 
2018. június 22. – MTI, hirado.hu, KárpátHír.com, fidesz.hu, 888.hu, sonline.hu 

A jó magyar-ukrán kapcsolatokban „vagyunk érdekeltek, de mindent megteszünk annak 

érdekében, hogy a Kárpátalján élő magyar nemzeti közösség jogai semmilyen formában se 

csorbulhassanak” – jelentette ki Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter pénteken az 

Ungvárhoz közeli Alsószlatina gyógyüdülőhelyen. A külügyminiszter azután beszélt erről 

újságíróknak, hogy Kásler Miklóssal, az emberi erőforrások miniszterével együtt, a kárpátaljai 

magyarság vezetőinek részvételével megbeszélést folytatott Pavlo Klimkin ukrán 

külügyminiszterrel és Lilija Hrinevics oktatási tárcavezetővel az új ukrán oktatási törvény 

kisebbségeket hátrányosan érintő nyelvi cikkelyével kapcsolatos kérdésekről. 

 

Szijjártó Beregszászon: a kárpátaljai magyar nemzeti közösséget mindig 
erőforrásnak tekintettük 
2018. június 22. – MTI, mandiner.hu, origo.hu, gondola.hu, Lokál.hu, Erdély Ma 

A kárpátaljai magyar nemzeti közösséget mindig olyan erőforrásnak tekintettük, amely segít 

minket abban, hogy Magyarország és Ukrajna között egy kölcsönös tiszteleten alapuló 

együttműködés jöjjön létre – jelentette ki Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter 

pénteken Beregszászon. A kárpátaljai magyar nemzeti közösséget mindig olyan erőforrásnak 

tekintettük és tekintjük, amely segít minket abban, hogy Magyarország és Ukrajna között egy 

kölcsönös tiszteleten alapuló, a két nemzet sikereit elősegítő együttműködés jöjjön létre –

 jelentette ki Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter pénteken Beregszászon, a II. 

Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola tanévzáró és diplomaátadó ünnepségén. 
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https://www.lokal.hu/2018-06-semjen-zsolt-a-magyar-nemzet-erdeke-a-megmaradas-es-a-gyarapodas/
https://www.hirado.hu/kulfold/cikk/2018/06/22/szijjarto-peter-es-kasler-miklos-ukrajnaban-targyaltak/
http://mandiner.hu/cikk/20180622_szijjarto_a_karpataljai_magyar_nemzeti_kozosseget_mindig_eroforrasnak_tekintettuk
http://mandiner.hu/cikk/20180622_szijjarto_a_karpataljai_magyar_nemzeti_kozosseget_mindig_eroforrasnak_tekintettuk
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Potápi: a magyarságnak mindig volt olyan kiemelkedő személyisége, akire 
büszke lehet 
2018. június 23. – MTI, Magyar Idők, Lokál.hu, hirado.hu, Felvidék Ma, Ma7.sk, Körkép 

Nekünk, magyaroknak mindig volt olyan kivételes személyiségünk, akire büszkék lehetünk – 

mondta Potápi Árpád János nemzetpolitikai államtitkár pénteken a felvidéki Debrődön, ahol 

megnyitotta a Mátyás király életéről szóló kiállítást. Ezután az államtitkár részvételével 

kezdődött meg a Szent László-búcsú a településen. Potápi Árpád János köszöntőjében – 

amelyről a nemzetpolitikai államtitkárság tájékoztatta az MTI-t – utalt arra: a kiállítás a 

bölcsőtől a koporsóig végigkíséri Hunyadi Mátyás életét. A kiállítás középpontjában azonban 

ezúttal „nem a reneszánsz fejedelem, az álruhában igazságot tevő király állt, hanem állandóan 

utazó uralkodó” – mondta az államtitkár. 

 

Nemzetpolitikai helyettes államtitkár: a magyarság minden tagja ugyanolyan 
fontos 
2018. június 22. – MTI, Lokál.hu, szoljon.hu, sonline.hu 

A magyarság minden tagja ugyanolyan fontos és egyenértékű tagja a közösségnek – jelentette 

ki a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős helyettes államtitkára pénteken a Fejér 

megyei Sárkeresztúron, a Keresztúr nevű települések XIX. nemzetközi találkozójának 

megnyitóján. Szilágyi Péter azt mondta, örömteli megtapasztalni, hogy az összetartozás a 

mindennapokban is érvényesül a Kárpát-medencében és az elmúlt években a 

nemzetegyesítésért végzett sok munka “gyümölcsöket hoz”. Egyre több anyaországi és 

elszakított település között épülnek kapcsolatok, miközben a Keresztúr nevű községek 

csaknem 20 éve hitet tettek egymás mellett, mert a nevük és a szívük is összeköti őket – tette 

hozzá. 

 

A manchesteri magyarság képviselőivel találkozott és székely fesztiválon vett 
részt Szili Katalin 
2018. június 23. – MTI, Magyar Hírlap, Webrádió, OrientPress 

A manchesteri magyarság vezetőivel találkozott szombaton Szili Katalin, aki részt vett az 

immár második alkalommal megrendezett manchesteri erdélyi kulturális ünnepen, a Góbé 

Fesztiválon is. A határon túli autonómiaügyek egyeztetéséért felelős miniszterelnöki 

megbízott az észak-angliai nagyváros tanácsának ceremoniális vezetőjével, a Lord Mayor 

tisztségét viselő June Hitchennel is tárgyalt a kétoldalú kulturális kapcsolatok fejlesztéséről. 

Szombati programja után Szili Katalin az MTI-nek elmondta: a manchesteri városi vezetővel 

tárgyaltak arról is, hogy kívánatos lenne a kulturális együttműködést a gazdasági 

együttműködésre is kiterjeszteni. A miniszterelnöki megbízott elmondta: a tisztségére május 

16-án megválasztott manchesteri Lord Mayor látogatást tesz Székelyföldön, annak érdekében, 

hogy Manchester is bemutatkozhasson a székelyföldi magyarságnak, emellett támogatja, 

hogy a manchesteri Góbé Fesztivál hagyománnyá váljék. 
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https://magyaridok.hu/belfold/a-magyarsagnak-mindig-volt-olyan-kiemelkedo-szemelyisege-akire-buszke-lehet-3226537/
https://magyaridok.hu/belfold/a-magyarsagnak-mindig-volt-olyan-kiemelkedo-szemelyisege-akire-buszke-lehet-3226537/
https://www.lokal.hu/2018-06-nemzetpolitikai-helyettes-allamtitkar-a-magyarsag-minden-tagja-ugyanolyan-fontos/
https://www.lokal.hu/2018-06-nemzetpolitikai-helyettes-allamtitkar-a-magyarsag-minden-tagja-ugyanolyan-fontos/
https://www.orientpress.hu/cikk/2018-06-24_gobe-fesztivalon-vett-reszt-szili-katalin-manchesterben--
https://www.orientpress.hu/cikk/2018-06-24_gobe-fesztivalon-vett-reszt-szili-katalin-manchesterben--
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Erdélyi magyar családok fesztiválja Debrecenben 
2018. június 23. – MTI, Krónika, haon.hu  

Megkezdődött az Erdélyi magyar családok fesztiválja szombaton délelőtt a debreceni 

Nagyerdőben. A Békás-tó melletti színpadon Pataki János, a találkozókat szervező Kárpát-

medencei családszervezetek Szövetségének elnöke utalt rá, hogy a határon túl élő magyarok 

bemutatkozó fesztiváljait a családok éve programsorozat keretében rendezik. Márciusban 

Csongrádon a vajdaságiak, június elején Nyíregyházán a kárpátaljaiak, ezúttal Debrecenben 

pedig az erdélyi magyar családok találkoztak, illetve találkoznak az anyaországi családokkal. 

Az elnök reményét fejezte ki, hogy a debreceni fesztiválon is barátságok szövődnek a határ két 

oldalán élő magyarok között, és az anyaországbeliek kicsit jobban és másként is megismerik a 

határon túli magyar kultúrát, és azt, "mennyivel más ott vigyázni a magyarságra, mint az 

anyaországban". 

 

Szili Katalin: Magyarország megérdemli-e, hogy anyaországnak nevezzük? 
2018. június 23. – Magyar Hírlap 

Csóti György, volt képviselőtársam Anyaország címmel május 7-én megjelent írása sarkallt e 

sorok papírra vetésére. Előre bocsátom, egészen más megközelítésben foglalkozom a 

kérdéssel, mint, ahogy az a vitacikkben szerepel. Nem arról szólok, hogy Magyarország 

valóságosan miként definiálható az elszakított területrészek felől nézve, hanem miért 

szeretjük mégis a hétköznapokban anyaországnak hívni. A cikkben az igazgató úr 

nyilvánvalóvá teszi, mennyire helytelen a trianoni békediktátum után megmaradt 

Magyarország területét anyaországnak nevezni. 

 

„Mostohagyermekei vagyunk a rendszernek” – Nagy a bölcsődehiány Erdélyben 
2018. június 22. – maszol.ro 

Más városokban is fejfájást okoz a bölcsődehiány, az intézményvezetőknek, 

önkormányzatoknak és a szülőknek egyaránt. A kolozsvári tapasztalatok bemutatása után 

erdélyi körképpel járják körbe a témát. 

 

Mátyás-emléknap a marosvécsi kastélyban – Nagy Kemény Géza a 
programokról, tervekről 
2018. június 23. – Krónika 

Gyermekprogramokkal, táncbemutatóval, kiállítással várják az érdeklődőket a Mátyás király 

emléknapon, amelyet szombaton tartanak a marosvécsi Kemény-várkastélyban. Nagy 

Kemény Géza, az örökösök egyike, a kastély működtetője a programokról számolt be 

lapunknak. 

 

Többség és kisebbség közötti paktumot szorgalmaz Európa országaiban a FUEN 
2018. június 23. – MTI, Krónika, maszol.ro 
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http://www.haon.hu/erdelyi-magyar-csaladok-fesztivalja-debrecenben/3901008
http://magyarhirlap.hu/cikk/121479/Magyarorszag_megerdemlie__hogy_anyaorszagnak_nevezzuk
http://www.maszol.ro/index.php/tarsadalom/98149-mostohagyermekei-vagyunk-a-rendszernek-nagy-a-bolcs-dehiany-erdelyben
https://kronika.ro/szines/matyas-emleknap-a-marosvecsi-kastelyban
https://kronika.ro/szines/matyas-emleknap-a-marosvecsi-kastelyban
https://kronika.ro/kulfold/tobbseg-es-kisebbseg-kozotti-paktumot-szorgalmaz-europa-orszagaiban-a-fuen
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Az Európai Nemzetiségek Föderatív Uniója (FUEN) többség-kisebbség paktum megkötését 

kezdeményezte Európa országaiban a hollandiai Frízföldön tartott, szombaton zárult 

kongresszusán. Az európai őshonos nemzeti kisebbségek ernyőszervezetének szombati 

közleménye szerint a paktum kedvező feltételeket teremtene a nyelvi és kulturális 

sokszínűségnek, valamint a kisebbségi közösségek identitásának a megőrzésére és 

fejlesztésére, az asszimilációjuk megállítására, és olyan helyzetet teremtene, amelyben otthon 

érezhetik magukat a szülőföldjükön. A paktum ugyanakkor beleszólást is biztosítana a 

kisebbségek számára az olyan döntésekbe, amelyek befolyásolják az életüket, és önállóságot 

biztosítana számukra a kulturális oktatási és nyelvi jogaik gyakorlásában. 

 

Eckstein-Kovács Péternek elege lett az RMDSZ-ből, és 28 év után kilép a 
szövetségből 
2018. június 23. – MTI, Krónika, maszol.ro, transindex.ro 

Eckstein-Kovács Péter, az RMDSZ egykori szenátora a szombati kormányellenes tüntetésen 

Kolozsváron bejelentette, hogy szakít az RMDSZ-szel, és kilép az alakulatból az igazságügyi 

törvények támogatása miatt. A volt államelnöki tanácsos a kincses városban szombat este 

rendezett demonstráción elmondta, miután 28 éve tagja az RMDSZ-nek, most úgy döntött: 

kilép a szervezetből, mert nem tud egyetérteni azzal, ahogy a szövetség viszonyul az 

igazságügyi törvényeket módosító tervezetekhez. A politikus elmondta, számos tekintetben 

nem osztja a szövetség politikáját, viszont számára azzal telt be a pohár, hogy az alakulat 

megszavazta az igazságügyi törvényeket. 

 

Rovásírás, esetleg tájékoztató tábla lehet a Községháza felirat helyett 
2018. június 24. – szekelyhon.ro 

Nincs már ott az épületet megnevező felirat a csíkrákosi községházán, miután jogerős 

bírósági ítélet kötelezte a község vezetőségét ennek eltávolítására. Szeretnék pótolni, de még 

nincs döntés arról, hogy milyen módon. 

 

Váradi ünnep a király udvarában: a zord időjárás ellenére sikeres az idei Szent 
László Napok 
2018. június 24.- Krónika 

A barátságtalan időjárás ellenére idén is sikeresnek mondható a nagyváradi magyarság 

ünnepe, a Szent László Napok: szombaton Rúzsa Magdi „megtöltötte” a várudvart, a 

hagyományőrző rendezvények, a lovas programok rendkívül népszerűnek bizonyultak. 

 

Húszéves lett a székelyudvarhelyi MÜTF Oktatási Központ  
2018. június 24. – szekelyhon.ro 

Az elmúlt évek örömeit és nehézségeit, valamint a jövő kihívásait vették számba múlt hét 

végén Székelyudvarhelyen a MÜTF Oktatási Központ alapításának huszadik évfordulója 

alkalmából rendezett konferencia felszólalói. Jelen volt Lőrinczi Zoltán magyar államtitkár-
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https://kronika.ro/erdelyi-hirek/eckstein-kovacs-peternek-elege-lett-az-rmdsz-bol-es-28-ev-utan-kilep-a-szovetsegbol
https://kronika.ro/erdelyi-hirek/eckstein-kovacs-peternek-elege-lett-az-rmdsz-bol-es-28-ev-utan-kilep-a-szovetsegbol
https://szekelyhon.ro/aktualis/rovasiras-esetleg-tajekoztato-tabla-lehet-a-kozseghaza-felirat-helyett
https://kronika.ro/erdelyi-hirek/varadi-unnep-a-kiraly-udvaraban-a-zord-idojaras-ellenere-is-sikeres-a-szent-laszlo-napok
https://kronika.ro/erdelyi-hirek/varadi-unnep-a-kiraly-udvaraban-a-zord-idojaras-ellenere-is-sikeres-a-szent-laszlo-napok
https://szekelyhon.ro/aktualis/huszeves-lett-a-szekelyudvarhelyi-mutf-oktatasi-kozpont
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helyettes is, aki a nemzetegység fontosságát hangsúlyozta. Az ünnepi hangulatot fokozta a 

diákvállalkozók kiállítása, illetve a végzős hallgatók diplomaosztója. 

 

Márton Árpád védi az új perrendtartást 
2018. június 25. – Krónika 

Miközben az RMDSZ nem foglalt állást Dragnea elítélése kapcsán, Márton Árpád képviselő 

védelmébe vette a büntető perrendtartásnak a szövetség támogatásával megszavazott 

módosításait. A honatya pénteki sepsiszentgyörgyi sajtótájékoztatóján újfent ostorozta az 

ellenzék részéről érkező „félretájékoztatást”, és a törvénykönyv előnyeit részletezte. 

 

A döntés elhalasztva: szeptember végén nevezi meg köztársaságielnök-jelöltjét 
az MKP 
2018. június 23. – MTI, Ma7.sk, bumm.sk, Új Szó 

Nem született döntés a Magyar Közösség Pártja Országos Tanácsának mai ülésén a párt 

köztársaságielnök-jelöltjéről. A jelöléssel kapcsolatos kérdésekről a párt szeptember 29-i, 

dunaszerdahelyi országos kongresszusa határoz – közölte közleményében az MKP. Mint 

ismert, az MKP még június elején hozta nyilvánosságra azt a négy nevet, akik közül 

kikerülhet a párt köztársaságielnök-jelöltje. Az MKP akkor közleményében azt írta, hogy a 

Csáky Pál, Menyhárt József, Miklós László és Őry Péter alkotta négyesből már a június 23-i 

Országos Tanácson kiderülhet, ki lesz a befutó. „Mindenki egyetértett abban, hogy egy 

komoly, felelőségteljes kérdésről van szó, ezért nem szabad elsietett döntést hoznunk” – adott 

magyarázatot a ma7.sk-nak Őry Péter, az MKP OT elnöke arra, miért nem született határozat 

köztársaságielnök-jelölt személyéről.  

 

Húsz éve alakult meg az MKP 
2018. június 23. – Felvidék Ma 

A Magyar Közösség Pártja Országos Tanácsa büszkén tekint visszafelé, hiszen szinte napra 

pontosan 20 éve, 1998. június 21-én tartotta alakuló közgyűlését a Magyar Koalíció Pártja, 

amely a rendszerváltást követően az első egységes magyar politikai érdekképviseleti szerv 

volt. A párt tevékenységének is köszönhető Szlovákia euroatlanti csatlakozása. Az MKP 

immár 20 éve az önálló magyar politikai érdekképviselet letéteményese, ami a párt 

működésének és irányultságának egyik alappillére. Az MKP Országos Tanácsa június 23-án 

tartott összejövetelén elhangzott, hogy a 2018-as év kiemelt feladatának tartják az őszi 

önkormányzati választások során az olyan helyi érdekképviseletek biztosítását, amelyek a 

magyar közösségek megmaradását helyezik előtérbe. 

 

Boldog születésnapot, MÁNCSE! 
2018. június 24. – Felvidék Ma 

Színes programok és a húsz év alatt szövődött barátságok, emlékek tették feledhetetlenné 

Deákiban, a kultúrházban azt a rendezvényt, amely a külhoni magyar családok fesztiváljaként 
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https://ma7.sk/kozelet/a-dontes-elhalasztva-szeptember-vegen-nevezi-meg-koztarsasagielnok-jeloltjet-az-mkp
https://ma7.sk/kozelet/a-dontes-elhalasztva-szeptember-vegen-nevezi-meg-koztarsasagielnok-jeloltjet-az-mkp
http://felvidek.ma/2018/06/husz-eve-alakult-meg-az-mkp/
http://felvidek.ma/2018/06/boldog-szuletesnapot-mancse/
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a Mátyusföldi Nagycsaládos Egyesületet köszöntötte jubileumuk alkalmából június 23-án. A 

rendezvény egy komoly beszélgetéssel indult, amelyet Elek László esperesplébános vezetett a 

családi nevelésről, mint tantárgyról, az iskolákkal való együttműködés mikéntjéről. A 

meghívott oktatási intézmények vezetői egyetértettek abban, hogy az iskolák csökkenő 

gyermeklétszáma mellett további nagy kihívás az oktató-nevelő munka eredményessé tétele. 

Hiszen a családi élet meghatározza a gyerek iskolához fűződő viszonyát, az ott nyújtott 

teljesítményét, lelki egyensúlyát. 

 

Esterházy-nap Alsóbodokon: Esterházy János a szív embere volt 
2018. június 24. – Ma7.sk, Felvidék Ma 

Az Alsóbodoki Esterházy Zarándokközpontban magas színvonalú és rendkívüli értékű 

Esterházy napot tartottak, amelyen neves egyházi és világi előadók szólaltak fel. Esterházy 

Jánost méltatván megemlékeztek a nemrégiben elhunyt Paulisz Boldizsárról, a Központ 

alapítójáról is. A jelenlevők szerint ezen a napon ráléptünk arra az útra, amelyet Esterházy 

megálmodott: a testvériség és együttműködés útjára. 

 

„Fába róva, vagy kőbe vésve, mindenütt hagytak egy jelet“ 
2018. június 24. – Ma7.sk 

Magyar Örökség díjban részesült a gömörországi Ulman István és a Gömöri Kézművesek 

Társulása példája. A Magyar Tudományos Akadémia Dísztermében kilencvenegyedik 

alkalommal megtartott díjátadó ünnepségen sok jeles személyiség vett részt a díjazottakon 

kívül. Áder János a Magyar Köztársaság elnöke is részt vett az ünnepségen, hiszen a második 

kitüntetettben egykori professzorát, néhai apósát: dr. Herczegh Géza jogtudóst tisztelhette, 

aki szintén a felvidéki Nagykaposhoz kötődik.  

 

Csúrog: Ünnepség a razzia áldozatai múzeumának öt éves évfordulója 
alkalmából 
2018. június 22. – Vajdaság MA 

Fennállásának 5 éves évfordulóját ünnepelte pénteken a razzia áldozatainak múzeuma 

Csúrogon. Az ünnepségen megjelent Pásztor István, a tartományi képviselőház elnöke, 

Dragana Milošević, tartományi művelődési titkár, Pintér Attila, Magyarország szerbiai 

nagykövete, Zsablya, a Szerb Pravoszláv Egyház, valamint a Razzia 1942 társaság képviselői, a 

megemlékezések szervezői. Az évfordulón a Razzia 1942 társaság köszönőlevelet 

adományozott Pásztor Istvánnak, továbbá azoknak az egyéneknek és intézményeknek, akik 

hozzájárultak ahhoz, hogy az egykori raktárépületet a razzia áldozatainak múzeumává 

alakíthatták. 

 

Ünnepség volt Tordán, hazalátogattak a faluból elszármazottak 
2018. június 23. – Vajdaság. MA 
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https://ma7.sk/kozelet/hitelet/esterhazy-nap-alsobodokon-esterhazy-janos-a-sziv-embere-volt
https://ma7.sk/tajaink/bfaba-rova-vagy-kobe-vesve-mindenutt-hagytak-egy-jeletl
https://www.vajma.info/cikk/vajdasag/22548/Csurog-Unnepseg-a-razzia-aldozatai-muzeumanak-ot-eves-evforduloja-alkalmabol.html
https://www.vajma.info/cikk/vajdasag/22548/Csurog-Unnepseg-a-razzia-aldozatai-muzeumanak-ot-eves-evforduloja-alkalmabol.html
https://www.vajma.info/cikk/vajdasag/22550/Unnepseg-volt-Tordan--hazalatogattak-a-falubol-elszarmazottak.html


 

 

 

Napi Nemzetpolitikai Sajtószemle – 2018. június 25. 
7 

Szép számban megjelentek ma a Tordáról elszármazottak, illetve a helybeliek, akik a húsz 

éves Tordaiak Klubjának ünnepi közgyűlésére gyűltek össze a Petőfi Sándor Művelődési 

Egyesületben. A fiatalok, az ifjúsági kórus és a Kincsünk néptánccsoport tagjai elsőként a 

tordaiak himnuszát adták elő, majd az ünnepi köszöntők következtek, elsőként Lázár György, 

a Tordaiak Klubjának elnöke szólt az egybegyűltekhez. 

 

Egymilliárd dinár a vajdasági egészségügyi intézményeknek 
2018. június 22. - Pannon RTV 

Egymilliárd dinár összértékben írt alá a tartományi kormány szerződéseket egészségügyi 

intézményekkel az működésükhöz szükséges orvosi és egyéb eszközök beszerzésének 

pénzelésére. Igor Mirović, a tartományi kormány elnöke szerint a mai szerződés-aláírás egy 

kétéves munkát koronáz meg, aminek a célja az egészségügy fejlesztése. Hozzátette, folynak a 

munkálatok a pancsovai kórház felújításán és a Vajdasági Klinikai Központ több kórházán, de 

tervben vannak a felújítások a Szabadkai Közkórházon is. 

 

Pintér Attila: A szerb és a magyar nép közötti megbékélés példaértékű 
2018. június 22. - Pannon RTV 

Csúrog a megbékélés szimbóluma, ahol a szerbek és a magyarok közösen emlékeznek, emelte 

ki Pintér Attila, Magyarország belgrádi nagykövete az egykori helyi Topalov raktárban. Az 

egykori raktárban ma már múzeum őrzi az 1942-es bácskai razzia ártatlan áldozatainak 

emlékét. Az intézményt 5 éve alapították meg. Ebből az alkalomból elismeréseket adtak át 

azoknak, akik tevékenységükkel jelentősen hozzájárultak a múzeum létrejöttéhez. 

 

A többnyelvűség újra téma Bánátban 
2018. június 24. - Pannon RTV 

Folyamatban van a helységnévtáblák cseréje Bánátban. Egyes települések nevét most írták ki 

először magyar nyelven is. Néhányat azonban máris átfirkáltak. A napokban újra 

megtapasztalhattuk, hogy Bánátban nem mindenki híve a többnyelvűségnek. Lázárföld és 

Óécska magyar neve ugyanis nem sokáig volt olvasható a helységnévtáblán. Mindkét faluban 

elenyésző számban élnek magyarok - nyilatkozta Miroslav Samardžić, politológus. 

 

Háromszázhúsz millió dinár a palicsi wellnessközpontra 
2018. június 22. – Magyar Szó 

A szabadkai városi képviselő-testület tegnap tartotta meg sorrendben 16. rendes ülését, 

amelyen hatvan napirendi pont szerepelt. A legnagyobb vita a 2017-es évre vonatkozó 

egységesített zárszámadásról, illetve a 2018-as évre vonatkozó költségvetési terv 

módosításáról és kiegészítéséről folyt. A vita során mind az ellenzék, mind a hatalmon lévő 

koalíció soraiból többen felszólaltak. 

 

Néptánctalálkozót szervezett az oromhegyesi Petőfi Sándor ME 
2018. június 23. - Pannon RTV 
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https://pannonrtv.com/rovatok/tarsadalom/egymilliard-dinar-vajdasagi-egeszsegugyi-intezmenyeknek
https://pannonrtv.com/rovatok/tarsadalom/pinter-attila-szerb-es-magyar-nep-kozotti-megbekeles-peldaerteku
https://pannonrtv.com/rovatok/tarsadalom/tobbnyelvuseg-ujra-tema-lett-banatban
https://www.magyarszo.rs/hu/3711/vajdasag_szabadka/185147/H%C3%A1romsz%C3%A1zh%C3%BAsz-milli%C3%B3-din%C3%A1r-a-palicsi-wellnessk%C3%B6zpontra.htm
https://pannonrtv.com/rovatok/kultura/neptanctalalkozot-szervezett-az-oromhegyesi-petofi-sandor-me
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Néptánctalálkozót szervezett az oromhegyesi Petőfi Sándor Művelődési Egyesület a helyi 

Faluházban. A II. Eszterlánc elnevezésű rendezvényen 7 gyermekcsoport lépett színpadra. A 

gyerekek elsősorban a környékbeli településekről érkeztek, Horgosról, Ludasról, 

Királyhalomról, Tornyosról és Oromról, de bemutatkoztak a helyi néptáncos gyerekek is. A 

rendezvény közös táncházzal zárult, amelyen a Juhász zenekar szolgáltatta a talpalávalót. 

 

Kárpátalja ma: az oktatási törvényről tárgyaltak az ukrán és a magyar 
miniszterek Kárpátalján 
2018. június 23. – karpatalja.ma 

Magyar–ukrán kormányközi munkacsoport tárgyalt az alsószlatinai Derevinszka Kupil 

komplexumban június 22-én. A találkozón az ukrán oktatási törvény kapcsán folyt a 

diskurzus. A megbeszélésen részt vettek a két ország külügyminiszterei: Szijjártó Péter és 

Pavlo Klimkin. Továbbá Kásler Miklós, az Emberi Erőforrások Minisztériumának vezetője és 

Lilija Hrinevics, ukrán oktatási miniszter. A miniszterek mellett Orosz Ildikó, a Kárpátaljai 

Magyar Pedagógus Szövetség elnöke(KMPSZ), a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar 

Főiskola rektora, Brenzovics László, parlamenti képviselő, a Kárpátaljai Magyar Kulturális 

Szövetség elnöke, továbbá a kárpátaljai magyar érdekképviselet további tagjai is részt vettek a 

diskurzuson. 

 

Pozitív a magyar-ukrán kormányközi munkacsoport találkozójának ukrán 
visszhangja 
2018. június 23. – MTI, Kárpátalja, pestisracok.hu   

Tényszerűen számolt be az ukrán média hírügynökségi jelentések és helyszíni tudósítások 

alapján a Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter, Kásler Miklós, az emberi 

erőforrások minisztere és Pavlo Klimkin ukrán külügyminiszter, valamint Lilija Hrinevics 

ukrán oktatási miniszter pénteki kárpátaljai megbeszéléséről, amelyen az új ukrán oktatási 

törvény kisebbségekre nézve hátrányos nyelvi cikkével kapcsolatos kérdéseket vitatták meg. A 

Dzerkalo Tizsnya című mértékadó kijevi hetilap internetes oldalán közölt beszámolójában azt 

emelte ki, hogy az Ungvárhoz közeli Alsószlatinán megtartott találkozó után Pavlo Klimkin 

összességében elégedetten nyilatkozott az oktatási törvény nyelvi cikkének érvényesítésével 

kapcsolatos magyar-ukrán kormányközi konzultáció eredményeiről. A kiadvány idézte az 

ukrán miniszter szavait arról, hogy Ukrajna abban érdekelt, a kárpátaljai magyar közösség 

tagjai maradjanak meg száz százalékig magyarnak, de tanuljanak meg ukránul, hogy tudják, 

milyen országban élnek. 

 

Tanévzáró és diplomaátadó ünnepség a Rákóczi-főiskolán 
2018. június 23. – karpatalja.ma 

A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola tanévzáró és diplomaátadó ünnepséget 

tartott június 22-én. Az eseménynek – a hagyományokhoz híven – a beregszászi református 

templom adott otthont. Az ünnepségen részt vett Szijjártó Péter, Magyarország külgazdasági 
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http://www.karpatalja.ma/sorozatok/karpatalja-ma/az-oktatasi-torvenyrol-targyaltak-az-ukran-es-a-magyar-miniszterek-karpataljan/
http://www.karpatalja.ma/sorozatok/karpatalja-ma/az-oktatasi-torvenyrol-targyaltak-az-ukran-es-a-magyar-miniszterek-karpataljan/
http://www.karpataljalap.net/?q=2018/06/23/pozitiv-magyar-ukran-kormanykozi-munkacsoport-talalkozojanak-ukran-visszhangja
http://www.karpataljalap.net/?q=2018/06/23/pozitiv-magyar-ukran-kormanykozi-munkacsoport-talalkozojanak-ukran-visszhangja
http://www.karpatalja.ma/karpatalja/oktatas/tanevzaro-es-diplomaatado-unnepseg-a-rakoczi-foiskolan-3/
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és külügyminisztere, Kásler Miklós, az Emberi Erőforrások Minisztériumának vezetője, Pavlo 

Klimkin, ukrán külügyminiszter és Lilija Hrinevics, ukrán oktatási miniszter. 

 

Az oktatási törvényről folytatott tárgyalás eredményei 
2018. június 23. – karpatalja.ma 

A tavaly szeptemberben elfogadott ukrán oktatási törvény nyelvi cikkelyével kapcsolatos vitás 

kérdésekről folytattak megbeszélést Alsószlatinán június 22-én a magyar és az ukrán 

külügyminiszter, Szijjártó Péter és Pavlo Klimkin, továbbá Kásler Miklós, az Emberi 

Erőforrások Minisztériumának vezetője és Lilija Hrinevics, ukrán oktatási miniszter. Az 

ukrán-magyar kormányközi munkacsoport tagjai a nap első felében ellátogattak a II. Rákóczi 

Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola tanévzáró ünnepségére, ahol köszöntötték a 

frissdiplomás diákokat, majd a nap második felében közel kétórás tárgyaláson vettek részt, 

melyet közös sajtótájékoztató követett, melyen beszámoltak a megbeszélés eredményeiről. 

Elsőként Pavlo Klimkin fejtette ki véleményét a diskurzus kapcsán. 

 

Évértékelő gyűlést tartott a beregszászi Kossuth-iskola 
2018. június 23. – Kárpátalja 

Június 21-én évértékelő és beszámoló gyűlést tartottak a Beregszászi 4. Számú Kossuth Lajos 

Középiskolában. Az eseményen az iskola vezetőségén és a tanári karon kívül részt vettek a 

szülői tanács képviselői, továbbá Micik Julianna, az intézmény egykori igazgatónője, jelenleg 

a Kárpátaljai Református Egyházkerület tanügyi felelőse, Szemjon Szergej, a Beregszászi 

Városi Tanács Oktatási Főosztályának helyettese és Ivanyo Viktória, a Beregszászi Városi 

Tanács Oktatási Főosztályának módszertani szakembere. 

 

Kárpátaljai magyar cigányok átmeneti tábora ellen hajtottak végre pogromot 
Lembergben 
2018. június 24. – MTI, Origo.hu, korkep.sk, Erdely.ma  

Maszkot viselő ismeretlenek késekkel és baseball ütőkkel támadtak rá szombat éjfélkor 

kárpátaljai romák átmeneti táborára Lemberg (Lviv) külvárosában, a támadás következtében 

egy ember meghalt, négyen súlyosan megsebesültek - adták hírül ukrán hírportálok. A 

lembergi rendőrség közlése szerint szombaton éjfél előtt érkezett a bejelentés hozzájuk arról, 

hogy maszkot viselő ismeretlenek támadták meg a város szélén létesített tábort, amelyben 

roma nemzetiségű állampolgárok laktak. A helyszínre azonnal rendőröket vezényeltek, akik 

megszüntették a jogsértő cselekményt, és hét támadót őrizetbe vettek - olvasható a 

jelentésben. 

 

Az emberiesség megőrzésére szólított Lemberg polgármestere a kárpátaljai 
romák elleni véres támadás kapcsán 
2018. június 24. – MTI, Hirado.hu, HVG, 24.hu, karpatalja.ma  

Az emberiesség megőrzésére és a cinikus megnyilvánulásoktól történő tartózkodásra 

szólította fel honfitársait Andrij Szadovij, Lemberg (Lviv) polgármestere Facebook-
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http://www.karpatalja.ma/karpatalja/oktatas/az-oktatasi-torvenyrol-folytatott-targyalas-eredmenyei/
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http://www.origo.hu/nagyvilag/20180624-az-emberiesseg-megorzesere-szolitott-lemberg-polgarmestere-a-karpataljai-romak-elleni-veres-tamadas.html
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https://www.hirado.hu/kulfold/kulpolitika/cikk/2018/06/24/lemberg-polgarmestere-csititana-a-kedelyeket
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bejegyzésében a városban kárpátaljai magyar romák átmeneti tábora ellen elkövetett, egy 

halálos áldozatot követelő és három személy sérülésével járó szombat éjszakai brutális 

támadás kapcsán. Az ukrán nacionalizmus fellegvárának számító Lemberg első embere, aki 

egyben a Szamopomics (Önsegély) nevű parlamenti párt vezetője, közölte, a megtámadott 

tábor lakói jelenleg rendőri védelem alatt állnak, és a város önkormányzata a nyomozás 

idejére ideiglenes szállást biztosít számukra. Jelezte, a támadás egyik sebesültjét, akinek az 

állapota közepesen súlyos, kórházban kezelik, két sérültet, egy anyát és fiát, a sebeik 

bevarrása után kiengedték a kórházból. 

 
 

Elektronikus sajtó 

 

Határok nélkül 

2018. június 22. – Kossuth Rádió 

 

A kárpátaljai Aknaszlatinán ülésezett a Magyarország által javasolt magyar-

ukrán kormányközi munkacsoport 

A kárpátaljai Aknaszlatinán ülésezett a Magyarország által javasolt magyar-ukrán 

kormányközi munkacsoport az ukrán oktatási törvény kérdésének ügyében.  Szijjártó Péter 

külügyminiszter és Kásler Miklós emberi erőforrások minisztere találkozott az ukrán külügy- 

és oktatási miniszterrel. A sajtótájékoztatón Szijjártó Péter azt mondta: Budapest a jó 

magyar-ukrán kétoldalú kapcsolatokban érdekelt, emellett viszont Magyarország mindent 

megtesz a kárpátaljai magyarok jogainak megvédése érdekében.  

 

Közel 20 ezer eurós, mintegy 75 ezer lejes bírságot rótt ki Csíkszereda 

polgármesterére a bíróság 

Közel 20 ezer eurós, mintegy 75 ezer lejes bírságot rótt ki Csíkszereda polgármesterére a 

bíróság – a feljelentéseiről elhíresült Dan Tanasa kérésének helyt adva – amiért késve 

távolította el a város központjából a székely zászlót. De nemcsak ezt a lobogót száműzte a 

román igazságszolgáltatás a városból, hanem a törvénynek megfelelően elfogadott 

városzászlót és a műemléképület Városháza feliratát is.  

 

A kastélyok városának is nevezik Törökkanizsát 

A Bánság északi részén, a Tisza mentén található Törökkanizsa, a szerb-magyar-román 

hármashatár térségében fekvő falvak közigazgatási központja. A kastélyok városának is 
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nevezik Törökkanizsát, hisz a hatalmas parkokban álló kastélyok körül jött létre maga a 

város. Sajnos itt is fogyásnak indult a magyarság, viszont örömteli hír, hogy a közösség 

összetartó, s gazdag kulturális élet folyik ott. 

 

Látogatás a dél-bánáti Torontálvásáhelyen 

A dél-bánáti Torontálvásáhelyet sem kerülte el az elvándorlás, mert a faluban minden 

munkalehetőség megszűnt, a néhai vállalatok közül már csak kevés működik. Viszont a 

művelődési életben még van mozgolódás, és a sikerek sem maradtak el. 

 

A szatmári nagy triászra, Páskándi Gézára, Dzsida Jenőre és Jakabffy Elemérre 

emlékeztek a közelmúltban Szatmárnémetiben  

A szatmári nagy triászra, Páskándi Gézára, Dzsida Jenőre és Jakabffy Elemérre emlékeztek a 

közelmúltban a Szatmárnémetiben megrendezett konferencián. A Szatmárhegyen született 

Páskándi Gézát, állam és közrend ellen izgatás vádjával ítélték él, több évet töltött a Duna-

delta egyik munkatáborába. Kereskényi Sándor irodalomtörténész Páskándi Balkánhoz való 

viszonyáról beszél. 

 

Negyedszer ad otthont Dunaszerdahely városa Felvidéki Vágtának 

Negyedszer ad otthont Dunaszerdahely városa Felvidéki Vágtának. A verseny első három 

helyezettje és Dunaszerdahely lovasa zöldkártyásként jut ki a budapesti Nemzeti Vágtára.  

 

Határok nélkül 

2018. június 23. – Kossuth Rádió 

 

Átadták a Magyar Örökség Díjakat  

A felvidéki magyarság hagyományainak megőrzéséért és megmaradásáért kifejtett 

tevékenységéért Magyar Örökség díjat vehetett át szombaton /23.-án/ Budapesten, Ulmann 

István nemzetfaragó művész és a várhosszúréti Kézművesek Társulásának elnöke, Nagy 

György. A Társulás tavaly ünnepelte fennállásnak 15. évfordulóját. Mács Ildikó akkor 

kérdezte Nagy Györgyöt a hagyományőrző programjaikról, amelyeket minden évben 

megrendeznek, így idén is.  

 

Évadzáró gáláján több színházi embertől is búcsúzott a Csíki Játékszín és a 

közönség 

https://www.mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth?date=2018-06-23_18-30-00&enddate=2018-06-23_19-10-00&ch=mr1
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Évadzáró gáláján több színházi embertől is búcsúzott a Csíki Játékszín és a közönség. 

Lezárult egy korszak. A következő, vagyis a 20. évad már frissítést jelent majd az 

önkormányzati színház életében, amelynek fenntartása a magyar állam támogatása nélkül 

igencsak nehéz lenne. Oláh-Gál Elvira összeállításában főként az elmúlt évekről beszélnek a 

színház alapítói.  

 

Színháztörténeti szimpóziummal és kiállítással, valamint a budapesti Nemzeti 

Színház vendégjátékával ünnepelték az aradi magyar színjátszás 200. 

évfordulóját 

Színháztörténeti szimpóziummal és kiállítással, valamint a budapesti Nemzeti Színház 

vendégjátékával ünnepelték az aradi magyar színjátszás 200. évfordulóját. Miközben a 

románság a gyulafehérvári nemzetgyűlés, a modern román állam megalakulásának 

centenáriumára készül idén, különös jelentőséggel bír, hogy a magyar közösség 

megmutathatja: kultúrája sokkal régebbi gyökerű ezen a vidéken. Ráadásul ezt 

önkormányzati támogatással teszi, ugyanis a rendezvényt sikerült beemelni a város kulturális 

eseménynaptárába – hangsúlyozta Bognár Levente aradi alpolgármester, aki elsőként szólal 

meg Pataky Lehel Zsolt összeállításában.  

 

Kiállítással egybekötött könyvbemutatót tartott Szarka Zsuzsa divattervező 

Pozsonyban a Csemadok Székház Magyar Intézetének társszervezésével 

Kiállítással egybekötött könyvbemutatót tartott Szarka Zsuzsa divattervező Pozsonyban a 

Csemadok Székház Magyar Intézetének társszervezésével. A gardrób, avagy a kékfestőtől a 

Szalag-zsinór dizájning című kötet felöleli a stílusteremtő felvidéki divatkreátor eddigi 

munkásságának fő elemeit, és ívet rajzol arról, hogyan jutott el a kékfestőtől a Bocskai 

újragondolásáig. Az alkotóval, Szarka Zsuzsával Haják Szabó Mária beszélgetett.  

 

A Credo a rendszerváltozás után alakult első magyar verséneklő együttes 

Kárpátalján. 

A Credo a rendszerváltozás után alakult első magyar verséneklő együttes Kárpátalján. 

Hazafias verseket zenésítenek meg, és egyházi énekeket adnak elő. Feladatuknak tekintik 

többek között a tehetséges fiatalok felkutatását, tanítását és támogatását is. Iváncsik Attila 

összeállítása.  

 

 

Határok nélkül 

2018. június 24. – Kossuth Rádió 

 

https://www.mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth?date=2018-06-24_18-30-00&enddate=2018-06-24_19-10-00&ch=mr1
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Látogatás a Komárom közelében fekvő Csicsón 

A Duna bal partján fekszik, Komáromtól huszonegynéhány kilométerre Csicsó. A 

Pannonhalmi apátság kapta adományba a 12. században, ez volt a település első írásos 

említése. De birtokolták a Palffyak, a Kálnokyak, és a Zichyek is a falut és környékét. Zichy 

István a 17. században építette ide a kastélyát, ahogy a katolikus templomot is. A következő 

században épült református temploma. A többségében magyarok lakta település nemcsak 

épített, és tárgyi értékeket őriz, hanem például, neves tanítójuk Gáspár Sámuel emlékét is.  

 

A végvári református templom új címert kapott felszentelésének 130. 

évfordulójárata 

A végvári református templom új címert kapott felszentelésének 130. évfordulójárata, és hogy 

az orgonát is erre a jeles alkalomra újítatták fel. A Temesvártól dél-keletre fekvő Végvár nem 

dicsekedhet középkori múlttal, de a valamivel több mint 200 éves történetükre is nagyon 

büszkék. Lehőcz László először a templom történetéről kérdezte Bódis Ferenc esperest, 

végvári lelkipásztort. 

 

A délvidéki Horgos megkapta a „Tiszta forrás település” elnevezésű díjat 

A délvidéki Horgos megkapta a „Tiszta forrás település” elnevezésű díjat, amit a 

közelmúltban adtak át a falu vezetőinek Budapesten, a Magyar Tudományos Akadémia 

Bölcsészettudományi Kutatóközpontjának Zenetudományi Intézetében. Bartók Béla az 1900-

as évek elején Horgoson több száz népdalt gyűjtött, s a díjjal azt jutalmazták, ahogyan a falu 

őrzi népdalait és Bartók munkájának emlékét. A díjat tegnap délután alkalmi ünnepségen 

mutatták be a horgosiaknak.  

 

Horgostól délre, egy óra járásra van Szenttamás, Gion Nándor szülőfaluja. 

Horgostól délre, egy óra járásra van Szenttamás, Gion Nándor szülőfaluja. Az író, újságíró, 

forgatókönyvíró, tanár; az újvidéki rádió magyar főszerkesztője Budapesten halt meg 2002-

ben. Munkásságának, életművének kutatója Kurcz Ádám irodalomtörténész, Gion Nándor 

művei és műhelymunkái a címe tavaly jelentette meg könyvét, idén pedig Horváth Futó 

Hargitával közös szerkesztésben a Gion Nándor kötetet. A budapesti könyvbemutatón, a Háló 

Közösségi és Kulturális Központban a szerzővel, Kurz Ádám Istvánnal Ternovácz Fanni 

beszélgetett. 

 

Az Aranyosszéki Gazdák Egyesülete a Mezőségi Gazdák Egyesületével 

partnerségben meghirdette a Kolozs megyei kertek versenyét  

Kolozs megye legszebb konyhakertje kerestetik! Az Aranyosszéki Gazdák Egyesülete a 

Mezőségi Gazdák Egyesületével partnerségben meghirdette a Kolozs megyei kertek versenyét. 
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Újdonság! Balkonkertek is versenybe szállnak. A részletekről Fancsali Ernőt, a Aranyosszéki 

Gazdák Egyesületének ügyvezetőjét kérdezte Szilágyi Szabolcs. 

 

Kárpát Expressz 

2018. június 23. – M1 

 

Bemutatkozik a brassói magyar szórványban szolgáló fiatal pár 

A Petőfi Sándor Program keretében egy fiatal pár 9 hónapon át szolgált a brassói magyar  

szórványban. Szanek Lili és Illés Gábor a Nemzetpolitikai Államtitkárság által 3 éve indított 

Petőfi Sándor Program keretében érkeztek a Barcaság fővárosába. 

 

Felvidéki népviseletes babacsaládok háza  

Búcs ősi magyar vidék. A falu Bulcsú vezérről kapta nevét. A település egyik nevezetessége a 

felvidéki népviseletes babacsaládok háza. Ide látogattak most a hetényi óvodások. 

 

Aklihegyi eper- és cseresznyefesztivál 

A kárpátaljai Aklihegy egyike a Nagyszőlősi járás legkisebb településeinek. Itt tartották a 

környék egyik legnépszerűbb rendezvényét, az aklihegyi eper- és cseresznyefesztivált. 

 

Látogatás Ada műszaki szakközépiskolás diákjainál 

Nagy múltra tekint vissza a Tisza partján fekvő délvidéki Ada. A város a mai napig 

többségében magyarok lakta. A település lakóinak nagy része mezőgazdaságból él.  

 

 

Térkép 

2016. június 23. – Duna World 

 

Debreceni szakemberek fogtak össze, hogy segíthessenek a Dévai Szent Ferenc Alapítvány 

székelyhídi kis lakóin. Bőrgyógyász szakorvos vizsgálta meg a Gyermek Jézus Otthonban élő 

https://www.mediaklikk.hu/video/karpat-expressz-2018-06-24-i-adas-8/
https://www.mediaklikk.hu/video/terkep-2018-06-23-i-adas/
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gyermekeket. A várakozás ideje alatt pedig egy debreceni civil szervezet munkatársainak 

jóvoltából a virtuális valóság csodáiban gyönyörködhettek a gyerekek. 

 

Életének 90. évében elhunyt Kányádi Sándor. A Kossuth- és Prima Primissima díjas költő, 

író, műfordító a Hargita megyei Nagygalambfalván született. Egyik méltatója szerint: „Egy 

személyben költő és tanú, korának hiteles krónikása, tetőtől talpig európai polgár, tipikusan 

kelet- közép- európai művészsorssal”. 

 

A több, mint fél évszázados múltra visszatekintő Magyar Általános Orvosok Tudományos 

Egyesülete alapította Az Év Családorvosa a Kárpát-medencében díjat, mellyel a példaértékű 

gyógyító munkát végző orvosokra hívják fel a figyelmet. A magyarországi díjazottak mellett 

már második éve elismerésben részesülnek a külhoni magyar családorvosok is. 

 

A tavalyinál is többen nyerhetnek ösztöndíjat idén a szórványmagyarságot támogató Petőfi 

Sándor Program és a diaszpórára összpontosító Kőrösi Csoma Sándor Program pályázatain. 

A Kőrösi Csoma Programot öt éve, a Petőfi Programot három éve indították útjára. Mindkettő 

jelentősen hozzájárul ahhoz, hogy a magyar nemzet közösségei távol Magyarországtól meg 

tudják őrizni identitásukat, nyelvüket és kultúrájukat.  

 

Középkori harcászati bemutatóval, mozdonykiállítással és koncerttel is szórakoztatták a 

székelyudvarhelyi Székelytámadt várban azt a mintegy ötszáz gyermeket és kísérőiket, akik 

bemutatták településeik legendáit a második alkalommal megrendezett Kárpát-medencei 

Legendárium Karneválon.  

 

Fennállásának 425. évfordulóját ünnepli Székelyudvarhely egyik legpatinásabb 

tanintézménye, a Tamási Áron Római Katolikus Főgimnázium. Az 1593-ban alapított 

székelyföldi iskola nagy ünnepségsorozatra készül novemberben. A gimnázium egykori 

diákjai, írók, költők, színészek és egyéb tudományágak jeles képviselői is együtt ünneplenek 

az alma materrel.  

 

Szerbiában a Kolping Társaság a falun élő asszonyok szakmai képzését ösztönző projektet 

dolgozott ki. A civil szervezet, amely egy több, mint hetven országban működő szociális 

tevékenységet végző  nemzetközi szövetség tagja, a Délvidék négy bánáti kistelepülésén 

igyekszik a hölgyeket gazdaságilag is megerősíteni.  

 

Északi szomszédunk Szlovákia nemcsak a téli sportok kedvelőinek kedvenc úticélja.  A 

Felvidéken szinte egymást érik szebbnél szebb és nem utolsó sorban a magyar történelemhez 
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kapcsolódó látnivalók. A következő kedvcsináló összeállítás felvidéki kollégáink riportjaiból 

készült, akik a Bodrogközbe invitálják Önöket. 

 

Öt kontinens  

2018. június 23. - Duna World 

 

Azt a magyar identitást, amit a külföldön élők magukkal visznek a világba, gyermekeiknek is 

meg kell tanulni. Karinthi-Rébay Orsolya már hét éve tanítja a francia fővárosban élő magyar 

szülők gyermekeit. Tapasztalatairól, munkájáról mesélt. 

 

A magyar nyelv olyan kincs, amelyet az óhazán kívül is érdemes megtartani és megőrizni. 

Dowas Katalin több mint 17 éve vezeti a játékos magyar gyermekórákat Burgenlandban. 

 

ReConnect – Újra kapcsolódás. A 2012-ben indított programjának célja, hogy azon magyar 

felmenőkkel rendelkező diaszpórában élő fiatalok, akik keresik vagy erősíteni szeretnék 

magyar identitásukat, megismerkedhessenek az anyaország társadalmi, kulturális és 

gazdasági életével. A program eddigi tapasztalatairól kérdezzük Zsigmond Csillát a 

programot szervező Magyar Emberjogi Alapítvány budapesti ügyvezetőjét. 

 

Idén harmadik alkalommal rendezték meg a Magyar Kultúra Napját Londonban. Az első ilyen 

fesztiválra 2011 októberében került sor. Az idei rendezvény rendkívüli sikerét mi sem mutatja 

jobban, mint a Lammas Parkba kilátogató magyarok nagy száma. 

 

Szakmája szerint festő, de kitűnően készít szalámit és a színpadon is eljátszik bármit, amit 

rábíznak. Bredford Artúr Ausztráliában, Brisbaneben él és minden magyar ismeri. Nem 

csoda, hiszen a férfi nélkül nem létezhet magyar rendezvény. Hol anyagilag, hol pedig 

munkájával támogatja honfitársait, célja pedig, hogy minden magyar gyermek anyanyelvén 

szólaljon meg Ausztráliában is.  

 
 

https://www.mediaklikk.hu/video/ot-kontinens-2018-06-23-i-adas-2/

