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Nyomtatott és online sajtó 
 

 

Semjén: folytatódnak a külhoni gazdaságfejlesztési programok 
2018. május 14. – MTI, Webrádió, karpathir.com, kormany.hu, Pestisrácok, hir.ma, haon.hu 

A külhoni magyarságot segítő gazdaságfejlesztési programok folytatását ígérte Semjén Zsolt 

nemzetpolitikáért felelős miniszterelnök-helyettes, tárca nélküli miniszterjelölt az 

Országgyűlés nemzeti összetartozás bizottsága előtt hétfőn Budapesten. Kinevezés előtti 

meghallgatásán a politikus úgy értékelt: a magyar gazdaság jelenlétét egyre inkább elfogadják 

"az utódállamok". A gazdaságfejlesztési programok mellett erős anyaország, az identitást 

erősítő támogatás, illetve a külhoni magyar pártokkal való kapcsolattartás, valamint a 

honosítás szükséges ahhoz, hogy a magyarság megmaradjon - hangoztatta. Jelezte: 2009-ben 

9 milliárd jutott az identitás megőrzésére, tavaly pedig már 100 milliárd feletti volt ez az 

összeg. Oktatási-nevelési támogatásban 250 ezer gyermek részesül - fűzte hozzá.  

 

Szijjártó: külpolitikánk egyedüli vezérelve a magyar érdek 
2018. május 14. – MTI, kormany.hu, Magyar Idők, Lokál, karpatalja.ma  

A jövőben is a magyar érdek lesz az ország külpolitikájának egyetlen vezérelve - jelentette ki 

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter-jelölt hétfőn kinevezése előtti 

meghallgatásán, a parlament külügyi bizottságában. Magyarország külpolitikáját nem mások 

fogják írni, azt kizárólag a magyar érdekek fogják meghatározni - hangoztatta a politikus, a 

feladatok közé sorolva az ország szuverenitásának, biztonságának és a magyar identitásnak a 

megvédését. A magyar diplomácia a jövőben sem mond le a határon túli magyar közösségek 

megvédéséről - tette hozzá. A magyar-ukrán viszonyról szólva a politikus emlékeztetett, hogy 

tavaly őszig Magyarország volt az ukrán euroatlanti integráció leghatározottabb támogatója, 

akkor azonban az ukrán parlament elfogadta a magyar kisebbségnek hátrányos 

oktatásitörvény-módosítást.  

 

Aggódik a BBTE magyar tagozata a MOGYE-n kialakult helyzet miatt és kiáll a 
magyar orvosképzésért 
2018. május 14. – Krónika, transindex.ro, maszol.ro 

A Babeș–Bolyai Tudományegyetem magyar tagozatának vezetősége hétfőn foglalt állást azzal 

kapcsolatban, hogy a MOGYE-t egyesíteni tervezik a román tannyelvű Petru Maior 

Egyetemmel. A BBTE magyar tagozata közölte, aggodalommal követi a MOGYE magyar 

tagozatának jövője körül újfent kialakult bizonytalanságot. Emlékeztetnek, hogy a MOGYE az 

ugyancsak marosvásárhelyi Művészeti Egyetem és a kolozsvári BBTE mellett azon romániai 

állami felsőoktatási intézmények egyike, amelyek a 2011-es tanügyi törvény alapján 

multikulturális intézménynek minősülnek, és ennek megfelelően magyar nyelvű képzést 
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http://webradio.hu/hirek/belfold/ogy-semjen-folytatodnak-a-kulhoni-gazdasagfejlesztesi-programok
https://magyaridok.hu/belfold/szijjarto-peter-kulpolitikank-egyeduli-vezerelve-a-magyar-erdek-3095539/
https://kronika.ro/erdelyi-hirek/aggodik-a-bbte-magyar-tagozata-a-mogye-n-kialakult-helyzet-miatt
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biztosítanak. „Meggyőződésünk ugyanakkor, hogy a MOGYE-n működő magyar nyelvű 

képzésnek nincs alternatívája, az állami felsőoktatás kereteinek feladása veszélybe sodorná a 

magyar szakember-utánpótlást, s egyúttal törvényileg biztosított jogaink feladását is 

jelentené, ami semmilyen körülmények között nem indokolt” – szögezi le közleményében a 

kolozsvári felsőoktatási intézmény magyar tagozatának vezetősége. 

 

Május 25-ig pályázhatnak a Kárpát-medencei vállalkozások az Érték és Minőség 
Nagydíj tanúsító védjegyre 
2018. május 14. – MTI, Krónika 

A Kárpát-medencei vállalkozásoknak május 25-ig lehet pályázni az idén először meghirdetett 

Érték és Minőség Nagydíj tanúsító védjegyre, 47 főkategóriában – közölték a kiírók az MTI-

vel. A pályázat kitüntetéseit szeptember 11-én, az Országház felsőházi termében adják át. A 

kiírásra pályázhatnak a Kárpát-medencéből mindazon vállalkozások, amelyek kiemelten 

fontosnak tartják a magas minőségű termékek előállítását, szolgáltatások nyújtását. Kelemen 

Hunor, az RMDSZ elnöke a közleményben hangsúlyozta: „az RMDSZ számára kiemelten 

fontos a romániai magyar közösség szülőföldön való boldogulása és gazdasági megerősítése, 

ezért támogatójaként azt a célt tűzte ki, hogy segíti az Érték és Minőség Nagydíj pályázat 

kiíróit és lebonyolítóit abban, hogy minél több erdélyi vállalkozó megismerhesse ezt a 

lehetőséget és éljen a pályázat adta előnyökkel”. Az Érték és Minőség Nagydíj pályázati 

rendszer fővédnöke Latorcai János, az Országgyűlés alelnöke. A pályázati rendszer kiemelt 

támogatója a Miniszterelnökség Nemzetpolitikáért Felelős Államtitkársága, külhoni 

támogatója az RMDSZ, szakmai segítséget nyújt a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala. 

 

Antena 3: „Amikor az egész ország ünnepel, a székelyek gyászmiséket tartanak”  
2018. május 14. – transindex.ro 

Az erdélyi magyarság autonómiatörekvéseiről szóló dokumentumfilmet mutatott be nemrég 

az Antena 3 TV. Tényei ellenére is tendenciózus propaganda lett belőle. Az Antena 3 

tévécsatorna május 6-án, nézettségi csúcsidőben mutatott be egy ankétfilmet. Ebben a 

romániai magyar közösség autonómiatörekvéseit különböző narrációs eszközökkel próbálja 

meg hiteltelenné tenni, bár a benne megfogalmazott érvek tartalmaznak azért részigazságokat 

is. Elképzelhető, hogy éppen ezért a Harc Romániáért (Bătălia pentru România) című film 

több néző számára tűnhet hitelesnek, de alapvetően nem több hatásvadász 

propagandaanyagnál. 

 

Tisztújításra készül a Kolozs megyei RMDSZ: van, ahol nehéz betartani a női 
kvótát  
2018. május 14. – transindex.ro 

A Kolozs Megyei RMDSZ nevében tartott sajtótájékoztatót május 11-én, Kolozsváron Csoma 

Botond, Oláh Emese és Antal Géza, akik a tisztújításról, a közigazgatási átszervezésről, a 

hírszerző szolgálatok működéséről, a város további zöldövezetesítéséről, valamint a családon 

belüli erőszak áldozatai számára alapított menhelyről is beszéltek. Csoma Botond elmondta, 
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http://itthon.transindex.ro/?cikk=27242
http://itthon.transindex.ro/?hir=51577
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hogy év végéig, de legkésőbb jövő év elejéig szeretnék a tisztújításokat megoldani. Mint 

kifejtette, nemcsak formális tisztújításról volna szó, hanem egy új lendületet szeretnének adni 

a szervezetnek, amit új emberek toborzásával érnének el. Ennek a folyamatnak a végcélja a 

2020-as önkormányzati választásokra való felkészülés. Jövő évben a szervezetnél megyei 

szinten is tisztújítás lesz, és itt is arra szeretnék helyezni a hangsúlyt, hogy új tagokat 

sikerüljön toborozni és nem csak a már aktív tagok mandátumát megújítani.  

 

Új pártot alapít Gheorghe Funar  
2018. május 14. – transindex.ro 

Gheorghe Funar a magyarellenességéről ismert egykori kolozsvári polgármester új párt 

alapítását kezdte meg, amelynek a neve Partidul România Noastră (PRN) azaz a Mi 

Romániánk Pártja, írja a ziardecluj.ro. Funar elmondása szerint pártja egy nemzeti és 

unionista párt, amely arra törekszik, hogy kimentse Romániát ebből a „szőrnyű” helyzetből 

amelyben éppen van, továbbá szorgalmazni szeretné a Moldova Köztársasággal való 

egyesülést. A párt a közeljövőben azon fog dolgozni, hogy felépítse a helyi szervezeteit Kolozs 

megye szerte, írja a hírportál.  

 

Pápalátogatás: Potyó Ferenc szerint félreértés történhetett – Liviu Dragnea a 
kormányfő igazát erősíti 
2018. május 14. – Krónika 

Nem tartja valószínűnek Potyó Ferenc, a Gyulafehérvári Római Katolikus Főegyházmegye 

általános helynöke, hogy Ferenc pápa jövő évben Romániába látogat. Az általános helynök 

hétfőn a Krónikának azt nyilatkozta: minden bizonnyal Klaus Johannis államfőnek van igaza, 

és félreértés történt. Ezt azzal indokolta, hogy a pápa rengeteg meghívást kap különböző 

országokba, és amikor kölcsönös megállapodás születik egy hivatalos látogatásról, az adott 

állam és a Vatikán illetékesei egyszerre, összehangoltan tesznek erről bejelentést, mindez 

„nem villámcsapásszerűen történik”. Potyó Ferenc ugyanakkor hangsúlyozta: természetesen 

szeretettel és tisztelettel fogadnák a szentatyát, bármikor is látogatna az országba, de amíg a 

román állam nem biztosítja a kisebbség számára alapvető jogait, addig szerinte „nem lehet 

méltó keretet biztosítani a pápalátogatáshoz”. 

 

„A románok felének a centenárium nem jelent semmit” – felmérés készült 
2018. május 14. – maszol.ro, transindex.ro 

A románok fele azt állítja, hogy soha, egyetlen alkalommal sem vett részt a nemzeti ünnepel 

kapcsolatos eseményen - mutat rá a 2017-es kulturális barométer. A nemzeti ünneppel 

kapcsolatos kérdésre (Az utolsó öt esztendőben vett-e részt ezzel kapcsolatos eseményen) a 

megkérdezettek fele azt válaszolta, hogy soha nem vett részt, 28 százalékuk egyszer vagy 

kétszer volt, 16 százalékuk azt nyilatkozta, hogy szinte minden évben ott volt, és csak hat 

százalékuk állította, hogy minden évben jelen volt a nemzeti ünneppel kapcsolatos 

ünnepségen. A fővárosban a megkérdezettek 35 százaléka nyilatkozta, hogy soha nem volt, 30 

százalékuk, hogy egyszer-kétszer, 23 százalékuk, hogy szinte minden esztendőben, és 12 

százalékuk állította, hogy minden évben részt vesz az eseményeken. 
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Novák: a versenyképességet figyelembe véve kell tandíjmentes helyeket 
leosztani 
2018. május 14. – maszol.ro, transindex.ro 

Tévesnek és elhibázottnak tartja azt az elképzelést, amely mentén a tanügyminisztérium 

elosztaná a felsőoktatási intézmények között az államilag támogatott helyeket, és amely 

hátrányosan érinti az ország nagy múltú egyetemeinek jó részét – közölte Novák Csaba 

Zoltán. Az RMDSZ-es szenátor szerint feltétlenül szükséges a szaktárca leosztási tervezetének 

újragondolása "oly módon, hogy annak fő szempontja az átláthatóság és az egyetemek 

színvonala, versenyképessége legyen, illetve a nagy hagyománnyal rendelkező felsőoktatási 

intézmények erősítése."  

 

Júniusban felkerülhet Verespatak a Világörökségi Listára  
2018. május 14. – transindex.ro 

A Műemlékek és Helyszínek Nemzetközi Bizottsága (ICOMOS) a Világörökségi Lista 

felvételére jelöli Verespatakot. Az ezzel kapcsolatos döntés júniusra várható, ekkor fog 

ugyanis a a Világörökségi Tanács Bahreinben összeülni. Az erről szóló hírt a volt kulturális 

miniszter, a Mentsétek meg Romániát Szövetség (USR) mostani szenátora, Vlad 

Alexandrescu jelentette be. Az itt felfedezett római bányajárat a legjelentősebb az eddig 

ismertek közül, és akkorról datálódik, amikor a rómaiak elfoglalták Daciát - írja a szenátor, 

aki szerint az ICOMOS aggodalmát fejezte ki arra nézve, hogy Verespatakon ismét 

megindulhat a bányászat, a szervezet szerint a terület állandó veszélyben van, hiszen 

bármilyen beavatkozással hatalmas sérüléseket szenvedhetne el a kulturális örökség, így azt 

is gondolják, hogy a veszélyeztetett örökségek listájába is bele kellene foglalni.  

 

M2018: Ana Aslan örmény, Ivan Patzaichin pedig lipován? Nahát… 
2018. május 14. – maszol.ro 

A nemzetállami lendület gyakorta máshová „sodorja” a híres kisebbségi személyiségek valódi 

identitását Romániában – állapíthatjuk meg az Etnikumközi Kapcsolatok Hivatala (DRI) 

március elején indított M2018-as kampánya keretében bemutatottakról. Az intézmény 

honlapján és közösségi oldalán , valamint vezetője, Laczikó Enikő államtitkár hivatalos 

oldalán  eddig közel negyven olyan kisebbségi személyiség – köztük nagy nevek – életrajzát 

ismerhettük meg, akik az elmúlt száz évben hozzájárultak Románia fejlődéséhez.  A nevesítés 

a hazai nemzeti kisebbségi szervezetek hatásköre volt. 

 

Versengés helyett szövetkezik Várad és Debrecen 
2018. május 15. – Krónika 

Elsősorban a Nagyvárad és Debrecen közötti turisztikai és kulturális együttműködést 

erősítené, és akár egy közös turisztikai csomagot is létrehozhat a két település önkormányzata 

a közeljövőben. A Nagyvárad és Debrecen között 1992-ben létrejött testvérvárosi kapcsolat a 
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határ menti pályázatok révén az elmúlt években számos intézményre is kiterjedt, a napokban 

pedig újabb együttműködési megállapodások születtek a Festum Varadinum keretében. 

 

Miközben az MKP politikailag alszik, az ellenzék már a magyar vizeken halászik 
2018. május 12. – Körkép 

A hónapok óta tartók szlovák kormányválságnak súlyos következményei vannak. Az ellenzék 

(SaS, OĽaNO, Sme rodina, Kotleba) stabilizálta magát, a parlamenten kívüli és az újonnan 

alakult politikai pártok erősödnek (KDH, Progresívne Slovensko, Spolu), a kormányoldal 

pedig folyamatosan gyengül. A Smer – SNS – Most-Híd ma már nem tudna kormány 

alakítani, hiányzik az ehhez szükséges 76 fős parlamenti többség. A talán legrelevánsabbnak 

tekinthető Focus ügynökség mutatói alapján a kormányoldalban csalódott 

választópolgárokon leginkább a fenti pártok osztoznak. A gond ott van, hogy magyar részről 

ilyen folyamatokat nem látni. A Most-Híd ugyanis bár gyengül, és létét egyre inkább az öt 

százalékos parlamenti küszöb veszélyezteti, magyar konkurensét látva mégis relatív nyugodt 

lehet. Az MKP ugyanis az egyedüli releváns politikai szereplő, mely nem tudott mit kezdeni a 

jelenlegi belpolitikai helyzettel. Mi több, passzivitását egyre inkább az ellenzéki pártok is 

észlelik, és elkezdtek a magyar vizeken halászni (lásd, SaS sorra „nyúlja le“ a magyar témákat 

és egyre rendszeresebben magyarul is kommunikál). 

 

Híd: Korrekt kommunikációt várunk el a koalíciós partnerektől  
2018. május 14. – bumm.sk, Új Szó 

A korrekt és hatékony kommunikációnak megvannak a szabályai. A Most-Híd ezeket betartja, 

és ugyanezt várja el a koalíciós partnereitől is. Bugárék így reagáltak vasárnap az egyik 

közösségi oldalon az SNS azon felszólítására, miszerint a Most-Híd váltsa le Ondrejcsák 

Róbertet, a védelmi minisztérium államtitkárát. „Ondrejcsák Róbert már huzamosabb ideje 

kritizálja a minisztériumban a rendelkezésére álló, szűkre szabott mozgásteret. Az államtitkár 

úr érveit figyelmesen végighallgatjuk. A Híd elnöke ezt követően kezdeményezni fog egy 

Bugár-Danko találkozót, és a sajtóüzenetek helyett a felmerült problémákat a koalíciós tanács 

tagjaival kívánja megvitatni” – áll a párt által közzétett bejegyzésben. 

 

Ötödik alkalommal osztották ki a Szüllő Géza-díjakat 
2018. május 14. – bumm.sk 

A hagyományoknak megfelelően idén is kiosztásra került a Magyar Kereszténydemokrata 

Szövetség által 2014-ben alapított Szüllő Géza-díj. Ez alkalommal 2018. május 12-én 

Nagymad község adott helyet a jeles rendezvénynek. Az MKDSZ országos elnöksége által 

létrehozott díj kuratóriuma dr. Mészáros Lampl Zsuzsanna szociológust, Benes Ildikó és 

Pőthe István színművészeket részesítette elismerésben sok évtizednyi, a felvidéki magyarság 

szolgálatában végzett áldozatos munkájukért. A díjátadó ünnepség Nédó Olga budapesti 

hegedűművész műsorával vette kezdetét. László Gábor Nagymad község polgármesteri 

köszöntője után Fehér Csaba, az MKDSZ országos elnöke ünnepi beszédében hangsúlyozta: 
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„Követendő, követhető példaképek nélkül irányt veszíthet a nemzet. Korunkban is keresnünk 

kell tehát azokat, akik munkásságukkal képesek másokat is inspirálni. Oda kell figyelnünk 

ezekre az emberekre, hiszen napjaink hangos közéletének minduntalan felverődő porában 

szem elől tévesztjük a zászlóvivőket, a felvidéki magyarság igazodási pontjait.” 

 

Kétnyelvűsödik az érsekújvári BILLA 
2018. május 14. – bumm.sk 

Érsekújvárott a Billában eredményre vezetett Bukovszky László kétnyelvűsítést szorgalmazó 

tárgyalás-sorozata. A jó hírt igazoló fényképet az "Érsekújvár én így szeretlek" elnevezésű 

Facebook-csoport tette közzé. 

 

Megyei támogatásból újul meg a Komáromi Jókai Színház épülete 
2018. május 14. – Felvidék Ma 

A Nyitra Megyei Önkormányzat május 14-ei testületi ülésén több, a megye magyar régióit is 

érintő kedvező javaslatról is döntöttek. Mint Farkas Iván, a nyitrai közgyűlés MKP-

frakciójának elnöke a Felvidék.ma-nak elmondta: „A testület elfogadta Csenger Tibor 

költségvetési módosító javaslatát, melynek értelmében 83 ezer eurós tételt különítettek el a 

Komáromi Jókai Színház épületének a felújítására.” Mint hozzátette, igencsak szükségessé 

vált már a megyei fenntartású intézmény épületének külső rekonstrukciója. 

 

Intenzív szerb nyelvi tanfolyamot szervez a Magyar Nemzeti Tanács 
2018. május 14. – Vajdaság.ma 

 Intenzív szerb nyelvi tanfolyamot szervez a Magyar Nemzeti Tanács - A cikkhez tartozó kép 

A Magyar Nemzeti Tanács – az ösztöndíjprogram keretein belül – intenzív szerb nyelvi 

tanfolyamot szervez annak érdekében, hogy a szerbiai felsőoktatási intézménybe felvételiző 

egyetemisták szerb nyelvtudását olyan szintre fejlesszék, amellyel könnyebben vehetik a szerb 

nyelven történő továbbtanulás jelentette akadályokat. A 2012. nyara óta szervezett tanfolyam 

ingyenes. A célcsoport a harmadik osztályt végzett középiskolás tanulók, a képzés pedig 2018. 

július 2–20. között kerül megszervezésre. A tervezett helyszínek a következők: Szabadka, 

Zenta, Magyarkanizsa, Topolya, Ada, Óbecse, Temerin - ismerteti a Magyar Nemzeti Tanács 

sajtószolgálata. 

 

Zenta: A Közgazdasági és Kereskedelmi Iskola TUDOK-nagydíjas diákját fogadták 
2018. május 14. – Vajdaság.ma 

A zentai önkormányzat illetékesei ma délelőtt fogadták Koliger Maxwellt, a zentai 

Közgazdasági és Kereskedelmi Iskola harmadik osztályos tanulóját, aki a Tudományos 

Diákkörök XVIII. Kárpát-medencei Konferenciáján a szociológia, társadalomtudomány 

szekcióban nagydíjban részesült, valamint felkészítő tanárát, Nagypál Juditot és az intézmény 

igazgatóját, Tóth Kornélt. 
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http://www.bumm.sk/percrol-percre/2018/05/14/ketnyelvusodik-az-ersekujvari-billa
http://felvidek.ma/2018/05/megyei-tamogatasbol-ujul-meg-a-komaromi-jokai-szinhaz-epulete/
https://www.vajma.info/cikk/vajdasag/22440/Intenziv-szerb-nyelvi-tanfolyamot-szervez-a-Magyar-Nemzeti-Tanacs.html
https://www.vajma.info/cikk/vajdasag/22442/Zenta-A-Kozgazdasagi-es-Kereskedelmi-Iskola-TUDOK-nagydijas-diakjat-fogadtak.html
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Vajdasági Vágta 
2018. május 14. - Pannon RTV 

Szombaton ismét megszólalnak a fanfárok, az istállók megtelnek majd lovakkal, a lelátók 

pedig a lovas sportok szerelmeseivel a zobnaticai lóversenypályán. Ugyanis kezdetét veszi a 6. 

Vajdasági Vágta. Az idei esemény újdonsága, hogy főzőversenyt is rendeznek, amelynek fő 

témája a Hétvezér tokány lesz. A rendezvényről Paskó Csaba, a Vajdasági Vágta 

gasztronómiai felelőse és Bunford Tivadar szervező beszélt a Pannon Televízió Közügyek 

című műsorának felvételén. 

 

Holnap kezdődik Újvidéken a Nemzetközi Mezőgazdasági Vásár 
2018. május 14. – Pannon RTV 

A május 21-ig tartó rendezvényen gépek behozatalával és kivitelével foglalkozó cégek, továbbá 

mezőgazdasággal foglalkozó vállalatok is képviseltetik magukat. Egyebek között Ausztriából, 

Csehországból, Indiából, Németországból és Törökországból érkeznek résztvevők. Az 

eseményen nyereményjáték is lesz, kisorsolnak több traktort. 

 

Zentára került a főnyeremény 
2018. május 14. – Magyar Szó 

Idei élőújság-sorozatunk gálaműsorát pénteken este, a 150. évfordulóját ünneplő kúlai 

Népkör Magyar Művelődési Központban tartottuk meg. Az est folyamán kisorsoltuk a 

Magvető melléklet nyereményjátékának ajándékait is. A műsort a Népkör Aprócska 

csoportjának tagjai gyermekjátékokkal nyitották meg. 

 

Felsőőri Fúvószenekar Tavaszi Koncertje 
2018. május 14. – volksgruppen.orf.at 

Ha Woodstock hangulatát nem is, de egy kellemes korai nyárestét biztosan ígér a Felsőőri 

Városi Fúvoszenekar szabadtéri koncertje. A tavalyi sikeren felbuzdulva május 19-én 17 órától 

ismét a Benkö-család udvarába várják a zenebarátokat. 
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https://pannonrtv.com/rovatok/szines/vajdasagi-vagta
https://pannonrtv.com/rovatok/gazdasag/holnap-kezdodik-ujvideken-nemzetkozi-mezogazdasagi-vasar
https://www.magyarszo.rs/hu/3677/vajdasag/183195/Zent%C3%A1ra-ker%C3%BClt-a-f%C5%91nyerem%C3%A9ny.htm
http://volksgruppen.orf.at/magyarok/stories/2912724/
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Elektronikus sajtó 

 

 

Határok nélkül 

2018. május 14. – Kossuth Rádió 

 

Elfogták a beregszászi autórongálás gyanúsítottjait 

Az ukrán hatóságok elfogták azt a két férfit, akit azzal gyanúsítanak, hogy március 15-én 

éjszaka 9 magyar rendszámú autó szélvédőjét törték be Beregszászon. Tettük nem pusztán 

vandalizmus volt, mert az ugyan ott parkoló ukrán és német rendszámú autókat nem 

rongálták meg. A rendőrség sajtójelentése szerint a 2 férfi nem kárpátaljai, hanem Kijevből 

érkeztek.   

 

10. Székely Majális  

Múlt hét végén tartották meg a Maros megyei Makfalván a 10. Székely Majálist, amelynek 

magyarországi és felvidéki résztvevői, vendégei is voltak. Erdei Edit összeállításában elsőként 

Vass Imrét, Makfalva község polgármesterét, a rendezvény házigazdáját halljuk. 

 

Csíkszereda és Nyárádszereda, Sepsiszentgyörgy és Erdőszentgyörgy 

együttműködési megállapodást írt alá 

Csíkszereda és Nyárádszereda, Sepsiszentgyörgy és Erdőszentgyörgy együttműködési 

megállapodást írt alá. Hogy mi is a célja és mi lehet a hozadéka, arról a Határok nélkül 

riportere kérdezte a két Szereda polgármesterét azon a bemutató előadáson, amit a 

nyárádszeredaiak tartottak Csíkszeredában. 

 

,,Az 1915-ös Örmény Genocídium a népek együttélésének kudarca" - 

emlékkonferencia 

,,Az 1915-ös Örmény Genocídium a népek együttélésének kudarca" címmel emlék-

konferenciát tartottak Marosvásárhelyen, az Örmény-Magyar Kulturális Egyesület 

szervezésében.  Itt mutatták be a "Együttélési modellek a Kárpát-medencében" című 

tanulmánykötetet is. Elsőként Puskás Attilát az egyesület elnökét, az emlékrendezvény 

főszervezőjét halljuk 

 

 

https://www.mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth?date=2018-05-14_18:30:00&enddate=2018-05-14_19:10:00&ch=mr1
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Első vajdasági fiatal agrárvállalkozói innovációs verseny 

A Szent István Egyetem kertészeti karának zentai konzultációs központja nagy sikerrel 

szervezte meg tavaly az I. Vajdasági fiatal agrárvállalkozói innovációs versenyt, amelyen 

kizárólag csapatok vehetnek részt. Az idei rendezvény - melynek mottója: ÚJRATERVEZÉS, 

már túl van a pályázási szakaszon. A verseny 2 fordulós, a döntő június 2-án lesz Zentán.  

 

1967 óta rendezik meg a magyar Középiskolások Művészeti Vetélkedőjét 

1967 óta rendezik meg a magyar Középiskolások Művészeti Vetélkedőjét. 17 évvel ezelőtt jött 

az ötlet, hogy az általános iskolás diákok számára is kellene egy hasonló verseny. Az ideiről 

Németh Erdő készített összeállítást, melyben De Negri Ibolyát, az Észak-bácskai Magyar 

Pedagógusok Egyesületének elnökét és Sutus Áront, a Vajdasági Magyar Művelődési 

Szövetség elnökét, illetve néhány versenyző diákot kérdezet. 

 
 


