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Nyomtatott és online sajtó 
 

Potápi Árpád: az erős magyar közösséghez az önálló média is hozzátartozik 
2019. április 27. – MTI, hirado.hu, Magyar Nemzet, Hír Tv, Lokál, Demokrata 

Az erős magyar közösséghez nem csak az oktatási, kulturális és politikai intézményrendszer 

tartozik hozzá, hanem az erős, önálló média is – hangsúlyozta Potápi Árpád, a 

Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára szombaton a drávaszögi Bellyén a 

Horvátországi Magyarok Demokratikus Közössége (HMDK) médiaházának ünnepélyes 

átadásán. A média ugyanis nem csak arról szól, hogy a legfrissebb hírekkel lássa el a 

közösséget, a média maga közösséget formál azok között, akik olvassák, nézik vagy hallgatják 

– hangoztatta. „Ezért tartjuk kiemelten fontosnak a szerepét” – mondta, hozzátéve: a 

közösség éltető erő, és amíg a Magyarország határain kívül élő magyar közösség magyarul tud 

szólni, addig van jövő. Potápi Árpád megköszönte a horvát kormánynak, hogy támogatta az 

épületnek a felépítését és berendezését, és nagyban hozzájárult ahhoz, hogy egy magyar 

médiaközpontról lehessen beszélni a horvátországi magyarság körében. 

 

Az ukrán házelnök a következő plenáris héten aláírja a nyelvtörvényt 
2019. április 26. – MTI, Mandiner, Pannon RTV, karpatalja.ma   

Andrij Parubij ukrán házelnök pénteken biztosított afelől, hogy a következő plenáris hét 

elején, május 14-én alá fogja írni a csütörtökön a parlament által elfogadott nyelvtörvényt, azt 

követően pedig Petro Porosenko hivatalban lévő elnök is haladéktalanul ellátja azt 

kézjegyével. A parlament elnöke ezt azzal összefüggésben jelentette ki, hogy a 

törvényhozáshoz négy indítványt is benyújtottak a nyelvtörvény eltörlésére vonatkozóan. 

Parubij szavai szerint a házszabály értelmében legalább két nap kell arra, hogy döntsenek az 

előterjesztésekről."E javaslatok elutasítása nem jelent nehézséget a parlament számára, 

viszont ha ezt két napnál előbb megtesszük, és a nyelvtörvény előbb kerül aláírásra, az 

megkérdőjelezi a jogszabály legitimitását" - magyarázta. Hozzátette, hogy a legkisebb eljárási 

hiba miatt is a jogszabály ellenzői az alkotmánybírósághoz fognak fordulni. 

 

Rákóczi Szövetség: utazási lehetőség a nemzeti összetartozás napján 
2019. április 27. – MTI, Ma7.sk, Körkép, 

A június 4-i nemzeti összetartozás napja alkalmából utazási lehetőséget hirdet Kárpát-

medencei középiskolásoknak a Rákóczi Szövetség. A jelentkezéseket május 14-ig várják. A 

szervezet MTI-hez eljuttatott közleménye szerint a program célja, hogy a középiskolások a 

nemzeti összetartozás napjához kapcsolódva ellátogassanak egy másik Kárpát-medencei 

ország magyar iskolájához. A Rákóczi Szövetség által meghirdetett pályázatra bármely 

Kárpát-medencei magyar középiskola jelentkezhet. Ennek feltétele, hogy az utazó csoport a 

Kárpát-medencében legalább egy határt átlépjen és egy másik iskolával közös programot 

szervezzen június 4-éhez kapcsolódóan. 
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https://www.hirado.hu/kulfold/kulpolitika/cikk/2019/04/27/potapi-arpad-az-eros-magyar-kozosseghez-az-onallo-media-is-hozzatartozik
https://mandiner.hu/cikk/20190426_az_ukran_hazelnok_a_kovetkezo_plenaris_heten_alairja_a_nyelvtorvenyt
https://ma7.sk/kozelet/hethatar/rakoczi-szovetseg-utazasi-lehetoseg-a-nemzeti-osszetartozas-napjan
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Megalakult az Erdélyi Magyar Fesztiválszövetség – Kolozsváron mutatkoznak be 
az alapítók 
2019. április 26. – MTI, Krónika, transindex.ro, maszol.ro, Erdély Ma, Bihari Napló 

Erdélyi Magyar Fesztiválszövetség megalakulását jelentették be pénteken Kolozsváron, a 

szervezet szorosan együttműködni kíván a Magyar Fesztiválszövetséggel – közölték a 

kezdeményezők egy sajtótájékoztatón. A Kincses Kolozsvár Egyesület kezdeményezésére 

létrejött Erdélyi Magyar Fesztiválszövetség hosszú távú céljai között szerepel, hogy átfogó 

ernyőszervezet legyen, amelynek Erdély legjelentősebb fesztiváljai a tagjai. Első körben a 

szervezethez az erdélyi kulturális magyar városnapokat szervező helyi egyesületek 

csatlakoztak, hiszen az ötlet a Kolozsvári Magyar Napokat (KMN) szervező Kincses Kolozsvár 

Egyesülettől származik, amely idén ünnepli a KMN alapításának tizedik évfordulóját. 

 

Pártmániák összecsapása Európáért: trónkövetelőikkel harcolnak a nagyok, a 
román pártok „bénázásában” bízhat az RMDSZ 
2019. április 26. – Krónika 

Minden oldal a saját „mániáját” fogja kiemelni az európai parlamenti választásokat megelőző 

kampányban – véli Pászkán Zsolt politikai elemző. Szerinte a kormánypártok elsősorban a 

belföldről és külföldről támadás alatt álló, „ostromlott erőd” narratívát erősítik, míg az 

ellenzék megpróbálja a sokadik bőrt lehúzni a korrupció, az igazságszolgáltatás és 

jogállamiság témájáról. A kampány hivatalosan szombaton kezdődik. 

 
Kelemen: bajba kerülhetünk, ha az EP-választáson elmarad a magyar részvétel a 
romántól  
2019. április 26. – transindex.ro, maszol.ro 

Az RMDSZ európai parlamenti képviselőjelöltjei is bemutatkoztak a szövetség Háromszéki 

Területi Szervezetének április 25-i kézdivásárhelyi tisztújító küldöttgyűlésén. Az esemény 

ugyanis a pontosan harminc nap múlva következő EP-választás székelyföldi kampánynyitója 

volt, és mintegy mellékesen Tamás Sándor újraválasztásának alkalma a területi szervezet 

elnöki posztjára. A Kovászna Megyei Tanács elnöke egyedüli jelöltként pályázott a tisztségre.  

 

Vincze Loránt Csíkszéken tájékozódott  
2019. április 26. – transindex.ro, Erdély Ma, maszol.ro 

Nem igaz az a vád, hogy a magyar gyerekek ne akarnának megtanulni románul. Ezt a diákok, 

a szüleik és a tanárok egyaránt fontosnak tartják, de ehhez megfelelő feltételeket kell 

teremteni – ezt bizonyítja a Hargita Megyei Tanács román nyelv oktatásáról készült 

tanulmánya is. A megyei tanácsnál szakemberek és Borboly Csaba, a tanács elnökének 

részvételével tartott megbeszélésen Vincze Loránt, az RMDSZ európai parlamenti 

képviselőjelöltje, a FUEN elnöke pénteken elmondta: az államnyelv megtanulása ugyan 
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https://kronika.ro/szines/erdelyi-magyar-fesztivalszovetseg-megalakulasat-jelentettek-be-kolozsvaron
https://kronika.ro/szines/erdelyi-magyar-fesztivalszovetseg-megalakulasat-jelentettek-be-kolozsvaron
https://kronika.ro/belfold/partmaniak-osszecsapasa-europaert-tronkoveteloikkel-harcolnak-a-nagyok-a-roman-partok-bbenazasabanr-bizhat-az-rmdsz
https://kronika.ro/belfold/partmaniak-osszecsapasa-europaert-tronkoveteloikkel-harcolnak-a-nagyok-a-roman-partok-bbenazasabanr-bizhat-az-rmdsz
http://itthon.transindex.ro/?cikk=27780&Kelemen_bajba_kerulhetunk_ha_az_EPvalasztason_elmarad_a_magyar_reszvetel_a_romantol
http://itthon.transindex.ro/?cikk=27780&Kelemen_bajba_kerulhetunk_ha_az_EPvalasztason_elmarad_a_magyar_reszvetel_a_romantol
http://itthon.transindex.ro/?cikk=27780&Kelemen_bajba_kerulhetunk_ha_az_EPvalasztason_elmarad_a_magyar_reszvetel_a_romantol
http://itthon.transindex.ro/?hir=55281&Vincze_Lorant_Csikszeken_tajekozodott
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kötelező, de nem kényszeríthető ki, ahhoz feltételeket kell teremteni, hogy elsajátíthatóvá 

váljék.  

 

Hegedüs Csilla: Európának szüksége van a nők tudására  
2019. április 26. – maszol.ro 

„Közös felelősségünk, hogy Európa erősödjön, Erdély fejlődjön! Együtt vagyunk igazán 

erősek, együtt változásokat generálhatunk, együtt teremthetjük meg azt az Erdélyt, amelyben 

jó élni” – ezzel bátorította Hegedüs Csilla Szatmár megye nőszervezeteinek és 

nőszövetségeinek képviselőit a Láncos templom gyülekezeti házában szervezett találkozón.   

Az RMDSZ EP-képviselőjelöltje elmondta: „Ha minél többen és minél többször mondjuk el 

problémáinkat és együtt keresünk rá megoldásokat, akkor senki sem tudja ezeket szőnyeg alá 

seperni. Európának szüksége van a nők tudására, szervezőkészségére, közösségformáló 

erejére.”  

 

Faragó Péter maradt az RMDSZ-elnök Arad megyében  
2019. április 26. – maszol.ro 

Újabb két évre Faragó Péter parlamenti képviselőt választották meg a Romániai Magyar 

Demokrata Szövetség (RMDSZ) Arad megyei szervezete elnökének. A pénteki tisztújító 

küldöttgyűlésen a több mint 120 megyei küldött egyhangúlag szavazott az egyetlen jelöltre, 

aki immár harmadik mandátumát kezdi meg a szervezet élén.  

 
Hegedüs: felújított műemlékeink Erdély versenyképességét növelik  
2019. április 26. – maszol.ro 

Épített örökségünk nem lakatlan épületek összessége, hanem mindennapjaink szerves része. 

Megfelelő használatukkal munkahelyeket hoznak létre, piacot jelentenek a helyi termékek 

számára, növelik a versenyképességet, és megteremtik azt a helyi és regionális identitást, 

amely nélkül az európai identitás is szegényebb lenne – hívta fel a figyelmet Hegedüs Csilla 

pénteken Szatmár megyében.  

 
Winkler: a támogatási lehetőségek jövőjéről május 26-án döntünk  
2019. április 26. – maszol.ro 

A 2021-2027-es költségvetési ciklust decemberben fogadják el az európai döntéshozók, akiket 

május 26-án választanak meg az európai unió polgárai, hangsúlyozta Winkler Gyula, az 

RMDSZ EP-képviselőjelöltje pénteken, a Szilágyperecsenen szervezett vállalkozófórumon. Az 

RMDSZ közleménye szerint Winkler elmondta, az új költségvetési ciklus egyik kihívása, hogy 

a rendelkezésre álló összegek jelentősen megcsappanhatnak, ha az Egyesült Királyság kilép az 

EU-ból. “Ha a Brexit végbemegy, évente 12-13 milliárd euróval lesz kevesebb az EU 

költségvetése. Ezt a költségvetési kiesést az agrárpolitikában, a regionális fejlesztési 

programban elérhető támogatások csökkentésével, a kelet-európai tagállamokon akarják 

megspórolni egyesek. Ezeknek a csökkentéseknek a mi régióink látná kárát” - mondta el 

Winkler Gyula.  
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https://www.maszol.ro/index.php/belfold/111105-hegedus-csilla-europanak-szuksege-van-a-n-k-tudasara
https://www.maszol.ro/index.php/belfold/111133-farago-peter-maradt-az-rmdsz-elnok-arad-megyeben
https://www.maszol.ro/index.php/belfold/111135-hegedus-felujitott-m-emlekeink-erdely-versenykepesseget-novelik
https://www.maszol.ro/index.php/belfold/111144-winkler-a-tamogatasi-lehet-segek-jov-jer-l-majus-26-an-dontunk
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Antal Árpád a sepsiszentgyörgyieknek: „merjünk vidámak lenni”  
2019. április 26. – maszol.ro 

Jó móka volt, merjünk vidámak lenni, fogalmazott az elmúlt hetekben lezajlott sárkányos 

történet kapcsán Antal Árpád, Sepsiszentgyörgy polgármestere. Az elöljáró csütörtöki 

sajtótájékoztatóján kifejtette: a sárkányválságot sikerült orvosolni, de nem dőlhetünk hátra, 

mert újabb és újabb sárkányok törhetnek a kultúránkra, szimbólumainkra, sokan pedig 

fanyalgásukkal, negatív hozzáállásukkal akarják elrontani a jókedvet. Sepsiszentgyörgy nem 

engedheti meg magának, hogy savanyú, jövőkép nélküli legyen, és ne legyen vidám legalább a 

városünnep körül, véli Antal Árpád.  

 

Maradhat-e Csíkszeredában elöl a magyar? Bukarestben megmondják 
2019. április 26. – szekelyhon.ro 

A csíkszeredai utcanévtáblák nyelvi sorrendjének megváltoztatása miatt a Méltóságért 

Európában Polgári Egyesület (ADEC) által indított perben a Bukaresti Törvényszék fog 

döntést hozni – derült ki a legutóbbi tárgyaláson. A bírósági eljárás során a Dan Tanasă 

vezette szervezet azt szeretné elérni, hogy a csíkszeredai utcanévtáblák mindenikén elöl 

szerepeljen a román megnevezés, és utána a magyar – ez a nyelvi sorrend jelenleg többnyire 

fordítva van. 

 
Csak a pápalátogatás idejére födik be a Hármashalom oltárt 
2019. április 26. – szekelyhon.ro 

Ideiglenesen, kifejezetten Ferenc pápa látogatásának idejére födik be a csíksomlyói 

nyeregben a Hármashalom oltár előtti pódiumot – a befödés faszerkezetű, amelyre fehér 

vásznat vonnak. Egyébként a Vatikán kérése volt, hogy ne csak részlegesen, hanem teljesen 

födjék be az emelvényt. 

 

Lefestették a magyar feliratot a megyehatárt jelző táblán  
2019. április 27. – maszol.ro 

Ismeretlen tettesek fehér festékkel takarták el a magyar feliratot a Szilágy megye határát jelző 

táblán, hívta fel a figyelmet Facebook-posztjában szombaton Tudor Duică civil aktivista. A 

közzétett fotókon látszik, hogy a megye nevét, illetve a „Viszontlátásra!” feliratot is eltakarták 

fehér festékkel, míg a román mellett ott maradt a francia és az angol változat.  

 

Kitűzte az első kampányplakátot Vincze Lóránt EP-képviselőjelölt 
2019. április 27. – szekelyhon.ro 

A 2019-es európai parlamenti választásokat megelőző kampányidőszak hivatalosan 

szombaton kezdődött el. Erős Európát, fejlődő Erdélyt – ez a jelmondat szerepel azon a 

plakáton, amelyet Vince Lóránt EP-képviselőjelölt és Barti Tihamér, az RMDSZ Gyergyó 

területi elnöke rajzszögezett ki a gyergyószentmiklósi városközpontban a kampányidőszak 

kezdetén elhelyezett hirdetőtáblán. Előzőleg Vincze Lóránt magyarázatot is adott a jelmondat 

E
rd

é
ly

 

https://www.maszol.ro/index.php/tarsadalom/111098-antal-arpad-a-sepsiszentgyorgyieknek-merjunk-vidamak-lenni
https://www.maszol.ro/index.php/tarsadalom/111098-antal-arpad-a-sepsiszentgyorgyieknek-merjunk-vidamak-lenni
https://szekelyhon.ro/aktualis/bukarestben-dontenek-a-csikszeredai-utcanevtablakrol
https://szekelyhon.ro/aktualis/csak-a-papalatogatas-idejere-fodik-be-a-harmashalom-oltart
https://www.maszol.ro/index.php/tarsadalom/111151-lefestettek-a-magyar-feliratot-a-megyehatart-jelz-tablan
https://szekelyhon.ro/aktualis/kituzte-az-elso-kampanyplakatot-vincze-lorant-ep-kepviselojelolt
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üzenetére: egy olyan erős Európára van szükség, amelyben a magyarság biztonságban él, és 

Erdély fejlődni tud az Európai Unió által biztosított lehetőségekkel élve. Hogy az Európai 

Unió mindezt garantálni tudja, szükséges az őshonos kisebbségek védelméről szóló törvény, 

ezt célozza meg a Minority Safe Pack kezdeményezés, amelyről a május 26-i választások után 

fognak dönteni Brüsszelben. 

 

Délibábok helyett reális önszemlélet – nagyinterjú Romsics Ignáccal  
2019. április 28. – maszol.ro 

A 26. Nemzetközi Budapesti Könyvfesztivál  április 25-én Romsics Ignác, Széchenyi-díjas 

történész ünnepi beszédével vette kezdetét. A szervezők ezzel a gesztussal nyitottak a 

„szakirodalmak” felé, ugyanis eddig főként a szépirodalom területéről érkező alkotókat kértek 

fel erre. Ez az esemény szolgáltatatta az apropóját az alábbi interjúnak, amelyben Romsics 

Ignácot az elmúlt két esztendő legnagyobb szabású és legtöbb visszhangot kiváltó történelmi 

tárgyú köteteiről, a "Magyarország történeté"-ről és az "Erdély elvesztésé"-ről is kérdezték. 

Szóba került a honfoglalás, Mátyás király, Trianon és sok minden más.  

 

Egy zoboralji magyar óvoda alapkövét rakták le Nagycétényben 
2019. április 26. – Ma7.sk 

Egy leendő magyar óvoda és bölcsőde alapjait rakták le április 23-án a zoboralji 

Nagycétényben - egy olyan régióban, ahol különösen nagy szükség van a szórványmagyarság 

megerősítésére és őrzésére. A Nyitrai járásban nincs magyar óvoda, a Manócska Óvoda és 

Bölcsőde tehát hiánypótló intézményként épül majd meg. A Manócska Óvoda és Bölcsőde a 

Videó Alapítvány közbenjárásával épül majd meg a magyar kormány pénzbeli támogatásával. 

Ladányi Lajos, az alapítvány kuratóriumának elnöke az alapkőletételnél hangsúlyozta, 

minden lehetőséget kihasználtak, és egy tökéletes, megfelelő, jó helyen elhelyezkedő telek áll 

a megépítendő óvoda és bölcsőde rendelkezésére, amely intézmény mindenképpen 

hiánypótló szerepet tölt majd be a Zoboralján. 

 

A szlovák ombudsman szerint Nagyszarván megsértik a gyermekjogokat 
2019. április 26. – Ma7.sk 

Mária Patakyová emberjogi biztos, Viera Tomanová gyermekjogi ombudsman és Zuzana 

Stavrovská, a szlovákiai egészségkárosultak felügyelője közzétették a 2018-as évre vonatkozó 

jelentésüket, melyben a szlovákiai oktatási rendszer állapotáról, illetve a gyermekek jogainak 

tiszteletben tartásáról tudósítanak. A jelentésben kitérnek a nagyszavai szlovák iskola ügyére 

is. 

 

Miért magyar iskola? Benko Fruzsina Borbála válaszol 
2019. április 26. – Ma7.sk 

Miért magyar iskola? címmel indított videósorozatunkban ismert közéleti szereplők vallanak 

a magyar iskola és az anyanyelvi oktatás fontos szerepéről. Tizennyolcadik rész. 
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https://www.maszol.ro/index.php/kultura/111155-delibabok-helyett-realis-onszemlelet-nagyinterju-romsics-ignaccal
https://ma7.sk/tajaink/egy-zoboralji-magyar-ovoda-alapkovet-raktak-le-nagycetenyben
https://ma7.sk/kozelet/a-szlovak-ombudsman-szerint-nagyszarvan-megsertik-a-gyermekjogokat
https://ma7.sk/kozelet/a-szlovak-ombudsman-szerint-nagyszarvan-megsertik-a-gyermekjogokat
https://ma7.sk/kozelet/miert-magyar-iskola-benko-fruzsina-borbala-valaszol-video
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Miért magyar iskola? Furik Csaba válaszol 
2019. április 26. – Ma7.sk 

Miért magyar iskola? címmel indított videósorozatunkban ismert közéleti szereplők vallanak 

a magyar iskola és az anyanyelvi oktatás fontos szerepéről. Tizenkilencedik rész. 

 

A Híd és az MKP együttműködése a régiófejlesztés érdekében 
2019. április 26. – Új Szó 

Két jelentős beruházás valósult meg az érsekújvári járásbeli Muzslán a környezetvédelmi 

minisztérium európai uniós környezetvédelmi operatív programja jóvoltából. Tegnap adták át 

a felújított községházát és év elejétől működik a párkányi régióbeli községben a 

hulladékgazdálkodási program. Év elején nyitották meg a 416 ezer eurós támogatásból 

létesített gyűjtőudvart, amelyet nyolcvan százalékos európai uniós, tizenöt százalékos állami 

támogatásból, valamint öt százalékos önrészből építettek. 

 

Kiemelkedően fontos az anyanyelvű óvodai nevelés 
2019. április 27. – Ma7.sk 

Sok gyermeknek nem adatik meg, hogy anyanyelvén tanuljon, az pedig, hogy anyanyelvi 

óvodába járjon még kevesebbnek. Pedig a szakemberek egyöntetű véleménye szerint a 

kisgyermekeknek a legelőnyősebb az anyanyelvű óvodai és bölcsődei nevelés, hiszen a 

hároméves, vagy az attól fiatalabb gyermekek többsége csupán ezt a nyelvet érti meg. A 

Nyitrai járásban jelenleg nincsen magyar nevelési nyelvű óvoda, csupán a koloni óvodában 

van egy magyar csoport. A zoboralji magyar gyermekek nagy részének így egyáltalán nem 

elérhető a magyar nyelvű óvodai képzés. 

 

Miért magyar iskola? Benko Tünde válaszol 
2019. április 27. – Ma7.sk 

Miért magyar iskola? címmel indított videósorozatunkban ismert közéleti szereplők vallanak 

a magyar iskola és az anyanyelvi oktatás fontos szerepéről. Huszadik rész. 

 

Tornalja: Újabb magyar iskola szűnik meg a Felvidéken 
2019. április 27. – Ma7.sk 

Besztercebánya megye önkormányzata a napokban döntött a tornaljai magyar gimnázium 

megszüntetéséről. Az intzézmény 2019 szeptemberében már nem nyitja meg kapuit, 70 év 

után törlik az oktatási intézmények hálózatából. Az ok, diákhiány. A várost ciklusok óta 

magyar politikus, Szögedi Anna (MKP) vezeti. A régió, és az iskola szélesebb vonzáskörzete 

nem tekinthető szórványnak. Ezt támasztja alá az is, hogy a városban elég magyar él ahhoz, 

hogy saját polgármesterük legyen. 
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https://ma7.sk/kozelet/miert-magyar-iskola-furik-csaba-valaszol-video
https://ujszo.com/regio/atadtak-a-felujitott-kozseghazat-muzslan
https://ujszo.com/regio/atadtak-a-felujitott-kozseghazat-muzslan
https://ma7.sk/kozelet/oktatas/kiemelkedoen-fontos-az-anyanyelvu-ovodai-neveles
https://ma7.sk/kozelet/miert-magyar-iskola-benko-tunde-valaszol-video
https://ma7.sk/kozelet/miert-magyar-iskola-benko-tunde-valaszol-video
https://korkep.sk/cikkek/mindennapjaink/2019/04/27/tornalja-ujabb-magyar-iskola-szunik-meg-a-felvideken/
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Komáromban zárult a 21. Felvidéki Tavaszi Emlékhadjárat 
2019. április 28. – Ma7.sk 

Vasárnap Észak- és Dél-Komáromban zárult a háromnapos 21. Felvidéki Tavaszi 

Emlékhadjárat. Keszegh Béla polgármester a Klapka téren, túlparti kollégája, Molnár Attila 

pedig az ottani polgármesteri hivatal melletti parkban fogadta a bevonuló huszárokat és a 

gyalogságot. Tárnok István parancsnok-főszervező jelentése után Keszegh Béla 

köszöntőjében, Vass László, a Magyar Huszár és Katonai Hagyományőrző Szövetség 

becsületbírája pedig múltidéző előadásában egyaránt kiemelte a 170 évvel ezelőtti, sorsdöntő 

komáromi csata jelentőségét. 

 

Az ombudsmani jelentés visszásságai 
2019. április 28. – Ma7.sk, Felvidék Ma 

A gyermekek jogaiért felelős biztos 2018-as jelentése, mely most került nyilvánosságra, külön 

fejezetben foglalkozik az államnyelven való művelődés jogának kérdéskörével Szlovákiában. 

Az elemzés a gyermekek jogaival foglalkozó 1989-es nemzetközi keretegyezmény alapján azt 

állapítja meg, hogy a szlovákul tanulni kívánó gyermekek jogai sérülnek Nagyszarván. Az 

emberjogi kérdéssé emelkedett konfliktus azonban az MKP szerint tudatosan felnagyított, a 

precedens teremtésének szándékával generált ellentét, melyben nem az azonos megítélés elve 

érvényesül. 

 

Elmondta véleményét a lehetséges együttműködésről a Híd, az MKP és a 
Magyar Fórum 
2019. április 28. – bumm.sk, Körkép 

A kormányon lévő Híd, valamint a parlamenten kívül ragadt MKP és a nemrég alakult 

Magyar Fórum sem zárja ki, hogy a három párt elbeszélgessen egy lehetséges 

együttműködésről. A Focus ügynökség legfrissebb közvélemény-kutatása szerint már a Híd 

sem kerülne be a parlamentbe. Az MKP már évek óta azon kívül van, s a felmérés szerint ott 

is maradna. "Sosem utasítottuk el más pártok kezdeményezéseit azt illetően, hogy 

együttműködésről tárgyaljunk. A Híd már a kezdetektől helyet foglal a parlamentben, mi több 

az elmúlt három évben kormánypárt, mely idő alatt konkrét eredményeket ért el az oktatás, a 

kultúra, a regionális fejlődés és a szociális politika terén" - nyilatkozta a TASR 

hírügynökségnek Debnár Klára, a párt szóvivője. 

 

„A vajdasági magyarság helye az Európai Unióban” 
2019. április 28. – Pannon RTV, Vajdaság MA, Magyar Szó 

Teltházas közönség előtt tartottak lakossági fórumot Magyarkanizsán az Ifjúsági Otthonban. 

A vajdasági magyarság helye az Európai Unióban és a Délvidéki Sajtóklub elnevezésű 

fórumon Deutsch Tamás és Deli Andor EP-képviselők, valamint Pásztor István, a Vajdasági 

Magyar Szövetség elnöke beszélt arról, hogy mi a tétje a május 26-i európai parlamenti 

választásnak. A mintegy két órás fórum a Délvidéki Sajtóklub elnevezésű eseménnyel 
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https://ma7.sk/tajaink/komaromban-zarult-a-21-felvideki-tavaszi-emlekhadjarat
https://ma7.sk/kozelet/oktatas/az-ombudsmani-jelentes-visszassagai
https://www.bumm.sk/belfold/2019/04/28/elmondta-velemenyet-a-lehetseges-egyuttmukodesrol-a-hid-az-mkp-es-a-magyar-forum
https://www.bumm.sk/belfold/2019/04/28/elmondta-velemenyet-a-lehetseges-egyuttmukodesrol-a-hid-az-mkp-es-a-magyar-forum
https://pannonrtv.com/rovatok/politika/vajdasagi-magyarsag-helye-az-europai-unioban
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kezdődött, ahol Gajdics Ottó és Szentesi Zöldi László magyarországi újságírók taglalták azt, 

hogy Európában mit ér jelenleg az őshonos nemzeti közösségek szava, és hogy ez miként 

változhat a választás után. 

 
Horgos: Családi találkozót szervezett a Poverello Alapítvány 
2019. április 28. – Vajdaság MA, Pannon RTV 

Családi találkozót tartottak vasárnap a Poverello Alapítvány szervezésében, a Bethlen Gábor 

Alapkezelő Zrt. támogatásával a horgosi Domus Pacisban. A rendezvény elsődleges célja a 

szülők, a gyermekek és a nevelők közötti együttműködés erősítése volt, illetve az, hogy a 

tervezett tevékenységeken, előadásokon keresztül hozzájáruljon a család társadalmi 

szerepének megerősítéséhez, az életvezetési kompetenciák fejlesztéséhez, a családi összetartó 

erő növeléséhez. 

 
Zenta: Megemlékezés a zsidótemetőben 
2019. áprilsi 29. – Vajdaság MA, Pannon RTV 

Mementó címmel tartottak megemlékezést ma délután Zentán, a város zsidó lakosságának 

elhurcolása 75. évfordulója kapcsán. A koszorúzáson Czegledi Rudolf polgármester és 

Szabados Róbert a Szerbiai Zsidó Hitközségek Szövetségének elnöke mondott beszédet. A 

zentai zsidó temetőben régebben magánkezdeményezésként indított megemlékezésekhez 

mára már csatlakoztak az önkormányzat és civil szervezetek képviselői, s évről évre 

meghívják a zsidó szervezetek tagjai is.  

 

A Dévai Szent Ferenc Alapítvány gyermekei léptek fel Szabadkán 
2019. április 26. – Pannon RTV 

A Gyertek gyorsan emberek! című előadást mutatták be. Vajdasági körútra érkezett a 

Kolostori Kölyökszínház, Újvidék és Szabadka után Horgoson és Magyarkanizsán 

vendégszerepelnek. Michele Paulicelli: Forza Venite Gente című darabjának magyar 

változatát vitték színre. 

 

Táncoló tavasz a Népkörben 
2019. április 29. – Magyar Szó 

Április 29-e a tánc világnapja, és erről a világ számos országában különböző táncos 

rendezvényekkel emlékeznek meg. Szabadkán a Népkör Magyar Művelődési Központ 

csaknem két évtizede kiveszi a részét a tánc világnapjának megünnepléséből. Nem volt ez 

másképp az idén sem, hisz szombaton este sokadik alkalommal rendezték meg a Táncoló 

tavasz elnevezésű programot. A kezdetben helyi jellegű gyermek- és ifjúsági néptánctalálkozó 

mára regionálissá vált, és a fellépők között számos vajdasági településről érkező csoport 

mellett magyarországi előadókkal is találkozhattunk. 
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https://www.vajma.info/cikk/vajdasag/23614/Horgos-Csaladi-talalkozot-szervezett-a-Poverello-Alapitvany.html
https://www.vajma.info/cikk/vajdasag/23615/Zenta-Megemlekezes-a-zsidotemetoben.html
https://pannonrtv.com/rovatok/kultura/devai-szent-ferenc-alapitvany-gyermekei-leptek-fel-szabadkan
https://www.magyarszo.rs/hu/3973/vajdasag_szabadka/201147/T%C3%A1ncol%C3%B3-tavasz-a-N%C3%A9pk%C3%B6rben.htm
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Az Európai Bizottság tanulmányozni fogja a vitatott ukrán nyelvtörvényt 
2019. április 26. – MTI, hirado.hu   

Az Európai Bizottság meg fogja vizsgálni a sokak által bírált ukrán nyelvtörvény végleges 

szövegét, amelyet előző nap fogadott el a kijevi parlament - jelentette ki pénteken a brüsszeli 

testület illetékes szóvivője. Maja Kocijancic újságírói kérdésre válaszolva elmondta, tudnak 

róla, hogy az ukrán törvényhozás csütörtökön megszavazta a tervezetet, most a közzétételre 

várnak, s ezt követően elemezni fogják a szöveg tartalmát. Kiemelte: már többször is 

felszólították az ukrán hatóságokat arra, hogy nyújtsák be a törvény tervezetét a Velencei 

Bizottsághoz, várják meg annak álláspontját, és csak ezt követően kerülhessen sor a hatályba 

lépésre. 

 
Klimkin: Magyarország szándékosan élezi a viszonyt Ukrajnával a nyelvtörvény 
kapcsán 
2019. április 26. – MTI, karpatalja.ma, hirado.hu   

Pavlo Klimkin ukrán külügyminiszter kijelentette pénteken, hogy Magyarország az ukrán 

parlament által csütörtökön elfogadott nyelvtörvényt bírálva szándékosan élezi a viszonyt 

Ukrajnával. "Úgy gondolom, hogy magyar partnereink szándékosan a konfrontációt 

választották" - jelentette ki egy kijevi sajtótájékoztatón az ukrán miniszter a Jevropejszka 

Pravda hírportál szerint. Hozzátette, hogy beszélni kíván erről Szijjártó Péter 

külügyminiszterrel Brüsszelben, a NATO keleti partnerségi programjának két hét múlva 

esedékes miniszteri szintű értekezletén. Szavai szerint meg kell érteni a nyelvtörvény 

fontosságát az ukrán nyelv védelmében, és azt, hogy semmilyen esetben sem korlátozza senki 

jogait. Megjegyezte, hogy minden további lépést a törvény teljesítésében az ukrán kormány 

fog meghatározni. Kiemelte, hogy most nyilvános munkának kell kezdődnie arról, miként 

hajtják végre a jogszabályt. 

 

A parlament megkurtítaná Zelenszkij hatásköreit, ő viszont feloszlathatja a 
törvényhozást 
2019. április 26. – karpatalja.ma 

Az Önsegély (Szamopomics) párt által benyújtott törvénytervezet jelentősen szűkítené az 

államfő alkotmányos jogait – jelentette ki Dmitro Razumkov, Volodimir Zelenszkij 

megválasztott ukrán elnök stábjának szóvivője pénteken. Zelenszkij ugyanakkor 

feloszlathatja a törvlényhozást. Razumov szerint szükség van egy törvényre, amely pontosan 

szabályozza az elnök hatásköreit, de olyan, ami az alkotmány keretein belül marad. Kifejtette, 

hogy a parlament előtt jelenleg lévő indítvány viszont tovább szűkítené az államfő jogait. 

Elvenné tőle a jogot, hogy ő jelölje a külügy- és a védelmi minisztert, valamint a külső 

hírszerzés főnökét. “Csak a főügyész és az Ukrán Biztonsági Szolgálat (SZBU) főnöke 

maradna meg, de a helyettes vezetőket már a kormány nevezné ki” – tette hozzá. 
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https://www.hirado.hu/kulfold/cikk/2019/04/26/tanulmanyozni-fogja-a-vitatott-ukran-nyelvtorvenyt-az-europai-bizottsag
http://www.karpatalja.ma/karpatalja/kozelet/a-parlament-megkurtitana-zelenszkij-hataskoreit-o-viszont-feloszlathatja-a-torvenyhozast/
http://www.karpatalja.ma/karpatalja/kozelet/a-parlament-megkurtitana-zelenszkij-hataskoreit-o-viszont-feloszlathatja-a-torvenyhozast/
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Tájházak napja a Nagyberegi tájházban 
2019. április 28. – karpatalja.ma 

Néprajzi és történelmi előadás, népi játék, kézműves foglalkozás és íjászat várta az 

érdeklődőket szombaton a Nagyberegi tájházban. A szervezők igazi tavaszi kavalkáddal 

készültek a magyarországi Tájházak Napja programsorozathoz kapcsolódva. A Tájházak 

Szövetsége minden évben a Szent György napjához legközelebb eső szombaton szervezi meg a 

tájházak összefogását jelképező, a közösség erősítését szolgáló Tájházak Napját. A 

magyarországi és a határokon túli magyar vonatkozású tájházakat megszólító 

eseménysorozat idén kétnapos, április 27-28-án zajlik. A programban minden olyan tájház 

regisztrálhatott, mely tagja a Szövetségnek. 

 

35 éves a Kaláka-Club 
2019. április 27. – volksgruppen.orf.at 

Április 25-én tartotta meg az Ausztriai Magyar Gazdasági Érdekközösség - Kaláka-Club - 

fennállásának 35. évfordulója alkalmából szervezett nemzetközi konferenciáját. Az 

eseményen a Kárpát-medence különböző régióinak magyar vezetői számoltak be az elmúlt 

évek sikereiről. 

 
Központi Szövetség: Ady Endre pályázat 
2019. április 28. – volksgruppen.orf.at 

Az Ausztriai Magyar Szerveztek és Egyesületek Központi Szövetsége irodalmi pályázatot 

hirdet amatőr íróknak és költőknek. A pályázat témája Ady Endre, műfaja lehet vers, próza, 

novella vagy mese, maximum 3 oldal terjedelemben. A kreatívabb versenyzők rajzokkal is 

kiegészíthetik írásukat. 

 

Estöri-döntő Kismartonban 
2019. április 28. – volksgruppen.orf.at 

14 kárpát-medencei magyar diákcsapat részvételével rendezték meg április 27-én 

Kismartonban az Estöri Kreatív Történelmi Verseny döntőjét. A vetélkedőt 3. alkalommal 

szervezte meg az Esterházy Magánalapítvány, hogy ráirányítsa a figyelmet a történelmi és 

kulturális örökségre. 
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http://www.karpatalja.ma/karpatalja/kultura/tajhazak-napja-a-nagyberegi-tajhazban/
https://volksgruppen.orf.at/magyarok/stories/2978459/
https://volksgruppen.orf.at/magyarok/stories/2977222/
https://volksgruppen.orf.at/magyarok/stories/2977222/
https://volksgruppen.orf.at/magyarok/stories/2978574/
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Elektronikus sajtó 

 

 

Öt kontinens 

2019. április 27. –Duna World 

 

A Melbourne-ie-i Gyöngyösbokréta néptáncegyüttes idén ünnepli fennállásának harmincadik 

évfordulóját. Az ausztráliai diaszpórában élő magyar tánccsoport célja már a kezdetektől is az 

volt, hogy az anyaországtól távol minél nagyobb közönséggel megismertesse népünk táncát, 

hagyományait és kultúráját. 

 

A Clevelandben élő magyarok öt felekezet, nyolc különböző templomában ünneplik az 

egyházi ünnepeket, köztük a húsvétot. A legendás régi magyar negyedben, a Szent Erzsébet 

templom is élettel telik meg ilyenkor. 

 

Clevelandben 1951-ben alakult meg,  az Egyesült Államokban elsőként a magyar 

cserkészmozgalom. Ma is négy cserkészcsapat működik a városban. A fiúké és a lányoké 

mellett két felnőtt csapat is heti rendszerességgel tart összejöveteleket. 

 

A San Fernando Völgyi Magyar Református Egyház temploma a magyar közösség otthona is. 

A húsvét minden évben kiemelt alkalom, Jézus feltámadásának ünnepén körülbelül 

kétszázan gyűltek össze a templomban. 

 

A hidegháború időszakában,  a nem is annyira képzeletbeli vasfüggöny mögött, 

szülőföldjüknek, Magyarországnak is Európát álmodtak a Bécsbe emigrált honfitársaink. Így 

született meg az Europa-Club, melynek hitvallása: a magyar kultúra szolgálatában, Bécsben. 

 

 

Térkép 

2019. április 27. – Duna World 

 

Magyarország Érdemes Művésze díjjal tüntették ki Pál István Szalonnát, Budapesten. A 

kárpátaljai származású Liszt Ferenc díjas magyar népzenész és bandája nemcsak  a magyar 

https://www.mediaklikk.hu/video/ot-kontinens-2019-04-27-i-adas/
https://www.mediaklikk.hu/video/terkep-2019-04-27-i-adas/
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népzene bemutatására és továbbadására kötelezte el magát, de a fiatal tehetségek felkutatását 

is küldetésének érzi.  

Hangszersimogatót szervezett a nagyváradi Csillagocska Alapítvány óvodások és kisiskolások 

számára. A rendezvényen a gyerekek különböző népi hangszereket ismerhettek meg, 

amelyeket rögtön ki is próbálhattak. A programot a Budapesti Hagyományok Háza 

támogatta.  

 

Játék és nevetés, nemzetismerettel és erős öntudattal: első alkalommal szerveztek 

Összmagyar Cserkészvetélkedőt Erdélyben, amelyre a Kárpát-medence minden szegletéből 

érkeztek gyerekek. Az ismeretszerzés és a csapatmunka fejlesztése mellett a szervezők 

szerettek volna alkalmat teremteni arra, hogy a résztvevők megtapasztalhassák az 

összetartozás érzését.  

 

A Felvidékről kitelepítettek emléknapján Dunaszerdahelyen is megemlékezést tartottak. A 

Magyar Megmaradásért Polgári Társulás és a Pázmaneum Polgári Társulás szervezésében a 

település lakosai a kitelepítettek emlékművénél gyűltek össze.   

 

Tartós szeretet elnevezéssel indított adománygyűjtési akciót a Katolikus Karitász. Civil 

felajánlásokból 170 tonna tartós élelmiszer gyűlt össze. Az adományból a kárpátaljai 

rászorulóknak is juttatott a segélyszervezet.  

 

Az Ady Endre emlékév részeként megújul az Ady Endre emlékmúzeum Nagyváradon. Az 

épület, az egykori Mülleráj, Ady Endre egyik kedvenc helye volt, gyakran itt fogalmazta meg 

cikkeit.  

 

Szemétgyűjtésre gyűltek össze a felvidéki Battyán településen a horgászok és az 

önkormányzat dolgozói. Egy 24 km-es szakaszon szedték össze a szemetet a Latorca partján, 

Dél-Szlovákia legkeletibb térségében.  

 

Kerékpárutat szeretnének a Nagyvárad melletti Bihar község lakói. A település egy forgalmas 

főút mentén fekszik, így ott szinte lehetetlen kerékpárral közlekedni. Egy önkéntes csapat 

szemétgyűjtést szervezett a községben, hogy a környezet tisztántartása mellett a kerékpárút 

fontosságára is felhívja a figyelmet.  

 

Kassáról indulva 18, az Unesco Világörökség listáján szereplő történelmi és természeti 

látnivaló érhető el 100 percen belül. Különleges barlangok, várak, templomok, a Vihorláti 
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ősbükkös és sok más természeti és kulturális érdekesség. Persze a térség nem csak 

Világörökségi listán szereplő látnivalókat rejt magában.  

 

Mindannyiunknak volt gyerekkorában olyan játéka, amely valamiért kedvesebb volt a 

többinél. Ha sokszor csúnyább és elnyűttebb is, de az volt a kedvenc, mert képzeletünkben 

csodás tulajdonságokkal ruházhattuk fel. Ilyen például egy textilbaba, amely varázslatos 

világot teremthet egy kislány életében. Következő riportunkban egy délvidéki hölgyet 

mutatunk be Önöknek, aki rongybabákat készít.  

 

 

Határok nélkül 

2019. április 26. – Kossuth Rádió 

 

Május negyedikén tisztújító értekezletet tart a legnagyobb délvidéki magyar szervezet, a 

Vajdasági Magyar Szövetség. Erről, valamint a magyar-szerb viszonyról és más 

nemzetpolitikai kérdésről is beszélt az Újvidéki Rádió vendégeként Pásztor István, a 

Vajdasági Magyar Szövetség elnöke. A riporter Ternovácz István.  

 

A Csíki Magánjavak nevű vagyonközösség egykor 60 ezer kataszteri erdő- és legelőbirtok volt, 

számos ingatlannal, épülettel együtt, hatalma értéket képviselt.. 1990 után voltak rá 

próbálkozások, hogy visszaszerezzék, de mindig elgáncsolták az állami hivatalok.  Egyetlen 

ingatlan kivétel, - ma a Dévai Szent Ferenc Alapítvány által használt hajdani csíksomlyói 

árvaház, amit Csíkszereda város visszaadott. A napokban ismét elbukott egy 

törvénykezdeményezés. Részletek  Oláh-Gál Elvirától. 

 

Kárpát-medence tehetségtérképen hét felvidéki tehetségpont található, az egyik a Szenczi 

Molnár Albert Alapiskola. Magyarországon a 2006-ban kezdődött a tehetséges fiatalok 

intézményes keretek közt történő felkarolásának, tehetségbiztosítási rendszerének kiépítése. 

A tehetségpontok, és újabban a jógyakorlatok hálózatának kiépítése azzal a céllal kezdődött, 

hogy a mindenütt fellelhető tehetséges gyerekeket, fiatalokat tútorhálózaton, pályázatokon 

keresztül támogatásban részesítsék, hogy tehetségüket a legjobban ki tudják bontakoztatni a 

Kárpát-medencei magyar iskolákban. A szenci alapiskola igazgatójával, Matús Mónikával 

Haják Szabó Mária beszélgetett. 

 

A felvidéki 7 tehetségpont egyikének, - a Szenczi Molnár Albert Alapiskolának az igazgatóját 

Matús Mónikát hallottuk.  Két pont között a legrövidebb út a tehetség, hirdeti a tehetség. hu 

honlap. És valóban… , most fogunk egy vonalzót és Szenc és Magyarkanizsa között húzunk 

https://www.mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth?date=2019-04-26_18-02-00&enddate=2019-04-26_18-40-00&ch=mr1


 

 

 

Napi Nemzetpolitikai Sajtószemle – 2019. április 29. 
14 

egy egyenest. Mert Magyarkanizsán is van egy tehetségpont – nem az egyetlen vajdaságban.  

Ide járt – ugyan évekkel ezelőtt -,  az a 3 délvidéki fiatalember, akik a ma záródó Év 

diáktervező versenyén kiváló eredményeket értek el.  

Másodszor hirdették meg az "Év diáktervezője" versenyt szakgimnazisták és nappali 

tagozaton, szakirányú felsőoktatásban tanuló hallgatók részére. A döntőt tegnap és ma 

tartották Salgótarjánban. Itt találkozott a 3 délvidéki versenyzővel Tarnóczi László. 

 

Műemlékvédelmi szakmai napot tartott csütörtökön Szabadkán a Teleki László Alapítvány és 

a Magyar Nemzeti Tanács. A határon túli magyar épített örökség felmérése és megóvása 

program részeként a templomok, az egyházi kegytárgyak és dokumentumok megőrzéséről és 

felújításáról volt szó. A vajdasági gyakorlatáról Silling Léda néprajzkutató, a szabadkai 

Községközi Műemlékvédelmi Intézet igazgatója beszélt.  Németh Ernővel először is azt 

tisztázták, hogy mit jelent a gyakorlatban, ha egy templom védettséget kap?  

 

Borostyánkő vára azonban több 100 éve  nagyon is áll. Nevét nem a környéken bányászott 

ásványról kapta, hanem a z ókori kereskedelmi útvonalról a borostyánútról, vagy ha úgy 

tetszik a borotyánkő-útról. A vár a 17 századtól a Batthyány család tulajdona volt, de más 

magyar vonatkozása is van a ma Burgenlandban álló várnak, amelyről Posch Ede honismereti 

vezető mesélt Benkei Ildikónak.  

 

 

Határok nélkül 

2019. április 27. – Kossuth Rádió 

 

Április 25-én volt 15 éve, hogy újra köztéren áll Aradon az 1848–1849-es forradalom és 

szabadságharc vértanúinak emlékműve, a Szabadság-szobor. A jubileum előtt egy nappal, 

szerdán ünnepséget szerveztek Aradon a helyi magyar közösség és az RMDSZ országos 

vezetőinek részvételével, a rendezvényről már beszámoltunk. Ezúttal Zala György 

monumentális alkotásának történetét és a kisebbségbe szorult határon túli magyarságéhoz 

hasonló hányattatott sorsát mutatja be Pataky Lehel Zsolt összeállítása. 

 

Azt állítják a szakértők, hogy a kárpátaljai magyar könyvkiadást az elmúlt időszakban főleg a 

Szovjetunió munkatáboraiba elhurcolt magyarok szenvedéstörténetének a bemutatása 

határozta meg. Az 1992-ben beindított Kárpátaljai Magyar Könyvek sorozatban eddig 

csaknem 300 kötet jelent meg. Néhányan vagyunk, de fanatikusan továbbvisszük a 

könyvkiadást - mondja Dupka György, az Intermix Kiadó vezetője, akit Iváncsik Attila kért 

mikrofon elé. 

https://www.mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth/?date=2019-04-27_18-01-46&enddate=2019-04-27_18-39-46&ch=mr1
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A szórványban magyar lap kiadása állandó küzdelmet jelent a megmaradásért – mondja 

Graur János, a Temesváron megjelenő Heti Új Szó főszerkesztője és kiadója, aki csaknem 

ötven esztendeje dolgozik bánsági újságíróként. Az Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület 

Spectator-díjjal tüntette ki a magyar sajtó és a közösség megmaradása érdekében a 

szórványban végzett kitartó munkájáért a nyolcvan éves Graur Jánost. A kitüntetettel Lehőcz 

László beszélgetett. 

 

Ugyancsak az Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület elismerését vehette át Szabó Ferenc 

temesvári tanító, a Bokréta néptáncegyüttes vezetője. Ő Kallós Zoltán-díjat kapott a 

temesvári gyermek- és ifjúsági néptánc-mozgalom több mint két évtizedes lelkes 

szervezéséért, közművelődési munkásságának elismeréseként. Lehőcz László először a 

kezdetekről kérdezte Szabó Ferencet. 

 

Az idei Jászai Mari-díj egyik kitüntetettje a szabadkai Kálló Béla színművész. Március 13-án, 

Budapesten nem tudta átvenni az elismerést, mert éppen egy kanadai turnén járt. A Petőfi és 

Arany barátságát bemutató Szabadságharc című kétszemélyes darab egyik szereplője volt. 

Most, hogy már hazaért hamarosan átveheti a díjat a Szabadkai Magyar Főkonzulátuson. A 

díjról és a turnéról is Németh Ernő kérdezte Kálló Bélát. 

 

 

Határok nélkül 

2019. április 28. – Kossuth Rádió 

 

A Székely Hadosztály volt a neve annak a katonai egységnek, amelyet 1918. december 1. után, 

az Erdélybe betört román csapatok elleni védekezésként hoztak létre. Három nagyobb részből 

tevődött össze: a kolozsvári ezredtörzsből, a székelyföldi határezredek maradványaiból, 

valamint a menetközben a frontról hazatérő és melléjük csapódó hadosztálytöredékekből. 

Számos katonai küldetést sikerrel teljesítettek. Helyzetüket  nehezítette, hogy a 

Tanácsköztársaság alakulatai ellenségként tekintettek a Székely Hadosztályra, sőt, számos 

csetepaté is volt a két fegyveres erő között. Parancsnokuk Kratochvill Károly, akit Erdély 

második Bemjének neveztek  2019. január elején adta parancsba a fegyveres ellenállást a 

csucsai vonalon, és április 26-án Demecsernél tette le a fegyvert. Lehőcz László a Székely 

Hadosztály 100 éves évfordulója kapcsán rendezett temesvári találkozón előadó  Domonkos 

László író, újságíró, a Trianoni Szemle szerkesztőbizottságának tagját kérdezte, hogy hogyan 

kezdett foglalkozni Kratochvill Károly és a Székely Hadosztály történetével. 

 

https://www.mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth?date=2019-04-28_18-02-15&enddate=2019-04-28_18-40-15&ch=mr1
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2019. április 19-én volt száz éve annak, hogy a Fekete-Körös völgyi Köröstárkányban és 

Kisnyégerfalván a román katonai és félkatonai alakulatok, valamint a hozzájuk csapódó 

környékbeli fegyveres románok száznál is több helybéli magyart gyilkoltak. Erre a húsvét 

szombatján történt tragédiára emlékezve tartott Nagyváradon könyvbemutatóval egybekötött 

múltidézést. 

A Székely Hadosztály története c kötetről – amelynek 2. bővített kiadása jelent meg – az egyik 

szerző, Nagy Szabolcs történésszel beszélgetett Ionescu Nikolett.  

 

A felvidéki magyarok helyzet világi és egyházi, vonatkozásban rendezett,  különösebb 

nemzetiségi ütközések sem jellemzik ott élők mindennapjait,  -  mondja , Zombori István 

egyháztörténész egy a közelmúltban  a térségről tartott tanácskozás moderátora.. Ez a 

megállapítás azonban rögtön árnyaltabbá válik,  ha visszatekintünk az elmúlt 100 éves 

időszakra. Tráser László beszélgetése.   

 

Hatalmas adatbázis, szakmai háttéranyag, és információ. A pedagógusszövetség 

megrendelésére átfogó felmérés készült a romániai magyar pedagógustársadalomról. Az 

eredmény hosszú évekre munkát ad a kutatóknak. Az első átfogó tanulmányt Csíkszeredában 

mutatták be.  Itt készült Oláh-Gál Elvira összeállítása. 

 

A szomszéd fűje sem mindig zöldebb. Ez volt a címe a magyarkanizsai ifjúsági szervezetek 

közös rendezvényének, amelyen olyan fiatalok vettek rész, és osztották meg tapasztalataikat, 

akik külföldre mentek, majd hazatértek, akik kétlaki életet folytatnak, illetve olyanok, akik 

vállalták a röghöz kötöttséget. Az volt az általános megállapítás, hogy sehol sem könnyű.  

Németh Ernő elsőként két szervezőt kérdez, Vigi Sárát és Ivanovics Laurát. 

 

 

 

 

 


