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Nyomtatott és online sajtó 
 

Potápi: 600 millió forint külhoni civil és egyházi szervezetek, vállalkozások 
gyermekbarát tevékenységének támogatására 
2019. április 29. – MTI, Origo, 888.hu, Magyar Nemzet, Hír Tv, Mandiner, Propeller, 

Felvidék Ma, Körkép, Ma7.sk, karpatalja.ma, Pannon RTV 

Potápi Árpád János nemzetpolitikai államtitkár hétfőn sajtótájékoztatót tartott. Közölte, hogy 

összesen 600 millió forintos kerettel a szomszédos országokban működő civil és egyházi 

szervezetek, valamint vállalkozások gyermekbarát tevékenységének támogatására hirdetett 

meg pályázatokat a Miniszterelnökség. A politikus kifejtette, hogy a pályázati felhívások célja 

olyan külhoni magyar civil és egyházi szervezetek, valamint vállalkozók támogatása, amelyek 

gyermekbarát tevékenységet folytatnak, gyermekbarát szolgáltatást nyújtanak. Gyermekbarát 

tevékenység alatt egyéni és csoportos foglalkozásokat, tehetséggondozást, családi 

programokat és fesztiválokat, gyógypedagógiai fejlesztéseket, gyermekbarát tevékenységhez 

kapcsolódó eszközbeszerzéseket, valamint szabadidős- és sport tevékenységeket értenek. 

Ismertette, miszerint civil és egyházi szervezetek gyermekbarát tevékenységét 300 millió 

forinttal támogatják, a másik pályázat a vállalkozások gyermekbarát tevékenységének 

támogatását célozza, szintén 300 millió forintos kerettel. 

 
Orvostanhallgatók: rosszindulatú diszkrimináció folyik a MOGYTTE-n  
2019. április 29. – transindex.ro 

A diákok megteszik a magukét, az elmúlt időszakban több tüntetést szerveztek: tüntettek a 

Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem és a Petru Maior Egyetem 

összeolvasztása ellen, az egységesített vizsgáztatási rendszer bevezetése ellen, az ösztöndíjak 

csúszása és hátrányos elosztása miatt, januárban az angol kar mintájára követelték az önálló 

magyar főtanszék létrehozását és legutóbb, a hónap elején, a vizsgáztatás miatt meghurcolt 

magyar oktatók támogatásaként is folyosóra vonultak. Petíciókat és sajtóközleményeket 

írnak, de egyre inkább úgy érzik, ez túl sok időt vesz el a tanulástól, ráadásul 

szélmalomharcot folytatnak egy sokkal jobban taktikázó vezetőséggel szemben. Időnként 

pedig még azzal is megvádolják őket, hogy “nem jól tüntetnek”.  

 

Számos sebből vérzik a romániai magyar tankönyvkiadás a BBTE oktatói szerint  
2019. április 29. – maszol.ro 

Az elmúlt harminc évben egyre gazdátlanabb, átgondolatlanabb és kiszámíthatatlanabb a 

romániai magyar tankönyvek kiadása – hívta fel a figyelmet nyílt levélben a Babeș–Bolyai 

Tudományegyetem Bölcsészkarának oktatóközössége.  A levél aláírói egyrészt a 

tankönyvkiadást szabályozó törvénykezés gyakori változását nehezményezik. „Mára odáig 

fajult a helyzet, hogy három egymást követő tanév tankönyvei három teljesen eltérő 
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https://www.origo.hu/itthon/20190429-600-millio-forint-kulhoni-gyermekbarat-tevekenysegek-tamogatasara.html
https://www.origo.hu/itthon/20190429-600-millio-forint-kulhoni-gyermekbarat-tevekenysegek-tamogatasara.html
http://itthon.transindex.ro/?cikk=27783&Orvostanhallgatok_rosszindulatu_diszkriminacio_folyik_a_MOGYTTEn
https://www.maszol.ro/index.php/tarsadalom/111173-szamos-sebb-l-verzik-a-romaniai-magyar-tankonyvkiadas-a-bbte-oktatoi-szerint
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szabályozás alapján készülnek, hiszen a gyakran cserélődő tanügyminiszterek 

kezdeményezésére évről évre új rendeletek, törvények, módszertanok születnek a 

tankönyvkiadás szabályozására” – mutatnak rá, hozzátéve, hogy a Romániai Magyar 

Pedagógusok Szövetségének (RMPSZ) munkacsoportja minden esetben benyújtja 

módosításai javaslatait, ám ezeket soha nem veszi figyelembe az oktatási minisztérium.  

 
Román emlékművet avatnak az Úz-völgyében 
2019. április 29. – szekelyhon.ro, Krónika 

Nagyszabású ünnepségen avatnak román katonai emlékművet az úzvölgyi sírkertben. A 

második világháborúban elesett magyar és német katonák, illetve civilek emlékére állított 

fakeresztek mellé már számos betonkeresztet állítottak, illetve egy nagyobb emlékművet is 

emeltek a két világégésben hősi halált halt román katonáknak. Az 1944. augusztus-

szeptemberében zajló Úz-völgyi harcokban egyébként nem vettek részt román alakulatok. 

 

Vincze: Európában új kaput nyithatunk a Minority SafePack kezdeményezéssel 
2019. április 29. – transindex.ro 

Nyelvünk, szimbólumaink, magyar iskoláink elleni támadásoknak vagyunk elszenvedői az 

utóbbi időben, közösségi vezetőinket megpróbálják elbátortalanítani – mutatott rá Vincze 

Loránt Gyergyócsomafalván, ahol az önkormányzatot a székely zászló használata miatt perlik. 

"Ezek a támadások elfogadhatatlanok, ezt ki kell mondanunk nemcsak itthon, de Európában 

is. Úgy tűnik, itthon ma a román többség részéről nincs szándék a helyzet rendezésére, de 

Európában új kaput nyithatunk a Minority SafePack kezdeményezéssel" – fogalmazott az 

RMDSZ európai parlamenti képviselőjelöltje, a FUEN elnöke. Bízunk benne, hogy az európai 

kisebbségvédelmi törvénnyel sikerül elérnünk, hogy szabadon használhassuk 

anyanyelvünket, szimbólumainkat, megtartsuk iskoláinkat – tette hozzá a vasárnap délután 

tartott választmányi ülésen. 

 

Winkler Gyula: meg kell akadályoznunk a kétsebességes Európa kiépítését  
2019. április 29. – transindex.ro, maszol.ro 

“Fontos választás előtt állunk, hiszen nemcsak a mi ügyeink, hanem az Európai Unió jövője a 

tét. Az EU válaszút előtt áll, akárcsak Bukarestben, az Európai Parlamentben is nagy zűrzavar 

van. Egyesek kétsebességes Európát szeretnének kiépíteni, ennek az elképzelésnek mi, a 

kelet-európai államok lennénk a vesztesei. Mi azért megyünk Brüsszelbe, hogy ennek az 

elképzelésnek a gyakorlatba ültetését megakadályozzuk, és jogainknak érvényt szerezzünk" – 

mondta el Winkler Gyula hétfőn, Nyárádmentén – Backamadarason, Székelyberén, 

Szentgericén, Csíkfalván és Nyárádremetén – tett látogatása alkalmából megszervezett 

lakossági fórumokon. 
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Pászkán Zsolt: a román alakulatok „bénázásában” bízhat az RMDSZ 
2019. április 30. – Krónika, maszol.ro 

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

kampányban – véli Pászkán Zsolt politikai elemző. A budapesti Külügyi és Külgazdasági 

Intézet Románia-szakértője a Krónikának kifejtette, 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. Az elemző úgy véli, az RMDSZ abban bízhat, hogy a román pártok eléggé 

„elbénázzák” a hivatalosan szombaton elkezdődött kampányt ahhoz, hogy végül viszonylag 

alacsony marad a részvételi arány. 

 

„Elbundázott” per miatt lemondásra szólította fel a városházi jegyzőt az RMDSZ 
az utcanévtáblák ügyében 
2019. április 30. – Krónika 

„Úgy veszítettünk, hogy esélyünk sem volt nyerni” – állapította meg Kali István, az RMDSZ 

marosvásárhelyi ügyvezető elnöke, miután kiderült, hogy a városháza jogi osztálya a 

prefektúra kezére játszott abban a perben, amelyet a kormányhivatal az utcanevek 

kétnyelvűsítési kísérlete miatt indított. A szövetség jogi végzettségű vezetője szerint Dianora 

Monica Cătană városházi jegyző nem biztosított megfelelő, szakszerű védelmet a tanács 2017 

októberében hozott határozatának, melyet a magyarellenességéről elhíresült, azóta leváltott 

Lucian Goga prefektus indított.  

 
A pályaválasztási tanácsadás csak „papíron” létezik: sem forrás, sem idő 
nincsen erre 
2019. április 30. – Krónika, szekelyhon.ro 

Égető hiányossága a román oktatásnak a pályaorientáció, és csupán a tanácsadó tanárok, 

pedagógusok jóindulatán múlik, hogy szakítanak-e rá időt. A székelyudvarhelyi Korrekta 

Egyesület ezért a pályaorientációs döntéseket segítő struktúrák székelyföldi meghonosítását 

tűzte ki céljául: projektjük részeként elsősorban a pedagógusok képzését látják 

megkerülhetetlennek, hisz ők azok, akik iránytűt adhatnak a fiatalok kezébe. Ezért a Bethlen 

Gábor Alap támogatásával továbbképzést rendeznek Székelyudvarhelyen május 3–4-én és 

10–11-én. Második lépésként pályaorientációs műhelymunkát rendeznek október–november 

folyamán, kísérleti jellegű mintaprojekt formájában, huszonnyolc fős diákcsoport 

részvételével. Záróakkordként ősszel nyílt nap is lesz, amelyre Székelyudvarhely valamennyi 

12–19 éves diákját elvárják. 
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Kétnyelvű óvodai beíratási űrlapokat küldött a Pro Civis a magyarlakta 
településeknek 
2019. április 29. – Ma7.sk, Felvidék Ma, Körkép 

A Pro Civis Polgári Társulás az iskolai beíratási nyomtatványok után újabb kétnyelvű 

űrlapcsomagot küldött Szlovákia magyarlakta településeinek, ezúttal az óvodai beíratások és 

ügyvitel megkönnyítése érdekében. Az óvodai beíratási iratcsomag óvodai beíratási kérdőívet, 

beíratási adatlapot, beíratási kérvényt tartalmaz, de nyilvántartólapot, beszoktatási adatlapot, 

különböző kiegészítő nyomtatványokat is, melyek megkönnyítik az érintett szülők és 

óvodapedagógusok munkavégzését. „Közös érdekünk, hogy magyar nevelési nyelvű 

óvodáinkban meghonosítsuk és természetessé tegyük anyanyelvünk, a magyar nyelv 

használatát a hivatali ügyvitelben is. Közösségünket erősítjük azzal, ha tudatosan élünk nyelvi 

jogainkkal. S ha ezt már az óvodában elkezdjük, anyanyelvű iskoláink presztízsét is javítjuk. 

Ezt a tudatos építkezést szeretnénk szolgálni, munkánkkal ösztönözni és elősegíteni” – áll a 

polgári társulás közleményében. 

 

VII. Szent Jobb-ünnepség 
2019. április 29. – Felvidék Ma 

A VII. Szent Jobb-ünnepségre Érsekújvár főterén és plébániatemplomában április utolsó 

szombatján, 27-én került sor. Az esemény igazodott az éppen nyolcvan esztendeje, 1939. 

április 30-án a városon áthaladó Aranyvonathoz, amely a Szent Jobbot szállította országjáró 

körútja keretében. A liturgiai körmenet a Szent Kereszt felmagasztalása plébániatemplom 

főbejáratától balra található Mariánumból indult, megkerülve a Szentháromság-szobrot, be a 

templomba. Utána a Szent Korona bevonulása következett a Szent László Lovagrend tagjai 

kíséretében. A himnusz eléneklése során a Szent Koronát nem helyezték az emelvényre, 

hanem a hívők felé a magasba emelték. Vitéz Berényi Margit, az ünnepség moderátora 

köszönőt mondott, melyben Márait idézve hangsúlyozva: „Magyarnak lenni nem állapot, 

magyarnak lenni magatartás!”  

 

Könyveink és dokumentumaink védelmében 
2019. április 30. – Magyar Szó 

Mint ahogyan korábban beszámoltunk arról, a múlt héten műemlékvédelmi szakmai napot 

tartottak a szabadkai Magyar Tannyelvű Tanítóképző Karon. A határon túli magyar épített 

örökség felmérése és megóvása című program keretében rendezett esemény szervezői az 

MNT és a budapesti Teleki László Alapítvány voltak. A szakmai nap résztvevői a 

magyarországi Tóth Zsuzsannának, az Országos Széchényi Könyvtár restaurátorának 

előadását is hallhatták, amelynek témája a könyv- és levéltári dokumentumok megőrzése és 

védelme volt. 
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II. Gazdaságtudományi vetélkedő a Rákóczi-főiskolán 
2019. április 29. – karpatalja.ma 

A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola immáron második alkalommal adott 

otthont a Gazdaságtudományi vetélkedő névre keresztelt tudományos csatának április 24-én. 

Az esemény kezdeményezői és egyben szervezői az anyaintézmény Számvitel és Auditálás 

Tanszékének, valamint a Felsőfokú Szakképzési Intézet számviteli szakbizottságának tagjai. A 

vetélkedő 2018-as sikerének köszönhetően már nem volt kérdés, hogy egy hagyomány 

megteremtése van kilátásban. 

 
 

 

Elektronikus sajtó 

 

Határok nélkül  

2019. április 30. – Kossuth Rádió 

 

A vajdasági magyarok uniós érdekképviseleti lehetőségeiről tartottak fórumot szombaton, 

Magyarkanizsán. A Vajdasági Magyar Szövetségnek már az elmúlt négy évben is volt európai 

parlamenti képviselője. Szóba kerültek az eddigi eredmények, a soron következő választások, 

illetve a tervek a következő ciklusban. Deutsch Tamást és Deli Andort, a FIDESZ-KDNP  

európai parlamenti képviselőit kérdezte a rendezvény után Németh Ernő. 

  

118 millió forintból épült meg az Eszék melletti Bellyén a Horvátországi Magyarok 

Demokratikus Közössége új médiaháza.  A korszerűen felszerelt épületben az Új Magyar 

Képes Újság hetilap és a Drávatáj magazinműsor szerkesztősége kapott helyet. Az épületet 

szombaton  Potápi Árpád János nemzetpolitikai államtitkár és Kalmár Ferenc, a Magyar–

Horvát Kormányközi Kisebbségi Vegyes Bizottság magyar társelnöke adta át.  Juhász Andrea, 

a Pannon rt. munkatársa összeállítását halljuk.  

  

Kétnyelvűséget a kereskedelemben címmel kampányt indított az Erdélyi Magyar Nemzeti 

Tanács, Székelyföld nagyobb városaiban.  Erdei Edit Zsuzsánna érdeklődött  Sándor 

Krisztinától,  az EMNT ügyvezető elnökétől a kampány első hetének tapasztalatairól. 

  

Romániában az országos költségvetést idén nagyon későn, csak március második felében 

fogadták el, és ez  a megyei és a helyi önkormányzatok munkáját is hátráltatta. Aradon is 
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függőben maradt számos beruházás, nem írhattak ki közbeszerzéseket, sok civil és karitatív 

szervezet nem bonyolíthatta le az első negyedévre tervezett programját.  Április második 

felére lett csak költségvetése a városnak, és jó hír, hogy idén is sikerült a magyar egyházi és 

oktatási intézményekre költségvetési keretet elkülöníteni, sőt a magyar közösségi, 

hagyományőrző és kulturális rendezvények is bekerültek az önkormányzat 

eseménynaptárába, tehát a városkasszából fizetik ezek szervezési költségeit.  Pataky Lehel 

Zsolt  Arad alpolgármesterét, Bognár Leventét kérdezte. 

  

Egy a nemzet – ez a jelmondata idei Székely fesztiválnak.  Május derekán a budapesti 

Millenárison a Székelyföld ötödik alkalommal mutatja be kulturális és gasztronómiai értékeit. 

Részletek Dimény Zoltántól.  

  

Lassan véget ér az iskolai beíratások időszaka Szlovákiában, és a következő hetekben kiderül 

hány elsős lesz a magyar iskolákban. Kevés olyan kisiskola van a Felvidéken, ahol gyerekeket 

kell eltanácsolni, átirányítani, mert az iskola kapacitása kisebb, mint a magyar szülők 

érdeklődése. Így van ez a Somorjához tartozó Tejfaluban, ahol a jó közösség, a családias 

légkör mellett a színvonalas szakmai munka összhangja képezi azt a jövőt, amire alapozni 

lehet. Haják Szabó Mária riportja. 

  

Énekszóval a magyar iskolákért. Jótékonysági koncertet szerveztek a felvidéki Rozsnyón,  a 

református templomban.  A koncert fővédnöke Haraszti Attila, Magyarország kassai 

főkonzulja volt, a kedvezményezettek pedig,  a járás magyar alapiskolái.  Palcsó Zsóka 

összeállítása. 

 

 

 


