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Nyomtatott és online sajtó 
 

Potápi: 20. századi traumáinkra emlékezni gyász, de egyben összetartozásunk 

hitvallása is 
2021. április 12. – MTI, Magyar Hírlap, Magyar Nemzet, kulhonimagyarok.hu, kormany.hu, 

PestiSrácok, Krónika, Székelyhon, Körkép, Pannon RTV, M1 

Huszadik századi traumáinkra emlékezni gyász, de egyben összetartozásunk hitvallása is - 

hangoztatta a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára hétfőn, a Felvidékről 

kitelepített magyarok emléknapja alkalmából rendezett online megemlékezésen. Potápi 

Árpád János a Rákóczi Szövetség szervezte eseményen felidézte: a második világháború vége 

a felvidéki magyarságnak nem a békét hozta el, hanem a jogfosztást, üldöztetést, majd 

kitelepítést. Az akkori történelmi eseményeket ismertetve elmondta, hogy a második 

világháború után a csehszlovák kormány a kollektív bűnösség elvére hivatkozva megtagadta 

az állampolgárságot a magyaroktól és a németektől, megfosztva ezzel őket minden joguktól, 

ingó és ingatlan vagyonuktól. 

 

Az Ung-vidékről kitelepítettekről is megemlékeztek 
2021. április 12. – Ma7.sk, Felvidék Ma 

Április 12-én arról a több mint 100 ezer felvidéki magyarról emlékezünk meg, akik a Beneš-

dekrétumok következtében állampolgárságuktól, közösségüktől, vagyonuktól megfosztva, 

szülőföldjük elhagyására kényszerültek. Az 1947-ben megkezdett kitelepítés 1948 őszén elérte 

a nagykaposi és környékbeli magyarokat is. 1948 szeptemberében tizennégy kaposi család 

kapta meg az „áttelepítési cédulát“: az Agárdi, Asztalos, Danyi, Hegedűs, Kiss, Köblös, 

Köblös, Lengyel, Papp, Pellei, Rindó, Simkó, Szőlősi család. Az áttelepítés során minden 

család magával vihette bútorait, mezőgazdasági terményeit, kisebb gépeket és háziállatokat. A 

családokat ingóságaikkal együtt Kaposon és Vajánban vagonírozták be. Október 8-án 

indították őket útjukra, amikor nemcsak a vonat távolodott a jól ismert tájtól, hanem nekik is 

búcsút kellett inteniük otthonaiknak, eddigi életüknek. 

 

 

Román–magyar szószedetek készültek fakultatív magyar oktatásban részt vevő 

diákok számára 
2021. április 12. – Krónika, transindex.ro 

Román–magyar szószedetek készültek román nyelven tanuló magyar kisiskolások, általános 

iskolások számára – tájékoztatta a Krónikát a Bálványos Intézet. Mint a Bálványos Intézet 

hétfői közleményében emlékeztetnek, Erdélyben a magyar diákok többsége magyar 

tannyelven végzi tanulmányait, ennek ellenére a román tannyelvű iskolát választó magyar 
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https://www.magyarhirlap.hu/kulfold/20210412-xx-szazadi-traumainkra-emlekezni-gyasz-de-egyben-osszetartozasunk-hitvallasa-is
https://www.magyarhirlap.hu/kulfold/20210412-xx-szazadi-traumainkra-emlekezni-gyasz-de-egyben-osszetartozasunk-hitvallasa-is
https://ma7.sk/tajaink/az-ung-videkrol-kitelepitettekrol-megemlekeztek
https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/romannmagyar-szoszedetek-keszulnek-fakultativ-magyar-oktatasban-reszt-vevo-diakok-szamara
https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/romannmagyar-szoszedetek-keszulnek-fakultativ-magyar-oktatasban-reszt-vevo-diakok-szamara
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vagy vegyes házasságból származó diákok száma is növekvő tendenciát mutat. A 

tanügyminisztérium a fakultatív oktatás által lehetőséget biztosít ezeknek a diákoknak, hogy 

heti rendszerességgel anyanyelv és irodalmat tanulhassanak. A Bálványos Intézet 2018-ban 

azzal a céllal indított kutatást, hogy feltérképezze a fakultatív magyartanítás helyszíneit, 

adatot gyűjtsön arról, hogy miként valósul meg helyi szinten, illetve milyen intézményes 

feltételek és diskurzusok övezik a megjelenését. 2020-ban az Intézet gondozásában megjelent 

az „Örültünk, hogy van egy táblánk, egy krétánk, meg ahova beüljünk…” című kiadvány, 

amely a kutatás eredményeinek szintetizáló bemutatását tartalmazza. A kiadvány utolsó 

fejezete az azonosított kihívásokra próbál válaszokat találni, megnevezve azokat a főbb 

beavatkozási pontokat, amelyek hozzájárulhatnak a fakultatív magyartanítás minőségének és 

eredményességének javításához” – hívja fel a figyelmet a Bálványos Intézet közleménye. 

 

A magyar hagyományok és értékek tiszteletére neveli a tasnádi gyerekeket az 

Ady-Kölcsey Kulturális Egyesület 
2021. április 12. – Krónika 

A magyar határ közelében fekvő Tasnád lakosságának csupán közel egyharmadát teszi ki a 

magyar közösség, így fontos az identitásőrzés, a magyar kultúra ápolása, éltetése, és nem is 

mindig könnyű feladat. A 2010-ben helyi pedagógusok által alapított Ady-Kölcsey Kulturális 

Egyesület ezt a küldetést vállalta fel a Szatmár megyei kisvárosban, és ezt próbálja teljesíteni 

világjárvány idején is. 

 

Idén is meghirdeti pályázatait az RMDSZ 
2021. április 12. – maszol.ro 

A Romániai Magyar Demokrata Szövetség hétfőtől hirdeti meg pályázati kiírásait, a 

pályázatok lebonyolításával a Communitas Alapítványt bízza meg – közölte hétfőn az RMDSZ 

sajtóirodája. A Könyvkiadás és Sajtó Szaktestület, valamint az Alkotói Ösztöndíjbizottság 

pályázati kiírásai hétfőn, április 12-én jelennek meg. A Szórvány, a Művelődés és az Ifjúsági 

Szaktestületek pályázatai április 14-étől lesznek elérhetőek az alapítvány honlapján. A 

járványügyi helyzetre való tekintettel a Művelődés és az Ifjúsági Szaktestületek idén két 

(tavaszi és őszi) pályázatot hirdetnek. 

 

Tóth Csaba a magyaroknak hálás a tisztségért 
2021. április 12. – Nyugati Jelen 

Tóth Csaba ügyvéddel, az impériumváltás óta eltelt évszázad első magyar nemzetiségű Arad 

megyei prefektussal (kormánymegbízottal) a koronavírus-járvány közepette kifejtett 

felelősségteljes munkájáról beszélgettek. 
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https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/a-magyar-hagyomanyok-es-ertekek-tiszteletere-neveli-a-tasnadi-gyerekeket-az-ady-kolcsey-kulturalis-egyesulet
https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/a-magyar-hagyomanyok-es-ertekek-tiszteletere-neveli-a-tasnadi-gyerekeket-az-ady-kolcsey-kulturalis-egyesulet
https://maszol.ro/belfold/Iden-is-meghirdeti-palyazatait-az-RMDSZ
https://www.nyugatijelen.com/jelenido/toth_csaba_a_magyaroknak_halas_a_tisztsegert.php
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Megfosztotta a POL Gálfi Árpádot a tagságától, de ő nem bánja  
2021. április 12. – tranisndex.ro, szekelyhon.ro, Krónika 

Megfosztotta tagságától Gálfi Árpádot a Szabad Emberek Pártjának (POL) megyei közgyűlése, 

így nem lehet összeférhetetlen a Székelyudvarhelyért Párt alapítói minőségével – közölte 

Ember Attila, a polgármester tanácsadója az UH.ro portállal. Az új párt társalapítója a lapnak 

elmondta, mivel Gálfi nem lehet egyszerre két pártnak a tagja, a kizárás már korábban is 

felmerült a Székelyudvarhelyért Párt bejegyzése miatt. A kizárás az összeférhetetlenség 

elkerülése mellett azért is Gálfinak kedvezett, mert ha önként mondott volna le, az felvetette 

volna a polgármesteri mandátumának elvesztését is. Gálfi így hivatalosan független 

polgármester lesz, már amennyire a Székelyudvarhelyért Párt mellett független tud lenni az 

ember. Törvény szerint viszont egyelőre sem ő, sem a tanácsosai nem tudnak pártot váltani, 

ez majd csak 2024-ben következhet be.  

 
Rendhagyó megemlékezés Nyitraújlakon 
2021. április 12. – Felvidék Ma 

A Csemadok Nyitrai Területi Választmányának néhány tagja rendhagyó módon emlékezett 

meg a kitelepítettek emléknapjáról. A kitelepítések a Beneš-dekrétumok következményei, a 

csehszlovák állam arroganciájának megnyilvánulásai. Ugyanez a hatalom akart példát 

statuálni Esterházy Jánoson is. 

 

Az SaS szerint a koalíciós tanácsnak foglalkoznia kell Gyimesi szégyenletes 

magatartásával 
2021. április 12. – bumm.sk, Felvidék Ma, Új Szó 

Az SaS párt hétfői közleményében „szégyenletesnek” nevezte Gyimesi György (OĽANO) 

parlamenti képviselőnek a párt és a szlovák külügy képviselői ellen irányuló, úgymond 

támadó hangvételű megnyilvánulásait. Az SaS foglalkozni akar a képviselő „nem megfelelő 

viselkedésével” a koalíciós tanács ülésén is. A TASR hírügynökséget Ondrej Šprlák 

pártszóvivő tájékoztatta hétfőn. „Egy képviselő, aki semmilyen tapasztalattal nem rendelkezik 

a diplomácia terén, kioktatja és sértegeti a professzionális szlovákiai diplomatákat. Ez 

túlmegy minden határon, főleg egy olyan ember részéről, akinek inkább azt kellene világosan 

tisztáznia, hogy mi a helyzet az állampolgárságával” – hangsúlyozta Richard Sulík, az SaS 

elnöke. 

 

Iskolai beiratkozások Komáromban: a nemzetiségi arányoknak megfelelően 

alakultak a számok 
2021. április 12. – Felvidék Ma 

Komáromban a múlt héten, április 7-e és 9-e között tartották az iskolai beiratkozásokat a 

város általános iskoláiban. Bagita Judit, a Komáromi Tanügyi Hivatal referense mára 
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https://itthon.transindex.ro/?hir=63787&megfosztotta_tagsagatol_galfi_arpadot_a_pol_de_nem_igazan_banja
https://felvidek.ma/2021/04/rendhagyo-megemlekezes-nyitraujlakon/
https://felvidek.ma/2021/04/az-sas-szerint-a-koalicios-tanacsnak-foglalkoznia-kell-gyimesi-szegyenletes-magatartasaval/
https://felvidek.ma/2021/04/az-sas-szerint-a-koalicios-tanacsnak-foglalkoznia-kell-gyimesi-szegyenletes-magatartasaval/
https://felvidek.ma/2021/04/iskolai-beiratkozasok-komaromban-a-nemzetisegi-aranyoknak-megfeleloen-alakultak-a-szamok/
https://felvidek.ma/2021/04/iskolai-beiratkozasok-komaromban-a-nemzetisegi-aranyoknak-megfeleloen-alakultak-a-szamok/
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elkészítette az elmúlt négy év visszatekintését is a négy magyar és három szlovák tannyelvű 

iskolát érintően. Ebből kirajzolódik, hogy tavaly a szlovák tannyelvű iskolák voltak 

hullámvölgyben, ám ez most kiegyenlítődött a két évvel korábbi időszakhoz képest. A szlovák 

intézmények közül jelentősen megugrott a Rozmaring Utcai Alapiskolába íratott elsősök 

száma: a tavalyi 26 gyermekhez képest idén 56 elsőst írattak ebbe az intézménybe. 

 

Berényi: Kötelességünk letörölni elődeink kollektív bűnösségének jogtalan 

bélyegét 
2021. április 12. – Felvidék Ma 

A Felvidékről kitelepített magyarok emléknapján a dunaszerdahelyi Pázmaneum Társulás a 

helyzetre való tekintettel az online térben tartotta meg a megemlékezését. A civil szervezet 

immár sokesztendős hagyományként szervezi meg a megemlékezést a Magyar 

Megmaradásért társulás által emelt Kitelepítettek emlékművénél. „Az elmúlt évtizedekben 

sem bocsánatkérés, sem kárpótlás nem történt. Ezzel szembe kell néznünk magyar 

közösségeinkben” – hangsúlyozta Karaffa Attila, a Pázmaneum Társulás ügyvezető elnöke. 

 

Exkluzív felmérés: Milyen választási potenciálból tud meríteni az új egyesült 

párt? 
2021. április 12. – Csonka Ákos – Felvidék Ma 

Miután megegyezett egyesüléséről a három felvidéki párt Szövetség néven, sokakban merült 

fel megannyi kérdés a formációt illetően. Ez nem is csoda, hiszen sok éven át tartó 

megosztottság után a bizalom nem terem meg varázsütésre, ráadásul megannyi fajsúlyos 

kérdés még nem tisztázott az egyes felek között és kardinális témák állnak egyelőre nyitva. 

Eleve sokakban merülhetett fel joggal, akárcsak az egyes pártokban is, hogy egy dolog az erők 

egyesítése, de vajon milyen választói potenciállal rendelkezik majd ez a párt. Egyáltalán kiket 

lesz képes és kíván megszólítani? A politikai matematika ugyanis sokszor körmönfontabb az 

egyszerű 1+1=2-nél, így hiba, sőt önámítás lenne az egyes pártok korábbi választásokon elért 

eredményeit egyszerűen összeadogatni. 

 

A helyzet javulásával az iskolákba is visszatér az élet – Filip Mónika az 

iskolanyitásról a Körképnek (Interjú) 
2021. április 12. – Körkép 

A javuló járványügyi helyzet az iskolák megnyitását is lehetővé teszi. Április 19-től, azaz jövő 

hét hétfőtől az oktatásügyi intézmények az elsők között nyithatják meg kapuikat. A 

részletekről Filip Mónikát, az oktatásügyi minisztérium magyar nemzetiségű államtitkárát 

kérdezték. 
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https://felvidek.ma/2021/04/berenyi-kotelessegunk-letorolni-elodeink-kollektiv-bunossegenek-jogtalan-belyeget/
https://felvidek.ma/2021/04/berenyi-kotelessegunk-letorolni-elodeink-kollektiv-bunossegenek-jogtalan-belyeget/
https://felvidek.ma/2021/04/exkluziv-felmeres-milyen-valasztasi-potencialbol-tud-meriteni-az-uj-egyesult-part/
https://felvidek.ma/2021/04/exkluziv-felmeres-milyen-valasztasi-potencialbol-tud-meriteni-az-uj-egyesult-part/
https://korkep.sk/cikkek/belfold/2021/04/12/a-helyzet-javulasaval-az-iskolakba-is-visszater-az-elet-filip-monika-az-iskolanyitasrol-a-korkepnek-interju/
https://korkep.sk/cikkek/belfold/2021/04/12/a-helyzet-javulasaval-az-iskolakba-is-visszater-az-elet-filip-monika-az-iskolanyitasrol-a-korkepnek-interju/
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Magas támogatottságú tartományi pályázatok 
2021. április 12. – Pannon RTV 

Újabb kiírásokat jelentetett meg a Tartományi Mezőgazdasági, Víz- és Erdőgazdálkodási 

Titkárság. Eszközbeszerzésre, valamint kis tej- és húsüzemek felszerelésére pályázhatnak az 

érdeklődők. 60-70 százalékos lehet a támogatási rész. A kistermelők támogatására 15 millió 

dináros keretösszeget írtak ki, erre április 23-ig pályázhatnak 200 ezertől 2 millió dinárig - 

részletezte a tartományi mezőgazdasági titkárhelyettes a Közügyekben. 

 

Kerékpárút épül Belgrád és Újvidék között 
2021. április 12. – Magyar Szó 

Hétfőn megbeszélést tartott Tomislav Momirović építésügyi, közlekedési és infrastrukturális 

miniszter és Igor Mirović tartományi kormányfő. Megemlítették, hogy a Fruška gora-i közúti 

folyosó kiépítése május első hetében kezdődik. A tartományi kormányban tartott 

megbeszélésen a vajdasági és egyéb, országos jelentőségű infrastrukturális projektek 

megvalósításáról beszéltek. Ilyen téma volt például az Újvidék-Nagybecskerek-Belgrád 

autópálya projekt dokumentációjának előkészítése, valamint a Zombort és Nagykikindát 

összekötő útszakasz megvalósítása.  Továbbá az Újvidéktől a magyar határig tartó gyorsvasút 

projektjéről is beszéltek. 

 

Szigorítják a karanténintézkedéseket néhány kistérségben Kárpátalján 
2021. április 12. – Kárpátalja Ma 

A járványügyi helyzettől függően további szigorításokat vezetnek be a kistérségekben – 

tudatta az április 12-ei sajtótájékoztatón Anatolij Poloszkov, a Kárpátaljai Megyei 

Közigazgatási Hivatal vezetője. Jelenleg 5 kistérségbe – a Nagybereznaiba, az Ökörmezőibe, a 

Nagybégányiba, a Fenyvesvölgybe és Turjaremeteibe – indokolt a szabályok szigorítása. 

Poloszkov hozzátette: közös feladatunk és célunk, hogy a megye ne kerüljön vissza a vörös 

zónába. Figyeljünk egymásra, és tartsuk be az előírt szabályokat! 

 

Gyermekotthonok megsegítésére szerveztek jótékonysági akciót 

Palágykomorócon 
2021. április 12. – karpat.in.ua 

Egy hónappal ezelőtt a palágykomoróci Kenguru Jótékonysági Alapítvány ruha és játék 

gyűjtési akciót hirdetett. Az összegyűlt holmikat egy családtípusú gyermekotthonnak kívánták 

adományozni. Az akcióban való részvétel határidejeként húsvétot jelölték meg a szervezők, a 

napokban pedig már sor került az adomány átadására is. A gyűjtésbe, a palágykomoróciak 

mellett a csapi cserkészek is bekapcsolódtak. Egy hónap alatt mintegy 50 felajánlás érkezett. 
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https://pannonrtv.com/rovatok/gazdasag/magas-tamogatottsagu-tartomanyi-palyazatok
https://karpatalja.ma/karpatalja/kozelet/szigoritjak-a-karantenintezkedeseket-nehany-kistersegben-karpataljan/
http://life.karpat.in.ua/?p=52401&lang=hu
http://life.karpat.in.ua/?p=52401&lang=hu
http://life.karpat.in.ua/?p=52401&lang=hu
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Elektronikus sajtó 

 
 

Határok nélkül 

 
2021. április 12. – Kossuth Rádió 

 

75 éve, 1946. február 27-én írták alá a magyar-csehszlovák lakosságcsere-egyezményt, és  

1947. április 12-én indult el az első szerelvény – az otthonuk elhagyására  kényszerített 

felvidéki magyarokkal .  Az első időszakban naponta szállították a kijelölt családokat 

Magyarországra. Ma van a Felvidékről kitelepített magyarok emléknapja. 

 

A tiszta szláv állam megteremtésén fáradozó csehszlovák kormánynak a magyar kisebbség 

felszámolására több módszere is volt.  Az Edvard Beneš államfő által életbe léptetett 

dekrétumok alapvető jogaikat korlátozták, megvonták állampolgárságukat, lehetővé tették a 

magyarok földjeinek elkobzását, elbocsátásukat állásukból, hivatalos nyelvhasználatuk és 

kulturális egyesületeik betiltását. Mindezektől a menekülést a  reszlovakizáció jelentette -  

423 ezer megfélemlített, fenyegetett magyar adta be kérvényét, és a hatóságok 327 ezret 

nyilvánítottak közülük szlováknak. 

 

Április 12-én arról a több mint 100 ezer felvidéki magyarra emlékezünk, akik a Beneš-

dekrétumok következtében szülőföldjük elhagyására kényszerültek, Magyarországra 

telepítették vagy Csehországba deportálták őket kényszermunkára. 

 

https://mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth/?date=2021-04-12_18-02-00&enddate=2021-04-12_18-40-00&ch=mr1
https://mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth/?date=2021-04-12_18-02-00&enddate=2021-04-12_18-40-00&ch=mr1

