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Ponta, Tăriceanu és sok pártelnök is ott lesz az RMDSZ kongresszusán 
2015. április 10. – transindex.ro, hirado.hu, MTI, Erdély Ma, maszol.ro, Krónika, Nyugati 

Jelen 

Április 17–18-án Kolozsváron kerül sor a Romániai Magyar Demokrata Szövetség 12. 

kongresszusára. A Diákművelődési Házban zajló kétnapos eseményen az RMDSZ küldöttei 

szövetségi elnököt választanak, módosított alapszabályzatot és programot fogadnak el. Az 

eseményen számos romániai és magyarországi politikus lesz jelen, köztük mindkét ország 

parlamenti pártjainak vezetői.  

 

Berényi: sohasem lehet lemondani a kollektív bűnösség elvének eltörléséről 
2015. április 12. – MTI, bumm.sk, Felvidék Ma, hirek.sk, Új Szó 

Sohasem lehet lemondani a kollektív bűnösség elvének eltörléséről, s azt a Magyar 

Közösség Pártja mindenkoron szorgalmazni fogja a szlovák politikai vezetésnél - szögezte 

le Berényi József, az MKP elnöke a Felvidékről kitelepített magyarok emléknapja 

alkalmából kiadott közleményében. „A kollektív bűnösség okán elszenvedett 

megpróbáltatásokért a szlovák törvényhozás sosem kért bocsánatot, és a mai napig nem 

törölte el a kollektív bűnösség elvét. A Magyar Közösség Pártja sohasem mondhat le arról, 

hogy szorgalmazza a mindenkori szlovák politikai vezetés hozzáállásának 

megváltoztatását. Ezt becsületünk és az elődeink iránti tisztelet követeli meg tőlünk” – 

hangsúlyozta Berényi József. 

 

Kövér: a felvidéki magyarság várja a szlovák állam erkölcsi elégtételét 
2015. április 12. – MTI, bumm.sk, hirek.sk, Új Szó 

A felvidéki magyarság a szlovákiai zsidó és német közösségekhez hasonlóan várja, hogy a 

szlovák állam adjon számára erkölcsi elégtételt a kollektív büntetéssel sújtás és 

szülőföldről való száműzetés miatt - mondta az Országgyűlés elnöke a felvidéki 

kitelepítettek emléknapján Komáromban, a képviselő-testület ünnepi ülésén. A házelnök 

kifejtette, hogy magyar szempontból a bizalmat erősítené, ha a jelenlegi szlovák állam 

megkövetné a szülőföldjükről elűzött felvidéki magyarokat, jogrendjéből törölné a 

kollektív bűnösség elvét érvényben tartó rendelkezéseket, valamint viszonossági alapon 

járna el a mostani állampolgársági ügyekben. „Méltatlan vitát oldana fel Magyarország és 

Szlovákia között, ha a Szlovákiában élő magyarok ugyanolyan akadálymentesen 

rendelkezhetnének magyar állampolgársággal, mint ahogy a Magyarországon élő 

szlovákok rendelkeznek szlovák állampolgársággal” - mondta Kövér László. 

 

Gulyás Gergely a kollektív bűnösség doktrínáját bírálta 
2015. április 12. – MTI, hirado.hu 

A kollektív bűnösség doktrínája összeegyeztethetetlen az emberi méltósággal - hangoztatta 

az Országgyűlés törvényalkotásért felelős alelnöke vasárnap Budapesten, a Felvidékről 
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kitelepített magyarok emléknapján rendezett megemlékezésen. Gulyás Gergely kifejtette: 

az európai jogrend és az európai államok jogrendszereinek alapja az emberi méltóság 

feltétlen tisztelete; a kollektív bűnösség doktrínája összeegyeztethetetlen az emberi 

méltósággal, ellentmond minden ma ismert emberi jogi dokumentumnak, és mindennek, 

amit ma demokratikus értéknek nevezünk. Amíg az Európai Unió bármely tagállamában a 

kollektív bűnösséget rögzítő rendelkezések akár csak elviekben is a jogrend részei 

lehetnek, addig hiteltelen az európai közösségtől minden az emberi jogok és a 

demokratikus, jogállami alapértékek védelmére irányuló erőfeszítés. 

 
Tamás: jogtalan a névadás a kovásznai szívkórháznál 

2015. április 10. – Krónika, transindex.ro, Erdély Ma, maszol.ro, szekelyhon.ro 

Megengedhetetlennek és törvénytelennek nevezi a kovásznai szívkórház átnevezését 

pénteki közleményében Kovászna Megye Tanácsa. Az önkormányzat jelezte: az 

egészségügyi minisztériumnak küldött levélben kérte az illetékeseket a Dr. Benedek Géza 

Szív- és Érrendszeri Rehabilitációs Kórház eredeti nevének megtartására. Tamás Sándor 

Kovászna megyei tanácselnök úgy véli, nemcsak megengedhetetlen, de törvénytelen is ez a 

fajta névmódosítás, miszerint a kovásznai szívkórház egy olyan személy nevét viseli, 

akinek semmi köze nem volt az intézményhez, nem volt alapítója, ráadásul egy napot sem 

dolgozott ott. 

 

Nem püspökről, hanem egy orvosról kapja új nevét a kovásznai szívkórház 

2015. április 10. – transindex.ro, Krónika, Háromszék, szekelyhon.ro 

A székelyföldi napilapokban pénteken közölt beszámolók szerint felháborodással fogadták 

az érintettek a kovásznai Benedek Géza Szív és Érrendszeri Rehabilitációs Kórház nevének 

a minisztérium által elrendelt módosítását. A Háromszék és a Székely Hírmondó napilap 

azt is tisztázta, hogy Benedek Géza kórházalapító neve mellett nem Iustinian Teculescu 20. 

század eleji ortodox tábori püspök nevét, hanem a szintén kovásznai születésű Nicolae 

Teculescu orvos nevét iktatta be a minisztérium az intézmény elnevezésébe. 

 

Marosvásárhelyi polgármesteri előválasztás: Portik Vilmos neve is felmerült 

2015. április 10. – transindex.ro, Erdély Ma, Marosvásárhelyi Rádió 

A Néppárton belüli diskurzusban felmerült a neve, azonban ő nem úgy készül a 

marosvásárhelyi polgármesteri előválasztásokra, mint az EMNP jelöltje – reagált Portik 

Vilmos a Transindex azon értesülésére, miszerint a politikai alakulat a Maros megyei 

elnökét fogja indítani a 2016-os választásokon. „Most Marosvásárhelyen van végre 

lehetőség arra, hogy egy pártpolitikától tehermentesített összmagyar, a vásárhelyi 

problémákat és jövőképet sugárzó előválasztást és egyáltalán politikai cselekvést 

valósítsunk meg. Ebben a dologban a néppárti identitásomat ugyan meg nem tagadva, de a 

vásárhelyiségemet és a vásárhelyi magyar identitásomat előtérbe helyezve gondolkodom 
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rajta” – fogalmazott Portik. Hozzátette: itt és most, csak és kizárólag a vásárhelyi érdeket, 

a vásárhelyi közösség érdekeit tartja szem előtt. 

 

Kelemen: közösségünk szolgálata a legfontosabb 

2015. április 10. – Erdély Ma, Marosvásárhelyi Rádió, maszol.ro 

Közösségünk szolgálata a legfontosabb feladatunk – mondta Kelemen Hunor 

Nagyszalontán. Az RMDSZ elnök a hazai társadalom, politikával szembeni általános 

csalódottságról beszélt, amelynek alapos okai vannak, és amely rányomja bélyegét a 

közbeszédre.  A korrupció, a törvénytelenségek felszínre kerülése növeli az emberek 

csalódottságát. Ma már nincsenek árnyalatok, a közvélemény nem tesz különbséget 

politikai pártok között és politikusok között – fogalmazott Kelemen Hunor. 

 

Alulról szervezné a régiókat 

2015. április 10. – Erdély Ma, Háromszék 

Szabadon kifejezett társulás révén létrejövő régiókat és ezek sajátos jogállását lehetővé 

tevő sarkalatos törvényt szeretne az ország alaptörvényébe foglaltatni a Gyergyószéki 

Székely Tanács elnöke. Árus Zsolt nyílt levélben kéri az alkotmánymódosítást előkészítő 

parlamenti bizottságtól, hogy a tervezetbe foglaljanak be „olyan előírásokat, illetve 

garanciákat, amelyek majd megteremtik annak a feltételeit, hogy a parlament utóbb 

elfogadja Székelyföld autonómiastatútumát, azt a törvénytervezetet, amelyet a Székely 

Nemzeti Tanács dolgozott ki, s amelyet hamarosan újra be fog nyújtani”. Árus szerint az 

autonóm régió létrehozását a jelenlegi alkotmány sem tiltja, de „nem is kötelezi a 

hatóságokat arra, hogy létrehozzanak egy ilyet, ha valamely régió lakói kifejezik arra 

vonatkozó igényüket”. 

 

Nem hirdeti ki az új pártfinanszírozási törvényt az államfő 

2015. április 10. – maszol.ro, transindex.ro, Erdély Ma, MTI, Nyugati Jelen, Krónika 

Megfontolásra visszaküldte a bukaresti parlamentnek az új pártfinanszírozási törvényt 

Klaus Johannis államfő pénteken. Az elnök számos elvi és jogi kifogást emelt a március 

közepén nagy szavazattöbbséggel elfogadott jogszabály ellen, amely szerinte jelenlegi 

formájában nem teszi átláthatóbbá és tisztességesebbé a pártok pénzelését, nem zárja ki az 

üzleti szféra és a politikusok érdekösszefonódásának gyanúját. 

 

Erdélyi személyiségeket tüntetett ki a magyar állam 

2015. április 10. – maszol.ro, Krónika 

Magyar állami kitüntetéseket adott át Magyarország Kolozsvári Főkonzulátusán Mile Lajos 

főkonzul erdélyi közszereplőknek pénteken délután. A Magyar Érdemrend tisztikeresztjét 

három személynek nyújtották át. A főkonzul Áder János szavait tolmácsolva nyújtotta át a 

Orbán Katalinnak, a Kolozsvári Rádió volt munkatársának, aki "a gyors és pontos 

tájékoztatás, a romániai és az egyetemes magyar kultúra iránti elkötelezettség 

szellemében, a nyelvművelés és a szórakoztatás előtérbe helyezésével" vezette az 
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intézmény magyar szerkesztőségét tizenkét éven keresztül. Egyed Pétert, a kortárs magyar 

irodalom és filozófia egyik legnagyobb hatású erdélyi alkotóját, a kolozsvári Babes-Bolyai 

Tudományegyetem oktatóját, illetve Dr. Szilágyi Pál matematikust, "az erdélyi 

tudományos élet szervezőjét, a magyar nyelvű  felsőoktatás kialakításának és 

fejlesztésének meghatározó egyéniségét díjazták a továbbiakban. 

 

Gyűjtés a kárpátaljai rászorulóknak 

2015. április 11. – Krónika 

A háború sújtotta Kárpátalja magyar családjainak megsegítésére gyűjtenek jövő vasárnap, 

április 19-én az erdélyi római katolikus templomokban. Jakubinyi György érsek a 

Gyulafehérvári Római Katolikus Főegyházmegyének a témában kiadott felhívásában 

rámutat: a háború sújtotta Ukrajna magyarok lakta vidékein a mindennapi megélhetés 

egyre nagyobb gondot jelent, az elmúlt 70 év eddigi legnagyobb válságával kell 

szembesülniük. 

 

NKA: csaknem 300 millió forint a külhoni magyar szervezeteknek 

2015. április 11. – Krónika, MTI, hirado.hu 

Csaknem 300 millió forinttal támogatta a külhoni magyar szervezeteket az elmúlt egy 

évben a Nemzeti Kulturális Alap (NKA) – közölte Rétvári Bence, az Emberi Erőforrások 

Minisztériumának parlamenti államtitkára Érmindszenten pénteken. A politikus a 

partiumi magyar egyházi és politikai vezetőkkel folytatott megbeszélések után tartott 

sajtótájékoztatón elmondta, az NKA 396 külhoni magyar pályázatot támogatott 291 millió 

forintot meghaladó értékben, a pályaművek 65 százaléka Erdélyből, 19 százaléka a 

Vajdaságból, 13 százaléka a Felvidékről és 3 százaléka Kárpátaljáról érkezett. 

 

A kovásznai szívkórház névváltoztatása ellen tiltakoztak a Csoma napokon 

2015. április 11. – transindex.ro 

Zákonyi Botond, Magyarország bukaresti nagykövete védnöksége alatt zajlottak az idei 

Kőrösi Csoma Sándor-napok. Az eseményen tudományos konferenciára, a Petkes Zsolt – 

Sudár Balázs Honfoglalók viselete címet viselő kötetének bemutatójára, színházi előadásra 

és számos más programra is sor került. Április 11-én, szombaton, a csomakőrösi 

református templomban hirdetett igét Csűry István, a Királyhágó-melléki Református 

Egyházkerület püspöke, ezt követően pedig koszorúzásra került sor. Az eseményen 

felszólalt Tamás Sándor, a szövetség területi elnöke is, aki beszédében nem csak Kőrösi 

Csoma Sándor érdemeiről beszélt, hanem tudós példájából kiindulva tiltakozásra szólított. 

 

A csángó falvakban több mint kétezer gyerek tanulhat magyarul 

2015. április 11. – maszol.ro, MTI, hirado.hu, Kossuth Rádió 

Lezsák Sándor kezdeményezésére harmadik éve rendezik meg a moldvai csángó 

pedagógusok szakmai továbbképzését Lakiteleken, a Népfőiskolán. Az Iránytű elnevezésű 

program jelenleg is zajlik és április 14-ig tart. Lezsák Sándor, az Országgyűlés alelnöke a 
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nyitónapon, hangsúlyozta: rendkívül nagy felelősség, de egyúttal óriási lehetőség is a 

moldvai csángómagyarok gyermekeinek magyar nyelvre tanítása. Az ott élő magyar 

családok éppen csak megértik a magyar szót, a történelmi múlttal, a vallással kell 

felébreszteni bennük, hogy hova is tartoznak – fogalmazott Lezsák Sándor. 

 

Kelemen: együtt kell őrködnünk intézményeink, jogaink felett 

2015. április 12. – transindex.ro 

A közösség szellemi értékeinek megőrzésében lehet továbbra is az érdekvédelem partnere 

az erdélyi magyarság legtekintélyesebb kulturális egyesülete – jelentette ki Kelemen 

Hunor szövetségi elnök, aki 130. évfordulóján, Kolozsváron köszöntötte az Erdélyi Magyar 

Közművelődési Egyesület (EMKE) tagjait, partnerszervezeteit, illetve a magyarországi és a 

határon túli magyar közösségekből érkezett meghívottjait április 11-én, szombaton. A 

Kárpát-medencének ebben a szögletében a magyarság mindig olyan időket élt, 

amelyekben nem adhatta fel éberségét, hiszen ez nemzeti identitását sodorta volna 

veszélybe – tette hozzá beszédében az RMDSZ-elnöke, aki úgy vélte: jelenleg is egy olyan 

időszakát éli a közösség, amelynek valóságához hozzátartozik a megszerzett jogok és javak, 

a negyedszázad alatt kiépített intézményrendszer módszeres megnyirbálása. 

 

Markó Attila: a román állam a restitúciós folyamat akadályozására használja fel az 

igazságügyi rendszert 

2015. április 12. – transindex.ro, MTI, Kossuth Rádió 

A román állam az igazságügyi rendszert, a korrupcióellenes ügyészséget (DNA) eszközként 

használja fel arra, hogy megakassza a restitúciós folyamatot, újból államosítson már 

visszaszolgáltatott ingatlanokat - mondta a Kossuth Rádió Határok nélkül című 

műsorának adott interjújában Markó Attila, aki szerint igazságtalanul vonták őt 

felelősségre Romániában, nem is akar visszatérni oda, Magyarországon akar új életet 

kezdeni. 

 
Békés demonstrációval emlékeztek meg a kassai kormányprogramról Komáromban 

2015. április 11. – Felvidék Ma 

Az Egy Jobb Komáromért Polgári Kezdeményezés (EJK), a Selye János Egyetem Hallgatói 

Önkormányzata, valamint komáromi civilek békés tiltakozással emlékeztek meg a kassai 

kormányprogram elfogadásának 70. évfordulójáról Komáromban, április 11-én. Az 

Esterházy János Nádor utcai emléktáblájánál tartott demonstráción Knirs Imre, Komárom 

alpolgármestere, az EJK elnöke kiemelte: a komáromi csendes tiltakozás célja, hogy 

felhívják a figyelmet a Beneš-dekrétumok tarthatatlanságára, ebben ugyanis a csehszlovák 

nemzetállam megteremtése érdekében az ország területén élő németek és magyarok 

kollektív bűnösségét rögzítették. 
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Pósa Judit kapta a Szlovákiai Civil Becsületrendet 

2015. április 11. – Felvidék Ma, hirek.sk 

Első alkalommal adták át szombaton a Szlovákiai Civil Becsületrendet. A magyar költészet 

napján a révkomáromi Kultúrpalotában Pósa Judit, a Pósa Lajos-kultusz éltetője részesült 

a Szlovákiai Civil Becsületrend polgári társulás díjában, melynek átadását ezután minden 

év április második szombatjára tervezi a kuratórium. 

 

Megrongálták a komáromi bencések síremlékét 

2015. április 12. – bumm.sk 

A komáromi bencés rendház a közelmúltban a Nagyszombati Főegyházmegye támadásai 

miatt került a sajtó figyelmének központjába. Most vandálok firkálták össze a rend 

kriptájának egyik sírkövét. A magyar nyelvű káromkodás mellett a sírkőre többször ráírtak 

egy francia mondatot. A firka alatt "aláírás" látható, egy bizonyos Tomáš jegyzi a rongálást. 

 

1043-an vesztették el az állampolgárságukat az ellentörvény miatt 

2015. április 12. – Új Szó 

2010. július 17-ei hatályba lépésétől számítva napjainkig 1043 szlovák állampolgár 

vesztette el szlovák állampolgárságát más állam állampolgárságának felvétele miatt. A 

legtöbben a cseh állampolgárság felvétele végett vesztették el a szlovákot, 365-en. Ezt a 

német (210), az osztrák (148) és a brit (96) követi. A magyar állampolgárság megszerzése 

miatt 61-en veszítették el a szlovákot. 

 

Huszonketten kérték vissza a szlovák állampolgárságot 

2015. április 12. – Új Szó 

Eddig 22, szlovák állampolgárságától az állampolgársági törvény 2010-es módosítása után 

megfosztott személy kérte vissza azt. Egyelőre egyikük sem kapta vissza, mindegyik 

kérelem elbírás alatt áll, közölte a tárca sajtóosztálya. Négy kérelem Csehországból, egy 

Magyarországról, egy Ausztráliából, a többi különböző szlovák városokból érkezett. 

 

Újabb fórum létrehozását tervezi a VMSZ 
2015. április 11. – Vajdaság Ma 

A Vajdasági Magyar Szövetség a meglévő két fórum jellegű belső szervezete, a Női Fórum 

és az Ifjúsági Fórum mellett a közeljövőben szeretné létrehozni a Nyugdíjasok Fórumát is, 

hangsúlyozta mai zentai látogatása során Pásztor István, a párt elnöke. A párt elnöke 

kifejtette, ma a vajdasági magyar közösségen belül a Vajdasági Magyar Szövetség az a 

politikai erő, amely érdeket tud érvényesíteni, éppen ezért – ahogyan Pásztor fogalmazott 

– elemi közösségi érdek, hogy ez az erő talpon maradjon annak érdekében, hogy a jövőben 

is őszintén és hatékonyan tudja képviselni a vajdasági magyar közösség érdekeit. 
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http://www.felvidek.ma/felvidek/kozelet/53027-elso-alkalommal-adtak-at-a-szlovakiai-civil-becsuletrendet
http://www.bumm.sk/regio/2015/04/12/megrongaltak-a-komaromi-bencesek-siremleket
http://ujszo.com/online/kozelet/2015/04/12/1043-an-vesztettek-el-az-allampolgarsagukat-az-ellentorveny-miatt
http://ujszo.com/online/kozelet/2015/04/12/huszonketten-kertek-vissza-a-szlovak-allampolgarsagot
http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/18464/Ujabb-forum-letrehozasat-tervezi-a-VMSZ.html
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Pásztor: A tartományi kormányban belső ellenségként kezelnek minket 
2015. április 11. – Vajdaság Ma, Vajdasági RTV 

„Aleksandar Vučić kormányfő soha nem követelte, hogy ellenzéki szerepet vállaljunk 

Vajdaságban, amennyiben köztársasági szinten a többség része kívánunk lenni, ám a 

tartományi kormányon belül úgy kezelnek bennünket, mint belső ellenségeket”, jelentette 

ki Pásztor István, a Vajdasági Magyar Szövetség (VMSZ) és a tartományi képviselőház 

elnöke. Pásztor elmondta, az elmúlt időszakban egész sor olyan kérdés merült fel, amelyek 

kapcsán politikai nézeteltérés alakult ki azok között, akik a tartományi parlamenti 

többséget, illetve a tartományi kormányt alkotják. 

  

A történelmi tények nem támasztják alá a „hagyományos” vajdasági címer 
létezését 
2015. április 11. – Vajdaság Ma 

A politikai kérdés, miszerint Vajdaságban ki kell-e függeszteni a régi, hagyományos, 19. 

századi címert is a meglévő új mellé, akárcsak a témával kapcsolatban kötött kulisszák 

mögötti megállapodások teljesen a háttérbe szorították azt a kérdést, hogyan is nézett ki a 

vajdasági szerbek régi címere valójában. A Beli orao Szerb Heraldikai Társaság állítása 

szerint nincs semmiféle tudományos bizonyítéka annak, hogy a hivatalos javaslatként 

bemutatott címer „hagyományos” lenne. Nem egyszerűbb a helyzet a zászló 

vonatkozásában sem. A fennmaradt zászlókon megtalálható a piros, kék és fehér 

színkombináció, de akad, amely az osztrák császárság által használt arany-fekete színpár 

kombinációjával is kiegészült. 

  

Kupuszinán megkezdődött a 20. Vajdasági Magyar Amatőr Színjátszók 
Szemléje 
2015. április 11. – Vajdaság Ma, Hét Nap 

Április 10-én ünnepélyes keretek között megnyílt a Vajdasági Magyar Amatőr Színjátszók 

jubiláris, 20. Találkozója. Tíz nap alatt tizenkilenc előadást láthat a színházbarát közönség 

a kupuszinai Petőfi Sándor Művelődési Egyesület színpadán. Az egész Vajdaság területéről 

érkeznek műkedvelők, lesz olyan nap, amikor öt csoport lép fel. Negyedszer vállalta 

Kupuszina a Vajdasági Magyar Amatőr Színjátszók Szemléje házigazdájának 

felelősségteljes szerepét. 

  

Száz vers Topolya utcáin 
2015. április 12. – Benedek Miklós – Magyar Szó 

A topolyai Aurora beszédművészeti műhely az idén egy rendhagyó programmal ünnepli a 

magyar költészet napját. A csoport csatlakozott a legismertebb közösségi portálon 

villámsebesen hatalmas népszerűségre szert tett Posztolj verset az utcára! – 2015 

elnevezésű kezdeményezéshez, és csütörtökön a város több pontján helyezték el többek 

között József Attila, Kosztolányi Dezső, Weöres Sándor, Pilinszky János, Juhász Ferenc, 
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http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/18463/Pasztor-A-tartomanyi-kormanyban-belso-ellensegkent-kezelnek-minket.html
http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/18461/A-tortenelmi-tenyek-nem-tamasztjak-ala-a-8220hagyomanyos8221-vajdasagi-cimer-letezeset.html
http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/18461/A-tortenelmi-tenyek-nem-tamasztjak-ala-a-8220hagyomanyos8221-vajdasagi-cimer-letezeset.html
http://www.vajma.info/cikk/kultura/10238/Kupuszinan-megkezdodott-a-20-Vajdasagi-Magyar-Amator-Szinjatszok-Szemleje.html
http://www.vajma.info/cikk/kultura/10238/Kupuszinan-megkezdodott-a-20-Vajdasagi-Magyar-Amator-Szinjatszok-Szemleje.html
http://www.magyarszo.com/hu/2673/vajdasag_topolya/125444/Sz%C3%A1z-vers-Topolya-utc%C3%A1in.htm
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valamint kortárs költők, úgymint Parti Nagy Lajos, Kukorelly Endre, Harkai Vass Éva, 

Terék Anna, Fenyvesi Ottó és mások verseit. 

  

Kiosztották a 24. Nemzetközi Magyar Matematikai Verseny díjait Szabadkán 
2015. április 12. – Pannon RTV 

A 24. Nemzetközi Magyar Matematikai Versenyen 250 diák vett részt. A magyar 

anyanyelvű középiskolásoknak kiírt megmérettetésre az anyaországból, Kárpátaljáról, 

Felvidékről, Erdélyből és Vajdaság szinte egész területéről érkeztek tanulók. A tudáspróba 

mellett a verseny lehetőséget ad a fiataloknak a Kárpát-medence magyarlakta tájainak, 

kultúrájának, történelmének és szokásainak megismerése. 

  

A magyar költészet napját és a kArc fennállásának évfordulóját ünnepelték 
Szabadkán 
2015. április 12. – Pannon RTV 

Petőfi Sándor-esttel ünnepelték a magyar költészet napját és egyben a kArc irodalmi 

kávéház fennállásának harmadik évfordulóját Szabadkán. A Szabadkai Népszínház 

színészeinek és az irodalmi kávéház tagjainak előadásában Petőfi ismert és kevésbé ismert 

költeményei, valamint megzenésített versei is elhangzottak. 

 

Újabb segélyt kaptak a terrorellenes műveletben részt vevő beregszásziak 
Magyarországtól 
2015. április 11. – Kárpátinfo, Kárpátalja 

A Beregszászi Polgármesteri Hivatalban a Magyar Református Szeretetszolgálat jóvoltából 

szombaton újabb segélyt vehettek át a terrorellenes műveletben részt vevők, illetve 

családtagjaik- írja a beregszasz.com.ua. Ezúttal már harmadik alkalommal kerültek 

átadásra élelmiszercsomagok, amelyekből száz család részesült. Pál Sándor, a Magyar 

Református Szeretetszolgálat kuratóriumának elnöke elmondta, a magyar kormány és a 

Magyarországon élők nyugtalanul figyelik az ukrajnai történéseket. 

  

Több mint százezer hrivnyára van szükség havonta az ingyenkonyha 
működtetésére Beregszászban 
2015. április 11. – Kárpátalja 

Április 9-én újabb kerekasztal-beszélgetésre került sor, amelyen a beregszászi 

ingyenkonyha felállításával kapcsolatos kérdéseket vitatták meg a résztvevők. A 

tanácskozáson jelen voltak a Máltai Szeretetszolgálat Beregszászi Szervezete, a 

Vöröskereszt helyi szervezete, a beregszászi magyar konzulátus, a Magyar Ökumenikus 

Segélyszervezet, a megyei tanács és a városban működő történelmi egyházak képviselői is. 

Babják Zoltán polgármester a jótékonysági szervezetek képviselőivel tartott előző 
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http://pannonrtv.com/web/?p=198143
http://pannonrtv.com/web/?p=198120
http://pannonrtv.com/web/?p=198120
http://www.karpatinfo.net/cikk/belfold/ujabb-segelyt-kaptak-terrorellenes-muveletben-reszt-vevo-beregszasziak-magyarorszagtol
http://www.karpatinfo.net/cikk/belfold/ujabb-segelyt-kaptak-terrorellenes-muveletben-reszt-vevo-beregszasziak-magyarorszagtol
http://karpataljalap.net/?q=2015/04/11/tobb-mint-szazezer-hrivnyara-van-szukseg-havonta-az-ingyenkonyha-mukodtesere
http://karpataljalap.net/?q=2015/04/11/tobb-mint-szazezer-hrivnyara-van-szukseg-havonta-az-ingyenkonyha-mukodtesere
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tanácskozáson vetette fel az ingyenkonyha létrehozásának ötletét, mivel úgy véli, hogy 

ezzel segíteni tudnák a rászorulókat. 

  

Kövér: segíteni kell a kárpátaljai magyarokat a szülőföldön maradásban 
2015. április 12. – MTI 

Segíteni kell a kárpátaljai magyarokat, hogy a mostani nehéz helyzetben is szülőföldjükön 

tudjanak maradni - jelentette ki az Országgyűlés elnöke. Kövér László vasárnap 

Komáromban, a felvidéki kitelepítettek emléknapján az M1 aktuális csatornának 

nyilatkozva hangsúlyozta: Ukrajnában súlyos a helyzet, az egzisztenciális feltételek 

kezdenek eltűnni.  A házelnök kiemelte: miközben a jobb élet reményében "menekültek 

tízezrei öntik el" az Európai Uniót, egy jelentős részük Magyarországot, a magyar államnak 

és az embereknek is mindent el kell követniük, hogy segítsék a kárpátaljai magyarokat a 

helyben maradásban.  

 

A magyar költészet napja a Rákóczi-főiskolán 
2015. április 12. – Kárpátinfo, Kárpátalja Ma 

A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Magyar Tanszéki Csoportja április 9-én 

ünnepi műsorral emlékezett a magyar költészet napjára az intézmény Esztergom 

termében. A rendezvény első részében a Rákóczi-főiskola magyar és angol szakos 

diákjainak előadásában irodalmi összeállítást hallhattak a résztvevők, majd a tanszék által 

hirdetett szépírói pályázat eredményhirdetése és díjátadása következett- írja 

a karpatalja.ma. 

  

„Miért nem jön haza apa?” 
2015. április 12. – Kárpáti Igaz Szó, Kárpátinfo 

Az ugocsai Verbőc is bekerült a gyászoló kárpátaljai települések sorába. Március 

tizenharmadikán helyezték örök nyugalomra Márkusz Viktort, aki a debalcevei pokolból 

történő kivonuláskor vesztette életét. Az elesett özvegyével, Márkusz Antiával a Kárpáti 

Igaz Szó készített interjút.  

 

Április 11., a magyar költészet napja – tisztelet a magyar líra előtt 
2015. április 10. – Új Magyar Képes Újság 

A magyar költészet napját József Attila születésnapjára emlékezve 1964 óta minden évben 

április 11-én ünneplik Magyarországon. Ebből az alkalomból az anyaország határain túl élő 

magyar közösségekben is irodalmi előadóestekkel, könyvbemutatókkal, költőtalálkozókkal 

és -versenyekkel tisztelegnek a tragikus sorsú poéta emléke és a magyar líra előtt. A 

Horvátországi Magyar Pedagógusok Fóruma és a Barkóca gyermekújság 

plakátverspályázatot hirdetett általános és középiskolás tanulók számára, amelyre sok szép 

alkotást küldtek be a diákok. 
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http://webradio.hu/hirek/kulfold/kover_segiteni_kell_a_karpataljai_magyarokat_a_szulofoldon_maradasban
http://www.karpatinfo.net/cikk/kultura/magyar-kolteszet-napja-rakoczi-foiskolan
http://www.karpatinfo.net/cikk/belfold/miert-nem-jon-haza-apa
http://huncro.hr/magyarsagunk/6180-2015-04-10-07-58-14
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Irodalmi est a Pazmaneumban a Költészet Napja alkalmából 
2015. április 12. – volksgruppen.orf.at 

április 11-én a Magyar Költészet Napja alkalmából egy irodalmi estre került sor a 

Collegium Pazmaneumban, Bécsben. A Csendes csodák című műsorban Hűvösvölgyi 

Ildikó, Kossuth- díjas magyar színművésznő előadásában, Reményik Sándor verseiből 

hallhatott összeállítást a közönség. 
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A napi nemzetpolitikai sajtószemle a Nemzetpolitikai Államtitkárság és 

a  Nemzetpolitikai Kutatóintézet munkatársainak közreműködésével 

készült. 

 

Magyarország Szlovákia Ukrajna 

www.atv.hu www.ujszo.com www.hhrf.org 

www.blikk.hu www.szabadujsag.com www.karpatinfo.net 

www.borsonline.hu www.felvidek.ma www.karpataljalap.net 

www.dunatv.hu www.bumm.sk www.karpatalja.hu 

www.hirado.hu hirek.sk www.karpatalja.ma 

www.hirszerzo.hu   

www.hirtv.hu   

www.hvg.hu Ausztria Szlovénia 

www.index.hu www.volksgruppen.at www.nepujsag.net 

www.kitekinto.hu  www.rtvslo.si 

www.magyarhirlap.hu   

www.mno.hu   

www.mti.hu   

www.nepszava.hu   

www.nol.hu   

www.origo.hu   

Románia Szerbia Horvátország 

www.erdely.ma www.magyarszo.com www.hmdk.hr 

www.transindex.ro www.pannonrtv.com www.huncro.hr 

www.kronika.ro www.vajdasagma.info  

www.maszol.ro   

www.nyugatijelen.ro   

www.szekelyhon.ro   

www.hhrf.org 

/erdelyinaplo 

  

Hírvivő   

www.reggeliujsag.ro   

www.manna.ro   
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