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Nyomtatott és online sajtó 
 

Ünnepelt Hertelendyfalva – az őshazára emlékeztető székelykaput avattak 
2016. április 17. – Pannon RTV, Magyar Szó 

Ünnepelt vasárnap Hertelendyfalva. A Tamási Áron Székely-Magyar Művelődési Egyesület 

székházában felavatták a székelykaput, amely az őshazára emlékezteti majd a bukovinai 

székelyeket, akik 133 évvel ezelőtt érkeztek az Al-Duna vidékére. Szilágyi Péter, 

nemzetpolitikáért felelős helyettes államtitkár az avatáson elmondta: „Látjuk azt, hogy a 

szórványban is van élet, a szórványban is van erős közösség. Fontos, hogy a szórványt 

megtartjuk. Számunkra a szórvány olyan mint a kenyér és a héja. Hogyha a szórvány elveszik, 

tehát a kenyérnek a héja megszakad, akkor a belső részek könnyebben eltűnhetnek. Ezért 

célunk az, hogy az itt élő közösséget fenntartsuk és ha lehet ilyen programokkal meg is 

erősítsük.” 

 

Antal Árpád hatósági felügyelet alatt marad 
2016. április 15. – Krónika, MTI, Erdély Ma, transindex.ro, maszol.ro, Bihari Napló, 

szekelyhon.ro 

Újabb hatvan napra felügyelet alá helyezte, és eltiltotta hivatala gyakorlásától Antal Árpádot, 

Sepsiszentgyörgy polgármesterét a korrupcióellenes ügyészség (DNA) – közölte az Agerpres 

hírügynökséggel pénteken Livia Săplăcan, a vádhatóság szóvivője. A szóvivő szerint Antal 

Árpád kérvényezte, hogy a tisztség gyakorlásától való eltiltást más kényszerintézkedéssel 

helyettesítsék: erről később dönt az esetben eljáró ügyész. Az újabb hatvan napos eltiltás 

április 18-án veszi kezdetét – írja az MTI. Antal Árpád a bíróságon is fellebbezhet eltiltása 

ellen, amely – ha érvényben marad – megakadályozná azt, hogy újabb polgármesteri 

mandátumért induljon a június 5-i önkormányzati választásokon. 

 

Birtokba vette új székházát a Királyhágómelléki Református Egyházkerület 
2016. április 18. – maszol.ro, Krónika, Erdon.ro 

A 25. Festum Varadinum nyitónapján, vasárnap délután ünnepélyesen birtokba vette új 

székházát a Királyhágómelléki Református Egyházkerület. Az épület alapkövét 2014. október 

24-én tették le. A székház udvarán Csűry István királyhágómelléki református püspök 

hirdetett igét. Brendus Réka, a Nemzetpolitikai Államtitkárság főosztályvezető-helyettese a 

magyar kormány képviseletében köszöntötte az egybegyűlteket. Elmondta, hogy a magyar 

kormány 45 millió forinttal támogatja a székház befejezését és berendezését. Mile Lajos 

kolozsvári főkonzul a hagyományok elevenen tartásának, Victor Opaschi vallásügyi 

államtitkár pedig a vallásszabadság gyakorlásának fontosságáról szólt. Szabó Ödön Bihar 

megyei RMDSZ-es parlamenti képviselő történelmi jelentőségűnek nevezte a székház 

átadását, fontosnak az egyszer felépített otthonok újrateremtését vagy visszaszerzését. 
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http://pannonrtv.com/web2/?p=266171
http://www.kronika.ro/erdelyi-hirek/antal-arpad-hatosagi-felugyelet-alatt-marad
http://www.maszol.ro/index.php/tarsadalom/63118-birtokba-vette-uj-szekhazat-a-kiralyhagomelleki-reformatus-egyhazkerulet
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Rákóczi Szövetség: hétvégi programok középiskolásoknak 
2016. április 16. – MTI, Felvidék Ma, hirek.sk 

Kárpát-medencei középiskolásokat megszólító programok zajlanak a hétvégén a Rákóczi 

Szövetség szervezésében az erdélyi Szovátán, valamint Debrecenben és Egerben - közölte a 

szövetség az MTI-vel. A középiskolás vezetőképzőknek az a céljuk, hogy lehetőséget 

teremtsenek a tanárok és a diákok kapcsolatépítésére, elősegítsék a Rákóczi Szövetség 

középiskolai szervezeteinek munkáját, hatékonyságát. A rendezvények központi témája az 

érték és az ifjúság. 

 

Borboly vétó helyett együttműködésre kéri Buntát 
2016. április 15. – Krónika 

Kérést intéztek Bunta Levente udvarhelyi polgármesterhez: a megyei tanács által a Bányai 

János Szakközépiskola CNC-gépkezelői képzésének elindításáért kiutalt finanszírozást 

megvétózó beadványát vonja vissza, ne akadályozza a tanintézet támogatását. Borboly Csaba 

a városlakókhoz címzett kérésében úgy fogalmazott: „győzzük meg együtt Bunta Leventét, a 

város polgármesterét, hogy előzetes beadványát, mellyel ezt a határozatunkat meg akarja 

támadni a bíróságon, vonja vissza”. Az ügyvédi irodán keresztül küldött előzetes beadványban 

az áll, hogy ha a megyei tanács nem vonja vissza – a polgármesteri hivatal szerint jogilag 

megalapozatlan – határozatát, akkor a közigazgatási bíróságon támadják meg azt. 

 

Bunta Levente bepereli Hargita Megye Tanácsát 
2016. április 15. – maszol.ro, szekelyhon.ro, Krónika, Erdély Ma 

Mivel nem kapott pénzt az áfavisszaosztásból, a székelyudvarhelyi polgármesteri hivatal 

bepereli Hargita Megye Tanácsát – írja a Székelyhon. Bunta Levente pénteki 

székelyudvarhelyi sajtótájékoztatóján elmondta, felháborítónak tartja, hogy Hargita Megye 

Tanácsa csak 44 ezer lejt akar adni Udvarhelynek az áfavisszaosztásból, pedig szerinte a város 

a Hargita megyei össztermék (GDP) felét és az export 80 százalékát termeli. Mint ismert, 

korábban Bunta Levente nyíltan megfenyegette Facebookon Borboly Csaba megyei 

tanácselnököt, mert a megyei önkormányzat egyetlen lejt sem utalt az áfavisszaosztásból a 

városnak. Borboly a döntést azzal indokolta, hogy Székelyudvarhely az egyetlen település 

Hargita megyében, amely egyetlen tavaly kiutalt tételt se arra költött el, amire kérte. 

 

Portik Vilmos nem vállalja a marosvásárhelyi RMDSZ által felajánlott 2. helyet a 
jelöltlistán 
2016. április 15. – transindex.ro 

Nem vállalja a jelöltséget Portik Vilmos az RMDSZ marosvásárhelyi önkormányzati választási 

listáján. Az EMNP marosvásárhelyi szervezetének alelnöke vasárnap este jelentette be, hogy 
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http://www.hirek.sk/magyarvilag/20160415172737/Rakoczi-Szovetseg-hetvegi-programok-kozepiskolasoknak.html
http://www.kronika.ro/erdelyi-hirek/borboly-veto-helyett-egyuttmukodesre-keri-buntat
http://www.maszol.ro/index.php/belfold/63069-bunta-levente-bepereli-hargita-megye-tanacsat
http://itthon.transindex.ro/?hir=42445
http://itthon.transindex.ro/?hir=42445
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lemondott az EMNP-ben vállalt összes tisztségéről, azonban az RMDSZ marosvásárhelyi 

vezetői szerdán úgy nyilatkoztak: EMNP-s szerepvállalásától függetlenül nyitva áll Portik 

előtt az RMDSZ jelöltlistája, amelyen újabban a második helyet ajánlották fel számára. Erre 

az ajánlatra Portik pénteken délután reagált egy Facebook-bejegyzésben, nehezményezve azt, 

hogy a sajtóban megjelent péntek reggeli hírek kész tényként tálalják, hogy második helyet 

biztosít számára az RMDSZ a marosvásárhelyi tanácsosjelöltjeinek listáján. 

 

Lehet szavazni a marosvásárhelyi Bethlen-szobor terveire 
2016. április 15. – transindex.ro 

Lezárul a Bethlen Gábor erdélyi fejedelem szobrának elkészítésére kiírt pályázat és 

elkezdődött a nyilvános szavazás - közölte Soós Zoltán marosvásárhelyi polgármesterjelölt. A 

pályázatra nyolc alkotás érkezett, a győztesről közösen dönthetnek a polgárok valamint a 

szakbizottság (1/3 - 2/3 arányban). Szavazni a Facebookon, a Soós Zoltán közszereplői 

oldalára feltöltött alkotások fényképei közül lehet. A legtöbb lájkot összegyűjtött szobor nyeri 

a civilek szavazatát. 

 

Marosvásárhely: Brassai lemondását kérte Vass és Peti 
2016. április 15. – transindex.ro 

Az RMDSZ Maros megyei szervezetének elnöke, Brassai Zsombor lemondását kéri egy, a 

Területi Állandó Tanácsnak címzett levélben Peti András, a városi szervezet elnöke, illetve 

Vass Levente, a városi választmány elnöke. A Transindex birtokába jutott, csütörtöki 

keltezésű levélben a két politikus sérelmezi, hogy a választmány által összeállított városi 

tanácsosi listát a TÁT gyakorlatilag átírta anélkül, hogy egyeztetett volna a választmánnyal. 

Rámutatnak: „a választások előkészítéséről szóló szabályzat 2. cikkelyének c) pontja szerint a 

jelöltek kiválasztásának módozata: ... a helyi szervezet Választmányának és a TÁT-nak a 

közös döntése... Vagyis a TÁT és a Városi Választmány konszenzusos döntéséről kellene szó 

legyen.” 

 

PKE: elkészült a 30 százalékos megszorítási terv 
2016. április 15. – maszol.ro 

Elkészítette a Partiumi Keresztény Egyetem (PKE) azt a harminc százalékos 

költséglefaragásról szóló tervet, amely az anyagi válságban lévő intézmény önállóságának 

megőrzését hivatott biztosítani – tájékoztatta a Maszolt pénteken Pálfi József. A PKE rektora 

elmondta, a „válságtervet” átküldték Sapientia Alapítványnak, jelenleg jóváhagyásra vár. Pálfi 

József nem kívánta részletezni, hogy milyen szakokat és milyen formában érintik majd a 

megszorítások. „Addig nem tudok részleteket mondani, amíg az alapítvány kuratóriumi 

elnöke nem mond rá igent” – jelentette ki. 

 

RMDSZ választási előkészületek Hunyad megyében 
2016. április 15. – Nyugati Jelen, Erdély Ma 

Hogyan készül a Hunyad megyei RMDSZ a júniusi helyhatósági választásokra? A Megyei 

Küldöttek Tanácsának (MKT) hétvégi dévai ülésén körvonalazódott a választási stratégia, s a 
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http://itthon.transindex.ro/?hir=42446
http://itthon.transindex.ro/?hir=42454
http://www.maszol.ro/index.php/tarsadalom/63055-pke-elkeszult-a-30-szazalekos-megszoritasi-terv
http://www.nyugatijelen.com/jelenido/haromszor_a_tulipanra_a_lupenyi_csoda_megismetlesere.php
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jelöltállítás is megtörtént. Az RMDSZ megyei szinten és a városokban is listát indít, sőt, két 

helyen még polgármesterjelöltet is. Mindezekről Winkler Gyula EP-képviselővel, az RMDSZ 

újraválasztott megyei elnökével beszélgettek. 

 

Az RMDSZ kitüntette vásárhelyi székházának védőit 
2016. április 16. – Krónika, Erdély Ma, MTI, maszol.ro 

Az RMDSZ Ezüst Tulipán díjjal tüntette ki pénteken azokat, akik 1990 márciusában a 

magyarok ellen uszított román parasztok ostroma idején a szövetség megtámadott 

marosvásárhelyi székházában maradtak. A kommunista diktatúra megdöntése után a 

közösség jogaiért szót emelő erdélyi magyarságot és az újonnan létrejött RMDSZ-t akarták 

akkor megfélemlíteni, hogy elriasszák jogköveteléseitől – mutatott rá Kelemen Hunor, az 

RMDSZ elnöke, hozzátéve, a jogbiztonságért az érdekképviseletnek ma is mindennap meg 

kell harcolni. A szövetségi elnök köszönetet mondott az RMDSZ-székház akkori védőinek 

bátorságukért, kitartásukért, és hűségükért, ugyanakkor arra figyelmeztette a 

marosvásárhelyi Kultúrpalota tükörtermében összegyűlt megemlékező közönséget, hogy 

Romániában ma ismét megpróbálják megnyirbálni a magyarság azóta megszerzett jogait. 

 

Önálló tanácsosi jelöltlistát állít az EMNP Marosvásárhelyen és Maros 
megyében 
2016. április 16. – Erdély Ma, Marosvásárhelyi Rádió, Krónika 

Önálló tanácsosi jelöltlistát állít Marosvásárhelyen és Maros megyében is az Erdélyi Magyar 

Néppárt – jelentette be pénteken Bereczki Ferenc, az EMNP megyei elnöke és Pálosi Csaba, a 

marosvásárhelyi szervezet ideiglenes ügyvezető elnöke. Mint ismert a napokban lemondott 

tisztségéről Portik Vilmos, a párt megyei alelnöke és Jakab István, a városi szervezet elnöke. 

A két politikus lemondását ugyan sajnálatosnak és veszteségnek tartják, de a szervezet tovább 

dolgozik és készül az önkormányzati választásokra – mondta Pálosi Csaba, a városi szervezet 

ügyvezető elnöke. 

 

Brassai Zsombor: az csak egy vélemény, hogy inkompetens vagyok 
2016. április 16. – maszol.ro 

Célt tévesztett a Maros megyei RMDSZ elnöke, Brassai Zsombor szerint Peti András és Vass 

Levente, amikor a marosvásárhelyi tanácsosjelölti lista sorrendjének megváltoztatása után a 

lemondását követeli. Brassai Zsombor a Maszolnak elmondta, szerinte őt a Területi Állandó 

Tanács helyett támadja Peti András és Vass Levente. „A TÁT a városi szervezet választmánya 

által rangsorolt listát újra rangsorolta, és egy más sorrendet állított fel. Ez a 

felháborodásuknak az oka valójában” – magyarázta a megyei elnök. Beszámolója szerint a 

TÁT ismét összeült a városi választmány képviseletével, azaz Vass Leventével és Peti 

Andrással, és egyeztette a felmerülő kérdéseket. Végül kialakult egy harmadik sorrend, de ez 

sem nyerte el Peti Andrásék tetszését. „Felháborodásukban engem tettek felelőssé emiatt” – 

magyarázta Brassai. 
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http://www.kronika.ro/erdelyi-hirek/az-rmdsz-kituntette-vasarhelyi-szekhazanak-vedoit
http://erdely.ma/kozeletunk.php?id=202642&cim=onallo_tanacsosi_jeloltlistat_allit_az_emnp_marosvasarhelyen_es_maros_megyeben
http://erdely.ma/kozeletunk.php?id=202642&cim=onallo_tanacsosi_jeloltlistat_allit_az_emnp_marosvasarhelyen_es_maros_megyeben
http://www.maszol.ro/index.php/belfold/63076-brassai-zsombor-az-csak-egy-velemeny-hogy-inkompetens-vagyok
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Véglegessé vált az RMDSZ marosvásárhelyi tanácsosjelöltjeinek listája 
2016. április 16. – Erdély Ma, Marosvásárhelyi Rádió, Krónika 

Véglegessé vált az RMDSZ marosvásárhelyi tanácsosjelöltjeinek listája. Az első helyen 

továbbra is a városi szervezet vezetője Peti András található, második helyen Novák Zoltán 

történész található, ezt követően pedig a sorrend a következő: Magyari Előd, Szászgáspár 

Barnabás, Csíki Zsolt, Bakos Levente, Bakó Szabolcs, Furó Judit, Mózes Levente, Kovács 

Lajos, Makkai Gergely, Vajda György, dr. Tamási Zsolt, Boros Gyula, Kovács Árpád Géza, 

Bíró Csaba, Márton-Zólyomi Annamária, Csata Éva, Hints Zoltán és végül Lengyel István 

zárja a sort. 

 

Az alkotmánybíróság elé került az egyfordulós polgármester-választás ügye 
2016. április 17. – Krónika, MTI, transindex.ro, maszol.ro, Erdély Ma 

Az alkotmánybíróságtól kért állásfoglalást a bukaresti törvényszék arról, nem sérti-e az 

alaptörvényt az egyfordulós polgármester-választást előíró önkormányzati választási törvény 

– közölte szombaton az Adevărul.ro hírportál. A második legerősebb parlamenti frakcióval 

rendelkező jobbközép Nemzeti Liberális Párt (PNL) fél éve sürgeti a kétfordulós választáshoz 

való visszatérést, mondván, hogy a demokrácia alapelvét sérti, ha valaki a választók kevesebb 

mint felének támogatásával is polgármester lehet. 

 

Kelemen: RMDSZ-es siker az amerikai jelentés 
2016. április 17. – Krónika 

Az RMDSZ külpolitikai sikerének nevezte Kelemen Hunor szövetségi elnök, hogy az Egyesült 

Államok külügyminisztériuma által az emberi jogok 2015-ös romániai helyzetéről készült 

jelentésbe a magyar közösség sérelmei is bekerültek. „Az RMDSZ tavalyi washingtoni 

látogatásán ismertette azokat a közösséget érintő jogtiprásokat, amelyeket az emberjogi 

dokumentum felsorol. Örvendünk, hogy mondottaink nyomatékot nyertek egy fontos 

dokumentum révén, hogy nemcsak az ország előnyös geopolitikai helyzete számít, hanem a 

kisebbségi ügyeket is biztonsági tényezőknek tekinti az USA" – fogalmazott Kelemen Hunor. 

A szövetségi elnök méltányolta azt, hogy az USA külügyminisztériuma kiemelten figyel a 

kisebbségi jogokra, ugyanakkor megköszönte a washingtoni Magyar Emberi Jogok 

Alapítványnak (HHRF) azt, hogy elősegíti a magyarság ügyeinek amerikai napirenden 

tartását. 

 

Fülöp Csaba az MPP kovásznai polgármesterjelöltje 
2016. április 17. – Erdély Ma, Háromszék 

Hivatalosan bejelentették: dr. Fülöp Csaba lesz az MPP polgármesterjelöltje a kovásznai 

helyhatósági választáson. A polgáriak tegnapi, fürdővárosi sajtótájékoztatóján a helyiek 

mellett jelen volt Kulcsár Terza József, az MPP Kovászna megyei szervezetének elnöke, 

valamint Fejér Levente, a szervezet zabolai polgármesterjelöltje, aki az RMDSZ támogatását 

is élvezi. 
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http://erdely.ma/kozeletunk.php?id=202638&cim=veglegesse_valt_az_rmdsz_marosvasarhelyi_tanacsosjeloltjeinek_listaja
http://www.kronika.ro/belfold/az-alkotmanybirosag-ele-kerult-az-egyfordulos-polgarmester-valasztas-ugye
http://www.kronika.ro/belfold/kelemen-rmdsz-es-siker-az-amerikai-jelentes
http://erdely.ma/kozeletunk.php?id=202660&cim=fulop_csaba_az_mpp_kovasznai_polgarmesterjeloltje
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Mik Világi szándékai? 
2016. április 15. – hirek.sk 

Sokan olyan oligarchaként írnak ma Világi Oszkárról, aki a Most-Híd kulisszái mögött 

megbújva az új kormánykoalícióról döntött. Ennél azonban némileg bonyolultabb a helyzet – 

írja Martin Hanus a postoj.sk portálon megjelent cikkében, amelyet teljes terjedelmében 

közölt a hirek.sk portál. „Világi valós hatalma Orbán Viktor jóindulatától függ, kinek hívei 

Bugárt a magyar nemzet árulójának tartják. Világi a Slovnaft vezérigazgatójaként 2011 óta 

tagja a Magyar Olaj- és Gázipari Nyrt. (MOL) igazgatótanácsának, amelyen belül Orbán 

kormánya az utóbbi évek során jelentősen növelte befolyását” – áll a publicisztikában. Az írás 

szerint Világinak „nem az volt az érdeke, hogy Robert Fico harmadik kormányában Bugár 

Béla is helyet kapjon, hanem elsősorban az, hogy a kormányt a továbbiakban is Orbán Viktor 

közép-európai szövetségese, Robert Fico vezesse”. 

 

Magyar oktatásügy a kormányprogramban - Részsikerek, félmegoldások... 
2016. április 15. – hirek.sk 

Tóth Tibor, a Kerekasztal oktatási munkatársa, a magyariskola.sk honlap ötletgazdája és 

működtetője április elején a Fodor Attilától, a Comenius Intézet igazgatójától kapott szakmai 

anyagok alapján 7 pontban foglalta össze hazai magyar oktatásügyünk fő problémáit, amelyet 

a Szlovák Pedagógusok Kezdeményezésének segítségével eljuttatott az oktatási tárcához. Az 

anyag egy része bekerült a kormány szerdán jóváhagyott programnyilatkozatába. 

 

Túl mélyek lettek a lövészárkok 
2016. április 16. – Új Szó 

„A Híd is el fogja veszíteni a hívei jelentős részét, azonban még korai lenne azt mondani, 

végleg befejezte a párt” – mondta az Új Szónak adott interjújában Gál Zsolt politológus, a Híd 

korábbi tanácsadója. „Kisebbségi téren talán előrelépést tud elérni a párt, a kérdés csak az, 

hogy a választók számára ez-e a legfontosabb. Mert szerintem még a magyaroknál is csak 

másod- vagy harmadrangúak ezek a kérdések. Ami a legjobban érdekli a Híd szavazóit, az a 

déli régiók gazdasági fellendítése, a legnagyobb kérdés tehát az, vajon ezen a téren is 

eredményes lesz-e a párt, s ezt képes lesz-e hitelesen kommunikálni is a választóknak. Erről 

pedig nem igazán vagyok meggyőződve.” 

 

Pomogáts: Csáky Pál hozzájárult, hogy megmaradjunk magyarnak 
2016. április 16. – hirek.sk 

Hatvanadik születésnapját ünnepelte Csáky Pál író, politikus, a Magyar Közösség Pártja 

európai parlamenti képviselője, a felvidéki magyar irodalom egyik legtermékenyebb szerzője, 

akinek életjubileuma alkalmából a Pacsirta éneke címmel összeállított válogatáskötete jelent 

meg. A kötetet és Csáky Pál írói munkásságát pénteken este Pozsonyban, az MKP 
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székházában a hazai politikai és közélet jeles képviselői jelenlétében Pomogáts Béla 

irodalomtörténész méltatta. 

 

Lipšic hajba kapott Bugárral 
2016. április 17. – bumm.sk, hirek.sk, Felvidék Ma 

Rendkívül viharos véleménycserére került sor a szlovák közmédia vitaműsorában, melynek 

keretében Bugár Béla, a Most-Híd elnöke, Andrej Danko, az SNS vezetője, az OĽaNO-Nova 

képviseletében Daniel Lipšic, valamint Boris Kollár, a Család vagyunk elnöke fejtette ki 

véleményét. Az „oligarchák tákolmánya” kifejezést Igor Matovič, az Egyszerű Emberek és 

Független Személyiségek (OĽaNO) vezetője használta ezen a héten a kormányprogram 

értékelése során. A parlamenti választásokon azonos jelöltlistán szereplő kollégája, Daniel 

Lipšic a kifejezést „leporolta” és a vasárnapi beszélgetés folyamán ismét előhúzta, amitől 

Bugár Bélának felforrt a vére. 

 

Perspektíva program indult Ipolyságon 
2016. április 17. – Felvidék Ma 

A Felvidéken szinte egyedülálló program indult el Ipolyságon. A Perspektíva program 

pályaválasztási mentorprogramból és az öregdiákok hálózatából tevődik össze. 

Kezdeményezője és a hálózat koordinátora Pathó Marianna, a Petőfi Sándor program 

ösztöndíjasa. 

 

Gál Gábor az állampolgársági törvényről: a koalíción belül kell keresni a 
megoldást 
2016. április 17. – Felvidék Ma 

A koalíción belül kell keresni a probléma megoldását, ami az állampolgársági törvényt illeti – 

jelentette ki Gál Gábor parlamenti képviselő, a Most-Híd frakcióvezetője. A jelenlegi helyzet 

Gál szerint igazságtalan azon polgárokkal szemben, akik meg akarják szerezni egy másik 

ország állampolgárságát, de nem akarnak megválni a szlováktól, olvasható a sme.sk április 

17-én megjelent cikkében. 

 

Nincs, aki Bukovszky keze alá dolgozzon 
2016. április 17. – Új Szó 

Hiányoznak a kisebbségpolitikai szakértők a kisebbségi kormánybiztosi hivatalban – mondta 

Bukovszky László, aki szerint biztosan lesznek bökkenők a következő négy évben. Ötből négy 

ember most a kisebbségi kulturális támogatások lebonyolításával foglalkozik, az érdemi 

munkára gyakorlatilag nincs ember – nyilatkozta Bukovszky László frissen kinevezett 

kisebbségi kormánybiztos szombaton a Pátria rádiónak. A biztos elmondása szerint a hivatal 

teljesen megváltozott 2013 után, amikor A. Nagy László lemondott. 
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Az MKP sajtóját bünteti a Fidesz 
2016. április 18. – Új Szó 

Fekete címlappal jelent meg április 6-án a Szabad Újság. 0 Ft – újabb szög a felvidéki magyar 

értelmiség koporsójába – állt a címlapon. A szerkesztőségi jegyzet szerint a határon túli 

magyar kultúrát támogató budapesti Bethlen Gábor Alap (BGA) megtagadta a támogatást a 

laptól. „A magyar kormány korábban ahhoz a feltételhez kötötte a segítségnyújtást, hogy a 

Magyar Közösség Pártja bekerül a parlamentbe” – olvasható a jegyzetben. Bárány János 

főszerkesztő nem akarta kommentálni a lapban megjelenteket, április 18-i hatállyal 

lemondott a főszerkesztői posztról. 

 

Visszaállították a vallási jelképeket az aracsi pusztatemplom mellett 
2016. április 17. – Vajdaság Ma, Pannon RTV 

Visszaállították az aracsi pusztatemplom mellől fél évvel ezelőtt eltávolított kereszteket és 

kopjafákat szombaton. A 13. században épült, majd a török hódítás alatt megrongált román 

stílusú aracsi romtemplom az egyik legkorábbi építészeti emlék Vajdaságban, kiemelt 

jelentőségű műemléknek számít a vajdasági magyarság, de Szerbia számára is. A templom a 

délvidéki magyarság jelképévé, kultikus emlékhelyévé vált az utóbbi 25 évben. Az eltávolított 

keresztek tíz évig álltak a templom mellett. Szombaton egy felújított keresztet és a kopjafákat 

visszaállították és felszentelték. 

  

Huszonhat éves kutatás eredménye: A meg nem írt történelem nem létezik 
2016. április 16. – Vajdaság Ma 

Tanulmánykötetben is megjelent az 1944/45-ös magyarellenes atrocitásokról tavaly 

májusban Temerinben megtartott tudományos konferencia anyaga. Guszton András, a kötet 

szerkesztője köszöntőjében emlékeztetett arra, hogy szinte napra pontosan most van 

huszonhat éve annak, hogy Ágoston András, az akkori VMDK elnöke mind a Szerb 

Tudományos és Művészeti Akadémiánál, mind pedig a Magyar Tudományos Akadémiánál 

kezdeményezte a magyarokkal szembeni háború végi népirtás addig titkolt kérdéseinek 

tisztázását: - Akkor a magyarságot felébresztettük ezzel, évről-évre szaporodtak a 

megemlékezések, emlékhelyek. Egy dolog a fájó; huszonhat év múlt el, és még mindig nem 

tudjuk egészen pontosan, hogy hány magyarnak kellett odavesznie, és azt sem tudjuk, hogy 

hol vannak a földi maradványai ezeknek a magyaroknak. 

  

Kampányrendezvényt tartott Zentán az MM és a VMDK 
2016. április 17. – Pannon RTV 

Kampányrendezvényt tartott tegnap Zentán a Magyar Mozgalom és a Vajdasági Magyarok 

Demokratikus Közössége. Az összejövetelen ismertették a koalíció jelöltjeinek a névsorát 

valamint a programját. A Magyar Mozgalom és a VMDK alternatívát szeretne kínálni a 

választópolgároknak. Korhecz Tamás, tartományi listavezető, Magyar mozgalom az 

autonómiáért – Dr. Korhecz Tamás – VMDK – Csonka Áron: „Vajdaságban több tízezer olyan 
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magyar szavazópolgár van, akik nemzetben gondolkodnak, de elégedetlenek a jelenlegi 

képviselettel, a Magyar Mozgalom és a VMDK ezeknek a szavazatára számít.” 

  

Pásztor Bálint: Történelmi csúcson a magyar-szerb kapcsolatok 
2016. április 17. – Pannon RTV 

zerbia és Magyarország kapcsolatai soha nem voltak jobbak – jelentette ki Pásztor Bálint 

Belgrádban. A Vajdasági Magyar Szövetség köztársasági parlamenti frakcióvezetője szerint 

ezt erősítette meg a magyar és a szerb kormányfő szabadkai találkozója is. Most nem azokról 

a dolgokról kell beszélni, amik 70 évvel ezelőtt történtek, hanem a közös befektetésekről, 

vállalkozásokról, a munkahelyteremtésről és a munkanélküliség csökkentéséről – 

fogalmazott Pásztor Bálint. 

  

Korhecz Tamás pert indít Pásztor István ellen 
2016. április 17. – Pannon RTV, Vajdasági RTV 

Az EBESZ választásokat megfigyelő missziójának munkatársaival találkozott ma Korhecz 

Tamás, a Magyar Mozgalom társelnöke és Józsa László, az MM Ideiglenes Ügyvivő 

Testületének tagja. A mozgalom képviselői tájékoztatták a megfigyelőket az érvénytelen 

támogatási ívek megjelenéséről és a folyamatban levő bírósági fellebbezésükről. Az MM 

közleménye szerint Korhecz közölte a megfigyelőkkel, hogy becsületsértésért és 

rágalmazásért pert indít Pásztor István, a VMSZ elnöke ellen, mert a pártelnök az érvénytelen 

aláírások ügyében csalással vádolta meg. 

  

Lakossági fórumot tartott a VMSZ Zentán 
2016. április 16. – Pannon RTV 

Lakossági fórum keretében mutatta be Zentán péntek este választási listáját a VMSZ helyi 

szervezete. Az illetékesek az április 24-i választáson való részvétel fontosságára is felhívták a 

figyelmet. Juhász Attila mezőgazdasági államtitkár, Ceglédi Rudolf, Zenta polgármestere, a 

VMSZ zentai listavezetője és Pék Zoltán köztársasági parlamenti képviselő a párt eddig elért 

eredményeiről beszéltek a résztvevőknek. Pék Zoltán a választási program egyik 

kulcsfontosságú elemeként a gazdasági stratégiát emelte ki. 

  

Felsőoktatási tájékoztató körúton az MNT és az Európa Kollégium 
2016. április 16. – Pannon RTV, Vajdasági RTV 

Felsőoktatási tájékoztató körút keretében több mint 33 vajdasági középiskolát látogatnak 

meg a Magyar Nemzeti Tanács és az Európa Kollégium képviselői, ahol hasznos 

információkat nyújtanak a Szerbiában továbbtanulni vágyó diákoknak. A cél, hogy a fiatalok 

itthon maradjanak. A felsőoktatási tájékoztató körút keretében a temerini Lukijan Mušicki 

Középiskolában tartottak előadást, melynek egyik legfontosabb célja a diákok itthonmaradása 

és továbbtanulása – hangzott el a prezentáción. 
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Megvalósul a VMSZ gazdaságfejlesztési stratégiája 
2016. április 16. – Magyar Szó 

Tartalmas, érdeklődést felkeltő lakossági fórumot tartott szépszámú résztvevővel csütörtökön 

este az Ifjúsági Otthon nagytermében a VMSZ községi szervezete, amelyen az április 24-ei 

választások időszerű kérdései mellett a Prosperitati Alapítvány képviselői ismertették a 

második körben kiírt pályázatokat.  

 

„Nem vagyunk mi magunkéi…” – Beszélgetés a Fodó Sándor-díjas Czébely 
Lajossal 
2016. április 17. –  Kárpátalja, karpatalja.ma 

Czébely Lajos magyartanár, költő, helytörténész, református kántor megkapta idén a Fodó 

Sándor-díjat. Ebből az alkalomból kerestem fel szülőfalujában, Visken, ahol az 1270-ben 

épült református templom kertjében beszélgettem vele. Majd a templomban kedvemért 

megszólaltatta az Országh Sándor által 1880-ban épített, csodálatos hangú orgonát. A 

beszélgetés során mesélt életéről, a kárpátaljai magyar értelmiség ébredésének időszakáról és 

terveiről. 

 

Nagyszőlőst és környékét is elérte az IMI 
2016. április 16. – karpatalja.ma 

Ungvár után Nagyszőlősön és Tiszaújlakon helyezték ki április 15-én az Itt Magyarul Is 

mozgalom matricáit. A mozgalom keretében továbbra is felkeresik és feltérképezik a magyar 

nyelven (is) szolgáltatást nyújtó kárpátaljai intézményeket, s ezek elérhetőségeit feltüntetve 

egy egységes, folyamatosan bővülő online rendszert hoznak létre. 

 

Kihelyezett bizottsági ülés Kramatorszkban  
2016. április 16. – Kárpátalja 

Az úgynevezett belső áttelepített személyek és a Luhanszk, valamint Donyeck megye területén 

a terrorellenes művelet (ATO) övezetében élők jogainak betartásával foglalkozott legutóbbi, 

kihelyezett ülésén a Donyeck megyei Kramatorszkban a Legfelső Tanács emberi jogi, 

nemzetiségi kisebbségi és az etnikumközi viszonyok kérdéseiben illetékes állandó bizottsága 

április 8-án. A konfliktusövzezetben tapasztaltakról és a bizottság munkájáról Brenzovics 

László parlamenti képviselőt, a bizottság tagját kérdezte a Kárpátalja hetilap munkatársa. 

 

Irodalmi találkozó az Európa-Magyar Házban  
2016. április 17. – Kárpátinfo 

A Kárpát-medencében az anyaországon kívül eső területeken élő irodalmároknak szent 

kötelességük figyelni egymásra. Nemcsak tudnunk kell a másikról, de publikációs lehetőséget 

is biztosítani kell a más-más régiókban működők számára. Szerencsére az utóbbi másfél 

évtizedben egyre több folyóiratnál ismerik el ennek az elvárásnak a fontosságát, hangzott el 

azon az irodalmi találkozón, melyre Beregszászon az Európa-Magyar Házban a Kárpátaljai 
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Magyar Művelődési Intézet (KMMI) szervezésében került sor. A fentiekben megfogalmazott 

gondolatoknak megfelelően a találkozón a helybeliek mellett Erdélyből, Felvidékről, a 

Vajdaságból és az anyaországból érkezett költők, írók, lapszerkesztők vettek részt. 

 

Délibáb - Tavaszi ébredés Bécsben 
2016. április 17. - Volksgruppen 

Április 16-án, szombaton került megrendezésre a Délibáb Bécsi Magyar Kultúregyesület 

szervezésében a 3. Tavaszi ébredés című rendezvény Bécsben. Az idei színes 

programkínálatban a magyar népzene és néptánc mellett a klasszikus és a jazz zene is teret 

kapott. 

 

Amaped szavalóverseny Bécsben 
2016. április 17. - Volksgruppen 

A magyar forradalom és szabadségharc 60-ik évfordulója volt a mottója az idei AMAPED 

szavalóversenynek Bécsben. Az április 16-án, szombaton megtartott eseményre összesen 90 

fiatal résztvevő jelentkezett - de nem csak Ausztriából, hanem Magyarországról is. 
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Elektronikus sajtó 

 

Határok nélkül 

2016. április 15. – Kossuth Rádió 

Közös kampánygyűlést Temerinben tartott a VMSZ és a VMDP  

Temerinben közös kampánygyűlést tartott a Vajdasági Magyar Szövetség, a VMSZ és a 

Vajdasági Magyar Demokrata Párt, a VMDP. A lakossági fórumon ismertették a délvidéki 

magyarok szülőföldön maradását segítő, a magyar kormány által támogatott gazdaság és 

térségfejlesztési programmal kapcsolatos legfrissebb tudnivalókat. Erről egyik következő 

műsorunkban szólunk. Most a jövő hét végi választásokról beszél tudósítónknak, Ternovácz 

Istvánnak a VMSZ  szerbiai parlamenti frakcióvezetője, Pásztor Bálint, képviselőjelölt és 

Csorba Béla a VMDP elnöke. Elsőként a VMSZ-es politikust kérdezte kollégánk. 

Reményik-Sándor díjat kapott Semjén Zsolt 

Kolozsváron kitüntette Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettest a Romániai Evangélikus - 

Lutheránus Egyház. A Reményik Sándor-díjat tegnap este vette át Kelemen Hunor RMDSZ-

elnökkel, aki ugyanezt az elismerést kapta meg. Szilágyi Szabolcs összeállítása. 

Beszélgetés Pomogáts Béla irodalomtörténésszel 

Anyagi gondok közt mindennapi helytállás. Kárpátalján nincs veszve a magyar nyelv és 

kultúra ügye - mondja Pomogáts Béla. A Magyar Nyelv és Kultúra Nemzetközi Társaságának 

tiszteletbeli elnöke évtizedek óta rendszeres meghívottja a Kárpát-medencei magyar 

szervezeteknek, de ilyenkor a Magyar Nyelv Hete alkalmából szinte folyamatosan úton van. 

Friss tapasztalatait természetesen mindig szembesíti a 10-20 évvel ezelőttiekkel. A Határok 

nélkül riportere beszélgetett  a jeles irodalomtörténésszel, aki alig tét vissza Szabadkáról és 

már Kárpátaljára látogatott, most épp Pozsonyban van. A kárpátaljai útjáról halljuk 

Pomogáts Bélát. 

Elkészült a bánsági és Tisza-menti, bácskai kastélyoknak a jegyzéke 

A számbavételt a temesvári Szórvány Alapítvány januárban kezdeményezte, és indította el 

közösen a Lugostól nem messze fekvő Igazfalva és a vajdasági Magyarkanizsa 

önkormányzataival.  Neve BANATUR Vidéki Turizmusfejlesztés a Bánságban, és a Románia-

Szerbia Határon Átnyúló Együttműködési Programban európai uniós támogatással valósul 

meg. Erre több mint 413 ezer eurót kaptak.  

Huszonötödik alkalommal rendezik meg Nagyváradon a Festum Varadium 

ünnepségsorozatot 

Nagyváradon 25-ik alaklommal rendezik meg a Festum Varadinum ünnepségsorozatot.  Most  

vasárnaptól a következő vasárnapig tart, a Körös-part város egyébként legnagyobb kulturális 

http://www.mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth?date=2016-04-15_18:30:00&ch=mr1
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rendezvénye. Nagyváradi mnukatársunk Ionescu Nikolett érdeklődött a kínálatról Bíró 

Árpádnál a Festum Varadinum sajtófelelősénél. 

Dokumentumfilm az 1950-es évek székelyföldi betyárjairól 

Az 1950-es évek székelyföldi betyárjairól készült dokumentumfilmet mutatták ben tegnap 

este a csíkszeredai magyar főkonzulátuson. A dokumnetumok tükrében a legendák mögötti 

igazságra derült fény, hiszen a kommunizmussal való szembenállásnak egy egészen sajátos 

formájáról beszélhetünk. 

 

Határok nélkül 

2016. április 16. – Kossuth Rádió 

Megjelent Eszteró István legújabb verseskötete 

Hetvenötödik születésnapja alkalmából jelent megEszteró István temesvári költő, nyugdíjas 

magyartanár legújabb verseskötete, a Haza a magányban című epigrammagyűjtemény. Költői 

hitvallástól kezdve a szerelmi élményen, irodalmi portrékon keresztül a magyar történelmi 

tragédiák, kisebbségi lét, nyelvi jogtalanság, politikai abszurditások, napi realitások, az 

emberiség jövője miatti aggodalom képezik a kötet verseinek tárgyát.  

Hat jeles személyiség arckép domborművét avatta fel a Magyarországon élő 

erdélyiek gyülekezete 

Vasárnap a Reménység Szigetén, a Magyarországon élő erdélyiek gyülekezete Zalatnay István 

lelkipásztor vezetésével hat arckép domborművet avatott hat jeles személyiség: Sass Kálmán 

mártír lelkész, Árkay Aladár építész, Ignácz Rózsa írónő, gróf Teleki Sámuel, a 

marosvásárhelyi Téka alapítója, dédunokája Teleki Sámuel Afrika-utazó, felfedező és Kájoni 

János zenetudós emlékére.  

Tóth Árpád, a templomépítő lelkész 

Tóth Árpád, a templomépítő lelkész. Így mutathatnám be vendéglátó kalauzomat, ugyanis 

Garamvezekény lelkipásztora imaház-közösségi ház építésébe fogott a felvidéki Oroszkán. Ott 

találkoztunk. Amint ajtó-ablak lesz az imaházon, megtartják az első istentiszteletet a felvidéki 

Oroszka református imaházában - hallottuk Tóth árpád lelkipásztortól. Az építkezéshez 

azonban örömmel fogadnak minden jószándékú adományt.  

Kiállítás a székelyföldi romák életéről a csíkszeredai Megyeháza Galériában 

Rendhagyó kiállítás látható a csíkszeredai Megyeháza Galériában. A székelyföldi romák életét 

bemutató képeket a legjobb erdélyi fotóművészek készítették. Az alkalomról és a képek 

születéséről kérdezte a művészeket a Határok nélkül riportere. 

Beszélgetés Mács József íróval 

A több mint fél évszázada Pozsonyban élő Mács József író sosem lett hűtlen a bölcsőhöz, 

Gömörhöz. Műveiben a szülőföld nehéz sorsú embereinek állít emléket, "ennek a földnek és 

http://www.mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth?date=2016-04-16_18:30:00&ch=mr1
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Sárospataknak, az alma maternak köszönhetek mindent az életemben" - vallja a 85 éves író. 

Mács József április 18-án tölti be 85. életévét, s ebből az alkalomból köszöntik szülőfalujában, 

Bátkában, amelynek díszpolgára. 

 

Határok nélkül 

2016. április 17. – Kossuth Rádió 

Megnyílt a jubileumi Szent György Napok rendezvénysoroazat 

Sepsiszentgyörgyön 

Magyarország miniszterelnök-helyettesének, Semjén Zsoltnak a  jelenlétében nyílt meg a 

jubileumi Szent György Napok rendezvénysorozat Sepsiszentgyörgyön. A 25. kiadással a 

város 555 éves születésnapját is ünneplik. Oláh-Gál Elvira is ott volt a megnyitón, valamint az 

ünnepi hangversenyen, és Bogányi Gergely zongoraművészt is megszólaltatta, de halljuk 

előbb Semjén Zsolt gondolatait. 

Újból felszentelték a korábban eltávolított nagykeresztet és a hét kopjafát az 

aracsi pusztatemplomnál 

Az aracsi Árpád-kori pusztatemplomnál szombat délután alkalmi szentmise keretében újból 

felszentelték az elmúlt év őszén nagy hirtelenséggel eltávolított nagykeresztet és a hét 

kopjafát. Az ünnepi rendezvény szervezője a törökbecsei Jókai Mór Magyar Művelődési 

Egyesület és az Aracs Civil szervezet volt. Link Lajossal, az Aracs Turisztikai Egyesület 

vezetőjével készített interjút a Határok nélkül ripotere. 

Interjú a Holokauszt egyik kárpátaljai túlélőjével 

Április 16-a a Holokauszt Magyarországi Áldozatainak Emléknapja. 1944-ben Kárpátalján 

ezen a napon kezdték meg az első gettók felállítását. A következő hónapokban Kárpátalján és 

Északkelet-Magyarországon13 nagyobb gettót és bevagonírozási központot hoztak létre, 

ahonnan 437 ezer zsidót hurcoltak el. A Határok nélkül riporterének mikrofonja előtt az 

egykori deportált, Najbauer Ignác visszaemlékezését hallják. 

Tegnap töltötte be 75. évét Puskel Péter aradi újságíró és helytörténész 

Tegnap töltötte be 75. életévét Puskel Péter aradi újságíró, helytörténész, aki városa múltjáról 

szóló ismereteit, kutatásait ia Határok nélkül hallgatóival is meg szokta osztani.Nyugdíjazása 

után nagy lendülettel vetette bele magát az aradi sajtó- és ipartörténet szálainak 

felgöngyölítésébe, megjelent kötetei megkerülhetetlen forrásmunkáknak számítanak.  

Bemutatkozik Bilbók Jenő 

Bilibók Jenő két magyarországi diplomával vállalja csángó népe szolgálatát szülőfalujában, 

Pusztinában. Pusztina Bákó megyei település a Tázló-mentén, az ún. székelyes csángófalvak 

közé tartozik. Bilibók Jenő a román állami iskolában tanítja a gyermekeket magyar nyelvre. 

Számára természetes választás, bár az a megszokott, hogy a jól képzett értelmiség külföldön 

próbál érvényesülni.  

http://www.mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth?date=2016-04-17_18:30:00&ch=mr1
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“25 év a nemzetpolitikában” – Könyvbemutató a Magyarság Házában 

Az elmúlt héten mutatták be Csóti György volt országgyűlési képviselő „25 év a 

nemzetpolitikában” című interjúkötetét a Magyarság Házában. A kötetről Potápi Árpád János 

nemzetpolitikai államtitkár és a társszerző Király Béla és Potápi Árpád János beszélgetett a 

politikussal, aki a jelenleg a Kissebbségi Jogvédő Intézet igazgatójaként tevékenykedik. 

 

Kárpát Expressz 
2016. április 16. – M1 

Székelyföldön már drónok szállítják az igazi csíki sört 

Csíkszentsimonban rendezték be az ország egyik leginnovatívabb műhelyét. A székelyföldi 

manufaktúrában a szó szoros értelmében elszállt ötleteket váltanak valóra: drónokat 

készítenek. Bustya Attila csíkszeredai mérnők néhány éve építette meg első kvadrokopterét.  

Egy üzletemberrel együtt tavaly alapították a drónokat készítő vállalkozást, azóta számos 

sikert értek el, és Székelyföldről és képesek voltak felhívni magukra a figyelmet. 

Látogatás a horvátországi Szentlászlóra 

Szentlászló Árpád-kori magyar település Horvátország területén. Az Eszéktől néhány 

kilométerre található falucska története viharos. A délszláv háborúban a földdel tették 

egyenlővé. A falut azóta a magyarok újjáépítették, de a háború borzalmaira a mai napig 

emlékeznek. 

A Kosztolányi-talány – Szabadkán minden évben megemlékeznek Kosztolányi 

Dezsőről 

Szabadka és Kosztolányi Dezső neve a hosszú évek alatt egybeforrt. A magyar irodalom jeles 

képviselője a délvidéki településen született 1885. Március 29-én. Kosztolányinak a 

településen több szobra van, sőt, a helyi magyar gimnázium is az ő nevét viseli. Kosztolányi 

születésnapját minden évben megünneplik a szabadkaiak. Idén a rendezvény a Kosztolányi-

talány című vetélkedővel kezdődött. 

Bemutatkozik a székelyföldi Legendárium megálmodója, Fazekas Szabolcs 

A székely Legendárium projekt megálmodója, a székelyudvarhelyi Fazekas Szabolcs először 

beszél arról, mely gyerekkori élményei határozták meg a Legendárium tursztikai térképének 

hangulatvilágát. A térkép után elkészült a székelyföldi Legendérium és a székelyföldi legendás 

várak könyve. Van már társasjáték, kifestőfüzet, színező ceruza, kirakóskocka és hangoskönyv 

is. A 12 részesre tervezett, a székely mondákat feldolgozó 3D-s sorozatból kettőt már 

bemutattak a gyerekeknek. 

 

Térkép 
2016. április 16. - Duna World 

Minden egy szerszámos ládával kezdődött, aztán az évek során egy kerékpáros vállalkozássá 

nőtte ki magát a Máramarossziget-i Sarkadi Csaba gyermekkori szenvedélye. Mivel a 

http://www.mediaklikk.hu/video/karpat-expressz-2016-04-16-i-adas-5/
http://www.mediaklikk.hu/video/terkep-2016-04-16-i-adas/
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kerékpározás Erdélyben is felszálló ágban van, a fiatal vállalkozó és párja is jelentkeznek a 

magyar Kormány által meghirdetett 2016 a külhoni fiatal magyar vállalkozók éve 

támogatásra.  

Erdélyben azok a boltok és szolgáltatók, ahol magyarul is beszélnek, matricával és kitűzővel is 

jelzik. Mindezzel a magyar vásárlók komfortérzetét szeretnék javítani. Az Igen tessék! 

mozgalom elindítása öt éve pattant ki egy erdélyi fiatalember, Talpas Botond fejéből. Azóta 

már Erdély számos településéről mintegy 700 cég csatlakozott ehhez. Néhány hete Szatmár 

megyében is elindult a mozgalom. 

Az elsősök amikor már tudnak folyékonyan olvasni elmennek az óvodákba és az ovisoknak 

mesét olvasnak. A Felvidéken ez is az egyik hívogató program a magyar tannyelvű iskolákba, 

ahol minden évben megharcolnak az elsősökért. Oktatási intézmények, civil szervezetek 

kampányolnak ezekben a hetekben az anyanyelvi oktatás mellett. Szlovákiában februárról 

áprilisra tolódott az elsősök iskolai beíratása, ezért tavasszal az érintettek azért küzdenek, 

hogy minél több kisgyermeket írassanak magyar iskolákba. 

Az egyik legszebb tantárgyból, magyar nyelv és irodalomból adnak számot tudásukról, a 

Mikes Kelemen magyar nyelv és irodalom tantárgy verseny országos döntőjén. Az aradi 

megmérettetésen a kreativitásukat is bizonyíthatják a tanulók. Arad eddig háromszor látta 

vendégül az országos tantárgy versenyt.  

Hogyan lehet kievickélni a krízishelyzetekből? Többek között erre a kérdésre próbál választ 

adni a hozzá fordulóknak, egy nemrég alakult kárpátaljai civil egyesült. A Család és élet 

Egyesület a társadalom azon problémáira próbál fókuszálni, amelyekre Ukrajnában az állam 

nem fordít kellő figyelmet. 

Az óvodás évek nagyon meghatározóak a gyermekek személyiségi fejlődésében, ilyenkor 

alakul ki a kommunikációs készségük, kézügyességük, ezért fontos, hogy kreatív pedagógusok 

egyengessék útjaikat. És játékos módon egyre több tudást csempésszenek bele a 

gyerekfejecskékbe. Ezek az eszközök sajnos nem mindenhol adottak, számos olyan óvoda van 

a Kárpát-medencében, ahol az önkormányzati költségvetésből még fejlesztésre sem jut, 

nemhogy új játékokra, vagy szemléltető eszközökre, így a legtöbb intézmény kénytelenek az 

adakozó kedvű szülőkre és vállalkozókra támaszkodni. 

 

Öt kontinens 
2016. április 16. - Duna World 

Prágában őrzik Szent István állítólagos kardját, Bolyai János, a híres matematikusnak a 

városhoz kapcsolódó történetét Olmützben tábla őrzi. Kokes János ezeket a magyar 

emlékekkel bíró városokat épületeket, helyeket járta végig, történeteiből pedig útikönyvet írt, 

amely áttekinti a magyar-cseh történelem kapcsolódási pontjait.  

Az 1956-os forradalom és szabadságharc 60. évfordulójára a Közmédia a nézőkkel együtt 

szeretne méltó módon emlékezni, ezért Az én 56-om címmel fordul felhívással a nézőkhöz, az 

56@mtva.hu email címre várnak személyes történeteket. 

http://www.mediaklikk.hu/video/ot-kontinens-2016-04-16-i-adas/
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Lengyel-magyar két jó barát és nem csak Európában, április 10-én harmadik alkalommal 

került megrendezésre Edmontonban a Lengyel-magyar barátság napja, a kanadai lengyel-

magyar baráti társaság szervezésében. Az idei esemény a generációk téma köré szerveződött, 

a rendezők fontosnak tartották, hogy minden korcsoport számára érdekes programokat 

kínáljanak.  

Az Egyesült Államokban mintegy másfél millió magyar él, nagy részük New York, New Jersey 

és Connecticut államokban. Nekik és leszármazottaiknak mindig is fontos volt a szülőföldjük 

nyelve és kultúrája, ezért is hozták létre 1963-ban az Arany János Magyar Iskolát. Nagy 

hangsúlyt fektetnek a közösségépítő programokra, nemzeti és vallási ünnepeinkre, arra is 

odafigyelnek, hogy a szülők, pedagógusok által készítette jellegzetes ételeket a programok és 

tanítás után együtt fogyasszák el.  

Magyar dokumentumok gyűjteménye Minnesotában. A Minnesotai Egyetemen hosszú évek 

óta működik az Emigrációtörténeti Kutató központ, amely főként olyan első és másod 

generációs bevándorlók történetére fókuszál, akik közép, kelet és dél-Európából, valamint a 

közel-keletről és észak-Afrikából érkeztek az Egyesült Államokba. A kéziratok mellett számos 

digitális dokumentációs is található, a gyűjteményben rengetek személyes okmány kutatható.   

A csaknem 600 ezer lakosú Stuttgartban és környékén a magyarok száma több 10 ezerre 

tehető. Közösségi formálódásukat több szervezet, intézmény is segíti, így többek között a 

Balassi Intézet, az Erdélyi Magyar Világszövetség Magyar óvoda Egyesület. Ők sokszor 

szerveznek közösen is programokat, erre a közelmúltban is sor került.  

Izraelben 20 ezer, a történelmi Magyarország területéről elszármazott magyar él, és még 

ennél is több azok száma, akik beszélik a magyar nyelvet. A helyi közösség életében az 

irodalom és történelem kap nagy szerepet. 
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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   
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