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Nyomtatott és online sajtó 
 

Orbán-Brenzovics találkozó: megoldódni látszik az ukrajnai magyarok kettős 
állampolgárságának ügye 
2017. március 31. – MTI, hirado.hu, kormany.hu, Kárpátalja, karpatalja.ma, Vajdaság Ma, 

Magyar Idők, mno.hu, Maszol.ro, Erdély Ma, Pesti Srácok, Hírek.sk, Inforádió 

Orbán Viktor miniszterelnök, a Fidesz elnöke péntek délelőtt megbeszélést folytatott 

Brenzovics Lászlóval, a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség (KMKSZ) elnökével, akivel 

megállapították: hamarosan megoldódhat az Ukrajnában élő magyarok kettős 

állampolgárságának ügye - mondta el Havasi Bertalan, a kormányfő sajtófőnöke az MTI-

nek. A Fidesz budapesti székházában tartott egyeztetésen Orbán Viktor tájékoztatta a KMKSZ 

elnökét az ukrán államfővel Máltán folytatott csütörtöki megbeszéléséről, melyen kiderült, 

hogy az ukrán állam kétoldalú tárgyalás és megállapodás keretében kívánja rendezni ezt a 

kérdést. A magyar miniszterelnök közölte: nyitott erre, azzal a feltétellel, hogy Ukrajna 

biztosítja a megegyezés alapjául szolgáló jogszabályi hátteret - tájékoztatott Havasi Bertalan. 

  

Magyarország nem engedi, hogy az Ukrajnában élő magyar közösség 
hátrányosabb helyzetbe kerüljön 
2017. március 31. – MTI, karpatalja.ma, Kárpátalja 

Magyarország segíti Ukrajnát az európai uniós integrációs folyamatokban, elkötelezett 

támogatója vízummentességének és az unióval tervezett szabadkereskedelmi megállapodása 

jóváhagyásának, de nem fogja engedni, hogy a magyar nemzeti közösség hátrányosabb 

helyzetbe kerüljön – jelentette ki Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter a NATO-

tagországok külügyminisztereinek egynapos brüsszeli tanácskozását követően, pénteken az 

MTI-nek nyilatkozva. Mint mondta, kétoldalú tanácskozás keretében arra kérte Pavlo 

Klimkin ukrán külügyminisztert, gondoskodjanak arról, hogy se a nyelvtörvény, se az oktatási 

törvény, se az állampolgársági törvény módosítása ne érintse hátrányosan a magyar nemzeti 

közösséget. 

 

Vučić megnyerte a választást 
2017. április 2. – Pannon RTV, Vajdasági RTV, Magyar Szó, HírTV, 888.hu, Népszava, 

Magyar Idők, Híradó, index.hu, hvg.hu, Origo, Spiegel, 444.hu, InfoRádió, mno.hu, 

Mandiner, Magyar Nemzet 

Nem lesz második kör a szerbiai elnökválasztáson – nyilatkozták a CeSID elemzői. A 

közvélemény-kutató intézet illetékesei azt mondták, hogy a további adatoktól függetlenül a 

voksolás győztese Aleksandar Vučić. A kormánykoalíció jelöltje a CeSID adatai alapján 

elegendő szavazatot kapott, így ő az elnökválasztás győztese. Az Ipsos közvélemény-kutató 

intézet adatai szerint a szavazatok 90 százalékos feldolgozottsága mellett Aleksandar Vučić a 

voksok 55 százalékát szerezte meg, Saša Jankovićra a polgárok 16,3 százaléka szavazott, Luka 

Maksimović – Preletačević Belire 9,4, Vuk Jeremićre pedig 5,7 százalék. Vojislav Šešelj 4,4; 
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http://www.hirado.hu/2017/03/31/megoldodni-latszik-az-ukrajnai-magyarok-kettos-allampolgarsaga/
http://www.hirado.hu/2017/03/31/megoldodni-latszik-az-ukrajnai-magyarok-kettos-allampolgarsaga/
http://www.karpatalja.ma/karpatalja/nezopont/magyarorszag-nem-engedni-hogy-az-ukrajnaban-elo-magyar-kozosseg-hatranyosabb-helyzetbe-keruljon/
http://www.karpatalja.ma/karpatalja/nezopont/magyarorszag-nem-engedni-hogy-az-ukrajnaban-elo-magyar-kozosseg-hatranyosabb-helyzetbe-keruljon/
http://pannonrtv.com/web2/?p=323554
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Boško Obradović 2,2; Saša Radulović 1,4; Milan Stamatović 1,2; Nenad Čanak 1,1; Aleksandar 

Popović 1,1; Miroslav Parović pedig a szavazatok 0,3 százalékát tudhatja magáénak. 

 

A Kézművességek Háza ünnepélyes alapkőletétele Dobronakon 
2017. április 1. – Muravidéki Magyar Rádió 

Dobronakon a Dobronoki György-ház udvarán ünnepélyes keretek közt sor került a 

Kézművességek Háza alapkőletételére. A hagyományok felelevenítését és az örökség 

továbbadását szolgáló létesítmény létrehozásának jelképes cselekedeténél közreműködött 

Damjana Pečnik, a Szlovén Kormány kulturális államtitkára és Potápi Árpád János, a Magyar 

Kormány nemzetpolitikáért felelős államtitkára 

 

Megkezdődött a második magyar kulturális világtalálkozó Pécsett 
2017. április 1. – MTI, Kormány.hu, Magyar Hírlap, Magyar Idők, hirado.hu, OrinetPress, 

Magyar Demokrata, Felvidék.ma, Gondola.hu 

Tizenöt ország több mint száz képviselőjének részvételével szombaton megkezdődött a 

Magyarok második kulturális világtalálkozója nevű kétnapos rendezvény Pécsett. Az idén 

alapításának 650. évfordulóját ünneplő Pécsi Tudományegyetem (PTE) jubileumi 

projektirodája és a pécsi székhelyű Határokon Túli Magyarságért Alapítvány (HTMA) által 

szervezett rendezvényen Hoppál Péter kultúráért felelős államtitkár azt mondta, hogy 

fellendülőben van a magyar kultúra ápolása és gondozása. A kulturális nagyberuházásokat 

sorolva úgy fogalmazott: „soha még kormányzat ilyen nagy nemzeti erőforrást nem fordított a 

kultúra támogatására”. Szilágyi Péter, a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős helyettes 

államtitkára előadásában 2010-től kezdődően a legfontosabb feladatnak nevezte a magyarság 

újraegyesítését a világban. 

 

Két évtizedes fennállását ünnepelte a Rákóczi-főiskola Beregszászon 
2017. április 1. – MTI, Webrádió, Kárpátalja, karpatalja.ma 

Ünnepélyes keretek között emlékeztek meg a kárpátaljai magyarság tudományos és kulturális 

életében kulcsszerepet játszó II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola fennállásának 

20. évfordulójáról szombaton Beregszászon. A felsőoktatási intézmény történetét és jelen 

helyzetét ismertető ünnepi beszédében Orosz Ildikó, a főiskola rektora emlékeztetett, hogy 

azért tartják a működését korábban elkezdő intézmény alapítási évének 1997-et, mert az 

1996-1997-es tanév második szemeszterében ismerték el jogilag Ukrajnában. A főiskola 

legnagyobb jelentősége abban rejlik, hogy a továbbtanulni vágyó kárpátaljai magyar fiatalok 

helyben, anyanyelvükön kaphatnak minőségi tudást - tette hozzá, emlékeztetve, hogy az eltelt 

húsz évben a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola a kárpátaljai magyarság 

meghatározó tudományos-művelődési központjává vált. 
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http://www.rtvslo.si/mmr/prispevek/174463730
http://www.kormany.hu/hu/emberi-eroforrasok-miniszteriuma/kulturaert-felelos-allamtitkarsag/hirek/megkezdodott-a-masodik-magyar-kulturalis-vilagtalalkozo-pecsett
http://www.karpataljalap.net/?q=2017/04/01/ket-evtizedes-fennallasat-unnepelte-rakoczi-foiskola-beregszaszban


 

 

 

Napi Nemzetpolitikai Sajtószemle – 2017. április 3. 
3 

Lex Sapientia kidolgozására készül Victor Ponta? 
2017. március 31. – Krónika, MTI, transindex.ro, maszol.ro 

Victor Ponta volt kormányfő nagyon jónak és helyesnek tartja a külföldi egyetemek működési 

feltételeit szigorító magyar törvénykezdeményezést, és bejelentette: jövő héten ő is kidolgoz 

egy ugyanilyen javaslatot, amelyet a bukaresti parlament elé terjeszt – közölte pénteken a 

Hotnews.ro hírportál. A szociáldemokrata politikus egy Facebook-bejegyzését ismertető lap 

magyarázatképpen hozzáfűzte: a magyar kormány kezdeményezése elsősorban a Soros 

György által pénzelt budapesti egyetem ellen irányul, amely be is jelentette, hogy a jogszabály 

elfogadása arra kényszerítené, hogy elhagyja Magyarországot.  

 

Dávid László: a Sapientiára nem vonatkozna Ponta kezdeményezése 
2017. március 31. – Krónika 

Dávid László, a Sapientia–EMTE rektora nem tart attól, hogy ellehetetlenítene a magyar 

állam által finanszírozott erdélyi egyetemek tevékenységét egy budapesti mintára 

elfogadandó romániai felsőoktatási jogszabály. Dávid László, a 2011 és 2016 között 18,4 

milliárd forintos magyar állami támogatásban részesült Sapientia rektora azonban a 

Krónikának leszögezte: mindkét felsőoktatási intézmény a rájuk vonatkozó valamennyi 

romániai törvény betartásával működik, így őket nem érintené egy hasonló jogszabály 

elfogadása. „Jó lenne, ha minden felsőoktatási intézmény olyan törvényesen működne 

Romániában, mint a Sapientia" – jelentette ki lapunknak a professzor. Dávid László 

emlékeztetett, hogy a magyar kormány jogszabálytervezete szerint az államközi szerződés 

feltétele a tengeren túli országokra vonatkozik majd. A Sapientia–EMTE rektora hozzátette 

ugyanakkor: léteznek olyan egyetemek Romániában, amelyek működését adott esetben 

befolyásolna egy ilyen intézkedés. A rektor minden bizonnyal az 1991-ben alapított bukaresti 

Román–Amerikai Egyetemre gondolt. 

 

Nem veszélyeztetné a Sapientia EMTE működését egy CEU-ellenes törvény 
mintájára készült jogszabály 
2017. március 31. – transindex.ro 

Nem kerül veszélybe a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem, ha a Magyarországon 

működő Közép-Európai Egyetem (CEU) működését ellehetetlenítő tervezet mintájára Victor 

Ponta volt miniszterelnök be is nyújt egy hasonló tervezetet a parlamentbe. Tonk Márton 

egyetemi professzor, a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem Kolozsvári Karának 

dékánja a Transindexnek elmondta, törvényben rögzített tény, hogy a Sapietia EMTE nem 

külföldi egyetem, hanem a romániai nemzeti oktatási rendszernek a része. Hozzátette, 

Romániában az egyetemeket a hazai törvények alapján hozzák létre, ezek lehetnek állami, 

magán-, vagy felekezeti egyetemek, de mind a háromféle egyetemre ugyanazok a szabályok 

érvényesek. Az állami egyetemek állami finanszírozásúak, a magánegyetemeknek pedig 

maguknak kell megoldani a fenntartásukhoz szükséges pénz előteremtését, például a 

diákoktól szerzett tandíjakból. Elmondta, a Sapientia nem ilyen tandíj-logikában működik, 

hanem külső, Magyarországról is érkező forrásokból oldja meg a működését.  
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https://kronika.ro/belfold/lex-sapientia-kidolgozasara-keszul-victor-ponta
https://kronika.ro/erdelyi-hirek/david-laszlo-rank-nem-vonatkozna-ponta-kezdemenyezese
http://itthon.transindex.ro/?hir=46606
http://itthon.transindex.ro/?hir=46606
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Pártoló tagságot vezet be a magyarországi agrárkamara a határon túli 
gazdáknak 
2017. március 31. – Krónika, MTI, Nyugati Jelen  

A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) megkezdi a pártoló tagság bevezetését a határon 

túli magyar gazdák körében – közölte a kamara a Kárpát-medencei Magyar Gazdák Egyeztető 

Fóruma csütörtöki ülését követően közleményben az MTI-vel. A fórum soros ülését 

Balatonfüreden tartották csaknem húsz szervezet részvételével. A fórum magyarországi 

alapítói – a Magyar Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek Szövetsége, a Nemzeti 

Agrárgazdasági Kamara, az Orosháza és Térsége Gazdakör, a Földművelésügyi Minisztérium 

– mellett Szlovéniából, Horvátországból, Szerbiából, Romániából, Ukrajnából, valamint 

Szlovákiából érkeztek magyar gazdálkodó szövetségek és egyesületek képviselői a találkozóra. 

 

Udvarhelyen tanácskoznak a székelyföldi románok képviselői 
2017. március 31. – Krónika, Erdély Ma, maszol.ro, Nyugati Jelen, szekelyhon.ro 

Székelyudvarhelyen kerül sor szombaton a Hargita, Kovászna és Maros megyei románok 

képviselőinek közgyűlésére, amelyen megtárgyalják a három székelyföldi megyében élő 

román közösség helyzetét – tájékoztat az Agerpres által idézett közleményében a Kovászna, 

Hargita és Maros Megyei Románok Civil Fóruma (FCRCHM). A fórum 2006 óta szervez 

hasonló gyűléseket, melyeknek célja „a három megye román közösségeivel konkrét és 

hatékony párbeszédet folytatni, nyilvánosan kifejezni a térségben élő román lakosság 

álláspontját a román identitás megőrzésével és kinyilvánításával, valamint a magyar 

etnikumú román állampolgárokkal és más nemzetiségekkel való békés együttéléssel 

kapcsolatos alapvető kérdésekben” – írja a fórum által küldött közleményben. 

 

Megerősödni a hitben – megnyitották Csíkszépvízen is a Szent László-emlékévet 
2017. március 31. – Krónika 

Ünnepi szentmise keretében nyitotta meg Tamás József római katolikus püspök a Szent 

László-emlékévet Szépvízen vasárnap. Szentbeszédében arra kérte a híveket, hogy – akárcsak 

a nagy lovagkirály – hitüket sziklaszilárdan éljék meg. Magyarország Nemzetpolitikai 

Államtitkársága a 2017-es évet Szent László-emlékévnek nyilvánította, a lovagkirály trónra 

lépésének 940., szentté avatásának 825. évfordulója alkalmából – a Báthory–Bem 

Hagyományőrző Egyesület és az Emberi Méltóság Tanácsa kezdeményezésére. A Szent 

László-emlékévbe kapcsolódott be Szépvíz is, Szent László ugyanis a szépvízi egyházközség 

védőszentje. 

 

Jövő csütörtökön dőlhet el: része marad-e a katolikus iskola a marosvásárhelyi 
iskolahálózatnak  
2017. március 31. – transindex.ro, szekelyhon.ro, Nyugati Jelen 

Április 6-án, rendes tanácsülésen terjeszti elő az RMDSZ-frakció a marosvásárhelyi 

iskolahálózatra vonatkozó tervezetét azok után, hogy a Maros Megyei Főtanfelügyelőség 

keddi ülésén többek között a Római Katolikus Teológiai Líceumot is törölte a városi 
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https://kronika.ro/agrarvilag/partolo-tagsagot-vezet-be-a-magyarorszagi-agrarkamara-a-hataron-tuli-gazdaknak
https://kronika.ro/agrarvilag/partolo-tagsagot-vezet-be-a-magyarorszagi-agrarkamara-a-hataron-tuli-gazdaknak
https://kronika.ro/erdelyi-hirek/udvarhelyen-tanacskoznak-a-szekelyfoldi-romanok-kepviseloi
https://kronika.ro/eklezsia/megerosodni-a-hitben-n-megnyitottak-csikszepvizen-is-a-szent-laszlo-emlekevet
http://itthon.transindex.ro/?cikk=26553
http://itthon.transindex.ro/?cikk=26553
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iskolahálózatból, az erre vonatkozó döntését pedig csütörtökön iktatta az önkormányzatnál. A 

főtanfelügyelőségi döntés nyomán a katolikus iskola mellett az iskolahálózatból kikerült 

további hét tanintézmény, közöttük a Református Kollégium sem kapta meg a jóváhagyási 

nyilatkozatot.  

 

Nyomoznak Maroshévíz lemázolt helységnévtábláinak ügyében 
2017. március 31. – maszol.ro 

Ismeretlenek lemázolták Maroshévíz összes kétnyelvű helységnévtáblájának magyar feliratát 

– tudta meg a maszol.ro Bodor Attila Bélától, az RMDSZ maroshévízi szervezetének 

elnökétől. A rendőrség nyomoz az ügyben. „Egyértelmű, hogy ugyanaz a személy vagy 

személyek tették ezt, szervezett formában, hiszen kedd reggelre virradóra az összes tábla 

ugyanolyan bronzfestékkel volt befújva. Alig néhány hónapja annak, hogy többéves huzavona 

után sikerült kihelyezni ezeket a táblákat, és máris megrongálták” – panaszolta a román 

többségű település városi tanácsosa, Bodor Attila Béla. 

 

Miért teljesítenek gyengébben a Hargita megyei sofőriskolások? 
2017. március 31. – szekelyhon.ro 

Csíkszeredában öt sofőriskola közül lehet választani: a megszabott ár egységes, 1200 lejt 

kérnek el az iskolák, és mindenhol van lehetőség részletfizetésre. A megkérdezett 

szakemberek mindegyike külön kiemelte, hogy a magyar nyelvű vizsgatesztek rosszul vannak 

fordítva, így a magyarul vizsgázók többszörös hátrányt szenvednek. 

 

Kolozsvár: Oláh Emese váltja Horváth Annát az alpolgármesteri székben 
2017. április 1. – Krónika, transindex.ro, maszol.ro, MTI, Erdély Ma, Bihari Napló 

Oláh Emesét jelöli a következő tanácsülésen az alpolgármesteri tisztségre az RMDSZ 

kolozsvári szervezete a posztról az ellene zajló bűnvádi eljárás miatt nemrég lemondott 

Horváth Anna helyére. A döntés a városi RMDSZ-szervezet március 31-én tartott 

választmányi ülésén született, ezt követően az RMDSZ Megyei Állandó Tanácsa egyhangúan 

jóváhagyta a javaslatot.  

 

„Meguntam és elfáradtam” – Markó Attila reagált az újabb DNA-vádemelésre 
2017. április 1. – maszol.ro, transindex.ro, Krónika 

„Meguntam és elfáradtam már ezredszer is elmondani, hogy soha semmilyen kártérítési 

ügyben senkitől egy vasat sem kértem, nem is kaptam. Meguntam már és elfáradtam 

ismételgetni, hogy semmi közöm ezekhez a kártérítési ügyekhez, nem ismerem a 

felértékelőket, nem ismerem a kérelmezőket”. Így reagált állásfoglalásában Markó Attila arra 

a hírre, hogy a korrupcióellenes ügyészség újabb kártérítési ügyben emelt vádat ellene. A 

vádhatóság szerint a kártérítési bizottság további hat tagjával együtt több mint hatmillió lej 

kárt okozott a román államnak azáltal, hogy a piaci értéknél háromszor nagyobb kárpótlást 

ítélt meg egy - a kommunizmus idején államosított - 1250 négyzetméteres telekért. 
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http://www.maszol.ro/index.php/tarsadalom/78798-frissitve-nyomoznak-marosheviz-lemazolt-helysegnevtablainak-ugyeben
https://szekelyhon.ro/aktualis/miert-teljesitenek-gyengebben-a-hargita-megyei-soforiskolasok
https://kronika.ro/erdelyi-hirek/kolozsvar-olah-emese-valtja-horvath-annat-az-alpolgarmesteri-szekben
http://www.maszol.ro/index.php/belfold/78883-meguntam-es-elfaradtam-marko-attila-reagalt-az-ujabb-dna-vademelesre
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Pro Urbe-díjast akarnak a románok Sepsiszentgyörgyön 
2017. április 1. – szekelyhon.ro 

Negyedik éve vita van Sepsiszentgyörgyön a Pro Urbe-díjak odaítélése miatt, mert a románok 

képviselői szerint esélyük sincs, hogy az ő jelöltjük megkapja az elismerést. A 

sepsiszentgyörgyi önkormányzat csütörtöki rendes ülésén ezúttal is Rodica Pârvan 

szociáldemokrata városi képviselő vetette fel, hogy vagy adjanak két díjat – egyet a magyarok, 

a másikat a románok jelöltjének –, vagy figyelembe véve a város etnikai összetételét, három 

év után, amikor magyar személyiségeket tüntettek ki, idén a 25 százalékos románság 

képviselője legyen a díjazott. Ő Ioan Cucu ortodox pópát javasolta az idei Pro Urbe díjra. 

 

A Gyulafehérvári Nyilatkozatra emlékeztette a székelyföldi románok képviselőit 
az MPP 
2017. április 1. – transindex.ro 

Székelyudvarhelyen ülésezett a Kovászna, Hargita, Maros Megyei Románok Civil Fóruma, a 

Magyar Polgári Párt pedig megragadta az alkalmat, hogy a Gyulafehérvári Nyilatkozatban 

foglaltakra hivatkozva emlékeztesse a román közösség képviselőit: a közel száz évvel ezelőtt, a 

magyarok számára megígért teljes jogegyenlőség a mai napig nem teljesült. Szakál Csaba, az 

MPP Hargita megyei szervezetének alelnöke a fórum résztvevőinek átnyújtott egy levelet, 

amelyben arra emlékeztetünk, hogy a párbeszéd alapját az 1918. december 1-jén, a 

Gyulafehérvári Nyilatkozatban ígértek teljesítése kell képezze.  

 

Teljesültek a gyulafehérvári ígéretek a székelyföldi románok szerint 
2017. április 2. – Krónika, szekelyhon.ro, maszol.ro, tranainsdex.ro, szekelyhon.ro, Nyugati 

Jelen 

A romániai magyar pártoknak és civil szervezeteknek címzett, az interetnikus kapcsolatok 

normalizálására vonatkozó határozatot fogadtak el szombaton Székelyudvarhelyen a 

Kovászna, Hargita és Maros Megyei Románok Civil Fóruma közgyűlésének résztvevői. A 

határozatban egyebek mellett rámutatnak: „a románok és magyarok számára egyaránt káros, 

komoly gazdasági veszteségeket okoz, hogy Kovászna, Hargita és Maros megyéről az a kép 

alakult ki, miszerint ez potenciális konfliktuszóna". Éppen ezért a román szervezetek szerint 

időszerű, hogy a három megye stabil régióvá alakuljon. A dokumentum szerint eljött az ideje, 

hogy a magyar közösség politikai és civil vezetői elismerjék, Románia a nemzetközi 

szerződésekben vállalt valamennyi kötelezettségét teljesítette a kisebbségekkel szemben. 

 

Szilágyi Zsolt Erdély-zászlót adományozott az EFA elnökének 
2017. április 2. – Erdély Ma, Nyugati Jelen  

Szilágyi Zsolt, az Erdélyi Magyar Néppárt elnöke Erdély-zászlót adott át François Alfonsinak, 

az Európai Szabad Szövetség (EFA) elnökének a lengyelországi Katowicéban tartott EFA-

küldöttgyűlés alkalmával. Pénteken tartotta küldöttgyűlését az Európai Szabad Szövetség. Az 

Európa-szerte az autonómiáért küzdő pártokat tömörítő szervezet legnagyobb éves gyűlésével 

a sziléziai önrendelkezési törekvésekre is fel kívánták hívni a figyelmet. Az eseményen jelen 
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https://szekelyhon.ro/aktualis/pro-urbe-dijast-akarnak-a-romanok-sepsiszentgyorgyon
http://itthon.transindex.ro/?hir=46615
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volt Szilágyi Zsolt, az Erdélyi Magyar Néppárt elnöke, valamint Sándor Krisztina, az Erdélyi 

Magyar Nemzeti Tanács elnöke is. 

 

Hibát hibára halmoznak a vásárhelyi iskolaügyekben 
2017. április 2. – Krónika, szekelyhon.ro 

Nincs veszélyben a marosvásárhelyi Református Kollégium, vaklárma volt az információ, 

miszerint a megszüntetés vagy összevonás kockázata fenyegeti a tanintézetet – állítja 

Benedek Zsolt igazgató és Illés Ildikó Maros megyei főtanfelügyelő-helyettes. Az aggasztó hír 

annak nyomán terjedt el, hogy a tanfelügyelőség vezetőtanácsa múlt kedden, március 28-án 

döntött az önkormányzat által elküldött iskolahálózatról, ez alapján pedig nyolc tanintézet, 

köztük a Római Katolikus Teológiai Gimnázium és a Református Kollégium sem kapta meg a 

jóváhagyási nyilatkozatot. 

 

Nacionalista pártszövetséget hoznak létre Diaconuék  
2017. április 2. – transindex.ro 

Jövő héten bejegyzik az Egységes Románia Párt (PRU), a Nagy-Románia Párt (PRM) és az Új 

Jobboldal Párt (PND) által létrehozott pártszövetséget, Nemzeti Identitás Európában Tömb 

(Blocul Identităţii Naţionale în Europa - BINE) néven - jelentette be vasárnap Bogdan 

Diaconu, a PRU alapító elnöke. "Miután 27 évig felaprózódtak az erők a román politikai 

paletta nacionalista oldalán, íme, hogy ma, három reprezentatív nacionalista párt összefogott 

Románia érdekében. Ma aláírtuk a BINE-nek rövidített Nemzeti Identitás Európában Tömb 

politikai szövetség megalapításáról szóló szerződést, amelyet legkésőbb szerdán benyújtunk a 

törvényszékre" - mondta egy sajtóértekezleten Diaconu. 

 

Ádám Zita: ne csak magyar iskolát, megfelelő pedagógust is válasszanak 
gyermekeiknek! 
2017. március 31. – hirek.sk 

Jövő héten kezdődnek az alapiskolai beíratások. Az iskolaválasztás kapcsán Ádám Zita, a 

Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége (SZMPSZ) egyik alelnöke egyebek mellett az 

óvodák, iskolák és szülők közti folyamatos párbeszéd jelentőségéről, valamint a magyar 

tannyelvű alapiskola előnyeiről nyilatkozott a hirek.sk-nak. 

 

Minden szempontból az anyanyelvi óvoda és iskola a legjobb választás 
2017. április 1. – hirek.sk 

Április folyamán zajlanak az alapiskolai beíratások Szlovákiában. Az iskolaválasztással 

kapcsolatos nagy döntés meghozatala előtt Ujpál Emőke komáromi pszichológussal egyebek 

mellett a szülők és az iskolakezdő gyermekek közti helyes viszonyról, az évhalasztás és az 

anyanyelvi iskola előnyeiről beszélgetett a hirek.sk. 

 

E
rd

é
ly

 
Fe

lv
id

é
k
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http://itthon.transindex.ro/?hir=46625
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Napi Nemzetpolitikai Sajtószemle – 2017. április 3. 
8 

Gömör felzárkózását a vállalkozói és az értelmiségi réteg segítheti elő 
2017. április 1. – Felvidék Ma 

Simon Attila, a Fórum Kisebbségkutató Intézet igazgatója, a Selye János Egyetem 

Tanárképző Kara Történelem Tanszékének vezetője szülőfalujának, Bátkának is megbecsült 

és elismert személyisége, immár díszpolgára is. Díszpolgárrá avatásáról még tavaly 

decemberben, életének legaktívabb korában, 50. születésnapja alkalmából döntött a helyi 

képviselő-testület. 

 

Megőrizzük a hagyományokat és a nyelvjárásokat 
2017. április 1. – Felvidék Ma 

Nemzeti ünnepünk alkalmából Méry Margit, a Magyar Néprajzi Társaság külföldi levelező 

tagja, a Szlovák Tudományos Akadémia Néprajzi Intézetének volt munkatársa, a szlovákiai 

magyarság kulturális hagyományainak továbbörökítését főként a felvidéki népviseletek 

feltérképezésével és bemutatásával szolgáló, jelentős tudományos kutatómunkája 

elismeréseként a Magyar Arany Érdemkereszt kitüntetést vehette át. 

 

Fiatalok az üzleti életben - kapcsolatépítő klubtalálkozók 
2017. április 2. – Felvidék Ma, hirek.sk 

A Szlovákiai Magyar Fiatal Vállalkozók Szövetsége a napokban klubtalálkozókat rendezett. A 

párkányi találkozón beszéltek a vállalkozói lét nehézségeiről, s hogy egy ötletből miként lehet 

stabil, nyereséget termelő vállalkozást építeni. 

 

Idén Icso Béla kapta a Szlovákiai Civil Becsületrendet 
2017. április 2. – Felvidék Ma, hirek.sk 

A Szlovákiai Civil Becsületrend polgári társulás április 2-án harmadízben adta át a Szlovákiai 

Civil Becsületrendet a komáromi Kultúrpalota dísztermében. A kuratórium ez alkalommal 

Icso Béla, Barka község polgármesterének közösségszolgálatát tartotta díjazásra méltónak. „A 

hátrányos helyzetű zsáktelepülésen az utóbbi években végbement jelentős fejlődés az 

évszázados cigányellenes sztereotípiák cáfolata. Köszönhető ez elsősorban Icso Béla 

polgármester napi 24 órás népnevelő és községfejlesztő tevékenységének“ – hangzott el 

a kurátori méltatásban. 

 

Programok egész sora vár a jövő héten a kassaiakra 
2017. április 2. – hirek.sk 

Gazdag programok várnak a jövő hét folyamán a kassaiakra. Előbb április 6-án, csütörtökön 

18 órától Haraszti Attila, Magyarország kassai főkonzuljának fővédnöksége alatt a Thália 

Színházba várják az érdeklődőket egy kultúrműsorral egybekötött rendezvényre, majd 

másnap április 7-én, pénteken 17 órától a Thália Színház Márai Stúdiójában a Fórum 

Kisebbségkutató Intézet és a Thália közös szervezésében az intézet történelmi tematikájú 

kiadványainak bemutatója valósul meg. 
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http://felvidek.ma/2017/04/gomor-felzarkozasat-a-vallalkozoi-es-az-ertelmisegi-reteg-segitheti-elo/
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http://www.hirek.sk/itthon/20170402195427/Iden-Icso-Bela-kapta-a-Szlovakiai-Civil-Becsuletrendet.html
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Bugár: ez a kormány nem az ördögtől való 
2017. április 2. – Új Szó 

Többet értek el egy év alatt a harmadik Fico-kormányban, mint a Dzurinda-kormányban négy 

év alatt, állítja Bugár Béla, a Híd elnöke, aki szerint Kotlebáékat csak az ellenzékkel együtt 

lehet megállítani. Az interjúban a Híd és az MKP közti viszony kapcsán elmondta: „Van 

kapcsolat a két párt elnöke között. Megpróbálunk tisztességesen megbeszélni minden dolgot. 

Eddig egyetlen hivatalos tárgyalásunk volt. De hogy lássuk, miről van szó: nem tudom 

elfogadni azt az elképzelést, amit ők szeretnének, hogy fél évvel a parlamenti választások előtt 

gyorsan működjünk együtt, viszont addig pofozzuk a Hidat, amíg lehet. Nos, ezt nem lehet, 

mert mi is visszaütünk. Ráadásul van néhány példa, ami erősíti azt, amit én mondok: a 

komáromi önkormányzati választások. Ha valahol feszültség van, és mi azt nem próbáljuk 

megoldani, eltávolítani, akkor az fog történni, mint Komáromban.” 

 

Zenta: A Magyar Nemzeti Tanács fejlesztő programja segítség a jobb iskolai 
eredményekhez 
2017. március 31. – Vajdaság Ma, Vajdasági RTV 

A Magyar Nemzeti Tanács folytatja a fejlesztőpedagógiai programját. Perpauer Attila, a zentai 

községi tanács oktatással és művelődéssel megbízott tagja, az MNT Oktatási Bizottságának 

elnöke, Jerasz Anikó, az MNT Végrehajtó Bizottságának elnöke és Madarász Judit terepi 

munkatárs, pszichológus tartott sajtótájékoztatót csütörtökön Zentán. 

 

1956-os konferencia Magyarkanizsán 
2017. április 1. – Pannon RTV 

Az 1956-os magyar forradalomról tartottak konferenciát tegnap Magyarkanizsán. A Nem 

haltatok meg hiába elnevezésű rendezvényt a Délvidék Kutató Központ és a szegedi Gál 

Ferenc Főiskola szervezte. A konferencián Nyilas Mihály, a tartományi kormány alelnöke 

elmondta, az ’56-os forradalom az egyetemes magyarság, így a vajdasági magyarság 

forradalma is volt. A forradalom nemzetközi, elsősorban szovjet és jugoszláv vonatkozásairól, 

Hruscsov és Tito szerepéről Kun Miklós beszélt az egybegyűlteknek. A történész elmondta: 

számos olyan pontja van az 1956-os forradalomnak és szabadságharcnak, amelyről 

Szerbiában beszélni lehet. Ilyen téma Magyarország, Jugoszlávia és a Szovjetunió kapcsolata 

is. 

 

Megválasztotta elnökségét és társelnökeit a Magyar Mozgalom 
2017. április 1. – Pannon RTV, Vajdasági RTV 

Megválasztotta elnökségét és társelnökeit a Magyar Mozgalom. Az elnökség tagjai az 

elkövetkező időszakban Bajtai Kornél, Garai Zsolt, Joó-Horti Lívia, Józsa László, Kókai Péter, 

Mengyán Pletikoszity Ildikó, Pejak Dejan, Sándor József és Szilágyi Dorottya lesznek, az 

Ügyvivő Testület egyhangúlag döntött erről. A Magyar Mozgalom társelnöki tisztségét Garai 
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http://ujszo.com/online/kozelet/2017/04/02/bugar-ez-a-kormany-nem-az-ordogtol-valo
http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/21291/Zenta-A-Magyar-Nemzeti-Tanacs-fejleszto-programja-segitseg-a-jobb-iskolai-eredmenyekhez.html
http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/21291/Zenta-A-Magyar-Nemzeti-Tanacs-fejleszto-programja-segitseg-a-jobb-iskolai-eredmenyekhez.html
http://pannonrtv.com/web2/?p=323090
http://pannonrtv.com/web2/?p=323088
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Zsolt, Joó-Horti Lívia és Kókai Péter töltik be. A szervezet márciusban megkezdett tisztújítási 

folyamata ezzel befejeződött. 

 

Pásztor bízik abban, hogy Vučić győzelmével tovább javul a vajdasági magyarok 
helyzete 
2017. április 2. – Pannon RTV, Magyar Nemzet, Magyar Idők 

Pásztor István az elnökválasztás éjszakáján értékelte az eredményeket. A Vajdasági Magyar 

Szövetség elnöke bízik abban, hogy Aleksandar Vučić győzelmével tovább javul a vajdasági 

magyarok helyzete. A pártelnök a kisebbségi jogok kérdéskörében javulást vár a következő 

időszakban. „Arra számítok, hogy a választások után a parlament elkezd normálisan működni 

és mindazok a kérdések, amik a koalíciós megállapodás részét képezik, hamarosan parlament 

elé kerülnek, törvénytervezet formájában.” Pásztor István során hangsúlyozta, Aleksandar 

Vučić győzelmétől elsősorban a vajdasági magyarok gazdasági helyzetének javulását várja. 

 

Aleksandar Vučić: A sikerhez hozzájárult a kisebbségek támogatása 
2017. április 2. – Pannon RTV, Vajdaság Ma, Vajdasági RTV 

Büszke és eredményes államfő kíván lenni – hangsúlyozta vasárnap esti sajtótájékoztatóján 

Szerbia újonnan megválasztott elnöke. Megköszönte Tomislav Nikolić eddigi munkáját, és 

reményének adott hangot, hogy az új kormány is olyan erővel fog dolgozni, ahogy ő tette az 

elmúlt három esztendőben. A politikus megköszönte a Magyar Kormány támogatását is. 

Leszögezte: Szijjártó Péter magyar külgazdasági és külügyminiszter személyesen is sokat tett 

azért, hogy a balkáni állam továbbhaladjon az eurointegráció útján. Emellett Vlagyimir 

Putyin orosz elnök pártfogásáért is hálás – fűzte hozzá Aleksandar Vučić, Szerbia újonnan 

megválasztott államfője. 

 

Május 31-e után lehet új kormányfője Szerbiának 
2017. április 2. – Pannon RTV 

Május 31-e után kerül sor az új szerb miniszterelnök megválasztására – ezt ma este 

nyilatkozta Maja Gojković. A szerb házelnök elmondta, ekkor jár le Tomislav Nikolić 

megbízatása, az új elnök pedig csak ezt követően folytatja majd le a konzultációkat az új 

kormányfőről a pártokkal. 

 

Kisebb volt a részvételi kedv, mint 2012-ben 
2017. április 2. – Pannon RTV 

A szavazati joggal rendelkező lakosság valamivel kevesebb mint fele élt szavazati jogával 

vasárnap 18 óráig. A Köztársasági Választási Bizottság és a közvéleménykutató-intézetek 

adatai kis mértékben ugyan eltérnek egymástól, de valamennyiük szerint kevesebben mentek 

most szavazni, mint tavaly, vagy a legutóbbi államfő-választáson, 2012-ben. 
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Községi részvételi adatok Vajdaságban 
2017. április 2. – Pannon RTV 

Vajdaságban a verbászi választók 61,8 százaléka voksolt. Versecen 56 százalékot ért el a 

részvételi arány. Ópázován a választásra jogosultak 56,4 százaléka járult az urnák elé. 

Nagykikindán 60,5 százalékra kúszott a voksolók száma. Nem hivatalos információ szerint 

Topolya községben a 29 892 szavazásra jogosult polgárból 12 621-en éltek szavazati jogukkal, 

ami 42 százalékos részvételt jelent. A szavazók 57,11 százaléka, tehát 7126 polgár Aleksandar 

Vučićra adta le voksát. Szabadkán 19 óráig a választópolgárok 44,45 százaléka szavazott. 

Topolya községben 49 szavazóhelyen adhatták le voksukat a polgárok vasárnap este 8 óráig. 

Összesen 29 892-en járulhattak az urnák elé. Zentán 31 százalék, Újvidéken 49 százalék. 

Pancsován 18 óráig 44,3 százalékot érte el a részvételi arány. 

 

Topolyán bemutatták a Magyar Passió – In Memoriam 1956 című előadást 
2017. április 2. – Pannon RTV 

A Magyar Passió – In Memoriam 1956 című zenés-táncos történelmi előadást mutatták be 

Topolyán szombat este a moziteremben. A magyarországi kiskunlacházi Petőfi Sándor 

Színtársulat és a Kiskun Néptáncegyüttes a helyi eseményeket, a helyi hősök történeteit 

irodalmi, zenés, táncos összeállítással eleveníti fel. Az előadás színvrevitelében vajdasági 

szakemberek is közreműködnek, a darab koreográfusa Lackó Bálint, a látványért Mezei 

Zoltán felel, a darabot Nemes Nagy Anita rendezte. 

 

Átadták a Vajdasági Magyar Amatőr Színjátszók Találkozójának díjait 
2017. április 2. – Pannon RTV, Vajdasági RTV 

Díjkiosztó gálaesttel zárult szombaton Bácsfeketehegyen a vajdasági műkedvelők idei 

szemléje. A Bambach Róbert-díjat, a legjobb alternatív vagy új formákat kereső előadásért az 

újvidéki Színes Szilánkok Diákszínpad kapta, a legjobb hagyományos produkció a Trizka 

Kupuszináról. Idén 16 színtársulat vett részt Bácsfeketehegyen a Vajdasági Magyar Amatőr 

Színjátszók XXII. Találkozóján. Az előadásokat háromtagú zsűri értékelte: Magyar Attila 

színész, Táborosi Margaréta rendező-koreográfus és Kovács Frigyes színész. 

 

Weisz Sándor, Suti bácsi emlékére 
2017. április 1. – karpatalja.ma 

Weisz Sándor néven született Nagyszőlősön, túlélte a hitleri haláltáborokat, Izraelben 

megtagadta magyarságát, felvette a Yitzhak Livnat nevet, és évtizedekig nem szólalt meg 

magyarul.  Majd a felesége elvitte egy étterembe, ahol a cigány „megérezte”, hogy magyar, és 

az édesanyja nótáját húzta a fülébe. Suti nem bírta abbahagyni a zokogást. Onnantól kezdve 

jött rá, hogy nem lehet gyűlölködve élni, és az élőkön állni bosszút a holtak bűneiért. A II. 

Rákóczi Ferenc Alapítvány és a Rákóczi Honismereti Mozgótábor egyik fő támogatója és 

szervezője, a Magyar Köztársaság lovagkeresztjével, illetve a Magyar Érdemrend 
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http://pannonrtv.com/web2/?p=323375
http://pannonrtv.com/web2/?p=323312
http://pannonrtv.com/web2/?p=323288
http://www.karpatalja.ma/karpatalja/nezopont/weisz-sandor-suti-bacsi-emlekere/
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tisztikeresztjével kitüntetett közéleti szereplő, mindannyiunk Suti bácsija, 87 éves korában 

hunyt el. 

  

Gulág-emlékérmet kapott Dupka György 
2017. március 31. – karpatalja.ma 

Sánczi Ferenc és Berghoffer Róbert Gulág-túlélő, valamint Dupka György író, Gulág-kutató 

kapta a most először odaítélt Gulág-emlékérmet. Az elismerést Rétvári Bence, az Emberi 

Erőforrások Minisztériuménak parlamenti államtitkára, Veres András, a Magyar Katolikus 

Püspöki Konferencia (MKPK) elnöke és Kiss-Rigó László szeged-csanádi megyés püspök, a 

díjat alapító Lénárd Ödön Alapítvány elnöke adta át csütörtökön Budapesten. 

 

22. „Verőfény“ szavalóverseny 
2017. április 2. - Volksgruppen 

Április 1-én, a Magyar Költészet Napja tiszteletére a Bécsi Magyar Iskola megtartotta 22. 

„Verőfény“ nevű szavalóversenyét. Az idei verseny Arany János születésének 200. évfordulója 

kapcsán a legnagyobb magyar ballada költőre való emlékezés jegyében zajlott. A versenyen 

közel negyven óvodás, alsó- és felső tagozatos diák vett részt. 

 

Elektronikus sajtó 

 

Határok nélkül 

2017. március 31. – Kossuth Rádió 

Tiltakoznak az RMDSZ-es képviselők a marosvásárhelyi líceum ügye miatt 

Szinte nem múlik el nap úgy, hogy ne történne valami a marosvásárhelyi katolikus iskola 

ügyében, csak éppen a hírek még mindig nem az ügy megnyugtató lezárásáról szólnak. Az idő 

múlik, a türelem fogytán. Tegnap már a politikusok is demonstráltak. A város 

költségvetésének tárgyalásáról távol maradt a 10 RMDSZ-es képviselők, helyette az épület 

előtt fogadták a sajtó képviselőt, ahol felolvasták nyilatkozatukat. 

Megjelent a bánsági kastélyokat és udvarházakat bemutató négynyelvű album 

Két tavalyi adósságát törlesztette a temesvári szórvány alapítvány. Megszületett a bánsági 

kastélyokat, udvarházakat bemutató négynyelvű album, és megjelent a régióvilág 2016-os 

második száma is. A szerkesztők sajtótájékoztatón mutatták be munkájuk eredményét. 
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http://www.karpatalja.ma/kitekinto/magyarorszag/gulag-emlekermet-kapott-dupka-gyorgy/
http://volksgruppen.orf.at/magyarok/stories/2834650/
http://www.mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth/?date=2017-03-31_18:30:00&ch=mr1
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Erdélyi magyarok a szovjet munkatáborokban 

Bár a Gulág-év hivatalosan lezárult, az emlékezés kötelezettsége nem szűnt meg. Ennek 

jegyében tartottak konferenciát az ópusztaszeri nemzeti történeti emlékparkban Erdélyi 

magyarok a szovjet munkatáborokban címmel. 

Elhunyt Kolár Péter, a felvidéki magyar kulturális élet meghatározó alakja 

Tegnap érkezett a szomorú hír, hogy 70 éves korában, hosszú betegség után elhunyt Kolár 

Péter, a felvidéki magyar kulturális élet meghatározó személyisége. Bár mérnöki diplomát 

szerzett és tervezőmérnökként dolgozott, a felvidéki magyarság kulturális életének 

szervezésébe is bekapcsolódott.  

Kolozsvár főterét felújítják – temetőre bukkantak a Szent Mihály templomnál 

Kolozsvár főterét felújítják. Gondolhatnánk, hogy ez jó dolog, csak az a baj, hogy a kivitelezők 

egyet s mást elfelejtettek, például, hogy az ilyen munkákat meg kell előzze a régészeti feltárás. 

A feltárás nem kevés meglepetéssel szolgált: temetőre bukkantak a főtéri Szent Mihály 

templomnál. 

  

Határok nélkül 

2017. április 1. – Kossuth Rádió 

 Szent László erényeinek az elsajátítása és követése legyen az a programunk, 

amely meghatározná jelenünket a jövőért - erre figyelmeztet Böcskei László 

római katolikus megyés püspök Nagyváradon 

Sajtótájékoztatón ismertette a nagyváradi Római Katolikus Püspökség és az önkormányzat a 

Szent László - Emlékév programkínálatát. A városalapító király szentté avatásának 

évfordulója alkalmából meghirdetett emlékévet számos kulturális esemény, zarándoklat, 

valamint lelkipásztori program tarkítja. A jubileumi esztendő egyik legnagyobb eseményének 

a május 14.-ei Zarándoklat ígérkezik. A rendezők legkevesebb 3000 résztvevőt várnak a 

körmenetre, amelynek útvonala ezúttal - a többi évtől eltérően - a Székesegyháztól a Várig 

tart. A Szent László Emlékév programjáról Böcskei László római katolikus megyés püspököt 

kérdezte a Határok nélkül munkatársa.  

,,Bibliámnak és lantomnak élek” - címmel megkezdődött  a Tompa Mihály 

emlékév programsorozata a lelkész-költő születésének 200. évfordulója 

alkalmából. 

,, Bibliámnak és lantomnak élek" - címmel rendezték meg Sárospatakon a Tompa Mihály 

emlékév ünnepélyes megnyitóját a lelkész-költő születésének 200. évfordulója alkalmából. A 

koszorúzással, tudományos konferenciával és kiállítással egybekötött programon felvidéki 

vendégek is jelen voltak, hiszen Rimaszombat is magáénak vallja a költőt. Hanváról, a 

Gömöri Református Egyházmegye esperese, Nagy Ákos Róbert és felesége helyezte el a 

kegyelet virágait Tompa Mihály szobránál, az iskolakertben. 

http://www.mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth/?date=2017-04-01_18:30:00&ch=mr1
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A szerencsére is fel kell készülni - vallja Grüner György műgyűjtő, akinek 

gyűjteményéből Pozsonyban nyílt kiállítás 

A Kaliforniában élő Grüner György gyűjteményéből, modern és kortárs magyar 

képzőművészeti alkotásokból nyílt kiállítás Pozsonyban a Danubiana Művészeti Múzeumban. 

A kiállítást támogatta és védnökséget vállalt felette a szlovák kulturális tárca és az Emberi 

Erőforrások Minisztériuma. A megnyitó ünnepségen készült a Határok nélkül riporterének 

beszélgetése a gyűjtővel, Grüner Györggyel. 

Délvidéken Szabadka és Újvidék mellett  Zenta  a vajdasági magyarok harmadik 

legjelentősebb kulturális központja 

A most következő percekben jöjjenek velünk Délvidékre, ahol Szabadka és Újvidék mellett az 

utóbbi években Zenta vált a vajdasági magyarok harmadik legjelentősebb kulturális 

központjává. A Tisza parti város folyamatosan arra törekszik, hogy megfeleljen az 

elvárásoknak. A településen így egyre több a tartományi szinten is jelentősnek számító 

művelődési program. Ezek többségét a Thurzó Lajos Művelődési és Oktatási Központ 

szervezi.  

Bánffy Miklós-díjat kapott a viski születésű, ma már Magyarországon élő Pál 

Lajos zenész, zenetanár 

A viski születésű, ma már Magyarországon élő Pál Lajos zenész, zenetanár a kultúra 

érdekében,  művészeti, kulturális intézményben, illetve szervezetnél hosszabb időn át végzett 

kiemelkedő tevékenysége elismeréseként Bánffy Miklós-díjat kapott. A nem csak Kárpátalján 

népszerű zenészről készült a Határok nélkül munkatársának összeállítása. 

  

Határok nélkül 

2017. április 2. – Kossuth Rádió 

Jubileumi kiállítás nyílt Nagyváradon 

Jubileumi kiállítás nyílt Nagyváradon a nemrég felújított várban. Oláh Tibor debreceni 

fotóművész az elmúlt 50 év munkáiból válogatott, és a szülővárosi közönség után most a 

nagyváradi látogatók is megtekinthetik Lélekjelenlét című kiállítását. A tárlat nem csak a két 

város testvérvárosi kapcsolatának köszönhető, hanem a művész az Euro Foto Art tagja is. 

A Pozsonyi Magyar Intézetben tartott lapszámbemutatót az Irodalmi Szemle 

Megújult külső, megújult szerkesztőség. Március 22-én a Pozsonyi Magyar Intézetben tartott 

lapszámbemutatót az Irodalmi Szemle, amelyen bemutatkoztak a szerkesztőség tagjai és az új 

elképzeléseket is ismertették. A folyóirat egyébként 1858 óta létezik és az elmúlt évtizedekben 

számos változáson esett át. 

Komjáti Benedek-díjjal tüntették ki Iváncsik Attilát 

Komjáti Benedek egyik első bibliafordítónk, munkájával az első lépéseket tette meg, amely a 

magyar nyelvű mű megalkotásáig, a vizsonyli Bibliáig vezetett. A róla elnevezett sajtódíjjal 

http://www.mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth/?date=2017-04-02_18:30:00&ch=mr1
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olyan újságírók munkáját ismerik el, akik munkájukkal jelentősen hozzájárulnak a 

református egyház mindennapi életének bemutatásához, a keresztény eszmeiség 

népszerűsítéséhez. 

Jótékonysági rendezvényt tartottak a budapesti unitárius egyházközség 

dísztermében 

Kiállítással és könyvbemutatóval egybekötött jótékonysági rendezvényt tartottak a napokban 

a budapesti unitárius egyházközség dísztermében. Az est fénypontja, az Ember és Föld címet 

viselő kiállítás és az ebből készült gyönyörű album bemutatója volt, amelyhez Böjte Csaba 

testvér írt gondolatokat. 

 

Kárpát Expressz 

2017. április 1. – M1 

Rendhagyó történelemóra Kárpátalján 

Nemzeti színű karszalag és egy régi bőrönd – rendhagyó történelemórára igyekszik Tóth 

Péter Lóránd anyaországi versmondó a kárpátaljai Técső Hollósy Simon Középiskolájába. 

Ezúttal 1956 forradalmi hangulatát hozta el a helyi fiataloknak. Az előadások során minden 

szórványban élő ifjú megismerhette az 1956 forradalom mozzanatait. 

A felvidéki Sárosfára látogatott a Kárpát Expressz stábja 

Katonadalokat énekel a Cimbora népdalkör a felvidéki Sárosfa kultúrházában. A számos 

szakmai díjjal kitüntetett együttest  rengeteg helyre hívják fellépni szerte a Kárpát-

medencében. A Pozsonytól 30 km-re fekvő, csaknem színmagyar Sárosfán tíz évvel ezelőtt 

kezdődött fellendülni a kulturális és közösségi élet, amikor Földvári Terézia lett a település 

polgármestere. 

A magyarlapádiak receptje a szórványmagyarság építésére 

Kokárdákat készítenek a magyarlapádi általános iskola diákjai. Lázasan készülődnek a 

március 15-i ünnepségre, amin az egész falu részt vesz. A település az egykori Alsófehér 

vármegyében, Erdély középső részén fekszik. Ma egy valódi magyar sziget az erdélyi 

szórványban. 

Látogatás a magyarlapádi szórványkollégiumban 

Magyarlapádi népdalokat énekelnek a gyerekek a szórványkollégium előtt. A bentlakás két 

éve működik a településen, a magyar állam támogatásával készült új épületet idén vehették 

birtokba kis lakói. Sipos Margit a szórványkollégium vezetője. 

 

http://www.mediaklikk.hu/video/karpat-expressz-2017-04-02-i-adas-7/
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Térkép 

2017. április 1. - Duna World 

Évente több ezer Kárpát-medencei fiatal utazhat számára ismeretlen, magyar lakta 

településre a Rákóczi Szövetség diaszpóra- és szórvány programjának köszönhetően. A 

szórványban élők Magyarországra látogatnak el, az anyaországiak pedig külhonban élő 

nemzettársaikhoz utaznak egy-egy nemzeti ünnep vagy tanulmány út alkalmával. Idén 

márciusban is több ezren indultak útnak. 

Versfelolvasó maraton, koncertek egy kis gasztronómiával fűszerezve. Ez várja 

Szatmárnémetiben az irodalom kedvelőket áprilisban, a költészet napi rendezvényen. A 

szokásos szavaló versenyeknél szélesebb közönséget megmozgató program két fiatal színész 

fejéből pattant ki néhány évvel ezelőtt. Idén Arany János kedvenc ételeit kóstolhatják meg, a 

csirkepaprikást galuskával és a túrós csuszát tejföllel nyakon öntve. 

Három az egyben, azaz ifjúsági találkozók a zempléni református egyházmegyében, amelynek 

keretében a templom falain kívül is összeülnek és beszélgetnek egymással a fiatalok és a 

lelkészek, sőt a Reformáció jubileumi évében érdekes és talán kevésbé ismert dolgokról is szó 

esik. 

Szent László Közép-Európa történelmében rendkívüli helyet foglal el, mivel tartós békét 

tudott teremteni a térségben. Korának egyik legnagyobb uralkodójának tartják, mind 

erkölcsi, mind pedig politikai értelemben. A Szent László életéről szóló történelmi, kulturális 

kutatások eredményeiről lesz szó, a Szent László év ismeretterjesztő program körútján. A 

Szent László estek első alkalmát a győri Múzeumban tartották. 

 

Öt kontinens 

2017. április 1. - Duna World 

2017-re Szent László-évet hirdetett a Nemzetpolitikai Államtitkárság. A programsorozat célja, 

az 1077-ben magyar királlyá koronázott uralkodó életének és munkásságának széles körű 

megismertetése. A nevéhez és tevékenységéhez kapcsolódó hagyományok ápolása és 

továbbadása az egységes magyarság erősítését szolgálja.  

Egy történet 60 évvel ez előttről, ami még a mai napig könnyeket csal főszereplője szemébe. 

Schaffer Annát eltalálták, amikor harcolt a magyar szabadságért, 1956-ban. Azt mondja, ez a 

sérülés a szívét is megsebezte, Amerikába menekültek, ahol a mai napig a magyar kultúrát 

népszerűsíti.  

Buenos Airesben a városi tanács kezdeményezésére márvány táblát helyeztek el a Magyar 

téren, az 1956-os magyar szabadságharc és forradalom tiszteletére. Az Argentínai Magyar 

Szervezetek Szövetsége meghívta az ünnepségre az intézmények vezetőit és a magyar 

szervezetek tagjait, hogy részesei legyenek ennek a történelmi eseménynek. Szabó Éva, a 

http://www.mediaklikk.hu/video/terkep-2017-04-01-i-adas/
http://www.mediaklikk.hu/video/ot-kontinens-2017-04-01-i-adas/
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szövetség elnöke megköszönte, hogy az argentinok támogatták őket és otthont adtak a 

magyar menekülteknek. 

Kicsi, de összetartó közösség az Ontario-i magyaroké. Közösségi életük egyik fontos színtere 

az Ontario-i Független Református Egyház temploma. A gyülekezet lelkésze, Szabó Sándor 

évek szívvel-lélekkel azon munkálkodik, hogy minél több honfitársat el tudjanak érni és 

erősíteni tudják bennük az összetartozás érzését. Az egyházi és magyar munka most még jól 

működik, de készülni kell és mindent megtenni azért, hogy a fiatalokat is bevonják a közösség 

életébe.  

Kozek Borbála 19 évvel ezelőtt látta meg a napvilágot Kaliforniában. Szülei több mint 20 éve 

hagyták el Magyarországot, ám amerikai otthonukban is magyar szívvel nevelték. Bori 18. 

születésnapját követően fejébe vette, hogy felfedezi családja szülőföldjét.  

A 19. század közepén Ausztráliában kitört az aranyláz. A jobb élet reménye több ezer embert 

vonzott a szigetországba. Az arany bőség ellenére a meggazdagodáshoz elszántság, kitartás és 

üzleti érzék is kellett. Leviny Ernő úgy érezte, mindezeknek birtokában van, így hajóra szállt, 

hogy szerencsét próbáljon. 

 


