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Nyomtatott és online sajtó 
 

Az EP megszavazta Ukrajna vízummentességét 
2017. április 6. – MTI, Magyar Idők, Index.hu, Kárpátalja.ma, 444.hu, Inforádió, 168 óra, 

Magyar Demokrata, MNO.hu, Paraméter, OrientPress, Vajdaság.ma, Maszol.ro, 

Kárpátinfo.net, Transindex, Határok Nélkül 

Az Európai Parlament csütörtöki strasbourgi plenáris ülésén megszavazta az ukrán 

állampolgárok szabad uniós beutazását biztosító vízummentességet.A 521 szavazattal 75 

ellenében és 36 tartózkodás mellett elfogadott jogszabály várhatóan június 20-án lép életbe, 

miután az Európai Unió Tanácsa is elfogadta. Bocskor Andrea, a Fidesz-KDNP EP-

képviselője az MTI-hez eljuttatott közleményében hangsúlyozta, a vízummentességgel több 

százezer embernek válik könnyebbé a szabad utazás és a külföldi tanulás, egyszerűsödhet az 

Ukrajnában élő nemzeti kisebbségi közösségek tagjainak kapcsolattartása az 

anyaországokkal. 

 

Elutasította a marosvásárhelyi tanács az iskolahálózatot 
2017. április 6. – Krónika, MTI, transindex.ro, maszol.ro, szekelyhon.ro, Határok Nélkül 

A marosvásárhelyi képviselő-testület csütörtökön elutasította azt a határozattervezetet, amely 

a következő tanévre határozta volna meg a város iskolahálózatát. A polgármesteri hivatal által 

javasolt iskolahálózatból a Római Katolikus Gimnázium, a Református Kollégium és hat 

másik jelenleg működő oktatási intézmény is hiányzott. A tanácsülésen több tucat szülő és 

civil aktivista is részt vett. Az RMDSZ és a Szabad Emberek Pártja (POL) frakcióvezetője is 

jelezte, hogy a határozattervezet ellen szavaz. Az MTI tájékoztatása szerint a tervezetet végül 

támogató szavazat nélkül, 13 ellenszavazattal és négy tartózkodással utasította el az 

önkormányzati testület. A helyi képviselők egy része nem vett részt a szavazáson. 

 

A kormány elítéli a beregszászi rongálást 
2017. április 6. – MTI, Kormany.hu, Magyar Idők, Híradó.hu, Kárpátalja.ma, Webrádió 

A magyar kormány mélyen elítéli, hogy szerdán ismeretlenek letépték és megrongálták a 

beregszászi hegyen felállított kereszt mellett álló magyar zászlót - közölte Grezsa István, a 

Miniszterelnökség Kárpátaljáért felelős kormánybiztosa csütörtökön az MTI-vel. A 

közlemény szerint egyelőre nem tudni, hogy nacionalista megmozdulás vagy uszítás áll a 

vandalizmus hátterében. "A kárpátaljai magyarságot továbbra is biztosítjuk arról, hogy 

Magyarország ugyanúgy, mint eddig, a jövőben is kiáll mellettük" - emelte ki a 

kormánybiztos, aki reményét fejezte ki, hogy az eset egy elszigetelt akció és nincs 

összefüggésben az elmúlt hetek ukrajnai, kisebbségeket vegzáló politikai fejleményeivel. 
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http://www.karpatalja.ma/karpatalja/kozelet/megszavazta-ukrajna-vizummentesseget-az-ep/
https://kronika.ro/erdelyi-hirek/elutasitotta-a-marosvasarhelyi-tanacs-az-iskolahalozatot
http://www.karpatalja.ma/karpatalja/nezopont/a-kormany-eliteli-a-beregszaszi-rongalast/
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Székelyudvarhelyen tartja tisztújító kongresszusát az EMNP 
2017. április 6. – Krónika, MTI, transindex.ro, maszol.ro, Nyugati Jelen, szekelyhon.ro, 

Határok Nélkül 

Április 22-én Székelyudvarhelyen tartja tisztújító kongresszusát az Erdélyi Magyar Néppárt 

(EMNP) – jelentette be egy csütörtöki kolozsvári sajtótájékoztatón Szilágyi Zsolt, a párt 

elnöke. Szilágyi Zsolt elmondta: elkezdődött már, és az elkövetkező napokban folytatódik a 

megyei szervezetek tisztújító gyűléseinek a sorozata. Ezek a testületek tehetnek jelöléseket az 

elnök személyére, és elnökségi tagokra. Hozzátette: a Szilágy megyei szervezet újabb 

mandátumra jelölte, és ezt el is fogadta. Azt is megjegyezte: csak a megyei szervezetek 

hátralévő közgyűlései után derül ki, hogy lesz-e kihívója. 

 

Marius Pașcan: etnikai szeparatizmusra uszít az RMDSZ 
2017. április 6. – Krónika 

Marius Paşcan, a Népi Mozgalom Párt (PMP) parlamenti képviselője azt nyilatkozta 

csütörtökön marosvásárhelyi sajtóértekezletén, hogy jóllehet európai elveket hangoztatnak, 

az RMDSZ vezetői „anakronisztikusan és primitív módon, szakadatlanul etnikai 

szeparatizmusra uszítanak”, és nemzetközi szinten eltorzítják a Romániáról kialakított képet.  

 

Kelemen Hunor: veszteség lenne a CEU bezárása 
2017. április 6. – Krónika, transindex.ro, maszol.ro, Nyugati Jelen 

Óriási veszteség lenne a budapesti Közép-európai Egyetem (CEU) bezárása – jelentette ki 

csütörtökön Kelemen Hunor, az RMDSZ elnöke az RFI rádiónak nyilatkozva. „Ha az egyetem 

bezárása mellett döntenének, az óriási veszteség lenne Magyarország és egész Közép- és 

Kelet-Európa számára, veszteség lenne az akadémiai közeg számára, a humán és a 

társadalomtudományok számára. (...) Meggyőződésem, hogy megegyezés születik a magyar 

kormány és az egyesült államokbeli hatóságok, vagy New York állam hatóságai között” – 

nyilatkozta Kelemen a magyar felsőoktatási törvény módosítása kapcsán. 

 

Arad és Nagyvárad is verseng a „Soros-egyetemért" 
2017. április 6. – Krónika, transindex.ro, maszol.ro, Nyugati Jelen, Bihari Napló 

Felajánlja az aradi önkormányzat a Közép-európai Egyetemnek (CEU), hogy Budapestről 

költözzön Aradra – jelentette ki Gheorghe Falcă polgármester csütörtökön. Hasonló 

ajánlattal rukkolt elő Nagyvárad elöljárója is. Falcă elmondta, az aradi városvezetés levélben 

fogja támogatásáról biztosítani a CEU-t, és egyben felajánlja az egyetemnek, hogy költözzön a 

Maros-parti városba. A levelet a napokban küldik el a Soros György által finanszírozott 

felsőoktatási intézmény rektorának, Michael Ignatieffnek. Arad polgármestere hozzátette: 

két, összesen 6 000 négyzetméter hasznos felületű épületet már ki is jelölt a városvezetés a 

CEU számára. 
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https://kronika.ro/erdelyi-hirek/szekelyudvarhelyen-tartja-tisztujito-kongresszusat-az-emnp
https://kronika.ro/erdelyi-hirek/marius-pacan-etnikai-szeparatizmusra-uszit-az-rmdsz
https://kronika.ro/kulfold/kelemen-hunor-veszteseg-lenne-a-ceu-bezarasa
https://kronika.ro/erdelyi-hirek/arad-es-nagyvarad-is-verseng-a-bsoros-egyetemert
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Több mint 23 millió lejt kap a kormánytól az RMDSZ 
2017. április 6. – Krónika 

Több mint 23 millió lejt kap idén az RMDSZ a bukaresti kormánytól a nemzeti kisebbségek 

szervezetinek járó román állami támogatás részeként – derül ki az Etnikumközi Kapcsolatok 

Hivatalának honlapján feltüntetett dokumentumokból. Az RMDSZ idén 23 725 500 lejt kap 

az állami költségvetésből, ami valamivel meghaladja a tavaly kapott, 22,87 millió lejt. Az 

RMDSZ tavaly kulturális, oktatási és ifjúsági programokra, és a magyar média támogatásra 

költötte az összeg legnagyobb részét, de ebből a pénzből fedezik az RMDSZ működési 

költségeit is. Tavalya támogatás húsz százalékát osztották ki pályázati úton. A pályázatok 

lebonyolítását a szövetség által létrehozott Communitas Alapítványra bízták. 

 

Királyi hét Nagyváradon az Omegával 
2017. április 6. – Krónika, transindex.ro 

Újdonsággal, emlékezetes programpontokkal készülnek az idén ötödik alkalommal sorra 

kerülő Szent László Napok szervezői, akik csütörtöki sajtótájékoztatójukon jelentették be, a 

június 19–25. között zajló rendezvénysorozatot a legendás Omega együttes koncertje zárja. A 

sajtótájékoztatón meglepetésvendégként Kóbor János is megjelent. A magyarországi együttes 

énekes-frontembere világszínvonalú produkciót ígért a váradiaknak, akiknek 55 éves 

pályafutásuk során először fognak élőben játszani. 

 

Árus Zsolt bepanaszolta Dan Tanasát 
2017. április 6. – Krónika 

Panaszt nyújtott be az Országos Diszkriminációellenes Tanácshoz (CNCD) a magyarellenes 

feljelentéseiről ismert Dan Tanasă ellen Árus Zsolt, a Gyergyószéki Székely Tanács elnöke, aki 

erről csütörtöki sajtótájékoztatóján számolt be. Árus kifejtette: miután áttanulmányozta a 

Tanasă, illetve az általa vezetett Méltóságért Európában Polgári Egyesület (ADEC) által 

indított perekről megjelent információkat, valamint Tanasă blogját, arra a következtetésre 

jutott, hogy a blogger közel sem a román lakosság érdekeiért áll ki, hanem kifejezetten a 

magyar közösség ellen cselekszik, megsérti a kisebbség jogait. 

 

Bírság a magyarokat megbélyegző TVR-es műsor miatt 
2017. április 6. – Krónika, transindex.ro, maszol.ro 

Ötezer lejes bírságot szabott ki az Országos Audiovizuális Tanács (CNA) a román 

közszolgálati televízió 1-es csatornájára (TVR1) a Kérdések és válaszok (Întrebări și 

răspunsuri) című műsorában, tavaly november 16-án elhangzott, a restitúció kapcsán a 

magyarokat vádoló kijelentések miatt. Az ügyben az RMDSZ tett feljelentést a 

médiahatóságnál tavaly december 20-án, kérve a történtek kivizsgálását. A szóban forgó 

műsor vezetője és két meghívottja – egyetemi professzor és publicista – többek között az 

erdélyi visszaszolgáltatásokról is beszélt, azt sugallva, a magyar kisebbség úgy kapta vissza 

elkobzott javait, hogy ezzel megkárosította a román államot. 
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https://kronika.ro/belfold/tobb-mint-23-millio-lejt-kap-a-kormanytol-az-rmdsz
https://kronika.ro/erdelyi-hirek/kiralyi-het-nagyvaradon-az-omegaval
https://kronika.ro/erdelyi-hirek/arus-zsolt-bepanaszolta-dan-tanasat
https://kronika.ro/belfold/birsag-a-magyarokat-megbelyegzo-tvr-es-musor-miatt
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Laczikó Enikő a szimbólumhasználat fontosságára is felhívta a kisebbségvédelmi 
keretegyezmény szakértőinek figyelmét  
2017. április 6. – transindex.ro, maszol.ro 

„Még mindig nem fogadta el a román parlament a kisebbségek jogállásáról szóló törvény-

tervezetet, amelyet 2005-ben nyújtott be az akkori kormány a törvényalkotó testület elé. Az 

Etnikumközi Kapcsolatok Hivatala évente megerősíti ennek a törvénynek a szükségességét és 

annak eredeti formájában való elfogadását” – mutatott rá Laczikó Enikő, az Etnikumközi 

Kapcsolatok Hivatalának államtitkár-helyettese azt követően, hogy az intézmény képviselői a 

kisebbségvédelmi keretegyezmény szakértőivel találkoztak ma délelőtt Bukarestben. Laczikó 

Enikő elmondta, hogy Romániában még mindig nem szabályozták a nemzeti kisebbségek 

státusát, hiszen jelen pillanatban a kisebbségeket nem tekintik államalkotó tényezőknek.  

 

Nagyobb biztonságban Böjte Csaba gyermekei 
2017. április 6. – maszol.ro, szekelyhon.ro 

Már csak az államfői jóváhagyás hiányzik ahhoz, hogy másfél éves politikai harc után végre 

akkreditáltak lehessenek és így állami társfinanszírozáshoz juthassanak a Dévai Szent Ferenc 

Alapítvány – és más hasonló egyházi vagy civil szervezetek – szociális bentlakásai. A szociális 

szolgáltatásokat bővítő törvénymódosításról Korodi Attila képviselő és Tánczos Barna 

szenátor Csíkszeredában tartott sajtótájékoztatót csütörtökön. 

 

Értéktár-bizottság és tömbvidéki kapcsolat 
2017. április 6. – Nyugati Jelen 

Április 4-én kettős megbeszélésre hívta össze a civilszervezetek és egyházak képviselőit Széll 

Lőrincz, a Hunyad megyei Küldöttek Tanácsának (MKT) elnöke. Elsőként a tavaly megalakult 

értéktár-bizottság tagjai tanácskoztak, a közös munka fellendítésének lehetőségeiről. – 

Ezelőtt egy évvel az erdélyi törekvéshez kapcsolódva megalakult a Hunyad megyei értéktár-

bizottság is, melynek azonban nem volt túl látványos tevékenysége. Most szeretnénk ezt a 

munkát, több más közösségi tevékenységgel együtt fellendíteni.  

 

Szövetségre léptek a magyar vállalkozónők 
2017. április 6. – Bihari Napló 

Csütörtök délután a nagyváradi Continental szálloda egyik földszinti termében zajlott a 

Hozzáadott érték – Nők a közép-kelet-európai gazdaságért elnevezésű vándorkonferencia, 

melyen megalakult a Bihar Megyei Magyar Vállalkozónők Szövetsége. A rendezvényt az 

RMDSZ Nőszervezet, Magyarország Kolozsvári Főkonzulátusa, valamint a Külgazdasági és 

Külügyminisztérium hozta tető alá. 

 

Székelyföldi kutatók munkáját segíti a Magyar Tudományos Akadémia  
2017. április 6. – szekelyhon.ro 

A székelyföldi tudományművelés intézményesülésében, szakmaiságának erősödésében 

többféle módon vállalt és vállal ma is nagyon fontos szerepet a Magyar Tudományos 
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http://itthon.transindex.ro/?hir=46692
http://itthon.transindex.ro/?hir=46692
http://www.maszol.ro/index.php/tarsadalom/79128-nagyobb-biztonsagban-bojte-csaba-gyermekei
http://www.nyugatijelen.com/jelenido/ertektar_bizottsag_es_tombvideki_kapcsolat.php
http://www.erdon.ro/szovetsegre-leptek-a-magyar-vallalkozonok/3436784
https://szekelyhon.ro/aktualis/szekelyfoldi-kutatok-munkajat-segiti-a-magyar-tudomanyos-akademia
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Akadémia (MTA). Bíró A. Zoltán, a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem professzora 

szerint a támogatások fontos hozadéka, hogy sok – a székelyföldi térségére vonatkozó – nívós 

tudományos munka született az elmúlt időszakban. 

 

A magyar állam az összes állampolgárának adókártyát biztosít  
2017. április 6. – szekelyhon.ro 

Az adókártyáról, a hadirokkant-kárpótlás folyósításáról, az útlevél- és egyéb 

okmánykészítésről, illetve a jövő évi magyarországi választásokon való részvételhez szükséges 

regisztrációról tájékoztatott az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács Maros megyei szervezete 

csütörtökön. 

 

Három kolozsvári szervezet kéri Bocot, hogy fellebbezzen táblaügyben 
2017. április 7. – transindex.ro, maszol.ro 

Három kolozsvári szervezet kéri Emil Boc polgármestert, hogy nyújtson be fellebbezést a 

Kolozs megyei törvényszék azon döntése ellen, amely a kétnyelvű - román és magyar - 

helységnévtáblák kihelyezésére kötelezi a városvezetést. A dokumentumot a Carpatica 

Kulturális Alapítvány elnöke, Ionel Vitoc, az Avram Iancu Kulturális-hazafias Társaság 

elnöke, Victor Bercea és az ASTRA kulturális egyesület Kolozs megyei szervezetének elnöke, 

Mircea Popa írta alá. Szerintük a polgármesteri hivatal a többségi lakosságot diszkriminálná, 

ha nem élne fellebbezési lehetőségével.  

 

Az SZNT is támogatja a Minority SafePack aláírásgyűjtését 
2017. április 7. – transindex.ro, MTI 

A Székely Nemzeti Tanács (SZNT) támogatja a Minority SafePack elnevezésű európai polgári 

kezdeményezés aláírásgyűjtését, és olyan peren kívüli megegyezést sürget a saját - régiós 

tárgyú - polgári kezdeményezése ügyében is, amilyent a kisebbségvédelmi javaslat 

kezdeményezői kötöttek az Európai Bizottsággal (EB). Izsák Balázs SZNT-elnök 

közleményében a tanács a Székelyföld autonómiatörekvései szempontjából is hasznosnak 

ítélte a kisebbségvédelmi polgári kezdeményezést. Elfogadhatatlannak tartotta ugyanakkor, 

hogy az EB továbbra is megtagadja a régiók egyenlőségéért és a regionális kultúrák 

fenntarthatóságáért szervezett polgári kezdeményezésnek a bejegyzését, mely a 

Székelyföldhöz hasonló, nemzeti és nyelvi sajátosságokkal rendelkező területi egységek 

harmonikus és diszkriminációmentes fejlesztését tűzte ki célul.  

 

Táblaügy: Boc nem határozott 
2017. április 7. – Krónika 

Egyelőre nem döntött Emil Boc, Kolozsvár polgármestere arról, hogy az általa vezetett hivatal 

fellebbez vagy sem a kétnyelvű helységnévtáblák kihelyezését kötelező alapfokú bírósági ítélet 

ellen. Csoma Botond eközben arról számolt be, hogy folyamatosan egyeztetnek az elöljáróval. 

Boc azonban ígéretei ellenére nem hajlandó tárgyalóasztalhoz ülni a Musai–Muszáj 

akciócsoport tagjaival. 
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https://szekelyhon.ro/aktualis/a-magyar-allam-az-osszes-allampolgaranak-adokartyat-bistosit
http://itthon.transindex.ro/?hir=46698
http://itthon.transindex.ro/?hir=46699
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A román restitúciós jogsértések és a pápa 
2017. április 7. – Balogh Levente – Krónika 

A Krónika vezércikke szerint „Bukarest számára ugyanis létfontosságú, hogy miközben a 

román állami szervek a lehető legváltozatosabb eszközökkel lépnek fel a magyar 

jogkövetelésekkel, anyanyelv- és jelképhasználattal szemben, a külvilág benyelje azt a 

hazugságot, hogy Románia mintaország a kisebbségi jogok biztosítása szempontjából. Ha 

Ferenc pápa a közeljövőben annak ellenére is ellátogatna Romániába, hogy a román 

hatóságok továbbra is akadályozzák a jogos tulajdon visszaszolgáltatását, és kisebbségi 

egyházi intézményeket vegzálnak, azzal ismét csak a bukaresti gyakorlatot legitimálná”. 

 

Magyarország is pozitívan fogadta a vasúti kétnyelvűséget 
2017. április 6. – Körkép 

A magyar külügyminisztérium is pozitívan fogadta, hogy a Szlovák Vasúttársaság (ŽSR) a 

Tőketerebesi járásban fekvő Újhely (Slovenské Nové Mesto) vasútállomására kihelyezte az 

első szlovák–magyar feliratú információs táblát. Mindez abból a nyilatkozatból derült ki, 

amelyet a diplomáciai tárca az internetes honlapján jelentetett meg. „Szlovákiában az elmúlt 

hetek eseményei azt tükrözik, hogy az utóbbi években a szlovák–magyar viszonyok kedvezően 

változtak. Ez a jó kapcsolat több területen hozzásegített azoknak a kérdéseknek a 

megoldásában, amelyek az ott élő magyar közösségek szempontjából is fontosak.” 

 

Hiányzik a nemzetiségi iskolahálózat fogalom az oktatási reformtervezetből 
2017. április 6. – hirek.sk 

Március közepén tette közzé az elkövetkező 10 év oktatásának vízióját magába foglaló Tanuló 

Szlovákia elnevezésű reformtervezetét a Peter Plavčan vezette oktatásügyi minisztérium. A 

még véleményezési eljárás alatt álló javaslatról Kiss Beátát, a Magyar Közösség Pártja 

oktatási és kulturális alelnökét kérdezte a hirek.sk. 

 

Kiska a somorjai gimnazistákkal találkozott 
2017. április 6. – hirek.sk 

A szlovákiai iskolarendszer azért sem jó, mert az egyes főiskolák a diákok száma szerint 

kapják az anyagi támogatást. Néhány főiskolán nagyon alacsonyak a felvételi követelmények. 

Ezt somorjai látogatása során mondta Andrej Kiska köztársasági elnök a M. R. Štefánik 

Gimnázium és a Madách Imre Magyar Tannyelvű Gimnázium diákjainak. Kiska a magyar 

kisebbség szlovákiai helyzetével kapcsolatos kérdést is kapott a diákoktól. „Megismételtem, 

hogy ez itt, Somorján is látszik, hogy kitűnő a kapcsolat a magyarok és a szlovákok között” – 

reagált Kiska. 
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http://www.korkep.sk/cikkek/belfold/2017/04/06/magyarorszag-is-pozitivan-fogadta-a-vasuti-ketnyelvuseget
http://www.hirek.sk/itthon/20170406000116/Hianyzik-a-nemzetisegi-iskolahalozat-fogalom-az-oktatasi-reformtervezetbol.html
http://www.hirek.sk/itthon/20170406144413/Kiska-a-somorjai-gimnazistakkal-talalkozott.html
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Évtizedek után végre emléktáblát kap Széchenyi Pozsonyban 
2017. április 6. – hirek.sk, Körkép 

Április 10-én leplezik le Pozsonyban gróf Széchenyi István emléktábláját – tudatta a 

Széchenyi Társaság, amely több mint húsz éve tartja napirenden a tábla kihelyezésének 

tervét. Többször közel is álltak a megvalósításhoz, ám az engedélyezés elmaradt. 

 

A kisebbségi pártok és az üvegplafon 
2017. április 7. – Cúth Csaba – Magyar Nemzet 

A Fidesz Romániában üdvözölte a pluralizmust, Szlovákiában ugyanakkor elítélte. Mind a két 

országban megvannak a maguk stabil szavazóbázisú, a parlamenti választásokat sikeresen 

abszolváló pártjai az RMDSZ és a Híd. 2008-ban azért támogatta a Fidesz az MPP 

megalakulását, mert szerintük megérett az idő az erdélyi többpártiságra, majd pár évvel 

később újabb pártot támogatott az Erdélyi Magyar Néppártot, azonban az rendre egy százalék 

alatt maradt. Szlovákiában a Bugár Béla negyedik alkalommal vezette be pártját a 

kormányzatba, mégis most érte a legtöbb bírálat. Minden bizonnyal azért, mert olyan pártok 

vannak a koalícióban, mint az SNS és a SMER, persze ha nem mond igent a Most-Híd akkor 

előrehozott választásokat kellett volna tartani és akkor még ennyi sem jutott volna. 

(A cikk teljes terjedelmében a Magyar Nemzet 2017. április 7-i számában olvasható.) 

 

Zenta: Újabb intenzív kurzusokat tartanak 
2017. április 6. – Vajdaság Ma, Pannon RTV 

Idén három intenzív kurzust is tartanak a központi idegrendszeri sérülésekkel küzdő 

személyek számára Vajdaságban, jelentették be mai zentai sajtótájékoztatójukon a Magyar 

Nemzeti Tanács és a magyarországi Pető András Főiskola illetékesei. Perpauer Attila, a 

Magyar Nemzeti Tanács oktatási bizottságának elnöke kifejtette, a Pető András Főiskola 

szakemberei 2015-ben három helyszínen végeztek szűréseket térségünkben, majd néhány 

hónappal később egy háromhetes intenzív kurzust is tartottak Zentán, ahol három héten át 

közel ötven személy számára tartottak fejlesztő foglalkozásokat. 

 

MM közlemény: A Magyar Mozgalomba vetett bizalom számszerűsíthetően 
növekedett 
2017. április 6. – Pannon RTV 

Kilenc észak-vajdasági többségében magyarlakta község választási eredményét elemezte a 

Magyar Mozgalom Elnöksége. Szerkesztőségünkhöz eljuttatott közleményükben azt írják, 

hogy ezekben a községekben Saša Jankovićra 4750-el több szavazat érkezett, mint az őt 

támogató szervezetekre a 2016-os tartományi választásokon. Emellett az Aleksandar Vučić 

által megszerzett szavazatok száma is 12.990-el kevesebb, mint az őt támogató szervezetekre 

leadott voksok száma a 2016-os tartományi választásokon. A számadatokból az is kiderül, 

hogy a Magyar Mozgalomba vetett bizalom számszerűsíthetően növekedett, a VMSZ pedig a 
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http://www.korkep.sk/cikkek/kultura/2017/04/05/szechenyi-evtizedek-utan-vegre-emlektablat-kap-pozsonyban
http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/21314/Zenta-Ujabb-intenziv-kurzusokat-tartanak.html
http://pannonrtv.com/web2/?p=324478
http://pannonrtv.com/web2/?p=324478
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2016. évi tartományi választásokon kapott szavazatainak legalább az egyharmadát elvesztette 

– olvasható a Magyar Mozgalom Elnökségének közleményében. 

 

Magyarország nagykövetét fogadta ma a szerb kormányfő 
2017. április 6. – Pannon RTV 

A Szerbiában élő magyarok elégedettebbek a helyzetükkel, mint korábban – jelentette ki 

Pintér Attila. Magyarország belgrádi nagykövete ma személyesen gratulált Aleksandar Vučić 

szerb kormányfőnek az államfőválasztáson aratott győzelméhez. Pintér Attila Orbán Viktor 

magyar miniszterelnök, Áder János köztársasági elnök és Szijjártó Péter külügyminiszter 

gratulációit is átadta Belgrádban. 

 

Kárpátaljai kormányzó: a szél tépte le a magyar zászlót Beregszász határában  
2017. április 6. – MTI, Híradó.hu, HVG.hu, Origo.hu, Kárpátalja.ma 

Hennagyij Moszkal, Kárpátalja kormányzója szerint nem igaz a média által terjesztett hír a 

Beregszász határában álló magyar zászló "ismeretlen vandálok" általi megrongálásáról, mert 

a lobogót a szél tépte le. A Magyarországgal szomszédos ukrajnai megye vezetője 

Moskal.in.ua személyes honlapján csütörtökön tett bejegyzésében azt írta: nem felel meg a 

valóságnak a tömegtájékoztatási eszközök által terjesztett hír, amely szerint "ismeretlen 

vandálok" megrongálták a magyar zászlót Beregszász határában. 

 

Az ukrán külügyminiszter elítéli a beregszászi zászlórongálást 
2017. április 6. – MTI, Híradó.hu, Magyar Idők, Vajdaság.ma, Kárpátalja.ma, ATV, Hír.ma, 

Gondola.hu 

Pavlo Klimkin ukrán külügyminiszter határozottan elítéli a Beregszász határában felállított 

magyar zászló megrongálását, és azt ígéri, mindent megtesznek a tettesek megtalálása 

érdekében. Az ukrán külügyi tárca vezetője csütörtöki Twitter-bejegyzésében azt írta, 

sajnálattal értesült arról, hogy Beregszász közelében megrongálták a magyar zászlót. 

“Határozottan elítélem ezt a vandál cselekedetet. Mindent megteszünk, hogy megtaláljuk a 

tetteseket” – közölte. 

 

Idén is megszervezték a Rákóczi Napokat a beregszászi főiskolán 
2017. április 6. – Kárpátalja.ma 

A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola a nagyságos fejedelem születésnapjához 

igazítva tizenkettedik alkalommal szervezte meg a Rákóczi Napok elnevezésű 

programsorozatát március 27. és április 2. között. Az idei Rákóczi Napok március 27-én, hétfő 

délután kezdődött a főiskola Felnőttképzési Központjának ünnepélyes oklevélátadó 

rendezvényével.  

 

V
a

jd
a

sá
g

 
K

á
rp

á
ta

lj
a

 

http://pannonrtv.com/web2/?p=324396
http://www.karpatalja.ma/karpatalja/nezopont/moszkal-szerint-a-szel-tepte-le-a-magyar-zaszlot-beregszasz-hataraban/
http://www.hirado.hu/2017/04/06/az-ukran-kulugyminiszter-eliteli-a-beregszaszi-zaszlorongalast/
http://www.karpatalja.ma/karpatalja/oktatas/iden-is-megszerveztek-a-rakoczi-napokat-a-beregszaszi-foiskolan/
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Helyszíni szemlén az oktatási miniszterhelyettes 
2017. április 6. – Huncro.hr 

A héten Eszékre, a Horvátországi Magyar Oktatási és Művelődési Központba (HMOMK) 

látogatott Momir Karin, a horvát oktatási és tudományos tárca helyettes vezetője, hogy 

személyesen is tájékozódjon a tervezett diákotthon építésével kapcsolatban. Andócsi János, a 

HMOMK igazgatója mellett a megbeszélésen részt vett Jankovics Róbert, magyarságunk 

parlamenti képviselője is. 

 

A zágrábi Ady Kör székházának a problémájáról tárgyaltak 
2017. április 6. – Huncro.hr 

Múlt hét csütörtökön Goran Marić miniszterrel tárgyalt Jankovics Róbert parlamenti 

képviselőnk, hogy a zágrábi Ady Endre Magyar Kultúrkör székházának rendezetlen jogi 

helyzetére tartós megoldást találjanak. A megbeszélésen részt vett Ranogajec Komor Mária, 

az érintett szervezet elnöke is. 

 

Grubišno Polje vezetőivel tárgyalt Jankovics Róbert 
2017. április 6. – Huncro.hr 

Zlatko Mađeruh polgármester és Ivo Martinović, a városi tanács elnökének meghívására 

Jankovics Róbert, magyarságunk parlamenti képviselője múlt csütörtökön 

munkamegbeszélést folytatott a Bilogora-hegység lábánál található kisvárosban. 

 

Folyatódik a milliós beruházásokat megvalósító program 
2017. április 6. – Huncro.hr 

A sepseiek és a laskóiak után a hétvégén a horvát állami költségvetésből származó 

támogatásból saját székházhoz jutott a Baranyai Magyar Katolikus Nőegylet és a HMDK 

pélmonostori alapszervezete is. Sokéves problémájuk oldódott ezzel meg. 

 

„Elindultam szép hazámból“ - kiállítás 
2017. április 6. - Volksgruppen 

Április 6-án, Magyarország Bécsi Nagykövetségén nyílt meg Farkaslaki Jakab György fa- és 

csontszobrász „Elindultam szép hazámból” című kiállítása. A kiállítást Perényi János 

Magyarország ausztriai nagykövete valamint Dán Károly, Magyarország EBESZ, ENSZ és más 

bécsi nemzetközi szervezetek mellett működő Állandó Képviseletének vezetője nyitották meg. 
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http://www.kepesujsag.com/helyszini-szemlen-az-oktatasi-miniszterhelyettes/
http://www.kepesujsag.com/zagrabi-ady-kor-szekhazanak-problemajarol-targyaltak/
http://www.kepesujsag.com/grubisno-polje-vezetoivel-targyalt-jankovics-robert/
http://www.kepesujsag.com/folyatodik-millios-beruhazasokat-megvalosito-program/
http://volksgruppen.orf.at/magyarok/stories/2835688/


 

 

 

Napi Nemzetpolitikai Sajtószemle – 2017. április 7. 
10 

Elektronikus sajtó 

 

Határok nélkül 

2017. április 6. – Kossuth Rádió 

Az Európai Parlament mai strasbourgi plenáris ülésén megszavazta  az ukrán 

állampolgárok szabad uniós beutazását biztosító vízummentességet 

A vízummentesség azokra az ukrán állampolgárokra vonatkozik, akik biometrikus útlevéllel 

rendelkeznek.  A döntés jelentősen megkönnyíti a kárpátaljai magyarok kapcsolattartását az 

anyaországgal, ugyanakkor szükség lenne újabb határátkelők nyitására - mondta  Barta 

József, a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség és a Kárpátaljai Megyei Tanács alelnöke. 

A marosvásárhelyi képviselő-testület nem szavazta meg a jövő tanévi  

iskolahálózatára vonatkozó határozatot  

Csütörtökön délután a marosvásárhelyi képviselő-testület nem szavazta meg a jövő tanévi  

iskolahálózatára vonatkozó határozatot, mert nem szerepelt benne a  római katolikus 

teológiai liceum. A felekezeti iskola szülői közössége üdvözölte a városatyák döntését, az 

RMDSZ és a Szabad Emberek Pártja tanácsosainak  elutasító szavazatát,  de úgy látja, hogy 

továbbra sincs egyértelmű megoldás a hónapok óta tartó kilátástalan helyzetre.  

Április 22-én Székelyudvarhelyen tartja tisztújító kongresszusát az Erdélyi 

Magyar Néppárt 

Április 22-én Székelyudvarhelyen tartja tisztújító kongresszusát az Erdélyi Magyar Néppárt - 

jelentette be ma Szilágyi Zsolt, a párt elnöke kolozsvári sajtótájékoztatóján. Szilágyi Szabolcs 

összeállítása. 

Szülői értekezlet sorozat a Magyar Nemzeti Tanács szervezésében 

Otthon  tanulni olcsóbb,   mint külföldön, - ez érvényes Délvidékren is, és nem utolsó sorban 

az egyetemista, a szerb nyelv tökéletes elsajátításával megteremtheti annak a lehetőségét, 

hogy később akár otthon is boldogulni tudjon. Ez az üzenete annak a szülői értekezlet 

sorozatnak, amit a Magyar Nemzeti Tanács oktatási megbízottjai  tartanak a középiskolák 

magyar nyelvű tagozataiban. Petkovics Mártát, az MNT végrehajtó bizottságának a tagját  

Németh Ernő kérdezte. 

Europa Nostra-díjat kap Kallós Zoltán  

Europa Nostra-díjat kap Kallós Zoltán.  Az erdélyi magyar néprajzkutató, népzenegyűjtőt 

Sógor Csaba RMDSZ-es európai parlamenti képviselő jelölte a díjra. Szilágyi Szabolcs 

összeállítása. 

Átadták nemzeti ünnepünk kitüntetéseit a Csíkszeredai Főkonzulátuson 

Áder János köztársasági elnök székelyföldi személyiségeket is kitüntetett Március 15-én, a 

magyar nemzeti ünnep alkalmával, de az elmúlt évek jó gyakorlatának megfelelően, az 

http://www.mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth/?date=2017-04-06_18:30:00&ch=mr1
http://www.mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth/?date=2017-04-06_18:30:00&ch=mr1
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elismeréseket szülőföldjükön, a magyar külképviseleten veszik át a kitüntetettek. A 

Csíkszeredai Főkonzulátuson tartott ünnepségről Oláh-Gál Elvira küldött beszámolót, az 

ünnepség után pedig Jakab István református esperessel és Szabó Lajos címzetes kanonokkal 

beszélgetett. 

A felvidéki magyarság két háború közötti történetét feldolgozó kiadványt 

mutattak be Pozsonyban 

A felvidéki magyarság két háború közötti történetének fontos eseményeit, személyiségeit 

feldolgozó tudományos munkákat mutattak be szerda este a pozsonyi Magyar intézetben. Az 

öt kötet a Fórum Kisebbségkutató Intézet és a Kalligram gondozásában jelent meg.    

 

 

 


