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Nyomtatott és online sajtó 
 

Potápi Árpád János: köszönet illeti a kárpátaljai magyarságot bátor 
helytállásáért 
2017. április 8. – MTI, Kormany.hu, Híradó.hu, Vajdaság.ma, Hír.ma, Kárpátaljalap.net, 

Kárpátinfo.net, Webrádió, Gondola.hu 

Köszönet illeti a kárpátaljai magyarságot bátor helytállásáért és azért a kitartásért, amelyet az 

impériumváltások közepette az elmúlt közel száz esztendőben tanúsít szülőföldjén 

közösségként történő megmaradása érdekében - jelentette ki Potápi Árpád János 

nemzetpolitikáért felelős államtitkár szombaton Beregszászon, a Kárpátaljai Magyar 

Kulturális Szövetség (KMKSZ) 28. közgyűlésén. Beszédében az államtitkár méltatta a két 

kárpátaljai magyar szervezet, a KMKSZ és az Ukrajnai Magyar Demokrata Szövetség 

(UMDSZ) két évvel ezelőtti összefogását, kulcsfontosságúnak nevezve azt a kárpátaljai 

magyarság megmaradásának szempontjából. "Ez az összefogás hosszú távú, stratégiai 

jelentőségű, amely utat és példát mutat a Kárpát-medence más magyar politikai erőinek is" - 

hangsúlyozta. Hozzátette: ez az az út, amelyen továbbra is járnunk kell. 

 

Tisztújító közgyűlését tartotta a KMKSZ Beregszászon 
2017. április 8. – MTI, Kárpátalja.ma, Kárpátaljalap.net, Vajdaság.ma, Webrádió, 888.hu 

A Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség (KMKSZ) 28 éve töretlenül képviseli a kárpátaljai 

magyarság érdekeit, és mára a megyei magyar képviselet megkerülhetetlen politikai erővé 

vált Kárpátalján - jelentette ki Brenzovics László, a magyar szervezet elnöke, az ukrán 

parlament képviselője szombaton Beregszászon, a KMKSZ 28., tisztújító közgyűlésén. 

Hároméves elnökségét értékelő beszámolójában Brenzovics László hangsúlyozta: az Ukrajnai 

Magyar Demokrata Szövetséggel (UMDSZ) két éve kötött együttműködési megállapodásnak 

köszönhetően a magyar képviselet megkerülhetetlen politikai erővé vált a Kárpátalja megyei 

tanácsban (közgyűlésben). 

 

Magyar Levente: a kormány arra kéri ukrán partnereit, hagyjanak fel a 
kárpátaljai magyar intézmények vegzálásával 
2017. április 7. – MTI, Kormany.hu, Magyar Hírlap, Hír.ma, Kárpátaljalap.net, 

Kárpátinfo.net, Vajdaság.ma, Hír.ma,  

A magyar kormány a leghatározottabban arra kéri ukrán partnereit, hogy hatóságaik 

hagyjanak fel a kárpátaljai magyar intézmények vegzálásával, a kijevi törvényalkotókat pedig 

arra, hogy ne hozzanak olyan jogszabályokat, amelyek visszalépést jelentenek a kisebbségi 

jogok terén - jelentette ki pénteken Munkácson a Külgazdasági és Külügyminisztérium 

gazdaságdiplomáciáért felelős államtitkára. 
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Nem fellebbez Boc – magyarul és németül is kiírják Kolozsvár nevét 
2017. április 7. – Krónika, MTI, Magyar Hírlap, transidex.ro, maszol.ro, Erdély Ma, Bihari 

Napló 

Emil Boc, Kolozsvár polgármestere egy pénteki sajtótájékoztatón bejelentette: nem fellebbez 

a helységnévtábla-ügyben hozott alapfokú ítélet ellen, és többnyelvű helységnévtáblákat 

helyeztet el Kolozsvár bejárataihoz. Amint a polgármester az MTI szerint kijelentette: a 

szabványos helységnévtáblára a város román neve (Cluj-Napoca) alá kerül a magyar 

Kolozsvár és a német Klausenburg városnév. Ugyanakkor a város római kori eredetére is 

utalni kíván azzal, hogy a háromnyelvű helységnévtábla fölé egy kőtábla kerül a város római 

kori megnevezésével. Hozzátette, a Babeș-Bolyai Tudományegyetem (BBTE) történész 

szakértőinek a tanácsa alapján ezen a Municipium Aelium Napocense ab Imperatore 

Hadriano Conditum (117-138) felirat szerepel majd. 

 

A külhoni magyarságról és az autonómiáról tartottak konferenciát a Kodolányi 
János Főiskolán 
2017. április 7. – MTI, Kormány.hu 

Magyar autonómia Közép-Európában címmel a külhoni magyarságról és az autonómiáról 

szervezett konferenciát a Kodolányi János Főiskola, az Institute for Cultural Relations Policy 

és a Nemzetpolitikai Kutatóintézet (NPKI) a Nemzetpolitikai Államtitkárság támogatásával, 

pénteken a főiskolán. Szilágyi Péter, a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős helyettes 

államtitkára megnyitó beszédében kiemelte: a nemzetpolitika célja megőrizni a határon túliak 

magyar identitását úgy, hogy közben boldoguljanak a szülőföldjükön. Ahol a szomszédos 

országokban a magyarok kifejezték az autonómia iránti igényeiket, támogatjuk azokat - 

mondta. A helyettes államtitkár emlékeztetett: sok nemzetközi dokumentum kimondja, hogy 

az autonómia hozzájárulhat a kisebbségi jogok érvényesítéséhez és az asszimiláció 

megelőzéséhez. Egy kormánynak megértéssel kell fordulnia az autonómiaigények iránt - 

vélekedett.  

 

Terrorvád: nem kell börtönbe vonulniuk a HVIM tagjainak 
2017. április 7.- Krónika, MTI, transindex.ro, maszol.ro, Erdély Ma, Nyugati Jelen, Bihari 

Napló, szekelyhon.ro 

A büntetőjogi besorolásuk megváltoztatásával első fokon felmentette a vádak egy része alól a 

bukaresti táblabíróság pénteken a Hatvannégy Vármegye Ifjúsági Mozgalom (HVIM) 

terrorizmussal vádolt székelyföldi aktivistáit. A vádlottakat a pirotechnikai eszközökkel 

elkövetett bűncselekményekért ítélték 11, illetve 10 hónap és néhány nap letöltendő 

börtönbüntetésre, éppen annyira, amennyit előzetes letartóztatásban töltöttek, így a kiszabott 

szabadságvesztést letöltöttnek nyilvánították. Az alapfokon született ítéletnek megfelelően 

sem Beke Istvánnak, a HVIM kézdivásárhelyi elnökének, sem Szőcs Zoltánnak, a HVIM 
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erdélyi szervezete vezetőjének nem kell további börtönbüntetést letöltenie, ha az ítélet 

jogerőre emelkedik. 

 

Horváth Anna a kolozsvári többnyelvű helységnévtáblákról: 15 év küzdelmének 
eredménye 
2017. április 7. – transindex.ro 

„Tizenöt év küzdelmének eredménye a mai döntés, amely Kolozsvár történelmének egyik 

legsötétebb és legfájóbb fejezetét zárja le végérvényesen" - írja a Facebook-oldalán Horváth 

Anna, Kolozsvár volt alpolgármestere, az RMDSZ városi tanácsi frakciójának vezetője azt 

követőn, hogy Emil Boc polgármester bejelentette: kikerülnek a többnyelvű feliratok a város 

bejárataihoz. Szerinte Boc ma az egyedüli helyes döntést hozta meg: nem fellebbezi meg a 

megyei törvényszéknek a román és magyar feliratú táblák kihelyezésére vonatkozó ítéletét, s 

kihelyezi a többnyelvű helységnévtáblákat Kolozsváron. 

 

Csoma Botond a táblaügyről: több évtizedes közösségi ügy végére tehetünk 
pontot 
2017. április 7. – transindex.ro 

„A február 21-i bírósági döntés már a második alkalom volt, amikor jogilag is sikerült érvényt 

szerezni a kolozsvári magyarok több évtizedes igényére. Az első döntést végül procedurális 

okok miatt elutasították, most azonban a Minority Right Egyesület munkájának 

köszönhetően sikerült felszámolni ezeket az akadályokat” – nyilatkozta Csoma Botond, a 

megyei szervezet vezetője azt követően, hogy Emil Boc polgármester sajtótájékoztatón 

bejelentette: többnyelvű helységnévtáblákat helyez ki Kolozsváron. A képviselő hozzátette, a 

második döntés óta eltelt másfél hónap alatt Horváth Annával együtt több ízben egyeztetett a 

polgármesterrel annak érdekében, hogy a városvezető ne fellebbezzen a döntés ellen.  

 

Az RMDSZ a kolozsvári helységnévtáblákról: ez volt az egyedüli helyes döntés  
2017. április 7. – transndex.ro 

Az egyedüli helyes döntést hozta ma meg Emil Boc polgármester, aki bejelentette: nem 

fellebbezi meg a megyei törvényszék ítéletét, s kihelyezi a többnyelvű helységnévtáblákat 

Kolozsváron - írja állásfoglalásában az RMDSZ. "Ez egy régóta várt lépés, a kolozsvári magyar 

emberek és minden erdélyi magyar ember sikere. Egy hosszú, több évtizedes időszak vége, 

amikor is végleg lezárulhat a funari korszak, és amikor esély nyílik a tényleges 

multikulturalizmus megvalósulására" - áll a Kelemen Hunor szövetségi elnök által jegyzett 

állásfoglalásban.  

 

Vass Levente lett az RMDSZ marosvásárhelyi szervezetének új elnöke 
2017. április 7. – maszol.ro, transindex.ro, szekelyhon.ro 

Vass Leventét választották az RMDSZ marosvásárhelyi szervezetének elnökévé a csütörtöki 

tisztújító küldöttgyűlésen. A városi szervezet választmányi elnöke, Maros megye parlamenti 

képviselője egyetlen jelöltként pályázott a tisztségre, 95 támogató és 6 ellenszavazatot kapott 

E
rd

é
ly

 

http://itthon.transindex.ro/?hir=46713
http://itthon.transindex.ro/?hir=46713
http://itthon.transindex.ro/?hir=46712
http://itthon.transindex.ro/?hir=46712
http://itthon.transindex.ro/?hir=46711
http://www.maszol.ro/index.php/belfold/79186-vass-levente-lett-az-rmdsz-marosvasarhelyi-szervezetenek-uj-elnoke


 

 

 

Napi Nemzetpolitikai Sajtószemle – 2017. április 10. 
4 

a tisztújító küldöttgyűlésen. Vass Levente beszédében hangsúlyozta, meglátása szerint 

Marosvásárhely azoké kell legyen, akik Erdély-szerte azon gondolkodnak, hogy itt tanuljanak, 

itt dolgozzanak és itt éljenek. Mint fogalmazott, a következő négy évben e mottó szellemében 

fog tevékenykedni a helyi szervezet élén, hogy mindenki otthon érezhesse magát a városban, 

aki itt tervezi leélni életét. 

 

A Dalai láma képviselője Kolozsváron: „az emberi méltóság a legfőbb kincsünk” 
2017. április 7. – maszol.ro, transindex.ro, Nyugati Jelen 

„A ti népetekben is él még az az emlék, amikor a határokat átrajzolták a fejetek fölött, és ti is 

átélitek azt, amikor az ember kultúráját, hagyományait, a teljes életét és identitását a nemzeti 

hovatartozás égisze alá préselik, amikor nem használhatjátok szabadon szimbólumaitokat” – 

így vont párhuzamot a tibeti nép és az erdélyi magyarság helyzete kapcsán Mr. Tashi 

Phuntsok Kolozsváron. A XIV. Dalai láma hivatalos európai uniós képviselője, a brüsszeli 

Tibet-iroda vezetője Sógor Csaba, RMDSZ-es európai parlamenti képviselő meghívására első 

alkalommal érkezett munkalátogatásra Erdélybe, melynek részeként április 7-én, péntek 

délelőtt a Mikó Imre Szakkollégium által szervezett szakmai napokon a tibeti emberi jogi 

helyzetről tartott előadást. 

 

Négy év múlva léphet életbe a könnyített románvizsga 
2017. április 8. – Krónika 

Négy év múlva záróvizsgázhatnak először sajátos, könnyített tételekből a román nyelv és 

irodalmat sajátos tanterv alapján tanuló diákok – mondta el a Krónikának Szabó Ödön. Az 

RMDSZ Bihar megyei képviselője dolgozta ki az erre vonatkozó törvénymódosítási javaslatot, 

amit kedden fogadott el a képviselőház. A Krónika által megkérdezett romántanárok 

üdvözölték a régóta várt döntést. 

 

A Dan Tanasă-féle perek hátteréről 
2017. április 8. – szekelyhon.ro 

Minél több a Dan Tanasă vezette Méltóságért Európában Polgári Egyesület (ADEC) által 

megnyert per a székelyföldi önkormányzatok ellen, annál nehezebb lesz a magyarság számára 

kedvező döntést elérni a hasonló ügyekben, ugyanis az ADEC következetesen a már megnyert 

perek határozatait mellékeli az újabb keresethez. 

 

Az erdélyi magyarságért is küzd Vizi E. Szilveszter 
2017. április 9. – Krónika 

A 21. század tudományának legnagyobb kihívása az emberi agy működésének megismerése – 

fogalmazott Vizi E. Szilveszter Széchenyi-nagydíjas orvos, farmakológus, egyetemi tanár, a 

Bethlen Gábor Alap kuratóriumának elnöke, akit életműdíjjal tüntettek ki hétvégén 

Kolozsváron, az Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület (EMKE) éves közgyűlését követő 

gálán. 
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Kőrösi Csoma Sándorra emlékeztek Háromszéken 
2017. április 9. – Krónika, szekelyhon.ro 

A Japántól Angliáig elismerést és tiszteletet kivívó erdélyi Kelet-kutatóra emlékeztek 

Kovásznán az immár 28. alkalommal megszervezett Kőrösi Csoma Sándor Napokon. A 

rendezvény valódi közösségi ünnepet jelent a háromszéki településen. 

 

„Visszarendeződés” a román–magyar határon 
2017. április 9. – Krónika 

A román–magyar határ több átkelője is a kilencvenes éveket idézte a hét végén, miután 

pénteken éjfélkor életbe lépett az új schengeni határellenőrzési kódex, ami szigorúbb 

ellenőrzésre kötelezi a hatóságokat. A rendelet értelmében az Unióban szabad mozgási joggal 

rendelkező polgárok úti okmányait is ellenőrizni kell mind belépéskor, mind kilépéskor, és 

összevetni a Schengeni Információs Rendszerrel (SIS), illetve az Interpol lopott vagy elveszett 

dokumentumainak adatbázisával (SLTD), hogy a hatóságok meggyőződjenek arról, az illető 

nem jelent biztonsági, közrendvédelmi vagy közegészségügyi kockázatot az EU-ban. 

 

Kulcsár-Terza is találkozott a Kisebbségvédelmi Keretegyezmény Tanácsadói 
Bizottságával  
2017. április 9. – transindex.ro 

Kulcsár-Terza József a Magyar Polgári Párt képviselőjeként, a román parlament 

képviselőházának emberi jogi, nemzeti kisebbségi és egyházügyi bizottságának tagjaként 

április 7-én a parlamentben találkozott az Európa Tanács Romániában tartózkodó 

küldöttségének tagjaival, akiket arról tájékoztatott, hogy a román állam több vonatkozásban 

továbbra sem tartja be a Kisebbségvédelmi Keretegyezmény aláírása által vállalt 

kötelezettségeit. 

 

Grendel: a Smer leváltásához a Hídra és az MKP-ra is szükség lesz 
2017. április 7. – Új Szó 

Grendel Gábor (Nova) szerint nincs nagyon értékelnivaló a kormány egyéves 

teljesítményében. Úgy véli: a Smer leváltásához a Hídra és az MKP-ra is szükség lesz. „Lehet 

bármilyen véleményünk a Híd koalíciós szerepvállalásáról, ám ha mondjuk 2020-ban olyan 

helyzet alakulna ki, hogy a Híd nélkül nem lehet Smer nélküli kormányt alakítani, akkor azt 

gondolom, nem tehetjük meg, hogy kizárjuk az együttműködésből. Ha 2020-ban olyan 

koalíciót akarunk, aminek a Smer nem lesz a része, nagyon fontosnak tartom, hogy az MKP és 

a KDH szavazatai ne vesszenek el. Azért fontos a kapcsolattartás ezekkel a pártokkal, hogy a 

választások előtt megtaláljuk ennek a módját. Hogy ez milyen formában valósul meg – egy 

Híd–MKP összefogással, egy új SDK-szerű erős jobboldali tömörülés révén vagy más módon 

– az jelen pillanatban teljesen nyitott. Egy dolog azonban biztos: nagyon ráférne már az 

országra, hogy egy Smer nélküli kormánya legyen” – nyilatkozta az Új Szónak. 
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Az MKP elnöke a gazdaságfejlesztésről is tárgyal a Bodrogközben 
2017. április 7. – hirek.sk 

Menyhárt József, a Magyar Közösség Pártja elnöke pénteken a legkeletibb magyar régiónak, a 

Bodrogköznek a polgármestereivel, vállalkozóival találkozott. Ellátogatott óvodákba, 

tanintézményekbe. A cél, hogy megismerje a térség, a magyar régiók legégetőbb problémáit, s 

az érintettekkel keresse a megoldási lehetőségeket 

 

Berényi: Nagyszombat megye kerékpárutakat épít és folytatódnak az épület-
felújítások is 
2017. április 7. – Felvidék Ma, hirek.sk 

A Nagyszombati Megyei Önkormányzat április 5-ei ülésén újabb fejlesztési támogatásokat 

hagyott jóvá. Az idei költségvetésben megjelenő másfél millió eurós tartalék szétírása szerint 

438 ezer euró értékben valósulnak meg felújítások a Dunaszerdahelyi és a Galántai járásban - 

tájékoztatott Berényi József, Nagyszombat megye MKP-s alelnöke. 

 

A Smer nyerné a választásokat 
2017. április 8. – bumm.sk, hirek.sk, Új Szó, Körkép 

kormányzó Irány-Szociáldemokrácia (Smer-SD) nyerte volna meg a választásokat 27 

százalékkal. A második helyen a maga 16 százalékos eredményével az ellenzéki Szabadság és 

Szolidaritás (SaS) futott volna be, míg a harmadik pozíción a voksok egyaránt 10-10 

százalékát megkaparintva a kormánykoalíciós Szlovák Nemzeti Párt (SNS) és az ellenzékben 

politizáló Egyszerű Emberek és Független Személyiségek-Új Többség (OĽaNO-NOVA) frakció 

osztozna – derül ki a Median.sk legfrissebb közvélemény-kutatásából. A Most-Híd és az MKP 

tarja korábbi eredményét. 

 

Gútai iskolaügy: Kiegyensúlyozott arányok a beiratkozásoknál 
2017. április 8. – bumm.sk 

A helyzethez képest jól alakult a beiratkozások Gútán, ahol a több mint nyolcvan 

iskolaköteles gyermek száma arányosan oszlik meg a városban lévő alapiskolákban, amelyek 

között három magyar és egy szlovák tannyelvű található. A II. Rákóczi Ferenc alapiskolába 

idén huszonkét gyermeket írattak be, ám azt már tudni lehet, hogy hét esetben 

szakpszichológiai kivizsgálásra lesz szükség, illetve egy esetben maga a szülő kérte az 

iskolakezdés elhalasztását. A Corvin Mátyás alapiskolába idén harmincnégy gyermek 

felvételét kérték, amiből azonban már most világos, hogy hat nem fogja ősszel megkezdeni az 

első osztályt, négy pedig ismét óvodás lesz, valamint kettő gyermek a II. Rákóczi Ferenc 

alapiskola nulladik osztályába kapott besorolást. 
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http://www.hirek.sk/itthon/20170407141355/Az-MKP-elnoke-a-gazdasagfejlesztesrol-is-targyal-a-Bodrogkozben.html
http://www.hirek.sk/itthon/20170407180101/Berenyi-Nagyszombat-megye-kerekparutakat-epit-es-folytatodnak-az-epulet-felujitasok-is.html
http://www.hirek.sk/itthon/20170407180101/Berenyi-Nagyszombat-megye-kerekparutakat-epit-es-folytatodnak-az-epulet-felujitasok-is.html
http://www.hirek.sk/belfold/20170408083530/Nincs-semmi-uj-a-nap-alatt-a-Smer-nyerne-a-valasztasokat.html
http://www.bumm.sk/regio/2017/04/08/gutai-iskolaugy-kiegyensulyozott-aranyok-a-beiratkozasoknal
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A Felvidékről kitelepítettek emléknapja Gömörfalván 
2017. április 9. – hirek.sk 

A Felvidékről kitelepítettekre emlékeztek a Túróc-völgyben, Gömörfalván. A Tornaljához 

közeli központi településen a helyi római katolikus templomban szentmisével kezdődött a 

megemlékezés.  

 

Nem mindegy, hogy milyen identitást kap a gyermek 
2017. április 9. – Felvidék Ma 

Kovács László a somorjai Madách Imre Gimnázium volt igazgatója, a Csemadok Egyházgellei 

Szervezetének volt elnöke a felvidéki magyarság önazonosságának megőrzése és 

hagyománykincsének továbbadása iránt kivételesen elhivatott pedagógusi, közéleti és 

társadalmi munkája elismeréseként a Magyar Arany Érdemkereszt kitüntetést vehette át idén 

március 15-én. Kovács László a kitüntetés átvétele után nyilatkozott a Felvidék.mának. 

 

Pedagógustalálkozó: idén Albert Sándor kapta a Felvidéki Magyar Pedagógus 
Díjat 
2017. április 9. – Felvidék Ma, hirek.sk 

A Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége Országos Elnöksége, Központi Irodája az 

SZMPSZ Rozsnyói Területi Választmányával és a Comenius Pedagógiai Intézettel közösen 

április 8-9-én tartja a Szlovákiai Magyar Pedagógusok 23. Országos Találkozóját Rozsnyón. A 

szombati nap záró programja a díjkiosztó ünnepség volt. Idén Albert Sándor, a Selye János 

Egyetem alapító rektora vehette át a Felvidéki Magyar Pedagógus Díjat. 

 

DAC egységesítheti a felvidéki magyarokat! Hamarabb, mint a politikusok 
2017. április 10. – Körkép.sk 

Példaértékű az összefogás és szurkolás a dunaszerdahelyi labdarúgócsapat mérkőzésein a 

lelátón és azon túl is! Pártállástól függetlenül spontán módon, önfeledten tudnak a magyarok 

örülni a DAC győzelmének!  

 

Napló Kör: A pluralizmust nemcsak az internetnek, de a médiának is tükröznie 
kell 
2017. április 7. – Vajdaság Ma, Pannon RTV 

Több mint másfél éves szünetet követően ismét összeültek a Napló Kör tagjai, akik ezúttal a 

Második Nyilvánosság képviselőivel közösen szerveztek vitaestet a kisebbségi politikai 

pluralizmusról, a nemzetiségi érdekérvényesítésről, illetve a szerbiai államfőválasztás 

visszhangjáról és a napokban zajló országos tüntetésekről. Az asztaltársaság tagjai és 

vendégei csütörtökön este az utcai tüntetések zaja mellett tartottak vitaesetet a szabadkai 

Klein House-ban. A vitaest témája a választásokat követő érdekérvényesítés és a vajdasági 

magyar közélet. 
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http://www.hirek.sk/itthon/20170409120626/A-Felvidekrol-kitelepitettek-emleknapja-Gomorfalvan.html
http://felvidek.ma/2017/04/nem-mindegy-hogy-milyen-identitast-kap-a-gyermek/
http://www.hirek.sk/itthon/20170408200431/Pedagogustalalkozo-iden-Albert-Sandor-kapta-a-Felvideki-Magyar-Pedagogus-Dijat.html
http://www.hirek.sk/itthon/20170408200431/Pedagogustalalkozo-iden-Albert-Sandor-kapta-a-Felvideki-Magyar-Pedagogus-Dijat.html
http://www.korkep.sk/cikkek/velemeny/2017/04/10/dac-egysegesitheti-a-felvideki-magyarokat-hamarabb-mint-a-politikusok
http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/21316/Naplo-Kor-A-pluralizmust-nemcsak-az-internetnek--de-a-medianak-is-tukroznie-kell.html
http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/21316/Naplo-Kor-A-pluralizmust-nemcsak-az-internetnek--de-a-medianak-is-tukroznie-kell.html
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Nem lehet teljes a magyarság értéktára a külhoniak értékei nélkül 
2017. április 7. – Pannon RTV, Vajdaság Ma 

Megkezdődtek a Külhoni magyar értékgyűjtés szakmai napok Szabadkán. Pénteken megnyílt 

a Szemelvények a Vajdasági Magyar Értéktárból című kiállítás, majd megtartották a 

Vajdasági Értékgálát, amelynek ünnepi szónoka V. Németh Zsolt, magyarországi 

környezetügyért, agrárfejlesztésért és hungarikumokért felelős államtitkár volt. A két napos 

program folytatásában bemutatkoznak a Külhoni értéktárak, valamint kerekasztal 

beszélgetésre, tapasztalatcserére is sor kerül a szombati konferencián. 

  

Három impozáns harangot szenteltek fel Szabadkán 
2017. április 7. – Vajdaság Ma, Magyar Szó, Pannon RTV 

A Szent Lászlóról elnevezett nagyharang több mint két tonna súlyú, a középső harang XII. 

Piusról kapta a nevét és egy tonnát nyom, míg a Doroszlói Mária nevet viselő kisharag 500 

kilogrammos. A hatalmas harangokat a templom előtti harangházban állították fel, mivel az 

1931-ben épült plébániának a mai napig nincsen temploma. A korábbi szükségkápolna mára 

plébánia templomi rangot kapott. Az adományok 2015-ben osztrák felajánlásra a szabadkai 

Munkás Jézus-plébánia birtokába kerültek, ezzel végre megteremtődött annak lehetősége, 

hogy a plébániához illő harangok szólítsák meg a környék lakóit, híveit – mondja Szakály 

József főesperes, plébános. A harangokat Pénzes János megyéspüspök püspöki liturgia 

keretében avatta fel pénteken délután a plébánia udvarában. 

  

Ösztöndíj a szórványból jött diákoknak 
2017. április 8. – Magyar Szó 

A budapesti Eötvös Loránd Tudományegyetem az Emberi Erőforrások Minisztériuma 

képviseletében pályázatot hirdetett a szórványban élő magyar diákok támogatására. A 

pályázaton sikeresen szerepelt a zentai Bolyai Tehetséggondozó Gimnázium és Kollégium 

tanárai által életre hívott InGenium Alapítvány. Az elnyert támogatásnak köszönhetően a 

gimnázium 13, szórványtelepülésről érkezett tanulója számára az alapítvány biztosítani tudja 

az elkövetkező három hónapban a teljes kollégiumi ellátást. 

  

Vajdasági Magyar Tudóstalálkozót tartottak Szabadkán 
2017. április 8. – Pannon RTV, Vajdasági RTV 

Vajdasági Magyar Tudóstalálkozót tartottak a Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar 

dísztermében Szabadkán. A szakemberek 2009 óta szinte minden évben tanácskozást 

szerveznek az egyetemen. A konferencia célja, hogy összehívják Vajdaság területéről a 

tudósokat, szakembereket, és az egynapos eseményen bemutassák a legfrissebb kutatási 

eredményeket. 
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http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/21317/Nem-lehet-teljes-a-magyarsag-ertektara-a-kulhoniak-ertekei-nelkul-.html
http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/21318/Harom-impozans-harangot-szenteltek-fel-Szabadkan.html
http://www.magyarszo.rs/hu/3340/vajdasag_zenta/163319/Ösztöndíj-a-szórványból-jött-diákoknak.htm
http://pannonrtv.com/web2/?p=324754
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Szabadkára látogatott a magyar és svéd evangélikus egyházak konferenciájának 
delegációja 
2017. április 9. – Pannon RTV 

Újra megszervezték Magyarország és Svédország evangélikus egyházainak közös 

konferenciáját. A találkozó során a közös delegáció Szabadkára is ellátogatott. Megtekintették 

Szabadka nevezetességeit, ezután kirándultak a Palicsi-tónál. A lelkész konferencia 2017-ben 

Vajdaság területére is kiterjed. Dolinszky Gábor, a szabadkai evangélikus egyház püspök 

helyettese fogadta a 24 fős delegációt. A találkozásnak ökumenikus jellege volt, részt vettek 

rajta a helybéli katolikus, református, illetve ortodox egyház képviselői is. 

  

Gojković: Politikai alapon szerveződnek a szerbiai tüntetések 
2017. április 9. – Pannon RTV 

Politikai alapon szerveződnek a szerbiai tüntetések, a demonstrálóknak pedig előzetesen be 

kell jelenteniük a hatóságoknak, hogy hol és mikor terveznek gyülekezni – jelentette ki Maja 

Gojković, a szerb parlament elnöke. Hozzátette, a cél az, hogy a tüntetéseket biztosító 

rendőrök fel tudjanak készülni a demonstrációkra és a lezárt útvonalakon kezelni tudják a 

közlekedési fennakadásokat. Gojković szerint a tüntetéseknek vannak szervezőik, azok az 

információk pedig, amelyek szerint önálló szerveződésekről van szó, egyszerűen hamisak. 

  

Újraszámolták a szavazatokat Novi Pazar két szavazókörzetében 
2017. április 9. – Pannon RTV 

Újraszámolta a szavazatokat a Köztársasági Választási Bizottság Novi Pazar két 

szavazókörzetében. Az újraszámlálás szerint négy szavazatnyi különbség van a korábban 

közölt eredményekhez képest – jelentette be sajtótájékoztatón a bizottság elnöke, Vladimir 

Dimitrijević. Saša Janković korábbi államfőjelölt vádja szerint mintegy 300 ezer szavazatot 

csalt el a Köztársasági Választási Bizottság Aleksandar Vučić javára. Janković azzal vádolta a 

RIK-et, hogy csak Novi Pazar említett szavazókörzeteiben 793 ellopott voksról van szó. A 

vádakra reagálva Aleksandar Vučić kormányfő arra szólította fel a Köztársasági Választási 

Bizottságot, hogy nyilvánosan nyissa ki a zsákokat azokról választási helyekről, amelyeken az 

átszámolt voksok számát kétségbe vonta Janković. 

  

A Momentum Mozgalom Szabadkán 
2017. április 9. – Vajdasági RTV 

Politikai árvaság miatt alakult szűk baráti körből a Momentum Mozgalom Magyarországon 

2015-ben, amely azóta a párttá alakulás folyamatának utolsó szakaszához érkezett. A 

mozgalom tagjai szombaton este a szabadkai Klein Houseban beszélgettek a vajdasági 

magyarokkal. 
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http://pannonrtv.com/web2/?p=324975
http://pannonrtv.com/web2/?p=324975
http://pannonrtv.com/web2/?p=324931
http://pannonrtv.com/web2/?p=324936
http://rtv.rs/hu/politika/a-momentum-mozgalom-szabadkán_815178.html


 

 

 

Napi Nemzetpolitikai Sajtószemle – 2017. április 10. 
10 

Másodízben tájékoztat Magyar Levente Kárpátalján a fejlesztési 
támogatásokról 
2017. április 7. – MTI, Kormany.hu, Kárpátaljalap.net, Kárpátinfo.net 

Másodízben tart tájékoztatókat a magyar kormány kárpátaljai magyar vállalkozásoknak szánt 

támogatásainak igényelhetőségéről Magyar Levente, a Külgazdasági és Külügyminisztérium 

gazdaságdiplomáciáért felelős államtitkára, ezúttal az ungvári, munkácsi és beregszászi járási 

településeken tett, pénteken befejeződő látogatása során. A magyarok által is lakott 14 

települést érintő körút munkácsi állomásán Magyar Levente az MTI érdeklődésére elmondta: 

mind a március végi, mind a mostani kárpátaljai tájékoztató útja során nagy érdeklődést 

tapasztalt az Egán Ede gazdaságfejlesztési programban nyújtott gazdaságfejlesztési 

támogatások iránt. 

 

A KMKSZ aggodalmát fejezte ki az ukrajnai nemzetiségek jogainak esetleges 
szűkítése miatt 
2017. április 8. – MTI, Gondola.hu, Webrádió 

Aggodalmát fejezte ki a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség (KMKSZ) szombaton 

Beregszászon tartott tisztújító 28. közgyűlése a 2016 őszén Ukrajnában elkezdődött 

törvényalkotási intézkedések sora miatt, amelyek következtében a nemzetiségek jogai 

jelentősen szűkülhetnek. Az ülésen elfogadott nyilatkozat szerint a KMKSZ "úgy véli, hogy a 

nyelvhasználattal, anyanyelvű oktatással, médiával és az állampolgársággal kapcsolatos jogok 

szűkítése ellentmond Ukrajna alkotmányának és az ország nemzetközi 

kötelezettségvállalásainak, mindamellett jelentős visszalépést jelentenének a nemzeti 

kisebbségek jogérvényesítése terén, súlyosan megsértve az Ukrajna alkotmányában rögzített 

alapjogokat és a szomszédos államokkal megkötött alapszerződésekben foglaltakat". 

 

Németh Zsolt: a magyar kettős állampolgárság nem fenyegeti Ukrajna egységét 
2017. április 8. – MTI, Kárpátaljalap.net 

Megértjük és tiszteletben tartjuk Ukrajna álláspontját a kettős állampolgárság kérdésében, de 

a magyar kettős állampolgárság nincs ellentétben - és ezzel ukrán partnereink is egyetértenek 

- az ország egységével - jelentette ki Németh Zsolt, az Országgyűlés külügyi bizottságának 

elnöke szombaton Beregszászon, a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség (KMKSZ) 28. 

közgyűlésén. 

 

Kárpátalján tart vezetőképzést a HÖOK 
2017. április 9. – Kárpátinfo.net 

Kárpátalján tartja első vezetőképzését a Hallgatói Önkormányzatok Országos 

Konferenciájának (HÖOK) Külhoni Programja. A program célja, hogy összekapcsolja a 

Kárpát-medencében tanuló magyar hallgatókat, valamint hidat képezzen a HÖOK 

tagönkormányzatai és a külhoni szervezetek között. 
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Elektronikus sajtó 

 

Határok nélkül 

2017. április 7. – Kossuth Rádió 

Ítélet született a székelyföldi terrorista perben 

Ítélet született a székelyföldi terrorista perben. 10 és 11 hónap börtönre ítélték Szőcs Zoltánt 

és Beke Istvánt, a Hatvannégy Vármegye Ifjúsági Mozgalom vezetőit. Ugyanakkor a 

táblabíróság első fokon a vádak egy része alól felmentette őket. 

Lesz magyar helységnévtáblája Kolozsvárnak 

Négynyelvű - latin, román, magyar és német - helységnévtáblákat helyeznek ki Kolozsváron. 

Emil Boc polgármester ezt péntek kora délután jelentette be. Az elöljáró kifejtette: döntésével 

tiszteletben kívánja tartani a helyi  közösségek elvárásait. Elismerte: az elmúlt években 

valóban problémát jelentett a többnyelvűség kérdése Kolozsváron. A táblaügyet végig 

kísérő Muszáj-Muszáj civil tömörülés képviselője, Bethlendi András a polgármester 

bejelentése után nyilatkozott a Határok nélkül riporterének. 

Kárpátalján lakossági fórumok népszerűsítik az Egán Ede gazdaságélénkítő 

programot 

Kárpátalján  lakossági fórumok népszerűsítik a magyar kormány által indított Egán Ede 

gazdaságélénkítő programot. 20 milliárd Ft-os keretösszeg áll a kárpátaljai mezőgazdászok, 

egyéni vállalkozók és  nagyvállalatok rendelkezésére. Pályázni többek között 

eszközbeszerzésre és kapacitásbővítésre lehet. A mezőgazdászok maximum 5 millió Ft-ra, 

az egyéni vállalkozók pedig legfeljebb 3 millió Ft támogatásra pályázhatnak. A Határok nélkül 

riporterének összeállításában először Magyar Levente gazdaságdiplomáciáért felelős 

államtitkárt halljuk.  

Az oktatás színvonalának fejlesztését szolgálja a magyarkanizsai Regionális 

szakmai pedagógus-továbbképző központ 

Az oktatás színvonalának fejlesztését szolgálja a magyarkanizsai Regionális szakmai 

pedagógus-továbbképző központ. A Vajdaságban összesen csak két ilyen intézmény létezik. A 

magyarkanizsai,  a Tisza-mente és a Bánság iskoláit öleli fel. Varjú Potrebić Tatjana 

igazgatót kérdezte a Határok nélkül munkatársa. 

A Határtalanul program keretében Délvidékre látogattak debreceni diákok 

Magyarkanizsát ugyan nem érintették a debreceni hetedikesek, de osztálykirándulásuk célja a 

Délvidék, Drávaszög és Muravidék volt. A Határtalanul tanulmányi kirándulási program 

segítségével jutottak el ezekre a vidékekre a debreceni Dózsa György Általános Iskola diákjai. 

 

 

http://www.mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth/?date=2017-04-07_18:30:00&ch=mr1
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Június végén Királyi Hét lesz Nagyváradon 

Ötödik alkalommal rendeznek Szent László Napokat Nagyváradon június 19-e és 25-e 

között.  Igyekeznek teljes kétnyelvűséget biztosítani a rendezvényen, hogy a román 

közösséget is bevonják az eseményekbe - mondta Zatykó Gyula főszervező. 

Aláírták a 20. Békéscsaba-Arad Szupermaraton együttműködési megállapodását 

Az aradi városházán írta alá a két város vezetője a 20. Békéscsaba-Arad Szupermaraton 

együttműködési megállapodását. A két évtizeddel ezelőtt indult egyéni és váltófutó-verseny 

már évek óta a kerékpárosok és görkorcsolyázók mezőnyével bővült, és ma már a térség 

legnagyobb tömegsport rendezvényévé nőtte ki magát. 

Nyergestetőn állítottak emléket az 1848-49-es szabadságharc hőseinek 

A kis szatmári község, Cégénydányád Székelyföldön, a Nyergestetőn állított fel a Sándor 

Attila faragta kopjafát,  az 1848-49-es szabadságharcban elesett több száz hős emlékére. 

  

Határok nélkül 

2017. április 8. – Kossuth Rádió 

Szent László Emlékév Nagyváradon 

Nagyváradon a római katolikus püspökség és az önkormányzat szervezésében a városalapító 

király szentté avatásának 825. évfordulója alkalmából számos kulturális eseményre és 

zarándoklatra hívják, várják az érdeklődőket. A jubileumi év egyik legnagyobb eseményének a 

május 14-i zarándoklat ígérkezik. Az emlékév kiadványairól és a programjairól kérdezte a 

Határok nélkül riportere a szervezőket. 

Olvasótalálkozókon népszerűsítik a délvidéki gyerekeknek szóló lapokat 

Délvidéken több generáció nőtt fel a Jópajtással, az egyedüli, magyar gyerekeknek szóló 

hetilappal és a Mézeskalács című folyóirattal. Most a szerkesztőség tagjai azon fáradoznak, 

hogy közelebb vigyék a fiatalokhoz ezeket az újságokat. 

10 éve hunyt el Sinka Károly 

Ha élne, 82 éves lenne az az ember, aki a 20. században leghosszabb ideig vezetett magyar 

színtársulatot. De Sinka Károly, a Temesvári Állami Magyar Színház legendás színésze - aki 

két és fél évtizeden át direktora is volt az intézménynek – 10 éve elment közülünk. Az 

évforduló alkalmából egykori színháza jelenlegi társulata, családja és tisztelői emlékeztek rá. 

Mesterek bemutatója Székelyudvarhelyen 

A fa megmunkálása olyan a székely embernek, mint az alföldi embernek a búzavetés. 

Tenyerében érzi. Székelyudvarhelyen a Mesterek bemutatóján kopjafát és zsindelyt is 

készítettek az ügyeskezű mesteremberek. 

 

http://www.mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth/?date=2017-04-08_18:30:00&ch=mr1
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Vélhetően megtalálták Jávor Pál valódi szülőházát Aradon 

Vélhetően megtalálták Jávor Pál valódi szülőházát Aradon. A Határok nélkül munkatársának 

összeállításában először Bognár Leventét, Arad alpolgármesterét, majd Puskel Péter újságíró 

helytörténészt halljuk. 

  

Határok nélkül 

2017. április 9. – Kossuth Rádió 

A Bakator visszatelepítésével szeretne az Érmellék visszakerülni Kárpát-

medence borászati térképére: Bihardiószeg borfesztivált rendez 

A gondos szőlősgazda még télen sem pihen, már a január végi időjárásból sejti milyen lesz a 

termés, aztán jön a metszés misztériuma, majd a rügyek alakjának vizsgálata, és ekkor még 

csak áprilist írunk. Hol van még a szüret ideje? Az Érmelléken a diószegi bortermesztés 

hagyománya egészen az 1500-as évek közepéig vezethető vissza. Olyan jó bor termett itt, hogy 

a helyi legendák szerint még a törökök is itták. Zichy Ferenc volt az, aki a helységet Európa-

szerte híres bortermelő vidékké változtatta. Ő volt az, aki a vármegyében a hivatásos 

bortermelés alapjait megteremtette. Aztán jött a filoxéra, és mindent tönkretett. Az elmúlt 

években a vidék borászatának egykori dicsőséges múltját igyekszik visszaállítani néhány 

helybéli gazda. Idén májusban  Bakator Bor és Gasztrofesztivált rendeznek Bihardiószegen. A 

kétnapos kulturális eseménysorozatot Debrecen városa is támogatja. 

A Virágvasárnapi passió éneklésével kezdődik Jánokon a Nagyhét. Közel 20 éves 

a település egyházi kórusa 

Virágvasárnappal kezdődik a Nagyhét. A katolikusoknál a nagyböjt utolsó, legfontosabb 

hetének kezdete, amikor a templomban barkaszentelést (a magyar néphagyomány szerint 

rontás, betegség, vihar, jégeső ellen), barkás bevonulást vagy körmenetet szoktak tartani. A 

magyar-szlovák határ közelében a szlovák oldalon fekszik Jánok. Temploma a 14. században 

épült.  Hosszú ideje apáról fiúra szállt a Passió éneklés, amelyet Húsvét előtt 

Virágvasárnapon és Nagypénteken adtak elő a templomban. Ma már vegyes az egyházi kórus 

Jánokon, tagjaival a Határok nélkül riportere beszélgetett a próbán. 

A dallam ugyanaz, csak más régióban más szöveggel éneklik. Beregszászon 

bemutatták a Kárpát-medencei népénekgyűjtemény első kötetét 

A felvidéki Jánok templomi kórusa után még mindig az éneké, az éneklésé a főszerep, de már 

a kárpátaljai Beregszászon. Itt mutatták be a Kárpát-medencei népénekgyűjtemény első 

kötetét. A vallásos népi énekek tára  a Kárpát-medence négy területéről, valamint az 

anyaországból összegyűjtött dalokat  tartalmazza. 

Kolár Péter egyszemélyes intézmény volt – A szlovákiai magyarság kulturális 

életének emblematikus alakjára barátai, munkatársai emlékeznek 

Ki tudja, mikor születik közénk még egy ilyen alázatos, művelt, a kultúra szinte minden 

műfajában otthonosan mozgó, s alkotni képes egyéniség, aki a hazai magyar nemzeti 

http://www.mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth/?date=2017-04-09_18:30:00&ch=mr1
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közösség szolgálatában, a közművelődési tisztségek minden lépcsőfokát végigjárva, 

ilyen kimagaslóan teljesít? Aki akár tanár, tervezőmérnök vagy zenekari prímás, akár 

színházigazgató, vagy országos Csemadok-elnök, ugyanazzal a felelősségtudattal dolgozik 

majd mindnyájunkért élete utolsó pillanatáig? - írja Kolár Péterről a Felvidék mán Batta 

György. A napokban hunyt el Kolár Péter, a felvidéki magyar közösség mozgatórugója, 

meghatározó személyisége. Barátok, ismerősök, munkatársak, sokan sokféleképpen 

emlékeznek rá. 

 

Kárpát Expressz 

2017. április 8. - M1 

Néptáncot gyakorolnak a helyi fiatalok a délvidéki Csókán, a település Zenta közelében 

fekszik, lakói a mai napig többségében magyarok. A fiatalok ismerkednek a néptánc 

alapjaival, amelyet az idősebb generáció adott át nekik. A különféle kulturális 

tevékenységeknek, mint pl. a citerázásnak is a Móra Ferenc Egyesület ad otthont. A szervezet 

kiemelt célja, hogy a gyermekek már óvodás kortól megismerkedjenek nemzetünk 

hagyományaival, történetével. Az Egyesület munkája nem hiábavaló, hiszen hosszú évek óta 

kicsik és nagyok résztvevőik programjaiknak.  

Schreiner Sándor klarinét és tárogató művész, orgonamester a kárpátaljai akadémiai népi 

együttes művésze. Színes zenei pályafutással rendelkezik, 20 éve a megyei filharmónia 

művésze, számos zenekari feldolgozás zeneszerzője. Kárpátalján egyetlen orgonamestere, 

összesen 19 orgonát újított fel. Munkája során különleges hangszerekkel is találkozott, az 

egyik legérdekesebb a munkácsi Túri Szent Márton székesegyház több mint 100 éves 

zongorája volt, amelynek sípjait a II. világháború alatt rekvirálták, hogy a fegyvergyártásban 

használják fel. 

Ezekben a műhelyekben hajdanán, az 1992-ben alakult Csibész alapítvány fiataljai dolgoztak, 

olyanok, akik állami gondozásban, árvaházakban nevelkedtek. A gyermekeket Gergely István, 

akkori csíkcsomortáni plébános karolta fel. Az asztalosműhelyben már nem csak az 

Alapítvány egykori pártfogoltjai találnak munkát. A varrodában minden megrendelést 

elvállalnak a zászlótól a díszes ünnepi ruháig, sok minden készül itt. Az Alapítvány 

autószerelő műhelyében ma már alkalmazottak dolgoznak. Az Alapítvány sikerének titka az 

egymás iránti szeretet.  

A Kárpát Expresszben egy éve került bemutatásra a budapesti Than Károly Ökoiskola 

diákjait, amikor a délvidéki Adára látogattak a Határtalanul! program keretében. Az ottani 

műszaki iskolával már hat éve tart ez a kapcsolat. A diákok és tanárok között is barátságok 

alakultak, amelyeket a rendszeres utazások alkalmával fűznek még szorosabbra. A fővárosiak 

idén is jártak a Délvidéken, most pedig az adaiak viszonozzák a látogatást. A házigazdák a 

néhány nap alatt a fővárost és környékét mutatják majd meg adai barátaiknak, de a diákok 

minden évben egy közös feladatot is kapnak. 

http://www.mediaklikk.hu/video/karpat-expressz-2017-04-09-i-adas-6/
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Öt kontinens: Vendégünk volt Potápi Árpád nemzetpolitikáért felelős 
államtitkár 

„Hagyományaink csak akkor maradhatnak meg, ha megéljük őket!” állítja Sebő Ferenc 

népzenész. E megéléshez és átörökítéshez nagyban hozzásegíti a diaszpórában élőket a  

Nemzetpolitikai Államtitkárság kezdeményezéseként útjára indított Kőrösi Csoma Sándor 

Program, amely 2017-2018 folyamán immáron ötödik alkalommal valósul meg. A 

tapasztalatokról és a jövőről kérdeztük vendégünket, a  nemzetpolitikáért felelős államtitkár 

urat, Potápi Árpádot. 

Dokumentumfilm készül Amerikában egy egyáltalán nem átlagos amerikai-magyar 

emigrációs szervezetről: a Lövész mozgalomról. Az 1960-as évektől egészen a 

rendszerváltásig, egyedül a Lövészek képeztek ki fiatal amerikai-magyarokat arra, hogy egy 

nap, ha eljön az idő, visszamenjenek Magyarországra és segítsenek felszabadítani az egykori 

“hazát” a kommunizmus alól. 

Több mint három évtizeddel az utolsó nyári kiképző tábor után, 2016 őszén a Lövészek 

osztálytalálkozót szerveztek azon a pennsylvaniai tanyán, ahol a kiképző táborokat tartották 

1960-tól kezdve. Még 80 évesen is precízen lőttek célba az egykori Lövészek. Pigniczky Réka 

és Andrea Lauer Rice dokumentumfilmet készített e történetből. 

 
 

http://www.mediaklikk.hu/2017/04/08/ot-kontinens-vendegunk-volt-potapi-arpad-nemzetpolitikaert-felelos-allamtitkar/
http://www.mediaklikk.hu/2017/04/08/ot-kontinens-vendegunk-volt-potapi-arpad-nemzetpolitikaert-felelos-allamtitkar/

