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Nyomtatott és online sajtó 
 

Emléktáblát avattak Széchenyi István emlékére Pozsonyban 
2017. április 10. – Felvidék Ma, hirek.sk, Új Szó, Határok Nélkül 

Emléktáblát avattak gróf Széchenyi István emlékére hétfőn Pozsonyban a szlovákiai magyar 

szervezetek több mint két évtizedes fáradozásának eredményeként. A rendszerváltás óta ez az 

első olyan emléktábla, amely magyar történelmi személyiség nevét örökíti meg Pozsonyban. 

Az emléktáblát Czimbalmosné Molnár Éva, Magyarország pozsonyi nagykövete és Rubovszky 

András, a Széchenyi Társaság elnöke leplezte le. A nagykövet elmondta: az emléktábla a 

Magyar Tudományos Akadémia (MTA) és a Szlovák Tudományos Akadémia (SAV), illetve a 

külképviselet közötti sikeres szakmai együttműködés eredménye. 

 

Rétvári: különbség van a CEU és erdélyi magyar egyetemek között 
2017. április 10. – Krónika 

A Közép-európai Egyetem (CEU) ügye kapcsán az erdélyi magyar felsőoktatási 

intézményekről is szó volt hétfőn napirend előtt a budapesti Országgyűlésben. Rétvári Bence 

államtitkár szerint különbség van az erdélyi magyar egyetemek és a CEU működése között. 

Hozzátette: ezek az egyetemek úgy működnek, hogy vagy egy magyar egyetem viszi képzését 

határon túlra, vagy alapítványt hoznak létre az egyetem működtetésére. Elmondta, ez nem 

hasonlít a Soros-egyetemre, amely úgy ad ki Magyarországon amerikai diplomát, hogy azt az 

Egyesült Államokban nem teszi meg. 

 

Diaszpórában és szórványban élő fiatalok érkeznek Magyarországra 
2017. április 10. – MTI, híradó.hu, Pannon RTV, Magyar Idők, Hírek.sk 

Mintegy 750, diaszpórában és szórványban élő magyar fiatal érkezik Magyarországra 

áprilisban a Rákóczi Szövetség szervezésében. A szövetség tájékoztatása szerint Észak- és Dél-

Amerikából, Dél-Afrikából, Ausztráliából, Nyugat-Európából, Macedóniából és a Kárpát-

medence több szórványvidékéről érkeznek a fiatalok, akik közül a tengeren túlról ide 

látogatók két hetet töltenek Magyarországon, a többiek három-hét napot. Mint írták, a 

szervezet diaszpóra- és szórványprogramja keretében júniusig biztosít lehetőséget 1850 

Kárpát-medencei mélyszórványban és 650 diaszpórában élő, 10 és 25 év közötti magyar 

fiatalnak, hogy Magyarországra látogasson. Június végéig tíz programlehetőséget biztosít 

számukra a szövetség. 

 

Akadémiai „elismerés” a MOGYE menedzsmentjének 
2017. április 10. – Krónika 

A Román Akadémiai Társaság felmérése szerint a Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti 

Egyetem (MOGYE) az első helyet foglalja el a 48 állami egyetem közül a feddhetetlenség 
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tekintetében – írja az intézmény honlapján Leonard Azamfirei rektor. „Ez a korrekt 

akadémiai menedzsment elismerése” – véli a rektor. Az Agerpres beszámolója szerint a 48 

állami egyetemet vizsgáló eljárás fontosabb szempontjai az átláthatóság, a pénzügy, 

adminisztratív és akadémiai korrektség és a diszkriminációmentesség. Mint ismeretes, a 

Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetemen annak ellenére sem kapott 

döntéshozási jogköröket a magyar tagozat, hogy 2012. január elsejétől törvény írja ezt elő. 

 

Folyószennyezés: bekérették a budapesti román nagykövetség első beosztottját 
2017. április 10. – Krónika, MTI 

A Külgazdasági és Külügyminisztérium (KKM) gazdaságdiplomáciáért felelős államtitkára, 

Magyar Levente kedd délutánra bekérette a budapesti román nagykövetség első beosztott 

diplomatáját az Aranyos folyó múlt heti szennyezésével kapcsolatban – közölte a tárca hétfőn 

az MTI-vel. A Cupru Min romániai bányavállalat szászavinci zagytározójából április 3-án folyt 

szürkeiszap az Aranyos folyóba egy, a zagytározó leürítésére épített, de 1988-ban lezárt 

vezetéken keresztül. A magyarországi vízügyi főigazgatóság (OVF) szóvivője az MTI 

megkeresésére hétfőn azt mondta: nem biztos, hogy eléri Magyarországot az Aranyos folyóba 

ömlött szürkeiszap. 

 

Musai-Muszáj: akad még tennivaló a valós multikulturalitásért 
2017. április 10. – Krónika, transindex.ro, maszol.ro 

Folytatja tevékenységét a Musai-Muszáj civil akciócsoport azután is, hogy eredeti célja, a 

kolozsvári többnyelvű helységnévtáblák kihelyezése megvalósult. Úgy látják, akad még 

tennivaló a kincses városban a hétköznapokban megélt valódi multikulturalizmus terén – 

jelentette be hétfői kolozsvári sajtótájékoztatóján Szakáts István és Bethlendi András, a 

mozgalom két képviselője. Bethlendi András úgy értékelt: a többnyelvű helységnévtáblák 

kihelyezése fontos mérföldkő, kezdetnek jó, ugyanakkor akad még bőven tennivaló. 

Példaként a kolozsvári vasútállomáson az állomásvezetők neveit felsoroló táblát említette, 

amelyről hiányoztak a magyar intézményvezetők nevei – igaz, annyit sikerült elérni, hogy 

levették a táblát, de új, a magyar nevekkel bővített változat már nem került az állomás 

épületének falára. Példának ugyanakkor ott van még a Házsongárdi temető magyar nyelvű 

turisztikai táblája, amely hiányát hiába tették szóvá, továbbra sem helyezte ki polgármesteri 

hivatal. 

 

Zakariás Zoltán lett a Néppárt Hargita megyei elnöke 
2017. április 10. – Erdély Ma 

Pénteken, április 7-én, Szentegyházán tartotta tisztújító küldöttgyűlését az Erdélyi Magyar 

Néppárt Hargita megyei szervezete. A régi elnökség beszámolója után a küldöttgyűlés 

megválasztotta az új megyei elnököt Zakariás Zoltán személyében. Udvarhelyszékért Lőrincz 

Árpád (Szentegyháza), Csíkszékért Tőke Ervin (Csíkszereda), Gyergyószékért Tőkés Lehel 

(Gyergyószentmiklós) fognak felelni megyei alelnökökként. 
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Klaus Iohannis: példa lehet a román-német együttélés modellje  
2017. április 10. – transindex.ro 

A romániai németek az ország történelmének és identitásának szerves részét képezik, minden 

román tiszteli és becsüli őket - áll Klaus Iohannis államelnök üzenetében, amelyet a román-

német kormányközi bizottság huszadik ülése alkalmával tett közzé. "A román-német 

együttélés modellje példa lehet a nemzeti kisebbségek jogainak megvédésére irányuló 

erőfeszítéseknek. Románia egy követendő példát mutat a kisebbségek együttélésére 

vonatkozóan, egy valós interkulturális modellt épített fel az interetnikus kapcsolatokat 

tekintve és ezt európai szinten is elismerték" - írja az államelnök üzenetében. 

 

Tashi Phuntsok: tisztelet Kőrösi Csoma Sándornak mindazért, amit a tibeti 
népért tett 
2017. április 10. – maszol.ro, transindex.ro, Bihari Napló 

Kőrösi Csoma Sándor céltudatossága, áldozata, kitartása inspiráció számomra a munkámban, 

ő egy utat próbált megnyitni Tibethez, a tiltott területhez – fogalmazott Tashi Phuntsok 

Csomakőrösön, ahol szombaton csatlakozott az emlékező közösséghez a Kőrösi Csoma 

Sándor Napok rendezvényein. Tashi Phuntsok, a Dalai Láma uniós képviselője és 

munkatársa, Rigzin Choedon Genkhang Sógor Csaba RMDSZ-es európai parlamenti 

képviselő meghívására érkezett Erdélybe. Pénteken Kolozsváron, majd szombaton 

Háromszéken tett látogatást. 

 

Hozzáadott érték – nők szerepe a gazdasági életben 
2017. április 10. – szekelyhon.ro 

Hozzáadott érték – Nők a közép-kelet-európai gazdaságért címmel szervezett konferenciát 

Magyarország Csíkszeredai Főkonzulátusa, illetve Magyarország Külgazdasági és 

Külügyminisztériuma Csíkszeredában. A Hargita Vendégváróban pénteken megrendezett 

konferencia célja a gazdasági szereplők közötti tudásátadás, a tudásbázis építése, illetve egy 

kapcsolatrendszer kialakításának lehetősége volt, továbbá válaszokat keresett arra a kérdésre, 

hogy mit tehetnek a régió növekedésének érdekében a gazdaság női szereplői. 

 

A szakmát tanuló végzősök nem kertelnek: pénzért mennek külföldre 
2017. április 10. – szekelyhon.ro 

A fiatalok őszintén megmondják: ahogy vége az iskolának, mennek. Külföldre, pénzt keresni. 

Nem a szakmai oktatás színvonala, hanem az itthoni fizetések és a kíváncsiság miatt van ez. 

Az elvándorlást nem lehet megállítani, azt kellene megoldani, hogy később hazatérjenek és 

itthon kamatoztassák, amit kint tapasztaltak – véli Részeg Ildikó iskolaigazgató. 

 

Nem kegy, nem ajándék: jár 
2017. április 11. – Rostás Szabolcs – Krónika 

A Krónika vezércikke szerint „valahogy úgy vannak a kolozsvári magyarok a többnyelvű 

helységnévtáblával, mint a gyerek, akit sokáig tiltani, lebeszélni próbáltak egy játékról: 
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amikor hosszú idő és sok-sok rimánkodás, követelőzés után megkapja, már nem is örül 

annyira neki. Főleg úgy, hogy a kapott ajándék nem egészen olyan, mint az epekedve várt”. 

 

Kisebbségek a bevándorlók Európájában 
2017. április 11. – Pataky István – Magyar Nemzet 

Nincs átfogó kisebbségi törvény Romániában, a szabályozások végrehajtása esetleges, az 

erdélyi magyarok helyzetének alakulása így a politikai erőviszonyok és érdekek szerint alakul. 

Az RMDSZ nincs könnyű helyzetben, mert jellemzően kerüli a nyílt ellenzéki szerepet és ezért 

az elmúlt időszakban népszerűtlenné vált a bukaresti véleményformálók körében. Ezért 

kezdett erőteljes nemzetközi kampányba, igyekezett az Európai Néppárt tagjaként a szövetség 

tagjaival megismertetni a magyar közösség ellen irányuló jogsértéseket. 

(A cikk teljes terjedelmében a Magyar Nemzet 2017. április 11-i számában olvasható.) 

 

Megérte kitartóan küzdeni az iskola-összevonás ellen 
2017. április 10. – Felvidék Ma 

Komáromban és Gútán is egy időben tartották az iskolai beiratkozásokat, április első hetének 

végén. A gútai Nagyboldogasszony Egyházi Iskolaközpontba beiratkozott gyermeklétszáma 

megugrott a tavalyi évhez képest, ezt az intézményt 27 gyermek választotta. A szlovák 

tannyelvű, városi fenntartású tanintézménybe, a Komenský Alapiskolába 28 gyermeket 

írattak be a tavalyi 35 után. A  Corvin Mátyás Alapiskola beiratkozási számai visszaestek az 

előző évhez viszonyítva. Akkor 56, most 34 gyermek szülei kérték a felvételt. Az eredetileg 

bezárásra ítéélt II. Rákóczi Ferenc Alapiskolába pedig 34 diák jelentkezett. 

 

A Tompa-szobor visszaállítását Arany Jánoséval együtt őszre tervezik 
2017. április 10. – Felvidék Ma 

Rimaszombatban idén a Tompa Mihály szavalóverseny országos fordulóján elmarad a névadó 

szobrának a megkoszorúzása. Mint arról már korábban beszámoltunk, a szobrot restaurálás 

céljából elszállították. A tér újraavatását az új és régi szobor avatásával együtt szeptember 28-

ra tervezik – tudtuk meg a polgármestertől. 

 

Rendhagyó megemlékezés a Csemadok érsekújvári székházában 
2017. április 10. – Felvidék Ma 

Érsekújvárban márciusban és áprilisban zajlanak a Czuczor-napok, igen gazdag programmal. 

Ezek közül is kiemelkedő az a szokatlan megemlékezés, melyet az elmúlt hétvégén szervezett 

a vezetőség. Mint ismeretes, 1949 márciusában az országban itt alakult meg az első 

Csemadok-szervezet, majd 1957-ben lerakták a székház alapjait is. Ez utóbbi eseményre, a 60. 

évfordulóra emlékeztek a helyi alapszervezet tagjai. 
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Márványtábla őrzi a lukanényei kitelepítettek emlékét 
2017. április 11. – Pásztor Péter – Felvidék Ma 

Emléktábla-avatással tisztelegtek a lukanényeiek a Felvidékről kitelepített magyarok előtt, 

emléknapjuk alkalmából. Hetven évvel ezelőtt közel negyven családnak kellett elhagynia 

otthonát Lukanényén. „A most leleplezett emléktáblával tisztelgünk azon egykori 

lukanényeiek előtt, akiket a hontalanság időszakában meghurcoltak és megaláztak. Az 

ötletgazda Molnár Imre történész, az emléktábla kivitelezője pedig a község önkormányzata 

volt” – nyilatkozta a Felvidék.ma-nak Kuzma Zoltán, Lukanénye polgármestere. A templom 

falán elhelyezett márványtáblán olvasható a 37 elhurcolt család tagjainak névsora. Mint 

hozzátette: az elhurcoltak a nehéz időkben is kitartottak a magyarságuk mellett. 

 

Holnap nyolc szavazóhelyen ismétlik meg az április másodikai államfőválasztást 
2017. április 10. – Pannon RTV, Magyar Szó 

Nagybecskereken, Palánkán, Kraljevón, Pancsován, Versecen, Verbászon, Topolyán és a 

belgrádi Zvezdara városrész egy-egy szavazóhelyén kell ismét az urnák elé járulnia a 

szavazóknak. Április másodikán 8396 szavazóhelyen adhatták le voksaikat Szerbia 

állampolgárai. A Köztársasági Választási Bizottság három nappal később hozott döntést arról, 

hogy a szabálytalanságok miatt az említett nyolc helyen érvénytelenítik a szavazás 

eredményét, amit ezért április 11-én meg kell ismételni. 

 

„Újvidéki írónak tartom magam” 
2017. április 10. – Magyar Szó, Pannon RTV 

A Vajdasági Írók Egyesülete szombaton az újvidéki Forum-ház 4. emeleti tanácstermében 

tartotta meg évi közgyűlését, melynek keretében a tisztújítást követően megemlékeztek az 

egyesület elmúlt évi közgyűlése óta elhunyt tagjairól: Miroslav Egerićről, Florika Štefanról, 

Lazar Merkovićról, Gerold Lászlóról és Fehér Kálmánról. Ismertették továbbá annak a 34 új 

tagnak a nevét, akik felvételt nyertek az egyesület tagságába, köztük Csík Mónika, Sándor 

Zoltán, Orovec Krisztina, Horváth Futó Hargita, Terék Anna, Bencsik Orsolya és meghívásos 

alapon Ózer Ágnes.  

 

McCain: Szerbiának létfontosságú szerepe van a régióban 
2017. április 10. – Vajdaság Ma, Pannon RTV, Vajdasági RTV 

Aleksandar Vučić miniszterelnök John McCain amerikai szenátorral tartott mai találkozóját 

követően elmondta, a tárgyalás fő témája a régióbeli béke és stabilitás fenntartása, a 

bilaterális kapcsolatok, Szerbiának a nemzetközi hadgyakorlaton való részévtele volt, s külön 

kiemelte Szerbia katonai semlegességének megtartását. Aleksandar Vučić kormányfő hétfőn 

John McCain amerikai szenátorral tárgyalt. Vučić megköszönte McCainnek, hogy ő a 

leggyakrabban látott amerikai szenátor ebben a térségben. McCain gratulált a jelenlegi 

kormányfőnek az államfőválasztáson aratott győzelméhez és az Egyesült Államok 

támogatásáról biztosította Szerbiát az EU felé vezető úton. 

V
a

jd
a

sá
g

 
Fe

lv
id

é
k

 

http://felvidek.ma/2017/04/marvanytabla-orzi-a-lukanenyei-kitelepitettek-emleket/
http://pannonrtv.com/web2/?p=325064
http://www.magyarszo.rs/hu/3341/kultura_irodalom/163384/%E2%80%9E%C3%9Ajvid%C3%A9ki-%C3%ADr%C3%B3nak-tartom-magam%E2%80%9D.htm
http://pannonrtv.com/web2/?p=325106


 

 

 

Napi Nemzetpolitikai Sajtószemle – 2017. április 10. 
6 

 

Moszkal üzent a magyarellenes írónőnek 
2017. április 10. – Kárpátalja, Kárpátinfó 

Larisza Nyicoj után újabb magyarellenes írónő, Okszana Zabuzsko járt vidékünkön, aki 

szeparatizmust vélt felfedezni megyénkben, s akit „megráztak” a Beregszászban látott magyar 

emléktáblák. Hennagyij Moszkal, Kárpátalja kormányzója azt tanácsolta az írónőnek, hogy 

nyugodtan forduljon az Ukrán Biztonsági Szolgálathoz (SZBU), és mesélje el nekik a kitalált 

rémtörténeteit a megye destabilizációjáról. „Egy ember, aki több mint húsz évig egyáltalán 

nem járt Kárpátalján, olyan rémtörténeteket talál ki az újságírók számára, hogy ezt a régiót 

ugyanúgy készítették Orbán számára, ahogyan ezt tették Donbásszal Putyin számára, hogy 

Kárpátalján a szeparatizmus egy technológia, hogy a Beregszászi járásban minden egyes 

házon magyar költőknek és íróknak állíttatott emléktáblákat látni, és még sorolhatnám a 

további képtelenségeket. Ha a hölgy rendelkezik bármilyen információval arról, hogy 

Kárpátalját el akarják szakítani Ukrajnától, menjen, és mondja el azt a kompetens 

szerveknek.” 

  

Ünnepi kiállítás Gönczy Tivadar festőművész munkáiból 
2017. április 10. – Kárpátinfó 

Ünnepi kiállításra került sor április 8-án a Péterfalvai Képtárban. Gönczy Tivadar 

festőművész a közelmúltban töltötte be 70. életévét, ebből az alkalomból szervezett 

művészbarátai biztatására rendkívüli bemutatót festményeiből. Az először a nagyszőlősi 

Impaszto galériában bemutatott művek most hazai közönség számára váltak elérhetővé. 

Megtekintésükre sokan gyűltek össze Kárpátaljáról: műértők és civilek szemlélték meg a 

csodálatos tárlatot, hogy majd hírét vigyék a tehetségben gazdag vidéknek. 

  

Arany Medve a főkonzulnak 
2017. április 10. – Kárpáti Igaz Szó 

Hennagyij Moszkal, a Kárpátaljai Megyei Állami Közigazgatás elnöke Arany Medve 

Érdemérmet nyújtott át Buhajla Józsefnek. Magyarország ungvári főkonzulja humanizmusa 

és a magyar kormány által a súlyos beteg kárpátaljaiaknak nyújtott humanitárius 

segélyszállítmány megszervezése során tanúsított operatív együttműködése elismeréseként 

vehette át a kitüntetést. 

  

Az ukránok 75%-a nem tudja, hogyan fog működni a vízummentesség 
2017. április 10. – Kárpátalja 

Az ukrán állampolgárok nem értik, mire hatalmazza fel őket a biometrikus útlevél megléte 

abban az esetben, ha Ukrajna megkapja a vízummentességet – írja a mukachevo.net 

hírportál. A fent említett adatot a Kijevi Nemzetközi Szociológiai Intézet (KMISZ) 

kommunikációs kampányának keretein belül készült felmérése alapján tették közzé – jelenti 

a Jevropejszka Pravda. A megkérdezettek csupán 25%-a adott helyes választ arra a kérdésre, 
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hogy mennyi időt tölthetnek majd az Európai Unió területén a vízummentesség kihirdetése 

után. Ezenkívül a válaszadók közül csak 33% volt tisztában azzal, hogy ahhoz, hogy vízum 

nélkül utazhassanak a schengeni zónába, biometrikus útlevéllel kell, hogy rendelkezzenek. 

 

Magyarul beszélő romák Burgenlandban 
2017. április 10. – volksgruppen.orf.at 

1971 április 8-án találkoztak a roma világ képviselői Londonban, hogy megállapodjanak a 

hivatalos roma zászló és roma himnusz használatában. Ezért április 8. lett a romák 

világnapja. Ugyanezen a napon emlékezik a világ a holokauszt 500.000 roma áldozatára. 

Köztük több ezer burgenlandi romára, sokan tudtak magyarul, sőt magyarnak érezték 

magukat. 

 

Elektronikus sajtó 

 

Határok nélkül 

2017. április 10. – Kossuth Rádió 

Brenzovics Lászlót választották újabb három évre a Kárpátaljai Magyar 

Kulturális Szövetség elnökévé 

Brenzovics Lászlót választotta újabb három évre a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség 

elnökévé a a párt tisztújító közgyűlése Beregszászon. A rendezvény végén a küldöttek egy 

nyilatkozatot is elfogadtak, melyben többek között tiltakoznak az ukrajnai kisebbségek 

tervezett jogszűkítései ellen, üdvözlik az ukránokkal szembeni vízummentesség elfogadását, 

és új határátkelők megnyitását kérik a magyar-ukrán határszakaszon. 

Széchenyi István visszatért Pozsonyba 

Egy kicsit késett, mert a Pozsonyi Casino falán elhelyeztek  emléktábla a reformpolitikus 

születésének 225. évfordulójáról szól.  A magyar nagykövetség és a Magyar Intézet 

kezdeményezte a táblaavatást, amely a Széchenyi Társaság, az Országos Széchenyi Kör és a 

Széchenyi Alapítvány adománya. 

Kolozsváron vendégszerepelt az 1956-os forradalom 60. évfordulójának 

tiszteletére színre vitt Tóth Ilonka című előadással a Nemzeti Színház 

A Nemzeti Színház vendégszereplése Farkaslaka közönségére is nagy hatással volt. Tamási 

Áron születésének 120. évfordulójára egész éves programmal készül a szülőfalu, Farkaslaka. A  

programról az író nevét viselő Művelődési Egyesület  vezetőjével, Hadnagy Jolán nyilatkozott. 
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Baráti estéken vett részt Szarka László történész 

Nagy léptekkel közeledünk az első világháború befejezésének centenáriumához, ezért 

történészek és egyszerű érdeklődők ismét többet beszélnek a világháborúval és annak 

következményeivel, utóéletével kapcsolatos kérdésekről. A temesvári Baráti esték sorozat 

legutóbbi rendezvényének meghívottja Szarka László, a felvidéki Galántáról származó 

történész volt. 

A Tolvajos-tetőn gyülekeztek a székelyföldi motorosok a szezonnyitó áldásra. 

A Pálos rend szerzetesei gyakran pattannak motorra és szerveznek motoros zarándoklatokat. 

Ezt a szokást kívánják meghonosítani Székelyföldön is, ahová 2013-tól tértek vissza. 

Virágvasárnap a Hargitán átvezető út mentén, a Tolvajos-tetőn gyülekeztek a székelyföldi 

motorosok a szezonnyitó áldásra. 

 
 


