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Nyomtatott és online sajtó 
 

Orbán: a Fidesz partnere az MKP, „ez így volt, így van és így is lesz” 
2017. április 11. – MTI, HVG, Magyar Demokrata, 888.hu, Híradó.hu, InfoRádió, Magyar 

Idők, Magyar Hírlap, Magyar Nemzet, bumm.sk, Felvidék Ma, hirek.sk, Körkép, Új Szó, 

maszol.ro, Kormány.hu, Kisalföld 

Az elmúlt években kivételesen jó kapcsolatot építettünk ki a szlovák kormánnyal, ennek 

kezdenek beérni a gyümölcsei, de sokkal több a lehetőség a Felvidéken, mint amennyit eddig 

kihasználtunk - mondta Orbán Viktor miniszterelnök kedden Budapesten, miután a Magyar 

Közösség Pártjának (MKP) delegációjával egyeztetett. Orbán Viktor kiemelte: azért, hogy a 

lehetőségeket sokkal intenzívebben használják ki, a Fidesz javasolja a magyar kormánynak, 

hogy hasonlóan a délvidéki és a kárpátaljai gazdagfejlesztési programhoz, "kössünk 

megállapodást a felvidéki magyarok közösségével A más régiókban összegyűjtött 

tapasztalatokat felhasználva a siker komoly esélyével indulhatunk, és már az idén is lehetnek 

jelentős gazdaságfejlesztési források – közölte. Orbán Viktor kitért arra: fontos, hogy a 

Kárpát-medencében élő magyar közösségek politikai szervezeteivel és a magyar pártokkal 

meglegyen a megfelelő kapcsolatrendszer. A Fidesz-KDNP szlovákiai, felvidéki 

partnerszervezete az MKP, „ez így volt, így van és így is lesz” – jelentette ki. Kérdésre azt is 

mondta, hogy az MKP „a mi partnerünk”, mert „a vegyes párt: feloldódás, magyar párt: 

megmaradás”, ezért támogatják az MKP-t. 

 

Szijjártó Kijevben: Határozott elvárásunk Ukrajnával szemben a magyar 
kisebbség jogainak szavatolása 
2017. április 11. – MTI, Kárpátalja, Kárpátalja Ma, Magyar Demokrata, Hírek.sk, InfoRádió, 

Híradó.hu, Kormány.hu, maszol.ro, Magyar Idők, Magyar Hírlap, Felvidék Ma, Magyar 

Nemzet 

Magyarország számos konkrét segítséget nyújtott Ukrajnának, cserében viszont elvárja, hogy 

ne sérüljenek az ott élő magyar nemzeti kisebbség jogai – hangsúlyozta Szijjártó Péter 

külgazdasági és külügyminiszter kedden Kijevben, miután Miroslav Lajcák szlovák és 

Lubomír Zaorálek cseh külügyminiszterrel közösen megbeszélést folytattak ukrán 

kollégájukkal, Pavlo Klimkinnel. Szijjártó kiemelte, hogy „Határozott elvárásunk az, hogy ne 

szavazza meg az ukrán parlament azt az oktatási törvénytervezetet, amelynek nyomán 

csorbulna a magyar kisebbség joga az anyanyelvi oktatáshoz. Azt várjuk, hogy a magyar 

nyelvhasználatot korlátozó nyelvtörvényt ne fogadja el semmilyen ukrán testület, valamint 

hogy a kettős állampolgárság megtiltásáról szóló törvény se hozza nehéz helyzetbe a 

magyarokat” – hangsúlyozta. Hozzátette: Magyarország elvárja, hogy legalább egy kétoldalú 

megállapodásban ez utóbbi kérdést a két ország rendezze egymás között. Pavlo Klimkin 

válaszában hangsúlyozta, hogy a tervezett intézkedések nem az Ukrajnában élő magyar 

kisebbség ellen irányulnak. Megjegyezte ugyanakkor, hogy Kijev számára a kettős 

állampolgárság egy rendkívül kényes kérdés az Ukrajnát sújtó orosz agresszió miatt. 
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Egymilliárd forint a külhoni családi vállalkozásoknak 
2017. április 11. – Krónika, MTI, Kormány.hu, Mandiner, hvg.hu, Webrádió 

Egymilliárd forintot (3 211 000 euró) szán idén a Nemzetpolitikai Államtitkárság a külhoni 

magyar családi vállalkozások megsegítésére – jelentette be kedden egy nagyváradi fórumon 

Szilágyi Péter helyettes államtitkár. A politikus elmondta: a Magyar Állandó Értekezlet 

(Máért) döntése alapján 2017 a külhoni magyar családi vállalkozások éve. E tematikus év 

keretében 600 millió forintot készülnek vissza nem térítendő támogatásként kiosztani a 

pályázó családi vállalkozásoknak, nyáron pedig 200 külhoni vállalkozó számára szerveznek 

szakmai képzést. Hozzátette: a program keretében olyan vállalkozásokat kívánnak 

megszólítani, amelyekben egy-egy család több generációja dolgozik együtt, vagy amelyeket 

testvérek, házastársak hoztak létre és működtetnek. Megjegyezte: Szabadka, Komárom és 

Beregszász után kedden Nagyváradon, szerdán pedig Csíkszeredában népszerűsíti a 

programot, hiszen az a cél, hogy a pályázati lehetőségről minél több külhoni magyar családi 

vállalkozás értesüljön. 

 

Törvény biztosítja az anyanyelvhasználatot az egészségügyben 
2017. április 11. – Krónika, transindex.ro, maszol.ro, Erdély Ma, Bihari Napló, Magyar 

Nemzet, Magyar Hírlap 

Fontos előrelépés történt az anyanyelvhasználat terén: a képviselőház kedden döntéshozó 

kamaraként elfogadta azt a törvénytervezet, miszerint az egészségügyi és szociális 

szolgáltatásokat nyújtó intézményekben kötelesek lesznek magyar nyelven is beszélő 

személyzetet alkalmazni azokon a településeken, ahol a magyarok számaránya eléri a húsz 

százalékot vagy az 5000 főt. Korodi Attila, az RMDSZ képviselőházi frakcióvezetője szerint az 

erdélyi magyarok jogos elvárása vált valóra, hiszen Románia még mindig nem ültette 

gyakorlatba a Regionális vagy Kisebbségi Nyelvek Európai Chartájában foglaltakat, amelyet 

1995-ben írt alá. 

 

Aranyos-szennyezés: Budapest megfeddte a román hatóságokat 
2017. április 11. – Krónika, MTI 

A nemzetközi környezetvédelmi normák betartására kérte Romániát Magyar Levente, a 

Külgazdasági és Külügyminisztérium (KKM) államtitkára – közölte a tárca kedden az MTI-

vel. Mint írták, a gazdaságdiplomáciáért felelős államtitkár az Aranyos folyó szennyezésével 

kapcsolatban kedd délutánra hivatalába kérette Románia budapesti nagykövetségének 

ideiglenes ügyvivőjét. A találkozón az államtitkár tájékoztatta a román diplomatát, hogy 

miután április 3-án hatmillió liter kénsavas szürkeiszap ömlött a Tisza vízgyűjtő területéhez 

tartozó Aranyos folyóba, a román hatóságok az eset után négy nappal, április 7-én 

informálták először hivatalosan a magyar felet. A tárca hangsúlyozta: Románia ezzel 

elhanyagolta a hasonló környezeti veszélyhelyzetekről való azonnali tájékoztatásra vonatkozó 

nemzetközi kötelezettségeit, amit a magyar kormány elfogadhatatlannak tart, különösképpen M
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a korábbi, Romániában bekövetkezett és a magyar területeken jelentős pusztítást okozó 

esetekre. 

 

Megszüntetné a torlódást a határátkelőknél az RMDSZ 
2017. április 11. – Krónika, transindex.ro, maszol.ro 

Gyors intézkedést kér az RMDSZ a bukaresti belügyminisztériumtól a határátkelőkön 

tapasztalt torlódások megszüntetése érdekében. A határrendészetet is felügyelő 

belügyminisztériumhoz fordult Cseke Attila RMDSZ-es szenátor, arról kérve tájékoztatást a 

tárcától, milyen intézkedéseket készül bevezetni a torlódások elkerülésére a szakhatóság. Az 

RMDSZ szenátusi frakciójának vezetője felhívta a belügyminisztérium figyelmét arra, hogy az 

Európai Unió legújabb tagja, Horvátország ideiglenesen felfüggesztette a szigorított 

határellenőrzésre vonatkozó uniós irányelv alkalmazását, mivel azt állampolgárai érdekeivel 

ellentétesnek ítélte. „A kialakult helyzetet Romániának is sürgősen orvosolnia kell, hiszen 

elfogadhatatlan, hogy az ország uniós csatlakozása előtti időszakra emlékeztető 

határellenőrzést vezessenek vissza, és mindezt a húsvét előtti, amúgy is rendkívül forgalmas 

időszakban. Köztudott, hogy nagyon sok külföldön élő román állampolgár utazik haza a 

húsvéti szünetben, az európai normalitás része kellene legyen, hogy órákig tartó várakozás 

nélkül jussanak az országba" – idézte a Bihar megyei honatyát az RMDSZ keddi hírlevele. 

 

Legyőzték Dan Tanasát a nagykárolyiak 
2017. április 11. – Krónika 

Legyőzte a nagykárolyi önkormányzat a Dan Tanasă vezette Méltóságért Európában Polgári 

Egyesületet, így nem kellene kétnyelvűre lecserélni a Petőfi- és a Kölcsey-emléktáblát. A 

polgármester azonban úgy döntött, a román nyelvű táblákat is kihelyezi. A bukaresti 

törvényszék megalapozatlannak találta a Dan Tanasă vezette Méltóságért Európában Polgári 

Egyesület (ADEC) keresetét, melyben arra szólították fel a nagykárolyi önkormányzatot, hogy 

cseréljen le két, kizárólag magyar nyelvű szöveggel ellátott köztéri emléktáblát. A szolgálatos 

feljelentő szervezetének nem tetszett az a tábla, amely Kölcsey Ferencnek állít emléket, és 

egykori hivatalának falán, a hajdani vármegyeházán található, ahol jelenleg a Iuliu Maniu 

Szakközépiskola működik. A másik Petőfihez kapcsolódik, és a hajdani Térei ház – jelenleg 

általános iskola – falán látható – a legenda szerint a költő ennek udvarán pillantotta meg 

először Szendrey Júliát. Mindkettőn szerepel egy rövid versidézet is. 

 

Az Európai Nemzetiségek Ifjúsága üdvözölte, hogy kikerülnek a többnyelvű 
helységnévtáblák Kolozsváron  
2017. április 11. – transindex.ro 

Az Európai Nemzetiségek Ifjúsága (YEN), az Európai Nemzetiségek Föderatív Uniójának 

(FUEN) ifjúsági partnerszervezete idén április 7–13. között szervezi meg tavaszi 

szemináriumát Golemben, Albániában, Building bridges mottóval, amelyen a Magyar Ifjúsági 

Értekezlet delegációja is részt vesz. A rendezvény fő célja a kapcsolatépítés, a kultúrák és 
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kisebbségek közötti párbeszéd elősegítése. A YEN és a rendezvény résztvevői örömmel vették 

tudomásul és üdvözölték, hogy Kolozsvár bejárataihoz háromnyelvű helységnévtáblákat 

helyeznek ki, és úgy gondolják, hogy egy valódi európai megoldás született.  

 

Volt MPP-s irányítja az EMNP háromszéki szervezetét 
2017. április 11. – Krónika, szekelyhon.ro 

A tavaly a Magyar Polgári Pártból (MPP) távozott Bálint József lett az Erdélyi Magyar 

Néppárt (EMNP) Kovászna megyei elnöke. Szerinte a polgári alakulat bekerült az RMDSZ 

„hálózsákjába". Bálint megválasztásáról és a hétvégi megyei tisztújító ülésről keddi 

sajtótájékoztatóján számolt be a néppárt új háromszéki elnöke, valamint Balázs Attila 

leköszönő elnök, aki a következőkben megyei alelnökként tevékenykedik. 

 

Művészeti és szakiskolai oktatás magyarul 
2017. április 11. – Bihari Napló 

Kedd reggel sajtótájékoztató volt az RMDSZ-nél, melyen a magyar nyelven zajló szakiskolai 

és művészeti oktatás fontosságára hívták fel a figyelmet: Huszár István és Kecse Gabriella 

helyi önkormányzati képviselők, Rácz Eliza és Biró Ildikó aligazgatónők. Huszár István, az 

RMDSZ nagyváradi szervezetének az elnöke arra hívta fel a figyelmet: sajnos egyre kevesebb 

a gyermek a magyar osztályokban, aminek az oka nem csak a közismert demográfiai tényező, 

hanem az is, hogy sok magyar szülő inkább a román nyelvű iskolákat választja, mert még 

mindig él az a mentalitás, hogyha az állam nyelvén tanul a gyermek, akkor biztosan jobban 

fog érvényesülni az életben, holott ez egyáltalán nem biztos, hogy igaz. 

 

Szakemberek szerint az orvoshiány nehezítheti az új jogszabály gyakorlatba 
ültetését 
2017. április 12. – Krónika 

Törvény garantálja a magyar nyelv használatát azon települések egészségügyi és szociális 

intézményeiben, ahol a magyar lakosság meghaladja az 5000 főt vagy a 20 százalékot. A 

lapunk által megkérdezett orvosok jónak, de nehezen kivitelezhetőnek tartják a képviselőház 

döntését. Szakemberek szerint elsősorban az orvoshiány nehezíti a törvény gyakorlatba 

ültetését, de a jelenlegi alkalmazási procedúra sem teszi lehetővé a magyar nyelv ismeretének 

követelményként való megjelölését. 

 

Kötelező, mert természetes 
2017. április 11. – Kiss Judit – Krónika 

A Krónika vezércikke szerint „úgy tűnik, végre feltűnt a fény az alagút végén, és elérhető 

közelségbe kerül, ami eddig elérhetetlennek látszott: tegnap megszavazta a képviselőház 

döntéshozó kamaraként azt az RMDSZ-es törvénytervezetet, amely kötelezővé teszi ezekben 

az intézményekben a magyar nyelv használatát. A javaslatot éppen az olaszteleki lány esetét 

követően nyújtotta be a szövetség, és most már jogosan reménykedhetünk abban, hogy a 

kórházakban is anyanyelvükön beszélhetnek az emberek azokon a településeken, ahol a 
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magyarok számaránya eléri a húsz százalékot – vagy az 5000 főt. Utóbbi kitétel hangsúlyosan 

releváns, és mérföldkőnek számít, hogy eszerint olyan nagyvárosokban is magyarul 

fordulhatnak orvoshoz a páciensek, mint Arad, Kolozsvár, Brassó, Temesvár”. 

 

Gútai iskolaügy: Leadták az összevonás ellen indított petíciót 
2017. április 11. – Felvidék Ma, bumm.sk 

Véget ért a gútai városi magyar iskolák összevonása ellen indított aláírásgyűjtés, a 

kezdeményezők elégedettek az eredménnyel. Gútai polgárok egy csoportja nyilatkozatot adott 

ki a gútai városi iskola-összevonás veszélyének huzamosabb időre történő elodázása kapcsán. 

A civil aktivistákkal, önkormányzati képviselőkkel, a petíciós bizottság tagjaival valamint a 

pedagógusokkal kiegészült lakossági kezdeményezés elindítói úgy fogalmaznak, a január 

harmincadikán meghozott önkormányzati döntés – ami az iskola-összevonást érintette, és 

amit a polgármester megvétózott – végleg hatályát vesztette. 

 

Felvidéki magyar műemlékek felújítását bemutató kiállítás nyílik ma 
Pozsonyban 
2017. április 11. – hirek.sk 

A Rómer Flóris Terv 2016-2017. évi felvidéki munkálatait bemutató szakmai 

műhelybeszélgetéssel egybekötött műemlékvédelmi kiállítás nyílik ma 17 órakor Pozsonyban, 

a Szlovákiai Építészek Szövetségének székházában. A Pozsonyi Magyar Intézet, a Szlovákiai 

Építészek Szövetsége, a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. és a Teleki László Alapítvány közös, 

2017. április 11-én nyíló tárlatán egyebek között megismerhetik az érdeklődők a kolozsnémai 

református templom, a hubói harangláb, a bodrogszentesi református templom teljes külső 

rekonstrukciós munkálatait, valamint betekintést nyerhetnek borsi Rákóczi kastélyon, és a 

deáki római katolikus templomon végzett felújítás mozzanataiba is. 

 

A kitelepítetteknek és a deportáltaknak állítottak emlékművet Zselízen 
2017. április 11. – Felvidék Ma 

A deportálások és a kitelepítések évfordulójára emlékeztek meg Zselízen, ahol az akkori 

lakosság csaknem harmadát közvetlenül érintették az antidemokratikus, emberellenes 

intézkedések. A megemlékezést a Csemadok zselízi alapszervezete szervezte, elmondásuk 

szerint régi adósságot róva le az érintettekkel és önmagukkal szemben is, ugyanis évek óta 

tervezték egy méltó emlékhely kialakítását. A Rákóczi Szövetség és Zselíz önkormányzatának 

hathatós segítségével, támogatásával pedig most teremtődtek meg azok a körülmények és 

feltételek, melyek ennek az emlékműnek a felállítását lehetővé tették. 

 

A vers tartott meg minket magyarnak 
2017. április 11. – Felvidék Ma 

„Zsugorian még számbaveheted / A Mikó utca gesztenyefáit, mind a hetet…” A magyar líra 

egyik legmegrendítőbb verse, Márai Sándor emigrációban írt Halotti beszéde, de más művei 
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is híressé tették a kis budai utcát, ahol Kassa szülötte – miután a történelem elvette tőle 

szülőföldjét és szülőházát – otthonra talált. A rendszerváltás után, amikortól Márai neve 

ismét bekerülhetett a magyar irodalomba, a régi ház helyén emelt épületre emléktábla, előtte 

a parányi parkba pedig szobor került. Itt koszorúzták meg kedden mindkettőt a budai 

polgárok, egyesületek, és az ünnepséget szervező Budavár Önkormányzata. Szerencsés 

egybeesés, hogy Márai születésének évfordulója egy napra esik József Attiláéval és így a 

költészet napjával is. 

 

Emlékezés a kitelepítésekre 
2017. április 12. – Felvidék Ma 

A borzovai Farkas Katalin tizenhárom évesen élte meg a kitelepítést. A faluból hét család 

kényszerült elhagyni az otthonát 1947-ben. Közülük már csak Farkas Katalin él, aki soha nem 

felejtette el a történteket és úgy mond el mindent ahogyan az történt. Nem rejti véka alá a 

csalódottságát és felháborodását sem. 

 

A megismételt szavazás is Vučić fölényes győzelmével zárult 
2017. április 11. – Pannon RTV, Vajdasági RTV 

Aleksandar Vučić kapta a legtöbb szavazatot a kedden nyolc településen megismételt 

elnökválasztáson. A Köztársasági Választási Bizottság sajtótájékoztatóján bejelentette, hogy 

Vučićnak a voksok 71,6 százalékát sikerült megszereznie, vagyis összesen 2468 szavazatot. 

Aleksandar Vučić rendkívüli sajtótájékoztatót tartott a szavazással kapcsolatban. Elmondta, 

hogy kedden sokkal nagyobb arányú győzelmet sikerült elérnie mint április másodikán. 

Kiemelte, hogy a polgárok így juttatták kifejezésre véleményüket az elmúlt néhány nap 

eseményeivel kapcsolatosan. 

 

Adán még mindig nagy az érdeklődés a magyar állampolgárság iránt 
2017. április 11. – Pannon RTV 

Kihelyezett konzuli fogadónapot tartott ma Adán Magyarország Szabadkai Főkonzulátusa. A 

magyar állampolgárság iránti érdeklődés továbbra is töretlen. 21-ik alkalommal tartanak 

Adán kihelyezett konzuli fogadónapot. A magyar állampolgárság könnyített módon való 

megszerzése 2011 januárja óta lehetséges. A megjelentek főként érzelmi okokból döntöttek a 

magyar állampolgárság megszerzése mellett. 

 

Versmaratonnal ünneplik a magyar költészet napját a csókaiak 
2017. április 11. – Pannon RTV 

József Attila versei mellett a legtöbben Petőfi Sándor népszerű költeményeit választották. Az 

esemény a Líra Egyesület és a Csóka Művelődési és Oktatási Központ közös szervezésében 

valósult meg már negyedik alkalommal. A szavalók tíz órán keresztül szavalhatták kedvenc 

költőik verseit a könyvtár épületében. 
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A magyar költészet napja – irodalmi est Bácsgyulafalván 
2017. április 11. – Pannon RTV 

A magyar költészet napja alkalmából irodalmi estet tartottak Bácsgyulafalván a zombori Laza 

Kostić Művelődési Központ szervezésében. A rendezvény vendége Lennert Móger Tímea 

doroszlói költő volt. A rendhagyó író-olvasó találkozón a közönség is megosztotta kedvenc 

verseit. Gyerekek és felnőttek legkedvesebb verseikkel érkeztek a bácsgyulafalvi könyvtárba a 

magyar költészet napján. Volt aki szavalt, volt aki olvasott. A klasszikusok, mint Petőfi 

Sándor, de a kortársak, mint Lackfi János is a kedvencek között voltak. 

 

Szépen magyarul, szépen emberül 
2017. április 11. – Pannon RTV 

A magyar költészet napja alkalmából ma délelőtt Kispiacon ötvennégy szavaló részvételével 

tartották meg a Szépen magyarul, szépen emberül elnevezésű szavalóversenyt. A horgosi 

Kárász Karolina Általános Iskola kispiaci tagozata, valamint a helyi Jókai Mór Művelődési 

Egyesület társszevezésében kilencedik alkalommal megrendezett eseményen kilenc óvodás és 

45 általános iskolás szavalt a pedagógusokból álló zsűri előtt. 

  

Helyesen a Délvidékről 
2017. április 11. – Magyar Szó 

A Magyar Nyelvtudományi Társaság az Eötvös Lóránd Tudományegyetem Magyar 

Nyelvtudományi és Finnugor Intézetének támogatásával Kárpát-medencei helyesírási 

versenyt hirdetett Magyarországon, valamint határon túli magyarlakta területeken, az 

általános iskolák felső tagozatos diákjai számára. A verseny három fordulóból áll. Az 

iskolabajnokságból (iskolánként annyi diák juthat tovább a körzeti versenyre, ahány magyar 

tagozat van), körzeti versenyből (a körzetekből a nyolc-nyolc legeredményesebb tanuló szerez 

jogot a döntőn való részvételre), tartományi döntőből. 

  

Fehér Ferenc vajdasági magyar költőre emlékeztek Újvidéken 
2017. április 11. – Pannon RTV 

Alkalmi műsorral és koszorúzással emlékeztek meg ma délelőtt Újvidéken Fehér Ferenc 

vajdasági magyar költőről. Emléke előtt kor- és pályatársai, valamint több intézmény 

képviselője is lerótta tiszteletét a róla elnevezett téren lévő mellszobornál. Az eseményt a 

VMSZ újvidéki városi szervezete szervezte. Fehér Ferencet az egyik legkiemelkedőbb 

vajdasági magyar költőként tartják számon. Élete során 22 könyvet jelentett meg és 

fordítóként is tevékenykedett. Műveit számos jugoszláviai és magyarországi újság publikálta. 

 

Legkorábban a hét végén indulhat újra az útlevelek kiadása 
2017. április 11. – Kárpátinfó 

A hét végén, vagy a következő hét elején indulhat újra az útlevelek kiadása a szolgáltatást 

végző hivatalokban – közölte az UNN hírügynökség a Dokument állami vállalat tájékoztatása 
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alapján. Miután múlt csütörtökön vizsgálat indult az állami vállalatnak védett csatornákat 

biztosító telekommunikációs cég ellen, jelenleg szünetel az útlevélkiadás, valamint az 

okmánykiadás az adminisztratív szolgáltatási központokban. A Dokumentnél reményüknek 

adtak hangot, hogy e hét végén, esetleg a jövő hét elején ismét megkezdheti működését a négy 

fővárosi és 26 regionális útlevélkiadó hivatal. A vállalat addig is igyekszik mindent elkövetni 

annak érdekében, hogy azok a polgárok, akiknek már elkészült az útlevelük, és sürgősen 

külföldre kell utazniuk, hozzájussanak az okmányhoz. 

  

Református istentisztelet Alsókerepecen 
2017. április 11. – Kárpátinfó 

A Kárpátaljai Református Egyház fontos feladatának tartja a szórványban élő kis közösségek 

lelki életének gondozását. A Beregi Egyházmegyében erre a célra munkaközösség is alakult, 

akik felmérik, hol élnek még elszórtan reformátusok, felkeresik őket, s ha igény mutatkozik 

rá, megkezdik a gyülekezetépítést. A Dercen szomszédságában található Alsókerepecen 

virágvasárnap a katolikus templomban tartották első közös istentiszteletüket, ahová eljöttek a 

körzet református gyülekezeteinek képviselői is. 

 

Elismerés: Hadtörténelmi Levéltár Bécs 
2017. április 11. – volksgruppen.orf.at 

A Magyar Családtörténet-kutató Egyesület által alapított „Az év külföldi kutatóhelye“ díjat 

2016-ban a magyar Hadtörténeti Intézet és Múzeum (HM HIM) Hadtörténelmi Levéltárának 

bécsi kirendeltsége nyerte el. A díjat a kirendeltség két munkatársa, Számvéber Norbert és 

Lázár Balázs nemrég vehette át Bécsben, a Collegium Hungaricumban. 

 

Elektronikus sajtó 
Határok nélkül 

2017. április 10. – Kossuth Rádió 

Kötelező a kórházakban, szociális intézményekben a magyar nyelvet is ismerő 

személyzet alkalmazása 

Kötelező a kórházakban, szociális intézményekben a magyar nyelvet is ismerő személyzet 

alkalmazása ott, ahol 20% a nemzetiség aránya. Törvényi garanciát jelent az anyanyelv-

használatára a romániai parlamentben ma megszavazott RMDSZ-es törvénykezdeményezés. 

A Gyulafehérvári Római Katolikus Érsekség sajtóközleményt adott ki Ferenc 

pápa lehetséges romániai látogatásával kapcsolatban 

Egy héttel ezelőtt a Gyulafehérvári Római Katolikus Érsekség sajtóközleményt adott ki Ferenc 

pápa lehetséges romániai látogatásával kapcsolatban, benne felsorolva az egyházat ért 
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sérelmeket, úgy mint  ingatlan-, és vagyon-visszaszolgáltatás, vagy az iskolaügy. A pápa 

romániai látogatása előtt orvosolni kellene ezeket a problémákat - véli a gyulafehérvári érsek. 

Megállapodás születhet Magyarország és Ukrajna között a kettős 

állampolgársággal kapcsolatban 

Keskeny Ernő kijevi magyar nagykövet szerint pozitív fejlemény az ukrajnai kettős 

állampolgársági mizéria közepette, hogy Orbán Viktor miniszterelnök, és Petro Porosenko 

államfő megegyezése Máltán, mely szerint államközi szerződéssel rendeznék a vitás 

kérdéseket. A kisebbségi jogok védelmében Kijevben is sok a teendő, mondta a nagykövet. 

A külhoni magyar értékgyűjtő mozgalom eddigi eredményeiről tartottak 

konferenciát 

A külhoni magyar értékgyűjtő mozgalom eddigi eredményeiről tartottak konferenciát 

hétvégén a vajdasági Palicsfürdőn, és Szabadkán egy kiállításon mutatták be a Délvidék 

értékeit. Itt beszélgetett V. Németh Zsolt, környezetügyért, agrárfejlesztésért és 

hungarikumokért felelős államtitkárral, valamint Silling Lédával, a kiállítás kurátorával 

Németh Ernő. 

Nagyváradon járt a 2017 a külhoni magyar családi vállalkozások éve körútja 

Nagyváradon tartották a nemzetpolitikai államtitkárság külhoni magyar családi vállalkozások  

éve tájékoztató körútjának első erdélyi, pártiumi állomását.Olyan vállalkozásokat szólítanak 

meg, ahol két vagy több generáció dolgozik együtt, illetve testvérek vagy házastársak 

működtetik a céget.A program keretében 600 millió forint vissza nem térítendő támogatást 

pályázhatnak meg. A kiírás május-júniusra várható. 

Arany János balladákkal örvendeztették meg a csíkszeredai járókelőket 

A Magyar Költészet Napján Arany János balladákkal örvendeztették meg a csíkszeredai 

járókelőket a Játékszín művészei. A Vörös Rébék, a walesi bárdok, Hídavatás és Mátyás anyja 

csendült fel felváltva a művészek előadásában. 

Kilencedik alkalommal szervezték meg a fogyatékkal élők versfesztiválját 

A Magyar Költészet napján - kilencedik alkalommal szervezték meg a fogyatékkal élők 

versfesztiválját. A rendezvényt a felvidéki Carissimi nonprofit alap támogatta. 

 
 


