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Nyomtatott és online sajtó 
 

Megnyitották Marosvásárhelyen a III. Székely Kongresszust 
2017. április 21. – Maszol.ro, Szekelyhon.ro, Erdély Ma 

Székelyföld jövőjének a szellemi alapját próbálja megfogalmazni a csütörtök este 

Marosvásárhelyen megnyitott III. Székely Kongresszus. A szombatig tartó tudományos 

konferencia keretében Marosvásárhelyen, Csíkszeredában és Sepsiszentgyörgyön 16 

szekcióban mintegy száz előadó tart előadást Székelyfölddel kapcsolatos témákról. A 

konferenciát levélben köszöntötte a fővédnöki szerepet vállalt Semjén Zsolt. A 

miniszterelnök-helyettes úgy vélte: „Székelyföld magyarságában való megmaradása azon áll, 

hogy egységbe tudjuk-e fogni hagyományaink megőrzését napjaink szakmai, tudományos és 

gazdasági teendőivel”. 

 

Nagyobb hangsúlyt kaphat a külföldi hétvégi magyar iskolák támogatása 
2017. április 22. – MTI, hirado.hu, Magyar Szó, Szeged Ma, Nemzeti Regiszter 

Nagyobb hangsúlyt kaphat a külföldi hétvégi magyar iskolák támogatása, miután egyre több 

diákot íratnak be ezekbe az intézményekbe - mondta a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért 

felelős helyettes államtitkára szombaton telefonon adott nyilatkozatában az MTI-nek. Szilágyi 

Péter Frankfurtban a Hesseni Magyar Oktatási Fórumon vett részt, amelyen megismerte a 

németországi hétvégi magyar iskolák tapasztalatait, illetve jövőbeni igényeiket. Elmondása 

szerint a vezetők arról számoltak be, hogy az általában önkéntes alapon szerveződő oktatáson 

sok határon túli magyar is részt vesz: van, ahol 20-30, de van, ahol 130-150 diák is tanul a 

hétvégén. 

 

További két évig vezeti Szilágyi Zsolt az EMNP-t  
2017. április 22. – transindex.ro, Maszol.ro, Krónika, Magyar Idők, Magyar Hírlap 

Az Erdélyi Magyar Néppárt V. Országos Küldöttgyűlése elnöknek választotta Szilágyi Zsoltot, 

aki így további két évig vezetheti a pártot. A szervezet elnökségét hétről kilenc főre bővítették 

ki, s az újonnan bekerült tagoknak köszönhetően, az Országos Küldöttgyűlés fiatalított is az 

Országos Elnökségben - közölte az EMNP sajtóirodája. A tanácskozás résztvevői ügyvezető 

elnöknek Toró T. Tibort, a párt Stratégiai Bizottságának korábbi elnökét, ifjúsági alelnöknek 

pedig – a Minta jelöltjeként – Tőke Ervint, a párt ifjúsági szervezetének elnökét választották.  

 

Sikeresek voltak Magyar Levente magyar gazdaságfejlesztést népszerűsítő 
körútjai Kárpátalján 
2017. április 21. – MTI, hirado.hu, Magyar Hírlap, Kárpátinfo, Kárpátalja, karpatalja.ma 

Magyar Levente, a Külgazdasági és Külügyminisztérium gazdaságdiplomáciáért felelős 

államtitkára sikeresnek ítéli a magyar kormány kárpátaljai magyar vállalkozásoknak nyújtott 

gazdaságfejlesztési támogatását népszerűsítő, pénteken záruló három körútját, amelyek során 

a Magyarországgal szomszédos ukrajnai megye mintegy 40 településén közel háromezer 
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http://www.maszol.ro/index.php/tarsadalom/79771-megnyitottak-marosvasarhelyen-a-iii-szekely-kongresszust
http://www.hirado.hu/2017/04/22/nagyobb-hangsulyt-kaphat-a-kulfoldi-hetvegi-magyar-iskolak-tamogatasa/
http://itthon.transindex.ro/?hir=46881
http://www.hirado.hu/2017/04/21/sikeresek-voltak-magyar-levente-magyar-gazdasagfejlesztest-nepszerusito-korutjai-karpataljan/
http://www.hirado.hu/2017/04/21/sikeresek-voltak-magyar-levente-magyar-gazdasagfejlesztest-nepszerusito-korutjai-karpataljan/
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magyar vállalkozóval találkozott. Az egy hónapon belül harmadik hivatalos kárpátaljai 

látogatásának mezőkaszonyi állomásán Magyar Levente az MTI-nek nyilatkozva fontosnak 

nevezte, hogy személyes jelenlétével is igyekezett növelni a bizalmat a kárpátaljai magyar 

vállalkozókban, akik - mint fogalmazott - történelmi okokból eleve szkeptikusan viszonyulnak 

minden olyan ígérethez, amely államtól érkezik. 

 

Magyar nyelvű vasúti helységnévtáblák Dunaszerdahelyen és Komáromban 
2017. április 21. – MTI, bumm.sk, Felvidék Ma, hirek.sk, Új Szó, Körkép 

Magyar nyelvű vasúti helységnévtáblákat leplezett le Érsek Árpád közlekedésügyi miniszter 

Dunaszerdahely és Révkomárom vasútállomásain pénteken. A felvidéki magyar közösség az 

elkezdett kétnyelvűsítés folytatását várja. A közlekedési miniszter őszre ígér 

törvénymódosítást. Az azonban a jelek szerint nem valószínű, hogy az új szabályozás teljes 

kétnyelvűséget hoz a vasúti közlekedés területén. Őry Péter, az MKP Országos Tanácsának 

elnöke a magyar nyelvű táblák kihelyezéséről az MTI-nek azt mondta: ezt egy olyan pozitív 

irányba tett lépésként értékelik, amely egy folyamat kezdete kell, hogy legyen. Rámutatott: a 

táblák mostani kihelyezése eddig nem párosult a törvényi háttér megváltoztatásával, amit 

mindenképpen rendezni kell. Hangsúlyozta: az MKP és a civil szervezetek a közlekedési 

kétnyelvűség átfogó megvalósítását tűzték ki célul, mert annak lehet identitásmegőrző és 

erősítő hatása a felvidéki magyarok körében. "A magyarok által lakott területeken nem ötven 

vagy hatvan tábla van, hanem több ezer" – mutatott rá Őry Péter, megjegyezve: a teljes körű 

közlekedési kétnyelvűség jelenléte Európa országaiban nem kivétel, hanem gyakorlat. 

 

Szabad egyetemet rendez a Magyar Nemzeti Kereskedőház külhoni magyar 
borászoknak 
2017. április 22. – MTI, karpatalja.ma, Kárpátalja, Webrádió 

A Kárpát-medence fiatal magyar borászai közötti tapasztalatcserét, a szakmai ismeretek 

bővítését, az exportcélú összefogást és a közös, piacképes árualapok kialakítását segíti a 

kétnapos Pannon Vinersitas Szabadegyetem, amelyet első alkalommal rendez meg a Magyar 

Nemzeti Kereskedőház (MNKH) a Junibor Fiatal Borászok Egyesületének szakmai 

támogatásával. Csaknem 100 kárpát-medencei magyar borászat vesz részt április 20-22. 

között a szőlész-borász rendezvényen Ópusztaszeren, a hagyományteremtő jelleggel életre 

hívott szakmai fórum és képzés célja, hogy erősítse az anyaországi és a határon túli magyar 

borászatok közötti együttműködést, illetve elősegítse az együttes nemzetközi piacra lépéshez 

szükséges közös árualapok feltérképezését – közölte a kereskedőház pénteken. 
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http://www.hirek.sk/belfold/20170421182825/Magyar-nyelvu-vasuti-helysegnevtablak-Dunaszerdahelyen-es-Komaromban.html
http://www.karpatalja.ma/kitekinto/karpat-medence/szabad-egyetemet-rendez-a-magyar-nemzeti-kereskedohaz-kulhoni-magyar-boraszoknak/
http://www.karpatalja.ma/kitekinto/karpat-medence/szabad-egyetemet-rendez-a-magyar-nemzeti-kereskedohaz-kulhoni-magyar-boraszoknak/
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Új mottója lesz az RMDSZ-nek, amit Wesselényitől kölcsönzött 
2017. április 20. – transindex.ro,  

Nem hátrálunk meg! mottóval folytatja az RMDSZ a munkát a következő években, amely a 

Szilágyságból, a zilahi kongresszuson indul. Elkezdte a zilahi kongresszust előkészítő 

Szövetségi Képviselők Tanácsának ülését az RMDSZ. Kelemen Hunor politikai 

beszámolójában elmondta, el kell dönteni, milyen pályán mozog majd az RMDSZ a következő 

két évben. Fontosnak tartja azt, hogy különböző régiókba tudják elvinni a kongresszust, mert 

ez egy odafordulást, párbeszédkészséget is magában rejt.  

 

A PNL szerint diszkriminatív is lehet az egészségügyben anyanyelvi beszélőket 
biztosító törvény  
2017. április 20. – transindex.ro  

Az egészségügyi reformról szóló, 2006/95-ös, illetve a szociális ellátást szabályozó, 2011/292-

es törvénnyel kapcsolatban elfogadott módosítások "akadályozzák az érintett intézmények 

tevékenységét, ugyanakkor többletköltséget rónak a helyi hatóságokra a finanszírozási forrás 

megjelölése nélkül" - többek között erre hivatkozva támadta meg a PNL és a PMP az 

alkotmánybíróságon azt a törvénymódosítást, amely a kisebbségek anyanyelvén beszélő 

személyzet alkalmazására kötelezi a kórházakat és a szociális szolgáltatásokat nyújtó 

intézményeket.  

 

Megalakult a Maros megyei RMDSZ ügyvezető elnöksége 
2017. április 20. – Szekelyhon.ro,  

A Maros megyei RMDSZ Területi Képviselők Tanácsának (TKT) április 20-ai ülésén 

megszavazták az ügyvezető elnökséget. A testület továbbra is bizalmat szavazott Kovács 

Levente ügyvezető elnöknek. A Maros megyei RMDSZ Területi Képviselők Tanácsának (TKT) 

csütörtöki ülésén Péter Ferenc megyei elnök javaslatára megalakult a szövetség megyei 

szervezetének ügyvezető elnöksége. 

 

Szabályosnak minősítette a táblabíróság a bizonyítékgyűjtést Horváth Anna 
ügyében  
2017. április 21. – transindex.ro, Maszol.ro, Krónika,  

A táblabíróság elutasította Horváth Anna kifogásait és megállapította, hogy DNA szabályosan 

gyűjtött bizonyítékokat Kolozsvár volt alpolgármestere ügyében. Horváth Annát befolyással 

való üzérkedés és pénzmosás vádjával állította bíróság elé a DNA tavaly decemberben, arra 

hivatkozva, hogy hatvan fesztiválbérletet fogadott el a júniusi választási kampányban 

tevékenykedő önkéntesei számára egy ingatlanfejlesztőtől, cserében pedig állítólag 

megsürgette számára a városházán egy építési engedély kiadásához szükséges jóváhagyások 

kibocsátását. 
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http://itthon.transindex.ro/?cikk=26595
http://itthon.transindex.ro/?hir=46860
http://itthon.transindex.ro/?hir=46860
https://szekelyhon.ro/aktualis/megalakult-a-maros-megyei-rmdsz-ugyvezeto-elnoksege
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Újabb székely zászlóra csapott le a háromszéki prefektus 
2017. április 21. – Maszol.ro, Krónika, Szekelyhon.ro,  

A székely zászló köztérről való eltávolítását kéri a háromszéki prefektus Mikóújfalu 

önkormányzatától. Demeter Ferenc a háromszéki község polgármestere arról számolt be, 

hogy a prefektúra egy rutinellenőrzést tartott a településen és kiszúrták a községháza előtt 

lévő I. és II. világháborús hősök emlékművére kitűzött székely zászlót. Ezt követően 

felszólítást küldtek, hogy a kék-arany színű lobogót el kell távolítani mivel az közterületen van 

kitűzve. 

 

Sepsiszentgyörgyön is elkezdődött a harmadik Székely Kongresszus 
2017. április 21. – Maszol.ro, Szekelyhon.ro,  

„Fel kell oldani a tradíció és modernitás közti konfliktust, mert kisebbségi létünkben 

túlértékelődhet a hagyományok jelentősége. A kongresszus Székelyföld modernizációjára 

keresi a válaszokat”, mutatott rá megnyitó beszédében Bodó Barna a Sapientia EMTE tanára, 

az egyetem sepsiszentgyörgyi székhelyén pénteken elkezdődött kétnapos, tudományos 

rendezvényen. Bodó Barna szerint Székelyföld az egész erdélyi magyarság és székelyek 

számára is eszmeiség, kötődés és szolgálat, közösségi megmaradásunk sarokköve, és a 

megerősítő háttér.  

 

A helyi termékek fontossága Székelyföldön 
2017. április 21. – Szekelyhon.ro,  

A helyi gazdaság és a helyi termékek szerepe Székelyföld gazdaságában – ebben a témában 

tartott előadást dr. Lázár Ede, a Sapientia EMTE Csíkszeredai Karának dékánja pénteken az 

egyetemen. A szakember a III. Székely Kongresszuson szólalt fel. A szakember szerint 

jelenleg a székelyföldi gazdaság három lábon áll: az első a faipar, a második a turizmus, a 

harmadik pedig a helyi termékek és az ezekhez kapcsolódó vállalkozások. 

 

Kórházakban magyarul: május 10-én tárgyalja az alkotmánybíróság az ellenzék 
kifogásait 
2017. április 21. – Maszol.ro 

Május 10-én tárgyalja az alkotmánybíróság azt a beadványt, amellyel a Nemzeti Liberális Párt 

(PNL) és a Népi Mozgalom Párt (PMP) megtámadta az egészségügyi törvényt, valamint a 

szociális ellátást szabályozó törvényt módosító jogszabályt - nyilatkozták az Agerpres 

hírügynökségnek a taláros testület képviselői. A PNL és a PMP arra hivatkozva emelt 

alkotmányossági kifogást az egészségügyi reformról szóló, 2006/95-ös, illetve a szociális 

ellátást szabályozó, 2011/292-es törvénnyel kapcsolatban elfogadott és a kisebbségek 

számára kedvező módosítások ellen, hogy azok „akadályozzák az érintett intézmények 

tevékenységét, ugyanakkor többletköltséget rónak a helyi hatóságokra a finanszírozási forrás 

megjelölése nélkül”.  
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http://www.maszol.ro/index.php/belfold/79802-ujabb-szekely-zaszlora-csapott-le-a-haromszeki-prefektus
http://www.maszol.ro/index.php/tarsadalom/79798-sepsiszentgyorgyon-is-elkezd-dott-a-harmadik-szekely-kongresszus
https://szekelyhon.ro/aktualis/a-helyi-termekek-fontossaga-szekelyfoldon
http://www.maszol.ro/index.php/belfold/79801-korhazakban-magyarul-majus-10-en-targyalja-az-alkotmanybirosag-az-ellenzek-kifogasait
http://www.maszol.ro/index.php/belfold/79801-korhazakban-magyarul-majus-10-en-targyalja-az-alkotmanybirosag-az-ellenzek-kifogasait
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Kórházakban magyarul: végre elárulták, miért fordult az alkotmánybírósághoz a 
PNL 
2017. április 21. – Maszol.ro 

Formai és tartalmi kifogásokra hivatkozva támadta meg az alkotmánybíróságon a PNL az 

egészségügyi törvénynek a kisebbségeket érintő módosításait - derül ki abból a közleményből, 

amelynek megjelenését a Maszolnak már korábban beharangozta a párt ügyvivő elnöke. 

Raluca Turcantól azt szerettük volna megtudni, hogy mi okozta a PNL „pálfordulását”az 

RMDSZ által kezdeményezett törvénymódosítás esetében. Az ellenzék, így a liberálisok is 

megszavazták a képviselőház plénumában a törvénymódosítást, amely a kisebbségek 

anyanyelvén beszélő személyzet alkalmazására kötelezi a kórházakat és a szociális 

szolgáltatásokat nyújtó intézményeket, később viszont megóvták a jogszabályt az 

alkotmánybíróságon. 

 

Kelemen Hunor: versenyfutás indult a kisebbségellenességben 
2017. április 21. – Krónika 

Kelemen Hunor szerint a román parlament jobboldali ellenzéki pártjai versenyt futnak 

egymással a kisebbségellenességben. Az RMDSZ elnöke pénteken a Szövetségi Képviselők 

Tanácsa (SZKT) kolozsvári ülésén tartott politikai beszámolójában minősítette így azt a tényt, 

hogy csütörtökön három ellenzéki párt képviselői alkotmánybírósági óvást nyújtottak be a 

kórházi anyanyelvhasználatot elősegítő törvénymódosítások ellen. 

 

Politikai vita az SZKT ülésén: „Van-e véletlen vagy nincs?” 
2017. április 21. – Maszol.ro 

Az egészségügyben történő anyanyelv-használatról szóló törvénnyel kapcsolatos ellenzéki 

magatartás visszatérő témája volt a Szövetségi Képviselők Tanácsa kolozsvári ülésének 

politikai vitáján. Markó Béla, az RMDSZ volt elnöke úgy fogalmazott, a szövetség elmúlt 

hónapok béli politikai megnyilvánulásaival azonosulni tud, és jónak tartja mindazt, amiért a 

képviselők felszólaltak a parlamentben az elmúlt hetekben, hónapokban. A politikus 

elmondta, bízik abban, hogy az alkotmánybíróság visszautasítja a Nemzeti Liberális Párt 

(PNL), a Mentsétek Meg Romániát Szövetség (USR) és a Népi Mozgalom Pártjának (PMP) 

beadványát, amely szerinte arra figyelmezteti a magyar embereket, hogy a magyar közösség 

ugyan megfogalmazhat elvárásokat, de ezeket csak nehezen lehet a parlamentben 

érvényesíteni. 

 

Németh Zsolt az EMNP rendezvényén: az erős önkormányzatok az erdélyi 
autonómiák alapjai lehetnek  
2017. április 22. – transindex.ro, Maszol.ro, Krónika,  

Péntek délután Székelyudvarhelyen ülésezett az Erdélyi Magyar Néppárt Országos 

Önkormányzati Tanácsa. A munkaülésen több mint száz néppártos helyi- és megyei tanácsos 

vett részt, akiket Németh Zsolt, a Fidesz országgyűlési képviselője, a Magyar Országgyűlés 

Külügyi bizottságának elnöke és Gálfi Árpád, Székelyudvarhely polgármestere is köszöntött. 
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http://www.maszol.ro/index.php/belfold/79788-korhazakban-magyarul-vegre-elarultak-miert-fordult-az-alkotmanybirosaghoz-a-pnl
http://www.maszol.ro/index.php/belfold/79788-korhazakban-magyarul-vegre-elarultak-miert-fordult-az-alkotmanybirosaghoz-a-pnl
https://kronika.ro/erdelyi-hirek/kelemen-hunor-versenyfutas-indult-a-kisebbsegellenessegben
http://www.maszol.ro/index.php/belfold/79811-politikai-vita-az-szkt-ulesen-van-e-veletlen-vagy-nincs
http://itthon.transindex.ro/?hir=46870
http://itthon.transindex.ro/?hir=46870
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Rövid köszöntőjében Németh Zsolt elmondta, saját politikai tapasztalatai is azt mutatják, az 

önkormányzati sikerek hatalmas erőt jelentenek egy politikai közösség életében, majd 

hozzátette: az erős önkormányzatok az erdélyi autonómiatörekvések alapjai lehetnek a 

Partiumtól Székelyföldig.  

 

A katolikus líceum ügyében a tanügyminisztérium térfelén a labda  
2017. április 22. – transindex.ro, Maszol.ro,  

A tanügyminisztériummal május másodikán egyeztet Bukarestben a küldöttség, amely azt 

szeretné, hogy az intézmények helyzete felsőbb utasításra oldódjon meg. Szerdán és 

csütörtökön rendkívüli tanácsülés keretében vitatták meg a marosvásárhelyi iskolahálózat, 

valamint a katolikus teológiai líceum helyzetét. A tanácsülés napirendjén az RMDSZ-frakció 

által benyújtott két határozattervezet szerepelt, amelyek megvitatása után arra a 

következtetésre jutottak, hogy ismét a tanügyminisztériumhoz kell fordulniuk az illetékes 

intézményeknek a 8 oktatási tanintézmény, köztük a katolikus teológiai líceum helyzetének 

tisztázása végett.  

 

Borboly: Székelyföld legfontosabb gazdasági erőforrása az emberi erőforrás  
2017. április 23. – transindex.ro 

„Székelyföld és ezen belül Hargita megye legfontosabb gazdasági erőforrását az emberi 

erőforrás képezi: a megbízható, kompetens munkaerő és a vállalkozó szellemű, innovatív, 

megoldásokat kereső vállalkozói szellem, ami a székely közösséget jellemzi" – jelentette ki 

Borboly Csaba, Hargita Megye Tanácsának elnöke április 21-én a Csíkszeredában, a Sapientia 

egyetemen megrendezett III. Székely Kongresszuson, Az önkormányzatok és az intézmények 

szerepe a székelyföldi régióban című szekcióban. Hangsúlyozta: általában el kellene érni, 

hogy ha gazdaságfejlesztésről van szó, akkor minden anyagba kerüljön be az emberi 

erőforrás, mint a gazdaság legfontosabb erőforrásának fejlesztése.  

 

Változásokra számít a magyar–román viszonyban Németh Zsolt 
2017. április 23. – szekelyhon.ro,  

Óvatos optimizmussal nyilatkozott a magyar–román kapcsolatokról sepsiszentgyörgyi 

könyvbemutatóján Németh Zsolt, a magyarországi Országgyűlés külügyi bizottságának 

elnöke. Pénteken a Tein Teaházban ismertették a magyarországi politikus Hitünkből értékek 

következnek című, tavaly megjelent, több mint ezer oldalas könyvét, amely a 2002 és 2016 

közötti nemzetpolitikáról szól.  

 

Székelyföld jövőjéről egyeztettek 
2017. április 23. – Krónika, Szekelyhon.ro,  

A migrációról, a tradíció és a modernitás közötti konfliktusról, valamint a vállalkozások és a 

közbirtokosságok szerepéről is szó esett a hétvégén három helyszínen zajlott 3. Székely 

Kongresszus előadásain. „Székelyföld magyarságában való megmaradása azon áll, hogy 

egységbe tudjuk-e fogni hagyományaink megőrzését napjaink szakmai, tudományos és 

gazdasági teendőivel” – ezt az üzenetet fogalmazta meg levélben az immár harmadik 
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https://szekelyhon.ro/aktualis/valtozasokra-szamit-a-magyarnroman-viszonyban-nemeth-zsolt
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alkalommal sorra került Székely Kongresszus résztvevői számára Semjén Zsolt, Magyarország 

miniszterelnök-helyettese, a három helyszínen zajlott rendezvénysorozat fővédnöke. 

 

Kastélyokkal és kúriákkal vonzanak turistákat Erdélybe 
2017. április 23. – Maszol.ro, Krónika, Szekelyhon.ro,  

Háromszék a kúriák, udvarházak és kastélyok földje, hiszen a térség összesen 165 ilyen jellegű 

épülettel büszkélkedik a térség, mutatott rá Tamás Sándor. Kovászna Megye Tanácsának 

elnöke a „Kastély Erdélyben” című hétvégi konferencián kifejtette: Háromszék nem fog 

magyarországi és más térségbeli kastélyokkal versenyezni, de élen jár a kúriák és kastélyok 

számát illetően Erdélyben, a Kárpárt-medencében. 

 

Borszéken ingyen telekkel ösztönzik itthon maradásra a fiatalokat 
2017. április 23. – Szekelyhon.ro,  

Házépítésre biztosít ingyenesen közművesített területeket a 35 éven aluli helybéliek számára 

Borszék önkormányzata, ezzel ösztönzi a fiatalok itthon maradását. Idén 26 telket adtak 

használatba a kérvényezőknek, de a 2008 óta zajló program során összesen 47-en jutottak 

ilyen típusú támogatáshoz. 

 

Pozitív diszkriminációban részesítik a nőket 
2017. április 24. – Krónika 

Az SZKT-n elfogadott alapszabály-módosítások egyike szerint az RMDSZ helyi döntéshozó 

testületeiben egyharmados arányt kell biztosítani a nők számára; ahol ez nem lehetséges, ott 

a felettes testület adhat felmentést az arányossági kritérium teljesítése alól. 

Kompromisszumos megoldásként azt is elfogadta a miniparlament, hogy 15 százalékos kvótát 

kell biztosítani a szövetség nőszervezetének a területi és országos testületekben. A módosító 

javaslatról az RMDSZ május 13-án Zilahon tartandó kongresszusa mondja ki a végső szót, 

amely a Nem hátrálunk meg mottót kapta. Porcsalmi Bálint ügyvezető elnök elmondta, a 

kongresszusra több mint 1100 résztvevőt − 800 küldöttet, 200 meghívottat és 100 újságírót − 

várnak, az esemény pedig főként a tervezésről és a feladatmegjelölésről fog szólni. 

 

Iskolabusz: indul a tesztelés a Kis-Csallóközben 
2017. április 22. – Új Szó 

Az Új Szó információi szerint május 2-án indul az iskolabuszprogram tesztelése a Kis-

Csallóközben. Azt még nem lehet tudni, hogy országos szintre mikor terjeszthetik ki a 

programot. Az viszont biztos, hogy a bősi vízi erőmű által elzárt településeken – Bodakon, 

Vajkán és Doborgazon – a nyári szünetig biztos járni fog a busz. A próbaüzemmód teljes 

költségét az oktatási minisztérium állja. „Arról egyelőre még nincs végleges döntés, hogy ha a 

program élesben is elindulna, akkor melyik tárca állná a költségeket” – mondta Érsek Árpád 

közlekedési miniszter. 
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Őry Péter: A szülőföld megtartó erejének erősítése a cél 
2017. április 22. – Felvidék Ma 

Őry Péter, a Magyar Közösség Pártja Országos Tanácsának elnöke és Csallóközcsütörtök 

település polgármestere volt a Pátria Rádió szombati, Vitassuk meg című élő vitaműsorának 

vendége. A budapesti Fidesz-MKP találkozó kapcsán Őry Péter elmondta, hogy a megyei 

választásokról nem folytattak eszmecserét, elsősorban azok a kérdések kerültek napirendre, 

melyek a felvidéki magyarság megmaradását segítik elő. A magyarországi támogatások célja, 

hogy a magyar vállalkozók otthon boldoguljanak, és így erősödjön a szülőföld megtartó ereje. 

 

A Szép Magyar Beszéd országos döntője Kassán 
2017. április 23. – Felvidék Ma 

Az oktatásügyi minisztérium által szervezett háromnapos versenynek 18. alkalommal adott 

otthont a Márai Sándor Gimnázium és Alapiskola. Április 21-én 52 diák mérettette meg 

magát, négy kategóriában. A szövegértelmezés és alkotás örömét és kihívásait tapasztalhatták 

meg az anyanyelvünket ápoló versenyzők. 

 

„Nem fennmaradni, hanem erősödni és gyarapodni akarunk” 
2017. április 24. – Felvidék Ma 

A felvidéki magyar szomjazza a sikert, a győzelmet magunkénak érezzük – hangzott el a lévai 

köztemetőben a nagysallói csata 168. évfordulója alkalmából tartott megemlékezésen. 

Hagyományosan a Csemadok lévai alapszervezete által április 23-án megszervezett 

megemlékezésen a lévaiak mellett a felvidéki és magyarországi nemzettársak is jelen voltak. 

 

Készül az MKP csodafegyvere 
2017. április 24. – Új Szó 

Több tízmilliárd forintos nagyságrendű pénzcsomagot ígér a közeljövőben a magyar kormány 

Dél-Szlovákia számára. A felhasználásával kapcsolatban egyelőre kevés konkrétumot árul el a 

budapesti kormányzat. Stratégiai partnere, az MKP, melynek a vonatkozó program 

előkészítése a feladata. Az azonban már most látszik, hogy a pénzcsomag komoly politikai 

viták terepe lehet. A pénzcsomag a megyei kampányban is komoly szerepet játszhat – a Híd a 

minap arról beszélt, hogy a fejlesztési program által a Fidesz belép a szlovákiai politikai 

ringbe, Bugár Béla pedig egyenesen azt mondta, szerinte az MKP a hozzá közel állókat fogja 

előnyben részesíteni. Arról, hogy a fejlesztési csomagot „választási csodafegyverként” is lehet 

használni, vajdasági beszámolók is szólnak. 

 

Hunyadi János tiszteletére emelnek emlékművet a zimonyi rakparton 
2017. április 21. – Pannon RTV 

A belgrádi képviselő-testület jóváhagyta, hogy a szerb fővárosban emlékművet emeljenek 

Hunyadi János tiszteletére. A magyar nagykövetség által kezdeményezett projektum a 

zimonyi rakparton valósul meg. A szükséges pénzforrást Magyarország biztosítja. Az 

Fe
lv

id
é

k
 

V
a

jd
a

sá
g

 

http://felvidek.ma/2017/04/ory-peter-a-szulofold-megtarto-erejenek-erositese-a-cel/
http://felvidek.ma/2017/04/a-szep-magyar-beszed-orszagos-dontoje-kassan/
http://felvidek.ma/2017/04/nem-fennmaradni-hanem-erosodni-es-gyarapodni-akarunk/
http://pannonrtv.com/web2/?p=327024


 

 

 

Napi Nemzetpolitikai Sajtószemle – 2017. április 24. 
9 

emlékmű megépítésének célja a két nép történelmi kapcsolatáról szóló tudat népszerűsítése. 

A képviselő-testület ülésén döntöttek az első szovjet űrhajós, Jurij Gagarin emlékét idéző 

szobor építéséről is 

  

Heves vita a zentai KKT ülésén 
2017. április 21. – Vajdasági RTV 

Nem szavazták meg a Zentai Thurzó Lajos Magyar Művelődési Központ megalakításáról szóló 

javaslatot a Zentai Községi Képviselő-testület 18. ülésén. A több mint 11 órásra sikeredett 

összejövetelen összesen 33 napirendi pontot vitattak meg a képviselők. 

  

Újvidék: Felvételi felkészítő tábor az MNT szervezésében 
2017. április 22. – Vajdaság Ma 

Kétnapos felvételi felkészítő tábor kezdődött szombaton Újvidéken a Magyar Nemzeti Tanács 

szervezésében. Az előadásokon olyan fiatalok vesznek részt, akik a középiskola elvégzése után 

valamely egyetem karán kívánják folytatni tanulmányaikat. A tábort tantermi felkészítő órák 

előzték meg, ahol 14 tantárgyból folyt az oktatás (magyar nyelv és irodalom, angol nyelv, 

német nyelv, matematika, kémia, biológia, szociológia, pszihológia, földrajz, informatika, 

alkotmány, történelem, filozófia és közgazdaságtan), a táborban viszont 13 tantárgyból 

kapnak szakmai segítséget. 

  

A haladók soraiból kerül ki a kormányfő 
2017. április 24. – Pannon RTV 

Az új szerb kormányfőt mindenképpen a Szerb Haladó Párt soraiból kell kiválasztani, hiszen 

ez az üzenete Szerbia polgárainak – jelentette ki Zorana Mihajlović, a haladók elnökségi tagja. 

Mint mondta, a választópolgárok a köztársasági elnökválasztáson döntöttek erről, amikor is 

nagy számban Aleksandar Vučićra szavaztak. Hozzátette azonban, hogy nincsenek 

fenntartásai azzal kapcsolatban, hogy a koalíciós partner Szerbiai Szocialista Párt esetleg 

nagyobb szerepet kapjon majd az új kormányban. 

  

Öt szerbiai önkormányzatban tartanak helyhatósági választásokat 
2017. április 23. – Pannon RTV 

Helyi választást tartanak vasárnap öt szerbiai önkormányzatban – a városi, illetve községi 

képviselőkről döntenek. Kevevárán és Kosjerićben rendes, míg Zaječarban, Hódságon és 

Verbászon rendkívüli önkormányzati választást tartanak. A Köztársasági Választási Bizottság 

arról számolt be, hogy a voksolások nagyobb rendellenesség nélkül zajlanak. A választásokat 

figyelő CRTA polgári csoportosulás arra figyelmeztetett, hogy Zaječar nyolc választóhelyén 

történtek szabálytalanságok. A voksolásokon viszonylag alacsony a részvételi arány, kevesen 

éltek szavazati jogukkal. A kora délutáni órákig a legtöbb helyen nem emelkedett 20 százalék 

fölé a részvétel. Részeredmények a késő esti órákban várhatók. 
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A Prosperitati támogatásával megvásárolt mezőgépek bemutatója a 
magyarkanizsai vásárban 
2017. április 23. – Vajdaság Ma, Pannon RTV 

A felújított magyarkanizsai vásártéren vasárnap tartották meg az idei első áru-, jószág- és 

kézműves kirakodóvásárt. A vásár keretében bemutatták a Prosperitati pályázatain nyert 

mezőgazdasági gépeket és eszközöket is. A Prosperitati első három körében nagyon jól 

szerepeltek a magyarkanizsai mezőgazdasági termelők, hiszen a községben megnyert 

pályázatok nagy többsége hozzájuk került, hangoztatta Juhász Bálint, a Prosperitati 

Alapítvány ügyvezetője. Juhász Bálint elmondta még, hogy folyamatban van az új pályázatok 

tervezése, amelyek között várhatóan újra ott lesz a földvásárlás lehetősége és a nagy értékű 

mezőgazdasági gépek hitelkonstrukciója is. Az új pályázatokat az alapítvány még az idei év 

első felében meg fogja jelentetni. 

  

Ada: Ötvenöt éves a Műszaki Iskola 
2017. április 23. – Vajdaság Ma 

Az adai Műszaki Iskola idén ünnepli fennállásának 55. évfordulóját, amelynek alkalmából 

április 24. és 28. között egyhetes rendezvénysorozattal készülnek az érdeklődők számára. 

Ennek keretében rendhagyó szakmai kiállítást terveznek, amelyet minden nap 9 és 12, 

valamint 16 és 19 óra között tekinthetnek meg a látogatók az iskola melletti filagóriában és az 

iskola előcsarnokában. 

 

Brenzovics László: Kisszelmenc története a kárpátaljai magyarság múltjának 
fontos része 
2017. április 22. – MTI, karpatalja.ma, Kárpátalja 

A kárpátaljai magyarság 20. századi történetének egyik legfontosabb összefoglalójaként 

beszélt Zelei Miklós A kettézárt falu című munkájáról a mű harmadik, javított, bővített 

kiadásának szombati bemutatóján Brenzovics László. A Kárpátaljai Magyar Kulturális 

Szövetség elnöke a 24. Budapesti Nemzetközi Könyvfesztiválon hangsúlyozta: a Trianont 

követő évtizedekben rendkívül abszurd és tragikus volt a kárpátaljai magyarok sorsa, hiszen 

már az első világháború után is csak stratégiai indokok alapján, a gazdasági és az emberi 

szempontokat figyelmen kívül hagyva húzták meg a határokat. Hozzátette: a második 

világháború végén tovább romlott a helyzet, következett a magyarok megtizedelése, a 

Szovjetunióhoz került Kisszelmenc lakói számára pedig "sokkal közelebb volt Vlagyivosztok, 

mint Nagyszelmenc" a csehszlovák határ túloldalán. 

 

FM-államtitkár: elsődleges az agrárgazdasági kapcsolatok fejlesztése Ukrajnával 
2017. április 21. – MTI, hirado.hu, karpatalja.ma 

Ukrajna és Magyarország között az első helyen az agrárgazdasági kapcsolatok fejlesztése 

szerepel - mondta Bitay Márton, a Földművelésügyi Minisztérium (FM) állami földekért 

felelős államtitkára pénteken a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Kisvárdán. Bitay Márton egy 

V
a

jd
a

sá
g

 
K

á
rp

á
ta

lj
a
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magyar-ukrán mezőgazdasági üzleti fórumon tartott sajtótájékoztatón elmondta, egyebek 

közt a szántóföldi növénytermesztés, az akvakultúra, az állategészségügy és az 

erdőgazdálkodás területén lehet szorosabbra fűzni a kapcsolatokat a két ország között. Az 

üzleti fórumon bemutatott termékek is jelzik, hogy a két ország jó úton halad, egyre több 

üzleti kapcsolat jön létre Ukrajna és Kárpátalja, illetve Magyarország között - fogalmazott. 

 

Az utak állapota miatt beadványt intéz a kormányhoz a Kárpátaljai Megyei 
Tanács 
2017. április 22. – karpatalja.ma 

A beadvánnyal reagálni kívánnak a rossz utak miatti társadalmi feszültségre, és ösztönözni 

próbálják az útminőség javítását Kárpátalján. A hírt a megyei tanács honlapján tették közzé. 

Jelenleg a megye az utak karbantartására igényelt átlagos évi költségeknek mindössze a tíz 

százalékával rendelkezik. 

 

Gyermekközpontú múzeumlátogatás 
2017. április 23. - Volksgruppen 

Április 22-én, szombaton bécsi magyar gyerekeknek egy interaktív múzeumlátogatáson volt 

alkalmuk részt venni. A Museumfun alapítója, Liszkay Veronika, bécsi magyar 

múzeumpedagógus rendszeresen tart vezetéseket Bécs ismert múzeumaiban: a Klimt-

villában, Belvederében és Albertinában. 

 

Elektronikus sajtó 

 

Határok nélkül 

2017. április 21. – Kossuth Rádió 

Szeptemberig Szlovákia több mint ötven vasútállomására helyeznek ki magyar 

helységnévtáblákat 

Szlovákia közlekedésügyi minisztere, Érsek Árpád és Bugár Béla, a parlament alelnöke péntek 

délután leleplezte a magyar vasúti táblát Dunaszerdahelyen. Szeptemberig több mint ötven 

vasútállomásra helyeznek ki magyar helységnévtáblákat. 

Csütörtökön Marosvásárhelyen nyitották meg a III. Székely Kongresszust 

Csütörtökön Marosvásárhelyen nyitották meg a III. Székely Kongresszust. A kétnapos 

tudományos rendezvényen három helyszínen -  Marosvásárhelyen, Csíkszeredában és 

Sepsiszentgyörgyön - közel száz előadás hangzik el. A konferenciát levélben üdvözölte Semjén 

Zsolt miniszterelnök-helyettes, a rendezvény fővédnöke, aki hangsúlyozta: „Székelyföld 
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http://www.karpatalja.ma/karpatalja/gazdasag/az-utak-allapota-miatt-beadvanyt-intez-a-kormanyhoz-a-karpataljai-megyei-tanacs/
http://www.karpatalja.ma/karpatalja/gazdasag/az-utak-allapota-miatt-beadvanyt-intez-a-kormanyhoz-a-karpataljai-megyei-tanacs/
http://volksgruppen.orf.at/magyarok/stories/2838791/
http://www.mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth/?date=2017-04-21_18:30:00&ch=mr1
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magyarságában való megmaradása azon áll, hogy egységbe tudjuk-e fogni hagyományaink 

megőrzését napjaink szakmai, tudományos és gazdasági teendőivel.” 

Régiófejlesztési, önkormányzati és gazdasági kérdésekkel kapcsolatos 

előadások a III. Székely Kongresszus csíkszeredai helyszínén 

A III. Székely Kongresszus marosvásárhelyi megnyitója után a csíkszeredai helyszínről 

küldött összeállítást a Határok nélkül tudósítója, ahol régiófejlesztési, önkormányzati és 

gazdasági, ezen belül vidékfejlesztési kérdésekkel kapcsolatos előadásokat tartottak. Most 

Kassay János adjunktus, szervező és Fábián Attila, a Soproni Egyetem dékánja, a Magyar 

Regionális Tudományi Társaság elnökségi tagja beszél Székelyföld problémáiról és esélyeiről. 

Beszélgetés Kása Zsolttal, az EMNT Temes megyei elnökével, a temesvári 

Demokrácia Központ vezetőjével 

Az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács segít a Romániában élő magyar állampolgároknak a 

választási regisztrációban a 2018-as magyarországi parlamenti választások előtt, ha korábban 

nem regisztráltak, vagy változás következett be személyi adataikban. Rövidesen a konzuli  

fogadónapokon, akár a temesvári Demokrácia Központban is igényelhető lesz a magyar 

személyi igazolvány - mondta el a Határok nélkül tudósítójának Kása Zsolt, az Erdélyi Magyar 

Nemzeti Tanács Temes megyei elnöke, a temesvári Demokrácia Központ vezetője. 

Folytatódtak Kárpátalján az Egán Ede gazdaságélénkítő programot népszerűsítő 

lakossági fórumok 

Kárpátalján a Felső-Tisza vidéken, illetve a Beregszászi járásban folytatódtak csütörtökön és 

pénteken az Egán Ede gazdaságélénkítő programot népszerűsítő lakossági fórumok. A 

Határok nélkül riporterének mikrofonja előtt először Magyar Levente gazdaságdiplomáciáért 

felelős államtitkárt halljuk. 

Látogatás a Kassától 30 km-re fekvő Péderre 

Péder Kassától 30 km-re délnyugatra, a Bódva jobb partján fekszik. A felvidéki települést 

1275-ben említik először, a 18. század elején elnéptelenedett, de még e században református 

magyarokkal újratelepítették. A falu északi részén, az úgynevezett kis Péderben álló Árpád-

kori templomot az évszázadok alatt többször átépítették. Gótikus falfestményeit lefestették. 

Régi fatornya helyett 1923-ban új kőtornyot építettek, napjainkban pedig rekonstrukciós, és 

feltáró munkák folynak a templomban, amelyet a Bethlen Gábor Alap támogat. 

 

Határok nélkül 

2017. április 22. – Kossuth Rádió 

Gion Nándor művei és műhelytitkai - Megjelent Kurcz Ádám István 

irodalomtörténész könyve az Újvidéki Rádió egykori főszerkesztőjéről, az egyik 

legjobb vajdasági magyar íróról 

http://www.mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth/?date=2017-04-22_05:30:00&ch=mr1
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Gion Nándor művei és műhelytitkai. Ez a címe Kurcz Ádám István fiatal irodalomtörténész új 

könyvének, mely az Újvidéki Rádió magyar szerkesztősége egykori főszerkesztőjéről, az egyik 

legjobb vajdasági magyar íróról szól. A Határok nélkül tudósítója telefonon érte utol a 

budapesti szerzőt, Kurcz Ádám Istvánt. A Gion Nándor művei és műhelytitkai c., a Napkút 

Kiadó gondozásában megjelent kötetet ezen a hétvégén mutatják be a Budapesti Nemzetközi 

Könyvfesztiválon. 

Idén lett volna 70 éves, de már 8 éve nincs közöttünk - A kárpátaljai születésű S. 

Benedek Andrásra emlékeznek költőtársai 

Idén lett volna 70 éves, de már 8 éve nincs közöttünk a kárpátaljai születésű S. Benedek 

András író, költő, aki az Ungvári Állami Egyetemen, magyar szakon szerzett diplomát. 1965-

ben hozta létre diáktársaival együtt a Forrás Irodalmi Stúdiót, majd 1966-ban elindította az 

írógéppel sokszorosított Együtt című irodalmi folyóiratot és maga köré gyűjtötte a tehetséges 

fiatalokat. A Határok nélkül tudósítójának összeállításában először a költőtárs, Vári Fábián 

László emlékezett S. Benedek Andrásra. 

A Kinizsi Szövetség tervei: Kárpát-medencei összefogás a kiváló törökverő 

hadvezér emlékének ápolására  

A nagyvázsonyi illetőségű Kinizsi Szövetség Kárpát-medencei összefogás a kiváló törökverő 

hadvezér emlékének ápolására azon települések között, amelyek szerepet játszottak Kinizsi 

életében. Önkormányzatok, civil szerveződések lépnek be és vesznek részt a közös 

programokon. Fábri Szabolcs János, a Szövetség főkoordinátora, Nagyvázsony polgármestere 

beszélt idei terveikről. 

A felvidéki Csécs község korai gótikus református templomában a 14. század 

első felében készült freskók nyújtanak lenyűgöző látványt 

A felvidéki Csécs község legrégibb épülete a korai gótikus stílusban épült református 

templom. A szentélyében lenyűgöző látványt nyújtanak a 14. század első felében készült 

freskók, amelyek szerencsére nemcsak töredékesen maradtak ránk. A templom már 1702-től 

a református egyház tulajdona. A lelkésznővel, Krcho Géresi Tímeával beszélgetett a Határok 

nélkül riportere. 

Az idén húsz éves bősi református gyülekezetük régi álma valósulhat meg – 

templomot építhetnek 

A közelmúltban a Határon túli magyar családi vállalkozások egyik konferenciáján találkozott 

a Határok nélkül munkatársa azzal a felvidéki vállalkozóval, aki a saját családjával és testvérei 

családjaival együtt optikus üzleteket működtet Dunaszerdahelytől egészen Rozsnyóig. Nem 

mellesleg ő a bősi református lelkipásztor, aki örömmel újságolta, hogy fiatal, idén húsz éves 

gyülekezetük régi álma valósulhat meg hamarosan. Hogy mi ez az álom? Megtudhatják a 

most következő beszélgetésből. 
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Puskás 10 - vándorkiállítás Aradon a 10 éve elhunyt, 90 éve született Puskás 

Öcsiről 

Aradon az RMDSZ székházában nyitotta meg a felcsúti Puskás Intézet és a Puskás Ferenc 

Labdarúgó Akadémia a Puskás 10 című vándorkiállítást abból az alkalomból, hogy 2016-ban 

volt a világhírű magyar labdarúgó halálának 10., most április elsején pedig születésének 90. 

évfordulója, továbbá idén 10 éves a labdarúgó-akadémia. A Határok nélkül munkatársának 

összeállítása a megnyitón készült. Az aradi kiállítást április 28-ig nézhetik meg az érdeklődők. 

 

Határok nélkül 

2017. április 23. – Kossuth Rádió 

Tisztújító Országos Küldöttgyűlést tartott az Erdélyi Magyar Néppárt 

Tisztújító Országos Küldöttgyűlést tartott az Erdélyi Magyar Néppárt. A székelyudvarhelyi 

fórumon megújult a pártvezetés és meghatározták a néppárt politikai programját a következő 

évekre. Erről beszélt az újraválasztott elnök, Szilágyi Zsolt. 

Marosvásárhelyen, Csíkszeredában és Sepsiszentgyörgyön zajlott a III. Székely 

Kongresszus 

Marosvásárhelyen, Csíkszeredában és Sepsiszentgyörgyön zajlott a III. Székely Kongresszus, 

amely célul tűzte ki a reális Székelyföld-kép megerősítését, a hagyományos keretekkel is 

számoló fejlesztés szakpolitikai elveinek megalapozását, valamint Székelyföld szakmai és  

tudományos potenciáljának a felmutatását. A csütörtöktől szombatig tartó Konferenciáról a 

Határok nélkül tudósítói készítettek összeállítást. 

A napokban jelent meg Csáky Pál, az MKP európai parlamenti képviselője 

legújabb könyve: Egy hang Közép-Európából 

A napokban jelent meg Csáky Pál, az MKP európai parlamenti képviselője legújabb könyve, 

melynek címe: Egy hang Közép-Európából. A könyvet kedden Budapesten, szerdán 

Pozsonyban mutatták be. A szerző jelenlétével erősíti az Európai Unióban azt az önálló 

külhoni magyar külpolitikát, amelyre mindannyian vágyunk, és amelyért dolgozunk  

is – mondta a budapesti bemutatón  Németh Zsolt, az Országgyűlés Külügyi Bizottságának 

elnöke,  aki szerint nagyon jó, hogy hamarosan nemcsak a szlovák, hanem az angol változata 

is elkészül ennek a kis kötetnek, mert „felnyithatja sok európai szemét a felvidéki magyarok 

problémáira.” 

 

 

 

http://www.mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth/?date=2017-04-23_18:30:00&ch=mr1
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Kárpát Expressz 

2017. április 23. – M1 

Vers- és prózamondó verseny a székelyföldi Szentivánlaborfalván 

Mivel is kezdődhetne találóbban a magyar realista színjátszás megteremtőjének emlékezete, 

mint egy vers- és prózamondó versennyel. Az izgalom már a számbavételnél érezhető volt a 

szentivánlaborfalvi iskolában, ahol tizenkilenc háromszéki és egy csíki iskola mintegy hatvan 

kisdiákja azért gyűlt össze, hogy az 1817. április 8-án született Jókainé Laborfalvi Rózát ilyen 

módon idézze meg. 

Beszélgetés Somogyi János hajdújárási gazdával 

A cseresznyefák lombkoronájának kialakítását mutatja a munkásoknak Somogyi János 

hajdújárási gazda. A délvidéki fiatalember már a negyedik generáció a családjukban, aki 

gyümölcsészettel foglalkozik.  

Megemlékezés a felvidéki Csatán 

Egy kis felvidéki községben, Csatán járunk. A ma már békés magyar falu lakói szomorú, de 

fontos megemlékezésre gyűltek össze. Csehszlovákiában közvetlenül a második világháború 

után a kollektív bűnösség elve alapján a találomra összeszedett felvidéki magyarok és 

németek ezreit brutális kegyetlenséggel kivégezték.  

A Gulágról mesél a kárpátaljai Tóth Miklós, aki csodával határos módon élte túl 

a haláltábort 

A történelmi Magyarország területéről közel 800,000 embert hurcoltak el a szovjetek a Gulág 

haláltáboraiba. Közülük mintegy háromszázezren soha nem tértek haza. Sokan Szibéria 

fagyos földjében alusszák örök álmukat. A Kolima folyó melletti uránbánya a legkegyetlenebb 

haláltábor volt. Egy kárpátaljai férfi a csodával határos módon élte túl a megpróbáltatásokat. 

 

Térkép 

2017. április 22. - Duna World 

Lassan az egész iskolával megszerettetik az olvasást az aradi Csiky Gergely Főgimnázium 11. 

osztályának diákjai, miután kortárs irodalmi szerzők könyveivel frissítették fel iskolájuk 

könyvtárát. A tanév eleje óta gyűjtik a támogatásokat és igyekeznek olyan könyveket 

vásárolni, amellyel felkeltik iskolatársaik érdeklődését és olvasásra ösztönzik őket. 

A költészetet élteti ma közel kétszáz magyarországi és érmelléki iskolás Nagyszalontán az 

Arany János Emlékév kapcsán. A gyerekek nemcsak szavalnak a város nevezetességei előtt, 

de olyan információkat is megosztanak a közönséggel, amelyeket a tankönyvekből nem 

ismerhetünk, pl. Arany János és a nagyszalontai egyházközség kapcsolatáról. 

http://www.mediaklikk.hu/video/karpat-expressz-2017-04-23-i-adas-2/
http://www.mediaklikk.hu/video/terkep-2017-04-22-i-adas/
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2000 facsemete ültetésével járultak hozzá a Hargita erdeinek megújításához a legrégebbi 

romániai civil szervezet, az Erdélyi Kárpát Egyesület civil önkéntesei. Az 1891-ben alakult 

szervezet célja a honismeret és a természetjárás népszerűsítése mellett a a természet védelme 

is, így nem először vesznek részt facsemetés ültetésében. A most elültetett fenyők kb. 100 év 

múlva alkotnak majd terebélyes erdőt. 

A népszerű Republic együttes annak idején könnyen értelmezhető, szókimondó és őszinte 

dalszövegeivel vált híressé. Ma már ismertek határon innen és túl, koncerteznek Erdélyben, a 

Felvidéken, de Kárpátalján és a Vajdaságban is többször jártak már. Az együttes 

hagyományaihoz hűen idén is sok Kárpát-medencei városban lép fel, tavaszi és nyári 

turnéjukon már a télen született új dalaik is hallhatóak lesznek. 

Aradra érkezett a Puskás 10 vándorkiállítás, az évszázad mérkőzésének kikiáltott londoni 6:3 

kapcsán indult útjára. Újságcikkek, valamint az aranycsapat több tagjának személyes tárgyai 

is láthatóak a tárlaton, amely első sorban Puskás Ferenc életútját és pályafutását tárja a 

látogatók elé. A kiállítás Aradon április 28-ig lesz látható, de több erdélyi nagyvárosban is 

látható lesz majd. 

 

Öt kontinens 

2017. április 22. - Duna World 

Szöllősi Antal több mint negyven éve él Svédországban, itt sem feledkezett meg hazájáról, sőt 

nap mint nap azon fáradozik, hogy minél többet tudjunk meg a nyugati magyarság 

történetéről, mindennapjairól, értékeiről. Megalapította az Északi Magyar Archívumot, amely 

valóságos kultúrtörténeti értéktárrá nőtte ki magát. Munkájáért a napokban magyar örökség 

díjjal tüntették ki. 

A kanadai magyarság egyik nyugati végvára a Nanaimoi Magyar Kulturális Egyesület. A 90 

ezer lakosú városban és környékén körülbelül 500 magyar él. 1957-ben jött létre az első 

magyar egyesület, a Jótékonysági Egyesület, amely 17 év után felbomlott, de a vágy egy 

magyar közösségre sokakban megmaradt, így jött létre a mai napig is működő Egyesület. 

A Rákóczi Szövetség Diaszpóra és Szórvány programja keretében 750 fiatal érkezett a 

napokban Magyarországra. Észak és Dél-Amerikából, Dél-Afrikából, Ausztráliából, Nyugat-

Európából, Macedóniából és a Kárpát-medence több szórvány vidékéről. A júniusig tartó 

programra a Magyar Diaszpóra Tanács és a Kárpát-medencei szórvány közösségek kaptak és 

kaphatnak meghívást. 

A közelmúltban rendezték meg Pécsett a Kárpát-medencei Magyar Felsőoktatási Kerekasztalt 

és a magyarok II. Kulturális Világtalálkozóját. Ez utóbbi céljai között szerepel egy magyar 

diaszpóra hálózat kialakítása a Pécsi Tudományegyetem közreműködésével. A mostani 

találkozóra a világ számos pontjáról érkeztek közismert és tudományos személyiségek.  

http://www.mediaklikk.hu/video/ot-kontinens-2017-04-22-i-adas/


 

 

 

Napi Nemzetpolitikai Sajtószemle – 2017. április 24. 
17 

Magyar szóval, magyar imádsággal, magyar igével gyakorolhatják hitüket a Quensland-i 

magyarok Ausztráliában. Az ottani magyar református egyház fennállásának jubileumára új 

énekeskönyveket nyomtattak, amelynek különlegessége, hogy katolikusok és reformátusok 

egyaránt megtalálhatják benne énekeiket. 

 
 


