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Nyomtatott és online sajtó 
 

Soltész: Ukrajna pozitívan fogadja a magyar humanitárius segítséget 
2017. április 24. – MTI, hirado.hu, Kárpátalja, karpatalja.ma 

Ukrajna pozitívan fogadja a Magyarországról érkező humanitárius segítséget, és ez kihat a 

magyar–ukrán kapcsolatokra is – mondta az egyházi, nemzetiségi és civil társadalmi 

kapcsolatokért felelős államtitkár az M1 aktuális csatorna hétfő reggeli műsorában. Soltész 

Miklós elmondta, az elmúlt években a magyar kormány sok segítséget nyújtott északkeleti 

szomszédjának, és idén is folytatódnak a karitatív programok. Ezek között említette, hogy 

idén is hétszáz olyan ukrán gyermek tölthet egy hetet a Velencei-tónál, akinek az édesapja 

meghalt vagy megsebesült az ukrán fegyveres konfliktusban, valamint Magyarország idén is 

vállalja húsz ukrán katona rehabilitációját. 

 

500 otthoni gondozott ellátását kell lemondja a Gyulafehérvári Caritas Maros 
megyében 
2017. április 24. – transindex.ro, maszol.ro, Krónika 

Ötszáz otthoni gondozásban lévő vidéki személy ellátásáról kénytelen lemondani a 

Gyulafehérvári Caritas Maros megyében a finanszírozások késése miatt. A szociális 

szolgáltatásokat nyújtó magánszervezetek a csőd szélén állnak Maros megyében - nyilatkozta 

hétfői sajtótájékoztatóján a Gyulafehérvári Caritas igazgatója, Márton András. 

 

Barti legyőzte Bendét 
2017. április 24. – szekelyhon.ro 

Nagy többséggel, a szavazatok kétharmadának megszerzésével nyerte meg Barti Tihamér az 

RMDSZ Gyergyó Területi Szervezetének elnöki székéért kiért választást. A 

Gyergyószentmiklóson csütörtökön megtartott tisztújító küldöttgyűlésen a Barti Tihamér, 

Hargita Megye Tanácsának alelnöke mellett a korábbi területi elnök, a parlamenti képviselő 

Bende Sándor pályáztak a tisztségre. A 96 szavazójoggal rendelkező küldött közül 60-an 

szavaztak Bartira. 

 

Székely Kongresszus: a magyar nyelvű oktatás hiányosságai és lehetőségei 
2017. április 25. – ErdélyMa, Háromszék 

A hazai magyar közoktatás és felsőoktatás finanszírozása diszkriminatív, a rendszer 

ideológiája a kirekesztés és hátrányos megkülönböztetés, az eredmények gyengék, a jó átlag 

csak az elitiskoláknak köszönhető, a felsőoktatásban a magyar hallgatók jelenléte 

alulreprezentált – fogalmaztak a III. Székely Kongresszus Sepsiszentgyörgyön tartott 

konferencia oktatási tagozatának előadói. A helyzetjelentésben elhangzott: az RMDSZ 

oktatáspolitikájának nincs szakmai háttere, az oktatásszervezést a gyenge finanszírozáshoz 
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igazították, a műhelymunkák csak civil alapon működnek, a bolognai rendszert 

felkészületlenül vezették be, a pedagógusfelvételnél hiányzik a képességvizsgálat, a romániai 

magyar oktatásnak nincs szakmai háttérintézménye. 

 

Hunčík Péter: „Orbán nélkül nem működik Magyarország” 
2017. április 24. – bumm.sk 

Magyarországról, a jelentősebb magyar közéleti kérdésekről adott interjút Hunčík Péter 

pszichiáter, közíró a bumm.sk-nak. „Itt van egy ország Európa közepén, és ennek a vezetője 

kijelenti, hogy nemzetállamot akar felépíteni. És eközben nem veszi észre, hogy a szlovákok 

és a románok is egyetértően bólogatnak, hiszen akkor ők is építhetik a saját 

nemzetállamukat! Vagyis ez a játék a mi bőrünkre megy. Mert ha Magyarország nyomán 

Szlovákia és Románia is építhet nemzetállamot, akkor innét bennünket is kiebrudalnak, 

beolvasztanak és megszüntetnek. Hiszen ebben egyeztek meg a magyarokkal. Az ilyen 

nemzetállami logika szerint a románok jogosan utasítják vissza az erdélyi autonómiát, sőt, 

jogosan asszimilálják az ott élő magyarságot.  

 

12 ezer óvodai férőhely hiányzik 
2017. április 25. – Új Szó 

Oktatási szakemberek és a Híd politikusainak egybehangzó véleménye, hogy a romagyerekek 

integrálásának kulcsa az óvodai nevelésben van. Az Európai Unió Alapjogi Ügynökségének 

(FRA) felmérése is komoly hiányosságokat tapasztalt Szlovákiában, a halmozottan hátrányos 

roma közösségekben élők gyerekeknek csak 34%-a jár óvodába. 

 

Iskolabuszt szeretnének a lévai magyarok 
2017. április 25. – Új Szó 

A tavalyinál kevesebb, de még így is elég elsős lesz Léván, Pozbán viszont az idei tanév végén 

bezárják a magyar általános iskolát. Léva egyetlen magyar alapiskolájába tizennégy leendő 

elsőst írattak be. Jelenleg tizenkilenc első osztályos tanuló van a Juhász Gyula Alapiskolában, 

amely tizenhat régióbeli község gyűjtőiskolájaként szolgál. A pozbai alapiskola felső tagozatát 

2012 őszén zárták be, a tanulók a huszonöt kilométerre fekvő Lévára, vagy a harminc 

kilométerre levő Érsekújvárba járnak. 

 

Kiska és Beblavý után 
2017. április 25. – Új Szó 

Két fő magyarázat létezik arra, hogy a Smerrel való koalícióra lépés után miért nem csökkent 

jelentősen a Híd támogatottsága. Az egyik szerint a támogatók elfogadták a párt vezetésének 

érvelését és belátták, hogy nem volt más választás, mint belépni a harmadik Fico-kormányba, 

és ezért kitartanak a Híd mellett, miközben hosszabb távon főleg a kormányzásból adódó 

eredmények alapján fogják eldönteni, hogy maradnak-e. A másik értelmezés szerint főleg a 

szlovák nemzetiségű választók, de a magyarok egy része is nagyot csalódott, de egyelőre nincs 
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hová menniük. Akik el akartak menni, már a választások előtt megtették-megtehették az SaS 

és az Egyszerű Emberek irányába, a maradóknak Sulík vagy Matovič nem elfogadható 

alternatíva. Azonban, ha megjelenne a politikai középen egy program- és értékalapú, EU-

párti, hiteles egyéniségekből álló, mérsékelt, szakmailag felkészült párt, röviden egy új SDKÚ, 

de Dzurinda korrupciós praktikái nélkül, akkor megváltozhatna a helyzet. 

 

Ismét megszervezik Zentán a Pető-módszert alkalmazó kurzusokat 
2017. április 24. – Pannon RTV, Vajdasági RTV, Vajdaság Ma 

Hétfő délelőtt kezdődött meg Zentán az az idén első ízben életre hívott háromhetes intenzív 

kurzus, amelyet a magyarországi Pető András Főiskola szakemberei tartanak a központi 

idegrendszeri sérülésekkel küzdő gyermekek és felnőttek számára. Komplex 

személyiségfejlesztésre irányuló gyakorlatokat végeznek a magyarországi Pető András 

Főiskola szakemberei a központi idegrendszeri sérülésekkel küzdő gyermekekkel. A szülők 

sokat várnak a háromhetes intenzív kurzustól. 

 

Nemsokára a Zsinagóga kupoláját is felújítják 
2017. április 24. – Pannon RTV 

Nemsokára kezdődik a szabadkai Zsinagóga kupolájának felújítása, ami 25,6 millió dinárba 

kerül. A tetőtér és a kupola rekonstrukcióját a szabadkai Yumol és az SMB-gradnja, valamint 

a csókai Limar végzi el 120 nap alatt. Ezeket a munkálatokat a városi költségvetésből fedezik. 

Jelenleg a Zsinagóga belső terén dolgoznak magyarországi restaurátorok és szakemberek 

segítségével. Májusban újabb szakembergárda csatlakozik Magyarországról, akik a falak 

dekorációjáért lesznek felelősek. A szükséges mintegy kétmillió eurót a magyar kormány 

biztosítja. Három hét múlva kezdődik a Zsinagóga udvarának a rendbehozása is, melynek 

során visszaállítják a restaurált kerítést. 

 

Moholi helyi közösségi választás 
2017. április 24. – Pannon RTV 

Választásokat tartottak tegnap Moholon. A Vajdasági Magyar Szövetség által támogatott 

jelöltek közül hatan jutottak be a tanácsba az eddigi négy helyett. A szavazójoggal rendelkező 

polgárok közel 32 százaléka járult az urnák elé és döntötték el ki kerüljön a 15 tagú tanácsba. 

Az egyéni jelölteket politikai pártok is támogatták. A Szerb Haladó Párt által támogatottak 

közül kilencen jutottak mandátumhoz. 

 

Helyhatósági választások: A Szerb Haladó Párt kapta a szavazatok többségét a 
vajdasági községekben 
2017. április 24. – Vajdaság Ma 

Azon az öt településen, ahol helyhatósági választásokat tartottak tegnap, az első eredmények 

szerint a Szerb Haladó Pártot (SNS) támogató listák kapták a legtöbb szavazatot, így 

Verbászon, Kevevárán és Hódságon is. Verbászon a z Aleksandar Vučić nevével fémjelzett 
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lista kapta, 42,9 százalékot. A Szerbiai Szocialista Párt (SPS) listája 21 százalékot szerzett, míg 

a Szociáldemokrata Párt (SDS), a Demokrata Párt (DS) és a Vajdasági Szociáldemokrata Liga 

(LSV) alkotta lista 11 százalékot. Kevevárán az SNS 43,27%-ot, Hódságon pedig 55,5%-ot. 

 

Sikeres gerillaakció Óbecsén 
2017. április 24. - Magyar Szó 

Egy magyarországi produkcióval – Csongrád testvérváros néptáncosainak a fellépésével –, 

valamint egy Budapestről érkezett levél felolvasásával vette kezdetét tegnap a Középiskolások 

Művészeti Vetélkedőjének 50., jubileumi gálaműsora az óbecsei Városi Színházban. A 

levélben Potápi Árpád János nemzetpolitikáért felelős államtitkár a magyar kormány 

nevében köszöntötte az ünnepeltet, és többek között kiemelte: a KMV mindenkit a közös múlt 

és örökség fontosságára emlékeztet, és arra buzdít, hogy büszkén vállaljuk magyar 

identitásunkat. 

 

Magyarkanizsán is láthatták Bicskei Zoltán új filmjét 
2017. április 24. – Pannon RTV, Vajdasági RTV, Magyar Szó 

Budapest és Újvidék után a hétvégén a rendező szülővárosában, Magyarkanizsán is 

bemutatták Bicskei Zoltán Álom hava című szerb-magyar történelmi filmjét. Szombaton és 

vasárnap a Művészetek Háza mozitermében az érdeklődők két-két alkalommal nézhették meg 

az alkotást. A magyarkanizsai bemutatókat követően Bicskei Zoltán elmondta: elégedett a 

film fogadtatásával, a nézők véleményét azonban csak azután tudja megfogalmazni magának, 

miután a vetítési helyszíneken elbeszélget velük. Az Álom hava, amelyet holnap az oromiak, 

szerdán az oromhegyesiek, majd Vajdaság mintegy húsz településén nézhetnek meg a 

filmkedvelők, tíz évig készült. 

 

Magyarország öt új tantermet ajándékozott az UNE-nek 
2017. április 24. – Kárpátalja 

A magyarországi PADOC alapítvány öt új tanteremmel ajándékozta meg az Ungvári Nemzeti 

Egyetemet – írja a mukachevo.net. Mind az öt tanterem az Ukrán–Magyar Oktatási-

Tudományos Intézetben (korábbi Humán- és Természettudományi Kar) helyezkedik el. A 

diákok ezentúl új történelem-, archeológiai, földrajz-, informatika- és fizikateremben 

tanulhatnak. A fizikatermet teljesen új kísérleti eszközökkel szerelték fel. „Hisszük, hogy az új 

tantermek és felszerelések nagyban hozzájárulnak majd a tanulni akaró diákok fejlődéséhez, 

ez egy hatalmas lépés az egyetem és a tanulók számára” – mondta el Buhajla József, 

Magyarország ungvári főkonzulja. 

 

Szent vagy, szent vagy – Ünnepeltek Kárpátalja protestánsai 
2017. április 24. – karpatalja.ma 

Ünnepi istentiszteletet tartottak a kárpátaljai protestáns egyházak április 23-án 

Beregszászban, a helyi református templomban. A reformáció 500 éves évfordulója 
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tiszteletére szervezett esemény a Beregszászi Református Egyház Kamarakórusának 

szolgálatával kezdődött. Az alkalomra a megye minden szegletéből érkeztek az ukrán, orosz és 

magyar ajkú, különböző protestáns felekezetekhez tartozó hívek. Az egybegyűlteket a 

szervezők nevében Héder János, a Kárpátaljai Református Egyház (KRE) főjegyzője 

köszöntötte. 

 

Budapesti táncháztalálkozó őrvidékiekkel 
2017. április 24. - Volksgruppen 

Az idén is élményekben gazdagodva tértek vissza Budapestről Felsőőrre az Országos 

Táncháztalálkozó látogatói. A Burgenlandi Magyar Kultúregyesület idén is buszt indított a 

rendezvényre, a lehetőséggel sok burgenlandi magyar élt, köztük a mind a három 

néptánccsoport, az Őriszigeti Néptáncsoport, a Virgonc és a Virgonc-utánpótlás tagjai is. 

 

Elektronikus sajtó 

 

Határok nélkül 

2017. április 24. – Kossuth Rádió 

Nem hátrálunk meg! – ez lesz az RMDSZ új jelszava 

Nem hátrálunk meg! – ez lesz az RMDSZ új mottója a májusban megrendezésre kerülő 

kongresszust követően. A jelmondatot a kongresszus helyszínéhez, Zilahhoz szorosan kötődő 

Wesselényi Miklóstól kölcsönözte az RMDSZ. 

Beszélgetés Geréb Lászlóval, a Székelyföldi Regionális Tudományi Társaság 

elnökével 

A Székelyföld jövőjét a gazdaság fejlettsége határozza meg a szakemberek szerint. Hogy 

mennyire erősek a székelyföldi vállalkozások, milyen gondokkal küszködnek, hogyan segít az 

anyaország ebben – ezekről a kérdésekről kérdezte a Határok nélkül riportere a Székelyföldi 

Regionális Tudományi Társaság elnökét, Geréb Lászlót.  

Ünnepi istentisztelet keretében méltatták Kárpátalján a Reformáció 500 éves 

jubileumát  

Öt ukrajnai protestáns egyház, élükön a Kárpátaljai Református Egyházzal, ünnepi 

istentisztelet tartott Beregszászban a Reformáció 500 éves jubileuma tiszteletére. Petro 

Porosenko ukrán államfő elnöki rendeletben határozott a jubileum országos szintű 

megünnepléséről. Ukrajnában nagy feladat hárul az egyházakra. Az elszegényedett és 

kiszolgáltatott családok rendszeres segítségre csak tőlük számíthatnak. Az istentisztelet 

perselypénzét a Sámul Alapítvány részére ajánlották fel.  
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80 éves fennállását ünnepelte a Sárospataki Református Népfőiskola 

1936-ban nyitotta meg kapuit a Sárospataki Református Népfőiskola, amelynek több hónapos 

bentlakásos tanfolyamain 12 éven át 460 hallgató vett észt. Idén ünnepelte a népfőiskola 

fennállásnak 80. évfordulóját Sárospatakon, ahol képviseltették magukat a Kárpát-medencei 

magyar népfőiskolák: Felvidék, Kárpátalja, Délvidék, Székelyföld és Csángóföld, valamint 

hazai népfőiskolásai. 

A régészeti lelőhelyek fenntartható fejlesztése – Aracs 2017 – tudományos 

tanácskozás Törökbecsén 

A régészeti lelőhelyek fenntartható fejlesztése – Aracs 2017 címmel tartottak tudományos 

tanácskozást Törökbecsén, abban a vajdasági városban,  amelynek határában található a 

legrégebbi délvidéki építészeti emlék, a több mint 800 éves aracsi pusztatemplom. A cél már 

nem csak a zarándokhellyé vált szentély restaurálása, hanem Aracs város maradványainak 

feltárása is. Beszélgetés Hajnal Jenővel, a Magyar Nemzeti Tanács elnökével.  

A délvidéki Kamarás történetéről mesél Nagy György Zoltán helytörténész 

Kamarás Röszke és Horgos között terül el, közvetlenül a magyar-szerb határ mentén, a 

szerbiai oldalon. Valaha a vidék legszebb üdülőhelyének számított, de a Trianonban 

meghúzott határvonal megpecsételte sorsát. Tavát lecsapolták, az erdő nagy részét kiirtották, 

a villákat lerombolták. Eddig csak egy villát állítottak helyre, ahol Bartók népdalokat gyűjtött. 

Mivel pénz egyelőre nincs felújításra, a magyarkani önkormányzat egy kis kerülővel próbál 

célhoz érni. Kamarás történetéről elsőként Nagy György Zoltán helytörténészt kérdezte a 

Határok nélkül riportere. 

 


