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Nyomtatott és online sajtó 
 

Semjén: Deák Ernő a magyar emigráció napszámosa  
2017. április 25. – MTI, Kormany.hu, Magyar Idők, KDNP.hu, Híradó.hu, Vajdaság.ma, 

Gobndola.hu, Nemzeti Regiszter 

A magyar emigráció napszámosaként jellemezte Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes Deák 

Ernő történészt, akinek Az Öreghegytől Schneebergig című önéletrajzi könyvét kedden 

mutatták be Budapesten. Semjén Zsolt úgy fogalmazott, tavaly nyílt először alkalom arra, 

hogy az 1956-os szabadságharc kerek évfordulóját méltó módon ünnepelhessék meg itthon. A 

rendszerváltozás előtt erre nyilván semmilyen lehetőség nem adódott, a további két kerek 

évforduló idején szocialista kormányok voltak, nekik nem állott érdekükben az ünnep 

jelentőségének hangsúlyozása. Mint kiemelte: 2016-ban az ünnep végre nem csak formális 

koszorúzásban és operai gálaestben merült ki, felkészültek rá, igyekeztek magukévá tenni és a 

nemzet egészét megszólítani. "Újraírtuk az idáig a megszállók által ránk erőltetett, általuk 

megíratott történelmet, megjelentek újabb tényfeltáró munkák, és sorra láttak napvilágot a 

visszaemlékezések" - sorolta. 

 

Újranyitják az ukrán tanszéket a Nyíregyházi Egyetemen  
2017. április 25. – MTI, Kormany.hu, Magyar Idők, Kárpátalja.ma, Webrádió, Gondola.hu 

Újranyitják a 2013-ban megszűnt Ukrán Nyelv és Kultúra Intézeti Tanszéket a Nyíregyházi 

Egyetemen - jelentette be Grezsa István, a Miniszterelnökség Szabolcs-Szatmár-Bereg megye 

és Kárpátalja fejlesztési feladatainak kormányzati kommunikációjáért felelős kormánybiztosa 

kedden, az intézményben. Grezsa István hangsúlyozta, ha a magyarság elvárja, hogy 

Ukrajnában szabadon használhassa anyanyelvét, lehetőséget kell biztosítani az ukrán nyelv és 

szlavisztika tanulására Magyarországon is. A kormánybiztos kijelentette, Orbán Viktor 

miniszterelnök kérése volt, hogy a tanszéket minél hamarabb indítsák el a Nyíregyházi 

Egyetemen. 

 

A FUEN programjait támogatja a kormány 
2017. április 25. – MTI, Webrádió 

Az Európai Nemzetiségek Föderatív Uniója (FUEN) programjainak és működésének 

finanszírozására csoportosítanak át 138,5 millió forintot az idei költségvetésben. Az erről 

szóló kormányhatározat a Magyar Közlöny keddi számában jelent meg. A Miniszterelnökség 

rendkívüli kormányzati intézkedéseinek terhére a Bethlen Gábor Alap támogatása javára 

rendelték el az egyszeri átcsoportosítását. Az összeurópai kisebbségvédelmi szövetségként 

működő FUEN 90 tagszervezete közül 7 magyar. A szervezet célja, hogy az európai 

kisebbségek identitásának, nyelvi és kulturális jogainak elkötelezett védelmezőjeként lépjen 

föl. Résztvevői státusszal rendelkezik az Európa Tanácsban és a konzultatív státusszal az 

ENSZ-ben. A szervezet elnöke Vincze Loránt (RMDSZ). 

V
e

ze
tő

 h
ír

e
k

 

http://www.kormany.hu/hu/a-miniszterelnok-helyettes/hirek/deak-erno-a-magyar-emigracio-napszamosa
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Az Igazságszolgáltatási Felügyelet nem látja törvénytelennek a szülők 
kihallgatását  
2017. április 25. – MTI, Krónika, transindex.ro, maszol.ro, Magyar Hírlap 

A romániai Legfelsőbb Bírói Tanács (CSM) keretében működő Igazságszolgáltatási Felügyelet 

nem tartja törvénytelennek, hogy a marosvásárhelyi Római Katolikus Gimnázium létrehozása 

ügyében vizsgálódó ügyész az iskolában tanuló gyermekek szüleit is kihallgatja. A bírák és 

ügyészek munkáját vizsgáló felügyeletet az ügyészek és bírák szakmai testületeként működő 

Legfelsőbb Bírói Tanács bízta meg a marosvásárhelyi iskolaügyben folytatott ügyészségi 

eljárás törvényességének az ellenőrzésével a Romániai Magyar Demokrata Szövetségnek 

(RMDSZ) és a gimnázium vezetőségének panasza nyomán. A felügyelet válaszát az RMDSZ 

juttatta el az MTI-hez. 

 

Megkeseríti a román-magyar határ mentiek sorsát a szigorú ellenőrzés, de 
látszik a megoldás 
2017. április 25. – maszol.ro 

Kanyargó sorok, hosszas várakozás a határon – azoknak is bosszúságot jelent, akik ritkábban 

utaznak külföldre, esetünkben Magyarországra. Akadnak azonban, akiknek a mindennapi 

életét nehezíti meg a két hete szigorított határellenőrzés, hiszen úgy adódott, hogy egyik 

országban élnek, de a másikban dolgoznak. 

 

Dsida-idézettel üzent az RMDSZ-nek Hermann Mark Christian, az egyik 
legaktívabb marosvásárhelyi tanácsos 
2017. április 26. – Krónika 

A Szabad Emberek Pártja (POL) szerint itt az alkalom, hogy az RMDSZ felismerje, a 

magyarság irányába nyitott, toleráns, tisztességes román emberekkel összefogva tudna a 

jelenlegi városvezetéssel szemben egy új többséget teremteni – jelentette ki a tavaly létrejött 

alakulat marosvásárhelyi tanácsosa, Hermann Mark Christian. 

 

A Most-Híd bevezetné a kötelező iskola-előkészítést 
2017. április 25. – Felvidék Ma, ujszo.com 

Jogszabály formájában a parlament elé kerülhet a kötelező iskola-előkészítés. A 

törvényjavaslatot a kormánykoalíciós jóváhagyás után a Most-Híd terjesztené a törvényhozás 

elé, amelynek képviselői április 24-én sajtótájékoztatón mutatták be a készülő jogszabály 

részleteit. 

 

 

E
rd

é
ly

 
Fe

lv
id

é
k

 

https://kronika.ro/erdelyi-hirek/csm-nem-torvenytelen-kihallgatni-a-vasarhelyi-szuloket
https://kronika.ro/erdelyi-hirek/csm-nem-torvenytelen-kihallgatni-a-vasarhelyi-szuloket
http://www.maszol.ro/index.php/tarsadalom/79929-megkeseriti-a-roman-magyar-hatar-mentiek-sorsat-a-szigoru-ellen-rzes-de-latszik-a-megoldas
http://www.maszol.ro/index.php/tarsadalom/79929-megkeseriti-a-roman-magyar-hatar-mentiek-sorsat-a-szigoru-ellen-rzes-de-latszik-a-megoldas
http://felvidek.ma/2017/04/a-most-hid-bevezetne-a-kotelezo-iskola-elokeszitest/
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Léván folytatódik a honvédsírok helyreállítása 
2017. április 25. – Felvidék Ma 

Idén tavasszal folytatódott a nagysallói csata lévai emlékművének szomszédságában lévő  

magyar honvédsírok helyreállítása. Mindkét emlékhelyet nagyrészt a Lévai Magyar 

Asszonyok Ligája által kezdeményezett közadakozásból újították fel. A kitisztított és 

rendbetett sírhelyeket április 23-án, a nagysallói csata megemlékezésen mutatták be a 

nagyközönségnek. 

 

“Műveld a csodát, ne magyarázd” 
2017. április 25. – Felvidék Ma, hirek.sk 

Befejeződött a Garam Mente Értékfeltáró Kollégium. A hétvégén a lakiteleki Népfőiskola 

Alapítvány és a nánai székhelyű LIMES-ANAVUM Regionális Honismereti Társulás a 

párkányi Művelődési Házban tartotta meg a rendezvény zárókonferenciáját. Lezsák Sándor, a 

lakiteleki Népfőiskola Alapítvány elnöke, a Magyar Országgyűlés alelnöke, az Értékfeltáró 

Kollégiumok létrehozója üdvözlő szavában, majd a zárórész értékelésében mondta a fenti 

idézetet, mely mottója is lehetne a mozgalomnak. 

 

Iskolabuszt szeretnének a lévai magyarok 
2017. április 25. – ujszo.com 

Néggyel kevesebb gyerek érkezett, mint tavaly, ennek ellenére elégedettek a beíratási 

eredményekkel a lévai Juhász Gyula Alapiskolában, mert az Eszterlánc Óvodából 

folyamatosan érkezik az utánpótlás. Jó döntésnek bizonyult, hogy közös udvarba költözött az 

Eszterlánc Óvoda, a Juhász Gyula Alapiskola és a Czeglédi Péter Református Gimnázium. 

 

Kiska és Beblavý után 
2017. április 25. – Gál Zsolt – ujszo.com 

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 

hová menniük. 

 

Előítélet és a kisebbségi lét – műhelykonferencia Léván 
2017. április 25. – hirek.sk 

Az előítélet és a kisebbségi lét, valamint az érzelmi intelligencia volt a központi témája a 

Léván megtartott II. mentálhigiénés műhelykonferenciának. A Buda Béla Mentálhigiénés 

Forrásközpont és a Szlovákiai Magyar Mentálhigiénés Közösség által megrendezett szakmai 

találkozón közel hatvan lelkigondozó szakember és érdeklődő vett részt. 
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http://felvidek.ma/2017/04/levan-folytatodik-a-honvedsirok-helyreallitasa/
http://felvidek.ma/2017/04/muveld-a-csodat-ne-magyarazd/
http://ujszo.com/online/regio/2017/04/25/iskolabuszt-szeretnenek-a-levai-magyarok
http://ujszo.com/online/velemeny-es-hatter/2017/04/25/kiska-es-beblavy-utan
http://www.hirek.sk/itthon/20170425112747/Eloitelet-es-a-kisebbsegi-let-muhelykonferencia-Levan.html
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Online piactér nyílik a hazai magyar kistermelőknek és vásárlóiknak 
2017. április 25. – hirek.sk 

A hazai magyar kistermelőket és vásárlóikat szólítja meg az április végén induló Háztáji.sk 

ingyenes online piactér. Az oldal célja összekötni a kiváló minőségű alapanyagokat kínáló 

helyi gazdálkodókat azokkal a vásárlókkal, akik hisznek a háztáji termékek hozzáadott 

értékében. 

 

Tokár Géza: Rég rajtunk a bélyeg 
2017. április 25. – Tokár Géza – hirek.sk 

„Nem különösebben szokásom más kommentárok kapcsán írni, de Lajos P. János szombati 

Megbélyegzése kapcsán már csak azért is kivételt teszek, mert a cikk az aránytalanságaival 

szépen rámutat a szlovákiai magyar társadalom alapvető problémáira” – írja Tokár Géza. 

 

Keménykezű világvezetők korszakát jövendöli Hunčík 
2017. április 25. – bumm.sk 

Felettébb vészjósló jövőképet vázolt fel Hunčík Péter pszichiáter-közíró, aki kétrészes 

interjúnk első felében Orbán és az általa képviselt politikai irányvonal elterjedéséről 

értekezett. A folytatásban arról szólt, leváltható-e, és ha igen, akkor hogyan a Fidesz-

kormány. S mindezek tekintetében milyen jövő vár a szlovákiai magyarokra. 

 

Gútai iskolaügy: Angyal lemondásra szólította fel Madarászt 
2017. április 25. – bumm.sk 

Újfent terítékre került Gútán az iskola-összevonás kérdése, amit az egyik független képviselő 

hozott fel az önkormányzat hétfői ülésén. Angyal Béla a beiratkozási számok 

megtárgyalásánál felszólította Madarász Róbert, MKP-s képviselőt, mondjon le. Határozott 

válasz érkezett. 

 

Kiállítás nyílt a zombori múzeumban: Luther Márton – a reformáció és 
következményei 
2017. április 25. – Vajdaság Ma 

Luther Márton életét, valamint a reformációt és következményeit bemutató kiállítás nyílt a 

zombori Városi Múzeumban a reformáció 500. évfordulója alkalmából. Az időszaki tárlat az 

Itt állok címet viseli, utalva Luthernak a wormsi birodalmi gyűlésen 1521. április 18-án tett 

kijelentésére: Itt állok, másként nem tehetek. Isten segítsen meg. Ámen. A Németország 

szerbiai nagykövetségének, a zombori Szent Gellért Német Egyesületnek és Zombor 

önkormányzatának közös szervezésében létrejött kiállítás nyitórendezvénye annak az 

eseménysorozatnak, amellyel Németország külképviselete a reformáció 500. évfordulójáról 

emlékezik meg Vajdaság- és Szerbia-szerte. 
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http://www.hirek.sk/itthon/20170425104317/Online-piacter-nyilik-a-hazai-magyar-kistermeloknek-es-vasarloiknak.html
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http://www.bumm.sk/regio/2017/04/25/gutai-iskolaugy-angyal-lemondasra-szolitotta-fel-madaraszt
http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/21362/Kiallitas-nyilt-a-zombori-muzeumban-Luther-Marton-8211-a-reformacio-es-kovetkezmenyei.html
http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/21362/Kiallitas-nyilt-a-zombori-muzeumban-Luther-Marton-8211-a-reformacio-es-kovetkezmenyei.html
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Szorosabb együttműködés a Vajdasági Múzeum és a magyarországi Szerb 
Intézet között 
2017. április 25. – Pannon RTV, Vajdasági RTV 

A következő időszakban szorosabb együttműködés várható a Vajdasági Múzeum és a 

magyarországi Szerb Intézet között. Az együttműködésről szóló szerződést kedd délelőtt írták 

alá az intézmények vezetői Újvidéken. Az együttműködés első lépéseként a Vajdasági 

Múzeum számos tárgyat bocsájt a szentendrei Ferenczy Múzeum rendelkezésére, amely 

Szentendre egykori polgármestere, Dumtsa Jenő halálának 100-dik évfordulója alkalmából 

szervez kiállítást. A Vajdasági Múzeum és a magyarországi Szerb Intézet között megkötött 

szerződés lehetővé teszi, hogy több közös ötletet, rendezvényt és kutatást tudjanak 

megvalósítani. 

 

Huszonötödször tartottak konzuli fogadónapot Zentán 
2017. április 25. – Pannon RTV 

Kihelyezett konzuli fogadónapot tartott Magyarország Szabadkai Főkonzulátusa Zentán, 

immáron 25-ik alkalommal. Az érdeklődés továbbra is nagy. Kedden 125 fő adta át kérelmét a 

magyar állampolgárság megszerzésére. 2011 januárjától Vajdaságban közel 180 ezren kérték a 

magyar állampolgárságot, ebből Zentán 3406 kérelmet nyújtottak be. A legtöbben a 

gyermekeik miatt igénylik a magyar állampolgárságot. 

 

Magyartanárok szakmai napja a Bethlen-gimnáziumban 
2017. április 25. – Kárpátalja 

A Beregszászi járás és Beregszász város magyartanárai számára szervezett egynapos 

módszertani képzést a Beregszászi Bethlen Gábor Magyar Gimnáziumban április 20-án 

Bárdos Nóra, a járási oktatási osztály szakmódszerésze, melyen az előadó dr. H. Tóth István 

CSc, alkalmazott nyelvész, egyetemi docens volt, akit Kárpátalja-szerte ismernek a vidékünk 

magyar iskolái számára írt helyesírási feladatgyűjtemények, illetve a „Nem fecske módra...” c. 

tanári kézikönyv szerzőjeként. 

 

A Rákóczi-főiskola munkatársai is részt vettek a történelmi egyházak 
szerepvállalásáról tartott miskolci tudományos konferencián 
2017. április 25. – karpatalja.ma 

A történelmi egyházak társadalmi szerepvállalásáról szerveztek nemzetközi tudományos 

konferenciát 2017. április 20-án. A tanácskozás helyszínéül a Magyar Tudományos Akadémia 

Miskolci Akadémiai Bizottságának székháza szolgált. Az itt összegyűlt előadók egy olyan 

határokon átnyúló közös kutatás eredményeit mutatták be, melynek célja a történelmi 

egyházak társadalmi és gazdasági szerepvállalásának felmérése volt Borsod-Abaúj-Zemplén 

megye és Kárpátalja magyarlakta területein. A nemzetközi konferencián a II. Rákóczi Ferenc 

Kárpátaljai Magyar Főiskola munkatársai is részt vettek. 
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http://pannonrtv.com/web2/?p=327972
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A könyv és az olvasás ünnepe 
2017. április 25. – Muravidéki Magyar Rádió 

A muravidéki kétnyelvű iskolákban méltó figyelmet szentelnek a jeles napoknak, köztük a 

könyv nemzetközi napjának is. Ebből az alkalomból az 1. Számú Lendvai Kétnyelvű Általános 

Iskolában rendhagyó irodalomórát és meseórát szerveztek dr. Zágorec-Csuka Judit 

könyvtáros koordinálásával. 

 

Elektronikus sajtó 

 

Határok nélkül 

2017. április 25. – Kossuth Rádió 

Az Erdélyi Magyar Néppárt nem a vagy-vagy, hanem az is-is szemléletben hisz 

Az Erdélyi Magyar Néppárt szombaton Székelyudvarhelyen megtartott küldöttgyűlése újabb 

kétéves mandátumra bizalmat szavazott Szilágyi Zsolt elnöknek, ugyanakkor létrehozta az 

ügyvezető elnöki tisztséget, amelynek betöltésére Toró T. Tibor eddigi alelnök kapott 

megbízatást. Őt kérdezte a Határok nélkül munkatársa az új tisztségről, a Néppárt következő 

két évre tervezett szerepéről és a párt programjának legfontosabb módosításairól. 

Brüsszelben tartotta kihelyezett ülését a Kárpát-medencei Autonómia Tanács 

A testület 2004. június 16-án alakult meg Nagyváradon, több határon túli magyar politikai és 

polgári szervezet társulásával. Az alapítók célja az volt, hogy olyan fórumot hozzanak létre, 

amely lehetővé teszi a Kárpát-medencei magyarság autonómiatörekvéseinek egységes 

képviseletét. Az ülésen többek között a tagszervezetek beszámolóit hallgatják meg, és 

megvitatják a Monitoring 2016 állapotfelmérését, majd az idei Monitorig felmérést készítik 

elő. A Kárpát-medencei Autonómia Tanács elnökét, Tőkés László európai parlamenti 

képviselőt kérdezte a Határok nélkül tudósítója.  

Nagyváradon nyitották meg az 51. Magyar Nyelv hetét 

Jelképes, hogy idén első alkalommal az anyaország határán túl nyitották meg az 51. Magyar 

Nyelv Hete eseménysorozatát. A helyszín Nagyvárad, a Partiumi Keresztény Egyetem volt. 

Innen küldött összeállítást a Határok nélkül riportere. 

Dezsőházától Menyházáig járja a vidéket Sztojanovics Péter római katolikus 

plébános 

Arad megyének a Zaránd-hegység nyugati dombságaitól a Béli-hegység lábáig tartó vidéke a 

magyarság szórványok szórványa. A trianoni határok meghúzásáig több mint 16 ezren éltek 
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ezen a vidéken, mára alig éri el a kétszázat a magukat magyarnak vallók, és magyarul 

beszélők száma. Dezsőházától Menyházáig járja a vidéket Sztojanovics Péter római katolikus 

plébános, aki az elmúlt három évtizedben tanúja volt a magyar közösség felgyorsuló 

fogyásának. A dezsőházi pap volt a kalauza a Határok nélkül riporterének a fél évszázada még 

színmagyar faluban. A látogatás a két kilométerre lévő községközpont, Selénd római katolikus 

templomában kezdődik. 

A magyar kormány gazdaságpolitikájának keretében közösen pályázott 

Csongrád megye és a délvidéki Zenta városa 

Az egységes Kárpát-medencei gazdasági tér kialakítása a magyar kormány 

gazdaságpolitikájának kiemelt részét. A program keretében közösen pályázott Csongrád 

Megye és a délvidéki Zenta városa, hogy ismét meghonosítsák az egyik, mára gyakorlatilag 

már elfeledett kultúrnövény termesztését. A Határok nélkül munkatársának riportja egy 

szabadkai szaktanácskozáson készült Kakas Bélával, a Csongrád megyei közgyűlés elnökével. 

A Nagy Háború Kutatásáért Közhasznú Alapítvány a határon túli magyarok által 

lakott régiókban is igyekszik minél több emléket megmenteni az utókor számára 

A Nagy Háború Kutatásáért Közhasznú Alapítvány a Honvédelmi Minisztérium 

támogatásával a határon túli magyarok által lakott régiókban is igyekszik minél több emléket 

megmenteni az utókor számára. Pintér Tamás történésszel, az Alapítvány kuratóriumi 

elnökével, a Nagy Háború Blog szerkesztőjével és Molnár Tiborral, a zentai levéltár fő 

levéltárosával, az első világháború vajdasági kutatójával, az újvidéki Futaki-úti temetőben 

beszélgetett a Határok nélkül tudósítója. 

 

 

 


