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Nyomtatott és online sajtó 
 

Kiállítás nyílt Szent Lászlóról a Magyarság Házában 
2017. április 27. – MTI, Kormány.hu, Magyar Hírlap, Magyar Idők 

A hadvezér, a törvényhozó, az egyházépítő uralkodót és utókorra gyakorolt hatását mutatja be 

a Szent László élete, kultusza és szellemi öröksége című kiállítás, amely a Magyarság Házában 

nyílt meg csütörtökön a Szent László-év keretében. A nemzetpolitikai államtitkárságság 

tavaly hirdette meg a 2017-es Szent László-emlékévet, a lovagkirály trónra lépésének 940. és 

szentté avatásának 825. évfordulója kapcsán – emlékeztetett a tárlat megnyitóján Szilágyi 

Péter nemzetpolitikáért felelős helyettes államtitkár. Szilágyi Péter elmondása szerint a Szent 

Lászlóhoz fűződő rendezvények nyomán cselekvő erők bontakoztak ki Kárpát-medence szerte 

az egyházban, a civil szférában, a kulturális életben és az oktatás terén is. Nagyvárad, Győr, 

Gyulafehérvár, Munkács, Zamárdi, Révkomárom, Gombos, Szépvíz, Gömör és Székelyföld 

csak néhány példa arra, ahol a Szent László-év eseményei már elindultak – hívta fel a 

figyelmet. Csibi Krisztina, a Magyarság Háza igazgatója kiemelte, hogy a Szent László-évnek 

köszönhetően Magyarországon és szerte Európában magyar tízezrei ismerhetik meg a 

lovagkirály örökségét. 

 

Grezsa István: további ötszáz ukrán gyermek nyaralhat Magyarországon a 
kormánybiztosság támogatásával 
2017. április 26. – MTI, kormany.hu, Kárpátalja, karpatalja.ma, Webrádió 

A Kárpátaljáért felelős magyar kormánybiztosság további 500 gyermek magyarországi 

üdültetését vállalja idén a Balatonnál - közölte Grezsa István kormánybiztos csütörtökön 

Kijevben az MTI-vel. A tisztségviselő hozzátette, hogy erről szerdán megkezdett kétnapos 

ukrajnai látogatása alatt folytatott megbeszélésein tájékoztatta az ukrán kormányzat 

képviselőit. Kifejtette, hogy magyar nyelvet tanuló ukrajnai általános iskolásoknak szervezik 

az üdülést. Grezsa István annak a népzenei fesztiválnak az alkalmából látogatott Ukrajnába, 

amelyen fellép több kárpátaljai együttes. Előző nap az ország északi részén fekvő 

Csernyihivben tárgyalt Natalija Romanovával, a megyei adminisztráció helyettes vezetőjével, 

csütörtökön Kijevben Vaszil Bognarral, az ukrán külügyminisztérium európai területi 

főosztályának vezetőjével, valamint a kulturális minisztériumban folytatott megbeszéléseket. 

 

Határon túliak is megkapják jövőtől az anyasági támogatást Magyarországról  
2017. április 27. – transindex.ro, maszol.ro, MTI, Nyugati Jelen, Krónika, Felvidék Ma 

2018 januárjától kiterjeszti Magyarország az anyasági támogatásra jogosultak körét, a 

juttatást akkortól azok is megkaphatják, akiknek a gyermeke külföldön születik meg - mondta 

szerdán Novák Katalin, az Emberi Erőforrások Minisztériumának család-, ifjúság- és 

nemzetközi ügyekért felelős államtitkára. Novák hangsúlyozta: legyenek akár határon túli 

magyar állampolgárok, vagy ideiglenesen külföldön tartózkodók, az egyszeri, 64.125 forintra 

ők is jogosulttá válnak, amennyiben gyermeküket a magyar rend szerint anyakönyveztetik. Az 
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http://www.kormany.hu/hu/a-miniszterelnok-helyettes/nemzetpolitikaert-felelos-allamtitkar/hirek/kiallitas-nyilt-szent-laszlorol-a-magyarsag-hazaban
https://msg.gov.hu/owa/redir.aspx?C=9HOYIS8gcg_zwOVmnREnwUb6f0I2_ZW-H7ouRAnk2TTYcDUkp43UCA..&URL=http%3a%2f%2fwww.kormany.hu%2fhu%2fa-miniszterelnok-helyettes%2fnemzetpolitikaert-felelos-allamtitkar%2fhirek%2ftovabbi-otszaz-ukran-gyermek-nyaralhat-magyarorszagon-a-kormanybiztossag-tamogatasaval
https://msg.gov.hu/owa/redir.aspx?C=9HOYIS8gcg_zwOVmnREnwUb6f0I2_ZW-H7ouRAnk2TTYcDUkp43UCA..&URL=http%3a%2f%2fwww.kormany.hu%2fhu%2fa-miniszterelnok-helyettes%2fnemzetpolitikaert-felelos-allamtitkar%2fhirek%2ftovabbi-otszaz-ukran-gyermek-nyaralhat-magyarorszagon-a-kormanybiztossag-tamogatasaval
http://itthon.transindex.ro/?hir=46943
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államtitkár szerint ezzel szeretnék a "magyar-magyar köldökzsinórt tovább erősíteni" és 

azoknak is támogatást adni, akik éppen külföldön vállalnak gyermeket. 

 

KMAT: autonómiapolitikává kell szélesíteni a kisebbségpolitikát 
2017. április 27. – Krónika 

Brüsszelben tartottak kihelyezett ülést a külhoni magyar érdekképviseleti szervezeteket 

tömörítő Kárpát-medencei Magyar Autonómiatanács (KMAT) képviselői április 25-26-án. A 

KMAT elnökének, Tőkés Lászlónak a meghívására, az Európai Néppárt (EPP) magyar 

delegációjának vendégeként tizenhét tagú küldöttség érkezett Brüsszelbe, Ausztria, Szlovákia, 

Ukrajna, Románia, Szlovákia, Szerbia, Szlovénia, Horvátország magyar szervezeteinek és 

pártjainak képviseletében. Meghívást kapott Szili Katalin, Magyarország miniszterelnökének 

autonómiaügyi megbízottja, valamint a testület szakértői is, Csóti György, a Kisebbségi 

Jogvédő Bizottság igazgatója, Bedő Árpád jelenlegi, valamint Mécs László volt KMAT-titkár. 

Tőkés László EP-képviselő, a KMAT alapító elnöke köszöntőjében emlékeztetett, hogy 

legutóbb öt évvel ezelőtt jöttek a KMAT keretében a határon túli szervezetek vezetői 

Brüsszelbe, azóta pedig nem sokat változott a helyzet, sem az európai intézmények nem lettek 

érzékenyebbek az ügy iránt, de az utódállamokban sem sokat javultak az autonómia esélyei. 

Kedvező fejlemény viszont, hogy az európai parlament új elnöke, Antonio Tajani egy 

kisebbségekkel foglalkozó tanácsadót nevezett ki, akivel a határon túli magyar képviselőknek 

már alkalmuk nyílt találkozni. 

 

Magyar akciócsoport a román egyesülési centenárium aláásására? 
2017. április 27. – Krónika 

Biztonságpolitikai és kommunikációs szakemberekből álló csoportot hozott létre a Román 

Akadémia, amelynek az orosz propaganda felderítése és kielemzése mellett az állítólagos 

románellenes magyar „információs hadviselés" leleplezése is a feladata lesz. Az Információs 

Hadviselést és a Stratégiai Kommunikációt Elemző Laboratórium (LARICS) névre keresztelt, 

szerdán bemutatott testület élére Dan Dungaciu marosvásárhelyi születésű szociológust, 

geopolitikust, volt külügyi államtitkárt nevezték ki, aki az akadémia politikatudományi és 

nemzetközi kapcsolatokkal foglalkozó intézetét is vezeti. Bár a propaganda-hadviselést 

elsősorban Oroszországhoz kötik, a rendezvény résztvevői szerint Magyarország is alkalmazza 

Románia ellen, hogy ezáltal valósítsa meg Erdéllyel kapcsolatos elképzeléseit. Ioan Aurel Pop, 

a BBTE rektora felszólalásában a Magyarország által Románia ellen terjesztett állítólagos 

propagandával foglalkozott. Szerinte Budapest „kommunikációs és információs hadviselést" 

folytat Románia ellen, amely jövőre készül megünnepelni az erdélyi románok által 1918-ban 

megszervezett gyulafehérvári nagygyűlés századik évfordulóját. 
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https://kronika.ro/kulfold/kmat-autonomiapolitikava-kell-szelesiteni-a-kisebbsegpolitikat
https://kronika.ro/belfold/ujabb-akademikusi-aggodalmak-bmagyarveszelyr-miatt
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Cél: a magyar is legyen hivatalos nyelv Székelyföldön 
2017. április 27. – Krónika, transindex.ro 

Csütörtökön kifüggesztette Kovászna Megye Tanácsa az áprilisi soros ülésen kétnyelvűről 

egynyelvűre módosított pályázati űrlap magyar fordítását is, azzal a céllal, hogy a megyei 

önkormányzathoz pályázni szándékozó civil és egyházi szervezetek képviselői anyanyelvükön 

is elérhessék a legfontosabb információkat. Kovászna Megye Tanácsa a sport, egyházi, 

kulturális, ifjúsági és szabadidős pályázatokra vonatkozó önkormányzati határozat 

mellékletében szereplő pályázat beadásához és az elszámoláshoz szükséges űrlapot eredetileg 

kétnyelvű dokumentumként fogadta el. Azonban a prefektúra átiratban jelezte, hogy ellenzi a 

kétnyelvű űrlapok használatát, jelezve, amennyiben így hagyják, megtámadja a határozatot. 

„Szeretnénk minél szélesebb körben népszerűsíteni pályázati lehetőségeinket, és ez azt is 

jelenti, hogy magyarul is hozzáférhetővé tesszük. Nem értünk egyet a prefektus szándékával, 

hiszen jogunk van az anyanyelvhasználathoz, és ezzel a jogunkkal élni is fogunk, még akkor 

is, ha a prefektúra mindig megpróbál elgáncsolni ebben a kérdésben. Az a célunk, hogy 

Székelyföldön a magyar is hivatalos nyelv legyen a román mellett, és a mindennapok 

normalitásához tartozzon például egy kétnyelvű pályázati űrlap" – fogalmazott az ügy 

kapcsán Tamás Sándor, Kovászna Megye Tanácsának elnöke. 

 

Adatbázis készült a történelmi Erdély lakosságának adataiból 
2017. április 27. – Krónika, MTI, maszol.ro, Nyugati Jelen  

A kolozsvári Babeș-Bolyai Tudományegyetem (BBTE) kutatócsoportja adatbázist készített a 

történelmi Erdély lakosságának adataiból – közölte csütörtökön a Mediafax hírügynökség. Az 

adatbázis mintegy 400 ezer ember adatait tartalmazza az 1850 és 1914 közötti időszakból, 

ami Erdély korabeli 5,4 milliós lakosságának a 6,9 százalékát teszi ki. Az adatbázis 

elkészítéséről a projekt vezetője, Luminița Dumanescu számolt be a Mediafaxnak. Elmondta: 

ez az első romániai adatbázis a történelmi Erdély lakossági adataival. Megjegyezte: Erdély 

többnemzetiségű és többvallású volta nehezítette az adatbázis összeállítását. 

 

Győztek az apáczaisok, megrovásban részesül a Kolozs megyei tanfelügyelőség 
2017. április 27. – maszol.ro, Krónika 

Megrovásban részesítette az Országos Diszkriminációellenes Tanács (CNCD) a Kolozs megyei 

tanfelügyelőséget, amiért nem hagyta jóvá erre a tanévre a 16 fős, képzőművészeti ötödik 

osztály beindítását - tudta meg a maszol.ro Asztalos Csabától, a CNCD elnökétől. A tanács 

szerdán döntött az ügyben. 

 

Tőkés a szigorított határellenőrzés megszüntetését kérte 
2017. április 27. – Krónika 

A szigorított határellenőrzésre vonatkozó, a határok különböző oldalain lakó és dolgozó 

polgárok életét megkeserítő európai uniós rendelet visszavonását kezdeményezte Tőkés 

László képviselő az Európai Parlamentben. Szerda esti brüsszeli felszólalásában a Fidesz 

színeiben megválasztott erdélyi EP-képviselő elmondta, a magyar–román határon április 

elején bevezetett, fokozott mértékű határellenőrzések ügyében többen is megkeresték az 
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https://kronika.ro/erdelyi-hirek/cel-a-magyar-is-legyen-hivatalos-nyelv-szekelyfoldon
https://kronika.ro/erdelyi-hirek/adatbazis-keszult-a-tortenelmi-erdely-lakossaganak-adataibol
http://www.maszol.ro/index.php/tarsadalom/80045-gy-ztek-az-apaczaisok-megrovasban-reszesul-a-kolozs-megyei-tanfelugyel-seg
https://kronika.ro/kulfold/tokes-a-szigoritott-hatarellenorzes-megszunteteset-kerte
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elmúlt időszakban, közbenjárását kérve a kialakult tarthatatlan helyzet orvoslása érdekében. 

Hasonló panaszok érkeztek a többi „külső" schengeni magyar határ viszonylatában, 

Délvidékről és Kárpátaljáról; ezeken a határokon, illetve határátkelőhelyeken a várakozási idő 

napok alatt két-három órásra emelkedett. 

 

Heves román-magyar vita a sepsiszentgyörgyi Pro Urbe-díjról 
2017. április 27. – maszol.ro, szekelyhon.ro 

Heves vitát váltott ki a sepsiszentgyörgyi önkormányzat ülésén az idei Pro Urbe-díj 

odaítélése. A sepsiszentgyörgyi tanács csütörtökön sokadik nekifutás után döntött arról, hogy 

a jelenleg zajló Szent György Napok keretében Dancs Árpád zenetanárnak, a Székely Mikó 

Kollégium népi együttese megalapítójának, a nagynevű tanintézmény himnusza írójának ítéli 

oda a díjat. Az idei Pro Urbe-díj odaítéléséről korábban már két tanácsülés alkalmából is 

vitáztak a román és magyar tanácstagok. Csütörtökön Rodica Pârvan szociáldemokrata párti 

tanácstag ismét sérelmezte, hogy az önkormányzat nem fogadta el a javaslatukat, miszerint 

idén legyen két díjazott, vagy ha ez nem lehetséges, akkor Ioan Cucu ortodox pópa 

részesüljön az elismerésben. Ezt a javaslatot a tanácstagok többsége nem fogadta el. 

 

Így hallgatja ki a DNA a vásárhelyi iskolaügyben a szülőket 
2017. április 27. – szekelyhon.ro 

Folytatja az Országos Korrupcióellenes Ügyészség (DNA) a marosvásárhelyi Római Katolikus 

Teológiai Gimnáziumba járó diákok szüleinek a tanúként való kihallgatását az iskolaalapítás 

körülményeivel kapcsolatban. A Vásárhelyi Hírlapnak a saját kihallgatásáról beszélt az egyik 

szülő, akit szerdára hívott be az ügyészség. Az édesanya végig úgy érezte, hogy vallatáson van, 

és a kérdező próbálta a „szájába adni a szót”. 

 

Elegük van a határszigorból: internetes petíció indult 
2017. április 27. – Krónika 

A szigorított határellenőrzési kódex alkalmazásának felfüggesztését kéri a magyar és a román 

kormánytól egy napokban útjára indított internetes aláírásgyűjtés. Kezdeményezői olyan 

nagyváradiak, akik Románia 2007-es európai uniós csatlakozását követően átköltöztek a 

szomszédos magyarországi településekre, remélve, hogy ezután már csak a határok teljes 

felszámolása jöhet, semmiképp sem a kilencvenes évekre emlékeztető sorok a 

határátkelőknél. 

 

Új elképzeléseket vinne az RMDSZ-be Barti Tihamér 
2017. április 27. – szekelyhon.ro 

Újdonsült elnökként ismertette terveit Barti Tihamér, az RMDSZ Gyergyó területi 

szervezetének vezetője. Felvezetésül elmondta, hogy Gyergyószék a korábbinál markánsabb, 

határozottabb kiállással kell érdekeit érvényesítse. 
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https://szekelyhon.ro/aktualis/uj-elkepzeleseket-vinne-az-rmdsz-be-barti-tihamer


 

 

 

Napi Nemzetpolitikai Sajtószemle – 2017. április 28. 
5 

Akadémiai szintű ostobaság 
2017. április 28. – Balogh Levente – Krónika 

A Krónika vezércikke szerint „nincs miért csodálkozni a BBTE rektorának Magyarországgal 

kapcsolatos fixációján, hiszen februárban többek között ő kezdeményezett durván 

nacionalista hangvételű nyílt levelet, amelyet számos akadémikus aláírt. Ebben az akkor zajló 

tüntetések kapcsán a román nemzeti identitás és az ország szuverenitásának védelmére 

hivatkozva többek között a területi autonómia ellen próbáltak hangulatot kelteni, és az erre 

irányuló törekvések elleni fellépésre szólították fel az állami hatóságokat. Ahogy a nyílt levél, 

úgy az akadémia mostani kezdeményezése kapcsán is elmondható: az nem több 

pótcselekvésnél”. 

 

Beszélgetés Toró T. Tiborral, az Erdélyi Magyar Néppárt ügyvezető elnökével 
2017. április 28. – Krónika 

Az Erdélyi Magyar Néppárt hétvégi székelyudvarhelyi ötödik kongresszusa Toró T. Tibort, a 

párt alapító elnökét ügyvezető elnökké választotta. A párt erdélyi mozgásteréről, külhoni 

kapcsolatairól, a szervezetépítésről és az autonómiamozgalmak esélyeiről beszélgetett a 

Krónika Toró T. Tiborral. 

 

MKP–Híd: amikor mindenki mást akar 
2017. április 27. – Új Szó 

Menyhárt József pártja a jelenlegi erőviszonyokat vizsgálva regionális szinten jóval erősebb az 

országos politikára koncentráló Hídnál. Az MKP elnöke nyilatkozataiban sosem felejti el 

megemlíteni, hogy a pártnak három megyei alelnöke és több mint negyven képviselője van a 

megyékben. A magyar–magyar párbeszédet követően is ezt tette, mikor az újságírók arról 

faggatták, lesz-e a szakmai együttműködésből politikai. Nyilvánvaló volt tehát, hogy egy ilyen 

„összefogási projektben” az MKP nagyon keveset hajlandó csak engedni valódi erejét jelentő 

pozícióiból, jóval kevesebbet, mint amennyit a „bizonyítást” követelő Bugár Béla kér. Avagy 

megfordítva: sokat nem engedhet, mivel parlamenten kívüli pártként csak a régiókban van 

ereje. Talán csak az volt reményt keltő, hogy a két párt végül kétszer is le tudott ülni tárgyalni, 

és volt rá némi esély, hogy lassan közelíteni tud egymáshoz a kereslet és a kínálat. Végül 

azonban kiderült, a felek igazából a közelében sem voltak a megegyezésnek. 

 

Hiánypótló újságíróképzés indul a Felvidéken 
2017. április 27. – Felvidék Ma 

A hiányzó felvidéki magyar újságíróképzést szeretné pótolni a Szent Erzsébet Egészségügyi és 

Szociális  Munka Főiskola Dunaszerdahelyi Kihelyezett Tagozata a lengyel Warsaw 

Management University Dunaszerdahelyi Konzultációs Központtal karöltve. Az érdeklődők 

május 31-ig jelentkezhetnek. 
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http://ujszo.com/online/kozelet/2017/04/27/mkp-hid-amikor-mindenki-mast-akar
http://felvidek.ma/2017/04/hianypotlo-ujsagirokepzes-indul-a-felvideken/


 

 

 

Napi Nemzetpolitikai Sajtószemle – 2017. április 28. 
6 

Mi mindent hajlandó még a Most-Híd elnézni? 
2017. április 27. – Felvidék Ma 

Bugár Béla átlagon felüli szervilissége sokaknak szemet szúr mostanság a szlovákok közül is. 

Legutóbb például Tomáš Gális, a Denník N napilap kommentátora akadt ki Bugár Béla 

szolgalelkűségén. Az érthető, mondja Gális, hogy a Most-Híd mindent megszavaz, ami mellett 

a koalíció elkötelezte magát, sőt még azt is meg lehet valahogy érteni, hogy nem támogatta 

Kaliňák leváltását – ha már egyszer aláírta azt a koalíciós szerződést és valakit megszavaztak 

egy tisztségbe, nehéz onnan kihátrálni. Csakhogy, ezeken kívül olyan dolgokat is látni, 

amelyeket semmilyen koalíciós szerződésben vagy programnyilatkozatban nem találni. Azt 

látjuk, hogy egyszer a Most-Híd önszántából támogatja a transzparensek betiltását a 

parlamenti tanácsteremben, máskor meg azt, hogy odaáll az államfő repülőgépes belföldi 

utazásainak olcsó kritikája mellé, a Bašternák-ügyet meg azzal üti el, hogy neki elegendőek 

Kaliňák dokumentumai, a levelek felbontogatását meg úgy intézte el Bugár, hogy mindenről 

Matovič tehet. 

 

 

Huszonötödik rendes ülését tartotta az MNT 
2017. április 27. – Pannon RTV, Vajdaság Ma, Vajdasági RTV 

Iskolaszéki tagokról, utcanevek cseréjéről és pályázatokról is hoztak döntést a Magyar 

Nemzeti Tanács mai ülésén. A tagok 42 napirendi pontot vitattak meg. Az ülés 

hozzászólásokkal, de hosszabb viták nélkül zajlott le. A Magyar Nemzeti Tanács 26 taggal 

nyitotta meg 25. rendes ülését. A tervezett napirendeket módosítások nélkül terjesztették 

szavazásra. A 42 pont közül mindegyiket elfogadták. A negyedik napirendi pont azonban vitát 

szült. Maga az előterjesztett téma a begaszentgyörgyi Desanka Joksimović Iskoláskor Előtti 

Intézmény igazgatóválasztása volt. A posztra Nada Janješ óvónőt javasolta. Joó Horti Lívia, 

az MNT tagja azonban ehelyett a csantavéri Hunyadi János Általános Iskola igazgatójának 

kinevezését és annak körülményeit vitatta. 

 

19. Tantárgyháló az MTTK-n 
2017. április 27. – Pannon RTV 

Különböző tudományok ötvözése, ötlettervek, kutatások – ezekkel indult el 60 általános- és 

középiskolás diák mentoraikkal együtt a 19. Tantárgyháló versenyen. A mai döntőre, amelyet 

a szabadkai Magyar Tannyelvű Tanítóképző Karon tartanak, 10 ötletterv maradt versenyben. 

A legjobb három pályamunkát pénzjutalommal díjazzák. Az első helyezett 10 ezer, a második 

7 ezer, a harmadik pedig 4 ezer dináros jutalomban részesül. Azonban a pályamunkák 

bemutatásakor a zsűritagok nem csak a tudást veszik figyelembe.  

 

 

 

 

Fe
lv

id
é

k
 

V
a

jd
a

sá
g

 
Fe

lv
id

é
k

 

http://felvidek.ma/2017/04/mi-mindent-hajlando-meg-a-most-hid-elnezni/
http://pannonrtv.com/web2/?p=328292
http://pannonrtv.com/web2/?p=328419
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Pásztor István Ulmban, a Duna Menti Városok és Régiók Tanácsának ülésén 
2017. április 27. – Pannon RTV 
A Duna-térségi együttműködésnek a kistérségekben is látható eredményeket kell hoznia – 

jelentette ki Pásztor István Ulmban, a Duna Menti Városok és Régiók Tanácsának ülésén. A 

tartományi házelnök Németországban kiemelte, egyértelmű megoldást kell találni arra, hogy 

a közös projektek mellett minél jobban megerősítsük a gazdasági, oktatási és egyéb 

intézmények közötti kapcsolatokat. 

 

Több hallgatója lesz az Újvidéki Egyetemnek 
2017. április 27. – Pannon RTV 

A következő tanévben számos új szak bevezetése várható az Újvidéki Egyetemen. Többek 

között a Természettudományi Karon, a Műszaki Tudományok Karán, a Közgazdasági, a 

Mezőgazdasági, a Bölcsészettudományi, az Orvostudományi Karon, valamint a Művészeti 

Akadémián is várhatóak új irányzatok. A legtöbb új szak és tantárgy az informatikai képzés 

területét érinti majd. Az új irányzatok eredményeként pedig az egyetemisták számának 

növekedésére is számítani lehet – vélik az illetékesek. A Tartományi Felsőoktatási és 

Tudományos Kutatási Titkárság beleegyezését követően az alap-, a mester- és a doktori 

képzéseket egybevéve a 2017–18-as tanévben mintegy 16 500 diák tanulhat majd az Újvidéki 

Egyetemen, illetve az állami költségen tanuló diákok száma is növekedhet. 

 

Bácskossuthfalva: Felújították a Kisiskolát 
2017. április 27. – Vajdaság Ma, Pannon RTV 

Befejeződött a Kisiskolának nevezett épületszárny szigetelési munkálata a bácskossuthfalvai 

id. Kovács Gyula Általános Iskolában. A beruházást a Tartományi Oktatási, Jogalkotási, 

Közigazgatási és Nemzeti Kisebbségi Nemzeti Közösségi Titkárság támogatta közel 2,3 millió 

dinárral. A felújított iskolarészt csütörtökön délben adta át rendeltetésének alkalmi műsort 

követően, ünnepélyes keretek között Nyilas Mihály, a tartományi kormány alelnöke, 

tartományi oktatási, közigazgatási és nemzeti közösségi titkár és Crnkovity Gábor, az iskola 

igazgatója. 

 

Emlékhely készül Járekon 
2017. április 27. – Magyar Szó 

Az április derekán tartott temerini képviselő-testületi ülésen tett napirendbővítési indítványt 

Csorba Béla, a VMDP képviselője. Kérte, hogy kerüljön megvitatásra a tájékoztató, hogy 

milyen fázisban van a járeki láger áldozatai emlékművének készítése, és hogy lesz-e rajta 

magyar nyelvű tábla, amely emlékeztet majd az 1944 és 1946 között Járekon elhunyt magyar 

áldozatokra, illetve, hogy az emlékkereszt tábláján lesz-e magyar nyelvű szöveg, ahogyan az 

érvényes törvények és községi dokumentumok előírják. Tette mindezt azért, mert értesülése 

szerint május 6-án kerül sor az avatóünnepségre. Kérése nem került naprendre, mert Đuro 

Žiga polgármester reagált, és közölte, hogy a községi tanács sem rendelkezik adatokkal a 

V
a

jd
a

sá
g

 

http://pannonrtv.com/web2/?p=328406
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http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/21370/Bacskossuthfalva-Felujitottak-a-Kisiskolat.html
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kérdésre vonatkozóan, de megígérte, hogy hét napon belül tájékoztatással szolgálnak a 

helyzet állásáról. 

 

Vándorkiállításon tekinthető meg Zentán a zimonyi zsidók élete 
2017. április 27. – Pannon RTV 

Zentán vándorkiállítással emlékeztek meg a helyi zsidók deportálásának évfordulójáról. A 

régi fényképekből összeállított fotósorozaton a zimonyi zsidók életét mutatják be. A kiállítás a 

Zentai Múzeumban tekinthető meg. Zimonyban egy 600 fős zsidó közösség élt, őket mutatják 

be a fényképek. A fotók Fogel Nenad családi gyűjteményéből származnak, akinek édesapja 

Vajdaságban bujkált és élte túl, a rokonok közül egyedül, a második világháborút. 

 

Kárpátaljai magyar népzenei együttesek adnak koncertet Kijevben 
2017. április 26. – MTI, Kárpátinfo, Webrádió 

A Magyar Állami Népi Együttes kísérőzenekarát vezető Pál István Szalonna együttese, a 

Técsői Banda és az Aknaszlatinai Trió ad koncertet csütörtök este a kijevi Csajkovszkij 

Zeneakadémia dísztermében. Szerdán a zenekarok az észak-ukrajnai Csernyihivben léptek 

fel. Ez alkalommal Ukrajnába látogatott Grezsa István Kárpátaljáért felelős magyar 

kormánybiztos. A program két blokkból áll. Az első részben Kárpátalja színei mutatkoznak be 

román, ruszin, magyar, moldáv dallamokkal az Állami Népi Együttes tagjaiból álló zenekar, 

továbbá a Técsői Banda és az aknaszlatinai Simon Ion és zenekara jóvoltából - írta 

a Kárpátalja.ma hírportál. 

  

A legújabb kárpátaljai szociológiai kutatás eredményeiről számoltak be 
Beregszászban 
2017. április 26. – karpatalja.ma 

TANDEM 2016 néven végeztek reprezentatív kérdőíves kutatást 2016 tavaszán és nyarán. A 

felmérésben Kárpátalja ukrán és magyar lakosságának nyelvhasználatát, identitását, vallási 

kötődését, etnikai viszonyait, a kettős állampolgársághoz való hozzáállását, politikai és 

társadalmi aktivitását, Kárpátalja önrendelkezésével kapcsolatos véleményét, valamint 

Magyarország Kárpátalja-politikájának értékelését vizsgálták. A felmérésben a 

Nemzetpolitikai Kutatóintézet, a Momentum Doktorandus, a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai 

Magyar Főiskola Hodinka Antal Nyelvészeti Kutatóközpontja és Lehoczky Tivadar 

Társadalomkutató Intézete, az Ungvári Nemzeti Egyetem Szociológiai és Szociális Munka 

Tanszéke, valamint a Kárpáti Közvélemény-kutató Központ dolgozott együtt. Az 

eredményekről a kutatók április 26-án a Rákóczi-főiskola Győr termében számoltak be. 
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http://pannonrtv.com/web2/?p=328313
https://msg.gov.hu/owa/redir.aspx?C=xneUpSV9fCpCZ9pGoz9ZwM-GjsLiQ_2AQi0McO9cgcnYcDUkp43UCA..&URL=http%3a%2f%2fwebradio.hu%2fhirek%2fkultura%2fkarpataljai_magyar_nepzenei_egyuttesek_adnak_koncertet_kijevben
https://msg.gov.hu/owa/redir.aspx?C=ggHPO3E3aDzLykhb9k6wpX8vdShcEDfDgL69dLgFQ9bYcDUkp43UCA..&URL=http%3a%2f%2fwww.karpatalja.ma%2fkarpatalja%2ftudomany%2fa-legujabb-karpataljai-szociologiai-kutatas-eredmenyeirol-szamoltak-be-beregszaszban%2f
https://msg.gov.hu/owa/redir.aspx?C=ggHPO3E3aDzLykhb9k6wpX8vdShcEDfDgL69dLgFQ9bYcDUkp43UCA..&URL=http%3a%2f%2fwww.karpatalja.ma%2fkarpatalja%2ftudomany%2fa-legujabb-karpataljai-szociologiai-kutatas-eredmenyeirol-szamoltak-be-beregszaszban%2f
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„Az Egán Ede Gazdaságfejlesztési Program a jövőben is folytatódik” – Lakossági 
fórum Fertősalmáson és Nagypaládon 
2017. április 26. – Kárpátalja 

A magyar kormány a múlt évben beindította az Egán Ede Gazdaságfejlesztési Programot, 

hogy támogatást nyújtson az ukrán kormányok által nyüglődésre ítélt kárpátaljai magyar 

gazdáknak, vállalkozóknak. A program eredményeként tavaly közülük több mint ezren 

nyertek pályázati támogatásokat, a program pedig az idén is folytatódik. Ennek keretében 

2017. április 26-án Szalipszki Endre beregszászi magyar főkonzul, Szakács Zoltán, a 

Beregszászi Magyar Konzulátus külgazdasági attaséja és Gál Norbert, az Egán Ede 

Gazdaságfejlesztési Program nagyszőlősi járási referense tájékoztató körutat tett 

Fertősalmáson és Nagypaládon, a két község közös polgármestere, Bíró Vencel társaságában. 

  

Szívügyem Kárpátalja –Kárpátaljára látogatott Perényi Zsigmond helyettes 
államtitkár 
2017. április 26. – Kárpátalja 

Az Európai Unió ENI Határon Átnyúló Együttműködési Programjában rejlő közös fejlesztés 

lehetőségeiről tárgyalt az elmúlt héten kárpátaljai világi és egyházi vezetőkkel Perényi 

Zsigmond, Magyarország Miniszterelnökségének nemzetközi helyettes államtitkára. Mi 

kétnapos kárpátaljai látogatása végén, Beregszászban kérdeztük tapasztalatairól az 

államtitkár-helyettes urat. 

  

Újabb nemzetközi képzésen az erősödő KMKSZ ISZ 
2017. április 27. – karpatalja.ma 

A Robert Schuman Intézet a Közép- és Kelet-Európai Demokráciák Fejlődéséért Egyesület, 

azaz a Robert Schuman Intézet 1995 óta létezik, az Európai Néppárt (EPP) családjához 

tartozó pártok aktív és jövőbeli politikusai számára kínál oktatást és képzést, emellett 

konferenciákat szervez aktuális regionális témákban. Az elmúlt évben Bocskor Andrea, a 

Fidesz-KDNP kárpátaljai európai parlamenti képviselőjének pártfogásával Kárpátalja egyik 

nagy magyar ifjúsági szervezete, a KMKSZ ISZ is csatlakozhatott a képzésekhez. Az angol 

nyelvű képzésen a kárpátaljai magyarság színeiben ezúttal Fábián Beáta, a KMKSZ ISZ 

nemzetpolitikáért felelős elnökségi tagja vett részt. 

 

Zágráb: döntöttek a kisebbségi szervezetek anyagi támogatásáról 
2017. április 27. – Huncro.hr 

Múlt csütörtökön tartotta meg 73. ülését a zágrábi Kisebbségi Tanács. A tanácskozás egyik 

napirendi pontja az idei állami költségvetésben jóváhagyott több mint 31,8 millió kúna 

elosztása volt a nemzeti kisebbségi egyesületek programjai között a beérkezett pályázatok 

alapján, valamint a tavalyi támogatások felhasználásáról szóló beszámoló elfogadása is. „A 

horvátországi magyarság az egyetlen kisebbség, amelynek összességében emelkedett a 

támogatása a tavalyihoz képest”- mondta Jankovics Róbert magyar kisebbségi képviselő, a H
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https://msg.gov.hu/owa/redir.aspx?C=cdTh-1cCuSyWOB3XEDmpYWCrJtmFzmraSTo-SwrkThXYcDUkp43UCA..&URL=http%3a%2f%2fkarpataljalap.net%2f%3fq%3d2017%2f04%2f27%2faz-egan-ede-gazdasagfejlesztesi-program-jovoben-folytatodik
https://msg.gov.hu/owa/redir.aspx?C=cdTh-1cCuSyWOB3XEDmpYWCrJtmFzmraSTo-SwrkThXYcDUkp43UCA..&URL=http%3a%2f%2fkarpataljalap.net%2f%3fq%3d2017%2f04%2f27%2faz-egan-ede-gazdasagfejlesztesi-program-jovoben-folytatodik
https://msg.gov.hu/owa/redir.aspx?C=ly2suezAuMuP1q-lH1NUM7ALRyNOG6ZNvlKIQmBDZjLYcDUkp43UCA..&URL=http%3a%2f%2fkarpataljalap.net%2f%3fq%3d2017%2f04%2f27%2fszivugyem-karpatalja
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KT tagja elmondta, mandátuma kezdete óta azért lobbizik, hogy a magyar kisebbségnek szánt 

támogatás emelkedjen, valamint hogy minél több magyar szervezet, kultúregyesület és 

intézmény részesüljön támogatásban. 

 

Nemzeti kisebbségi szemle Belovár-Bilogora megyében, immár harmadszor 
2017. április 27. Huncro.hr 

A Belovár-Bilogora megyei kisebbségi koordináció szervezésében harmadik alkalommal 

került sor olyan szemlére, amelyen a megyében működő nemzetiségek tánccsoportjai 

mutatkoztak be. A cseh és a szerb kisebbség után a vasárnapi szemle házigazdái a Grubišno 

Polje-i magyar nemzetiség tagjai voltak. 

 
 

Elektronikus sajtó 
Határok nélkül 

2017. április 26. – Kossuth Rádió 

Nem született megegyezés a koalícióban való indulásról az MKP és a Most-Híd 

között 

Nem született tegnap sem megegyezés a koalícióban való indulásról a megyei választásokon a 

Magyar Közösség Pártja és a Most-Híd szlovák-magyar vegyes párt között. A megyei szintű 

együttműködésről szóló döntést a regionális szervezetek kezébe adták.  

Kijevbe látogatott Soltész Miklós államtitkár 

Soltész Miklós egyházi-, nemzetiségi - és civil társadalmi kapcsolatokért felelős államtitkár a 

napokban Kijevben járt, ahol ukrán miniszterekkel tárgyalt a magyar-ukrán kapcsolatok 

fejlődéséről, és a kárpátaljai magyarok helyzetéről.  

Egyelőre nem épül hulladékégető Párkányban 

Siker koronázta a párkányiak összefogását, egyenlőre nem épül hulladékégető a városban. A 

beruházás ellen Esztergom és a megye is fellépett. 

Fogyatékkal élők számára létesítendő rehabilitációs és foglalkoztató-központ 

alapkövét helyezték el szerdán ünnepélyesen Csíkszeredában 

Egy fogyatékkal élők számára létesítendő rehabilitációs és foglalkoztató-központ alapkövét 

helyezték el szerdán ünnepélyesen Csíkszeredában. Az eseményen Böjte Csaba ferences 

szerzetes mutatott be szentmisét és fellépett a Nemadomfel  Együttes, amely erdélyi turnén 

vesz részt. 
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Nagyszabású agrárfelmérés és agrárkutatás indult az Érmelléken 

A Partiumi Területi Kutatások Intézete és az Érintő Egyesület, a partiumi 

gazdaszervezetekkel együttműködve nagyszabású agrárfelmérést és agrárkutatást indított el 

az Érmellék területén. Az adatgyűjtés az agrárium általános állapotának a felmérésére 

irányult, úgy mint a növénytermesztés és állattenyésztés sajátosságainak meghatározása, a 

településhálózat fejlődése és az agrárium közötti kapcsolatrendszer feltárása, a 

szórványtelepülések  állapotfelmérése, a megújuló energiaforrások felhasználása a 

mezőgazdaságban. A program támogatója a Földművelésügyi Minisztérium. 

A nagybecskereki püspökségen mutatták be Németh Ferenc: A bánáti 

középtanoda című könyvét 

A nagybecskereki Püspökségen bemutatták Németh Ferenc: A bánáti középtanoda című 

könyvét - amely a nagybecskereki piarista gimnázium történetét örökíti meg. A kiadvány a 

szabadkai Bácsország Honismereti Társaság gondozásában jelent. Az elmúlt évben 

emlékeztek meg a tanintézmény megnyitásának 170. évfordulójáról, ám a szervezők 

átsiklottak azon a tényen, hogy kik alapították a ma is fennálló nagybecskereki Gimnáziumot. 

Egy hely, ami összeköt; ez a kaszojai ifjúsági tábor 

Egy hely, ami összeköt; ez a kaszojai ifjúsági tábor, ahol közel másfél évtizede rendezik meg 

minden május elsején az Aradi Magyar Ifjúsági Majálist. Ez egyébként az erdélyi magyar 

ifjúsági fesztiválok amolyan szezonnyitó rendezvénye, a szabadban eltöltött első tavaszi 

hétvége. Jó hangulatúnak  ígérkezik a rendezvény, hiszen a szervező Aradi Magyar Ifjúsági 

Szervezet idén 25 éves, és a házigazdák meg akarják adni a módját.

 
 


