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Nyomtatott és online sajtó 
 

 

Orbán: Magyarország sorsdöntő győzelmet aratott 
2018. április 8. – MTI, hirado.hu, 444.hu, Index, Magyar Idők, Magyar Hírlap, Magaar 

Nemzet, Lokál, zoom.hu, Ripost, origo.hu, karpatalja.ma, felvidek.ma   

„Gratulálok a választópolgároknak, a magas részvétel minden kétséget zárójelbe tett” – 

jelentette ki Orbán Viktor miniszterelnök vasárnap éjjel a kormánypártok budapesti 

eredményváró központja, a Bálna előtt a Fidesz-KDNP győzelmét hozó parlamenti választás 

után. „Győztünk!” – ezzel kezdte beszédét a kormányfő, a Fidesz elnöke, majd úgy folytatta: 

amikor ilyen eredményt ér el az ember, „ilyenkor érdemes szerénynek lenni, mert most van 

mire”. Orbán Viktor külön is köszönetet mondott azoknak, akik a kormánypártokra 

szavaztak, majd köszönetet mondott a külhoni magyaroknak, akik segítettek megvédeni az 

anyaországot. „Egy nagy csata van mögöttünk, sorsdöntő győzelmet arattunk, lehetőséget 

kaptunk, lehetőséget teremtettünk magunknak, hogy megvédjük, megvédhessük 

Magyarországot” – fogalmazott a miniszterelnök. A Fidesz több mint kétmillió szavazattal 

vezet 98,31 százalékos feldolgozottságnál, a második párt a Jobbik, harmadik az MSZP-P. 

Vona Gábor és Hadházy Ákos is bejelentette lemondását pártja éléről, de bejelentette 

távozását az MSZP és az Együtt elnöksége is.  

 

Rendben zajlott a szavazás a magyar külképviseleteken 
2018. április 8. – MTI, hirado.hu  

Rendben, fennakadások nélkül zajott a szavazás az országgyűlési választásokon az MTI által 

megkérdezett magyar külképviseleteken. A romániai külképviseleteken a részvétel mindenütt 

meghaladta a 85 százalékot.  A csíkszeredai főkonzulátuson 1630 magyarországi állandó 

lakóhellyel rendelkező állampolgár kérte előzőleg a külképviseleti névjegyzékbe vételét: 

közülük 1412-en adták le szavazatukat - közölte az MTI-vel a külképviseleti választási iroda 

(küvi) vezetője. Kolozsváron 585 szavazót vártak a főkonzulátuson kialakított 

szavazóhelyiségbe, közülük 506-an voksoltak. 

 

A kárpátaljai magyarság helyzetét tekintették át a KMKSZ közgyűlésén 
Beregszászon  
2018. április 7. – MTI, Szabolcs Online, karpataljalap.net, Magyar Idők, althir.org 

A kárpátaljai magyarság helyzetét és jövőjének a kilátásait tekintették át a Kárpátaljai Magyar 

Kulturális Szövetség (KMKSZ) XXIX. soros közgyűlésének küldöttei szombaton 

Beregszászon. Helyzetértékelő beszámolójában Brenzovics László, a KMKSZ elnöke, az ukrán 

parlament képviselője emlékeztetett arra, hogy rendkívül nehéz évet tudhat maga mögött a 

magyar szervezet, és köszönetet mondott a tagságnak és a tisztségviselőknek, amiért a nehéz 

helyzetben “rendkívül bátran és igen megfontoltan” viselkedtek. Levélben köszöntötte a 

KMKSZ-közgyűlést Semjén Zsolt nemzetpolitikáért felelős miniszterelnök-helyettes. 
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https://www.hirado.hu/belfold/belpolitika/cikk/2018/04/08/orban
https://www.hirado.hu/kulfold/cikk/2018/04/08/rendben-zajlott-a-szavazas-a-magyar-kulkepviseleteken/
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Üzenetében Kossuth Lajost idézte, miszerint "soha le nem mondani, soha el nem csüggedni, 

ha kell, mindig újrakezdeni". "A kárpátaljai magyarság az elmúlt időszakban megmutatta, 

miképpen kell ennek a parancsnak eleget tenni" - írta. 

 

Meghalt Jókai Tibor, a Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetségének elnöke 
2018.04. április 9. – Felvidek.ma 

„Mély fájdalommal tudatom, hogy az SZMPSZ elnöke, Jókai Tibor 2018. április 8-án az éjjeli 

órákban visszaadta lelkét teremtőjének. Az SZMPSZ saját halottjának tekinti. A temetésről 

később történik intézkedés” – tudtuk meg Ádám Zitától, az SZMPSZ alelnökétől. Jókai Tibor 

még nemzeti ünnepünk alkalmából átvette a felvidéki magyar oktatás fejlesztése, valamint a 

Kárpát-medencei pedagógusszövetségek közötti összefogás megerősítése érdekében végzett 

példaértékű tevékenysége elismeréseként a Magyar Arany Érdemkereszt kitüntetést. Viszont 

egészségi állapota egyre romlott, s a gyilkos kór április 8-án vitte magával. Már nem lehetett 

ott Rozsnyón sem a hétvégén rendezett pedagógusok országos találkozóján, a kórházban érte 

a halál. Mindössze 51 éves volt. 

 

Kelemen Hunor: az RMDSZ partnerre lelt a Fideszben  
2018. április 9. – transindex.ro, maszol.ro 

A következő négy évben is az a kormány irányítja Magyarországot, amely bebizonyította: 

nemzetpolitikai víziójában, a mindennapi gyakorlatban is fontos számára az erdélyi 

magyarok közössége – hangsúlyozta a magyarországi választást követően Kelemen Hunor. 

Becslések szerint 180-195 ezer körüli azoknak az erdélyi magyaroknak a száma, akik a 

magyarországi választásra regisztráltak, és leadták voksukat. Az elmúlt hetekben az RMDSZ 

mintegy 100 ezer erdélyi magyar embernek segített szavazata leadásában – ez pedig azt 

bizonyítja, a közösség tagjai ezúttal is megbíztak a Szövetségben: a voksolók több mint fele 

tőle kért segítséget, rábízta szavazatát. Kelemen Hunor gratulált az Orbán Viktor és Semjén 

Zsolt által vezetett Fidesz-KDNP-nek. Elmondta: a Szövetség partnerre lelt a 

párszövetségben, ezt a partnerséget a következő négy éves parlamenti ciklusban is tovább 

szeretné erősíteni.  

 

Kelemen Hunor: megerősítést nyert, hogy Románia nem mintaállam 
2018. április 6. – Krónika, transindex.ro, maszol.ro, Erdély Ma, Nyugati Jelen, Bihari Napló 

„Az igazság nem marad kendőzetlenül: Románia nem mintaállam a kisebbségi közösségek 

védelmének tekintetében” - jelentette ki Kelemen Hunor az Európa Tanács újabb jelentésére 

utalva. Az RMDSZ elnöke a közleményében emlékeztet, hogy Európa Tanács újabb 

jelentésében ezúttal a Miniszteri Tanács marasztalja el Romániát. „Nem az állam, hanem a mi 

következtetéseink helyesek tehát” – hangsúlyozta az Európa Tanács Miniszteri Tanácsa által 

elfogadott és közzétett Romániára vonatkozó ajánlásokat követően a szövetségi elnök. 

Kelemen Hunor szerint az RMDSZ üdvözli a Miniszteri Tanács Kisebbségi és Regionális 

Nyelvek Európai Chartája kapcsán elfogadott ajánlásait, ezek ugyanis olyan 
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http://itthon.transindex.ro/?hir=51300
https://kronika.ro/erdelyi-hirek/kelemen-hunor-megerositest-nyert-hogy-romania-nem-mintaallam


 

 

 

Napi Nemzetpolitikai Sajtószemle – 2018. április 9. 
3 

problémafelvetéseket és megoldási javaslatokat tartalmaznak, amelyeket a romániai magyar 

emberek is megállapítanak, és a román államtól elvárnak. 

 

Közzétette a támogatásban részesülő erdélyi civil szervezetek listáját a BGA 
2018. április 6. – Krónika 

Jelentős összegű támogatást ítélt meg erdélyi civil szervezetek, egyházak javára a 2018-as 

támogatási ciklusban a Bethlen Gábor Alap (BGA) A magyar kultúráért és oktatásért pályázat 

keretében. A Központi pályázatok keretében számos erdélyi kulturális és civil szervezet, 

intézmény, egyház is részesült támogatásban, mint például az Erdélyi Múzeum-Egyesület, a 

Kolozsvár Társaság, az Erdélyi Magyar Írók Ligája stb. De támogatásra alkalmasnak tartottak 

több, a szórványbeli anyanyelvű oktatás fenntartása szempontjából létfontosságú intézményt 

is, mint például a válaszúti Kallós Zoltán Alapítványt, a Beszterce-Naszód megyei, vicei 

Bástya Egyesületet vagy a temesvári Bartók Béla Alapítványt. 

 

Minden egyes kolozsvári lakosnak szól a Kolozsvári Majális 
2018. április 6. – Krónika, maszol.ro 

Kolozsvári Majális néven és új helyszínen szervezik meg május 5-én a korábban Családi 

Majálisként ismert rendezvényt – jelentette be a pénteki sajtótájékoztatón Csoma Botond, az 

RMDSZ Kolozs megyei elnöke, parlamenti képviselő. Mint hangsúlyozta, bár a család 

koncepció továbbra is megmarad, a névváltoztatással azt akarták jelezni, hogy az esemény 

nemcsak a családoknak, hanem minden kolozsvári lakosnak szól. „Úgy érezzük, hogy ezzel a 

rendezvénnyel sikerül minden korosztályt megszólítanunk, a gyerekektől az idősekig” – 

magyarázta a képviselő. 

 

Meghamisították Beke Istvánék ügyét?  
2018. április 6. – transindex.ro, Krónika 

Daniel Dragomir, a SRI egykori ezredese azt állítja, hogy valakik meghamisították Beke 

István ügyiratát, hogy terroristának állítsák be őt. Csütörtökön másodjára hallgatta ki Florian 

Coldeát, a SRI igazgatójának egykori első-helyettesét a SRI tevékenységét ellenőrző 

parlamenti bizottság. „Ha Coldea terroristákról és kémekről beszél, akkor azt kérdezem, hogy 

ki fizette a temesvári terrorista autóját, és kik azok akik meghamisították a nyilvántartásokat 

és terroristának állították be Beke Istvánt?”, tette fel a kérdést az egykori SRI ezredes.  

 

Magyarországi választások: sok az érvénytelen levélszavazat 
2018. április 6. – MTI, maszol.ro, szekelyhon.ro, Krónika 

Az RMDSZ-hez vigye szavazólapját az, aki még nem juttatta el – erre kéri a magyar 

állampolgársággal rendelkező erdélyi magyar embereket Kelemen Hunor szövetségi elnök. Az 

RMDSZ elnöke rámutatott: a Nemzeti Választási Iroda közlése szerint a beérkezett 

szavazatok közel húsz százaléka érvénytelen – ezek nagy része technikai részleteken bukik el. 

„A szövetség munkatársai segítenek az azonosító nyilatkozat kitöltésében és a levélcsomag 

összeállításában. Arra kérjük a magyar embereket, hogy forduljanak hozzájuk bizalommal” – 

tette hozzá Kelemen Hunor. 
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http://itthon.transindex.ro/?hir=51290
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A gyermekvállalókra irányítanák a figyelmet 
2018. április 7. – szekelyhon.ro 

A Vándorbölcső mozgalom Magyarországról indult útjára 2012-ben azzal a céllal, hogy 

felelevenítse azt a régi hagyományt, amikor a kisbabákat még bölcsőkben ringatták, és a 

kiságyak több nemzedéken keresztül családról családra jártak. Székelyföldön is terjedőben a 

hagyományőrző-szociális szolgáltatás, Székelyudvarhelyen a minap adták át az első 

vándorbölcsőt, mely egy negyedik gyerekét váró családhoz került félévre. 

 

Elkezdődött a voksolás Magyarországon és Csíkszeredában is 
2018. április 8. – szekelyhon.ro 

A csíkszeredai és kolozsvári főkonzulátuson reggel hét órától – magyar idő szerint hat órától 

– várják a levélszavazatokat, illetve azokat a választókat, akiknek van magyarországi 

lakcímük, de az erdélyi külképviseletek valamelyikén adják le voksukat. 

 

Több erdélyi település vezetője kampányol Németh Szilárdnak Csepelen  
2018. április 8. – transindex.ro 

Székelyudvarhely, Nagyszalonta és Kápolnásfalu polgármestere is Csepelen kampányol 

Németh Szilárd Fideszes képviselőjelöltnek. Orbán Viktor ma délben látogatott a „rezsibiztos” 

körzetébe, hogy támogatásáról biztosítsa. A kampányközpontban készült videóban, amelyet 

Borbély Lénárd csepeli polgármester osztott meg Facebook-oldalán, Németh Szilárd 

bemutatja a határon túlról érkezetteket a miniszterelnöknek. „A nemzeti összefogás 

megvalósult itt, mert kitoltuk a kampányunkat térben és időben. Tegnap Wittner Marika ’56-

os hősünk kampányolt nekünk, ő folyamatosan részt vett a kampányban. A határon túlról 

pedig Nagyszalontáról Török Laci és csapata megérkezett, Gálfi Árpád Székelyudvarhelyről, 

Benedek Laci Kápolnásfaluból is itt van, és velünk vannak a farkaslakiak, a megyei 

tanácsosok” – mondta a jelölt, hozzátéve: „Itt azok dolgoznak, akik ebből a rendszerből élnek 

is: polgármesterek, képviselők, megyei képviselők.”  

 

Íme a legidősebb erdélyi magyar szavazó  
2018. április 8. – transindex.ro 

Minden bizonnyal megvan a legidősebb erdélyi magyar levélszavazó. A 99 éves 

homoródszentmártoni Miklós Ida személyesen szavazott Magyarország csíkszeredai 

konzulátusán.  

 

Sokan szavaztak vasárnap is a csíkszeredai és kolozsvári főkonzulátuson 
2018. április 8. – MTI, szekelyhon.ro, Krónika, Bihari Napló 

A magyarországi lakcímmel nem rendelkező külhoniak a külképviseleteken adhatták le 

levélszavazatukat, vagy átkelhettek a határon valamelyik választókerülethez. Ennek 

megfelelően sokan adták le a levélszavazatukat vasárnap Magyarország kolozsvári és 

csíkszeredai főkonzulátusán. 
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https://szekelyhon.ro/aktualis/a-gyermekvallalokra-iranyitanak-a-figyelmet
https://szekelyhon.ro/aktualis/elkezdodott-a-voksolas-magyarorszagon-es-csikszeredaban-is
http://itthon.transindex.ro/?hir=51299
http://itthon.transindex.ro/?hir=51298
https://szekelyhon.ro/aktualis/sokan-szavaztak-vasarnap-is-a-csikszeredai-es-kolozsvari-fokonzulatuson
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Becslés: az erdélyi magyarok 80 százaléka adta le a szavazatát 
2018. április 8. – maszol.ro 

Nyolcvan százalék körüli lehet azoknak a regisztrált erdélyi magyaroknak a becsült aránya, 

akik szavaztak magyarországi választásokon. Mint ismert, a választásokra 378 ezer a külhoni 

magyar regisztrált, közülük becslések szerint 230-240 ezer lehet erdélyi magyar szavazó. A 

Maszol birtokában lévő adatok szerint 180-195 ezer azoknak száma, akik leadták szavazatukat 

Erdélyből. Ez a szám a magyar állampolgársággal rendelkező, regisztrált erdélyi magyarok 80 

százaléka. 

 

85 százalékos volt a részvétel a romániai külképviseleteken 
2018. április 8. – MTI, szekelyhon.ro 

Rendben, fennakadások nélkül zajlott a szavazás az országgyűlési választásokon az MTI által 

megkérdezett magyar külképviseleteken. A romániai külképviseleteken a részvétel mindenütt 

meghaladta a 85 százalékot. A csíkszeredai főkonzulátuson 1630 magyarországi állandó 

lakóhellyel rendelkező állampolgár kérte előzőleg a külképviseleti névjegyzékbe vételét: 

közülük 1412-en adták le szavazatukat – közölte az MTI-vel a külképviseleti választási iroda 

(küvi) vezetője. Kolozsváron 585 szavazót vártak a főkonzulátuson kialakított 

szavazóhelyiségbe, közülük 506-an voksoltak. 

 

Szilágyi Zsolt szerint az erdélyi levélszavazatok közel felét a Néppárt és az EMNT 
juttatta célba 
2018. április 8. – szekelyhon.ro 

Szilágyi Zsolt, az Erdélyi Magyar Néppárt elnöke a magyarországi országgyűlési választás 

lezárulta után Németh Zsolt budafoki eredményváróján. A pártelnök elmondta: a Néppárt és 

az EMNT Demokráciaközpontok munkatársai, önkéntesei és tisztségviselői az Erdélyben 

leadott levélszavazatok közel felét időben és biztonságos körülmények között célba juttatta – 

számol be közleményben az EMNP sajtóirodája. 

 

Ilyen arányban szavaztak az erdélyi magyarok a Fideszre 
2018. április 9. – maszol.ro, index.hu 

Az adatok 98,5 százalékos feldolgozottságnál 55 ezer levélszavazatot dolgoztak fel, ezekből 

pedig 52 521 a Fideszre érkezett. Ez 94 százalékos arányt jelent, az összes többi párt 

mindössze 6 százaléknyi maradékon osztozik. Az adatokat ismertető Index szerint érdekes, 

hogy 714 szavazattal egyelőre az LMP áll a második helyen, kevéssel megelőzve a Jobbikot. A 

baloldali pártok az egy százalékot sem érik el. 

 

Felvidéki Népviselet Babacsaládok: húsz éve kezdődött a sikertörténet 
2018. április 6. – hirek.sk 
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http://www.maszol.ro/index.php/kulfold/94657-becsles-az-erdelyi-magyarok-80-szazaleka-adta-le-a-szavazatat
https://szekelyhon.ro/aktualis/85-szazalekos-volt-a-reszvetel-a-romaniai-kulkepviseleteken
https://szekelyhon.ro/aktualis/szilagyi-zsolt-szerint-az-erdelyi-levelszavazatok-kozel-felet-a-neppart-es-az-emnt-juttatta-celba
https://szekelyhon.ro/aktualis/szilagyi-zsolt-szerint-az-erdelyi-levelszavazatok-kozel-felet-a-neppart-es-az-emnt-juttatta-celba
http://www.maszol.ro/index.php/kulfold/94669-ilyen-aranyban-szavaztak-az-erdelyi-magyarok-a-fideszre
http://www.hirek.sk/itthon/20180406092655/Felvideki-Nepviselet-Babacsaladok-husz-eve-kezdodott-a-sikertortenet.html
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A Családok éve 2018 – program keretében A felvidéki népviseletes babacsaládok 20 éve 

címmel kerekasztal-beszélgetéssel és rövid filmvetítéssel egybekötött könyvbemutatóra került 

sor a Kultúráért és Turizmusért Társulás szervezésében április 5-én a komáromi Csemadok-

székházban. A nagy érdeklődést kiváltott rendezvényt a Bethlen Gábor Alap, a SZAKC és a 

Csemadok Komáromi Alapszervezete támogatta. 

 

Megjelentek a Bethlen Gábor Alap idei pályázati felhívásainak eredményei 
2018. április 6. – hirek.sk, Felvidék Ma 

Közzétették a Bethlen Gábor Alap 2018. évi “A magyar kultúráért és oktatásért” pályázati 

felhívások eredményeit. „A magyar kultúráért és oktatásért” pályázatokat a 2018-as évre 

a NIR felületén minden szervezet saját profilján adhatta be. 

A minimálisan igényelhető összeg 100 ezer forint, a maximálisan igényelhető összeg 500 ezer 

forint volt. A teljes támogatási keretösszeg 92 millió forintot tett ki, melyről a beérkezett 

pályázatok mennyisége és minősége alapján, a Kollégium javaslatát figyelembe véve a Bethlen 

Gábor Alap (BGA) Bizottsága döntött. A döntést a BGA tette közzé honlapján. 

 

Minority Safepack – MKP: az összefogás újra meghozta az eredményét 
2018. április 6. – hirek.sk, Körkép 

Szlovákiában tegnapig összesen 53 909 formailag megfelelő, papíralapú aláírás gyűlt össze. 

Ebből 51 135 aláírást a Magyar Közösség Pártja aktivistái, helyi és járási szervezetei gyűjtöttek 

– tájékoztatott az MKP. Április 3-án lezárult a Minority SafePack európai kisebbségvédelmi 

kezdeményezés aláírásának lehetősége. Az Európai Nemzetiségek Föderatív Uniójának 

(FUEN) nyilvántartása szerint az EU-tagállamaiban több mint 1,2 millió támogató aláírás 

gyűlt össze, illetve 11 tagállamban érték el az előre meghatározott minimális aláírásszámot. 

 

Sólymos: A felelős, környezettudatos magatartás nemcsak a legkevésbé fejlett 
járások esélye 
2018. április 6. – bumm.sk 

Sólymos László környezetvédelmi miniszter (Híd) a kormány kisszebeni és prakfalvi 

kihelyezett ülését követően felkereste Dél- és Kelet-Szlovákia egyes régióit. Találkozóinak 

kulcstémája a legkevésbé fejlett régiók segítése volt, amelyekkel szemben, Sólymos szerint, 

Szlovákiának történelmi adóssága van. 

 

Tényleg erős várunk a magyar iskola? 
2018. április 6. – Új Szó 

Április az iskolai beíratások időszaka. Ilyenkor duplán érvényes kérdés, vajon egyegy hazai 

magyarlakta településnek olyan erős vára-e a helyi magyar iskola, hogy arra Faludy György 

verssora is igaz legyen: „Jöhetsz reám méreggel, tőrrel, ékkel, / de én itt állok az ikes igékkel.” 

Strédl Terézia egyetemi oktatóval a beiratkozások heteinek dilemmáiról beszélgettünk. 

 

Gyurcsó István emléknap – főszerepben a kisebbségi költészet 
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http://www.bumm.sk/belfold/2018/04/06/solymos-afelelos-kornyezettudatos-magatartas-nemcsak-alegkevesbe-fejlett-jarasok-eselye
https://ujszo.com/kozelet/tenyleg-eros-varunk-magyar-iskola
http://felvidek.ma/2018/04/gyurcso-istvan-emleknap-foszerepben-a-kisebbsegi-kolteszet/
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2018. április 7. – Felvidék Ma 

Garamkövesden, április 6-án immár huszonnegyedik alkalommal emlékeztek a falu 

szülöttére, Gyurcsó István költőre. Az emléknapot a helyi önkormányzat szervezi évről-évre. 

Az egész napos ünnepet Elzer János polgármester nyitotta meg. Idén is sokrétű programot 

kínált az irodalmat és művészetet pártoló érdeklődőknek. A nap fő programja a Gyurcsó 

István emlékére meghirdetett szavalóverseny volt az I-III. kategóriában. A versenyben részt 

vevőknek feltétel volt, hogy csak hazai magyar költők verseivel szerepelhetnek. 

 

Kezdetét vette a Szlovákiai Magyar Pedagógusok XXIV. Országos Találkozója 
2018. április 7. – hirek.sk, Felvidék Ma 

Megkezdődött Rozsnyón a Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége „A személyre szabott 

tanulás pedagógiája” (Minden iskola kiváló iskola) című kétnapos szakmai konferenciája, 

melynek keretében tartják a Szlovákiai Magyar Pedagógusok XXIV. Országos Találkozóját is. 

Fekete Irén, a Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetségének (SZMPSZ) irodavezetője és a 

szakmai konferencia plenáris előadásainak vezetője köszöntötte a résztvevőket, s kiemelte, az 

idén minden érdeklődő követheti a konferenciát, mivel azt élőben, online közvetítik. 

 

Április 11-én indul a ma7 médiacsalád 
2018. április 7. – hirek.sk, Felvidék Ma, Új Szó 

Már a jövő héten megkezdi működését a ma7 médiacsalád, amely új felvidéki 

médiaforrásként a magyar olvasók és nézők hiteles médiatartalmak iránti igényének kíván 

eleget tenni. A három pillérre épülő médiaprojekt része egy több kimenetet magába foglaló 

internetes hírportál, egy hetilap, illetve egy audiovizuális tartalmakat közlő internetes 

csatorna is. Portálunk, a Hírek.sk -új arculattal- szintén a ma7 médiacsalád része lesz. 

 

Migrációról és álmegoldásokról Kassán 
2018. április 7. – hirek.sk 

Speidl Bianka, a Migrációkutató Intézet vezető elemzője tartott előadást Harc Európa lelkéért 

– migráció és álmegoldások címmel pénteken Kassán, a MaJel Rovás Központban. A Bocskai 

Keresztény Társaság szervezésében tartott, Balassa Zoltán helytörténész által vezetett előadás 

fővédnöke Haraszti Attila, Magyarország Kassai főkonzulja volt. „Egy olyan kérdésről lesz 

szó, amely mindnyájunkat izgat, ami mindannyiunk gondolataiban szerepel napról napra, 

hisz már nemcsak Nyugat-Európában, hanem ebben a régióban is szemmel látható a 

migráció” – fogalmazott Haraszti Attila. 

 

Fibi Sándor vehette át a Felvidéki Magyar Pedagógus Díjat 
2018. április 8. – hirek.sk, Felvidék Ma 

Fibi Sándor nyugalmazott pedagógus, oktatási szakember vehette át az idén a Felvidéki 

Magyar Pedagógus Díjat Rozsnyón, a Szlovákiai Magyar Pedagógusok XXIV. Országos 

Találkozóján. A Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége (SZMPSZ) által szervezett, A 

személyre szabott tanulás pedagógiája (Minden iskola kiváló iskola) című kétnapos szakmai 
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http://www.hirek.sk/itthon/20180407141203/Kezdetet-vette-a-Szlovakiai-Magyar-Pedagogusok-XXIV-Orszagos-Talalkozoja.html
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http://www.hirek.sk/itthon/20180408021649/Fibi-Sandor-vehette-at-a-Felvideki-Magyar-Pedagogus-Dijat.html
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konferencia keretében adták át a 2018. évi Felvidéki Magyar Pedagógus Díjat, illetve öt 

kategóriában a Szlovákiai Magyar Pedagógus Díjakat. 

 

Több, mint 53 ezer vajdasági választópolgár szavazhat a magyar országgyűlési 
választásokon 
2018. április 8. - Pannon RTV 

A szavazási levélcsomagban található válaszborítékok még ma és holnap dobhatók be a 

Szabadkai Magyar Főkonzulátuson kihelyezett urnákba. A magyar országgyűlési 

választásokon több mint 53 ezer regisztrált vajdasági, magyarországi lakcímmel nem 

rendelkező választópolgár élhet szavazati jogával. 

 

Az integrátorokkal több a vállalás, de a lehetőség is 
2018. április 8. – Magyar Szó 

A Prosperitati Alapítvány ötödik pályázati köre iránt nagy volt az érdeklődés Adán, ahol a 

péntek esti lakossági fórumra zsúfolásig megtelt a községháza díszterme. Nagy Miklós, az 

alapítvány igazgatóbizottságának tagja és a Vajdasági Agráregyesületek Szövetségének elnöke 

elmondta, hogy az elmúlt két év alatt Ada községből a kis értékű pályázatokon 483 pályázó 

összesen 315, 5 millió dinár támogatást nyert, amivel több mint 564 millió dinár értékű 

program valósult meg. 

 

Választás 2018: A Szabadkai Főkonzulátuson zavartalan a szavazás 
2018. április 8. – Vajdaság.ma 

Magyarország Szabadkai Főkonzulátusán már a kora délelőtti órákban sokan leadták a 

voksukat. Itt azok szavazhatnak, akik átjelentkeztek vagy a már korábban felvett 

levélcsomagjukat szeretnék leadni. Az urnák elé reggel hat órától járulhatnak a szavazójoggal 

rendelkező polgárok Szabadkán is. Ma azok szavazhatnak itt, akik átjelentkeztek vagy, akik a 

már korábban felvett levélcsomagjukat szeretnék leadni. 

 

Brenzovics: Magyarország nemzetpolitikája megerősítette a határon túli 
magyar közösségeket 
2018. április 8. – karpatalja.ma 

Brenzovics László, a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség elnöke úgy véli, fontos, hogy 

ugyanaz a nemzetpolitikai irányvonal folytatódjon a választások után is, mint eddig. 

Brenzovics László, a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség elnöke szerint az elmúlt nyolc 

évben hihetetlen előrelépés történt nem csupán a nemzetpolitika területén. Nyolc éve egy 

csődközeli állapotban vette át az országot a jelenlegi kormány. Az állampolgárság megadása, 

valamint az alkotmány módosítása, mind olyan lépés a nemzetpolitika terén, amely 

megerősítette a határon túli magyar közösségeket. 
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Kortárs kárpátaljai magyar képzőművészek alkotásaiból nyílt tárlat 
Beregszászban 
2018. április 8. – karpatalja.ma 

Magyarország Beregszászi Konzulátusa kulturális rendezvénysorozatot indított el, amelynek 

keretében a kárpátaljai magyar képzőművészek számára lehetőség nyílik alkotásaik 

bemutatására. E rendezvénysorozat első eseményeként – a Kárpátaljai Magyar Képző- és 

Iparművészek Révész Imre Társaságával partnerségben – reprezentatív tárlatot szerveztek a 

kortárs kárpátaljai magyar képzőművészek alkotásaiból. A kiállításnak a konzulátus 

kiállítóterme adott otthont április 6-án. 

 

Ha jót akarunk, akkor azért tenni kell – megszervezték az I. Kárpátaljai Közéleti 
Akadémiát 
2018. április 8. – karpatalja.ma 

A magyarországi Robert Schuman Intézet Bocskor Andrea európai parlamenti képviselővel, a 

Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetséggel és a szövetség Ifjúsági Szervezetével (KMKSZ ISZ) 

közösen programsorozatot indított el olyan kárpátaljai fiatalok számára, akik érdeklődést és 

elhivatottságot mutatnak saját közösségük és környezetük fejlesztése, jobbá tétele iránt, 

emellett a közéleti események és az európai uniós ügyek is felkeltik érdeklődésüket. 

 
Emléktáblát lepleztek le Zágrábban az első világháborúban hősi halált halt 450 
magyar katona tiszteletére 
2018. április 6. – Képes Újság 

Az emlékezés a tisztelet kultúrájának fontos része, aki nem tiszteli őseit, nemzeti értékeit, az 

nem képes más nemzeteket és azok kultúráját sem tisztelni – mondta Simicskó István 

honvédelmi miniszter kedden Zágrábban, ahol Damir Krstičević horvát védelmi miniszterrel 

közösen emléktáblát leplezett le a Mirogoj temetőben az első világháborúban hősi halált halt 

450 magyar katona tiszteletére. 

 

Az egyházközségek képviselői aláírták a szerződéseket: folytatódnak a 
templomfelújítások 
2018. április 6. – Képes Újság 

A zágrábi Kulturális Minisztérium Jankovics Róbert parlamenti képviselőnk közbenjárásának 

köszönhetően idén közel egymillió kúnával támogatja református templomaink felújítását. 

Szerdán került sor a szerződések aláírására Eszéken, a műemlékvédelmi hivatalban. Magyar 

településeink legfontosabb műemlékei a templomok, amelyek közül a legtöbb renoválásra 

szorul. Jankovics Róbert parlamenti képviselőnk közbenjárásának köszönhetően már tavaly 

is jelentős összegeket kaptak a református egyházközségek a templomok felújítására. 
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Kalotaszegi táncok Őriszigeten 
2018. április 8. – Őrvidék 

Kalotaszegi táncokkal folytatódott a Burgenlandi Magyar Kultúregyesület „ A szívben még 

megvan…” című táncház sorozata Őriszigeten. A Fodor Sámuel „Neti Sanyi” erdélyi cigány 

prímásról szóló portréfilmmel idézték meg Kalotaszeg hangulatát a szervezők. 

 

 
 

 

Elektronikus sajtó 

 

 

Határok nélkül 

2018. április 6. – Kossuth Rádió 

 

A bánsági szórványban is van érdeklődés a magyar országgyűlési választások 

iránt 

A bánsági szórványban is van érdeklődés a magyar országgyűlési választások iránt. Az Erdélyi 

Magyar Nemzeti Tanács temesvári Demokrácia Központja ezen a héten gyűjtötte be az ott élő 

magyar állampolgárok zömének szavazatait, de olyanok is vannak, akik bár regisztráltak nem 

kapták kézhez a levélcsomagukat. A levélszavazatok átvétele ma este lezárul a temesvári 

Demokrácia Központban, de ez kivételes esetben még szombaton reggel is lehetséges - 

mondta el a temesvári iroda vezetője, Kása Zsolt. 

 

Csomortányi István a levélszavazatok leadásának partiumi tapasztalatairól 

Csomortányi István, az Erdélyi Magyar Néppárt Bihar megyei elnöke a levélszavazatok körüli 

anomáliákról, és a szavazatok leadásának partiumi tapasztalatairól számolt be a Határok 

nélkül munkatársának.  

 

Brenzovics László a választásokról 

A kárpátaljai magyar érdekvédelmi szervezetek fontosnak tartják, hogy a kárpátaljai 

magyarság életének egyik legnehezebb időszakában továbbra is minden támogatást 
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megkapjon Budapesttől. A Határok nélkül riporterének mikrofonja előtt elsőként Brenzovics 

Lászlót, a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség elnökét hallják. 

 

A szlovák kormány tanácsadó testületében, a nemzetiségi bizottságban visszaállt 

a régi rend 

A szlovák kormány tanácsadó testületében, a nemzetiségi bizottságban visszaállt a régi rend, 

azaz ismét a kisebbség számarányának megfelelő számú szavazattal rendelkeznek a 

nemzetiségi képviselők. Hosszú tárgyalások előzték meg ezt az eredményt, mondta 

műsorunknak Bukovszky László kisebbségi kormánybiztos, de ehhez az is kellett, hogy 

megszabaduljon a kulturális támogatások elosztásától és ténylegesen azzal foglalkozhasson, 

ami a feladata: a Szlovákiában élő kisebbségek helyzetével.  

 

A nagy érdeklődés is azt mutatja, hogy sikeres a délvidéki magyar 

gazdaságfejlesztési program 

A nagy érdeklődés is azt mutatja, hogy sikeres a délvidéki magyar gazdaságfejlesztési 

program, ami a magyar kormány támogatásával valósulhat meg - véli Babity János szabadkai 

főkonzul, akit Németh Ernő kérdezett. A főkonzul után a Prosperitati pályázatok jelenlegi 

kiírásairól Juhász Bálint ügyvezetőt kérdezi a Határok nélkül szabadkai munkatársa. 

 

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter is részt vett a Prosperitati 

Alapítvány zombori rendezvényén 

Keddi műsorunkban beszámoltunk arról, hogy Szijjártó Péter külgazdasági és 

külügyminiszter is részt vett a Prosperitati Alapítvány zombori rendezvényén, ahol a 

Vajdasági Magyar Szövetség szülőföldön maradást segítő gazdaságági programjának újabb 

197 nyertes pályázójával írtak alá támogatási szerződést, melyhez a pénzt a magyar kormány 

biztosítja. 3 elégedett nyertes pályázó mondja el, hogy mivel gyarapodnak a támogatás 

segítségével. 

 

Határok nélkül 

2018. április 7. – Kossuth Rádió 

 

Szakkollégiumi épülettel bővült Munkács katolikus líceuma 

A Magyar Ház Program részeként új ingatlannal bővült a Munkácsi Szent István Római 

Katolikus Líceum. Az épületben Kárpátalja egyetlen magyar, római katolikus líceumának 

szakkollégiumát alakítják ki.  

 

https://www.mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth?date=2018-04-07_19:30:00&ch=mr1
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A néptánckultúra megőrzésének biztos támasza a felvidéki Borostyán 

néptáncegyüttes 

A néptánckultúra megőrzése és ápolása a külhoni magyarság megmaradásának egyik záloga, 

s ennek biztos támasza a felvidéki Borostyán néptáncegyüttes. Több mint tíz éves munka tette 

őket Gömör legszínvonalasabb együttesévé. Dernő után most Rozsnyón dolgoznak négy 

csoporttal, közel 100 táncossal. Bár az együttes aranysávos minősítésű, próbalehetőségeik 

mégis korlátozottak, távolról sem mondhatók ideálisnak. Ám jó hír, hogy a Csoóri Sándor 

programnak köszönhetően tovább folytathatják színvonalas munkájukat. 

 

Magyarország Csíkszeredai Főkonzulátusán nyílt meg az a fénykép-kiállítás, 

amely bemutatja az erdélyi református egyházkerület templomait 

Magyarország Csíkszeredai Főkonzulátusán nyílt meg az a fénykép-kiállítás, amely bemutatja 

az erdélyi református egyházkerület templomait. Egy részét annak a hatalmas munkának, 

amely 15 kötetben kapott helyet. 

 

Sok évtizedes száműzetését követően tavaly márciusban kibontották Feszty 

Árpád monumentális hármasképét 

Sok évtizedes száműzetését követően tavaly márciusban kibontották Feszty Árpád 

monumentális hármasképét, az Arad Megyei Múzeumban őrzött Krisztus temetését. A 

monumentális olajfestmény 1913-ban, a Kultúrpalota megnyitására került Aradra az 

Országos Szépművészeti Múzeum letétjeként, és a trianoni békediktátum után ott is maradt. 

A Krisztus temetése az 1950-es évek végéig volt látható Aradon, azután letakarták, végül 

1962-ben a raktárba száműzte a bibliai témájú műalkotást a kommunista hatalom. Most 

azonban, egy évvel azután, hogy kibontották, nekiláttak restaurálásának.  

 

Sziveri Jánosra emlékeztek a költő nevét viselő Művészeti Színpad tagjai 

Muzslyán 

Sziveri Jánosra emlékeztek a költő nevét viselő Művészeti Színpad tagjai Muzslyán. A költő 

Muzslyán született, és Budapesten hunyt el. Muzslyai barátai, tisztelői 1993-ban állítottak 

neki emléket megalakítva a Művészeti Színpadot. A 25 éve működő társaság minden évben 

Sziveri Emléknapot tart születésnapján, rangos irodalmárt látva vendégül. 

 

Kalocsay Frigyes egykori balassagyarmati gimnáziumi tanár emlékét 

középiskolai kórustalálkozók formájában is őrzik Salgótarjánban 

Kalocsay Frigyes egykori balassagyarmati gimnáziumi tanár emlékét középiskolai 

kórustalálkozók formájában is őrzik Salgótarjánban. A helyi Szakképzési Centrum Szent-

Györgyi Albert Gimnáziuma, Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája jó kapcsolatot ápol 
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Balassagyarmat középiskoláinak énekkaraival és határon túli testvériskolai kórusokkal, így a 

losoncival. 

 

Határok nélkül 

2018. április 8. – Kossuth Rádió 

 

A felvidéki magyar média helyzetén szeretne változtatni a Pro Media Alapítvány 

által működtetett új médiacsalád 

A több mint 600 kilométer hosszan elhúzódó keskeny felvidéki magyar földcsíkon akár 

100  kilométert is autózhatunk úgy, hogy magyar nyomtatott sajtótermékkel nem 

találkozunk. Ezen az állapoton szeretne változtatni a magyar kormányzati támogatással 

létrehozott Pro Media Alapítvány által működtetett új médiacsalád. Már a jövő héten 

megkezdi működését a MA7 médiacsalád, amely új felvidéki médiaforrásként arra kíván 

összpontosítani, hogy a magyar olvasók és nézők hiteles médiatartalmak iránti igényét 

kielégítse. 

 

Marosvásárhelyen megalakult a Magyar Szülők Szövetsége 

A marosvásárhelyi Civilek a Katolikus Iskoláért szülői csoport tagjainak kezdeményezésére 

megalakult a Magyar Szülők Szövetsége. Csíky Csengelét, a frissen bejegyzett szövetség 

elnökét a Határok nélkül riportere kérdezte a szervezet fontosabb célkitűzéseiről, és azoknak 

megvalósításának lehetőségeiről. 

 

Tudományos konferencia az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékpark és a 

zentai Történelmi Levéltár szervezésében 

Az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékpark és a zentai Történelmi Levéltár az ÉLŐ 

ARCHÍVUMOK - A közös kulturális örökség ereklyéi - címmel tartott tudományos 

konferenciát, Európai Uniós pályázatuk sikeres szereplése alkalmából. A Tisza-menti régió 

agrártörténeti múltját bemutató program indulásáról és a további közös pályázatok terveiről 

beszélt Vincze István történész. 

 

Kitakarítják az erdélyi szentbenedeki Kornis kastélyt 

Kitakarítják az erdélyi szentbenedeki Kornis kastélyt. A romos épületegyüttest az RMDSZ 

Örökségünk Őrei-Fogadj örökbe egy műemléket programja keretében, a 

Szamosújvári  Magyar Tannyelvű Elméleti Líceum diákjai fogadták örökbe. Március utolsó 

napjaiban kerékpártúrával egybekötött szemétszedési kampányt szerveztek, hogy rendbe 

tegyék, az egyébként nagyon elhanyagolt, omladozó Kornis kastélyt. A csapat két tagját, az 

https://www.mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth?date=2018-04-08_18:30:00&ch=mr1


 

 

 

Napi Nemzetpolitikai Sajtószemle – 2018. április 9. 
14 

iskolán kívüli tevékenységeket koordináló tanárt, Székely Melindát és az egyik örökségvédő 

diákot, Szilágyi Lórántot hallják. 

 

A szentbenedeki Kornis kastély, majd 100 évvel Mátyás kora után épült 

Ám még a Kornis kastély omladozik, - talán nem túlzok, ha azt mondom műemlékvédelem 

után kiált, - addig a Hunyadi család vajdahunyadi vára már a 19. században a magyar 

műemlékvédelem figyelmének a középpontjában állt. Vasárnapi Mátyás emlékévi rovatunk 

következik. 

 

Térkép 

2018. április 6. – Duna World 

 

Arany János nyomába eredtek a közmédia által meghirdetett Arany kor zenebajnokság 

győztesei, akiknek egyik jutalma az volt, hogy ellátogathatnak Nagyszalontára, a költő 

szülővárosába. Az Arany portán a fiatalok találkozhattak annak az eperfának az utódjával is, 

amelyet Arany János versben is megénekelt.  

 

Beregszászon már hagyomány, hogy a költészet napján, április 11-én Vers a téren címmel 

közös, szavalással egybekötött megemlékezést szervez a Pro Cultura Subcarpathica civil 

szervezet. A kezdeményezés sikerét jelzi, hogy évről évre egyre többen jönnek el a 

rendezvényre. A város központjában a kárpátaljai magyar főiskola előtt a résztvevők közösen 

mondanak el egy verset.  

 

Szent László király történetein és legendáin kalauzolja végig a legkisebbeket a Legendárium 

csapatának legújabb gyűjtése. Játékosan ismertetik meg velük a lovagkirály hőstetteit és a 

magyar történelmet. 

 

Magyarországi fiatalokat is hív önkéntesnek Székelyföldre az egyik legrégebbi 

Székelyudvarhelyi civil szervezet, az Udvarhelyi Fiatal Fórum, amely negyed évszázad alatt 

számos kulturális és egyéb hagyományőrző rendezvényt szervezett. Mostani felhívásuk 

azoknak a fiataloknak szól, akik szívesen bekapcsolódnának programjaikba egy éven 

keresztül. 

 

https://www.mediaklikk.hu/video/terkep-2018-04-07-i-adas/


 

 

 

Napi Nemzetpolitikai Sajtószemle – 2018. április 9. 
15 

Nehéz sorsú több gyermekes családoknak és egyedül élő kárpátaljai nyugdíjasoknak segít az 

ökumenikus segélyszervezet. Az akciókhoz magánszemélyek is csatlakoznak. Legutóbb a 

Mezőváriban született, ma már Budapesten élő színművész Józan László, aki heteken át 

gyűjtött pénzadományokat.  

 

Öt kontinens 

2018. április 6. – Duna World 

 

A népzene, a néphagyományok ismerete nagyon fontos az anyaországi magyaroknak, de talán 

még fontosabb a diaszpórában élőknek. Főleg a már idegenben született fiatalok 

identitásának kialakításában, megőrzésében játszhat nagy szerepet. Ezért is szervezi már 40 

éve a Külföldi Magyar Cserkész Szövetség a Nagyhéten regöstáborát. 

 

Mi magyarok mindig is híresek voltunk leleményességünkről, és így van ez most is. A 

találékonyság és a kitartás mintaképe lehetne Szűcs Pál, aki több ezer gyufaszálból és egyéb 

fadarabból készít lenyűgöző kastély-maketteket pécsi otthonában. 

 

Kunckelné Fényes Ildikó a venezuelai magyar közösség motorja. Több mint 55 éve áll a 

magyarság szolgálatában, legyen bárhol a világban. Szinte napra pontosan emlékszik minden 

ünnepségre a venezuelai magyarság életéből, és a mai napig fáradhatatlanul dolgozik a 

közösségért. Szívügye, hogy a venezuelai magyaroknak ne csak jelene és jövője legyen, hanem 

a múltnak is méltóképpen állítsanak emléket. 

 

Egy közösség jövője attól függ, hogy van-e utánpótlás és azok át tudják-e venni szüleik 

szokásait, hagyományait és anyanyelvét. A chicagói magyarok a templomuk megalakulásával 

egy időben nyitották meg első magyar hétvégi iskolájukat. A magyar nyelvórák után, a Bóbita 

tánccsoportban magyar néptáncot tanulhatnak a gyerekek. 

 

 

 

https://www.mediaklikk.hu/video/ot-kontinens-2018-04-07-i-adas/

