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Nyomtatott és online sajtó 
 

 

Kuleba: Ukrajna nem teljesíti Magyarország ésszerűtlen követeléseit 
2018. április 17. – MTI, Magyar Idők, Magyar Hírlap, hvg.hu, Magyar Demokrata, 

PestiSrácok, 444.hu, 24.hu 

Kijev nem akar Magyarországgal politikai harcot vívni, de Budapest ésszerűtlen követeléseit 

sem hajlandó teljesíteni - jelentette ki kedden Dmitro Kuleba, Ukrajna állandó képviselője az 

Európa Tanácsnál (ET) azzal összefüggésben, hogy az új ukrán oktatási törvény nyelvi 

cikkelye miatt feszültté vált a viszony a két szomszédos ország között. Kuleba az ukrán Ötös 

televízió műsorában beszélt erről, nyilatkozatát az UNIAN hírügynökség idézte. Kifejtette, 

hogy sem az ukrán, sem a magyar fél nem enged álláspontjából a vitában. "Mi nem félünk 

ettől a diplomáciai szembenállástól, mert meggyőződésünk, hogy helyesen cselekszünk, 

nemzetközi kötelezettségvállalásainknak megfelelően" - szögezte le. Dmitro Kuleba 

véleménye szerint a kétoldalú kapcsolatokban keletkezett feszültség ellenére Magyarország 

érdekelt Ukrajna biztonságának erősödésében. Utalt arra, hogy az oktatás körül parázsló vita 

ellenére Budapest nem ellenezte az Oroszországgal szembeni európai uniós szankciók 

meghosszabbítását. 

 

A romániai magyarság jogsérelmeiről tájékoztatta az RMDSZ az Európa Tanács 
szakértői bizottságát 
2018. április 17. – MTI, Magyar Idők, Magyar Hírlap, Mandiner, Krónika, transindex.ro, 

maszol.ro, Bihari Napló 

A romániai magyarság jogsérelmeiről és a kisebbségi jogok európai szintű védelmét célzó 

Minority SafePack európai polgári kezdeményezésről tájékoztatta az RMDSZ az Európa 

Tanács (ET) rasszizmussal és intoleranciával foglalkozó szakértői bizottságának romániai 

látogatásra érkezett küldöttségét - derült ki az RMDSZ keddi hírleveléből. Hegedüs Csilla, az 

RMDSZ kultúráért felelős ügyvezető alelnöke, a hétfői találkozót követően megállapította: a 

Rasszizmus és Intolerancia elleni Európai Bizottság (ECRI) munkatársai tisztában vannak a 

magyar kisebbséget érintő problémákkal, értesültek Mihai Tudose volt miniszterelnök 

kijelentéseiről, a médiában időnként megjelenő gyűlöletbeszédről, illetve a 

sporteseményeken tapasztalt magyarellenes megnyilvánulásokról is. 

 

A magyar tagozat akarata ellenére próbálják egyesíteni a MOGYE-t egy másik 
egyetemmel 
2018. április 17. – MTI, Krónika, transindex.ro, maszol.ro, Bihari Napló 

A Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem (MOGYE) magyar tagozata egyhangú 

döntést hozott arról, hogy ellenzi a MOGYE és a román nyelven oktató állami Petru Maior 

Egyetem egyesítését - tájékoztatta az MTI-t kedden Nagy Előd, a MOGYE rektorhelyettese. A 

két egyetem szenátusa várhatóan szerdán fogad el olyan határozatot, mely elindítja az 
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egyesítés folyamatát. A 2019 őszére tervezett tényleges egyesüléshez az oktatásügyi tárca 

jóváhagyása is szükséges. A magyar tagozat képviselői korábban szakvéleményt készítettek az 

egyesülési tervről, majd látván, hogy szempontjaikat figyelmen kívül hagyták, kivonultak a 

két egyetem közös egyesítési bizottságból. Hétfő este Leonard Azamfirei, a MOGYE rektora 

találkozott a magyar tagozattal, és válaszolt a feltett kérdésekre, de nem sikerült meggyőznie 

a magyar oktatókat. Az ezt követő tagozati gyűlésen egyhangú döntés született arról, hogy a 

szerdai szenátusi ülésen a magyar tagozat az egyetemegyesítés ellen szavaz. 

 

A Gyulai Pálinkafesztiválra készül el a Kárpát-medencei nemzeti összetartozás 
itala 
2018. április 17. – MTI, hirado.hu, Krónika, hvg.hu 

Bora Imre főszervező elmondta, hogy április 28-án, szombaton az Almásy-kastélyban a 

Barack a konyhában elnevezésű gasztronómiai kísérőrendezvényen barackpálinka 

felhasználásával készült ételeket és desszerteket állítanak elő az érdeklődők számára neves 

szakemberek, Prohászka Béla Venesz-díjas mesterszakács és Balogh László mestercukrász 

közreműködésével. Prohászka Béla elmondta, hogy többféle barackból készülhet pálinka, 

amely kacsa- és libamájhoz, gyümölcsleveshez, szárnyas ételekhez, valamint 

pácalapanyagként vadhúsokhoz is remekül illik. Balogh László elmondta, hogy aszalt 

kajszibarackos bonbonnal, újfajta barackos süteménnyel, barackpálinkás fagylalttal 

készülnek a fesztiválra. 

 

Antal Árpád: két mandátumot hozott a Fidesznek a határon túliak szavazata 
2018. április 17. – maszol.ro, szekelyhon.ro 

A Fidesznek két mandátumot eredményeztek a határon túli levélszavazatok. Sepsiszentgyörgy 

szociológus végzettségű polgármestere rámutatott, hogy a bonyolult magyarországi választási 

rendszer miatt nehéz elmagyarázni, de számításai alapján teljes bizonyossággal állítja, hogy a 

határon túli levélszavazatok két mandátumot eredményeztek a Fidesz-KDNP szövetségnek. 

Ezzel cáfolta a Nemzetpolitikai Kutatóintézet munkatársainak számításait. 

 

Kétnapos ünnepség Bukarestben a vallásszabadság első kinyilvánításának 450. 
évfordulója alkalmából 
2018. április 17. – MTI, Krónika, maszol.ro, Bihari Napló 

Magyar és román nyelvű istentisztelettel, könyvbemutatóval és kiállítással emlékeznek meg 

szerdán és csütörtökön Bukarestben arról a 450 éve Tordán tartott országgyűlésről, amely 

1568. január 13-án a világon elsőként iktatta törvénybe a vallás- és lelkiismereti szabadságot. 

Az unitárius egyház, amely a vallásszabadság évének nyilvánította 2018-at, a jubileumi év 

kiemelt állomásának tekinti Bukarestet: a kétnapos ünnepségekre a kolozsvári püspökség és 
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teológia egy legalább húsztagú küldöttsége érkezik a román fővárosba – tudta meg az MTI a 

Magyar Unitárius Egyház püspökétől. 

 

Kelemen Hunor szerint központosítana, és nem decentralizálna a közigazgatási 
törvénykönyv-tervezet  
2018. április 17. – transindex.ro, maszol.ro, Nyugati Jelen 

A közigazgatási törvénykönyv vitájának halasztását kérte a szenátusi szakbizottsági vita előtt 

a Romániai Magyar Demokrata Szövetség. Nem létezett valós párbeszéd a tervezetről, amely 

ebben a formában sokkal inkább központosítani akar, mint decentralizálni – hangsúlyozta a 

Radio France Internationale (RFI) kedd reggeli meghívottjaként Kelemen Hunor szövetségi 

elnök. A Szövetség álláspontját az is indokolja, hogy a kormány is megfogalmazott 

módosításokat saját projektjét illetően – részletezte Kelemen Hunor, aki szerint több és 

komolyabb párbeszédre lenne szükség, hiszen a közigazgatási törvénykönyv hosszú távon 

meghatározza a helyi közigazgatás működését és az önkormányzatok szerepét.  

 

Minority SafePack: bejelentette Sógor Csaba az EP-ben a sikeres aláírásgyűjtést 
2018. április 17. – maszol.ro, Nyugati Jelen 

Az Európai Bizottságnak be kell majd nyújtania azokat a javaslatokat, amelyek a Minority 

SafePack-ben megjelölt területeken uniós szintű jogszabályok elfogadását célozzák – erről 

beszélt Sógor Csaba Strasbourgban. „Örömmel szeretném tájékoztatni az Európai 

Parlamentet, hogy egy nagyon fontos európai polgári kezdeményezés, az Európai Unióban élő 

őshonos nemzeti kisebbségek, mintegy 50 millió uniós polgár ügyében összegyűlt a szükséges 

számú aláírás, sőt a szükséges minimumnál 25 százalékkal több” – idézte az RMDSZ-es EP-

képviselő hétfői parlamenti felszólalását a szövetség közleménye. 

 

Keveslik a Brassó-Budapest vonatjáratok ülőhelyeit a székelyföldi elöljárók – 
Orbán Viktorhoz fordultak 
2018. április 17. – Krónika 

Kedvezőtlenül érintik a Brassó–Székelyföld–Budapest vonalon közlekedő székelyföldi 

utazóközönséget a MÁV menetrend-változtatásai – hívják fel az illetékesek figyelmét a 

székelyföldi elöljárók. Aláírásokat gyűjtenek a lakossági igények alátámasztására. Borboly 

Csaba Hargita megyei, Tamás Sándor Kovászna megyei és Péter Ferenc Maros megyei 

tanácselnök közös felkéréssel fordult Orbán Viktor miniszterelnökhöz és Dávid Ilonához, a 

Magyar Államvasutak Zrt. (MÁV) elnökéhez az ügyben. 

 

Idén kevesebb az érvénytelen levélszavazat 
2018. április 18. – Krónika 

Tizenegy százalékkal csökkent a külhoni választópolgárok szavazókedve idén a 2014-es 

országgyűlési választásokhoz képest, ugyanakkor a határon túl feladott levélszavazatok 

tizenhat százaléka volt érvénytelen – világítanak rá a Nemzeti Választási Iroda (NVI) által a 

Krónika rendelkezésére bocsátott adatok. Kiderült, túlzás az erdélyi magyar pártok, 
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szervezetek állítása, miszerint összesen mintegy 190 levélszavazatot juttattak célba, hiszen 

108 ezerre rúg a Romániából származó érvényes voksok száma. 

 

„Veszélyes az RMDSZ monopóliuma” 
2018. április 18. – Krónika 

Az Európa Tanács jelentése szerint veszélyt jelenthet a pluralizmusra, ha egyazon szervezet 

képviseli a közösséget a kisebbségi tanácsban és kezeli az adott kisebbség számára kiutalt 

közpénzeket – hívta fel a figyelmet tegnapi írásában az Átlátszó Erdély. Az oknyomozó portál 

rámutat: bár a testület nem nevesít, egyértelmű, hogy a bizottság többek között az RMDSZ-re 

gondolt. A nemzeti kisebbségek védelméről szóló keretegyezmény tanácsadó bizottságának 

negyedik szakértői jelentése februárban jelent meg, és ez egy sor olyan, romániai magyar 

közösséget érintő jogsértést is bemutat, mely erdélyi magyar civilek által benyújtott 

árnyékjelentések révén kerülhetett bele a dokumentumba. Az Átlátszó Erdély arra hívta fel a 

figyelmet, hogy az Európa Tanács jelentéstevői kifogásolták azt, hogy egyrészt Bukarestnek a 

választási törvény előírásai révén kontrollja van afölött, hogy ki képviseli a kisebbségi 

tanácsban az egyes kisebbségeket; másrészt a kisebbségi tanácsban jelen levő szervezetek 

kezelik a kisebbségi közösségeknek kiutalt, éves kormánytámogatást. 

 

Működik a szekusállam 
2018. április 18. – Magyar Demokrata 

Indoklás nélkül nemzetbiztonsági kockázatnak minősíthetnek, ennek nyomán 

megfigyelhetnek, lehallgathatnak és meghurcolhatnak bárkit. E kafkai világ jellemzi 

Romániát, ahol a hatalom valódi birtokosa a titkosszolgálat és a korrupcióellenes hatóság, 

amelyek minden jel szerint nem függetlenek bizonyos geopolitikai befolyásoktól.  

(A cikk teljes terjedelmében a Demokrata 2018. április 18-i számában olvasható.) 

 

Stratégiai partnerség a Pro Media Alapítvány és a Csemadok között 
2018. április 17. – ma7.sk 

Hosszú távú együttműködési lehetőségekről egyeztettek, és stratégiai partnerségben 

állapodtak meg a Pro Media Alapítvány és a Szlovákiai Magyar Társadalmi és Közművelődési 

Szövetség - Csemadok vezetői hétfőn Pozsonyban. A találkozóról kiadott sajtónyilatkozatban 

nyilvánvalóvá tették: A felvidéki magyarság erősítésének céljával létrehozott kulturális, 

mediális, sport és más jellegű projektek támogatását feladatul vállaló alapítvány, illetve a 

szlovákiai magyarság legnagyobb kulturális-közéleti szervezetének együttműködése 

természetesnek is nevezhető. A két szervezetnek ugyanis több közös célkitűzése van, így a 

közösségépítés elképzelései és a feladatok hatékony teljesítése érdekében szükségszerű is a 

szoros és átgondolt együttműködés - értettek egyet első egyeztetésükön a két szervezet 

vezetői.” 
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Bugár: Gašpar távozása megkönnyítené az új belügyminiszter kiválasztását 
2018. április 17. – bumm.sk 

Tibor Gašpar országos rendőrfőkapitány távozása leegyszerűsítené a belügyminiszteri pozíció 

betöltését, amely Tomáš Drucker lemondása után üresedett meg - ismételte meg Bugár Béla, 

a Híd elnöke álláspontját, amelyet Drucker lemondása után ismertetett. Bugár szerint 

minden köztisztviselőnek, az országos rendőrfőkapitányt is beleértve, érzékelnie kell a 

valóságot és észre kell vennie a társadalmi összefüggéseket. „A jelenlegi országos 

rendőrfőkapitány távozása biztosan leegyszerűsítené a belügyminisztériumi pozíció 

betöltését. Nincsenek kétségeim afelől, hogy ezt Peter Pellegrini kormányfő is tudatosítja, 

akinek új belügyminisztert kell javasolnia” – hangsúlyozta Bugár.  

 

Készülnek a magyar kisebbséget érintő törvények hiteles fordításai 
2018. április 17. – bumm.sk 

Bukovszky László kisebbségi kormánybiztos már hivatalba lépésekor prioritásként nevezte 

meg a  nyelvi jogok legszélesebb érvényesítését. Több alkalommal rámutatott, hogy a hatályos 

törvényes keret ellenére nagy a hiányosság a kisebbségi nyelvtörvény alkalmazásában. 

A hivatali érintkezésben és az élet egyéb területein a kisebbségi nyelvek nem jelennek meg 

hangsúlyosan, ezért kezdeményezésére 5 nyelvi– magyar, roma, ruszin, ukrán és német - 

munkacsoport alakult, amelyek célja a hatályos jogszabályok szakszerű fordítása, a 

formanyomtatványok kétnyelvűsítése és az egységes terminológia létrehozása. 

A munkacsoportok központi nyelvtervező, tanácsadó és fordító szereppel is rendelkeznek. 

 

Külhoni programoknak ad otthont új helyén a Magyarság Háza 
2018. április 17. – Felvidék Ma 

A budai várnegyedből tavaly nyár végén költözött a Magyarság Háza a Budapest belvárosában 

található Duna Palotába. Az intézmény igazgatójával, Csibi Krisztinával a felvidéki 

kitelepítések 70. évfordulójának alkalmából szervezett képzőművészeti kiállítás apropóján 

beszélgettek. 

 

Sok a középiskola, kevés a kilencedikes 
2018. április 17. – ma7.sk 

Az alapiskolák végzős tanulói nem sokkal a Tesztelés9 után, a napokban nyújtották be 

jelentkezési lapjukat a kiválasztott középiskolába. Bár a tudásszint-felmérő eredményeit még 

nem is ismerik, hamarosan újabb megmérettetés, a középiskolai felvételi vár rájuk. Idén 39 

ezer kilencedikes választ magának új iskolát, ahol az eddig megszerzett tudását 

kamatoztathatja és tovább gyarapíthatja. Sokan közülük szakmát tanulnak, amellyel a 

felnőttkorba érvén, tanulmányaik befejezése után remélhetőleg gond nélkül el tudnak majd 

helyezkedni. Továbbra is nagy az érdeklődés a gimnáziumok iránt, amelyek elsősorban a 

főiskolán, egyetemen való továbbtanulásra készítik fel a diákokat, de a kereskedelmi 

akadémiák is felkapottak. A duális képzésben részt vevők szakmai gyakorlatukat annál a 

vállalatnál végzik, amelyik az iskola elvégzése után munkát is ad nekik. 
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Zselízen is fontos a magyar kisiskolás 
2018. április 17. – ma7.sk 

A zselízi alapiskola 27 első osztályos tanulóval fog nekivágni a 2018/2019-es tanévnek, derült 

ki mindez a 2018. április 5–6-án tartott beiratkozások után. A zselízi alapiskola 27 első 

osztályos tanulóval fog nekivágni a 2018/2019-es tanévnek, derült ki mindez a 2018. április 

5–6-án tartott beiratkozások után. Legtöbben, szám szerint kilencen, idén is a helyi Cimbora 

Óvodából érkeztek, de természetesen jöttek ovisok a környező falvakból, Lekérről, Nyírről, 

Bényből, Sáróból, Kisölvedről, Garamsallóból, Garamszentgyörgyből és Tergenyéről is. „A két 

évvel ezelőtti 33 és a tavalyi 38 elsősünkhöz képest, idén kevesebb szülő íratta be hozzánk 

gyermekét. A pozitívum viszont az, hogy újra két osztállyal fogjuk tudni elkezdeni a jövő 

tanévet” – nyilatkozta Máté Anikó, a zselízi alapiskola igazgatója. 

 

Csiliznyáradon a vers mindenkié! 
2018. április 17. – ma7.sk 

Április 15-én Csiliznyáradon Versünnepet tartottak. A Dunaszerdahelytől 18 km-re délre 

fekvő, 600 lelket számláló kisközségben már negyedik éve ünneplik a költészet napját egy 

olyan rendezvényen, ahol a közönség egyben szereplő is. Bárki előadhatta kedvenc versét 

vagy akár prózáját a többiek előtt. Versünnepet tartottak április 15-én Csiliznyáradon . A 

Dunaszerdahelytől 18 km-re délre fekvő, 600 lelket számláló kisközségben már negyedik éve 

ünneplik a költészet napját egy olyan rendezvényen, ahol a közönség egyben a szereplő is. 

Bárki előadhatta kedvenc versét vagy akár prózáját a többiek előtt. 

 

Szabadkán járt az Irodalmi Karaván 
2018. április 17. - PannonRTV 

Az érdeklődők Topolya után a szabadkai Városi Könyvtár olvasótermében találkozhattak a 

hat fiatal íróval, költővel. Marcsák Gergely költő, író és zenész az irodalmi esten két 

megzenésített verset adott elő gitárjának kíséretében. A találkozó során a résztvevők több 

témát is érintettek. Egyebek mellett a határontúliságról és a kortárs irodalomról is 

beszélgettek. 

 

Közvita Vajdaság napjáról 
2018. április 17. - Pannon RTV 

Ruma és Nagybecskerek után ma Újvidéken tartottak közvitát Vajdaság napjáról. A 

tartományi vezetés javaslata szerint Vajdaság napját november 25-én kellene megünnepelni. 

1918-ban ezen a napon tartották meg Újvidéken azt a népgyűlést, amelyen Vajdaság 

Szerbiához való csatlakoztatásáról döntöttek. A tartomány emellett kiemelt nappá 

nyilvánítaná május 15-ét is, 1848-ban ugyanis ezen a napon alakult meg a Szerb Vajdaság, 

valamint december 10-ét is, az emberi jogok világnapját. 
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Adán százan kérték a magyar állampolgárságot 
2018. április 17. - Pannon RTV 

Kihelyezett fogadónapot szervezett a Szabadkai Magyar Főkonzulátus. Kihelyezett konzuli 

fogadónapot tartottak Adán, csaknem 100 kérelmezőt vártak a szervezők. A Második Helyi 

Közösségben fogadták az egyszerűsített honosítási kérelmet benyújtó lakosokat. Az 

állampolgárok az anyasági támogatást és a babakötvényt továbbra is a Szabadkai Magyar 

Főkonzulátuson igényelhetik. 

 

IhletÉs – kulturális programsorozat Ungváron 
2018. április 17. – karpatalja.ma 

Négyfordulós kulturális programsorozatot szervezett a Kárpátaljai Magyar Diákok és Fiatal 

Kutatók Szövetsége (KMDFKSZ) Ungváron 2018 áprilisában. Helyszínül minden alkalommal 

a Váralja kávéház szolgált. Az IhletÉs… kulturális programsorozatot sokadik éve megrendezik 

a kárpátaljai megyeszékhelyen. 

 

Beregszászi főiskolás nyerte az Eötvös József Kárpát-medencei középiskolai 
szónokversenyt 
2018. április 17. – karpatalja.ma 

A Magyar Nyelvőr Alapítvány és a Magyar Nyelvtudományi Társaság az Eötvös Loránd 

Tudományegyetem (ELTE) Bölcsészettudományi Karának Szakmódszertani Központjával 

karöltve idén is meghirdette az Eötvös József Kárpát-medencei középiskolai szónokversenyt. 

A döntőre április 14-én került sor Budapesten, az ELTE Bölcsésztudományi Karának 

dísztermében. 

 

Görögkatolikus hittanversenyt tartottak Tiszacsomán 
2018. április 17. – karpatalja.ma 

Tizenkilencedik hittanversenyét tartotta meg április 14-én Tiszacsomán, a helyi 

középiskolában a Beregszászi Magyar Görögkatolikus Esperesi Kerület. Az idei 

megmérettetés témája Márk evangéliuma volt, melynek ismeretéből írásbeli és szóbeli 

vetélkedő formájában adtak számot a 11–16 év közötti hittanosok. 

 

Felhívás nyári egyetemen való részvételre 
2018. április 17. – Kárpátalja 

A Kisebbségi Jogvédő Intézet és a Nemzetpolitikai Kutatóintézet 2018-ban immár hetedik 

alkalommal rendezi meg a Kisebbségvédelem Európában nyári egyetemet. A program célja, 

hogy felkutassa azokat a joghallgatókat, doktoranduszokat, kezdő jogászokat, akik a téma 

iránt kellően elhivatottak, jövőbeni szakmai tevékenységük során érdemben kívánnak a 

külhoni magyarok jog-és érdeksérelmeinek védelmével foglalkozni. 
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Kárpátalja számára létkérdés a Fidesz–KDNP kormány újraválasztása 
2018. április 17. – Kárpátalja , karpatalja.ma 

Bocskor Andrea tegnap esti egyperces plenáris felszólalásában a magyar választásokat 

értékelte. Beszédében kiemelte: „Kárpátaljai magyar képviselőként nagy örömömre szolgál, 

hogy az április 8-i magyarországi választáson a Fidesz–KDNP nyert, így továbbra is a magyar 

nemzeti érdekek mentén politizáló kormánya lesz Magyarországnak. Olyan kormánya, mely a 

magyar identitás, nyelv és kultúra megőrzésére törekszik Magyarországon és a külhoni 

magyar területeken is”. 

 

A cél: értékeink nagyobb felismerhetősége 
2018. április 17. – Muravidéki Magyar Rádió 

A Muravidék és Vas megye kulturális örökségének, néprajzi értékeinek gazdag tárházát 

hivatott egy új projekt megismertetni, korszerűen bemutatni a szélesebb nyilvánosságnak. 

Ennek céljából öt intézmény fogott össze nemzetközi projektben. A célokat, a munkát a 

muraszombati múzeum barokktermében mutatták be a projektpartnerek ma délelőtt. 

 

Burgenlandiak a Kincsőrző fesztiválon 
2018. április 17. – volksgruppen.orf.at 

A Szombathelyi Váci Mihály Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola hetedik 

alkalommal rendezte meg a Kincsőrző Művészeti Fesztivált óvodások és 1-2. osztályos 

tanulók számára Szombathelyen. A kulturális fesztiválra 39 versenyző nevezett, 

Burgenlandból is érkeztek résztvevők. 

 

Elektronikus sajtó 

 

Határok nélkül 

2018. április 17. – Kossuth Rádió 

 

MOGYE - Nem támogatják a román tannyelvű Petru Maior Egyetemmel történő 

egyesülést 

Fából vaskarika! Ilyen lehet egy műszaki és egy orvosi egyetem összevonása. A 

Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem magyar oktatói hétfőn este közel 2 órás 

megbeszélést folytattak az egyetem rektorával, majd azt követően ülésezett a magyar oktatói 
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közgyűlés. Egységes álláspontjuk, hogy nem támogatják a román tannyelvű Petru Maior 

Egyetemmel történő egyesülést.  

 

Beiratkozások a Felvidéken 

Április az iskolai beíratások ideje Szlovákiában is. Több településen már megtartották a 

beíratást, sok nagyobb városban, például Dunaszerdahelyen vagy Pozsonyban csak a 

következő napokban várják az elsősöket és szüleiket. 

 

Délvidéki pályázatok 

Sok az eszkimó, kevés a fóka. Röviden így lehetne jellemezni a délvidéki művelődési 

egyesületek, intézmények és szervezetek helyzetét. Elsősorban pályázati pénzekből kellene 

működniük, de kevés az elosztható pénz. Szerbiában köztársasági, tartományi és 

önkormányzati támogatásra lehet pályázni, ezek elbírálásában véleményezési joga van a 

Magyar Nemzeti Tanácsnak. A kisebbségi önkormányzatnak kellene igazságot tennie, hogy 

hol nagyobb a szükség a kevéske pénzre.  

 

Multikulturális nagyváros-e még Temesvár? 

Temesvár szeret multikulturalitásával büszkélkedni. De az utóbbi időben mintha megfakult 

volna ez a sokszínűség. Multikulturális nagyváros-e még Temesvár? A Magyar Tudományos 

Akadémia Domus Szülőföldi pályázata támogatásával ezt vizsgálta egy temesvári és 

nagyváradi egyetemi oktatókból álló csoport. A kutatás kiterjedt a színházra, az írott sajtóra, 

de a város nyelvi tájképére és a temetők szemiotikai vizsgálatára is.  

 

Aradiak Lendván 

A muravidéki és az aradi magyarság nemcsak az anyaországgal keresi a kapcsolatot, hanem 

egymással is. A legfontosabb összekötő kapocs közöttük Zala György személye: a 

szobrászművész 160 éve született Lendván, de egyik első és legjelentősebb köztéri alkotása, az 

aradi 13 vértanú emlékműve, a Szabadság-szoborcsoport Aradon látható. Az elmúlt hétvégén 

a szülővárosban emlékeztek a művészre, ahol  Aradról is voltak koszorúzók.  

 

Vice adomány 

Néhány csomagtartónyi tartós élelmiszer és édesség - ezzel a rakománnyal keresték fel a 

Beszterce megyei Vice szórványkollégiumát a Dési Református Egyházközség tagjai. A 

szórványkollégiumban a környékről és Moldvából érkezett diákok vannak, így biztosítható 

már csak  a magyar oktatás fenntartása. Sokan támogatják őket, van aki ruhával, van aki 
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tartós élelmiszerrel vagy pénzadománnyal. De olyan is akad, aki disznót nevel, amit majd 

levágás után a kollégistáknak adományoz.  

 
 


