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Nyomtatott és online sajtó 
 

 

Áder János jelenlétében avatják fel július 7-én a Kolozsvári Református 
Kollégium felújított épületét 
2018. április 23. – Krónika, Szabadság 

Áder János köztársasági elnök július 7-én, szombaton Kolozsvárra látogat, ahol felavatják 

a református kollégium felújított épületét – tájékoztatott hétfőn a Szabadság napilap 

internetes oldala. Székely Árpád, a tanintézet igazgatója a Szabadságnak elmondta: Áder 

János az Erdélyi Református Egyházkerület püspöke, Kató Béla meghívására érkezik 

Kolozsvárra július elején. A részletes programot később közlik. A Farkas utcai ókollégium 

épülete két éve folyamatos felújítás alatt áll: míg 2016-ban az épület falait és a belső udvart 

újították fel, 2017 nyarán elkezdődtek a belső munkálatok. A tanítás zökkenőmentesen 

kezdődött 2017 szeptemberében, de a díszterem és a sportterem átalakítási munkálatai 

még nem fejeződtek be. Így a munkálatok teljes egésze a 2017/2018-as tanév lezárása után 

ér véget – írja a Szabadság. 

 

HÖOK: biztosítani kell a magyar nyelvű felvételizést az újvidéki jogi karon 
2018. április 23. - MTI, Pannon RTV, Webrádió 

Diszkriminatív volt a magyar felvételizőkre nézve, hogy az újvidéki egyetem jogi kara 

megszüntette a magyar nyelvű felvételizés lehetőségét - az erről szóló bírósági ítéletet 

Gulyás Tibor, a Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciájának elnöke ismertette 

hétfőn az MTI-vel. A bírósági döntés alapján a jövőben biztosítani kell a magyar felvételi 

lehetőségét. Gulyás Tibor rámutatott: szervezetük tiszteletbeli tagja, a Vajdasági Magyar 

Diákszövetség győzelemre vitte az újvidéki magyar felvételizők ügyét. Mint kifejtette: a 

hatályos vajdasági tartományi szabályok szerint a magyar közösség számára lehetőséget 

kell biztosítani a magyar nyelvű felvételizésre, azonban ezt a gyakorlatot az újvidéki jogi 

kar megszüntette. 

 

Kántor Zoltán: sikeres nemzetpolitikához rendszerszerű munkára van szükség 
2018. április 23. – MTI, Webrádió, Magyar Idők 

A sikeres nemzetpolitikához rendszerszerű és innovatív munkára van szükség - jelentette 

ki a Nemzetpolitikai Kutatóintézet igazgatója hétfőn Szegeden. 

Kántor Zoltán a Szegedi Tudományegyetem (SZTE) konferenciáján azt mondta, a 

nemzetpolitika a külhoni közösségek gyarapodását szolgálja annak érdekében, hogy 

hosszú távon megmaradhassanak. A külhoni magyarságnak intézményekre van szüksége, 

ezt a közösségek és a magyar állam közösen valósíthatják meg. "Jó irányban haladunk, de 

nagyon lassan ahhoz képest, milyen gyorsan fogynak a külhoni magyar közösségek" - 

fogalmazott. A népszámlálási adatok szerint évtizedenként tízszázalékos csökkenés 

figyelhető meg, a legnagyobb veszélyben a szórvány van - hívta fel a figyelmet.  
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A kisebbségvédelem alapvetően az adott állam feladata. Szlovákiában, Romániában és 

Szerbiában a magyar a legnagyobb kisebbség, így az adott állam kisebbségpolitikája is 

alapvetően velük foglalkozik - mondta Kántor Zoltán. 

 

RMDSZ: alapvető emberi jogokat sért, ahogy a SRI bizonyos ügyekben eljár 
2018. április 23. – maszol.ro 

A Román Hírszerző Szolgálat (SRI) titkos együttműködési megállapodást írt alá a legfőbb 

ügyészséggel, amelynek következtében olyan korlátlan, az igazságszolgáltatásban ma 

elfogadhatatlan teljhatalomhoz jutottak, így kijelenthető, hogy Romániában nem működik 

a jogállam, nincs független igazságszolgáltatás – ezzel kapcsolatos meglátásait osztatta 

meg a sajtóval Korodi Attila RMDSZ-es képviselő és kollégája, Tánczos Barna szenátor. 

Közölték: ebben a parlamenti mandátumban az RMDSZ prioritásai között szerepel az 

igazságszolgáltatási rendszer egyértelműsítése. Állítják, hogy mindaddig, amíg ártatlan 

embereket hurcolnak meg igazságszolgáltatási eszközökkel, addig Romániában nincs 

jogállam. 

 

Leváltják Lucian Gogát a Maros megyei prefektúra éléről, Sorin Lazăr lesz az 
új prefektus 
2018. április 23. – szekelyhon.ro, Krónika 

Leváltják prefektusi pozíciójából Lucian Gogát – értesült a Vásárhelyi Hírlap. Utódja Sorin 

Lazăr, a Maros megyei Aquaserv vízszolgáltató vállalat vezetője lesz, aki eddig a Nemzeti 

Liberális Párt (PNL) színeit képviselte, de most kilépett az ellenzéki formációból. A PNL 

marosvásárhelyi vezetése egyébként testületileg átáll a kormánykoalíció kisebbik pártjába, 

a Liberálisok és Demokraták Szövetségébe (ALDE). A marosvásárhelyi születésű Lazăr 

korábban a Maros Megyei Pénzügyi Igazgatóság vezetője volt, ért, de nem beszél jól 

magyarul. 

 

Ismerjük meg a Kárpát-medencét: honismereti programot indít a Hazajáró 
Egylet 
2018. április 23. – Ma7.sk 

Honismereti programot indít a Hazajáró Honismereti és Turista Egylet. A közmédia 

Hazajáró című műsorában is közreműködő szakemberek a hétvégén a Bakonyban 

található Királyszálláson tartottak találkozót. A 0. ispántalálkozón a mintegy ötven 

régióból érkezett meghívottak részvételével lefektették az egylet regionális-honismereti 

rendszerének alapjait. A fő cél a Kárpát-medence tájainak, természeti- és kulturális 

értékeinek, történelmi emlékeinek megismertetése, utazások, a kulturális és gazdasági 

kapcsolatok erősítése a határon túli magyarokkal. 
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https://szekelyhon.ro/aktualis/levaltjak-lucian-gogat-a-maros-megyei-prefektura-elerol-sorin-lazr-lesz-az-uj-prefektus
https://szekelyhon.ro/aktualis/levaltjak-lucian-gogat-a-maros-megyei-prefektura-elerol-sorin-lazr-lesz-az-uj-prefektus
https://ma7.sk/kozelet/hethatar/ismerjuk-meg-a-karpat-medencet
https://ma7.sk/kozelet/hethatar/ismerjuk-meg-a-karpat-medencet


 

 

 

Napi Nemzetpolitikai Sajtószemle – 2018. április 24. 
3 

Átadták az új komáromi Duna-híd látogatóközpontját 
2018. április 23. – MTI, Ma7.sk, bumm.sk, Felvidék Ma, Új Szó 

Látogatóközpontot adott át a Magyarország és Szlovákia között épülő új Duna-híd 

komáromi hídfőjénél a Hídépítő Zrt. vezérigazgatója hétfőn. Sal László elmondta, a tíz 

konténerből álló, kétszintes létesítményből a híd átadásáig lehet megfigyelni az építkezést. 

A látogatóközpontban makettekkel és videón mutatják be az építés fázisait, a szakma 

képviselői mellett várják az érdeklődőket is, a hónap utolsó szombatján nyílt napot 

tartanak. Az új komáromi Duna-híd a meglévő vasúti hídtól 170 méterrel nyugatra épül 

meg. A beruházás 2017 nyarán kezdődött meg, és a tervek szerint 2019 őszére fejeződik be.  

 

Indul a gombaszögi kincs keresése 
2018. április 23. – Új Szó 

Egy izgalmas, ugyanakkor valódi és tudományos brigádon vehet részt most az, aki 

csatlakozik az egykor volt gombaszögi pálos monostor romjainak feltárásához. Koszt, 

kvártély és a jó hangulat biztosított, az önkéntes ásatásra mindenkit már hétfőtől várnak 

Gombaszögi Nyári Tábor szervezői.  

A Gombaszögi-völgy nem csupán a Felvidék mindenkori legnagyobb bulijának helyet adó 

kemping miatt nevezetes: korábban az Andrássyak vasolvasztói tették a helyet híressé, 

előtte pedig a Pálos rend 1371-ben alapított, és egyben legnagyobb monostorának adott 

helyet.  

 

Múltunk kiemelkedő eseményére a nagysallói csatára emlékeztek Léván 
2018. április 23. – Felvidék Ma 

A lévai köztemetőben nemrégiben felújított honvéd emlékművénél szervezték meg a 

győztes nagysallói csata tiszteletére a megemlékezést. Az április 22-ei esemény szónokai 

hangsúlyozták a magyar nemzeti kultúra megőrzésének és a múltunk örökségének az 

ápolását, valamint a hűségről is szóltak. 

Újváry László, a Csemadok Lévai Alapszervezete és a Reviczky Társulás tiszteletbeli 

elnöke, a megemlékezés egyik kezdeményezője köszöntőjében visszatekintett a harminc 

évvel ezelőtti kezdetekre, amikor elindították a történelmünk egyik legfontosabb 

eseményére, győztes csatájára való megemlékezést. 

 

Mátyás király mecénás és katona vándorkiállítás Zentán 
2018. április 23. -  Pannon RTV 

A 2018-as évet Mátyás király-emlékévnek nyilvánította a magyar nemzetpolitikai 

államtitkárság. A Kárpát-medence magyarsága az emlékévhez kapcsolódva számos közös 

rendezvényt szervez. A vándorkiállítás Pozsony és Székesfehérvár után ezúttal Vajdaságba 

látogatott el. Az, hogy ezt a tárlatot Zentára is elhozták, nem csak a városnak, hanem az 

egész itt élő magyarságnak nagy megtiszteltetés – mondta Czegledi Rudolf. Zenta község 

polgármestere kiemelte: „Maga a kiállítás nagyon érdekes, hiszen több 
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anyagkombinációból áll össze, nem csak írás, hanem képmetszet is van, ami érdekesebbé 

és látványosabbá is teszi. Tulajdonképpen felöleli Mátyás király életének legfontosabb 

mozzanatait.” 

 

Ma tartotta 32. rendes ülését a Magyar Nemzeti Tanács 
2018. április 23. - Pannon RTV 

Az előzetes bejelentés szerint 81 napirendi pont szerepelt, amelyet még két sürgősségi 

napirendi ponttal bővítettek. A Magyar Nemzeti Tanács ülésen a képviselők elfogadták az 

MNT 2017-es költségvetésére vonatkozó független könyvvizsgálói jelentést, emellett pedig 

a Forum Könyvkiadó Intézet 2018-as pénzügyi tervét is jóváhagyták. 

 

Az MNT elfogadta a Pannónia Alapítvány 2017. évi jelentését 
2018. április 23. - Pannon RTV 

A Pannónia Alapítvány tavalyi jelentése kapcsán vita alakult ki az MNT ülésén. Egyes 

ellenzéki politikusok szerint a Pannon Tv egyoldalúan tájékoztat. Az alapítvány igazgatója 

ezt visszautasította. Az MNT ülésén ismertette Bodzsoni István a Pannónia Alapítvány 

2017-es jelentését. Az igazgató kiemelte, a Pannon RTV háza táján az elmúlt időszakban 

komoly változások mentek végbe. Elkülönült a két rádió hangzásvilága, a Szabadkai 

Magyar Rádió közszolgálatibb jellegű, míg a Pannon Rádió a kereskedelmibb jellegű 

hangzásvilágot képvisel. A Pannon RTV jelenléte erősödött a magyarországi mellett a 

szerbiai médiapiacon is. A tavalyi év egyik legnagyobb beruházása a Pannon Médiaház 

megépítése volt, amely elkészült - jelentette be az alapítvány igazgatója. 

 

Csubirko: százezer kárpátaljait foszthatnak meg ukrán állampolgárságuktól 
2018. április 23. – karpatalja.ma 

Keményen bírálta az ukrán elnök kettős állampolgárságot szankcionáló törvénytervezetét 

Volodimir Csubirko, a Szpravedliviszty (Igazságosság) párt kárpátaljai megyei szervezetének 

vezetője, a Kárpátaljai Megyei Tanács korábbi elnöke. 

 

Elfogadhatatlan az EU-Ukrajna Parlamenti Társulási Bizottság zárónyilatkozata 
2018. április 23. – karpatalja.ma, Kárpátalja 

Az EU-Ukrajna Parlamenti Társulási Bizottság (EU-UA PAC) 2018. április 18-19-én tartotta 

7. plenáris ülését Strasbourgban. Az ülésen az Európai Parlament és az ukrán Legfelsőbb 

Tanács képviselői vettek részt. A találkozón elfogadott záródokumentum szövege és 

elfogadása kapcsán Bocskor Andrea fideszes EP-képviselő kiemelte: „Mélységes 

felháborodásomnak és elégedetlenségemnek adok hangot, és elhatárolódom a zárónyilatkozat 

ukrajnai oktatási törvényre vonatkozó részétől”. 

 

Máltai Ifjúsági és Mozgáskorlátozott tábor  
2018. április 23. – karpatalja.ma 
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A Beregszászi Járási Máltai Szeretetszolgálat idén is megszervezi Ifjúsági és 

Mozgáskorlátozott táborát 10 és 15 év közötti gyerekek számára. A helyszín a tavalyihoz 

hasonlóan a Karácsfalvai Sztojka Sándor Görögkatolikus Líceum. 

 

Ünnepelt a Csentei Szőlőtermelők Egyesülete 
2018. április 23. – Muravidéki Magyar Rádió 

A Csentei Szőlőtermelők Egyesülete tegnap délután tartotta Szent György-napi ünnepségét. 

Ez alkalomból sor került a Szent György-napi szőlővessző hajtásának berajzolására, valamint 

a márciusi borbírálat elismeréseinek kiosztására. 

 

Zrínyitől a kortárs irodalomig 
2018. április 23. – volksgruppen.orf.at 

Irodalomtörténeti és kortárs irodalmi estek szerepelnek a Bécsben működő Ausztriai Magyar 

Kutatóintézet (ÖIUS) április-májusi programtervében. Holnap, április 24-én a költő és 

hadvezér Zrínyi Miklósról hallhatnak német nyelvű előadást az érdeklődők a Bécsi Magyar 

Otthonban. 

  

Zenei Napok magyar művészekkel 
2018. április 23. – volksgruppen.orf.at 

Az 52. Németújvári Zenei Napok keretében közös koncertet adott a Németújvári Városi 

Kórus, a Vox Savariae Ökumenikus Vegyeskar és a Szombathelyi Szimfonikus Zenekar. Az 

együttműködés már 2010 óta tart, minden évben két alkalommal koncerteznek közösen, 

tavasszal Németújváron/Güssingben, ősszel pedig Szombathelyen. 

  

Kisdiákok barátkoztak Höflányban 
2018. április 23. – volksgruppen.orf.at 

Közel száz óvodást és kisdiákot mozgatott meg április 23-án délelőtt az osztrák-magyar 

szomszédságünnep a höflányi/großhöfleini általános iskolában. Az intézménybe soproni 

iskolások érkeztek vendégségbe, hogy ismerkedjenek egymással, és gyakorolják a német és 

magyar nyelvet. 

 

 

Elektronikus sajtó 
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Határok nélkül 

2018. április 23. – Kossuth Rádió 

 

Új időszámítás kezdődött a marosvásárhelyi Orvosi- és Gyógyszerészeti Egyetem 

magyar oktatóinak és diákjainak 

Új időszámítás kezdődött a marosvásárhelyi Orvosi- és Gyógyszerészeti  Egyetem magyar 

oktatóinak és diákjainak. Az egyetem szenátusi döntése után – miszerint  a Petru Maior 

egyetemmel egyesül – a  magyar tagozatnak a lehető leghamarabb cselekednie kell. Az 

Erdélyi Múzeum Egyesület Orvos- és Gyógyszerésztudományi szakosztálya által 

Marosvásárhelyen megszervezett tudományos ülésszak díszvendége Potápi Árpád János, a 

magyar kormány nemzetpolitikai államtitkára volt. Munkatársunk összeállításban előbb 

Potápi Árpád János államtitkárt halljuk. 

 

Módosítja a föld adásvételéről rendelkező jogszabályt a román parlament 

Módosítja a föld adásvételéről rendelkező jogszabályt a román parlament. A módosítás sem a 

magyar, sem a román gazdáknak nem kedvez. Oláh-Gál Elvira beszélgetett Tánczos Barna 

szenátorral. 

 

Elfogy a palócság, elfogy a magyarság 

Kalona Losonctól pár km-re a magyar-szlovák határnál fekszik. Jövő ilyenkor, ha arra járunk, 

elképzelhető, hogy egy hatalmas keresztet látunk a határban. Most még csak az anyaggyűjtés 

folyik. Elfogy a palócság, elfogy a magyarság Losonc-térségében – egy  civil kezdeményezés az 

Ipoly mentén élők figyelmét hívja fel erre. Az akció kezdeményezőjét Kalondán Tarnóczi 

László kérdeztük. 

 

A Katolikus Karitász Orvosmissziója a hétvégén a Közép-bánáti szórványba 

látogatott 

A Katolikus Karitász Orvosmissziója a hétvégén a Közép-bánáti szórványba látogatott. A 

szakorvosok, és az önkéntesek Muzslyán végeznek  a kisgyermekek és a felnőttek körében 

szűrővizsgálatokat. A Vajdaságban ez a második alkalom, eddig Szabadkán és Dreán jártak.  

 

A Vajdasági Magyar Diákszövetség pert nyert az újvidéki egyetem jogi kara ellen 

A jogi eljárást a VaMaDisz két és fél éve indította el, mivel a jogi kar a tartományi kormány 

rendelete ellenére sem volt hajlandó magyar és a többi ott élő kisebbség nyelvén is lehetővé 

tenni a felvételi vizsgát. A bíróság most jogerősen a VaMaDiSz javára döntött. Az ítéletet a 

https://www.mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth/?date=2018-04-23_18:30:00&enddate=2018-04-23_19:10:00&ch=mr1
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diákszervezet sajtótájékoztatón ismertette Újvidéken. Munkatársunk kérdezte a részletekről 

Sóti Attila elnököt. 

 

Festum Varadinum 

Április 29 és május 13 között 27. alkalommal rendezik meg a Festum Varadinumot. A 

nagyváradi rendezvénysorozat több mint 100 programmal várja az érdeklődőket. A 

részletekről a program kurátorát Szabó Ödön parlamenti képviselőt kérdeztük. 

 


