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Nyomtatott és online sajtó 
 

 

Semjén: több mint tízszeresére nőtt a nemzetpolitika támogatása az elmúlt 
nyolc évben 
2018. április 26. – MTI, Híradó.hu, Magyar Hírlap, Magyar Idők, origo.hu, kormany.hu, 

Magyar Demokrata, 888.hu 

Sikerágazat a nemzetpolitika, amelynek támogatása az elmúlt nyolc év alatt több mint 

tízszeresére nőtt - mondta Semjén Zsolt nemzetpolitikáért felelős miniszterelnök-helyettes 

csütörtökön Budapesten. A kereszténydemokrata politikus Potápi Árpád János 

nemzetpolitikai államtitkárral közösen mutatta be a Nemzetpolitikai eredmények 2010-2018 

című kiadványt. Semjén Zsolt rámutatott: nagyon mélyről kezdték, 2010-ben még „mélyen 

éreztette fájdalmát” a „gyurcsányi nemzetárulás”, amely a külhoni magyarságot kirekesztette 

a közjogi értelemben vett állampolgárságból. Ez nagyon nehezen begyógyítható sebet okozott 

– tette hozzá. Úgy fogalmazott: megadták a ma egyetlen lehetséges választ a trianoni 

katasztrófára. A több mint egymillió új állampolgár és az a nemzetpolitika, amit felépítettek, 

„maga a történelem”, ez itt fog maradni – hangoztatta. 

 

Potápi Árpád: a határon túli magyarsággal közösen értük el az eredményeket 
2018. április 26. – beol.hu 

A kettős állampolgársággal járó szavazati jog azt is eredményezi, hogy ma minden erőnek, aki 

be akar kerülni a parlamentbe, olyan kampányt kell folytatnia, amely elnyeri a határon túli 

magyarság tetszését is - jelentette ki Potápi Árpád. A nemzetpolitikai államtitkár az ECHO TV 

Napi aktuális című műsorában emlékeztetett: pártja nemcsak kormányon képviselte a 

határon túli magyarság ügyét, hanem ellenzékből is hasonlóan politizált. Rámutatott arra, 

hogy 2010 előtt a kampányban egyértelművé tették, hogy a választás megnyerése esetén 

elfogadtatják a parlamenttel a kettős állampolgárságot lehetővé tévő jogszabályt, ezen kívül a 

támogatáspolitikához is egészen másképp fognak állni, mint azt az MSZP-SZDSZ kormány 

tette. 

 

„Az MSZP semmit sem tanult és semmit sem felejtett” 
2018. április 27. – Magyar Hírlap, hvg.hu, 444.hu 

Létre kell jönnie egy olyan politikusi garnitúrának az ellenzéki oldalon, amely hitelessé tud 

válni a vidék Magyarországán és meg tudja szólítani az ott élőket – mondta lapunknak Szili 

Katalin. Szükség lenne egy olyan valódi baloldali pártra, amely nemzetben gondolkodik, és 

keresztényi elveket vall, de a harmadik kétharmad után némi malíciával lassan azt kell 

hinnem, hogy itt csak akkor lesz ilyen politikai erő, ha azt Orbán Viktor megszervezi – 

mondta lapunknak Szili Katalin, az MSZP korábbi házelnöke. A jelenleg miniszterelnöki 

megbízottként dolgozó politikus szerint a mostani választás arról is szólt, hogy a nép 

leváltotta az ellenzéket. 
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https://www.hirado.hu/belfold/kozelet/cikk/2018/04/26/tobb-mint-tizszeresere-nott-a-nemzetpolitika-tamogatasa-az-elmult-nyolc-evben
https://www.hirado.hu/belfold/kozelet/cikk/2018/04/26/tobb-mint-tizszeresere-nott-a-nemzetpolitika-tamogatasa-az-elmult-nyolc-evben
https://www.beol.hu/orszag-vilag/potapi-arpad-a-hataron-tuli-magyarsaggal-kozosen-ertuk-el-az-eredmenyeket-1271551/
http://magyarhirlap.hu/cikk/116751/Az_MSZP_semmit_sem_tanult_es_semmit_sem_felejtett
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Brenzovics: Washington segítheti a kárpátaljai magyarok jogainak biztosítását 
2018. április 27. – MTI, Magyar Idők, hirado.hu, karpatalja.ma  

Washington hatékonyan léphet közbe a kárpátaljai magyarság jogainak biztosításáért - 

fogalmazott az MTI-nek Brenzovics László, a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség 

(KMKSZ) elnöke, az ukrán parlament képviselője Washingtonban. A politikus az amerikai 

magyarság egyik legnagyobb ernyőszervezete, a Magyar Amerikai Koalíció meghívására 

tartózkodik - hétfőtől szombatig - az amerikai fővárosban. Külügyminisztériumi 

tisztségviselőkkel és kongresszusi törvényhozókkal találkozott, tájékoztatta őket az ukrajnai 

magyarok helyzetéről és jogaik csorbításáról. Brenzovics László azt mondta: 

tárgyalópartnerei felkészültek voltak az Ukrajnában élő őshonos magyarok helyzetét illetően, 

és érdemleges eszmecsere folyt olyan kompromisszumok lehetőségeiről, amelyek megfelelnek 

a kárpátaljai magyarság érdekeinek is. 

 

Négy alkotmánybíró teljesen megalapozottnak tekinti a marosvásárhelyi iskola 
létrehozásáról szóló törvényt  
2018. április 26. – Krónika, maszol.ro, transindex.ro, Bihari Napló 

A kilencfős román alkotmánybíróság négy tagja úgy ítélte meg, hogy nem ütközik 

alaptörvénybe a marosvásárhelyi római katolikus gimnázium megalapításáról rendelkező 

törvény. Mindez a bukaresti taláros testület március 19-én hozott határozatának frissen 

közzétett indoklásából derül ki, amelyet csütörtökön idézett a Hotnews hírportál. Az 

alkotmánybíróság négy tagja – Marian Enache, Petre Lăzăroiu, Simona Maya Teodoroiu és 

Varga Attila – különvéleményt fogalmazott meg a döntés kapcsán, és úgy ítélte meg, hogy a 

felekezeti gimnázium újraalapításáról született jogszabály megfelel az alkotmánynak. 

Álláspontjukat azzal indokolták, hogy a helyi autonómia elve nem feltételez teljes 

függetlenséget és kizárólagos hatáskört a közigazgatási egységek hatóságai részéről. 

 

McAllister Kolozsváron: bátorítani kell a tagállamokat, hogy vegyék át a sikeres 
kisebbségvédelmi modelleket 
2018. április 26. – MTI, Krónika, transindex.ro, maszol.ro 

Az Európai Uniónak bátorítania kellene tagállamait arra, hogy egyes tagállamok jó gyakorlata 

alapján alakítsák a kisebbségpolitikájukat – jelentette ki csütörtökön Kolozsváron tartott 

sajtótájékoztatóján David McAllister német néppárti EP-képviselő, az Európai Parlament 

külügyi bizottságának elnöke. Sikeres modellekként az olaszországi Dél-Tirolban élő német 

ajkú kisebbség, a németországi Schleswig-Holstein tartományban élő dán kisebbség, 

valamint a belgiumi német kisebbség modelljét említette – számolt be az MTI. Az Európai 

Néppárt (EPP) egyik alelnöki tisztségét is betöltő politikus Sógor Csaba EP-képviselő 

meghívására érkezett Kolozsvárra, ahol Kelemen Hunorral, az RMDSZ elnökével tárgyalt, és 

délután a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetemen tart előadást európai uniós 

ügyekről. 
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https://magyaridok.hu/kulfold/brenzovics-laszlo-washington-segitheti-a-karpataljai-magyarok-jogainak-biztositasat-3043663/
https://kronika.ro/erdelyi-hirek/negy-alkotmanybiro-teljesen-megalapozottnak-tekinti-a-vasarhelyi-iskola-letrehozasarol-szolo-torvenyt
https://kronika.ro/erdelyi-hirek/negy-alkotmanybiro-teljesen-megalapozottnak-tekinti-a-vasarhelyi-iskola-letrehozasarol-szolo-torvenyt
https://kronika.ro/erdelyi-hirek/mcallister-kolozsvaron-batoritani-kell-a-tagallamokat-hogy-vegyek-at-a-sikeres-kisebbsegvedelmi-modelleket
https://kronika.ro/erdelyi-hirek/mcallister-kolozsvaron-batoritani-kell-a-tagallamokat-hogy-vegyek-at-a-sikeres-kisebbsegvedelmi-modelleket
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„Mi is adhatunk sakkot” – Antal Árpád szerint kockázatos lehet, hogy 
Magyarország átvállalta a román állam feladatait 
2018. április 26. – Krónika 

Veszélyes lehet hosszú távon, hogy a romániai magyarság intézményrendszere a magyar 

kormánytól függ – fogalmazott csütörtöki sajtótájékoztatóján a Krónika kérdésére Antal 

Árpád. Sepsiszentgyörgy polgármestere a Krónika felvetésére beszélt annak kockázatáról, 

hogy az erdélyi kisebbség a román társadalommal párhuzamos intézményrendszert épít ki 

Romániában, ami teljes mértékben a magyar kormánytól függ, hiszen az elöljáró szerint ez 

bármikor összeomolhat. Megrögzött transzilvanista és Fidesz-párti vagyok, ezt mindenki 

tudja rólam, mégis látom ennek a folyamatnak a veszélyét, mert a rendszer bármikor 

összeomolhat” – fogalmazott Antal. Leszögezte: az erdélyi magyarok román állampolgárok is, 

ebben az országban fizetik az adót, tehát a román államnak kellene megoldania minden 

fontos problémájukat. „Mi először és sokadszor is Bukarestbe megyünk a gondjainkkal. Ott 

kértük a Bolyai-egyetemet és az autonómiát. De ha ott mindig szembecsapják velünk az ajtót, 

nem várhatják el, hogy ezzel le is mondunk a céljainkról. Kénytelenek vagyunk máshova 

fordulni, és az első, ahova mehetünk, Budapest” – részletezte az elöljáró. 

 

Molnár Zsolt ombudsman-helyettes: „magyar ügyekben” is meg lehet keresni a 
nép ügyvédjét 
2018. április 26. – maszol.ro 

„Ha valaki úgy érzi, hogy nemzetisége miatt hátrányos megkülönböztetés érte az állami 

intézmények által, akkor bátran fordulhat a Nép Ügyvédjének Hivatalához” – nyilatkozta a 

Maszolnak adott interjúban Molnár Zsolt nemrégiben kinevezett ombudsman-helyettes, akit 

a feladatköréről és az intézmény működéséről kérdeztek. 

 

Magyar nyelven is letette az esküt az új marosvásárhelyi tanácsos 
2018. április 26. – szekelyhon.ro 

Kisebb meglepetést okozott a csütörtöki marosvásárhelyi tanácsülésen a legfiatalabb 

önkormányzati képviselő, a Szabad Emberek Pártja (POL) színeiben politizáló Tatár Lehel, 

aki Mark Hermann Christian helyett lépett be a képviselő-testületbe, és nemcsak románul, 

hanem magyarul is letette az esküt. Az ülés előtt elmondta, a törvény nem tiltja, hogy 

magyarul is elmondja az eskü szövegét, így lefordította azt, és magyarul is esküt tett. Volt, aki 

fintorokat vágott ezt hallva. 

 

Nem kérnek a jogtiprásból: több százan tiltakoztak Marosvásárhelyen a MOGYE 
és a Petru Maior egyesítése ellen 
2018. április 26. – Krónika, szekelyhon.ro 

Közel háromszázan tiltakoztak csütörtök délután a marosvásárhelyi Színház téren a 

Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem (MOGYE) és a Petru Maior 

Tudományegyetem összeolvadása, a magyar oktatás fokozatos elsorvasztása ellen. Az orvosi 
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https://kronika.ro/erdelyi-hirek/bmi-is-adhatunk-sakkotr-n-antal-arpad-szerint-kockazatos-lehet-hogy-magyarorszag-atvallalta-a-roman-allam-feladatait
https://kronika.ro/erdelyi-hirek/bmi-is-adhatunk-sakkotr-n-antal-arpad-szerint-kockazatos-lehet-hogy-magyarorszag-atvallalta-a-roman-allam-feladatait
http://www.maszol.ro/index.php/belfold/95518-molnar-zsolt-ombudsman-helyettes-magyar-ugyekben-is-meg-lehet-keresni-a-nep-ugyvedjet
http://www.maszol.ro/index.php/belfold/95518-molnar-zsolt-ombudsman-helyettes-magyar-ugyekben-is-meg-lehet-keresni-a-nep-ugyvedjet
https://szekelyhon.ro/aktualis/magyar-nyelven-is-letette-az-eskut-az-uj-marosvasarhelyi-tanacsos
https://kronika.ro/erdelyi-hirek/nem-kernek-a-jogtiprasbol-tobb-szazan-tiltakoztak-marosvasarhelyen-a-mogye-es-a-petru-maior-egyesitese-ellen
https://kronika.ro/erdelyi-hirek/nem-kernek-a-jogtiprasbol-tobb-szazan-tiltakoztak-marosvasarhelyen-a-mogye-es-a-petru-maior-egyesitese-ellen
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és gyógyszerészeti egyetem magyar tagozatának szenátusi frakciója sajtóközleményben 

jelezte, hogy elhatárolódik az RMOGYKE által szervezett tüntetéstől. 

 

Az oktatási minisztériumnak kellene meghoznia a katolikus iskola 
megalapításáról szóló rendeletet 
2018. április 26. – szekelyhon.ro, Krónika 

Akár ősztől is újraindulhat a marosvásárhelyi római katolikus iskola, amennyiben az RMDSZ 

és az oktatási minisztérium közösen megtalálja a jogi megoldást. Novák Csaba Zoltán 

szenátor elmondta, folyamatos az egyeztetés, hetente találkoznak és keresik a jogi 

lehetőségeket. 

 

Életbe vágó orvosképzés 
2018. április 27. – Balogh Levente – Krónika 

A Krónika vezércikke szerint „A magyar nyelvű orvosképzésnek meg kell maradnia Erdélyben 

– ebben minden mérvadó tényező egyetért. Az azonban, hogy ez hogyan érhető el, egyelőre 

még homályba vész. Ami biztos: a magyar tagozat oktatóinak ellenkezése dacára a 

Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem (MOGYE) egyesül a szintén helyi Petru 

Maior Tudományegyetemmel. Bár ennek objektíve elvileg nem kellene zavarnia a magyar 

tagozat működését, az eddigi példák alapján sajnálatos módon előrevetíthető, hogy az 

egyetemek fúziója a magyar oktatás súlyvesztését fogja eredményezni, és az új, jóval nagyobb 

intézmény irányításába még nehezebben tud majd beleszólni, mint eddig. Pedig már eddig 

sem hagyták, hogy túl sok vizet zavarjon”. 

 

Régiófejlesztési Ügynökséget hoz létre Besztercebánya megye 
2018. április 26. – Felvidék Ma 

Régiófejlesztési Ügynökség civilszervezet alapítólevelét és koncepcióját szavazták meg április 

26-án a Besztercebányai Megyei Önkormányzat képviselői. A tervezetet Ondrej Lunter 

(független), Branislav Hámorník (SMER-SD) és Juhász Péter (MKP) képviselők nyújtották 

be, a testület pedig megszavazta azt. Az új szervezetben a Magyar Közösség Pártjának klubja 

is képviselve lesz. Bizalmat szavaztak két magyar képviselőnek, így Cziprusz Zoltán az 

igazgatótanácsban, Jámbor László pedig a felügyelőtanácsban kapott helyet. 

 

Gombaszög: Néhány kincs már előkerült, de ezután válhat csak igazán 
érdekessé a feltárás 
2018. április 26. – Felvidék Ma 

Az ásatások során már néhány kincs előkerült, amelyek alapján lehet az épülettel 

kapcsolatosan bizonyos megállapításokat tenni. Tizenötödik századi zsindelyszögek, az 

eredeti padló égetett téglái, ritka, mintás padlótéglák, újkori temető, a pálos szerzetesek 

csontjai és középkori faragott kövek, freskótöredékek kerültek elő. A magyar kormány 

segítségével a Gombaszögi Nyári Tábort szervező Sine Metu Polgári Társulás 2017-ben 
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https://szekelyhon.ro/aktualis/az-oktatasi-miniszteriumnak-kellene-meghoznia-a-katolikus-iskola-megalapitasarol-szolo-rendeletet
https://szekelyhon.ro/aktualis/az-oktatasi-miniszteriumnak-kellene-meghoznia-a-katolikus-iskola-megalapitasarol-szolo-rendeletet
http://felvidek.ma/2018/04/regiofejlesztesi-ugynokseget-hoz-letre-besztercebanya-megye/
http://felvidek.ma/2018/04/gombaszog-nehany-kincs-mar-elokerult-de-ezutan-valhat-csak-igazan-erdekesse-a-feltaras/
http://felvidek.ma/2018/04/gombaszog-nehany-kincs-mar-elokerult-de-ezutan-valhat-csak-igazan-erdekesse-a-feltaras/
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megvásárolta azt a területet, ahol két jelentős történelmi emlék, a soha fel nem tárt középkori 

pálos monostor és a rokokó stílusú kúria is található. 

 

Az MKP közvetítésével jöhet létre megyei múzeum Ján Kuciakék nagymácsédi 
házában 
2018. április 26. – Körkép 

Nagyszombat megye közgyűlése jóváhagyta a Szólás Szabadsága Múzeumának 

létrehozásának tervezetét Nagymácsédon, a brutálisan kivégzett Ján Kuciak és 

menyasszonyának családi házában. Az ötletgazda Michal Kaščák, a Pohoda fesztivál 

főszervezője. A javaslatot Jozef Viskupič, Nagyszombat megye elnöke is felvállalta, a megyei 

parlament szerdai ülésén pedig egyhangúlag megszavazta. A témában Forró Krisztián, az 

MKP regionális politikusa lesz a közvetítő, aki megyei képviselő és a Galántai járásban 

található település önkormányzati képviselője. 

 

Üvegszilánkokon megvillanó szeretet 
2018. április 26. – Felvidék Ma 

Három jelentős civilszervezet, mely a nagymegyeri kulturális élet szervezésében fontos 

szerepet vállal, a családok éve alkalmából egy programsorozatot valósít meg, amelynek 

ünnepélyes nyitórendezvényét április 25-én a Fészek Ifjúsági Központban tartották. A 23. 

számú Arany János cserkészcsapat, a KUCKÓ Polgári Társulás és a Fészek Polgári Társulás 

Molnárné Wirth Rozália Országjáró fényszilánkok című kiállítását szervezte meg. Az est 

folyamán azonban bemutatkozott Valacsay Olga is, akinek különleges kézműves ékszereit első 

alkalommal láthatta a közönség. Gyűjteménye az Ékes jelek elnevezést kapta. 

 

Csemadokos összefogás Izsán 
2018. április 26. – bumm.sk 

Megtartotta évzáró taggyűlését az izsai Csemadok. A 28 éve elnök Izsák Elvira leköszönt a 

tisztségből. Szép számmal jelentek meg a tagok a felújítás előtt álló kultúrházban. A taggyűlés 

az értékelés, ünneplés és a tisztújítás jegyében zajlott. Izsák Elvíra elnök beszámolójában 

értékelte a 2017-es évet. A hat éve alakult Gyöngyösbokréta Népdalkör több alkalommal 

lépett fel Felvidéken és Magyarországon is. Az alapszervezet tagjai nem csupán a kulturális 

élet szervezésében vettek részt az elmúlt években, hanem gazdái és rendbentartói a 

Milleniumi Emlékműnek is a faluban. 

 

Időutazásra hív a ipolyszalkai tájház 
2018. április 26. – Ma7.sk 

Egyhetes bentlakó ifjúsági kézműves táborba invitálja Dikácz Zsuzsanna tájház vezető a 

gyerekeket és a fiatalokat a nyári időszakban. Az érdeklődők három időpont közül 

választhatnak: július 8 – 15., július 22 - 29., augusztus 5 - 12. 
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http://www.korkep.sk/cikkek/regio/2018/04/26/az-mkp-kozvetitesevel-johet-letre-megyei-muzeum-jan-kuciakek-nagymacsedi-hazaban-interju
http://www.korkep.sk/cikkek/regio/2018/04/26/az-mkp-kozvetitesevel-johet-letre-megyei-muzeum-jan-kuciakek-nagymacsedi-hazaban-interju
http://felvidek.ma/2018/04/uvegszilankokon-megvillano-szeretet/
http://www.bumm.sk/regio/2018/04/26/csemadokos-osszefogas-izsan
https://ma7.sk/tajaink/idoutazasra-hiv-a-ipolyszalkai-tajhaz
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Potápi büszke az elmúlt években megvalósított külhoni fejlesztésekre 
2018. április 26. - Pannon RTV 

Az elmúlt nyolc év nemzetpolitikai eredményeiről tartottak ma értékelést Budapesten. A 

sajtótájékoztató keretében bemutatták a Nemzetpolitikai eredmények 2010-2018 című 

kiadványt is, amely ahogyan a címéből is kiderül, az elmúlt nyolc év nemzetpolitikájának 

eredményeit mutatja be. Semjén Zsolt magyar miniszterelnök-helyettes elmondta, nagyon 

mélyről kezdték nyolc évvel ezelőtt, de ma már sikerágazat a nemzetpolitika. Potápi Árpád 

János pedig arra tért ki, hogy büszke azokra a beruházásokra amelyeket az elmúlt években 

valósítottak meg, és külön megemlítette a Pannon RTV székházát is. 

 

A Hétfa Kutatóintézet és Elemző Központ mutatkozott be Szabadkán 
2018. április 26. - Pannon RTV 

Csite András a közgazdász és szociológus szemszögéből mutatta be a Hétfa hétköznapjait, 

Geambasu Réka a szociológus és antropológus perspektíváján keresztül vezetett a 

kutatómunka rejtelmeibe. 

 

Új eszközökkel bővült a Szabadkai Közkórház 
2018. április 26. - Pannon RTV 

Az intézménynek a németországi Ulm városából érkezett gyógyászati eszközöket és 

berendezéseket München Szociális Szolgálatának Migrációs és Lakássegélyezési Irodája 

adományozta. A támogatás által az intézmény több hidraulikus ágyhoz, éjjeliszekrényhez és 

étkészlethez is hozzájutott. 

 

Félmilliárd dinár a vajdasági vízellátásra és csatornahálózatra 
2018. április 26. – Pannon RTV 

Félmilliárd dinárral támogatja a tartományi kormány a vajdasági vízellátás és 

csatornahálózat fejlesztését - mondta Đorđe Milićević tartományi kormányalelnök. Az 

illetékes titkárság pályázata által a vízminőség javítását, vízgyárak és kutak kiépítését 

szeretnék biztosítani Vajdaság egész területén. A politikus kifejtette: a programmal javítják az 

emberek életminőségét. 

 

Megrongálták a beregszászi református templomot 
2018. április 27. – karpatalja.ma, origo.hu 

Ismeretlen tettesek rongálták meg a beregszászi református templom falát április 26-ára 

virradó éjszaka – számolt be Babják Zoltán, Beregszász polgármestere hivatalos Facebook-

oldalán. Az elkövetők piros festékkel firkálták össze a nemrég felújított templom oldalát. A 

város központját ékesítő épület külső renoválása 2016-ban kezdődött, azóta folyamatosan 

szépítették. 2018-ban a templom belső terét is megújítják, a munkálatok lassan befejeződnek. 
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https://pannonrtv.com/rovatok/politika/potapi-buszke-az-elmult-evekben-megvalositott-kulhoni-fejlesztesekre
https://pannonrtv.com/rovatok/tarsadalom/hetfa-kutatointezet-es-elemzo-kozpont-mutatkozott-be-szabadkan
https://pannonrtv.com/rovatok/tarsadalom/uj-eszkozokkel-bovult-szabadkai-kozkorhaz
https://pannonrtv.com/rovatok/gazdasag/felmilliard-dinar-vajdasagi-vizellatasra-es-csatornahalozatra
http://www.karpatalja.ma/karpatalja/kozelet/megrongaltak-a-beregszaszi-reformatus-templomot/
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Magyarország vétója miatt nem kerül sor a NATO-Ukrajna miniszteri bizottság 
ülésére 
2018. április 27. – karpatalja.ma 

A NATO fokozni fogja szerepvállalását az Iszlám Állam nevű terrorszervezet elleni 

küzdelemben, elsősorban a kiképzés terén – közölte Szijjártó Péter külgazdasági és 

külügyminiszter, miután Jens Stoltenberggel, az észak-atlanti szövetség főtitkárával tárgyalt 

csütörtökön Brüsszelben. A tárcavezető arról tájékoztatta az MTI-t, hogy Stoltenberg 

“kifejezetten a megbecsüléséről biztosította Magyarországot”, amely már jelenleg is kétszáz 

katonával részt vesz az Iszlám Állam elleni nemzetközi koalíció tevékenységben, akiknek egy 

része kiképzési feladatokat lát el. 

 

Ismét nőtt a horvátországi magyarságnak járó támogatási összeg 
2018. április 26. – kepesujsag.com 

Múlt csütörtökön tartotta meg 78. ülését az Aleksandar Tolnauer vezette országos Kisebbségi 

Tanács. A tanácskozásnak két napirendi pontja volt: a tavalyi támogatások felhasználásáról 

szóló beszámoló elfogadása, valamint az idei állami költségvetésben jóváhagyott támogatás 

elosztása a nemzeti kisebbségi egyesületek benyújtott programjai között. 

 

Rippl-Rónai-kiállítás nyílt Zágrábban 
2018. április 26. – kepesujsag.com 

Rippl-Rónai József – a magyar modern festészet első mestere címmel kiállítás nyílt múlt 

pénteken a kaposvári festőművész alkotásaiból a zágrábi Modern Galériában. A teljes 

életművet bemutató tárlatot Balog Zoltán, Magyarország emberi erőforrások minisztere és 

Nina Obuljen Koržinek, Horvátország kultúráért felelős minisztere nyitotta meg. 

 

Átutalták az óvodaidíj-támogatások második részletét is 
2018. április 26. – kepesujsag.com 

Pálinkás Krisztián, a Horvátországi Magyar Pedagógusok Fórumának (HMPF) irodavezetője 

lapunkat tájékoztatva elmondta, hogy a múlt héten kifizették az óvodaidíj-támogatás második 

részletét is.A Nemzetpolitikai Államtitkárság 2016-ban indította el nagyszabású Kárpát-

medencei óvodafejlesztési programját, amelyben horvátországi szakmai partnere a 

Horvátországi Magyar Pedagógusok Fóruma. A horvátországi program keretében számos 

beruházás és pályázat is megvalósult, illetve jelenleg is folyamatban van. 

 

Megjelent a Csúzai füzetek IV. 
2018. április 26. – kepesujsag.com 

Megjelent a Csúzai füzetek legújabb, immár negyedik karcsú kötete a csúzai református 

egyházközség és a Jókai Mór Kultúregyesület kiadásában. A kiadványt, amely többek között a 

falu iskolájának múltjával és 20. századi kisiparosaival foglalkozik, május 6-án mutatják be 

Csúzán. 
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http://www.karpatalja.ma/karpatalja/kozelet/magyarorszag-vetoja-miatt-nem-kerul-sor-a-nato-ukrajna-miniszteri-bizottsag-ulesere/
http://www.karpatalja.ma/karpatalja/kozelet/magyarorszag-vetoja-miatt-nem-kerul-sor-a-nato-ukrajna-miniszteri-bizottsag-ulesere/
http://www.kepesujsag.com/ismet-nott-a-horvatorszagi-magyarsagnak-jaro-tamogatasi-osszeg/
http://www.kepesujsag.com/rippl-ronai-kiallitas-nyilt-zagrabban/
http://www.kepesujsag.com/atutaltak-az-ovodaidij-tamogatasok-masodik-reszletet-is/
http://www.kepesujsag.com/megjelent-a-csuzai-fuzetek-iv/
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„Páratlan összefogás részesei lehettünk” 
2018. április 26. – kepesujsag.com 

Április 24-én, kedden adták át az illetékes horvát minisztériumban a Nemzeti 

Kisebbségvédelmi Kezdeményezés, a Minority SafePack támogatására Horvátországban 

összegyűjtött 18 882 aláírást. Az eseményen a FUEN elnöke, a HMDK vezetői és a Szerb 

Nemzeti Tanács alelnöke vett részt. 

 

30 éves a Rábavölgyi Vonószenekar 
2018. április 26. – volksgruppen.orf.at 

Jubileumi koncerttel ünnepli 30 éves fennállását a Rábavölgyi Ifjúsági Vonószenekar. Az 

1988 óta működő vonószenekar határonátnyúló együttműködésben jött létre, a 

szentgotthárdi Takács Jenő Zeneiskola, valamint a gyanafalvi/Jennersdorf Zeneiskola közös 

művészeti csoportjaként. 

 

Elektronikus sajtó 

 

 

Határok nélkül 

2018. április 26. – Kossuth Rádió 

 

Sajtótájékoztató a nemzetpolitika elmúlt 8 évéről 

„Számot vetve a külhoni magyarság érdekében eddig tett lépéseinkkel, bátran kijelenthetjük, 

hogy a rendszerváltás utáni Magyarország egyik legnagyobb sikertörténetének krónikáját 

tartja most kezében az olvasó. Egy történetet, amelyet, mi magyarok közösen írtunk” - 

olvashatók Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes bevezető mondatai a Nemzetpolitikai 

eredmények 2010-2018 c. könyv köszöntőjében. 

 

Véget ért a 11. Szakma Sztár Fesztivál 

Véget ért a 11. Szakma Sztár Fesztivál, az a 3 napos verseny, amelyen szakmunkástanuló 

fiatalok mérték össze tudásukat, megmutatva, hol tart a magyar szakképzési program. A 

Nemzetpolitikai Államtitkárság jóvoltából az esemény részesei lehetnek az ifjú, külhoni 

magyar szakmunkástanulók is. Idén a Délvidékről, Erdélyből és a Felvidékről is érkeztek 
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http://www.kepesujsag.com/paratlan-osszefogas-reszesei-lehettunk/
http://volksgruppen.orf.at/magyarok/stories/2909455/
https://www.mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth?date=2018-04-26_18:30:00&enddate=2018-04-26_19:10:00&ch=mr1
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vendégek. Számukra nem első sorban a verseny, hanem az ismerkedés és tapasztalatszerzés 

volt a fontosabb.  

 

A Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem kiemelkedő szakmai 

rendezvénye minden évben a Diákköri Konferencia 

A Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem kiemelkedő szakmai rendezvénye minden 

évben a Diákköri Konferencia. Csíkszeredában a kari konferenciát, diákkörben TDK-t, együtt 

tartották az Agrártudományi Erdélyi Tudományos Diákköri Konferenciával.  

 

A temesvári Bartók Béla líceumban nagyon sok etnikailag vegyes házasságból 

érkező gyermek tanul 

A temesvári Bartók Béla líceumban nagyon sok etnikailag vegyes házasságból érkező gyermek 

tanul, akiknek családjában többnyire nem a magyar a legtöbbet beszélt nyelv. Számukra az 

iskola, az elemi osztályokban, nyelvi fejlesztő foglalkozásokat biztosít, hogy elérjék a nyelvet 

jól ismerő társaik szintjét. A programot ebben a tanévben Orcskai Marianna, a Petőfi Sándor 

Program ösztöndíjasa vezeti.  

 

Idén, a Mátyás-emlékévben, a délvidéki iskolákban is kiemelten foglalkoznak 

Mátyás Király dicsőséges uralkodásával 

Idén, a Mátyás-emlékévben, a délvidéki iskolákban is kiemelten foglalkoznak Mátyás Király 

dicsőséges uralkodásával, annak helyi vonatkozásaival, sőt egy versenyt szerveznek az 

emlékére. Petkovics Mártát, a Magyar Nemzeti Tanács oktatással megbízott tagját kérdezi a 

Határok nélkül riportere. 

 

Ma 32 éve történt a világ eddigi legsúlyosabb atomerőmű katasztrófája, az 

ukrán  fővárostól, Kijevtől kevesebb mint 100  kilométerre fekvő Csernobilban 

Ma 32 éve történt a világ eddigi legsúlyosabb atomerőmű katasztrófája, az ukrán  fővárostól, 

Kijevtől kevesebb mint 100  kilométerre fekvő Csernobilban. Az atomreaktorban tíz napig 

égett a tűz, mintegy 600 ezer embert ért erős sugárzás. A túlélők gyermekeinél 

megnövekedett számban fordul elő törpenövés, cukorbetegség, leukémia és egyéb daganatos 

megbetegedés. A katasztrófa utáni helyzet kezelésére Kárpátaljáról is érkeztek magyarok. Az 

Ungvár mellett élő Ruszka László mentőautó sofőrként szállította a betegeket a kórházba és 

segítette a lakosság kitelepítését.  
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Erdély egyik leghíresebb kastélya, a Gyalui Várkastély megmentését szolgálja a 

Várkert Fesztivál 

Erdély egyik leghíresebb kastélya, a Gyalui Várkastély megmentését szolgálja a Várkert 

Fesztivál. Elsősorban a családokat szólítják meg a június 15-étől 17-ig tartó eseményen. A 

fesztivált a Kolozsvárhoz közeli gyalui várkastély kertjében szervezi meg a Kincses Kolozsvár 

Egyesület és a Traditio Transylvanica Alapítvány.  

 
 


