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Nyomtatott és online sajtó 
 

 

Szijjártó: Ukrajnában újabb csapást készítenek elő a nemzeti kisebbségekkel 
szemben 
2018. április 24. – MTI, Híradó.hu, Magyar Idők, Magyar Hírlap, Lokál.hu, Krónika, 

hirstart.hu, fidesz.hu, Ma7.sk 

Ukrajnában példátlanul aljas és előre megtervezett módon lépnek fel a nemzeti 

kisebbségekkel szemben, az ukrán elnök a parlamenttel együtt lépésről lépésre veszi el a 

nemzeti kisebbségek szerzett jogait, miközben nemzetközi hazugságkampányban magukat a 

geopolitika áldozatának állítják be – hangoztatta a külgazdasági és külügyminiszter budapesti 

sajtótájékoztatóján kedden. A miniszter felidézte: a kisebbségi jogokra az „első csapás” az 

oktatási törvény volt, amelyben jelentősen korlátozták a nemzeti kisebbségek jogait a saját 

nyelvük tanulásában, és a nemzetközi nyomás ellenére a mai napig nem kezdett erről 

egyeztetést Ukrajna a magyar nemzeti közösséggel. A "második csapásnak" a nyelvtörvény 

alkotmányellenessé minősítését nevezte, és ezzel kapcsolatban jelezte, jelenleg három új 

nyelvtörvény-javaslat van az ukrán parlament előtt, "egyik rosszabb a másiknál". Példaként 

említette, hogy jelenleg 10 százalékos aránynál lehet használni a nemzetiségi nyelvet, ezt 33 

százalékra emelnék, ami drámaian korlátozná a nemzeti kisebbségek jogait. A "harmadik 

csapás" a miniszter szerint az, hogy az ukrán elnök sürgősséggel kezdeményezte a kettős 

állampolgárság szankcionálásáról szóló törvény elfogadását. 

 

Potápi: Izrael annak köszönheti fennállását, hogy megvédte magát 
2018. április 24. – MTI, Kormany.hu, Magyar Hírlap, Magyar Idők, Híradó.hu 

Az 1948-ban alakult független Izrael annak köszönheti fennállását, hogy mindvégig megvédte 

országa területét és népét - mondta a nemzetpolitikáért felelős államtitkár kedden 

Bonyhádon. Potápi Árpád János a zsidó állam megalakulásának 70. évfordulója alkalmából 

rendezett, Szemtanúk című városi kiállítás megnyitóján Izraelt ajánlotta azok figyelmébe, 

akik úgy vélik, hogy Magyarország rossz úton jár, amikor ragaszkodik történelméhez és 

kultúrájához. Az ott élő nemzet az eltelt két-háromezer évben megvédte kultúráját, és ezt 

megteszi a mai napig - fogalmazott. A város egykori neológ zsinagógájában tartott eseményen 

az államtitkár emlékeztetett arra, hogy a zsidó közösségek történelmük során hatással voltak 

a közép-európai emberekre, így a magyarokra és Bonyhádra is. A völgységi városban 250 

éven át élt virágzó zsidó közösség 1944-ig. Ekkor annyi embert gyilkoltak meg egy nap alatt, 

ahány iskolás gyermek ma van Bonyhádon - mondta. 
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https://www.hirado.hu/kulfold/kulpolitika/cikk/2018/04/24/szijjarto-ukrajnaban-ujabb-csapast-keszitenek-elo-a-nemzeti-kisebbsegekkel-szemben
https://www.hirado.hu/kulfold/kulpolitika/cikk/2018/04/24/szijjarto-ukrajnaban-ujabb-csapast-keszitenek-elo-a-nemzeti-kisebbsegekkel-szemben
http://magyarhirlap.hu/cikk/116531/Potapi_Izrael_annak_koszonheti_fennallasat_hogy_megvedte_magat
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Összefogás és erősítés júniusban a Fehér Megyei Magyar Napokon 
2018. április 24. – Krónika, Nyugati Jelen 

A Beatrice, valamint Vincze Lilla és a Napoleon Boulevard lesz az idei Fehér Megyei Magyar 

Napok rendezvénysorozat díszmeghívottja – tájékoztattak közleményükben a június 8. és 10. 

között megszervezendő rendezvénysorozat szervezői. A Fehér Megyei Magyar Napokat 

tornabemutatóval nyitják meg a nagyenyedi Bethlen Gábor Kollégiumban, a háromnapos 

rendezvényen továbbá olyan művészeket, előadókat és vállalkozókat is bemutatnak, akik a 

szórványban maradtak, és a magyarság támogatásával, erősítésével foglalkoznak. A szombati 

nap a 2018-ra meghirdetett külhoni magyar családok éve jegyében telik: a szervezők olyan 

programokat ígérnek, amelyeken a család minden tagja megtalálja a kedvére való 

elfoglaltságot. A Fehér Megyei Magyar Napok Gyulafehérváron zárul a Háromszék 

Táncegyüttes előadásával. 

 

Korodi Attila a MOGYE és a marosvásárhelyi katolikus gimnázium érdekében 
szólalt fel Strasbourgban  
2018. április 24. – transindex.ro, maszol.ro, Nyugati Jelen, Krónika 

A II. Rákóczi Ferenc Római Katolikus Gimnázium és a Marosvásárhelyi Orvosi és 

Gyógyszerészeti Egyetem kapcsán kialakult helyzetet hozta fel példaként Korodi Attila 

parlamenti képviselő április 23-i felszólalásában az Európa Tanács Parlamenti Közgyűlésének 

plenáris ülésén, amelyben felhívta a figyelmet arra, hogy számos tagállamban, így 

Romániában is a törvények szűk látókörű értelmezése és alkalmazása a kisebbségi jogok 

betartásának rovására megy. Az RMDSZ-es képviselő kitért arra, hogy az elmúlt időszakban 

Romániában többször is előfordult az a helyzet, hogy a tanügyi törvényben garantált, a helyi 

önkormányzatokra, illetve egyetemekre vonatkozó döntési autonómiát szembeállították a 

kisebbségek nyelvén zajló oktatást garantáló joggal, amelyet ugyanaz a tanügyi törvény 

szabályoz. Korodi szerint ezekben a helyzetekben mindig a kisebbségi oktatás maradt alul, 

mivel a törvény betartását ellenőrző intézmények a helyi önkormányzatok és az egyetemek 

autonómiáját fontosabbnak tartják az anyanyelvi oktatásnál és a kisebbségi jogok 

betartásánál. Itt említette példaként a katolikus gimnázium és a MOGYE esetét.  

 

Kárpát-medencei konferencia Csíksomlyón – középpontban a gyermekvédelmi 
rendszerben élők 
2018. április 24. – maszol.ro, transindex.ro, szekelyhon.ro, Krónika 

Először szervezték meg Magyarország határain kívül a Kárpát-medencei Gyermekvédelmi 

Konferenciát, amelynek a csíksomlyói Jakab Antal Ház adott ezúttal otthont. A 33 egyesület 

és intézmény részvételével kedden és szerdán zajló rangos eseményen a hátrányos helyzetű 

gyermekek tehetséggondozásával, a resztoratív konfliktuskezeléssel, valamint a tanulási 

zavarok felismerésével és segítségnyújtással kapcsolatos előadásokat hallhatott a népes 

közönség. Felnder Gyöngyi, Magyarország csíkszeredai külképviseletének konzulja elmondta, 

hogy a konferencia témája a magyar kormány számára fontos, ezt bizonyítja az is, hogy 2018-

ra meghirdették a külhoni családok évét, amelynek egyik kiemelt programja a határon túli 
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https://kronika.ro/erdelyi-hirek/osszefogas-es-erosites-juniusban-a-feher-megyei-magyar-napokon
http://itthon.transindex.ro/?hir=51416
http://itthon.transindex.ro/?hir=51416
http://www.maszol.ro/index.php/tarsadalom/95415-karpat-medencei-konferencia-csiksomlyon-kozeppontban-a-gyermekvedelmi-rendszerben-el-k
http://www.maszol.ro/index.php/tarsadalom/95415-karpat-medencei-konferencia-csiksomlyon-kozeppontban-a-gyermekvedelmi-rendszerben-el-k
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területeken zajló óvodaépítés. A konzul bejelentette, hogy az anyaországi és a határon túli 

magyarság demográfiai felmérésének érdekében a magyar kormány családkutató intézetet 

hoz létre. 

 

Igény szülte tanácsadási szolgáltatás 
2018. április 24. – szekelyhon.ro 

Új szolgáltatást indítottak az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács és az Erdélyi Magyar Néppárt 

gyergyószentmiklósi irodájának munkatársai – jelentették be sajtótájékoztatón. Kolcsár 

András, az EMNP országos alelnöke elmondta, az elmúlt időszakban, míg a magyar 

választásokkal kapcsolatos munkát végezték, számos olyan kérdést tettek fel nekik az 

ügyfelek, amelyek nem tartoztak az ő tevékenységi körükhöz, de az emberek úgy gondolták, 

hogy az iroda munkatársai jobban értenek az adott témához. Innen született meg a gondolat, 

hogy hasznos volna rendszeres tanácsadási szolgáltatást indítani. Így, hétfőnként és a 

csütörtöki napokon jogi, közigazgatási, vagy akár közszolgáltatásokkal kapcsolatos 

kérdésekben lehet hozzájuk fordulni útmutatásért. 

 

Székelyföld nem elég szexi!? 
2018. április 24. – szekelyhon.ro 

A cím borítékolható volt a Marosvásárhelyen tartott Szájkáráté Antal Árpáddal nevű esemény 

kapcsán, ahol Sepsiszentgyörgy polgármestere ismételten feltette ezt a kérdést. A jelenlévők 

is a miértekre keresték a választ: miként lehetne a térséget, az autonómia témáját és 

Marosvásárhelyt is vonzóbbá tenni a fiatalok számára, arra ösztönözni az itt élőket, hogy 

felelősséget és szerepet vállaljanak a szülőföld alakításában? 

 

Láthatóbbá és látogatottabbá tették Háromszéket a turizmus évében 
2018. április 24. – szekelyhon.ro, Krónika 

A turizmus évében sikerült láthatóbbá tenni a háromszéki kínálatot és felpörgetni az 

idegenforgalmat – összegezték azon a keddi, sepsiszentgyörgyi konferencián, amelyen 

megvonták a 2017, a Turizmus Éve Háromszéken programsorozat mérlegét. Mint kiderült, az 

elmúlt esztendőben az egy évvel korábbi periódushoz képest 10,5 százalékkal több, 

számszerint 107 437 turista látogatott Kovászna megyébe, ahol 528 009 vendégéjszakát 

töltöttek. Emellett az egész éves programsorozat keretében több mint 200 belföldi és külföldi 

újságíró és blogger fordult meg Háromszéken, a Visit Covasna applikációt 1 257-an töltötték 

le, és a megye turisztikai kínálatát népszerűsítő Facebook- és Instagram-oldalaknak 21 165 

követője van. 

 

Hamarosan új frekvencián hallgatható a Marosvásárhelyi Rádió 
2018. április 24. – maszol.ro 

Az Országos Audiovizuális Tanács kedden egyöntetűen elfogadta és jóváhagyta a rádió újabb, 

92,3 tizedes ultrarövid hullámsávú sugárzási engedélyét Gyergyószentmiklós vételkörzetében 

– közölte honlapján a szerkesztőség. Szász Attila főszerkesztő-helyettes elmondta: az a cél, 

hogy a teljes Gyergyói-medencét jobb minőségben lefedjék. „Jelen pillanatban is a Gyergyói-
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https://szekelyhon.ro/aktualis/igeny-szulte-tanacsadasi-szolgaltatas
https://szekelyhon.ro/aktualis/szekelyfold-nem-eleg-szexi
http://www.maszol.ro/index.php/gazdasag/95424-lathatobba-es-latogatottabba-tettek-haromszeket-a-turizmus-eveben
http://www.maszol.ro/index.php/kultura/95425-hamarosan-uj-frekvencian-hallgathato-a-marosvasarhelyi-radio
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medence nagy részében hallgatható a Marosvásárhelyi Rádió, de nem túl jó minőségben, van 

egy pár nagyközség, ahol rosszul vagy egyáltalán nem fogható, ezt a problémát szeretnénk 

orvosolni ezzel az új frekvenciával, amely Gyergyószentmiklósról, tehát a városból fog 

sugározni, és reményeink szerint lefedi az egész medencét, így a hallgatók jobb minőségben 

férnek hozzá a Marosvásárhelyi Rádió műsoraihoz” – fogalmazott. Az Audiovizuális Tanács 

egyöntetűen elfogadta a kérést. A frekvencia beüzemelésére törvényesen egy év áll 

rendelkezésre, de minél hamarabb szeretnék ezt megvalósítani. A Román Rádiótársaság 

feladata lesz, hogy felszerelje az adót, és üzembe helyezze a frekvenciát. 

 

Nem elég a pénz a tanügyben dolgozók fizetésére Hargita megyében 
2018. április 24. – transindex.ro, szekelyhon.ro 

Nem volt elég az a pénzösszeg, amelyet a tanügyi alkalmazottak máciusi béreire utalt ki az 

oktatási minisztérium Hargita megyében - írja az Agerpres hírügynökség. A prefektus és a 

tanfelügyelőség is a helyzet sürgős megoldását kéri. Jean-Adrian Andrei, Hargita megyei 

prefektus szerint 2,9 millió lejjel kevesebbet utaltak ki a Hargita megyei tanügyi 

alkalmazottak bérére, mint amennyire szükség lett volna. A pefektus szerint mivel átlagosan 

20%-kal emelték a fizetéseket, az oktatásban dolgozók esetében a bérkeret egyharmada a 

szükséges összegnek, és nem fedezi a tanintézmények alkalmazottainak fizetését.  

 

A kormány által jóváhagyott határozattal felmentették tisztségéből Lucian Goga 
Maros megyei prefektust  
2018. április 24. – transindex.ro, szekelyhon.ro, maszol.ro 

A kormány jóváhagyta kedden azt a rendeletet, amely által ideiglenes jelleggel, a hatályos 

törvények értelmében felmentik tisztségéből Lucian Goga Maros megyei prefektust. A 

kormány ugyanakkor kinevezte Brassó megye alprefektusának Adrian-Laurenţiu Foleát. 

Lucian Goga 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.  

 

Dávid László rektor szerint az EMTE nem fordíthat hátat az orvosi egyetem 
magyar tagozatának 
2018. április 25. – Krónika 

Amennyiben a Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetemen (MOGYE) ügyében 

olyan további intézkedések születnek, amelyek veszélybe sodorják az anyanyelvű oktatást, a 

Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetemnek nem szabad elzárkóznia attól, hogy otthont 

nyújtson a magyar tagozatnak – jelentette ki a Krónika érdeklődésére Dávid László. A 

Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem rektora azonban hozzátette: véleménye szerint 

a magyar orvos- és gyógyszerészképzésnek a jelenlegi keretek között kellene maradnia és 

fejlődnie. 
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Az ipolynyéki Balassi Bálint Alapiskola 60 éves 
2018. április 24. – Ma7.sk 

Idén ünnepli fennállásának 60-ik évfordulóját az ipolynyéki Balassi Bálint Alapiskola. Ebből 

az alkalomból szentmisével és kultúrműsorral készültek diákok és tanárok egyaránt. Az 

ünnepi rendezvényen beszédet mondott Gyurász Szilvia, az iskola igazgatónője, Hrubík Béla, 

Ipolynyék polgármestere, Pathó Marianna, a Nemzetpolitikai államtitkárság felvidéki 

osztályvezetője, Kiss Beáta, az MKP oktatási és kulturális alelnöke, valamint Kun Ferenc, a 

Rákóczi Szövetség titkára. 

 

Bugár: A munkája alapján ítéljük meg Sakovát 
2018. április 24. – bumm.sk 

Denisa Sakovának, belügyminiszter-jelöltjének lehetőséget kell adni, a munkáját pedig csak 

annak eredménye alapján lehet értékelni – nyilatkozta Bugár Béla, a Híd elnöke.  „Én mindig 

ugyanazt mondom, az adott minisztert az általa irányított tárcánál elért eredményei alapján 

értékeljük. Ugyanez vonatkozik Saková asszonyra is, ha kinevezik. Neki is meg kell adni a 

lehetőséget” – mondta Bugár. Hozzátette: az új belügyminiszterre sokfelől fognak nyomást 

gyakorolni, de a pártelnök meggyőződése, hogy ezekkel a kihívásokkal is képes lesz 

szembenézni. 

 

Sólymos: Speciális intézkedéseket fogadunk el a jobb levegőért 
2018. április 24. – bumm.sk, Új Szó 

A levegőszennyezéssel leginkább érintett ágazatok képviselői ma bejelentették, felelősséget 

vállalnak azokért a döntésekért, amelyek hozzájárulnak a tisztább levegőhöz. Szlovákia olyan 

rendszerszintű intézkedéseket akar végrehajtani, melyek célja a levegő minőségének és az 

emberek egészségének javítása. Ezt a kötelezettségvállalást a környezetvédelmi, közlekedési, 

gazdasági, mezőgazdasági és egészségügyi ágazati politikák képviselői jelentették be az 

Európai Bizottság küldötteinek a Tiszta Levegő Párbeszéd konferenciát kísérő 

sajtótájékoztatón. A rendezvényt az EB a levegőminőségi célok elérése érdekében hívta életre. 

 

Szavalóverseny képez hidat a nemzetek között 
2018. április 24. – bumm.sk 

Több mint 60 diák szavalt az ide Dobré slovo – Jó szó nevű szavalóversenye a Selye János 

Gimnáziumban, ami kedden a kerületi fordulónak, holnap pedig az országos döntőnek ad 

helyet. 1996 óta minden évben megrendezik a Dobré slovo – Jó szó nevet viselő 

szavalóversenyt a Selye János Gimnáziumban. A megmérettetés célja, ahogy azt 

köszöntőjében az intézmény igazgatója, Andruskó Imre is megfogalmazta, az irodalom 

népszerűsítése, a kiejtés javítása, a tolerancia és a tisztelet kialakítása, valamint a 

kapcsolattartás a szlovákiai magyar és a magyarországi szlovák iskolák között. 
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Varga Tibor lett az MKP Nagymihályi járási elnöke 
2018. április 24. – Felvidék Ma 

Tisztújító konferenciát tartott az MKP Nagymihályi Járási Szervezete, ahol új elnököt 

választottak Varga Tibor személyében. Az április 20-án, Nagyszelmencen megtartott 

eseményen részt vett Menyhárt József pártelnök és Kocur László pártigazgató is. A 

megmaradásban és a fejlődésben az MKP minden téren igyekszik segítséget nyújtani, 

hangsúlyozta a pártelnök, aki kiemelten szólt a sikeresen zajló felvidéki gazdaságfejlesztési 

programról, illetve kitért az óvodafejlesztési projektekre is.  

 

Palóc Út: megszépül a Madách-kastély parkja 
2018. április 24. – Felvidék Ma 

Határon átnyúló pályázati program keretében újítják fel az alsósztregovai Madách-kastély 

parkját. Ennek részleteiről is beszámoltak a hétfőn Balassagyarmaton megtartott 

sajtótájékoztatón. Mint Bózvári József, a Palóc Út Kulturális Turisztikai Klaszter Egyesület 

elnöke, az INTERREG pályázat vezetőpartnere kifejtette, az elnyert projekt összértéke 

meghaladja az egymillió háromszázezer eurót. A Közös hagyományőrző tematikus út 

kialakítása és látogatóbarát fejlesztése címet viselő projektben hat partner vesz részt, három 

magyarországi és három szlovákiai. Mint megjegyezte, a kétéves időtartamú pályázat célja a 

turizmusfejlesztés, a térség palóc hagyományainak és értékeinek a bevonásával kialakítandó 

palóc úttal a határ mindkét oldalán. 

 

Az elmúlt két év politikai történéseit értékelte Pásztor István 
2018. április 24. - Pannon RTV 

Ennek oka, hogy napra pontosan 2 évvel ezelőtt voltak parlamenti választások Szerbiában. A 

Vajdasági Magyar Szövetség elnökének facebookon posztolt szövege szerint a VMSZ 

megbízható, elkötelezett politikai erő maradt, amely élvezi a vajdasági magyar közösség 

támogatását. Aláhúzza: a kormányzati szerepvállalásuknak is köszönhetően költségvetési 

forrásokat biztosítottak számos stratégiai és kisközösségi terv megvalósításához. Pásztor az 

eredmények közé sorolja még a gazdaságfejlesztési programot. 

 

103 pályázót több mint 140 millió dinárral támogatott a tartományi 
mezőgazdasági titkárság 
2018. április 24. - Pannon RTV 

Az öntöző- és jégvédelmi rendszerek, valamint a fóliasátrak kiépítését, illetve a farmok 

felszerelését támogatták Vajdaságban. A szerződéseket Újvidéken írták alá a nyertes 

pályázókkal. Nagy segítséget jelent a ludasi Szalma Zoltánnak a tartományi mezőgazdasági 

titkárság támogatása. A tejtermeléssel foglalkozó férfi ugyanis mostantól sokkal jobb 

körülmények között tud dolgozni. 
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http://felvidek.ma/2018/04/varga-tibor-lett-az-mkp-nagymihalyi-jarasi-elnoke/
http://felvidek.ma/2018/04/paloc-ut-megszepul-a-madach-kastely-parkja/
https://pannonrtv.com/rovatok/politika/az-elmult-ket-ev-politikai-torteneseit-ertekelte-pasztor-istvan
https://pannonrtv.com/rovatok/gazdasag/103-palyazot-tobb-mint-140-millio-dinarral-tamogatott-tartomanyi-mezogazdasagi
https://pannonrtv.com/rovatok/gazdasag/103-palyazot-tobb-mint-140-millio-dinarral-tamogatott-tartomanyi-mezogazdasagi
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Újul a stadion és a játszótér Zentán 
2018. április 24. - Pannon RTV 

A közeljövőben több felújítási munkálat is elkezdődhet a Sat-Trakt Kft. jóvoltából Zentán – 

jelentették be sajtótájékoztatójukon a cég képviselői. Az illetékesek elmondták, hogy a 

topolyai TSC labdarúgó klubbal közösen felújítják majd a zentai stadiont, és nagyobb 

összeggel támogatják a labdarúgó klubot. Emellett a cég az önkormányzattal együtt a 

központi játszóteret is szebbé varázsolja majd. 

 

A gödöllői Szent István Egyetem tájékoztató napot tartott Zentán 
2018. április 24. - Pannon RTV 

Az Agrárinnovációs Irodában a közeljövőben induló felnőttképzési programjaikat mutatták 

be. A továbbképzések az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program, vagyis az EFOP 

keretében valósulnak meg. A projekt egyik célja, hogy a határon túli magyar területeken a 

vidéki vállalkozóknak magyar nyelvű továbbképzést biztosítson. Olyan akkreditált 

tanfolyamokat indítanának, amelyre igényt tartanak a vajdaságiak. 

 

Fennállásának 70. évfordulóját ünnepli a Szabadkai Városi Múzeum 
2018. április 24. - Pannon RTV 

Az évfordulóra megtartott ünnepséget a szabadkai Zeneiskola tanulói nyitották meg 

műsorukkal, majd a múzeum történetéről és a költözésről levetített kisfilmet láthatták a 

vendégek. A múzeumban jelenleg két állandó tárlat tekinthető meg és négy ideglenes 

kiállítással is várják az érdeklődőket. A jövőben a látnivalókat még két állandó tárlattal 

szeretnék bővíteni. 

 

Fedinec  Csilla: egy folyamat része az ukrán állampolgársági törvény tervezett 
módosítása 
2018. április 24. – karpatalja.ma 

Egy folyamat része az az ukrajnai törvénytervezet, amelynek elfogadása esetén 

megfoszthatnák állampolgárságuktól azokat, akik részt vesznek más állam választásán vagy 

külföldi útlevelet használnak – mondta Fedinec Csilla, a Magyar Tudományos Akadémia 

Társadalomtudományi Kutatóközpont tudományos főmunkatársa a Kossuth rádió 180 perc 

című műsorában kedden. 

 

A kárpátaljai magyarság képviselőivel tárgyalt az amerikai nagykövet 
2018. április 24. – Kárpátalja, karpatalja.ma 

Marie Yovanovitch, az USA rendkívüli és meghatalmazott ukrajnai nagykövete kétnapos 

munkalátogatásra érkezett Kárpátaljára. Hétfőn, április 23-án Ungváron a megyei tanács 

kistermében találkozott Barta Józseffel, a Kárpátaljai Megyei Tanács és a KMKSZ alelnökével, 

Orosz Ildikóval, a KMPSZ elnökével és Gulácsy Gézával, a „KMKSZ” JA igazgatójával. A 
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https://pannonrtv.com/rovatok/onkormanyzatok/ujul-stadion-es-jatszoter-zentan
https://pannonrtv.com/rovatok/tarsadalom/godolloi-szent-istvan-egyetem-tajekoztato-napot-tartott-zentan
https://pannonrtv.com/rovatok/kultura/fennallasanak-70-evfordulojat-unnepli-szabadkai-varosi-muzeum
http://www.karpatalja.ma/karpatalja/nezopont/fedinec-csilla-egy-folyamat-resze-az-ukran-allampolgarsagi-torveny-tervezett-modositasa/
http://www.karpatalja.ma/karpatalja/nezopont/fedinec-csilla-egy-folyamat-resze-az-ukran-allampolgarsagi-torveny-tervezett-modositasa/
http://www.karpataljalap.net/?q=2018/04/24/karpataljai-magyarsag-kepviseloivel-targyalt-az-amerikai-nagykovet
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zártkörű megbeszélésen jelen volt Anton Cooper, a nagykövetség politikai részlegének 

munkatársa. 

 

„A jó bor jó barát!” – Határtalan Kárpát-medencei magyar borkultúra 
2018. április 24. – karpatalja.ma 

Határtalan Kárpát-medencei magyar borkultúra borkóstoló est került megrendezésre április 

23-án a Peregium Társadalmi Szervezet és a KMKSZ ISZ Beregszászi Alapszervezete 

szervezésében. A rendezvény a Borra, magyar! és a Magyar Bor Intézet támogatásával 

valósulhatott meg, mely ingyenes borkóstolást biztosított mindenki számára. 

 

10 éves a „Dolgozók Iskolája” 
2018. április 24. – volksgruppen.orf.at 

A felsőpulyai kereskedelmi akadémián (HAK-B Oberpullendorf) működő tagozaton munka 

mellett lehet érettségit és szakmát szerezni. A kerek jubileumot április 26-án, csütörtökön, 18 

órától ünneplik. 

 
 

Elektronikus sajtó 

 

Határok nélkül 

2018. április 24. – Kossuth Rádió 

 

Kettős állampolgárság 

A kijevi parlamentnek sürgősséggel benyújtott törvénytervezettel rendezné Petro Porosenko 

államfő a kettős-állampolgárság kérdését Ukrajnában. Az elnök által jegyzett jogszabály az 

ukrán állampolgárság elvesztésével büntetné a kettős állampolgárságot. Ukrajna alkotmánya 

jelenleg is tiltja a kettős állampolgárságot, azonban ezt semmilyen törvény nem szabályozza, 

illetve szankciókat sem lehet kiszabni. 

 

Egyöntetű volt az állásfoglalás 

1918. november 25-én a szerb Nagy Nemzetgyűlés úgy döntött, hogy Bácska, Bánát és 

Szerémség, azaz a magyar Délvidék a Szerb Királyság része lesz. Idéntől november 25-e a 

Vajdaság hivatalos ünnepnapja lenne. A Magyar Nemzeti Tanács hétfői ülésén az  ellenzék 

indítványára foglalkozott a kérdéssel. Egyöntetű volt az állásfoglalás, hogy ez a dátum nem 
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http://www.karpatalja.ma/karpatalja/kultura/a-jo-bor-jo-barat-hatartalan-karpat-medencei-magyar-borkultura/
http://volksgruppen.orf.at/magyarok/stories/2909007/
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lehet a magyarság ünnepe, a magyar kisebbségi önkormányzat mégsem fogadott el egy 

tiltakozó nyilatkozatot.  

 

Délvidéken is megkezdődött a beiratkozás 

A Délvidéken is megkezdődött a beiratkozás az óvodákba és az általános iskolák első 

osztályaiba. Hogy a szórványban is minél több magyar család válassza az anyanyelvű oktatást, 

a Rákóczi Szövetség támogatja a Magyar Nemzeti Tanács kampányát.  

 

Szakmai kitüntetésben részesült a bátkai Magyar Tannyelvű Alapiskola 

Szakmai kitüntetésben részesült a bátkai Magyar Tannyelvű Alapiskola Gömörben. A 

Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége díját Sebők Csilla igazgató és Gyurán Ágnes 

tanítónő vehette át. Ők mindketten  évtizedek óta tanítanak egy olyan módszerrel, amely 

megkönnyíti a diákok számára a tanulást. De hallgassuk Mács Ildikó riportját, aki először az 

igazgatónő óráján kapcsolta be a magnóját. 

 

A Magyar Fejlesztési Központ megalakulása óta támogatja az óvodákat 

A Magyar Fejlesztési Központ megalakulása óta támogatja a kárpátaljai Feketepatak és 

Verbőc magyar óvodáját. A zömében magyarok lakta két településnek közös az óvodája, 

ahová ötven kisgyermek jár. A Magyar Fejlesztési Központ  munkatársai önkéntesen 

támogatják a gyerekeket, pedagógusokat, és az óvoda fenntartásához, fejlesztéséhez is 

hozzájárulnak. 

 

Mátyás emlékév Zentán 

Az idei Mátyás emlékév programjának legújabb állomása Zenta volt, ahol a Városi 

Múzeumban hétfőn este megnyílt a Mátyás király - mecénás és katona című vándorkiállítás, 

amelynek anyagát Merényi Zoltán és Somodi András álmodta meg és készítette el. Az egész 

Kárpát-medencére kiterjedő Mátyás-emlékév programját kidolgozó háromtagú testület két 

tagjával, Lomnici Zoltánnal, az Emberi Méltóság Tanácsának elnökével és Gaal Gergely 

országgyűlési képviselővel a zentai rendezvényen beszélgetett Ternovácz István. 

 

Rendhagyó aranymise színhelye volt a csíksomlyói kegytemplom 

Rendhagyó aranymise színhelye volt a csíksomlyói kegytemplom.  50 éves jubileumukat 

ünnepelték  azok az idős atyák, akiket 1968-ban szentelt pappá Márton Áron püspök. 

Közöttük van Tamás József az erdélyi egyházmegye segédpüspöke is. Oláh-Gál Elvira 

összeállításában elsőként Jakubinyi György gyulafehérvári érseket halljuk. 
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Szupermaraton 

A hagyományos májusi időponthoz képest idén valamivel később, június 2-án és3-án 

rendezik meg a Szupermaraton, kerékpáros és görkorcsolyatúrát. Hétfőn az aradi városházán 

a legfontosabb teendőkről egyeztettek a szervezők. 

 
 


