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Nyomtatott és online sajtó 
 

 

Szilágyi Péter: A megfelelő szakma kiválasztása a fiatalok jövőjének alapja 
2018. április 25. - Pannon RTV 

A megfelelő szakma kiválasztása a fiatalok jövőjének alapja - mondta a magyar 

Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős helyettes államtitkára a Pannon Rádió Presszó 

című műsorában. Szilágyi Péter díjakat adott át a 2018-as Szakma Sztár Fesztivál külhoni 

nyerteseinek Budapesten. A megmérettetésen több ezer fiatal vett részt, közülük négy külhoni 

versenyző jutott be a döntőbe, akik Erdélyből, Felvidékről és Kárpátaljáról érkeztek. 

Vajdasági versenyző idén nem jutott tovább, az elődöntőben azonban többen is ott voltak. 

Szilágyi Péter, nemzetpolitikáért felelős helyettes államtitkár, Magyarország: „A szülőföldön 

való boldogulás egyik feltétele az, hogy helyben találja meg a fiatal a szakmáját, helyben 

találja meg a boldogulását. Ehhez elengedhetetlen, hogy jó szakmája legyen. Ezért is 

ösztökéljük arra a külhonban élő, tanuló fiataljainkat, hogy egy jó szakmát válasszanak, és 

ezzel tudják megalapozni a jövőjüket a szülőföldön.” 

 

Rákóczi Szövetség: utazási lehetőség a nemzeti összetartozás napja alkalmából 
2018. április 25. – MTI, Webrádió, bumm.sk 

Idén is utazási pályázatot hirdet Kárpát-medencei középiskolásoknak a Rákóczi Szövetség 

azzal a céllal, hogy a június 4-i nemzeti összetartozás napjához kapcsolódva egy másik 

Kárpát-medencei ország magyar közösségéhez látogassanak. A szövetség MTI-hez eljuttatott 

közleménye szerint a pályázat feltétele, hogy az utazó középiskolás csoport a Kárpát-

medencében legalább egy határt átlépjen és egy másik iskolával közös programot szervezzen 

június 4-éhez kapcsolódóan. Iskolánként egy autóbusznyi diák utazhat a pályázat keretében, 

amelyhez a Rákóczi Szövetség - az utazásban résztvevő diákok számától függően - 200 ezer 

forint utazási kerettámogatást ajánl fel a sikeres pályázóknak, illetve igény szerint segít a 

fogadó iskola közvetítésében. 

 

Az RMDSZ is megszavazta: lakóhelyen is letölthető a börtönbüntetés 
2018. április 25. – Krónika, maszol.ro, transindex.ro,  

Döntő kamaraként elfogadta szerdán a képviselőház plénuma azt a törvényjavaslatot, 

amelynek értelmében lakóhelyükön vagy hétvégenként tölthetik le börtönbüntetésük nagy 

részét a legtöbb öt év szabadságvesztésre ítélt személyek. A büntetés-végrehajtást szabályozó 

törvényt módosító tervezetet 170 képviselő támogatta szavazatával, 81-en ellene voksoltak, 

hatan tartózkodtak. A törvényt az RMDSZ is megszavazta. 
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https://pannonrtv.com/rovatok/regio/szilagyi-peter-megfelelo-szakma-kivalasztasa-fiatalok-jovojenek-alapja
http://webradio.hu/hirek/belfold/rakoczi-szovetseg-utazasi-lehetoseg-a-nemzeti-osszetartozas-napja-alkalmabol
http://www.maszol.ro/index.php/belfold/95451-frissitve-az-rmdsz-is-megszavazta-lakohelyen-is-letolthet-a-bortonbuntetes
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Állami támogatásban részesülhetnek a bölcsődék 
2018. április 25. – maszol.ro, transindex.ro 

Normatív finanszírozásban részesülhetnek a Romániában működő állami és 

magánbölcsődék, amennyiben az RMDSZ törvénytervezetét a szenátus is döntéshozó 

fórumként megszavazza. A parlament alsóháza egyhangúlag szavazta meg szerdán első 

házként atervezetet. Szabó Ödön, a szövetség frakcióvezető-helyettese, a tervezet kidolgozója 

elmondta, hogy európai viszonylatban Románia utolsó helyen áll a bölcsődei oktatási 

intézmények működtetésének hatékonyságában és a biztosított férőhelyek tekintetében, főleg 

azért mert a jelenlegi jogkeret kizárólag önkormányzati feladatnak tekinti az óvoda előtti 

oktatási intézmények finanszírozását. Éppen ezért az RMDSZ szükségesnek tartotta ezen 

törvénytervezet kidolgozását, amely a normatív finanszírozási rendszert kiszélesíti az óvoda 

előtti oktatási szintre is. 

 

A katolikus gimnázium ügye Marosvásárhely egész vonzáskörzetét érintő 
probléma 
2018. április 25. – maszol.ro 

Jogi patthelyzet alakult ki a megszüntetett marosvásárhelyi katolikus gimnázium – jelenleg a 

Bolyai Farkas Elméleti Líceumban tanuló – diákjainak helyzete körül, amit csak miniszteri 

rendelettel lehet feloldani. De kérdéses a Marosvásárhely vonzáskörzetében tanuló mintegy 

száz magyar nyolcadikos diák továbbtanulása is – hívta fel a figyelmet a Magyar Szülők 

Szövetségének elnöke. Csíky Csengele még a tavaszi vakáció előtt nyilatkozta azt a 

Maszolnak: a megszüntetett katolikus gimnázium diákjainak szülei nem tudják, hogy hova 

mennek iskolába a szünidő után a gyerekeik. Az aggodalom oka az volt, hogy a 

Marosvásárhelyi Táblabíróság februári jogerős ítélete értelmében vissza kell állítani a 

felekezeti iskola megalapítása előtti állapotot, így a katolikus gimnázium 1-8. osztályos 

tanulói az Unirea Főgimnáziumba kerülnének, míg a 9-12-es diákok a Bolyai Farkas Elméleti 

Líceumhoz tartoznának. Jelenleg jogilag mindannyian a Bolyaihoz tartoznak. 

 

Magyarellenesség miatt megbírságolták a FRF-t, a Dinamót és a Poli Iași-t  
2018. április 25. – Krónika, transindex.ro,  

Megbírságolta az Országos Diszkriminációellenes Tanács a Román Labdarúgó Szövetséget, 

valamint a Dinamo București és a Poli Iași futballklubbot, amiért utóbbiak szurkolói 

magyarellenes rigmusokat skandáltak a Sepsi OSK elleni mérkőzéseken - közölte szerdán az 

állami hatóság. A hátrányos megkülönböztetés ellen küzdő hatóság az élvonalban tavaly 

augusztusban lejátszott két találkozón történt incidenseket vizsgálta. Mindkét összecsapáson 

a sepsiszentgyörgyi Sepsi OSK játszott a bukaresti, majd a jászvásári csapat ellen.  
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http://www.maszol.ro/index.php/tarsadalom/95463-allami-tamogatasban-reszesulhetnek-a-bolcs-dek
http://www.maszol.ro/index.php/tarsadalom/95462-a-katolikus-gimnazium-ugye-marosvasarhely-egesz-vonzaskorzetet-erint-problema
http://www.maszol.ro/index.php/tarsadalom/95462-a-katolikus-gimnazium-ugye-marosvasarhely-egesz-vonzaskorzetet-erint-problema
http://itthon.transindex.ro/?hir=51431
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Ellehetetlenülhet az erdélyi magyar orvosképzés – akadémiai és civil 
szervezetek tiltakoznak 
2018. április 25. – Krónika, transindex.ro 

Sorra tiltakoznak a romániai magyar civil szervezetek az ellen, hogy a Marosvásárhelyi Orvosi 

és Gyógyszerészeti Egyetem (MOGYE) a magyar tagozat akarata ellenére összeolvad a Petru 

Maior román műszaki egyetemmel, s ezzel a magyar oktatók befolyása 20 százalék alá 

csökken. A Magyar Tudományos Akadémia Kolozsvári Területi Bizottsága (KAB) szerdán 

kibocsátott tiltakozó állásfoglalásában emlékeztet, hogy az 1948-ban magyar tannyelvű 

intézményként alakult MOGYE (korábban Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti 

Intézet) román többségű szenátusának képviselői április 18-i ülésükön döntöttek arról, hogy a 

felsőoktatási intézet – eddigi státusát, jogi személyiségét megőrizve – bekebelezi a Petru 

Maior Egyetemet, és Marosvásárhelyi Orvosi, Gyógyszerészeti, Tudomány- és Műszaki 

Egyetem (MOGYTM) néven működik tovább. 

 

A Romániai Magyar Jogvédő Egyesületnek sem nagyon tetszik a MOGYE és a 
Petru Maior Egyetem egyesítése  
2018. április 25 – transindex.ro, 

Aggodalommal fogadta a MOGYE és a Petru Maior Egyetem fúziójáról szóló döntések hírét, 

illetve fenntartással kezeli az ezzel kapcsolatos reakciókat a Romániai Magyar Jogvédő 

Egyesület, amely a közvélemény helyes tájékoztatása érdekében az alábbi álláspontot 

fogalmazta meg: „Csatlakozunk a magyar egyetemi, civil és politikai szféra képviselőihez és 

határozottan kiállunk a MOGYE önállósága és a magyar orvosi képzés fenntartása mellett, de 

egyúttal felhívjuk a közvélemény figyelmét arra, hogy az egyetemi autonómia elve és a 

hatályos törvények is lehetőséget adnak a fúzióra.  

 

A FUEN tiltakozik a vásárhelyi magyar nyelvű orvosképzés tervezett 
elsorvasztása ellen 
2018. április 25. – MTI, Krónika 

Az Európai Nemzetiségek Föderatív Uniója (FUEN) tiltakozik a Marosvásárhelyi Orvosi és 

Gyógyszerészeti Egyetem (MOGYE) magyar nyelvű oktatásának tervezett elsorvasztása, 

színvonalának csökkentése ellen – közölte szerdán az európai őshonos kisebbségek 

ernyőszervezete. Az MTI bukaresti irodájához eljuttatott közlemény szerint a szervezet 

aggodalommal figyeli a MOGYE és a marosvásárhelyi Petru Maior Tudományegyetem 

tervezett egyesítésére irányuló fejleményeket. A FUEN emlékeztetett, hogy az 

intézményegyesítés eddigi lépései megfelelő előkészítés nélkül, és a MOGYE magyar 

tanárainak és diákjainak a döntéshozatalból való teljes kizárásával, érdekeinek semmibe 

vételével történtek.  
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https://kronika.ro/erdelyi-hirek/ellehetetlenulhet-az-erdelyi-magyar-orvoskepzes-n-akademiai-es-civil-szervezetek-tiltakoznak)
https://kronika.ro/erdelyi-hirek/ellehetetlenulhet-az-erdelyi-magyar-orvoskepzes-n-akademiai-es-civil-szervezetek-tiltakoznak)
http://itthon.transindex.ro/?hir=51428
http://itthon.transindex.ro/?hir=51428
https://kronika.ro/erdelyi-hirek/a-fuen-tiltakozik-a-vasarhelyi-magyar-nyelvu-orvoskepzes-tervezett-elsorvasztasa-ellen
https://kronika.ro/erdelyi-hirek/a-fuen-tiltakozik-a-vasarhelyi-magyar-nyelvu-orvoskepzes-tervezett-elsorvasztasa-ellen
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Rektora szerint a Sapientia egyetem nem fordíthat hátat a magyar 
orvosképzésnek 
2018. április 25. – MTI, maszol.ro, transindex.ro, Krónika, nyugatijelen.com 

A Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem rektora szerint meg kell őrizni a romániai 

magyar orvosképzés jelenlegi, román állam által fenntartott kereteit, de az anyanyelvű 

oktatást ellehetetlenítő további intézkedések esetén az Erdélyi Magyar Tudományegyetem 

otthont nyújthat a Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem (MOGYE) magyar 

tagozatának. Dávid László, a magyar állam által fenntartott Sapientia rektora a Krónika 

erdélyi magyar napilapnak nyilatkozott azt követően, hogy Potápi Árpád János, a 

Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára múlt pénteken megemlítette: a 

magyar kormány mérlegeli egy új struktúra kialakítását, amelyben folytatódhat a magyar 

nyelvű orvosképzés. 

 

Kovászna megyei román szenátor szólalt fel az autonómia ellen 
2018. április 25. – szekelyhon.ro 

Autonómiáról szó sem lehet, sem most, sem a jövőben – jelentette ki Gheorghe Baciu 

Kovászna megyei szenátor, aki az autonómiastatútum kapcsán foglalt állást szerdán a 

felsőházban. A Népi Mozgalom Pártja (PMP) politikusa kifejtette, becsüli a magyar 

közösséget, akikkel együtt él Kovászna megyében, de ezt nem mondhatja el a „románellenes 

autonómiaprojekt” kezdeményezőiről. 

 

Számíthatnak egymásra a gazdák 
2018. április 26. – Krónika 

A kibontakozóban lévő külhoni gazdaságfejlesztési tervek révén a Kárpát-medencei magyar 

gazdák előtt olyan lehetőségek nyílnak meg, amelyekről korábban álmodni sem mertek – 

jelentette ki Csomortányi István, az Erdélyi Magyar Gazdák Egyesületeinek Szövetségének 

elnöke. Csomortányi szerint fontosak a kapcsolatok a magyarországi szervezetekkel, hiszen 

„sok mindenben számíthatunk egymásra”.   

 

Tanasă bekeményít Kozmáson 
2018. április 26. – Krónika 

Véget nem érőnek tűnik a Méltóságért Európában Polgári Egyesület (ADEC) által indított 

bírósági eljárások sora, ezúttal ismét Csíkkozmás polgármesterét perelte be a Dan Tanasă 

vezette szervezet. Miután az ADEC korábban elérte a Községháza felirat eltávolítását, ezúttal 

a székely zászló eltávolítását követelik a polgármesteri hivatal homlokzatáról, illetve az 

intézmény összes helyiségéből. 

 

Csak a hivatalos zászlók loboghatnak a Hargita megyei iskolákon 
2018. április 26. – Krónika 

Felszólította a tanfelügyelőség a Hargita megyei iskolákat, hogy a tanintézetek épületére 

kihelyezett zászlók esetében szigorúan vegyék figyelembe a hatályos törvényeket, és az 
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http://www.maszol.ro/index.php/tarsadalom/95445-rektora-szerint-a-sapientia-egyetem-nem-fordithat-hatat-a-magyar-orvoskepzesnek
http://www.maszol.ro/index.php/tarsadalom/95445-rektora-szerint-a-sapientia-egyetem-nem-fordithat-hatat-a-magyar-orvoskepzesnek
https://szekelyhon.ro/aktualis/kovaszna-megyei-roman-szenator-szolalt-fel-az-autonomia-ellen
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azokban említett lobogókon kívül ne tűzzenek ki mást. A megyei intézmény által küldött 

átiratban a 2001/1157-es és az 1994/75-ös jogszabályra hivatkoznak, amelyek egyébként arról 

is rendelkeznek, hogy az általános és a középiskolásoknak tanítás előtt kötelező módon el kell 

énekelniük a román nemzeti himnuszt. 

 

A Kárpát-medencei gazdák összefogásának fontosságát hangsúlyozta 
Csomortányi István EMGESZ-elnök 
2018. április 26. – Krónika 

A kibontakozóban lévő külhoni gazdaságfejlesztési tervek révén a Kárpát-medencei magyar 

gazdák előtt olyan lehetőségek nyílnak meg, amelyekről korábban álmodni sem mertek – 

jelentette ki Csomortányi István, az Erdélyi Magyar Gazdák Egyesületei Szövetségének 

elnöke. 

 

A családokat szólítja meg a 3. gyalui Várkert fesztivál 
2018. április 25. – MTI, Magyar Idők, Erdély.ma, Webrádió 

A fesztivált a Kolozsvártól nyugatra fekvő gyalui várkastély kertjében szervezi meg a Kincses 

Kolozsvár Egyesület és a Traditio Transylvanica Alapítvány. Gergely Balázs főszervező 

felidézte: a korábbi két fesztivált kísérleti jelleggel szervezték meg, és úgy találták, hogy a 

gyalui kastélykert, amelynek területén egykor római Castrum is állt, kiváló helyszín a 

rendezvény számára. Gergely Balázs úgy fogalmazott: családcentrikus programot kínálnak 

erős kulturális jegyekkel. Hozzátette: idén egy előadósátrat is felhúznak a várkertben, 

amelyben nem annyira közéletről, hanem az egészségről, kultúráról, sportról, irodalomról és 

más közérdeklődésre számot tartó témáról tartanak beszélgetéseket. 

 

A magyar vendégek számának növeléséért indult turisztikai kampány Nyitrán 
2018. április 25. – Ma7.sk 

A Nyitrai vár az egyik legnépszerűbb látnivalója a városnak. Aki ide látogat, az biztosan 

megtekinti a történelmi műemléket, de a városnézésből nem hagyhatók ki a vallási 

szimbólumok sem. A turisztikai szakember szerint annak ellenére, hogy Nyitra az egyik 

legősibb város, amely már a római korban ismert volt, a magyarok szempontjából mégsem 

tartozik a legnépszerűbb úticélok közé. Jelenleg alig 20 százaléknyian kíváncsiak Szlovákia 

hatodik legnépesebb városára. A nyitrai turisztikai szakemberek az idei évben ezért 

kifejezetten a magyar vendégekre koncentrálnak. 

 

Pénzekről és posztokról döntöttek ma Nagyszombat megyében 
2018. április 25. – Ma7.sk 

gazgatóról, bizottsági és szakbizottsági tagokról, valamint a kispályázatokra szánt 

támogatásokról hoztak döntést ma Nagyszombat megye képviselői, tájékoztatta portálunkat 

Hájos Zoltán, az MKP megyei frakciójának vezetője. Elmondta, hogy új tagokat hagytak jóvá a 

munkahivatalok mellett működő foglalkoztatási bizottságokba. A Dunaszerdahelyi járásban 
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https://magyaridok.hu/kultura/a-csaladokat-szolitja-meg-a-3-gyalui-varkert-fesztival-3036622/
https://ma7.sk/tajaink/a-magyar-vendegek-szamanak-noveleseert-indult-turisztikai-kampany-nyitran
https://ma7.sk/kozelet/aktualis/penzekrol-es-posztokrol-dontottek-ma-nagyszombat-megyeben
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Fenes Iván, illetve Menyhárt József lettek ennek tagjai, a Galántai járásban pedig Forró 

Krisztián és Berényi József. 

 

Az MKP nem lát érdemi változást 
2018. április 25. – Ma7.sk 

A Magyar Közösség Pártja (MKP) nyugtalanságának adott hangot Denisa Saková 

belügyminiszterré való kinevezése kapcsán. Menyhárt József, az MKP elnöke 

sajtóközleményében a sajtót és a közvéleményt idézve Kaliňák jobbkezének nevezi a 

minisztert. "A belügyi tárca államtitkáraként ugyanis Sakovának tudnia kellett a szervezett 

bűnözés politikai kapcsolatrendszeréről. Mi változik, ha miniszter lesz? Újra ugyanazon a 

ponton vagyunk, ahonnan elindultak a „változások”, más szóval: nem változott semmi. A 

cinkostársak nem fognak egymás ellen harcolni. Egy hónappal Kaliňák távozása után éppen 

az ő jobbkezének a kinevezése a belügyi tárca élére egyenesen a demokrácia megcsúfolását 

jelenti" - írja a pártvezető. 

 

Véleménykülönbség: Bugár és Menyhárt a belügyminiszter kinevezéséről 
2018. április 25. – Ma7.sk 

Bugár Béla szerint az új belügyminiszternek lehetőséget kell adni, Menyhárt József ezzel 

szemben úgy látja, az emberek változást akarnak, ám ehelyett megkapták Kaliňákot női 

kiadásban. Pártelnökök antagonizmusa. „Kutyából nem lesz szalonna, egy maffiakormányból 

nem lesz a politikai maffia ellen harcoló kabinet. Egy hónappal Kaliňák távozása után a Smer 

Kaliňák jobbkezét nevezte a belügyminiszteri posztra” – reagált közösségi oldalán az új 

belügyminiszter, Denisa Saková kinevezésére az MKP elnöke. 

 

Bugár: Sakovát a munkája eredménye alapján ítéljük meg  
2018. április 25. – Új Szó 

Denisa Sakovának, a Smer-SD párt belügyminiszter-jelöltjének lehetőséget kell adni, a 

munkáját pedig csak annak eredménye alapján lehet értékelni. Ezt Bugár Béla, a Most-Híd 

elnöke jelentette ki a koalíciós tanács keddi ülése után. „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. 

 

A Rozsnyói járásban négy intézmény részese az óvodafejlesztési programnak 
2018. április 25. – Felvidék Ma 

A magyar nyelvű oktatásra jelentős forrást biztosít a magyar kormány a Kárpát-medencei 

óvodafejlesztési programon keresztül, amelynek köszönhetően felvidéki óvodáink jó részét 

juttatja anyagi forráshoz. A programnak köszönhetően 5 megyében 58 magyar óvoda újulhat 

meg. Kassa megyében 11 intézmény kapcsolódhatott be a Bethlen Gábor Alap meghívásos 

pályázatába. Az első ütem támogatásainak már eredményei is vannak, mi a Rozsnyói járás 

azon négy óvodáját látogattuk meg, amelyek az első körben részesültek támogatásban. 
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Honismereti programot indít a Hazajáró Egylet 
2018. április 25. – Körkép 

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 határon túli magyarokkal a kulturális és gazdasági 

kapcsolatok erősítése – írta az MTI az egylet bejelentése alapján. 

 

A Paulinumot és a Szabadkai Zeneiskolát lepte meg ajándékkal az MNT 
2018. április 25. - Pannon RTV 

A Paulinum Püspökségi Klasszikus Gimnázium és Kollégium diákjait laptoppal, digitális 

lejátszóval és analóg lemezjátszóval lepték meg. Emellett a Szabadkai Zeneiskola is 

ajándékban részesült. A Magyar Nemzeti Tanács képviselői két héten keresztül csomagokat 

osztanak ki tíz gimnázium és művészeti középiskola részére. 

 

A Magyar Kanizsai Udvari Kamaraszínház vendégszerepelt a szabadkai KDSZ-
ben 
2018. április 25. - Pannon RTV 

Szerelem, gyűlölet, halál és cselszövések szálain fut a cselekmény, amely egyéni sorsokon 

keresztül eleveníti fel 1918 októberének megrázó történéseit. A színház legújabb, 18 című 

előadása a Magyar Királyság utolsó három napjáról szól. Andrási Attila rendező szerint sok 

meghatározó dátuma van a magyar állam történelmének, de az egyik legfontosabb 1918, 

amikor nemzetünk elvesztette területének kétharmadát. 

 

Vandálok törtek be a Szolyvai Emlékparkba 
2018. április 25. – karpatalja.ma 

Ismeretlenek garázdálkodtak a Szolyvai Emlékparkban az április 24-ére virradó éjszaka – 

adta hírül Dupka György, a Szolyvai Emlékpark Bizottság felelős titkára Facebook oldalán. A 

tettesek megrongálták a parkban elhelyezett térfigyelő rendszert, továbbá négy kamerát 

eltulajdonítottak. Dupka szerint a vandalizmus mögött nem áll magyarellenes motiváció. 

 

A kárpátaljai magyarok nyitottságát hiányolja az USA ukrajnai nagykövete 
2018. április 25. – karpatalja.ma 

“Ukrajna a reformok útjára lépett, és ebbe a folyamatba az oktatási törvény is 

beletartozik…”Ahogy korábban hírt adtunk róla, kétnapos munkalátogatásra Kárpátaljára 
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érkezett Marie Yovanovitch, az Amerikai Egyesült Államok ukrajnai nagykövete április 23-

án.A Kárpátalja hetilap részletesen beszámolt a nagykövet programjairól, s a diplomata 

álláspontjáról: Hétfőn, április 23-án Ungváron a megyei tanács kistermében találkozott Barta 

Józseffel, a Kárpátaljai Megyei Tanács és a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség (KMKSZ) 

alelnökével, Orosz Ildikóval, a KMPSZ elnökével és Gulácsy Gézával, a KMKSZ alelnökével. 

 

Sakura Wine Fesztet szerveztek Ungváron 
2018. április 25. – karpatalja.ma 

A megyeszékhelyen a Szakurafesztivál kéthetes programsorozatának keretében kétnapos 

borfesztivált tartottak a Bagolyvárban április 21-22. között. A másodszor megrendezésre 

kerülő fesztiválra 25 borász hozta el termékét. A pincehelyiségekben a szakura tematikát 

szem előtt tartva főleg rozé borokat kínáltak. Olga Toicskina, a Sakura Wine fesztivál 

főszervezője érdeklődésünkre elmondta, hogy a fesztivál célja a minőségi borok bemutatása. 

Mivel Kárpátalja főleg a fehér- és rozé borok vidéke, ezeket válogatták össze. 

 

Kijevi célkeresztben a kettős állampolgárok 

2018. április 25. - Figyelő 

Petro Porosenko ukrán elnök sürgősségi eljárás keretében módosító javaslatot nyújtott be a 

parlamentnek az állampolgársági törvény több cikkelyéhez. Ezek szerint megfosztható az 

állampolgárságától az a személy, aki idegen állam útlevelét használja a határátkelés során 

vagy Ukrajna területén történő igazoltatáskor. Az is elveszítené indigenátusát, aki részt vesz 

egy másik ország választásán. A módosító indítvány úgy fogalmaz, hogy ezt az adott ország 

állami vagy helyi önkormányzati szerveinek publikus nyilvántartásaiban vagy hivatalos 

kiadványaiban és weboldalain szereplő adatok támaszthatják alá. 

(A cikk teljes terjedelmében a Figyelő 2018. április 25-i számában olvasható.) 

 

Kiállítás a Kárpát-medencei őshonos magyar közösségekről 
2018. április 25. – nepujsag.net 

Az MMÖNK és az Alapítvány a Magyar Nemzeti Közösségek Európai Érdekképviseletéért 

szervezésében kedden délután a lendvai Bánffy Központban megnyitásra került az Őshonos 

magyar közösségek a Kárpát-medencében című tablókiállítás. A kiállítást Horváth Ferenc, az 

MMÖNK Tanácsának elnöke és Léphaft Áron, a Magyar Országgyűlés Hivatala Külügyi 

Igazgatóságának munkatársa nyitotta meg. 

 

A szlovéniai magyarság a lexikonokban 
2018. április 25. – nepujsag.net 

„A szlovéniai magyarság a lexikonokban” címmel csütörtökön a lendvai könyvtár 

olvasótermében dr. Balázs Art Valéria szabadkai születésű lexikonszerkesztő és -író két 

évtizedes munkásságáról, a különböző lexikonkiadóknál és folyóiratoknál folytatott 

tevékenységéről számolt be. A szakember, aki a rendszerváltások óta vállalt komolyabb 
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szerepet a magyarság szellemi tevékenységének lexikonokban való felgyűjtésében, a 

lexikonkiadás nehézségeiről is szólt. 

 

Szent György-napi gyalogtúra hetedszer is 
2018. április 25. – nepujsag.net 

Április 22-én vasárnap, a Föld napján tartották meg a VII. Szent György-napi gyalogtúrát 

Szerdahelyen. A túrát már hagyományosan a Moravske Toplice Községi magyar 

önkormányzat és a helyi Antal Ferenc Művelődési Egyesület közösen szervezi évről évre az 

egykori Szent György-napi búcsúk emlékére. 

 

A magyar nyelv és a nyelvjárás épségét mérték fel 
2018. április 25. – nepujsag.net 

Tanárokból és diákokból álló 50 fős csoporttal kétnapos muravidéki gyűjtésre érkezett az 

ELTE Magyar Nyelvtudomány és Finnugor Intézete a hét végén, hogy vezetőjük szavaival élve 

a csángó mellett a legszínesebb magyar nyelvjárás, a muravidéki tájnyelv állapotáról 

tájékozódjanak. 

 

„Kinizsi nyomában” a BMKE Nyelvtábora 
2018. április 25. – volksgruppen.orf.at 

Nagyvázsonyt „veszi be” idén a Burgenlandi Magyar Kultúregyesület Nyári Nyelvtábora. 

Július 30. és augusztus 4. között magyar nyelvtanulással és sok-sok szabadidős programmal 

várják a 9-14 éves diákokat. A táborba még várják a jelentkezőket. 

 

„1938, a sorsfordító év” Kismartonban 
2018. április 25. – volksgruppen.orf.at 

Új időszaki kiállítás nyílik április 26-án csütörtökön a Burgenlandi Tartományi Múzeumban 

Kismartonban. A tárlat a náci hatalomátvételt és az azt követő időszakot mutatja be korabeli 

tárgyak és visszaemlékezések segítségével. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

M
u

ra
vi

d
é

k
 

Ő
rv

id
é

k
 

https://nepujsag.net/muravidek/4840-szent-gy%C3%B6rgy-napi-gyalogt%C3%BAra-hetedszer-is.html
https://nepujsag.net/nemzetiseg/4823-a-magyar-nyelv-%C3%A9s-a-nyelvj%C3%A1r%C3%A1s-%C3%A9ps%C3%A9g%C3%A9t-m%C3%A9rt%C3%A9k-fel.html
http://volksgruppen.orf.at/magyarok/stories/2902944/
http://volksgruppen.orf.at/magyarok/stories/2909238/


 

 

 

Napi Nemzetpolitikai Sajtószemle – 2018. április 26. 
10 

Elektronikus sajtó 

 

Határok nélkül 

2018. április 25. – Kossuth Rádió 

 

Elkészült a törvény módosításának munkajavaslata 

Szerbiában elkészült a nemzeti tanácsok, azaz a kisebbségi önkormányzatok hatásköreiről 

szóló törvény módosításának munkajavaslata. Elsősorban a művelődés és a tájékoztatás 

területén csorbulnának a kisebbségek szerzett jogai.  

 

Közleményt adott ki a Magyar Tagozat 

A Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem Magyar Tagozatának szenátusi 

frakciója közleményt adott ki, amely hangsúlyozza: a MOGYE és a Petru Maior egyetemek 

egyesítésére vonatkozó szenátusi eljárást jogi úton próbálják megakadályozni.  

 

Akkreditált képzés óvodapedagógusok számára  

A Romániai Magyar Pedagógusok Szövetsége és a Partiumi Keresztény Egyetem 

Neveléstudományi Intézete akkreditált képzést indított óvodapedagógusok számára a 

családdal való kommunikációról a kétnyelvű környezetben. A tanfolyamról, a gyermekek 

magyar oktatás felé irányításához szükséges kompetenciákról Lehőcz László a program egyik 

kidolgozóját, Magyari Sára nyelvészt, egyetemi oktatót kérdezte.. 

 

Román tábor 

Mert nagyon sok erdélyi magyar gyermek nem tud románul. A jelenség nem csak 

Székelyföldön, vagy tömb magyar vidéken érzékelhető, hanem sok helyen szórványban, 

interetnikus környezetben is. 5-1o éves magyar gyerekeknek szervez román nyelvi tábort a 

szamosújvári Téka Alapítvány. A részletekről Balla Imolát, a szamosújvári Téka 

szórványkollégium igazgatóját kérdezte Szilágyi Szabolcs. 

 

Az asszimilálódás ellen küzdenek  

Felvidéken az asszimilálódás ellen küzdenek a magyar civil szervezetek. Van visszaút a 

magyar közösséghez, csak meg kell találni a módszereket - vallják a Mátyusföldön. A 

Megbecsültek Társasága - magyar nagymamák és nagypapák azon dolgoznak, hogy az 
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asszimilálódás útjára lépett unokáikat vissza vezessék a magyar közösségbe. A Társaság 

elnökével Haják Szabó Mária beszélgetett. 

 

Sárosorosziban népmesemondó versenyt rendeznek  

A kárpátaljai Sárosorosziban népmesemondó versenyt rendeznek Mese, mese, mátka címmel 

általános iskolás gyerekek számára két kategóriában. A jelentkezők magyar népmesék közül 

választhatnak.  Iváncsik Attila összeállítása. 

 

Magyarországi történészek tartottak előadást 

A Vajdasági Magyar Művelődési Intézet és a Vajdasági Magyar Helytörténeti társaság 

szervezésében neves magyarországi történészek tartottak előadást az 1848-49-es forradalom 

és szabadságharc jubileuma alkalmából Vajdaságban Szabadkán, Topolyán, Temerinben és 

Törökbecsén. 

 
 


