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Nyomtatott és online sajtó 
 

 

Hivatalos: egyesül a MOGYE és a marosvásárhelyi Petru Maior Egyetem 
2018. április 18. – MTI, Magyar Hírlap, Krónika, maszol.ro, transindex.ro, szekelyhon.ro, 

Erdély Ma 

Mind a Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem (MOGYE), mind pedig a 

marosvásárhelyi Petru Maior Egyetem szenátusa megszavazta szerdán a két oktatási 

intézmény egyesülését. A magyar tagozat a MOGYE szenátusi üléséről való távolmaradással 

kívánta nyomatékosítani, hogy ellenzi az egyetemegyesítést – tájékoztatta az MTI-t Nagy Előd 

rektorhelyettes. Az egyetem döntéshozó testületében azonban a magyar tagozat képviselői az 

egyharmados arányt sem érik el, így nélkülük is határozatképes maradt a testület. Az 

Agerpres hírügynökség jelentése szerint a szenátus végül ellenszavazat nélkül, három 

tartózkodással fogadta el a Petru Maior Egyetem bekebelezésére vonatkozó nyilatkozatot. A 

Petru Maior Egyetem szenátusa egyetlen ellenszavazattal döntött az egyesülésről. A tényleges 

egyesülésre 2019 őszén kerülhet sor, ha a román Oktatásügyi Minisztérium jóváhagyja ezt. 

 

Megállapította a levélben szavazás eredményét az NVB 
2018. április 18. – MTI, Híradó.hu, Magyar Idők, Magyar Hírlap, 888.hu, Mandiner, 

PestiSrácok, hvg.hu 

Megállapította a magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgárok levélben 

szavazásának eredményét a Nemzeti Választási Bizottság (NVB) szerdai ülésén. E szerint a 

legtöbb érvényes levélszavazatot a Fidesz-KDNP kapta, 216 561-et, az LMP 2082-t, a Jobbik 

2055-öt, az MSZP-Párbeszéd 1247-et, a Momentum pedig 1004-et. Az április 8-i 

országgyűlési választáson a magyarországi lakóhellyel nem rendelkező választópolgárok 

levélben adhatták le szavazatukat az országos pártlistákra, ha előtte felvetették magukat a 

levélben szavazók névjegyzékére. Az Nemzeti Választási Iroda (NVI) nyilvántartása szerint 

378 449 választópolgár szerepelt a levélben szavazók névjegyzékén. Az NVI-hez 267 233 

szavazási irat érkezett vissza, ebből érvényes 225 471 volt, ami a beérkezett szavazási iratok 

84 százaléka. A szavazási iratokban 446 érvénytelen szavazólap volt, így az érvényes 

levélszavazatok száma 225 025. 

 

Magyar kormánytámogatással felújított öt óvodát adott át Grezsa István 
Kárpátalján 
2018. április 18. – MTI, Híradó.hu, Kormany.hu, Magyar Idők 

A Kárpát-medencei óvodafejlesztési program keretében felújított öt magyar óvodát adott át 

ünnepélyesen Grezsa István kormánybiztos szerdán Beregszászon és három környékbeli 

településen. A Sárosoroszi község óvodájában ebből az alkalomból tartott sajtótájékoztatón 

Grezsa István, Szabolcs-Szatmár-Bereg megye és Kárpátalja fejlesztési feladatainak 

kormányzati koordinációjáért felelős kormánybiztosa elmondta: az óvodafejlesztési program 
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https://kronika.ro/erdelyi-hirek/egyetemesites-magyar-ellenszelben-elinditotta-a-mogye-es-a-petru-maior-szenatusa-a-fuzios-folyamatot
https://www.hirado.hu/belfold/belpolitika/cikk/2018/04/18/megallapitotta-a-levelben-szavazas-eredmenyet-az-nvb
https://www.hirado.hu/kulfold/kulpolitika/cikk/2018/04/18/magyar-kormanytamogatassal-felujitott-ot-ovodat-adott-at-grezsa-istvan-karpataljan/
https://www.hirado.hu/kulfold/kulpolitika/cikk/2018/04/18/magyar-kormanytamogatassal-felujitott-ot-ovodat-adott-at-grezsa-istvan-karpataljan/
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első szakaszában a Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetség (KMPSZ) közreműködésével 

felújított 24 óvodát már korábban átadtak. Mostanra újabb 19 óvoda korszerűsítése 

fejeződött be, ezek között van a szerdán átadott öt gyermekintézmény - tette hozzá, 

megjegyezve, hogy Kárpátalján összesen mintegy 130 óvoda felújítása és építése szerepel az 

óvodafejlesztési program két szakaszában, amely a régió valamennyi magyarlakta települését 

érinti. 

 

Rákóczi Szövetség: kárpátaljai kirándulás nyugdíjasoknak, egyházi 
közösségeknek idén is 
2018. április 18. – MTI, Webrádió 

150 nyugdíjas- és egyházi közösség, tantestület, valamint családszervezet több mint 6000 

tagja kirándulhat Kárpátaljára az év hátralévő időszakában a Rákóczi Szövetség és a 

Kárpátaljáért felelős kormánybiztos együttműködésének köszönhetően - közölte a szövetség 

szerdán az MTI-vel. A Rákóczi Szövetség Grezsa István Kárpátaljáért felelős 

kormánybiztossal együttműködve idén is meghirdette a kárpátaljai utazási programot, hogy a 

kárpátaljai régió idegenforgalmát fellendítse és a magyar-magyar kapcsolatokat erősítse. 

 

Hamarosan a parlament elé kerülhet a nemzeti tanácsokról szóló törvény 
2018. április 18. - Pannon RTV 

Két hónapon belül fogadhatják el a nemzeti tanácsokról szóló törvény módosítását a szerbiai 

parlamentben - nyilatkozta Hajnal Jenő a Pannon RTV-nek. Április 23-án, hétfőn tartja 

következő ülését az MNT Szabadkán, a Magyar Házban. A jelenlegi összetétel megbízatása 

november végéig tart. Az őszre esedékes választásokat követően a nemzeti tanácsok már az új 

szabályok szerint alakulhatnak meg. A szerb kormány egy munkacsoportot alakított ennek 

kidolgozására. A héten ült össze utoljára ez a testület, hogy véglegesítse a tervezetet. 

Várhatóan az eddig kidolgozott munkaváltozat a véleményekkel kiegészülve kerül a 

parlamenti procedúrába. A 21 szerbiai nemzeti tanács 7 pontba foglalta azokat az igényeket, 

amelyekkel módosítanák és kiegészítenék a tervezetet - fogalmazott Hajnal Jenő. 

 

Az RMDSZ és az EMNP is tiltakozik a MOGYE felszámolása ellen 
2018. április 18. – MTI, transindex.ro 

A Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) és az Erdélyi Magyar Néppárt (EMNP) 

is állásfoglalásban tiltakozott szerdán a Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem 

(MOGYE) és a marosvásárhelyi román tannyelvű Petru Maior Egyetem tervezett egyesítése 

ellen. Az RMDSZ állásfoglalásában - melyet Kelemen Hunor elnök jegyez - a MOGYE 

multikulturális jellegének a felszámolására, a magyar oktatás meggyengítésére irányuló 

kezdeményezésnek minősítette az egyetemegyesítés szándékát. Az EMNP országos elnöksége 

csakis az önálló magyar orvosi és gyógyszerészeti egyetem visszaállítását tartotta elfogadható 

megoldásnak.  
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http://webradio.hu/hirek/belfold/rakoczi-szovetseg-karpataljai-kirandulas-nyugdijasoknak-egyhazi-kozossegeknek-iden-is
http://webradio.hu/hirek/belfold/rakoczi-szovetseg-karpataljai-kirandulas-nyugdijasoknak-egyhazi-kozossegeknek-iden-is
https://pannonrtv.com/rovatok/tarsadalom/hamarosan-parlament-ele-kerulhet-nemzeti-tanacsokrol-szolo-torveny
http://itthon.transindex.ro/?hir=51375
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Kevesebb az érvénytelen levélszavazat – Eltúlozták az erdélyi magyar pártok a 
voksok számát 
2018. április 18. – Krónika, transindex.ro 

A magyarországi országgyűlési választáson levélben leadott szavazatok tizenhat százaléka volt 

érvénytelen idén, ez az arány négy százalékkal kevesebb a 2014-es megmérettetésen jegyzett 

arányhoz képest. Többek között ez derül ki a Nemzeti Választási Iroda (NVI) által a Krónika 

rendelkezésére bocsátott adatokból, amelyeket az április 8-ai választás nem jogerős 

végeredményének közzététele után kértünk ki az intézménytől. 

 

Nem kis feladat elé állítja a szakembereket a kolozsvári Szent Mihály-templom 
restaurálása 
2018. április 18. – Krónika 

Hamarosan elkezdődhet a kolozsvári Szent Mihály-templom európai uniós alapokból történő 

külső-belső restaurálása, a nagy volumenű munkálat nem kis feladat elé állítja a 

szakembereket. Veres Stelian plébániai kormányzó a Krónikának elmondta, a leendő 

kivitelező álláspontjától függ az is, hogy a kolozsvári Főtér ékességét a teljes felújítás 

időtartamára bezárják-e a hívek és a látogatók előtt. 

 

Unitárius templomok újulnak meg Kolozs megyében 
2018. április 18. – Krónika, transindex.ro 

Európai uniós támogatással újul meg két Kolozs megyei unitárius templom, Várfalva és 

Bágyon középkori templomainak korszerűsítése 2020-ra fejeződhet be. A B kategóriás 

műemlékként nyilvántartott templomok felújítására 500 ezer eurós finanszírozást kapott a 

két egyházközség – írta a Krónikához eljuttatott közleményében az RMDSZ Kolozs megyei 

szervezete. A közlemény szerint a munkálatok a héten kezdődtek el, a támogatásra 

alkalmasnak ítélt pályázatokat még 2015 decemberében nyújtották be. 

 

Petőfi utolsó napját is felidézik az Udvarhelyékre látogató veszprémi diákok 
2018. április 18. – szekelyhon.ro 

A Határtalanul! nemzeti összetartozás operatív program keretében veszprémi diákokat 

fogadott szerdán a székelyudvarhelyi Eötvös József Szakközépiskola. Mint arról Szász Zoltán 

udvarhelyi fizikatanár beszámolt, ez egy három évre visszanyúló kapcsolat, az évenként kiírt 

pályázatokra közösen szoktak jelentkezni. A helyi diákok három hete jártak Veszprémben, 

ahol „a hat nap alatt nagyon tartalmas programunk volt, a kölcsönös tapasztalatcsere, az 

ottani iskola megismerése és a vidék bemutatása szempontjából egyaránt. Bejártuk a 

Balaton-felvidéket, megnéztük a tihanyi és a zirci apátságot, Várpalotán a Trianon-

múzeumot, de voltunk Pápán is.” Szaniszló László, a Határtalanul! program koordinátora 

elmondta, ezúttal a Veszprémi Szakképzési Centrum harminc tanulójával, valamint három 

kísérőtanárral érkeztek, és a tavalyi Arany János-emlékévben meghirdetett magyar–székely 

Arany-túrán vesznek részt, így jutottak el az író szülővárosába, Nagyszalontára, majd egyúttal 

ide, a székelyföldi testvériskolához is ellátogattak. 
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https://kronika.ro/erdelyi-hirek/kevesebb-az-ervenytelen-levelszavazat-eltuloztak-az-erdelyi-magyar-partok-a-voksok-szamat
https://kronika.ro/erdelyi-hirek/kevesebb-az-ervenytelen-levelszavazat-eltuloztak-az-erdelyi-magyar-partok-a-voksok-szamat
https://kronika.ro/erdelyi-hirek/megujul-kolozsvar-ekessege-nem-kis-feladat-ela-allitja-a-szakembereket-a-szent-mihaly-templom-felujitasa
https://kronika.ro/erdelyi-hirek/megujul-kolozsvar-ekessege-nem-kis-feladat-ela-allitja-a-szakembereket-a-szent-mihaly-templom-felujitasa
https://kronika.ro/erdelyi-hirek/unitarius-templomok-ujulnak-meg-kolozs-megyeben
https://szekelyhon.ro/aktualis/petofi-utolso-napjat-is-felidezik-az-udvarhelyekre-latogato-veszpremi-diakok
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Mitől ilyen alacsonyak a székelyföldi bérek? Hát nem a termelékenység miatt 
2018. április 18. – transindex.ro 

A termelékenység alapján nehéz megmagyarázni, hogy miért ilyen alacsony a Hargita és 

Kovászna megyeiek átlagos fizetése. Hargita és Kovászna megye korántsem áll rosszul 

országos összehasonlításban a termelékenység tekintetében (Maros megye meg pláne). 

Ráadásul még azoknál a moldvai megyéknél is jóval jobban állnak, amelyekkel jelenleg csak 

tartani tudják a lépést a fizetések tekintetében. 

 

Benkő Erika: az etnikai másság elutasítása megnehezíti a kisebbségbarát 
törvények elfogadását 
2018. április 18. – maszol.ro 

Azokat a nehézségeket és problémákat ismertette Benkő Erika az Európai Bizottság Emberi 

Jogokat Vizsgáló testületével, amelyekkel a magyar közösség képviselői a román 

törvényhozásban szembesülnek. Az ECRI képviselői a román parlament emberjogi 

bizottságának tagjaival találkoztak romániai terepszemléjükön szerdán. Az emberjogi 

bizottság RMDSZ-es tagja, Benkő Erika felszólalásában említette, hogy tavaly azért nem 

sikerült a román parlamentben a nyelvi jogok bővítésével kapcsolatosan 

törvénymódosításokat elfogadtatni, mert a román média uszítása során a közvéleményt a 

tervezet ellen fordították, holott a közösségek nyelvi jogainak bővítése a normalitás jele és az 

európai gyakorlat része. 

 

Egyesített elnyomóerővel 
2018. április 19. – Páva Adorján – Krónika 

A Krónika vezércikke szerint „Azamfirei a hét elején semmi jót nem ígért a MOGYE magyar 

tagozata oktatóinak, így utóbbiak értelemszerűen ellenzik az egyesülést, amellyel a román 

vonal eddig is kétharmados többségben lévő vezetői várhatóan 20 százalék alá „nyomják” a 

magyar képviseletet az új egyetem döntéshozó testületében. A grandomán rektor eközben 

persze továbbra is szívesen ékeskedne a „multikulturális” jelzővel, és a kisebbségi oktatás 

„konzerválását” ígéri. Igen, konzerválja az elnyomást, és még erőteljesebben hozzájárul a 

magyar nyelvű állami orvos- és gyógyszerészképzés elsorvasztásához”. 

 

Magyarellenesség a román lelátókon 
2018. április 19. – Figyelő 

Romániában a sport, kiemelten a labdarúgás vált olyan tereppé, ahol a szurkolók egy része és 

az ágazat szereplői egyaránt rendszeresen hangot adnak rasszista, idegengyűlölő és 

magyarellenes nézeteiknek. 

(A cikk teljes terjedelmében a Figyelő 2018. április 19-i száméban olvasható.) 
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http://penzcsinalok.transindex.ro/lokalis/20180418-termelekenyseg-alapjan-joval-magasabb-is-lehetne-a-hargita-es-kivaszna-megyeiek-fizetese
http://www.maszol.ro/index.php/belfold/95180-benk-erika-az-etnikai-massag-elutasitasa-megneheziti-a-kisebbsegbarat-torvenyek-elfogadasat
http://www.maszol.ro/index.php/belfold/95180-benk-erika-az-etnikai-massag-elutasitasa-megneheziti-a-kisebbsegbarat-torvenyek-elfogadasat
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A kisebbségi kormánybiztos síkra száll a posták kétnyelvűsítéséért is 
2018. április 18. – bumm.sk 

Bukovszky László kisebbségügyi kormánybiztos tovább folytatja a jogi szubjektumok 

megszólítását a nemzeti kisebbségek nyelvének alkalmazása érdekében a hivatali 

érintkezésben. Az ügyben a Szlovák Posta Rt. vezérigazgatóját, Róbert Gálikot is megkereste. 

 

A Híd nem osztja Danko nézeteit a koalíción belüli "álláspont-módosulásokról" 
2018. április 18. – bumm.sk, Felvidék Ma, Új Szó 

A Híd nem osztja az SNS véleményét, melyet Andrej Danko a pártja elnökségi ülését követő 

sajtótájékoztatón tett közzé. "Nem gondoljuk, hogy alapvető politikai kérdésekben módosult 

volna a kormánykoalíció álláspontja. Ha ilyen érzésünk lenne, azt úgy oldanánk meg, ahogy 

eddig: a koalíción belül. Továbbra is kötelez minket a kormány programnyilatkozata, amely 

külpolitikai kérdésekben egyértelmű. Elsősorban a Szlovákia előtt álló fontos és komoly 

feladatokra kell fókuszálnunk. Ehhez pedig egészen biztosan nem járul hozzá az, ha az 

esetleges nézeteltéréseket a sajtó és a nyilvánosság előtt próbáljuk megoldani." – írta 

állásfoglalásában a Híd. 

 

Pályázat: Irodalmi–módszertani tábor magyartanárok részére 
2018. április 18. – bumm.sk 

A Magyartanárok Egyesülete irodalmi–módszertani tábort hirdet minden magyar szakos 

tanár, egyetemista és érdeklődő számára. A tábor időpontja: 2018. július 2. – július 6., 

hétfőtől péntekig, helyszíne Győr. A táborban műelemző és módszertani továbbképzés zajlik, 

elsősorban kiscsoportos műhelymunka formájában. Egyrészt egy klasszikus alkotó, Weöres 

Sándor alkotásaira, másrészt egy kortárs író, Szvoren Edina műveire koncentrálnak a 

szervezők. A szövegelemzésekhez tanításmódszertani kérdések megbeszélését kapcsolják. A 

programot Győr város megismerése, médiaóra, filmelemzés, beszélgetések, kulturális 

programok teszik teljessé. Egy esti beszélgetésre a tábor vendége lesz Szvoren Edina író – 

adta hírül portálján a Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége. 

 

Megjelent az Irodalmi Szemle áprilisi száma 
2018. április 18. – bumm.sk 

Az Irodalmi Szemle áprilisi lapszáma szubjektív válogatást közöl az ún. szlovákiai magyar 

irodalomhoz köthető szerzők alkotásaiból, valamint a régió irodalmáról szóló 

tanulmányokból és recenziókból. Az új Irodalmi Szemle hiánypótló tematikával jelentkezik: 

az áprilisi lapszám szubjektív válogatást közöl az ún. szlovákiai magyar irodalomhoz köthető 

szerzők alkotásaiból, valamint a régió irodalmáról szóló tanulmányokból és recenziókból. 

 

Húszéves a Kassai Polgári Klub 
2018. április 18. – Felvidék Ma 

Az 1998 márciusában Csala Kornélia által alapított Kassai Polgári Klub két évtizede 

munkálkodik Kassán. Hetedik éve működik Palenčárné Csáji Ildikó vezetése alatt. A jubileum 
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http://www.bumm.sk/belfold/2018/04/18/a-kisebbsegi-kormanybiztos-sikra-szall-a-postak-ketnyelvusiteseert-is
http://www.bumm.sk/belfold/2018/04/18/a-hid-nem-osztja-danko-nezeteit-a-koalicion-beluli-allaspont-modosulasokrol
http://www.bumm.sk/regio/2018/04/18/palyazat-irodalmimodszertani-tabor-magyartanarok-reszere
http://www.bumm.sk/kultura/2018/04/18/szlovmagy-megjelent-az-irodalmi-szemle-aprilisi-szama
http://felvidek.ma/2018/04/huszeves-a-kassai-polgari-klub/


 

 

 

Napi Nemzetpolitikai Sajtószemle – 2018. április 19. 
6 

alkalmából kétnapos rendezvény keretében emlékeztek és ünnepeltek a klub tagjai a város 

polgáraival közösen a Márai Stúdióban és a MaJel Rovás Központban. 

 

Menyhárt: Az MKP politikailag már nem számol a Most-Híddal 
2018. április 18. – Körkép 

Az MKP már a politikai jövőt tervezi a szlovák jobboldali pártokkal, melyben Bugár Béláékkal 

már nem számolnak. Menyhárt József elégedett az első ellenzéki kerekasztal eredményével,a  

Körkép exkluzív interjút készített vele. „Minden jelentősebb ellenzéki párt, akit meghívtunk, 

elfogadta az MKP meghívását és eljött a mi székházunkba, leült az asztalhoz egy kerekasztal 

beszélgetéshez, ami mindenképpen siker. Hogy a folytatásban mi lesz ennek az eredménye, az 

most már nem csak rajtunk, hanem rajtuk is múlik. A meghívás a következő ellenzéki 

kerekasztalra az OĽaNO-tól van, és úgy gondolom, hogy azzal, hogy itt voltak, és a 

folytatásban gondolkodnak, mi azt amit akartunk, azt elértük.” 

 

Eldönthetjük, ki legyen az év legjobb háziorvosa a Kárpát-medencében 
2018. április 18. – Körkép 

Még három hétig tart a pályázat, így nem késő beszállni, május 10-ig bárki beküldheti 

történetét háziorvosáról! „Az év praxisa a Kárpát-medencében” pályázat kiírója (az Emberi 

Erőforrások Minisztériumának Egészségügyi Államtitkársága) a páciensek, de az 

önkormányzatok, polgármesterei hivatalok, könyvtárak, idős otthonok, egyházkerületek, civil 

és szakmai egyesületek ajánlásait is várja! 

 

Iskolabörze Szabadkán 
2018. április 18. - Pannon RTV 

Több mint tíz középiskola mutatkozott be azon az iskolabörzén amit az Ivan Sarić Műszaki 

Középiskola tornatermében rendeztek meg. A középiskolák mellett három egyetem is részt 

vett az kiállításon, akik a végzős középiskolásokat informálták a továbbtanulási 

lehetőségekről. A egész napos börzét már délelőtt nagy érdeklődés övezte, szinte minden 

szabadkai általános iskolából érkeztek diákok. 

 

Folytatódik a zentai városháza felújítása 
2018. április 18. - Pannon RTV 

6 millió dináros támogatást nyert el Zenta, amelyet a közigazgatási és helyi önkormányzati 

minisztérium által működtetett alapból biztosítanak. A pénzösszegből a városháza felújítását 

folytatják. Az épület kupola része a tavalyi évben már átesett egy nagyszabású tatarozáson, 

idén pedig a Fő tér és a Posta utca felőli homlokzatot szeretnék szebbé tenni. 
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http://www.korkep.sk/cikkek/interju/2018/04/18/korkep-sk-exkluziv-menyhart-az-mkp-politikailag-mar-nem-szamol-hiddal-interju
http://www.korkep.sk/cikkek/mindennapjaink/2018/04/18/eldontjetjuk-ki-legyen-az-ev-legjobb-haziorvosa-karpat-medenceben
https://pannonrtv.com/rovatok/tarsadalom/iskolaborze-szabadkan
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Nagybecskereki állásbörze 
2018. április 18. - Pannon RTV 

Harminchat munkáltató négyszáznegyvenhat munkást keresett a mai nagybecskereki 

állásbörzén. Ezúttal rekordszámú munkahelyet kínáltak - viszont a vártnál kevesebb 

érdeklődő jelent meg a helyi sportcsarnokban.  A korábbi évekhez képest ma kevesebb 

munkanélküli jelent meg a nagybecskereki állásbörzén. Az állásbörzén kevesebben voltak, 

mint amennyi szabad munkahelyet meghirdetett a 36 munkáltató. 

 

Három új számítógépet kapott az Óbecsei Gimnázium 
2018. április 18. - Pannon RTV 

Több mint 1 165 000 dinárral támogatja a Magyar Nemzeti Tanács a vajdasági középfokú 

oktatási intézményeket a Magyar Kormány jóvoltából. Az Óbecsei Gimnáziumban hetente két 

informatika óra van. Solymosi Kornél általános szakon tanuló negyedikes gimnazista, és az 

újvidéki Műszaki Egyetemre készül. „Abszolút megkaptuk minden téren informatikából az 

alapokat, nagyon örülök, hogy ide jöttem tovább, mert nem érzem azt, hogy bármilyen 

hátrányt szenvednénk a többi műszaki iskolával szemben. Mind programozásban, mind 

grafikában, minden téren megtanuljuk az alapokat, és nagyon jó dolog, hogy nem csak 

elméleti szinten, hanem rengeteget gyakoroltunk is.” 

 

Topolya: Új felszerelés a gimnáziumnak és közgazdasági középiskolának 
2018. április 18. – Vajdaság.ma 

A topolyai Dositej Obradović Gimnázium és Közgazdasági Iskola egy laptoppal, kivetítővel és 

vetítővászonnal gazdagodott. Az eszközöket a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. támogatásával 

vásárolta meg az MNT. Tíz gimnázium és két művészeti középiskola részesül idén ilyen, 

illetve hasonló támogatásban. Az MNT a magyar kormány segítségével támogatja a vajdasági 

magyar nyelvű tagozatokat is működtető oktatási intézményeket. Az anyaországi 

támogatásoknak köszönhetően több mint 1 168 000 dinárral támogatja a középfokú oktatási 

intézményeket. 

 

Fiatal vállalkozók számára tartottak képzést Nagyberegen 
2018. április 18. – Kárpátalja 

Április 14-én a Nagyberegi Református Líceum adott otthont a Kárpátaljai Fiatal Magyar 

Vállalkozók Szövetsége (KFMVSZ) által szervezett első üzleti képzésnek. A program célja, 

hogy a vállalkozásban dolgozó fiatalok gyakorlati tudását bővítse, valamint egy kész üzleti 

tervet hozzanak létre a szerzett tudás alapján. 

 

Magyarul tanulni jó! 
2018. április 18. – Kárpátalja 

Az Alsóremetei Általános Iskolában 2018. április 17-én rendkívüli bemutatóra került sor, 

melynek mottója: Magyarul tanulni jó! Az iskolában második tanéve zajlik a magyar mint 
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https://pannonrtv.com/rovatok/tarsadalom/nagybecskereki-allasborze
https://www.vajma.info/cikk/vajdasag/22371/Topolya-Uj-felszereles-a-gimnaziumnak-es-kozgazdasagi-kozepiskolanak.html
http://www.karpataljalap.net/?q=2018/04/18/fiatal-vallalkozok-szamara-tartottak-kepzest-nagyberegen
http://www.karpataljalap.net/?q=2018/04/18/magyarul-tanulni-jo
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idegen nyelv oktatása az ukrán anyanyelvű tanulók számára. A rendezvényen a negyedik és 

hatodik osztályos tanulók mutatták be, mennyire sikerült elsajátítaniuk a magyar nyelvet az 

elmúlt másfél év során. 

 

Gazdaságtudományi vetélkedőt rendeztek a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai 
Magyar Főiskolán 
2018. április 18. – karpatalja.ma 

Első alkalommal került sor gazdaságtudományi vetélkedőre a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai 

Magyar Főiskola falain belül, melyet a számvitel és adóügyi szakos hallgatók számára 

rendeztek április 18-án.A vetélkedőn két csapat vett részt. Piros színben a főiskola BSc 

(Bachelor) képzésén tanuló hallgatói, kékben pedig a főiskola Felsőfokú Szakképzési 

Intézetének diákjai versengtek a győzelemért. 

 

Zala György-emlékév 
2018. április 18. – nepujsag.net 

Lendva Zala Györgyöt, a millennium szobrászaként is ismert művészt, a város szülöttét 

ünnepli. A 2018-as évet ugyanis Zala születésének 170. évfordulója tiszteletére Kárpát-

medencei szintű Zala-emlékévvé nyilvánították. Lendván a muravidéki magyar közösség 

szervezésében a hétvégén ünnepi megemlékezéssel és koszorúzással, szabadtéri kiállítással, 

koncerttel, a Zala ifjúsági képzőművészeti pályázat díjkiosztójával indult az emlékév 

programsorozata. 

 

„Önálló életet élő kapcsolat a miénk” 
2018. április 18. – nepujsag.net 

Április 12-én írták alá a lendvai MNMI és a Csemadok – Szlovákiai Magyar Társadalmi és 

Közművelődési Szövetség, valamint a Szlovákiai Magyar Művelődési Intézet évtizedekre 

visszanyúló, évenként meghosszabbított együttműködési megállapodását a Bánffy 

Központban Lendván.Ez alkalomból Kepe Kocon Lili, az MNMI igazgatója szólt a jó 

kapcsolatok lényegéről, amikor nem kell szerződést aláírni ahhoz, hogy a két fél között 

működjön. Az évenkénti egy alkalommal történő szerződés-aláírás így leginkább a 

jövőtervezésről, az új tartalmakról szól. 

 

25 éves a Magyar Est 
2018. április 18. – nepujsag.net 

– Minden napban van valami szép, lásd meg, és őrizd meg a szívedben! Emlékezzél, s mondd: 

ó, azok a régi szép idők! 25 éve annak, hogy Muraszombatban megtartottuk az első Magyar 

Estet. Már akkor úgy éreztük, hogy a szép magyar nótáktól, amik a bálban elhangzottak, 

erősebben megdobban a szívünk. Ezekkel a szavakkal köszöntötte a muraszombati Magyar 

Esten résztvevőket Sečko Zsuzsa, a Baráti Kör Művelődési Egyesület elnöke. 
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http://www.karpatalja.ma/karpatalja/oktatas/gazdasagtudomanyi-vetelkedot-rendeztek-a-ii-rakoczi-ferenc-karpataljai-magyar-foiskolan/
http://www.karpatalja.ma/karpatalja/oktatas/gazdasagtudomanyi-vetelkedot-rendeztek-a-ii-rakoczi-ferenc-karpataljai-magyar-foiskolan/
https://nepujsag.net/nemzetiseg/4780-zala-gy%C3%B6rgy-eml%C3%A9k%C3%A9v.html
https://nepujsag.net/nemzetiseg/4781-%E2%80%9E%C3%B6n%C3%A1ll%C3%B3-%C3%A9letet-%C3%A9l%C5%91-kapcsolat-a-mi%C3%A9nk%E2%80%9D%20.html
https://nepujsag.net/nemzetiseg/4783-25-%C3%A9ves-a-magyar-est.html
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Rábavidéki gyerekek látogattak a Muravidékre 
2018. április 18. – nepujsag.net 

A muravidéki és a rábavidéki iskolák közös iskolanapot tartottak hétfőn, melynek programjai 

a muravidéki kétnyelvű általános iskolákban zajlottak. A vendégek vidékünk természeti és 

kulturális örökségéből kaphattak ízelítőt, valamint természetesen betekintést nyerhettek a 

kétnyelvű iskolák életébe. Az unió Európai Szociális Alapja támogatásával és a szlovén 

Oktatási, Tudományos és Sportminisztérium közreműködésével már második éve zajlik „A 

nemzetiségi oktatás minőségének növelése a szlovéniai magyar nemzeti közösség és a 

magyarországi szlovén nemzeti közösség részére” című projekt. Ennek keretében az MMÖNK 

hétfőn megszervezte a muravidéki és a rábavidéki általános iskolák második közös 

iskolanapját. 

 

Citera szólt a hollandiai magyar iskolában 
2018. április 18. – nepujsag.net 

Az Új Muravidék Citeraegyüttes április elején Hollandiában mutatkozott be az 

Amstelveenben élő magyar közösségnek. Az elszármazott magyarság nem csak egy előadást 

kapott, de magyar gyökereik újra megerősödtek, a citeramuzsika felélesztette bennük a régi 

emlékeket és a honvágyat a szülőföld iránt. A muravidéki fiatalok Amstelveen városában a 

helyi magyar iskola vendégszeretetét élvezve ismerkedhettek meg a kint élő magyar 

közösséggel. 

 

Mozgás és élmény az alsóőri óvodában 
2018. április 18. – volksgruppen.orf.at 

Az ASKÖ Sportszervezet alelnöke Doris Prohaska a Sportos Óvoda elismerést adta át kedden 

az alsóőri óvodának. Az alsóőriekhez már 2011 óta látogat el havonta Hopsi Hopper, hogy 

játékos mozgásra csábítsa a gyerekeket. 

 

Osztrák-magyar konfirmandusnap Harkán 
2018. április 18. – volksgruppen.orf.at 

Az elmúlt hétvégén második alkalommal rendezték meg a határ menti gyülekezetek 

konfirmandusainak találkozóját. Házigazda idén a harkai gyülekezet volt. Összesen három 

magyar és négy burgenlandi község konfirmandusai, lelkészek és gyülekezeti munkatársak 

vettek részt az eseményen. 
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https://nepujsag.net/nemzetiseg/4784-r%C3%A1bavid%C3%A9ki-gyerekek-l%C3%A1togattak-a-muravid%C3%A9kre.html
https://nepujsag.net/nemzetiseg/4785-citera-sz%C3%B3lt-a-hollandiai-magyar-iskol%C3%A1ban.html
http://volksgruppen.orf.at/magyarok/stories/2907676/
http://volksgruppen.orf.at/magyarok/stories/2907685/
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Elektronikus sajtó 

 

 

Határok nélkül 

2018. április 18. – Kossuth Rádió  

 

MOGYE-ügy: az összevonásról döntöttek 

Az összevonás mellett egyetlen elfogadható, racionális érv sem szól. A Marosvásárhelyi 

Orvosi - és Gyógyszerészeti Egyetem egyesítése a Petru Major Egyetemmel politikai döntés. A 

MOGYE vezetősége eddig sem alkalmazta a tanügyi törvény - magyar nyelvű oktatást 

biztosító rendelkezéseit. Az összevonás után így semmi garanciája nincs a magyar nyelvű 

orovos- és gyógyszerészképzésnek, különösen úgy, hogy a magyar hallgatók és oktató 

számaránya is csökken. Minden az előre megirt jegyzőkönyv szerint történt. Ma délután a 

MOGYE szenátusa 35 igen , 3 tartózkodással megszavazta a két egyetem egyesítését. A 18 

magyar szenátusi tag  nem ment el a szavazásra. 

 

Elfogadhatatlan az egyesítés 

Az Erdélyi Magyar Néppárt Állásfoglalást adott ki, amelyben elfogadhatatlannak tartja,  a 

Marosvásárhelyi Orvosi- és Gyógyszerészeti Egyetem beolvasztását a román tannyelvű Petru 

Maior Egyetembe, és önálló magyar orvosi és gyógyszerészeti egyetemet követel. 

 

Törvények magyarul 

Készülnek a magyar kisebbséget érintő törvények hiteles fordításai.  Bukovszky László 

kisebbségi kormánybiztos hivatala mellett megalakult az a szakértői csoport, amelynek a 

feladata a hatályos jogszabályok szakszerű fordítása, a formanyomtatványok kétnyelvűsítése 

és az egységes terminológia létrehozása.  

 

Kettős mércét alkalmaz Románia 

Kettős mércét alkalmaz Románia a nemzeti kisebbségekszeemben - errről tájékoztatta az 

Európai Bizottság emberi jogokat vizsgáló testületét az RMDSZ. Az európai szervezet 

legutóbbi ország-jelentését öt éve tette közzé. Mi várható most?  
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Magyar Kormány támogatással öt felújított óvodát adtak át 

Öt felújított óvodát adtak ma át Beregszászon és a Beregszászi járásban, melyek a magyar 

kormány által indított Kárpát-medencei óvodafejlesztési program keretében újultak meg, 

hogy minden magyar gyerek jó körülmények között, és magyar óvodai csoportba járjon. 

 

A nép ügyvédje 

Romániában ismét van magyar helyettese is a nép ügyvédjének. Az európai parlamenti 

képviselői irodavezetőként, majd az előző parlamenti ciklusban Temes megyei RMDSZ-

képviselőként tapasztalatot szerzett Molnár Zsolt az emberjogi, esélyegyenlőségi, vallási és 

nemzeti kisebbségekkel kapcsolatos kérdésekkel foglalkozó munkakört vette át a hivatali eskü 

keddi letétele után. Az ombudsman helyettesét Lehőcz László hívta fel telefonon. 

 

Minden magyar diáknak látnia kellene… 

Egyszer minden magyar diáknak látnia kellene az országházat, el kellene jutnia Ópusztaszerre 

vagy akár Erdélybe, a Felvidékre. A délvidéki tanulóknak is eddig lehetőségük volt erre, a 

szerb oktatási minisztérium viszont azt tervezi, hogy megtiltja a külföldi 

osztálykirándulásokat. 

 

Magyar Ház Pécskán 

Régóta álma a pécskai magyar oknak egy Magyar Közösségi Ház előadóteremmel, 

próbateremmel, és szakkori szobákkal. A Pécskai Kisebbségi Hagyományőrző Egyesület a 

tettek mezejére lépett. Az Arad megyei településen szombaton lakossági fórumot szerveztek, 

és ismertették a tervet.  

 
 


