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Nyomtatott és online sajtó 
 

 

Megnyílt a Bukovinai székelyek Bácskában című kiállítás Szabadkán 
2018. április 19. – MTI, Webrádió, Pannon RTV, Vajdaság.ma 

A bukovinai székelyek soha nem felejtették el azt a néhány évet, amelyet Bácskában töltöttek 

a negyvenes években, és máig őrzik az ott szerzett emlékeket - hangsúlyozta Potápi Árpád 

János nemzetpolitikáért felelős államtitkár csütörtökön Szabadkán, ahol megnyitotta a 

Bukovinai székelyek Bácskában című kiállítást. Az államtitkár emlékeztetett arra, hogy 77 

évvel ezelőtt ezekben a napokban kezdődött meg a bukovinai székelység betelepítése a Bácska 

területére. Mint mondta: Jugoszlávia 1941 áprilisának közepén bomlott fel, Magyarország 

pedig ezt követően foglalta el a Bácskát, a Drávaszöget és a Muraközt, majd a frissen 

felszabadult területekre, az elűzött népesség házaiba telepítette be a bukovinai székelyeket. 

"Ez a kicsiny, mintegy 15 ezres népcsoport új hazára lelt a Bácskában és próbált 

megkapaszkodni. Nem nekik róható fel, hogy ez nem sikerült, hiszen az újabb váltás során, 

1944-ben a visszatérő partizánok, illetve a szovjet hadsereg előrenyomulása miatt egyik 

óráról a másikra el kellett innen menekülniük" - részletezte Potápi Árpád János. 

 

Grezsa: különösen nagy az érdeklődés a kárpátaljai utazási program iránt 
2018. április 19. – MTI, Magyar Idők, Magyar Hírlap, Kormany.hu 

Idén különösen nagy az érdeklődés a Rákóczi Szövetséggel közösen meghirdetett kárpátaljai 

utazási program iránt, amelynek támogatását a kormány 25 millió forintról 30 millióra 

emelte - mondta Grezsa István, Szabolcs-Szatmár-Bereg megye és Kárpátalja 

együttműködéséért felelős kormánybiztos csütörtökön, budapesti sajtótájékoztatón. 

Felidézte, hogy 2016-ban egy sajátos utazási programot indítottak, miután szembesültek 

azzal, hogy a kelet-ukrajnai háborús helyzet miatt lényegében eltűntek a magyar 

diákcsoportok Kárpátaljáról. Úgy döntöttek, hogy indítanak egy egyházi és nyugdíjas 

utaztatási programot: az elmúlt két évben több mint kétszáz utazócsoport buszköltségeihez 

járultak hozzá, és legalább tízezren jutottak el Kárpátaljára a program keretében, amelyet 

igazi sikertörténetként értékelt. 

 

Szilágyi: a szakképzés kulcsfontosságú a magyarság jövője és helyben 
boldogulása szempontjából 
2018. április 19. – MTI, Magyar Idők, Magyar Hírlap, Kormany.hu 

A szakképzés kulcsfontosságú a magyarság jövője és helyben való boldogulása szempontjából 

- jelentette ki Szilágyi Péter, a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős helyettes 

államtitkára a felvidéki Csallóközaranyoson, ahol előadást tartott a Középpontban a 

szakképzés nevet viselő konferencián csütörtökön. A Szlovákiai Magyar Pedagógusok 

Szövetsége (SZMPSZ) által szervezett, kétnapos, szakközépiskolák vezetőinek és 

pedagógusainak tartott konferencián tartott előadásában Szilágyi Péter felidézte a 2015-ben 
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indult külhoni magyar szakképzés éve program illetve a Miniszterelnökség többi hasonló 

célirányos programjainak elindítását és célkitűzéseit. 

 

Ma adják le a Minority SafePack támogatóíveit 
2018. április 20. – Magyar Idők 

A Nemzeti Kisebbségvédelmi Kezdeményezés  –  Minority SafePack Magyarországon 

összegyűjtött aláírásait ma délelőtt adják át a Nemzeti Választási Irodának az Európai 

Nemzetiségek Föderatív Uniója (FUEN) és a  Rákóczi Szövetség képviselői. Vincze Lóránt, a 

FUEN elnöke korábban elmondta: az Európai Bizottság október 3-ig közli álláspontját a 

Minority SafePackről, amelyet több mint 1,2 millióan támogattak aláírásukkal. 

Közmeghallgatás is várható az Európai Parlamentben. A Minority SafePack 

kezdeményezéssel azt akarják elérni, hogy az Európai Unió szavatolja a megszerzett jogokat, 

bátorítsa a joggyakorlatok megosztását a dél-tiroli autonómiától a finnországi személyi elvű 

autonómiáig. 

(A cikk teljes terjedelmében a Magyar Idők 2018. április 20-i számában olvasható.) 

 

Kelemen Hunor: az oktatók és diákok támadják meg a szenátus döntését 
MOGYE-ügyben!  
2018. április 19. – transindex.ro, maszol.ro, Krónika, Nyugati Jelen 

Kelemen Hunor csütörtökön azt mondta: az oktatókat és diákokat támogatják abban, hogy 

támadják meg a közigazgatási bíróságon a MOGYE szenátusának döntését Az első lépés, hogy 

a MOGYE oktatói és diákjai, akiknek van perbeli minőségük, az egyetem szenátusának 

döntését a közigazgatási bíróságon megtámadják. Mi ebben őket támogatjuk – hangsúlyozta 

a Marosvásárhelyi Rádiónak adott csütörtöki nyilatkozatában Kelemen Hunor. A Szövetség 

elnöke rámutatott: jogászok segítségével utánanéztek, hogy a közigazgatási bíróságon 

megtámadhatják-e a MOGYE szenátusának döntését. Az RMDSZ azért nem tudja ezt 

meglépni, mert nincs perbeli minősége. A Szövetség a szaktárcánál is próbálkozott, amely az 

egyetemi autonómia elvére hivatkozva azt mondta, hogy a Petru Maior bekebelezése a két fél 

dolga, amelybe nem tudnak beleszólni. Kelemen Hunor visszautasítja ezt az érvelést, hiszen a 

törvényeknek mégiscsak az egyetemi autonómia felett kell állniuk, nem elfogadható, hogy az 

egyetemi autonómia az oktatási törvényt és az Alkotmányt felülírja – nyomatékosított.  

 

Nem támogatják a magyar diákszervezetek a MOGYE és a Petru Maior Egyetem 
egyesítését  
2018. április 19. – transindex.ro, Krónika 

Az Országos Magyar Diákszövetség (OMDSZ), a Marosvásárhelyi Magyar Diákszövetséggel 

(MMDSZ) és a többi magyar egyetemista szervezettel egységesen tiltakozik a Marosvásárhelyi 

Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem (MOGYE) és a Petru Maior Egyetem egyesítése ellen. A 
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diákszervezetek közös álláspontja, hogy az egyesülés veszélybe sodorja az anyanyelven való 

oktatást, a magyar tagozat döntőképességét, illetve az egyetlen magyar nyelvű orvosképzést 

az országban. A Petru Maior Egyetem tegnapi rendkívüli szenátusi ülésén fogadták el az 

egyesítésre vonatkozó határozatot. A MOGYE szenátusi ülésén a magyar tagok nem vettek 

részt.  

 

Hogyan matekozta ki Antal Árpád a két mandátumot a levélszavazatokból?  
2018. április 19. – transindex.ro 

Antal Árpád sepsiszentgyörgyi polgármester nemrég úgy nyilatkozott a sajtónak, hogy 

véleménye szerint az április 8-i választásokon a magyar kormánypártok két mandátumot 

szereztek a határon túli szavazatokkal. Az egyébként szociológus végzettségű városvezető 

szerint nem egyszerű ezt az eredményt elmagyarázni, mert a magyar választási rendszer 

nagyon összetett. A Political Capital pártfüggetlen elemző szervezet által korábban közzétett 

számítások szerint a külhoni magyar szavazatok ezen a választáson nem hoztak mandátumot 

a kormánypártoknak, és Illyés Gergely, a Nemzetpolitikai Kutatóintézet munkatársa a 

maszol.ro-nak ugyanezt nyilatkozta, hogy a 4 évvel ezelőttihez képest nagyobb számú 

szavazat idén mégsem eredményezett mandátumot. Megkérdezték a sepsiszentgyörgyi 

elöljárót, hogy ő mi alapján jutott a két mandátumos következtetésre. 

 

Antal Árpád fellebbezett az 5000 lejes büntetése ellen  
2018. április 19. – transindex.ro, Erdély Ma, szekelyhon.ro 

Csütörtöki sajtótájékoztatóján számolt be Antal Árpád, Sepsiszentgyörgy polgármestere arról, 

hogy fellebbezett a bíróságon a múlt hónapban rárótt 5000 lejes büntetés ellen, amelyet azért 

szabott ki a Kovászna megyei prefektusi hivatal, mert március 15-én nem tűzte ki Románia 

zászlaját a városban kitűzött magyar zászlók mellé - írja az Agerpres hírügynökség. Antal 

Árpád szerint a büntetést jogtalanul szabták ki rá, mivel a piros-fehér-zöld szalagok, 

kokárdák és zászlók, amelyeket az 1848-as forradalom és szabadságharc emlékének 

tiszteletére tűztek ki, nem a magyar állam, hanem a világon élő összes magyar ember nemzeti 

szimbólumai, és a 2001. november 21-én elfogadott kormányhatározat értelmében a 

szervezetekbe, szövetségekbe vagy országos szintű egyesületekbe tömörülő nemzeti 

kisebbségeknek saját rendezvényeiken jogukban áll saját szimbólumaikat használni. 

 

Antal Árpád: a MOGYE-t minden erdélyi magyar összefogásával lehet 
megmenteni 
2018. április 19. – maszol.ro, Krónika 

A Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem (MOGYE) összeolvasztása a Petru 

Maior egyetemmel, a Bolyai egyetem megszüntetésére emlékeztet, azt akkor Ceaușescu és 

Iliescu valósították meg, mutatott rá Antal Árpád. Sepsiszentgyörgy polgármestere csütörtöki 

sajtótájékoztatóján újságírói kérdésre válaszolva elmondta: ma létezik egy egyetem, a 

MOGYE, amelynek szenátusa tüntetően nem tartja be a romániai törvényeket és ebből 

sportot is űz. Ha Románia jogállam, akkor a közigazgatási bíróság az egyetem összevonásáról 

szóló határozatot meg kellene szüntesse, hiszen a marosvásárhelyi MOGYE-t multikulturális 
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egyetemként határozzák meg és nem lehet, hogy az egyik fél beleegyezése nélkül olyan 

döntést hoznak, amelyik a másik fél beolvadásához vezet, fejtette ki Antal Árpád. 

 

Laczikó Enikő: nem az RMDSZ-t bírálta az ET szakértői jelentése 
2018. április 19. – maszol.ro 

A hivatalos Facebook-oldalán pontosította Laczikó Enikő, az Etnikumközi Kapcsolatok 

Hivatalának vezetője azokat a sajtóban és internetes fórumokon megjelent állításokat, 

miszerint a nemzeti kisebbségek védelméről szóló keretegyezmény tanácsadó bizottságának 

negyedik szakértői jelentése – nem név szerint említve – bírálta az RMDSZ-t, amiért egyazon 

szervezetként képviseli a magyarokat a Kisebbségi Tanácsban és kezeli a magyar közösség 

számára kiutalt közpénzeket. Az államtitkár leszögezi: a dokumentumban az Európa Tanács 

szakértői a hatályos törvényes keretet kritizálják. A véleményezésben a testület azt 

nehezményezi, hogy kizárólag azok a kisebbségi szervezetek jutnak közvetlen anyagi 

forráshoz az Etnikumközi Kapcsolatok Hivatalán keresztül, amelyek tagjai ennek a kisebbségi 

tanácsnak. 

 

David McAllister: az Európa Unió kritikus helyzetben van – interjú 
2018. április 19. – maszol.ro 

A kisebbségi jogok tiszteletben tartása egy stabil és gazdaságilag prosperáló társadalomhoz 

járul hozzá, amelyben az emberi jogok, a fejlődés és a biztonság mindenkinek sajátja, 

mindenkinek kijár – nyilatkozta a Maszolnak adott interjúban David McAllister németországi 

EP-képviselő, az Európai Néppárt alelnöke. A skót-norvég származású politikust annak 

kapcsán kérdezték, hogy jövő héten Kolozsvárra látogat, és április 26-án előadást is tart a 

Sapientián. 

 

A székely GDP-ről, a Dabis-ügyről és a marosvásárhelyi orvosi helyzetéről 
Strasbourgban 
2018. április 19. – MTI, Krónika, Nyugati Jelen 

Az Európai Uniónak a kulturális sokszínűséget kellene védenie, az uniós szakpolitikák nem 

mehetnek annak rovására, és nem rombolhatják ott, ahol a nemzeti kisebbségi közösségek 

többséget alkotnak - hangsúlyozta Gál Kinga fideszes EP-képviselő Strasbourgban, az 

Európai Parlament kisebbségi munkacsoportjának ülését követően az MTI-hez eljuttatott 

közleményében csütörtökön. A képviselő a dokumentum szerint az ülésen bejelentette, hogy a 

kisebbségi munkacsoport tagjai kérdést intéznek az Európai Bizottsághoz – Frans 

Timmermans első alelnöknek címezve – azzal kapcsolatban, hogy a román hatóságok 

nemzetbiztonsági okokra hivatkozva három évre kitiltották Romániából Dabis Attilát, a 

Székely Nemzeti Tanács (SZNT) külügyi megbízottját. 

 

 

 

E
rd

é
ly

 

http://www.maszol.ro/index.php/belfold/95222-lacziko-enik-nem-az-rmdsz-t-biralta-az-et-szakert-i-jelentese
http://www.maszol.ro/index.php/sport/95239-david-mcallister-az-europa-unio-kritikus-helyzetben-van-interju
https://kronika.ro/kulfold/a-szekely-gdp-rol-a-dabis-ugyrol-es-a-marosvasarhelyi-orvosi-helyzeterol-strasbourgban
https://kronika.ro/kulfold/a-szekely-gdp-rol-a-dabis-ugyrol-es-a-marosvasarhelyi-orvosi-helyzeterol-strasbourgban


 

 

 

Napi Nemzetpolitikai Sajtószemle – 2018. április 20. 
5 

Kulcsár-Terza szerint a román politikusok összezárnak, szerintük példaértékű a 
kisebbségek helyzete 
2018. április 19. – szekelyhon.ro 

A román politikusok ebben a kérdésben mindig egyetértenek, folyton azt állítják, hogy 

Románia modellértékűen megoldotta a kisebbségi kérdést – mondta el csütörtöki 

sajtótájékoztatóján Kulcsár-Terza József. Az MPP Kovászna megyei elnöke, parlamenti 

képviselő szerdán az emberjogi bizottság tagjaként találkozott az Európai Bizottság emberi 

jogokat vizsgáló testületének tagjaival. Kulcsár az anyanyelvhasználat akadályoztatásáról 

számolt be, elmondta, hogy a prefektusok büntetnek a magyar, székely szimbólumok 

használatáért, kitért a sporteseményeken tapasztalható magyarellenes uszításra. Tájékoztatta 

a testület tagjait, hogy minderre a területi autonómia jelentene megoldást, emlékeztetett, 

hogy a statútum vitáján a román politikusok határsértésről, alkotmányellenességről 

beszéltek, holott egyáltalán nem erről szól. 

 

Marosvásárhelyen valamennyi iskolában indul magyar nulladik osztály 
2018. április 19. – szekelyhon.ro 

Zárul az előkészítő osztályba az iratkozás második szakasza pénteken. Marosvásárhelyen 

valamennyi iskolában indul magyar nulladik osztály – tudta meg a szekelyhon.ro Fejes Réka 

szaktanfelügyelőtől, aki azt is elmondta, a Bolyai Farkas Gimnázium iránt idén is nagy az 

érdeklődés, de a Bernády György Általános Iskolában nincs a tavalyihoz hasonló 

túljelentkezés.  

 

Az RMDSZ udvarhelyszéki elnökévé választották Bíró Barna Botondot 
2018. április 19. – szekelyhon.ro 

A csapatmunkát, illetve a közösség problémáinak felkarolását tartja a legfontosabbnak Bíró 

Barna Botond, akit a csütörtöki küldöttgyűlésen egyedüli jelöltként az RMDSZ 

udvarhelyszéki szervezetének elnökévé választottak a jelenlévők. Bíró összesen 158 támogató, 

illetve 6 ellenvoksot kapott. A szavazás előtti beszédében hangsúlyozta, egy ember nem tudja 

helyettesíteni a területi szervezetet korábban vezető, nemrég elhalálozott Verestóy Attilát, az 

általa végzett munkát csupán úgy lehet pótolni, ha csapatként dolgoznak a szövetségi tagok. 

  

Védőnői hálózatot hoznának létre 
2018. április 20. – Krónika 

Újraélesztenék Romániában a Magyarországon hosszú múltra visszatekintő és manapság is 

rendkívül hasznosnak bizonyuló védőnői hálózatot. Csép Andrea Maros megyei parlamenti 

képviselő szerint mindenképpen hasznos lenne a védődő mint megbízható támasz jelenléte 

már a szülés előtti időszakban is. Szakemberek szerint mindenekelőtt a hálózat finanszírozási 

stratégiáját kellene kidolgozni. 
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Nem bízik a fúzió megakadályozásában Szilágyi Tibor professzor, a MOGYE volt 
rektorhelyettese 
2018. április 20. – Krónika 

Tovább szűkül a magyar tagozat mozgástere a Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti 

Egyetemen (MOGYE), amennyiben az intézmény egyesül a kizárólag csak román tagozattal 

rendelkező Petru Maior Tudományegyetemmel – véli Szilágyi Tibor, a MOGYE volt 

rektorhelyettese. A magyar oktatók tiltakozása ellenére a két felsőoktatási intézmény 

szenátusa szerdán döntött a fúzió folyamatának elindításáról. 

 

Kelemen: a szabadság osztható 
2018. április 20. – Krónika 

Kelemen Hunor RMDSZ-elnök abban bízik, hogy a vallásszabadság évében nemcsak a román 

kulturális élet, hanem a román politikai elit figyelmét is rá tudják irányítani a 450 éves vallás- 

és lelkiismereti szabadságra. „A transzilvanista, de ugyanakkor egyetemes értéket, amit a 

tordai országgyűlés határozata jelent, meg kell ismertetnünk azokkal a román barátainkkal, 

akik nem ismerik, és el kell fogadtatnunk azokkal, akik kétkedve nézik” – fogalmazott 

Kelemen Hunor RMDSZ-elnök a Magyar Unitárius Egyház jubileumi ünnepségsorozatának 

bukaresti rendezvényén. Köszöntőjében rámutatott: a szabadság – így a vallásszabadság is –, 

az anyagi világ értékeitől eltérően, osztható. Hangsúlyozta: egyik közösségnek sem lesz belőle 

kevesebb, ha a másiknak is lehetővé teszi annak teljes körű megélését, mint ahogyan ígérték 

az erdélyi magyaroknak 100 évvel ezelőtt. „2018 egyszerre lehet, lehetne az az esztendő, 

amikor előre tekintünk. A múltat nem tudjuk elosztani, nem is akarjuk. De a jövőért, 

jövőnkért mindannyian felelősek vagyunk” – tette hozzá Kelemen Hunor. 

 

„Hazatérhet” a kolozsvári Mária-oszlop 
2018. április 20. – Krónika 

Visszahelyeztetné eredeti helyére Kolozsvár és egyben Erdély egyik legrégebbi köztéri szobrát, 

a barokk Mária-oszlopot az önkormányzat RMDSZ-frakciója. A 18. századi pestisjárvány 

idején emeltetett fogadalmi szobor belvárosba való visszaköltöztetését az Egyetem és a Farkas 

utca felújítása apropóján kérte Gergely Balázs tanácsos. Az önkormányzat legutóbbi ülésén 

hirdetett ötletbörzét a Főtér közelében található két utca korszerűsítésére. Oláh Emese 

alpolgármester tájékoztatása szerint a határozat értelmében az önkormányzat a börze első 

helyezettjét bízza meg a tervezéssel, a felajánlott szerződés értékét 755 ezer lejre becsülik. A 

nyertes pályázatot szakértőkből álló zsűri választja ki, ennek tagjait Emil Boc polgármester 

delegálja. A tanácsülésen Gergely Balázs kérte, hogy a felújítás során helyezzék vissza eredeti 

helyszínére, a piarista templom előtti, jelenleg parkolóként működő térre a Mária-oszlopot.  

 

Elsorvadhat az erdélyi magyar orvosképzés 
2018. április 20. – Magyar Idők 

Erdélyi magyar szakmai és civil szervezetek tiltakozása kíséri a részben magyarul oktató 

Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem (MOGYE), valamint a csak román 
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tannyelvű Petru Maior Tudományegyetem szenátusának szerdai döntéseit, amelyek 

elindították a két felsőoktatási intézmény egyesítésének folyamatát. A tényleges fúzióra 2019 

őszén kerülhet sor. A szerződésben egyébként új magyar kurzusok indításának a lehetősége is 

szerepel, de ez nem nyugtatta meg az orvosi egyetemen oktató magyarokat. Utóbbiak szerint 

a jelenlegi közel harmincszázalékos arány húszra csökkenésével lassú elsorvadás vár a 

magyar nyelvű orvosképzésre. A MOGYE vezetése ez idáig sem biztosította az egyetemen 

belül önálló magyar vonal megalakítását, holott erre hatályos törvény kötelezi. 

(A cikk teljes terjedelmében a Magyar Idők 2018. április 20-i számában olvasható.) 

 

Torna és Somorja is díjazott 
2018. április 19. – Ma7.sk, Felvidék Ma 

Az ICOMOS Magyar Nemzeti Bizottsága először ítélt oda elismerést felvidéki műemléknek. 

Az épített örökség megóvásáért, megújításáért vagy hasznosításáért adományozott 2018-as 

díjakat a Műemléki Világnap alkalmából adták át Szentendrén. A szakmai elismeréseket 

eddig soha nem osztották ki Magyarország határain kívül. „Nem az épület rangján múlik, 

hanem azon, hogy milyen szakszerűséggel, kitartással, milyen környezetben tudták létrehozni 

ezt a helyreállítást vagy milyen közösségformáló erővé tudták teremteni a helyszínt. Azt 

hiszem, hogy mindkét helyszín példamutató abból a szempontból is, hogy olyan 

körülmények, adottságok mellett is lehet értéket teremteni, amiben ez a két helyszín volt. 

Elsősorban az emberek hozzáállásán múlik” – nyilatkozta a díjátadón Nagy Gergely, az 

ICOMOS MNB elnöke. 

 

A szakképzés és a munkaerőpiaci igények összehangolása égető feladat 
2018. április 19. – Ma7.sk, 

Középpontban a szakképzés címmel szakmai konferenciát tart a szakközépiskolák vezetői és 

pedagógusai számára április 19-20-án a Csallóközaranyos melletti Aranyhal panzióban a 

Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége a Comenius Pedagógiai Intézet szakmai 

együttműködésével. A tanácskozás a magyar kormány, illetve a Miniszterelnökség 

Nemzetpolitikai Államtitkársága és a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. Támogatásával valósul 

meg. 

 

Nem lehet elég korán kezdeni... 
2018. április 19. – Ma7.sk 

A dunaszerdahelyi Neratovicei téri Magyar Tannyelvű Magán Szakközépiskolában nem 

vártak a Föld napjának hivatalos időpontjára (április 22.). Az iskola diákjai már tegnap 

nagyszabású akcióval csatlakoztak Denis Hayes 1970-ben indított mozgalmához. Az iskolában 

természetesen a korábbi években sem feledkeztek meg e jeles napról. Már csak azért sem, 

mert a környezettudatosságra való nevelés az iskola napi gyakorlatában is kiemelt szerepet 

kap. 
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Kitartás illúziók nélkül 
2018. április 19. – Körkép 

Vadkerty Katalin történész Érsekújvárban született 1928. április 21-én, Kisvárdán 

érettségizett, történészi oklevelét a pozsonyi Comenius Egyetem Bölcsészettudományi Karán 

szerezte. Korszakalkotó kutatómunkájának eredményeit az 1993-ban kiadott Reszlovakizáció, 

az 1996-ban megjelent Deportálások és az 1999-ben kiadott A belső telepítések és a 

lakosságcsere trilógiát képező monográfiákban foglalta össze. Ez a történelmi dokumentum-

trilógia a felvidéki magyarság második világháború utáni meghurcoltatásának legteljesebb 

körű, tudományos tárgyilagossággal feldolgozott története. 

 

Magyar nyelven is folyhat a bírósági tárgyalás 
2018. április 19. - Pannon RTV 

A magyar kisebbségben élő polgároknak jogukban áll, hogy saját anyanyelvükön kérelmezzék 

a tárgyalás lefolyását. Nebojša Samardžić, a Zentai Alapfokú Bíróság titkára a ma megtartott 

sajtótájékoztatón hozzátette, hogy az ügyfelek már az első meghallgatáson nyilatkozhatnak a 

tárgyalás nyelvéről, de a legtöbb esetben a szerb nyelv mellett döntenek. Elmagyarázta, hogy 

ez a gyakorlatban annyit tesz, hogy a jegyzőkönyvet szerbül vezetik, azonban, amennyiben az 

ügyfelek között van magyar ajkú, a bíró kommunikálhat a felekkel magyarul.   

 

Meghosszabbították a Csoóri Sándor Program pályázatainak beadási 
határidejét 
2018. április 19. - Pannon RTV 

A módosított benyújtási határidő 2018. május 2-a. A magyarországi Emberi Erőforrások 

Minisztériuma megbízásából az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő értesíti a pályázókat, 

hogy a Csoóri Sándor Alap program támogatására meghirdetett nyílt kiírások benyújtási 

határideje egységesen meghosszabbításra került. 

 

Három új projektorral gazdagodott a Zentai Gimnázium 
2018. április 19. - Pannon RTV 

A gépeket a Magyar Nemzeti Tanács legújabb projektjének részeként adományozta az 

iskolának. Az MNT a szakközépiskolák után most a gimnáziumokat és a művészeti iskolákat 

szerette volna támogatni olyan technikai eszközökkel, amelyekre az intézményeknek a 

legnagyobb szükségük van. 

 

Öko-napot tartottak az óvodás gyerekek számára Adorjánon 
2018. április 19. - Pannon RTV 

A tisztább és zöldebb iskolákért a Vajdaságban projekt zárórendezvényét szervezték meg. A 

Gyöngyszemeink Iskoláskor Előtti Intézmény Csillagszem óvodája minden évben megszervezi 

a játékos eseményt a legkisebbeknek. Idén 80 magyarkanizsa községbeli óvodás gyerek vett 
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https://pannonrtv.com/rovatok/kultura/meghosszabbitottak-csoori-sandor-program-palyazatainak-beadasi-hataridejet
https://pannonrtv.com/rovatok/kultura/meghosszabbitottak-csoori-sandor-program-palyazatainak-beadasi-hataridejet
https://pannonrtv.com/rovatok/tarsadalom/harom-uj-projektorral-gazdagodott-zentai-gimnazium
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részt az öko-napon. Az esemény a rajzpályázat nyerteseinek kihirdetésével kezdődött, amelyet 

a föld- és a víz napja alkalmából hirdettek meg. 

 

A bácsföldvári Muzslai Katalin lett a tavalyi év legsikeresebb női vállalkozója 
2018. április 19. - Pannon RTV 

Díjazta az ipari termelés, a szolgáltatások és a mezőgazdaság terén legjobb eredményeket 

elért vállalkozásokat ma a Vajdasági Gazdasági Kamara Újvidéken. Az ünnepségen 

kitüntették a tavalyi év legsikeresebb férfi és női vállalkozóját is. A bácsföldvári Muzslai 

Katalin lett a tavalyi év legsikeresebb női vállalkozója. Katalin egy családi farmot vezet, ahol 

tejtermeléssel, állattenyésztéssel és földműveléssel is foglalkoznak. 

 

Pályázat női vállalkozóknak 
2018. április 19. - Pannon RTV 

Újvidék város pályázatot hirdetett kezdő vállalkozók számára, amelyen kizárólag hölgyek 

vehetnek részt. A város 150.000-400.000 dinár vissza nem térítendő összeggel támogatja a 

Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat nyilvántartásában szereplő hölgyeket, akik önálló 

vállalkozással szeretnének munkahelyet biztosítani maguknak. A támogatásban részesülők 

kötelezettsége, hogy legalább egy évig működtessék a vállalkozást. 

 

Görögkatolikus konferenciát tartottak az 1868-as hajdúdorogi nagygyűlés 
emlékére 
2018. április 19. – karpatalja.ma 

Az 1868 áprilisában megtartott hajdúdorogi görögkatolikus nagygyűlés 150. évfordulójára 

konferenciát szervezett április 13-án a nyíregyházi Szent Atanáz Görögkatolikus 

Hittudományi Főiskolán a Görögkatolikus Örökség Kutatócsoport. Egykor 33 egyházközség 

220 képviselője vett részt Hajdúdorogon azon a nagygyűlésen, melyen megalakult az Állandó 

Végrehajtó Bizottság, mely célul tűzte ki a görögkatolikusok számára a magyar nyelv 

liturgikus használatát, magyar nyelvű egyházi és liturgikus könyvek kiadását, valamint egy 

önálló magyar görögkatolikus püspökség felállítását. 

 

Átadták az “Elfelejtve” program számára gyűjtött adományokat 
2018. április 19. – karpatalja.ma 

A beregszászi Főiskolai Református Ifjúsági Gyülekezet, azaz a FRIGY április 18-i 

istentiszteletének keretében adták át az “Elfelejtve” program számára összegyűjtött 

adományokat. A FRIGY, a Rákóczi-főiskolai HÖK (Hallgatói Önkormányzat), valamint a 

Kölcsey HÖK által közösen szervezett húsvéti jótékonysági akció során 13 000 hrivnya folyt 

be. 
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http://www.karpatalja.ma/karpatalja/hitelet/gorogkatolikus-konferenciat-tartottak-az-1868-as-hajdudorogi-nagygyules-emlekere/
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A minisztérium látszólag az oktatási törvény korrigálásán dolgozik 
2018.április19. – Kárpátalja 

Minap válasz érkezett a kárpátaljai magyar érdekvédelmi szervezetek, a görögkatolikus és a 

római katolikus egyházak képviselőinek Ukrajna vezetőihez intézett közös februári 

beadványára, amelyben a Velencei Bizottságnak a 2017. szeptember 5-én elfogadott új ukrán 

oktatási törvénynek az oktatás nyelvére vonatkozó rendelkezéseivel kapcsolatos ajánlásainak 

végrehajtását sürgették. Az elnöki adminisztráció megbízásából a beadványra Jurij 

Kononenko, az Oktatási és Tudományos Minisztérium általános középfokú és iskola előtti 

oktatási főhivatalának igazgatója válaszolt. 

 

8 település lakosai tüntettek Ungváron a kistérség létrehozásáért 
2018. április 19. – Kárpátalja 

Csütörtökön, április 19-én Ungváron a megyeháza előtt népes tüntetésre került sor. A 

Homoki, az Őrdarmai (Sztorozsnicja) és a Tarnóci Községi Tanácsokhoz tartozó 8 település 

mintegy 300 lakosa követelte a megye vezetésétől, hogy végre adják meg az engedélyt a 

Homoki Kistérség létrehozásához. 

 

Szórványmagyarok nyomában 
2018. április 19. – kepesujsag.com 

A horvátországi magyarság legkevésbé ismert része az egyre inkább fogyatkozó nyugat-

szlavóniai szórvány. A múlt héten az ottani magyar emlékek után kutatva egy egykor 

magyarok lakta településen, Trojeglaván jártunk. 

 

Koszorúzással emlékeztek a néhai magyar miniszterelnökre 
2018. április 19 . – kepesujsag.com 

Április 10-én gyűltek össze tisztelői ismét Antall József zágrábi mellszobra előtt. A zágrábi 

magyar szervezetek és a zágrábi magyar nagykövetség képviselői közösen rótták le 

tiszteletüket a rendszerváltás utáni első magyar miniszterelnök 2002 óta a horvát fővárosban 

álló mellszobránál, a róla elnevezett utcában. 

 

Magyar nyelvtanfolyam az eszéki iskolaközpontban 
2018. április 19 . – kepesujsag.com 

Hosszú évek után április második hetében újra indult magyar nyelvtanfolyam a 

Horvátországi Magyar Oktatási és Művelődési Központban. Az 50 órás képzést két 

csoportban 20 fő kezdte meg. A Horvátországi Magyar Oktatási és Művelődési Központban 

korábban több alkalommal is lehetőség volt magyar nyelvtanulásra, melyre mindig volt 

érdeklődő a többségi nemzet soraiból. 
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http://www.karpataljalap.net/?q=2018/04/19/8-telepules-lakosai-tuntettek-ungvaron-kisterseg-letrehozasaert
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http://www.kepesujsag.com/koszoruzassal-emlekeztek-a-nehai-magyar-miniszterelnokre/
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Vajdasági utazáson a központ diákjai 
2018. április 19. – kepesujsag.com 

Hetedszer kirándultak együtt a Rákóczi Szövetség révén Kárpát-medencei magyar diákok. A 

horvátországi magyarságot az eszéki Horvátországi Magyar Oktatási és Művelődési Központ 

diákjai képviselték. Háromnapos kiránduláson vett részt mintegy száz vajdasági, felvidéki, 

erdélyi, magyarországi és horvátországi magyar középiskolás a hétvégén, amelynek során 

Vajdaság történelmi és kulturális értékeivel ismerkedtek. 

 

Felújították a Felsőőri Szociális Házat 
2018. április 19 . – volksgruppen.orf.at 

A felsőőri Burgenlandi Szociális Háznak az évek során már láthatóan leromlott az állaga, így 

egy széleskörű felújítás keretében ismét korszerűvé vált. Tegnap, szerdán, április 18-án a 

felújítási munkálatokat egy színes ünnepséggel zárták le. 

 

Szent Adalbert új szobrot kapott a prágai Szent Vitus székesegyházban 
2018. április 19. - MTI 

Új szobrot kapott Szent Adalbert, a cseh állam védőszentje, a magyar államalapító István 

király (Vajk) megkeresztelője csütörtökön a prágai Szent Vitus székesegyházban. A 

Csehország legfőbb katolikus templomának közepén elhelyezett 320 kilogramm súlyú, 

ezüstből készült és vörös márványalapon nyugvó alkotás jelképes feltámadása pillanatában 

ábrázolja Szent Adalbertet mostohatestvére, Radim, valamint tanítója és barátja, Radla 

társaságában. A fekvésből ülő helyzetbe emelkedő Szent Adalbert felemelt jobb kezével 

mintegy megáldja és üdvözli a katedrális főbejáratán belépőket. A szoboravatásra egy nappal 

az előtt került sor, hogy a Vatikánból visszahozzák Prágába Josef Beran bíborás földi 

maradványait, majd háromnapos egyházi ünnepség és szertartás után hétfőn örök 

nyugalomra helyezik a Szent Vitus székesegyház Szent Ágnes kápolnájában. 
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Elektronikus sajtó 

 

 

Határok nélkül 

2018. április 19. – Kossuth Rádió 

 

Székely zászló 

Csíkszeredában el kell távolítani a székely zászlót és a Városháza feliratot, de a feljelentéseiről 

elhíresült Dan Tanasa azt szeretné elérni, - és ezért ismét bírósághoz fordult, - hogy a bírósági 

ítélet végre nem hajtásáért  a polgármestert még bírságolják is meg, sőt büntetőkamattal 

számolják ki a bírságot.  

 

Egyesülés 

A Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem, -  a MOGYE - egyesül a román 

tannyelvű Petru Maior Egyetemmel. Erről határozott a két egyetem szenátusa tegnap délután 

Marosvásárhelyen. A MOGYE szenátusi ülésén nem vettek részt a magyar tagozat képviselői, 

tiltakozásul amiatt, hogy a fejük fölött, akaratuk ellenére hozták meg a döntést és még azelőtt, 

hogy velük konzultált volna az egyetem vezetősége. Erdei Edit  Zsuzsánna összeállításban 

elsőként a MOGYE rektora Leonard Azamfireit halljuk, aki sajnálatosnak és indokolatlannak 

nevezte a magyar szenátusi tagok távolmaradását. 

 

Kijev nem akar Magyarországgal politikai harcot vívni 

Kijev nem akar Magyarországgal politikai harcot vívni, de Budapest követeléseit sem 

hajlandó teljesíteni az ukrán oktatási törvény kapcsán - jelentette ki Ukrajna állandó 

képviselője az Európa Tanácsban.  A kárpátaljai magyar érdekvédelmi szervezetek cáfolják a 

vádakat.  

  

Szakképzés a Felvidéken 

A Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége a szakiskolák tematikus éve kapcsán kétnapos 

konferenciát szervezett a hazai magyar tanítási nyelvű, illetve magyar osztályokkal is 

rendelkező szakiskolák részére. A konferencia életre hívását az indokolja, hogy a 

szakiskolákkal kapcsolatos kérdések és feladatok az érintettek bevonásával mielőbbi 

konzultációt igényelnek, állapították meg a szakképzéssel foglalkozó felvidéki szakemberek.  
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Laptop, projektor, vetítővászon… 

Laptop, projektor, vetítővászon és más, a minőségi oktatáshoz szükséges taneszközöket is 

kapnak a vajdasági magyar gimnáziumok és művészeti iskolák. Az ajándékcsomagok a 

Magyar Nemzeti Tanács állította össze, a nemzetpolitikai államtitkárság és a Bethlen Gábor 

Alap támogatásával Kónya-Kovács Otília összeállítása. 

  

Bukovinai székelyek Bácskában 

A Bukovinai székelyek Bácskában címmel nyílt ma kiállítás a szabadkai Városi Múzeumban. 

A bukovinai székelyeket 1941-ben telepítették a Délvidékre, ahol azonban csak 3 és fél évet 

élhettek, utána menekülniük kellett és így érkeztek meg a Dél-Dunántúlra.  A tárlat ezt a 

néhány évet öleli fel.  

 
 


