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Nyomtatott és online sajtó 
 
Orbán Viktor az Európai Néppárt magyar tagszervezeteivel egyeztetett 
2019. április 1. – MTI, Origo, Magyar Nmezet, Magyar Hírlap, Lokál, hirado.hu, OrientPress, 

Ma7.sk, Pannon RTV 

Orbán Viktor miniszterelnök, a Fidesz elnöke hétfőn a Karmelita kolostorban fogadta az 

Európai Néppárt magyar tagszervezeteinek elnökeit – tájékoztatta Havasi Bertalan, a 

Miniszterelnöki Sajtóirodát vezető helyettes államtitkár az MTI-t. A megbeszélésen részt vett 

Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes, a Kereszténydemokrata Néppárt elnöke, Kelemen 

Hunor, a Romániai Magyar Demokrata Szövetség elnöke, Menyhárt József, a felvidéki 

Magyar Közösség Pártja elnöke és Pásztor István, a Vajdasági Magyar Szövetség elnöke. A 

pártvezetők az aktuális nemzetstratégiai és európai politikai kérdéseken túl egyeztettek az 

európai parlamenti választási felkészülésről, annak érdekében, hogy a májusban megújuló 

EP-ben a lehető legerősebb legyen a magyar képviselet. 

 
Bár lejárt a határidő, még lehet regisztrálni Ferenc pápa csíksomlyói 
szentmiséjére 
2019. április 1. – Krónika, maszol.ro 

A katolikus egyházfő csíksomlyói látogatására március 1-jén indította el a regisztrációt az 

egyház a Pontifex.ro honlapon. Ezt azért hozták létre, mert a csíksomlyói hegynyereg több 

mint tíz hektárnyi területét biztonsági okokból elkeríti a román kormányőrség (SPP), az ott 

kialakított szektorokba pedig kizárólag vonalkódos regisztrációs jegy alapján lehet bejutni a 

beléptetőkapukon keresztül, amit a résztvevőknek előzőleg ki kell nyomtatniuk. Azok, akik 

nem regisztrálnak, csak távolról, kivetítőn követhetik a pápa által bemutatott misét. Egyházi 

illetékesek korábban közölték, a tervek szerint a regisztráció március 31-én lezárul, de az 

összesítés után szükség esetén néhány nappal meghosszabbítják. Bodó Márta, a csíksomlyói 

pápalátogatást előkészítő sajtóbizottság tagja a Krónika érdeklődésére hétfőn elmondta, 

felettesei utasítására egyelőre nem szolgálhat részletekkel az előjegyzésről, a regisztráltak 

számáról. Jelenleg mindössze annyit tudni, hogy a Pontifex.ro oldalon nem állt le a 

regisztráció, most is lehet jelentkezni a csíksomlyói misére. 

 

Nagyváradon felavatták az első világháború utáni román-magyar határ egyik 
kijelölőjének a szobrát 
2019. április 1. – MTI, Krónika, Erdély Ma 

Nagyszabású ünnepségen felavatták hétfőn Nagyváradon Emmanuel de Martonne francia 

földrajztudós szobrát, akinek fontos szerepe volt az első világháború utáni román-magyar 

határ kijelölésében – írta az Agerpres hírügynökség. A Nagy-Románia megalakulása 

centenáriumi rendezvényei közé sorolt, katonai díszszemlével egybekötött szoboravatást a 
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https://www.origo.hu/itthon/20190401-az-europai-neppart-magyar-tagszervezeteivel-egyeztetett-orban-viktor.html
https://www.origo.hu/itthon/20190401-az-europai-neppart-magyar-tagszervezeteivel-egyeztetett-orban-viktor.html
https://kronika.ro/erdelyi-hirek/bar-lejart-a-hatarido-meg-lehet-regisztralni-ferenc-papa-csiksomlyoi-szentmisejere
https://kronika.ro/erdelyi-hirek/bar-lejart-a-hatarido-meg-lehet-regisztralni-ferenc-papa-csiksomlyoi-szentmisejere
https://kronika.ro/erdelyi-hirek/nagyvaradon-felavattak-az-elso-vilaghaboru-utani-roman-magyar-hatar-egyik-kijelolojenek-a-szobrat
https://kronika.ro/erdelyi-hirek/nagyvaradon-felavattak-az-elso-vilaghaboru-utani-roman-magyar-hatar-egyik-kijelolojenek-a-szobrat
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Bihar megyei prefektus hivatala és a nagyváradi helyőrség-parancsnokság szervezte. Ioan 

Mihaiu prefektus a rendezvényen elmondta: a szobor nem a földrajztudósnak, hanem a 

geopolitikusnak állít emléket, aki döntő módon befolyásolta Nagy-Románia nyugati 

határainak a kijelölését. „Neki köszönhetjük, hogy Temesvár, Arad, Nagyvárad és 

Szatmárnémeti visszatértek Romániához" – idézte Ioan Mihaiut az Agerpres. A visszatérés 

kifejezéssel a kormány Bihar megyei képviselője arra utalt, hogy az általános román 

történelemszemlélet szerint Erdély az ókori dákok és a rómaiak uralma óta ősi román föld, 

amely csupán időszakosan került magyar fennhatóság alá. 

 

Leleplezték Munkácsy Mihály Kaplonyban eltemetett rokonainak emlékoszlopát 
2019. április 1. – Krónika, Erdély Ma, Bihari Napló 

Nagyszabású ünnepség keretében leplezték le a Szatmár megyei Kaplonyban a Munkácsy 

Mihály festőművész ott eltemetett nagyapjának, testvérbátyjának és anyai ági rokonainak 

emléket állító obeliszket és díszsírhelyet. A vasárnap délután rendezett ünnepségen egyházi 

és világi elöljárók, meghívott vendégek és a nagy számban megjelent helyi lakosság előtt 

Erdős Csaba, a kaplonyi református egyházközség lelkésze és Asztrik ferences szerzetes, 

kaplonyi plébános leplezte le azt a több mázsás fekete márvány obeliszket és az alatta álló 

tardosi vörös márvány síremléket, amely Munkácsy Mihály eltemetett rokonainak állít 

mementót. A Mold Máriusz nagykárolyi vállalkozó és felesége által adományozott műemléket 

Illyés Csaba nagykárolyi római katolikus esperes szentelte meg, majd Tolnay István, a 

nagykárolyi református egyházmegye esperese kérte az egybegyűltekre Isten áldását. 

 

Ki a felelős a székelyföldi erdőirtásokért? – Kényes téma, mert oszlik a 
felelősség 
2019. április 1. – Krónika 

Kényes a téma, szemlátomást fogynak az erdők, miközben mégsem tudható, hogy mi ennek 

az oka vagy ki érte a felelős. Azt ugyan tudjuk, hogy „láncfűrésztől zúg az erdő”, no meg néha 

a természet is közbeszól a széldöntésekkel, de hogy konkrétan kinek a kezében van a fejsze, 

azt alig lehet megállapítani. Miközben a tarvágás jelei csak úgy szaporodnak – szinte napról 

napra. 

 

A WWF Románia egy lehetséges medvebocs-kereskedő hálózatról beszél a 
kőrispataki eset kapcsán  
2019. április 1. – transindex.ro 

A Természetvédelmi Világalap (WWF) romániai szervezete is megszólalt a kőrispataki 

medvetámadás ügyében. A WWF Románia szerint mivel nyilvánvalóvá vált, hogy a tragédia 

azért következett be, mert az állatot - amely a helybéli vadászok elmondása szerint korábban 

nem viselkedett agresszíven - provokálták, ezért annak likvidálása nem volna helyénvaló. A 

WWF Románia szerint fontos tudatni a közvéleménnyel, hogy a medve nem háziállat és 

amennyibe ingerlik, ösztönből támad. Ezért lenne jó elkerülni a Hargita megyei tragédiához 

hasonló eseteket. Mihai Drăgan a környezetvédelmi minisztérium szóvivőjének elmondása 
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https://kronika.ro/erdelyi-hirek/lelepleztek-munkacsy-mihaly-kaplonyban-eltemetett-rokonainak-emlekoszlopat
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https://kronika.ro/extra/ki-a-felelos-a-szekelyfoldi-erdoirtasokert-n-kenyes-tema-mert-oszlik-a-felelosseg
http://itthon.transindex.ro/?hir=54992
http://itthon.transindex.ro/?hir=54992
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szerint jelenleg nincs szükség beavatkozásra, mivel nyilvánvalóvá vált, hogy az állatot 

provokálták és az egyébként nem jelent veszélyt a közösségre.  

 
CURS-felmérés: Klaus Johannis nyerné az elnökválasztás első fordulóját  
2019. április 1. – maszol.ro 

Klaus Johannis jelenlegi államfő nyerné az elnökválasztás első fordulóját, ha a következő 

vasárnap lenne a szavazás – derült ki egy friss felmérés vasárnap közzétett eredményeiből. A 

válaszadók 36 százaléka Klaus Johannis jelenlegi államfőre voksolna az első fordulóban, ezzel 

az elnök az élen végezne. Jócskán lemaradva mögötte, a Demokraták és Liberálisok 

Szövetségének (ALDE) elnöke, Călin Popescu Tăriceanu a szavazatok 23 százalékát gyűjtené 

be. Utóbbi koalíciós partnere, Liviu Dragnea szociáldemokrata párt- (PSD) és képviselőházi 

elnök – ha büntetett előélete ellenére is jelölt lehetne – 15 százalékot kapna, Dacian Cioloș 

(PLUS) volt kormányfő 9, Corina Crețu (Pro Románia) európai uniós biztos 6 százalékkal 

zárná a sort. 

 

Regionális klinikai kórházzá alakulna a csíkszeredai kórház  
2019. április 1. – maszol.ro 

A csíkszeredai klinikai kórház megvalósulásához szükséges lépéseket is felvázolták a szepszis 

diagnosztizálásáról és kezeléséről szervezett tudományos tanácskozáson szombaton, 

Csíkszeredában. A résztvevők arról értekeztek, hogy az ehhez szükséges kutatási és oktatási 

tevékenység terén milyen együttműködési lehetőségek vannak. Ennek egyik része a 

Csíkszeredai Megyei Sürgősségi Kórház és a Sapientia csíkszeredai kara közötti partnerség 

szorosabbá tétele, hangzott el.  

 

Kötelezővé válik az óvodai nevelés Romániában 
2019. április 1. – Krónika, maszol.ro 

Kihirdette az államfő azt a törvényt, amely szerint 2030-tól tizenöt osztályosra módosul a 

kötelező oktatás időtartama – írja az Agerpres. A jogszabály legkésőbb 2030-ig kötelezővé 

teszi az óvodai nevelés minden szintjét Romániában: 2020-ig a nagycsoportot, 2023-ig a 

középcsoportot és 2030-ig a kiscsoportot is. 

 

„Gyermekkínzás” az iskolában – óriási terhet ró a vokacionális sulik magyar 
diákjaira a heti 40 órás tanterv 
2019. április 1. – Krónika 

„Emberkínzásnak” tartja a vokacionális iskolák heti negyvenórás tantervét a Magyar Szülők 

Szövetsége (MSZSZ). Az érintettekkel való beszélgetések során kiderült, ha nem sikerül 

változtatni a helyzeten, a szülők kiveszik gyermekeiket a művészeti és sportiskolákból, 

felszámolásra ítélve az osztályokat, és a ciklusindító ötödik osztályokban sem lesz elegendő 

jelentkező. A magyar szülők aláírásgyűjtésbe kezdtek Erdély nyolc városában, hogy 

megpróbálják emberségesebb belátásra bírni az oktatási tárcát. 
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https://www.maszol.ro/index.php/belfold/110067-curs-felmeres-klaus-johannis-nyerne-az-elnokvalasztas-els-fordulojat
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https://www.maszol.ro/index.php/tarsadalom/110087-regionalis-klinikai-korhazza-alakulna-a-csikszeredai-korhaz
https://kronika.ro/belfold/kotelezove-valik-az-ovodai-neveles-romaniaban
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https://kronika.ro/erdelyi-hirek/bgyermekkinzasr-az-iskolaban-n-oriasi-terhet-ro-a-vokacionalis-sulik-magyar-diakjaira-a-heti-40-oras-tanterv
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A VMSZ parlamenti képviselőjét fogadta az RMDSZ képviselőházi frakciója  
2019. április 1. – transindex.ro 

„Egy erős európai parlamenti képviseletre van szüksége a Kárpát-medencei magyaroknak, 

csak így tudunk jogos elvárásainknak európai törvényi garanciát, a Minority SafePack 

kisebbségvédelmi kezdeményezésnek pedig érvényt szerezni. Egy erős magyar képviselet a 

biztosíték arra, hogy az Európai Unió megnyugtatóan rendezze az őshonos nemzeti 

kisebbségek ügyeit, ezért összefogásra van szükség az elszakadt nemzetrészek között” – 

mutatott rá Korodi Attila, az RMDSZ képviselőházi frakcióvezetője hétfő délután Bukarestben 

a Szövetség alsóházi frakciójának ülésén, amelyen Kovács Elvirát, a Vajdasági Magyar 

Szövetség parlamenti képviselőjét, az Európa Tanács Parlamenti Közgyűlésének tagját 

fogadták. Szerbia EU-s csatlakozási folyamata során számos külső nyomásnak kell eleget 

tegyen: az országnak bizonyítania kell minden területen, így a kisebbségek jogainak 

biztosításában is.  

 

Médiaarcokkal ellensúlyozzák kopottságukat a pártok 
2019. április 2. – Krónika 

Újságírók ismertségével, televíziós „arcokkal” próbálják ellensúlyozni kopottságukat, a 

szavazók előtti hitelvesztésüket a romániai pártok. A két legnagyobb politikai alakulat, a PSD 

és az ellenzéki PNL egyaránt televíziós sajtómunkást küld harcba a közelgő európai 

parlamenti választáson, méghozzá vezető helyeken, és részben ugyanezt teszi az RMDSZ is, 

hiszen Vincze Loránt is a médiában kezdte pályafutását. A MÚRE elnöke úgy véli, a 

politikából a médiába való visszaút nem csak fekete vagy fehér, ha általában vonatkoztatjuk a 

politikai szférában dolgozókra, a médiaszakértő pedig elmondta, a sajtóba visszakerült 

egykori újságírók magukkal hozzák a politika mérgezett levegőjét. 

 

Via Nova – a Jövő Szövetsége 
2019. április 1. – ma7.sk, Felvidék Ma 

A Via Nova 2019. március 9-én - ünnepélyes keretek közt - Alsóbodokon tartotta alakuló 

ülését, ugyanis a továbbiakban szövetségként, ernyőszervezetként működik tovább. Célja, 

hogy összefogja a felvidéki ifjúsági érdekeltségű polgári társulásokat. Tagjai számos olyan 

rendezvényt szerveznek, amelyek évente megrendezésre kerülnek és Felvidék-szerte 

ismertek. Ilyen a Martosi Szabadegyetem „MartFeszt”, a Felvidéki Labdarúgó Bajnokság, a 

Kezdj okosan!, a Ki a vagány a vidéken?, a kétnyelvűségi és névmagyarosító megmozdulások, 

a kettős állampolgárság melletti megmozdulások, a Gömöri Összetartozás Napja, a Bódva-

völgyi fiatalokat megmozgató BódvaFeszt és a keleti végeken rendszeresen megvalósulásra 

kerülő hagyományőrző rendezvények, táncházak. 
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Miért magyar iskola? Stirber Lajos válaszol 
2019. április 1. – ma7.sk 

Miért magyar iskola? címmel indított videósorozatunkban ismert közéleti szereplők vallanak 

a magyar iskola és az anyanyelvi oktatás fontos szerepéről. Hetedik rész. 

 

Elverte, mint jég a határt: így szerepelt a két elnökjelölt a magyarok lakta 
városokban 
2019. április 1. – ma7.sk 

Grafikonokon szemléltetjük a magyarlakta városok részvételi adatait és eredményeit. A 

magyarlakta járásokban jellemzően alacsony volt a választási hajlandóság, de az országos 

átlag fölötti támogatást kapott Zuzana Čaputová. A városi rangú magyarok által lakott 

településeken Čaputová utcahosszal nyert Šefčovič-csal szemben. Úgy is fogalmazhatunk: 

elverte, mint jég a határt. 

 

Szerezz egyetemi oklevelet itthon akár teljesen költségmentesen! 
2019. április 1. – Vajdaság MA, Pannon RTV 

A Magyar Nemzeti Tanács nyolcadik éve szervezi meg felsőoktatási tájékoztató körútját. 

Minden vajdasági középiskolába ellátogatnak, ahol szülőértekezletet szerveznek a harmadik 

osztályos diákoknak és szüleiknek. Ezeken bemutatják a komplex ösztöndíjprogramot. Arra 

szeretnék felhívni a figyelmet, hogy itthon anyagi szempontból érdemesebb tanulni, mert a 

támogatásoknak köszönhetően akár teljesen ingyenes is lehet a tanulás. 

 

Elnökválasztás: Kárpátalján szavaztak a legkevesebben 
2019. április 1. – Kárpátalja   

Az ország valamennyi (199) választókerületének adatait figyelembe véve 63,52% volt a 

részvétel az ukrajnai elnökválasztás első fordulójában vasárnap – közölte hétfőn hajnalban az 

Ukrajinszka Pravda a Központi Választási Bizottság (CVK) weboldala nyomán. 

 

Van olyan falu, ahol egyetlen voksot sem kapott Porosenko 
2019. április 1. – Kárpátalja   

Erről Malvina Szavinec, Julija Timosenko elnökjelölt megbízottja tájékoztatta a dzerkalo-

zakarpattya hírportált. A nagyszőlősi járási Tiszakeresztúron egyetlen polgár sem szavazott 

bizalmat Petro Porosenko jelenlegi államfőnek. A 210104. számú szavazórészlegen összesen 

210 állampolgár vonult az urnákhoz. Az előrejelzéseknek megfelelően Volodimir Zelenszkij 

kapta a legtöbb, 115 voksot. A második helyen 24 szavazattal Julija Timosenko szerepelt, Oleh 

Ljasko pedig harmadikként 13 voksot gyűjtött be. A többi jelölt támogatottsága jelentéktelen. 
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https://ma7.sk/kozelet/miert-magyar-iskola-stirber-lajos-valaszol
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https://www.vajma.info/cikk/vajdasag/23512/Szerezz-egyetemi-oklevelet-itthon-akar-teljesen-koltsegmentesen.html
https://karpataljalap.net/2019/04/01/elnokvalasztas-karpataljan-szavaztak-legkevesebben
https://karpataljalap.net/2019/04/01/van-olyan-falu-ahol-egyetlen-voksot-sem-kapott-porosenko
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Kárpátaljai kiadványt mutatnak be Brüsszelben 
2019. április 1. – karpatalja.ma 

2019. április 2-án kerül sor Brüsszelben, az Európai Parlamentben a „Human and Minority 

Right sin the EU’s Neighboorhood”, vagyis az „Emberi és kisebbségi jogok az EU 

szomszédságában” című nemzetközi tudományos konferenciára. A konferencián előadást 

tart: Fernand de Varennes, OHCHR, az ENSZ kisebbségügyi különmegbízottja, Gál Kinga, a 

Kisebbségi Frakcióközi Munkacsoport társelnöke, európai parlamenti képviselő, Németh 

Zsolt, a Magyar Országgyűlés Külügyi Bizottságának elnöke, országgyűlési képviselő, 

Brenzovics László, a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség Elnöke, Ukrajna Legfelsőbb 

Tanácsának képviselője, Tóth Mihály, az Ukrajnai Magyar Demokrata Szövetség tiszteletbeli 

elnöke, Petri Bernadett, oktatásért, kultúráért, ifjúságért és sportért felelős EU biztosi 

kabinettag, K. Debreceni Mihály riporter. 

 

 
 

 

Elektronikus sajtó 

 

 

Határok nélkül 

2019. április 1. – Kossuth Rádió 

 

Volodimir Zelenszkij humorista közel kétszer annyi szavazatot szerzett az ukrajnai 

elnökválasztás első fordulójában, mint Petro Porosenko, hivatalban lévő államfő. Így ők 

mérettetnek meg majd az elnökválasztás második fordulójában, április 21-én, Húsvét 

vasárnap. Országosan a választásra jogosultak 65%-a vonult az urnákhoz, a legalacsonyabb 

részvétel Kárpátalján volt, alig 50 %. Részletek Iváncsik Attilától. 

  

Az Európai Parlament Hagyományos Kisebbségek, Nemzeti Közösségek és Nyelvek 

Frakcióközi Munkacsoportja, az ún. Kisebbségi Intergroup március végi strasbourgi 

záróülésén – Tőkés László EP képviselő meghívására - részt vett Kincses Előd ügyvéd is, aki a 

marosvásárhelyi orvosi egyetem magyar tagozatának megoldatlan helyzetét ismertette. A 

marosvásárhelyi jogász mai sajtótájékoztatóján beszámolt strasbourgi útjáról. Utána Erdei 

Edit Zsuzsánnának adott interjút.   
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http://www.karpatalja.ma/karpatalja/tudomany/karpataljai-kiadvanyt-mutatnak-be-brusszelben/
https://www.mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth/?date=2019-04-01_18-02-19&enddate=2019-04-01_18-40-19&ch=mr1
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Március 15-e alkalmából számos külhoni személyiség részesült magyar állami kitüntetésben. 

Erről műsorainkban beszámoltunk. A díjak átadásának létezik egy másik arca is, amikor a 

szülőföldre viszik az elismeréseket, és ilyenkor válnak ünnepi helyszínné a konzulátusok. A 

hét végén Csíkszeredában adtak át kitüntetéseket székelyföldi személyiségeknek. Oláh-Gál 

Elvira összeállítása. 

  

Üdvözlet Lévárt-fürdőről, - áll a 100 évvel ezelőtti képeslapon. melyen tekintélyes fürdőházat 

láthatunk, hiszen egykor nagyon látogatott hely volt. Ha a Gömörben járnak, ki ne hagyják 

Lévárt községet, a nagyon kicsi magyar falut, amely minden nehézség ellenére a megmaradást 

választotta és a falusi turizmusban látja a jövőjét. Már ma is sok látnivaló van a településen, 

de a jövőben a gömöri méhészeti hagyományokkal is megismerkedhetnek Lévárton. Haják 

Szabó Mária először a település polgármesterét, Halász Mártát kérdezte. 

  

Az Elek apó kútja mesemondó verseny regionális döntőjét tartották szombaton Kolozsváron. 

A Benedek Eleknek emléket állító vetélkedőt Magyarország kolozsvári és a csíkszeredai 

főkonzulátusának munkatársai találták ki, de társult a beregszászi, ungvári, kassai és 

szabadkai főkonzulátus is. Szeptemberben a Kárpát-medence minden régiójából érkeznek 

mesélő gyerekek Kolozsvárra, ahol az ünnepi gála lesz majd. Szilágyi Szabolcs a részletekről 

Mile Lajos kolozsvári főkonzult kérdezte. 

  

Mint minden évben, születésének és halálának évfordulóján is adóznak Nagyszentmiklóson a 

város világhírű szülötte, Bartók Béla emlékének. Vasárnap délután a helybeliek és a környező 

településekről érkezők koszorúkat helyeztek el a Bartók-emlékműveknél, majd a temesvári 

Camerata Banatica koncertjét hallgathatták meg az a Nákó-kastély nagytermében. Az ünnepi 

rendezvényen Lehőcz László először a főszervező Pro Bartók Társaság elnökét, Tamás 

Sándort kérte mikrofon elé. 

 

 

 


