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Nyomtatott és online sajtó 
  
 

Orbán Viktor még az európai parlamenti választások előtt Erdélybe látogat 
2019. április 2. – Krónika 

Májusban Erdélybe utazik Orbán Viktor miniszterelnök – tudta meg a Hvg.hu Kelemen 

Hunor RMDSZ-elnöktől, aki szerint közös kampányról is egyeztettek a kormányfővel a 

külhoni magyar politikai alakulatok vezetői. Kelemen Hunor annak kapcsán nyilatkozott a 

portálnak, hogy az Európai Néppárt (EPP) többi magyar tagpártjának vezetőivel együtt 

egyeztetett hétfőn Orbán Viktorral Budapesten. Az RMDSZ elnöke elmondta: közös 

kampányról is tárgyaltak a miniszterelnökkel, melynek keretében arról is megállapodtak, 

hogy Orbán Viktor május elején Erdélybe utazik. Az RMDSZ-nek biztosan lesznek olyan 

politikai üzenetei, melyek találkoznak majd a Fideszével” – erősítette meg a szövetségi elnök, 

aki gazdaságfejlesztési programról is tárgyalt Orbánnal. 

 

A csíksomlyói pápalátogatásra és erdélyi ingatlanok vásárlására különített el 
jelentős összegeket a magyar kormány 
2019. április 2. – MTI, Krónika 

Több mint hetvenmillió forinttal támogatja közvetlenül a magyar kormány az erdélyi magyar 

katolikus egyházat a Ferenc pápa csíksomlyói látogatására való felkészülés céljából. Jelentős 

támogatást kapott tevékenysége bővítésére a Sapientia Alapítvány is. A Magyar Közlöny 

április elsejei számában megjelent, Orbán Viktor miniszterelnök által aláírt határozatok 

egyike a hitéleti tevékenységhez kapcsolódó működési támogatás biztosításához és egyes 

beruházások megvalósításához szükséges kormányzati intézkedésekről rendelkezik. Ennek 

értelmében összesen 6,3 milliárd forintot (19,5 millió euró) kap beruházási terveinek 

megvalósítására, működése biztosítására a Magyar Katolikus Egyház, a Gyulafehérvári Római 

Katolikus Érsekség, a Konstantinápolyi Egyetemes Patriarchátus Magyarországi Ortodox 

Exarchátusa, valamint a Magyarországi Református Egyház. 

 

Semjén: az EMNP szövetségese a magyar kormánynak 
2019. április 3. – Krónika 

Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettessel és Szili Katalin miniszterelnöki megbízottal tárgyalt 

Csomortányi István, az Erdélyi Magyar Néppárt (EMNP) nemrég megválasztott elnöke. A 

budai karmelita kolostorban működő Miniszterelnökségen tartott megbeszélésen 

áttekintették az erdélyi magyar politika aktuális eseményeit, Csomortányi pedig vázolta az 

előtte álló elnöki munka prioritásait. Az EMNP sajtóirodájának tájékoztatása szerint 

mindannyian egyetértettek abban, hogy a május 26-i uniós választások megkülönböztetett 

fontossággal bírnak az európai keresztény kultúra és az őshonos nemzeti közösségek 

tekintetében. „Semjén Zsolt megerősítette, hogy az EMNP továbbra is szövetségese és 
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stratégiai partnere a magyar kormánynak és a jövőben is számítanak a közös munkára” – 

szerepel a közleményben. 

 

Németh Zsolt: Ukrajnának változásra van szüksége a kárpátaljai magyar 
közösséget érintően is 
2019. április 2. – MTI, Origo, Mandiner, Lokál, hirado.hu, HírTv, Propeller, Szóljon, Erdély 

Ma 

Az elnökválasztás vasárnapi, első fordulójának egyértelmű üzenete, hogy Ukrajna változást 

akar. Magyarország szintén úgy gondolja, hogy változásra van szüksége Ukrajnának a 

politikai vonalvezetését illetően, ideértve a szomszédjaival ápolt kapcsolatait, valamint a 

kárpátaljai magyar közösséget érintően is - jelentette ki Németh Zsolt, az Országgyűlés 

külügyi bizottságának elnöke Brüsszelben. Németh Zsolt az Emberi és kisebbségi jogok az EU 

szomszédságában címmel az Európai Parlamentben tartott konferencián kiemelte, olyan 

békére van szüksége Ukrajnának Oroszországgal, amely lehetővé teszi az ország nyugati 

integrációját. Az integráció ugyanakkor nem lehetséges akkor, ha a nemzeti kisebbségek 

identitását Ukrajna nem tartja tiszteletben. Nem kerülhet sor Ukrajna nyugati integrációjára, 

ha tekintélyelvű és belső közösségei közötti feszültségeket elmélyítő országgá változik. Ha a 

nemzeti kisebbségek szabad nyelvhasználatát, a kisebbségi oktatáshoz való jogát, az 

önkormányzatiság megteremtésének elvét nem tartja tiszteletben - fogalmazott Németh. 

 

Futballhagyományok magyarul – pozitív változást hozott a váradi NAC-nál az 
anyaországi akadémiai rendszer munkaprogramja 
2019. április 2. – Krónika 

Nagyváradra is eljutott a magyarországi Puskás Akadémia edzésprogramja. A Székelyföldi 

Labdarúgó Akadémia alegységeként működő NAC-nál pozitív változást hozott az új rendszer, 

ami már a toborzáskor is meggyőző érv lehet a gyermeküknek futballklubot választó szülők 

számára. A Magyarországon és Romániában is országos bajnok egykori Nagyváradi Atlétikai 

Club hagyományait követő együttes tavaly csatlakozott a Székelyföldi Labdarúgó 

Akadémiához, így azóta annak alegységeként működik. A Bihar megye székhelyéhez közel 

fekvő Hegyközpályiban tartják az edzéseiket, magyar nyelven. Az idén egyéves klub pedig 

fejlődést mutat, hiszen a kezdetben 15 gyermekkel elindított utánpótlás-nevelés mostanra 

már 52 fiatalt érint, és részt vesznek a romániai korosztályos bajnokságban is.  

 

Leállítanák a visszaállamosítási kísérletet – a kézdivásárhelyi bíróság előtt 
tüntettek az ozsdolai közbirtokosság tagjai 
2019. április 2. – Krónika, transindex.ro 

A kézdivásárhelyi bíróság épülete előtt tüntettek kedden az ozsdolai Láros Erdő- és 

Legelőtulajdonosok Egyesületének tagjai, akik a közbirtokossági erdők visszaállamosítása 

ellen tiltakoztak. A bíróságon ugyanis kedden tűzték napirendre a román államot képviselő 
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pénzügyminisztérium keresetét, amelyben az ozsdolai közbirtokossági erdőkre kiállított 

birtoklevél érvénytelenítését kérik.  

 

Kelemen Hunor: az EP-választásokra és a referendumra is mozgósítani fogunk 
2019. április 2. – maszol.ro 

Az RMDSZ az európai választásokra és a referendumra is mozgósítani fogja a választóit – 

jelentette ki a Maszolnak Kelemen Hunor. A szövetségi elnököt arról kérdezték: milyen 

álláspontot képvisel majd az elnöki hivatalban, amikor az államfő konzultációra hívja a 

pártokat a május 26-i népszavazásról.  

 

Kilakoltattak hat családot a református egyházközség ingatlanából  
2019. április 2. – maszol.ro, transindex.ro 

A Căși sociale ACUM!/Szociális lakásokat MOST! aktivista csoport tiltakozása közepette 

lakoltatott ki hat családot, összesen 25 személyt (köztük gyerekeket és fogyatékkal élőket) 

kedd reggel a végrehajtó egy kolozsvári ingatlanból, amelyet az Erdélyi Református 

Egyházközség (EREK) szamosfalvi egyházközsége kapott vissza egy restitúciós per nyomán. A 

családok helyzetére ideiglenes megoldást talált a városháza. 

 

Áder János levélben gratulált Zuzana Čaputovának 
2019. április 2. – MTI, ma7.sk 

Áder János köztársasági elnök levélben gratulált Zuzana Čaputová megválasztott szlovák 

államfőnek az elnökválasztáson elért győzelme alkalmából. Az erről szóló dokumentumot 

kedden juttatta el az MTI-hez a Köztársasági Elnöki Hivatal. "Úgy vélem, az Ön személyében 

olyan vezetőt köszönthetek a Szlovák Köztársaság államfőjének posztján, aki - hozzám 

hasonlóan - elkötelezett mind az országaink közötti, mind pedig a térségünket összefűző 

kapcsolatok fejlesztése iránt - fogalmaz a magyar államfő. 

 

Csáky Pál: a kilencvennyolcas összefogás modelljét kellene követni 
2019. április 2. – ma7.sk, bumm.sk, Felvidék Ma, Új Szó, Kökrép 

Az OľaNO-val tárgyal a Magyar Közösség Pártja egy közös ellenzéki blokk létrehozásáról a 

jövő évi parlamenti választások előtt „Igor Matovič és az MKP szempontjából is kockázatos 

egy olyan koalíció részének lenni, amelyet egy szlovák és egy magyar párt alkot. Legalább két, 

de inkább több szlovák párt, plusz az MKP alkotta koalíció lenne ideális, mert az garanciát 

jelentene arra, hogy nem vesznek el a kisebb pártokra leadott voksok sem – nyilatkozta a 

Tablet.TV-nek Csáky Pál EP-képviselő. Csáky közlése szerint az MKP-nak 100-110 ezer 

szavazója van. Bár ennyi voks a parlamentbe jutáshoz nem elegendő, de nem elhanyagolható 

a szavazóbázis. Az MKP indulhat önállóan a választásokon, de ez kockázatos vállalkozás, 

tekintve, hogy el kell érnie az 5 százalékos támogatottságot. A másik lehetőség koalícióra 

lépni a Most-Híddal, de őszintén meg kell mondanom, ennek a legnagyobb akadálya Bugár 

Béla személye és a körülötte lévő emberek – jelentette ki Csáky. 
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MKP: Ajánlatot kaptunk, de tárgyalásokra egyelőre nem került sor 
2019. április 2. – ma7.sk 

A Magyar Közösség Pártja ajánlatot kapott az OĽaNO mozgalomtól, melyet pozitívan 

fogadott, de egyelőre nem tárgyaltak a jövőbeni parlamenti választásokhoz kötődően koalíció 

létrehozásáról. Ezt Fiala Ilona, az MKP sajtótitkára közölte a TASR hírügynökséggel, reagálva 

Csáky Pál EP-képviselő Tablet.TV-nek adott nyilatkozatára. 

 

Merre halad a 70 éves Csemadok? 
2019. április 2. – ma7.sk 

A SzóBeszéd stúdiójában Pomichal Krisztián a Csemadok országos elnökét, Bárdos Gyulát 

faggatta a Csemadok tevékenységéről, az elmúlt 70 esztendő eredményeiről és nehézségeiről, 

de szó esik a jövőbe vetett hitről és a megfiatalításról is. 

 

Szlovákiai kérdőjel 
2019. április 2. – Sinkovics Ferenc – Demokrata 

Az történt, amit várni lehetett: Zuzana Čaputová, a negyvenöt éves jogász, a Progresszív 

Szlovákia nevű liberális párt volt alelnöke nyerte az államfőválasztást északi szomszédunknűl. 

Az viszont már meglepetés, legalábbis az anyaország számára, hogy a statisztikák szerint a 

felvidéki magyarok elsöprő többségi is Čaputová asszonyra szavazott. 

(A cikk teljes terjedelmében a Demokrata 2019. április 2-i számában olvasható) 

 

Pásztor István vállalna egy újabb mandátumot a VMSZ élén 
2019. április 2. – Vajdaság.ma, Pannon RTV 

Május 4-én Doroszlón tartják a Vajdasági Magyar Szövetség tisztújítóját - nyilatkozta a 

Szabadkai Magyar Rádió Napindító című műsorában Pásztor István pártelnök. Pásztor István 

elmondta: kész vállalni azt, hogy ismét a VMSZ elnöke legyen. Kifejtette: rendelkezik ötlettel, 

energiával és elszántsággal, hogy folytassa ezt a munkát, függetlenül attól, hogy a Vajdasági 

magyar Szövetségen kívüli közvélemény-formálók mit szeretnének. „Ami az elnökjelöltséget 

illeti, amennyiben a VMSZ-en belül úgy gondolják, hogy nekem ezt a feladatot folytatni kell, 

és úgy látom, hogy ez az egyértelmű meggyőződés, akkor én kész vagyok erre” – fogalmazott 

Pásztor István. 

 

Több mint 24 millió dinár támogatás a Magyar Nemzeti Tanácsnak 
2019. április 2. – Pannon RTV, Magyar Szó 

A tartományi kormány mintegy 60 millió dinárral támogatja a nemzeti tanácsok működését. 

17 nemzeti tanács részesült támogatásban. A legtöbb pénzt a Magyar Nemzeti Tanácsnak 

ítélték oda. A Magyar Nemzeti Tanács idén kicsivel több, mint 24 millió dinár támogatást 

kapott a tartománytól. Ebből közel 12 és fél millió dinárt az alaptevékenységekre, 11 millió 

800 ezer dinárt pedig a programtevékenységekre fordítnak majd – mondta el Hajnal Jenő, az 
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MNT elnöke: „Mi arra igyekszünk, hogy mind a négy fő területünkön a programokat tovább 

erősítsük, sőt nemzeti jelentőségű programjaink, eseményeink vannak és ezek mind már arra 

várnak, hogy a most kapott támogatást úgy tudjuk felhasználni, hogy ez a közösség épüljön, 

gyarapodjon.” 

 

Segítség az itthon boldoguláshoz 
2019. április 2. – Magyar Szó 

A tartományi oktatási titkárság év elején tette közzé a vajdasági felsőoktatási intézményekben 

tanuló diákok útiköltség-térítésére vonatkozó pályázatát, amelyen az idén 28 község vett 

részt. A támogatás megvalósítása érdekében a tartományi titkárság 2019-ben 20 millió dinárt 

oszt ki, az erről szóló szerződéseket írták alá tegnap a tartományi kormány épületében. Az 

idén összesen 1881 egyetemi hallgató részesült útiköltség-támogatásban. 

 

A KMKSZ Brüsszelben számolt be a kárpátaljai magyarság elleni akciókról 
2019. április 2. – Kárpátalja 

Emberi és kisebbségi jogok az EU szomszédságában címmel április 2-án konferenciát 

szerveztek az Európai Parlament épületében Brüsszelben, melynek házigazdája Bocskor 

Andrea kárpátaljai fideszes európai parlamenti képviselő. A tanácskozás fő témája a 

kárpátaljai magyarság ellen elkövetett akciók és a kárpátaljai magyarságot érő vegzálások. A 

konferencia keretében bemutatásra került a Csernicskó István, a nyelvtudományok doktora 

és Tóth Mihály, a jogtudományok kandidátusa által szerkesztett Az anyanyelvi oktatás joga. 

Közép-európai hagyományok és Kárpátalja példája című kiadvány, valamint a TV21 Ungvár 

stábja által készített Magyarellenes megnyilvánulások Kárpátalján című dokumentumfilm. 

 

A X. „Dunán innen –Tiszán túl” kárpátaljai elődöntője 
2019. április 2. – karpatalja.ma 

Március 30-án rendezték meg a X. „Dunán innen – Tiszán túl” Kárpát-medencei ifjúsági 

népművészeti tehetségkutató verseny kárpátaljai előválogatóját Tiszapéterfalván, a 

népművészetben tehetséges gyerekek számára, néptánc, népmese, népzene és népiének 

kategóriákban. Rápoti-Fekete Mónika, a népművészeti seregszemle megálmodója, 

főszervezője, nyitó beszédében hangsúlyozta, hogy a vetélkedő révén szeretnék, ha a 

felnövekvő gyermekek minél szélesebb körben megismernék a magyar népköltészet és 

népzene csodálatos világát.  

 

Egy hónap a nagydobronyi gyermekotthonért! 
2019. április 2. – karpatalja.ma 

A Magyar Református Szeretetszolgálat (MRSZ) Alapítvány tematikus gyűjtést hirdet 

áprilisban a nagydobronyi Irgalmas Samaritánus Református Gyermekotthon részére. Az 

adományokból az intézmény elavult fűtési rendszerét cserélnék ki. A korszerűsítés hiányában 

a következő télen már nem tudnak megfelelő környezetet biztosítani a gyermekek számára. 

V
a

jd
a

sá
g

 
K

á
rp

á
ta

lj
a

 

https://www.magyarszo.rs/hu/3951/kozelet/199840/Seg%C3%ADts%C3%A9g-az-itthon-boldogul%C3%A1shoz.htm
https://karpataljalap.net/2019/04/02/kmksz-brusszelben-szamolt-be-karpataljai-magyarsag-elleni-akciokrol
http://www.karpatalja.ma/karpatalja/kultura/a-x-dunan-innen-tiszan-tul-karpataljai-elodontoje/
http://www.karpatalja.ma/karpatalja/szines/egy-honap-a-nagydobronyi-gyermekotthonert/


 

 

 

Napi Nemzetpolitikai Sajtószemle – 2019. április 3. 
6 

Az 1995-ben létrehozott gyermekotthon árva, félárva vagy mélyszegénységben élő, egészséges 

vagy fogyatékkal élő kisgyermekek számára nyújt menedéket, vallási és nemzeti 

hovatartozásra való tekintet nélkül. Jelenleg 69 lány tölti mindennapjait az otthonban.  

 

XIV. Öregdiák-találkozó a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskolán 
2019. április 2. – Kárpátalja 

Hagyományosan a Rákóczi Napok keretébe illeszkedve, annak záróakkordjaként tartotta meg 

a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola (II. RF KMF) Öregdiák Szövetsége az 

Öregdiák-találkozót. A rendezvényen a főiskola egykori és jelenlegi diákjai, a tanárok, 

valamint a meghívott vendégek színvonalas előadásokon vehettek részt, és finom borok 

mellett beszélgethettek, nosztalgiázhattak. 

 
 

Elektronikus sajtó 

 

Határok nélkül 

2019. április 2. – Kossuth Rádió 

 

Az RMDSZ képviselőházi frakciója tegnap Bukarestben fogadta Kovács Elvirát, a Vajdasági 

Magyar Szövetség parlamenti képviselőjét, az Európa Tanács Parlamenti Közgyűlésének 

Esélyegyenlőségi és Diszkriminációellenes Bizottságának elnökét. A megbeszélésekről Korodi 

Attila, a Képviselőház RMDSZ frakciójának vezetője számol be Erdei Edit Zsuzsannának. 

 

Dél-Szlovákiában kevesen szavaztak az elnökválasztás második fordulójában, de akik 

elmentek, zömében Zuzana Caputovát választották. Azt a liberális jelöltet, aki több gesztust is 

tett a magyar közösség felé, ám ez nem fordult ellene, mint 10 évvel ezelőtt Iveta Radicová 

elnökválasztási kampányában, akit kihívója lényegében a "magyarkártyával", a magyar 

veszély felemlegetésével győzött le. Megváltozott volna a szlovák társadalom? Ezzel a 

kérdéssel hívta fel telefonon Öllös László politológust Haják Szabó Mária. 

 

Klinikai kórházzá szeretne előlépni a csíkszeredai megyei kórház. Ennek nemcsak anyagi 

feltételei vannak, de olyan kutatói munkát is kell kifejteni, amely a felsőfokú oktatáshoz 

kapcsolódik. Adott ehhez a marosvásárhelyi orvos és gyógyszerészképzés, de a Sapientia 

Magyar Tudományegyetem is. Erről tanácskoztak Csíkszeredában az intézmények és a 

szakma képviselői. Oláh-Gál Elvira összeállítása. 
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https://karpataljalap.net/2019/04/02/xiv-oregdiak-talalkozo-ii-rakoczi-ferenc-karpataljai-magyar-foiskolan
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A dél-erdélyi Hunyad megyében a magyarok, bár többnyire kisebbségben éltek, az elmúlt ezer 

évben számos értéket teremtettek. Ezek egy részét kötetbe gyűjtötték,  és a napokban 

mutatták be Déván. A Gáspár-Barra Réka, Kun-Gazda Gergely és Gáspár-Barra Szilárd által 

jegyzett kötet a megye épített örökségét, neves szülötteit, magyar szervezeteit és 

természetvédelmi területeit egyaránt bemutatja. Lehőcz László a szerkesztőt kérdezte a 

könyvről. 

 

Diáktoborzót nemcsak az általános iskolák első osztályai számára rendeznek Vajdaságban, 

hanem a felsőoktatásra is. A Magyar Nemzeti Tanács több éve szervez továbbtanulási 

tájékoztató körutat. Minden vajdasági középiskolába ellátogatnak, szülőértekezletet 

szerveznek a harmadik osztályos diákoknak és szüleiknek, hogy bemutassák a vajdasági 

magyar ösztöndíjprogramot. Az egyik ilyen szabadkai rendezvényen készült Németh Ernő 

összeállítása.   

 

A vajdasági Magyar Nemzeti Tanács felsőoktatási tájékoztató körútja után, egy 

iskolafokozatot visszalépve, hallgassuk meg mi a helyzet a Felvidéken, ahol hétfőn kezdődött 

el az elsősök beiratkozása.  

 

A szlovákiai közoktatásban 250 alapiskolában folyik magyar nyelvű oktatás. Az 

intézményeket, alig kevesebb, mint 30.000 tanuló látogatja, és ez a szám szinte változatlan a 

múlt évihez képest. Áprilisban iskolák, szülői munkaközösségek, társadalmi és kulturális 

szervezetek iskolaváró rendezvényekkel hívják fel a figyelmet az anyanyelvi oktatás 

fontosságára. Rozsnyó közelében található egykori megyeszékhelyen, Pelsőcön, jótékonysági 

koncertet szerveztek a helyi Dénes György Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola javára. Palcsó 

Zsóka számol be az eseményről. 

 

 


