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Nyomtatott és online sajtó 
 

Húsz marosvásárhelyi Rákóczis diáknak ajánlott fel rodostói emlékutat Potápi 
Árpád nemzetpolitikai államtitkár 
2019. április 5. – MTI, Krónika, Erdély Ma, maszol.ro, szekelyhon.ro, Magyar Nemzet, 

Híradó 

A marosvásárhelyi II. Rákóczi Ferenc Római Katolikus Gimnázium húsz kiváló diákja és 

három kísérő tanáruk vehet részt ez év őszén a Rákóczi-év keretében szervezett rodostói és 

isztambuli rendezvényeken a Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkársága 

támogatásával. A bejelentést Potápi Árpád János nemzetpolitikai államtitkár tette pénteken 

Marosvásárhelyen azon a koszorúzási ünnepségen, amelyet II. Rákóczi Ferenc szobránál 

tartottak a fejedelem beiktatása 312. évfordulóján. Az államtitkár elmondta: a rodostói 

emlékúton olyan diákok vehetnek részt, akik akár a tanulás, akár a sport, akár az önkéntesség 

területén kiemelkedő teljesítményt nyújtottak. 

 

Szilágyi Péter a floridai magyaroknál: kultúránk közösséggé formál és összefűz 
bennünket 
2019. április 7. – MTI, Magyar Nemzet, Magyar Hírlap, Lokál, Gondola 

Kultúránk közösséggé formál és összefűz bennünket – hangoztatta a floridai Daytona 

Beachen szombaton tartott hagyományőrző magyar nap ünnepségén Szilágyi Péter, a 

Miniszterelnökség nemzetpolitikai államtitkárságának miniszteri biztosa, aki háromnapos 

látogatáson tartózkodik Floridában. Szilágyi Péter pénteken diaszpóratanácskozáson vett 

részt Daytona Beachen. „Ünnepeljük magyarságunkat, ez az a titkos erő, amely összehoz, 

bárhol is éljünk a világon!” – fogalmazott az ünnepségen szép számmal megjelent magyarok 

és amerikaiak előtt Szilágyi. A hagyományőrző ünnepséget az idén már ötödik alkalommal 

rendezték meg a Florida keleti partvidékén élő magyar közösségek. A szokásos gasztronómiai 

ínyencségek és kézműves bemutatók mellett ezúttal húsvéti népi hagyományokat is 

felelevenítettek. 

 

Szili Katalin: autonómiatörekvések szempontjából zászlóshajónak tekinthető a 
Vajdaság 
2019. április 7. – MTI, Origo, Magyar Nemzet, Lokál, Magyar Szó, Körkép, PannonRTV 

Az autonómiatörekvések szempontjából zászlóshajónak tekinthető a Vajdaság - hangsúlyozta 

Szili Katalin miniszterelnöki megbízott szombaton Bácsfeketehegyen, ahol egy közéleti 

kérdésekkel foglalkozó konferencián vett részt, amit a PROKON Egyesület és a KOMPOT 

(Kolozsvári Magyar Politológushallgatók Társasága) szervezett. A miniszterelnöki megbízott 

Mit tervez a kormány, mik a realitások? címmel tartott nemzetpolitikai előadást, amelyben 

rámutatott, hogy a május 26-i európai parlamenti választásokon kiemelt hangsúlyt kap a 

magyar nemzetpolitika. Felhívta a figyelmet arra, hogy májusban Európa polgárainak 
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választaniuk kell a keresztény kultúrát őrzők és a globális-liberális kultúrát támogatók, 

valamint a bevándorlás-pártiak és az azt ellenzők között. 

 
Másfél évre kitiltották Ukrajnából Kelemen Hunor RMDSZ-elnököt 
2019. április 6. – MTI, Origo, Mandiner, Magyar Nemzet, Magyar Hírlap, hirado.hu, 

Propeller, Lokál, Körkép, Erdély Ma 

Másfél évre kitiltották Ukrajnából Kelemen Hunort, a Romániai Magyar Demokrata 

Szövetség (RMDSZ) elnökét. A hírt maga Kelemen Hunor közölte egy közösségi portálon 

annak nyomán, hogy szombaton nem engedték be az országba. Az RMDSZ elnöke Ungvárra 

szeretett volna eljutni a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség (KMKSZ) megalapításának 

harmincadik évfordulójára. Amint leírta, az ukrán határon egyórás várakozás és ellenőrzés 

után közölték vele, hogy nem léphet be Ukrajnába. Magyarázatot nem adtak a belépése 

megtagadására. Az MTI-nek részletesebben is beszámolt a történtekről: román diplomata 

útlevéllel a Záhony-Csap határátkelőn szeretett volna belépni Ukrajnába, azonban azt 

közölték vele, hogy a két társa folytathatja az utat, neki azonban vissza kell fordulnia. 

 

Kelemen Hunor szerint a bukaresti ukrán nagykövet hazudik, nem próbált 
korábban magyar útlevéllel belépni az országba 
2019. április 6. – MTI, Krónika, transindex.ro, maszol.ro, Bihari Napló 

Ukrajna romániai nagykövete szerint a kijevi hatóságok már 2017-ben kitiltották Kelemen 

Hunort az országból, és az RMDSZ elnöke azóta már próbálkozott az oda való belépéssel. A 

politikus úgy reagált: a diplomata valótlanságot állít. A diplomata – aki „abszolút 

kellemetlennek, de természetesnek” nevezi a helyzetet – Facebook-bejegyzésében közölte, az 

RMDSZ elnökének Ukrajnából való kitiltása 2017. november 3-a óta van érvényben. „Azóta 

már megpróbálkozott beutazni Ukrajna területére, magyar útlevelet felhasználva, de 

visszautasították. Mindebből kiderül, hogy jól ismerte az ukrán hatóságok döntését” – közölte 

román és ukrán nyelven posztolt bejegyzésében Ukrajna bukaresti nagykövete. 

 

Magyarország berendelte a külügyminisztériumba Ukrajna budapesti 
nagykövetét Kelemen Hunor kitiltása miatt 
2019. április 6. – MTI, Krónika, Origo, Mandiner, maszol.ro, Felvidék Ma 

Magyarország elfogadhatatlannak tekinti Kelemen Hunor RMDSZ-elnök kitiltását 

Ukrajnából, ezért Ukrajna budapesti nagykövetét hétfőre berendelték a 

Külügyminisztériumba – tájékoztatta az MTI-t Menczer Tamás, a Külgazdasági és 

Külügyminisztérium államtitkára szombaton. A Tájékoztatásért és Magyarország Nemzetközi 

Megjelenítéséért Felelős Államtitkár közleményében hangsúlyozta: már a sokadik 

elfogadhatatlan magyarellenes lépésnek tekintik, hogy Kelemen Hunort, az RMDSZ elnökét 

szombaton nem engedték be Ukrajnába. 
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KMKSZ-közgyűlés: Soha nem volt olyan nagy szükség a határozott, megalkuvás 
nélküli érdekképviseletre, mint a jelenlegi ukrajnai helyzetben 
2019. április 6. – MTI, Webrádió, hirado.hu, Propeller, maszol.ro, Erdély Ma 

Soha nem volt olyan nagy szükség a határozott, megalkuvás nélküli érdekképviseletre, mint a 

jelenlegi ukrajnai helyzetben - hangsúlyozta Brenzovics László, a Kárpátaljai Magyar 

Kulturális Szövetség (KMKSZ) elnöke szombaton Ungváron, a szövetség XXX. közgyűlésén, 

amelyen a küldöttek a kárpátaljai magyarság jelenlegi helyzetét értékelték és jövőbeni 

kilátásait vázolták. Beszámolójában Brenzovics László, a KMKSZ elnöke, az ukrán parlament 

képviselője az elmúlt három évtized tevékenységét értékelve azt hangsúlyozta, hogy a 

szövetség végig következetesen képviselte a kárpátaljai magyarság érdekeit, és ezt fogja tenni 

a jövőben is, hiszen - mint fogalmazott - soha nem volt olyan nagy szükség a határozott, 

megalkuvás nélküli érdekképviseletre, mint a jelenlegi ukrajnai helyzetben. Erre a helyzetre 

jellemzőnek és elképesztőnek nevezte, egyben határozottan elítélte, hogy az ukrán hatóságok 

megtagadták a belépést Ukrajnába a KMKSZ fórumára tartó Kelemen Hunortól, a Romániai 

Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) elnökétől, mert az ő neve is szerepel a Mirotvorec 

szélsőséges ukrán szervezet honlapjának "halállistáján". 

 

Kárpátalja támogatására rendeztek gálaműsort a Duna Palotában 
2019. április 4. – MTI, gondola.hu   

Szeretünk Kárpátalja IV. címmel rendeztek jótékonysági gálaműsort pénteken a budapesti 

Duna Palotában. Herczegh Anita, a köztársasági elnök felesége beszédében kiemelte, hogy az 

est a rahói és a gyertyánligeti Magyar Ház jövőjét kívánja könnyebbé tenni Kárpátalján. 

"Olyan helyen, ahol a magyarság már Trianon idején is kisebbségben és szórványban élt" - 

emlékeztetett, hozzátéve: a Felső-Tisza vidékén a magyar közösség ma is létezik, 

köszönhetően az elszánt magyar pedagógusoknak, a gyermekek szüleinek, akik 

iskolaválasztásukkal hitet tettek a nemzethez tartozás mellett, valamint mindazoknak, akik 

képesek voltak összeszedni a túléléshez szükséges erőforrásaikat Kárpátalja hátsó 

szegletében. A köztársasági elnök felesége felhívta a figyelmet arra is, hogy a megmaradásért 

való küzdelemben nagy szerepet vállaltak a történelmi egyházak, amelyek a szociális 

segítségnyújtáson túl magyar óvodákat és iskolákat építettek, működtettek akkor és ma is. 

 

Folytatódik a kolozsvári tévébotrány, Sebesi Karen Attila „beolvasott” Vig 
Emesének 
2019. április 5. – Krónika, transindex.ro 

Cáfolta a Román Televíziónak (TVR) tulajdonított magyarellenességet Sebesi Karen Attila, a 

köztévé kolozsvári román stúdiójának főmunkatársa. A köztévé adminisztratív tanácsának 

tagja a csatornánál nemrég felmondott Vig Emese vádjaira reagált a Kolozsvári Rádióban. Vig 

Emese a magyar szerkesztőség hátrányos megkülönböztetésével, szándékos leépítésével 
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vádolja a TVR központi és területi stúdiójának román vezetőségét. A kolozsvári kisebbségi 

szerkesztőség volt főszerkesztője a múlt héten felmondott a közmédiánál, miután hat 

hónapos fegyelmi eljárás nyomán fizetéslevonásban részesítették amiatt, hogy engedély 

nélkül készített tavaly dokumentumfilm-sorozatot az RMDSZ alapítványa felkérésére.  

 

Kilenc politikai alakulat, köztük az RMDSZ jelöltlistáját és egy független jelölt 
indulását hagyta jóvá a BEC 
2019. április 5. – MTI, Krónika, Erdély Ma, transindex.ro, maszol.ro 

Elfogadta a Központi Választási Iroda (BEC) a Szociáldemokrata Párt (PSD), a Nemzeti 

Liberális Párt (PNL) és az USR-PLUS 2020 Választási Szövetség európai parlamenti 

jelöltlistáit – írja az Agerpres. Az intézmény honlapján közzétett döntés értelmében 

ugyanakkor elfogadták a Liberálisok és Demokraták Szövetsége (ALDE), a Románia 

Haladásáért Országos Szövetség (UNPR), a Pro Románia párt, az RMDSZ, a Népi Mozgalom 

Párt (PMP) és az Egyesült Románia Párt (PRU) jelöltlistáját, valamint egy független jelölést, a 

Gregoriana Tudoranét. 

 

Jelentős összegű támogatást gyűjtött a partiumi református egyházkerület az 
üldözött keresztényeknek 
2019. április 5. – MTI, Krónika 

Nyolcmillió forintnak megfelelő támogatást gyűjtött híveitől a Királyhágómelléki Református 

Egyházkerület (KREK) az üldözött keresztények megsegítésére. Az összeget jelképesen 

pénteken adta át Csűry István püspök Azbej Tristannak, a Miniszterelnökség üldözött 

keresztények megsegítéséért és a Hungary Helps program megvalósításáért felelős 

államtitkárának. 

 
Indoklás nélkül megszüntette műsorát az Erdély TV, cenzúrát kiált Gáspárik 
Attila 
2019. április 5. – Krónika, transindex.ro, maszol.ro 

Kifogásolja és cenzúrának tekinti Gáspárik Attila, hogy indoklás nélkül megszüntette műsorát 

az Erdélyi Magyar Televízió, amelynek vezetősége ráadásul nem is értesítette az 

intézkedésről. A csatorna a műsorrács frissítésével magyarázta a lépést. A Marosvásárhelyi 

Nemzeti Színház vezérigazgatója pénteken közösségi oldalán jelentette be, hogy az Erdély TV 

levette műsoráról az Erdélyi Kávéházat, amelyet csütörtökön este kellett volna sugároznia. A 

hetente jelentkező közéleti-kulturális beszélgetőműsor – amelyet a színész-rendező nyolc éve 

vezet, bevallása szerint ingyen – vendége Zsótér Sándor volt, a budapesti Nemzeti Színház 

rendezőjével készült interjú azonban már nem tekinthető meg. Gáspárik Attila szerint csak 

pénteken reggel értesült az intézkedésről, amelyre magyarázatot nem kapott. 

 

Egy közvéleménykutatás szerint az EP-választásokon a PSD már csak második 
helyet szerezne  
2019. április 5. – transindex.ro, maszol.ro 
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Ha az európai parlamenti választásokat most vasárnap tartanák, a PSD csak a szavazatok 

21,5%-át kapná meg, ami történelmi mélypontot jelent az Európa FM által megrendelt IMAS-

felmérés szerint. Az első helyen a PNL található 25,2% -kal, míg az USR-Plus Szövetség 

harmadik 17,7%-kal. A negyedik hely Călin Popescu Tăriceanu pártjáé, 12,7%-kal - adta hírül 

a HotNews. Az felmérés készítői nem határozzák meg a bizonytalanok vagy nem szavazók 

arányát. Ha a szavazás vasárnap kerülne megrendezésre, a szavazók 25,2%-a szavazna a 

Nemzeti Liberális Párta, így a PNL átvette a vezetést a PSD-től, amely a második helyen áll, 

közel 4 százalékpontos (21,5%) különbséggel.  

 

Ingyenes felkészítőket szerveznek nyolcadikosoknak Marosvásárhelyen 
2019. április 5. – transindex.ro 

Az RMDSZ marosvásárhelyi szervezete és Novák Csaba Zoltán szenátori irodája közösen 

szervez ingyenes felkészítőket nyolcadikosoknak román és magyar nyelvből, valamint 

matematikából - jelentette be tegnap Novák Csaba Zoltán szenátor és Dr. Vass Levente 

képviselő, a marosvásárhelyi RMDSZ elnöke.  

 

Negatívan véleményezte a kormány a románellenességet büntető tervezeteket  
2019. április 5. – maszol.ro 

Negatívan véleményezte a kormány azt a két törvénytervezetet, amely börtönbüntetéssel és a 

közügyektől való eltiltással sújtaná a "románelleneséget". Az egyik jogszabályt a 

Szociáldemokrata Párt (PSD), a másikat három ellenzéki párt terjesztett be a parlamentbe. 

Mindkét tervezet lényege, hogy bűncselekményeknek minősítenék és gyűlöletkeltőnek, 

etnikai megkülönböztetésnek nyilvánítanák a „románellenes tetteket vagy magatartást”. A két 

PSD-s honatya, Șerban Nicolae és Titus Corlățean törvényjavaslata szerint egytől öt évig 

terjedő börtönbüntetést szabhatnának ki azokra, „akik nyilvánosan vagy más módon 

románellenes cselekedeteket követnek el vagy románellenes eszméket karolnak fel és 

hirdetnek”. 

 

Így állítják meg Székelyudvarhelyen a „hagymakupolás honfoglalást”  
2019. április 5. – maszol.ro 

Összesen 6,25 hektárnyi telket vásárolt meg a székelyudvarhelyi önkormányzat az ortodox 

egyháztól, amelyeken közösségi célokat szolgáló beruházásokat valósít meg – tudta meg a 

maszol.ro a városháza sajtóosztályától. A polgármesteri hivatalt azután keresték meg 

kérdéseinkkel, hogy az Országos Koalíció Románia Modernizálásáért (CNMR) nevű 

magyarellenes civil szervezet elnöke, Alexandru Cumpănaşu egy felháborodott hangvételű 

Facebook-bejegyzésben „megdöbbentőnek és hihetetlennek” nevezte ezt az adásvételt.  Azon 

értetlenkedik: miként lehetséges az, hogy Romániában, Erdélyben az ortodox egyház elad egy 

földterület egy olyan polgármesternek, aki „nem törődik a románsággal”.  

 
Elnézést kér Gáspárik Attilától és Markó Bélától az Erdély TV  
2019. április 6. – maszol.ro, transindex.ro 
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http://itthon.transindex.ro/?hir=55059&Ingyenes_felkeszitoket_szerveznek_nyolcadikosoknak_Marosvasarhelyen
https://www.maszol.ro/index.php/belfold/110287-negativan-velemenyezte-a-kormany-a-romanellenesseget-buntet-tervezeteket
https://www.maszol.ro/index.php/gazdasag/110296-igy-allitjak-meg-szekelyudvarhelyen-a-hagymakupolas-honfoglalast
https://www.maszol.ro/index.php/kultura/110322-elnezest-ker-gasparik-attilatol-es-marko-belatol-az-erdely-tv
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Közleményben kért elnézést az érintettektől szombaton az Erdély TV vezetősége nevében a 

Janovics Jenő Alapítvány elnöke, amiért az Erdélyi Kávéház műsorvezetője által korábban 

készített két interjú nem került adásba. Szép Gyula sajnálatát fejezi ki, hogy a Markó Bélával 

márciusban készített Gáspárik Attila-interjú technikai gondatlanság miatt rendkívül rossz 

hangminőségű volt, és ezért nem kerülhetett adásba. Közlése szerint a hibáért teljes 

mértékben a televízió technikusai felelősek.  

 
Kereskényi Gábor polgármesterrel és Schönberger Jenő megyéspüspökkel 
tálalkozott Hegedüs Csilla Szatmárnémetiben  
2019. április 6. – transindex.ro 

„Önkormányzataink munkáját megnehezíti a mostani bonyolult bürokratikus rendszer, ezért 

nekünk azon kell dolgoznunk, hogy egyszerűsödjenek a szabályok, hogy minél többen vegyék 

igénybe és használják az EU-s pályázatok adta lehetőségeket. Továbbá azért, hogy olyan 

életkörülményeket teremtsünk, ahol közösségként megmutatkozhatunk, ahol teljesen 

természetes nemzeti szimbólumaink használata. Május 26-án erről is döntünk" – mutatott rá 

Hegedüs Csilla képviselőjelölt Szatmárnémetiben. Az EP-képviselőjelölt Kereskényi Gábor 

polgármesterrel és Schönberger Jenő megyéspüspökkel is találkozott, akikkel Szatmárnémeti 

történelmi központjának, illetve a római katolikus templomnak a felújításáról egyeztettek.  

 

Csomortányi István EMNP-elnököt beengedték Kárpátaljára az ukrán hatóságok 
2019. április 7. – Krónika 

Kelemen Hunor RMDSZ-elnökkel ellentétben Csomortányi István EMNP-elnököt beengedte 

Kárpátaljára az ukrán határőrség, így a politikus részt vehetett és felszólalhatott a KMKSZ 

ungvári közgyűlésén. Az Erdélyi Magyar Néppárt (EMNP) vasárnapi közleménye szerint az 

alakulat élére márciusban megválasztott Csomortányi István első külhoni látogatásaként a 

Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség (KMKSZ) 30. jubileumi közgyűlésén vett részt 

Ungváron. Az ünnepi ülésen elmondott beszédében a néppárt elnöke hangsúlyozta: a 

folyamatosan változó európai politikai helyzetben még inkább felértékelődnek a 

szolidaritáson alapuló együttműködések, Erdély magyarsága pedig mindig is természetes 

szövetségeseinek és nemzettestvéreinek tekintette a kárpátaljai magyarokat. 

 

Határtalan értékközvetítés a diákok körében – a bánffyhunyadi iskola öt éve 
ápol jó kapcsolatot a budapesti Kölcsey-gimnáziummal 
2019. április 7. – Krónika 

Egymás kulturális értékeivel ismerkedhettek meg a bánffyhunyadi Octavian Goga Elméleti 

Líceum kilencedik osztályos diákjai és a budapesti Kölcsey Ferenc Gimnázium tanulói a 

Határtalanul! program keretében szervezett kirándulásokon – számolt be a Krónika 

megkeresésére Okos-Rigó Hajnal, a Kolozs megyei tanintézet aligazgatója. Elmondta, a 

magyar állam támogatásával megvalósuló tanulmányi utak során mind a tanárok, mind a 

diákok tapasztalatot cserélnek egymással. 
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http://itthon.transindex.ro/?hir=55063
http://itthon.transindex.ro/?hir=55063
http://itthon.transindex.ro/?hir=55063
https://kronika.ro/erdelyi-hirek/csomortanyi-istvan-emnp-elnokot-beengedtek-karpataljara-az-ukran-hatosagok
https://kronika.ro/szines/hatartalan-ertekkozvetites-a-diakok-koreben-n-a-banffyhunyadi-iskola-ot-eve-apol-jo-kapcsolatot-a-budapesti-kolcsey-gimnaziummal
https://kronika.ro/szines/hatartalan-ertekkozvetites-a-diakok-koreben-n-a-banffyhunyadi-iskola-ot-eve-apol-jo-kapcsolatot-a-budapesti-kolcsey-gimnaziummal
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Magyar találmányok a Háromszéken átadott babacsomagokban 
2019. április 7. – szekelyhon.ro 

Átvehették az első, több mint kétszázötven babacsomagot a háromszéki családok a 

csíkszeredai magyar főkonzulátus munkatársaitól a hétvégén a sepsiszentgyörgyi 

Gyöngyvirág utcai gyülekezeti házban. Az egyenként mintegy tízezer forint értékű, praktikus 

kellékeket – törülközőt, takarót, babahajkefét, orrszívó porszívót – tartalmazó csomagot 

minden Kárpát-medencei magyar újszülött megkaphatja Magyarország kormányától. 

 

A szatmárnémeti Kölcsey-gimnázium csapata nyerte az Örökségünk őrei 
vetélkedőt 
2019. április 7. – Krónika, maszol.ro 

A szatmárnémeti Kölcsey Ferenc Főgimnázium csapata nyerte az Örökségünk őrei – Fogadj 

örökbe egy műemléket elnevezésű örökségvédelmi versenyt. A győztes diákok a 

szatmárnémeti zsinagógát népszerűsítettek. A középiskolásokat megszólító megmérettetés 

országos döntőjét vasárnap tartották Kolozsváron, a János Zsigmond Unitárius 

Kollégiumban. A második helyen a kincses városi unitárius tanintézet diákjai végeztek, akik 

az óvári ferences kolostort fogadták örökbe. A képzeletbeli dobogó harmadik fokára pedig a 

szászrégeni Lucian Blaga Technológiai Líceum csapatának tagjai léphettek fel, akik a 

marosvécsi Kemény-kastély történetét, érdekességeit mutatták be a több mint fél éve tartó 

verseny keretében. 

 
Vincze: a magyar közösséget az egész Kárpát-medencében támadások érik 
2019. április 7. – maszol.ro 

Európai kisebbségi törvényre van szükség, hogy sehol ne űzhessenek gúnyt a magyarokból – 

véli Vincze Loránt, az RMDSZ EP-képviselőjelöltje, aki a helyi közösséggel találkozott a 

Beszterce-Naszód megyei Bethlenben. A FUEN elnöke szerint Kelemen Hunor kitiltása 

Ukrajnából, de Rareș Bogdan politikai karrierje is azt bizonyítja, hogy „a magyar 

közösségeket a Kárpát-medencében mindenütt támadások érik”.   

 

Jó gazdasági helyzetben kevesebb a konfliktus – Horváth István szociológus a 
romák helyzetéről  
2019. április 7. – maszol.ro 

A roma közösség nem határozható meg azokkal a fogalmakkal, amelyeket mi az identitás, 

netán az asszimiláció mibenlétének megfogalmazására használunk – véli Horváth István 

szociológus. A Maszol április 8., a romák nemzetközi napja alkalmából faggatta a kolozsvári 

Nemzeti Kisebbségkutató Intézet vezetőjét annak a közösségnek a helyzetéről, amelyről 

jobbára „problémaként”, nem pedig összetett kulturális-társadalmi jelenségként szokás 

beszélni.  

 

Kelemen Hunortól fél Ukrajna 
2019. április 8. – Pataky István – Krónika 
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https://szekelyhon.ro/aktualis/magyar-talalmanyok-a-haromszeken-atadott-babacsomagokban
https://kronika.ro/erdelyi-hirek/a-szatmarnemeti-kolcseysek-nyertek-az-oroksegunk-orei-vetelkedot
https://kronika.ro/erdelyi-hirek/a-szatmarnemeti-kolcseysek-nyertek-az-oroksegunk-orei-vetelkedot
https://kronika.ro/erdelyi-hirek/a-szatmarnemeti-kolcseysek-nyertek-az-oroksegunk-orei-vetelkedot
https://www.maszol.ro/index.php/belfold/110336-vincze-a-magyar-kozosseget-az-egesz-karpat-medenceben-tamadasok-erik
https://www.maszol.ro/index.php/tarsadalom/110327-jo-gazdasagi-helyzetben-kevesebb-a-konfliktus-horvath-istvan-szociologus-a-romak-helyzeter-l
https://www.maszol.ro/index.php/tarsadalom/110327-jo-gazdasagi-helyzetben-kevesebb-a-konfliktus-horvath-istvan-szociologus-a-romak-helyzeter-l
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A Krónika vezércikke szerint „sokat elárul a negyvenkét millió lakosú Ukrajna jelen 

állapotáról, hogy Kelemen Hunortól retteg. Az RMDSZ elnöke nyilván Kárpátalja 

elcsatolásának céljával utazott Ungvárra, bár arról még a szemfüles ukrán titkosszolgáknak 

sem volt tuti információjuk, hogy Magyarországhoz vagy Romániához ragasztja a tartományt 

Erdély rettenthetetlen politikusa. Mennyire egyszerű lett volna a Krímet is megtartani, ha 

időben eszmélnek Ukrajna határőrei. Határozott kézmozdulattal megálljt intenek az útra kelt 

orosz katonáknak, akik aztán a száz évre szóló kitiltással az útlevelükben megszégyenülten 

kénytelenek hazaosonni. Erről az akcióról több okból kifolyólag lemaradtak Ukrajna 

hatóságai, így maradt nekik Kelemen Hunor”. 

 

Gútán is együtt énekelték a Himnuszt 
2019. április 5. – Ma7.sk 

Megtelt a művelődési központ előtti tér pénteken Gútán, ahol a résztvevők közösen énekelték 

el nemzeti imánkat, a Himnuszt. A Zengjen a Himnuszunk elnevezésű felhíváshoz, melyet 

Zöldi Réka hirdetett meg közösségi oldalán sokan csatlakoztak. "Nem hallgathatunk, ki kell 

nyilvánítani a véleményünket, és bizony ez olyan eset, amikor hangosan kell és összefogva és 

többször" - mondta el a szervező. 

 

Bugár Béla szerint egyedül a Híd kezdte el kezelni a problémát 
2019. április 5. – Ma7.sk 

A Most-Híd elnöke erről a péntek délelőtti sajtótájékoztatóján beszélt. A Híd elnöke Peter 

Antal képviselő társaságában tartott sajtótájékoztatót. Bugár arra emlékeztetett, hogy a 

törvény elfogadása után egyedül a Most-Híd állt neki a helyzet megoldásának. Bírálta Simon 

Zsoltot, aki nyilatkozatával feszültséget szít a magyar-szlovák államközi kapcsolatokban, 

miközben ő sem utasította el a javaslatot - tartózkodott szavazásnál. Bugár ugyancsak bírálta 

a Jobbik nyilatkozatát, a párt szerinte aláásná Szlovákia és Magyarország jelenleg 

kiegyensúlyozott kapcsolatait. A Híd ezzel szemben megfontoltan igyekszik orvosolni a 

kialakult helyzetet. 

 

Már megint megszavazták… 
2019. április 5. – Ma7.sk 

A felségjelekkel mindig gond van Szlovákiában. Legutóbb a jégkorong-válogatott hokibotos 

címere verte ki a biztosítékot honanyáinknál és honatyáinknál. És ha már kiszabadult a 

dzsinn a palackból, az ügy nem maradhatott ennyiben. Megszültetett a törvénymódosítás, és 

mivel sportemberek írták – szigorúan a fair play jegyében – túlnyúltak a hokibotokon. 

Beleszőtték a himnuszt is. Nehogy már a DAC-drukkerek büntetés nélkül énekelgessék 

továbbra is a magyar himnuszt, ha éppen arra szottyan kedvük. Eddig úgy szólt a regula (13. 

§), hogy (2) Az állami himnuszt államünnepek, emléknapok, évfordulók és más jelentős 

országos vagy helyi jellegű események alkalmával játsszák vagy éneklik; más ország állami 

himnuszát akkor játsszák, ha jelen van az illető ország hivatalos küldöttsége. 
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https://ma7.sk/tajaink/gutan-is-egyutt-enekeltek-a-himnuszt
https://ma7.sk/kozelet/aktualis/bugar-bela-szerint-egyedul-a-hid-kezdte-el-kezelni-a-problemat
https://ma7.sk/kozelet/aktualis/mar-megint-megszavaztakh
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Simon Zsolt a ma7-nek: Tudtam, de nem akartam szólni 
2019. április 5. – Ma7.sk 

Simon Zsolt, a negyedik magyar párt alapítója arról nyilatkozott a ma7.sk-nak, hogy miért 

nem szavazott a himnusztörvény ellen és hogy ő is szeretne „politikát csinálni”. „A törvény 

csak „igen” szavazattal van megszavazva. Én inkább a kezemet törtem volna el, hogy egy ilyen 

törvényt az SNS (Szlovák Nemzeti Párt) műhelyéből megszavazzak. Szerettem volna látni, 

hogy a volt kollégáim a Hídból, hogy fognak majd viselkedni.” 

 
Palóc kavalkád Brüsszelben 
2019. április 5. – Ma7.sk 

Csáky Pál, az MKP EP-képviselője meghívására a palóc etnikum bemutatkozására és egy a 

palócokról szóló konferenciára került sor a Polgárok Balassagyarmatért és a Palócságért 

Alapítvány, valamint Csáky Pál irodájának szervezésében április 3-án az Európai Parlament 

épületében és a brüsszeli Balassi Intézetben. A szervezők szerint a bemutatkozó nap 

alapgondolata a szlovák-magyar országhatár mindkét oldalán élő palócság összetartozásának, 

együttes megjelenésének és közös kibontakozásuk igényének hangsúlyozása volt. „A 

bemutatkozással szeretnénk felhívni a figyelmet arra, hogy a Nyitra-vidéktől és a Garam-

mentétől szinte Kassáig élő népek egységes etnikumot képeznek életmódjukban, 

nyelvjárásukban és szokásaikban is. A bemutató kapcsán szeretnénk hangsúlyt helyezni a 

Civitas Fortissima határvédő bátorságára és Gróf Esterházy János szellemiségére is, kiemelve 

a közép-kelet-európai népek fontos szerepét, Európa jövőjében” – fogalmaztak a szervezők. 

 
Bugár: Az állami jelképekről szóló törvényt a hatályba lépése előtt módosítjuk 
2019. április 5. – Új Szó 

Andrej Kiska államfő megígérte Bugár Bélának, a Most-Híd kormánypárt elnökének, hogy 

megvétózza az állami jelképekről szóló törvényt, amely tiltja egy másik ország himnuszának 

lejátszását vagy eléneklését nyilvános rendezvényeken, amennyiben a rendezvényen nincs 

jelen az adott ország hivatalos küldöttsége. Ezt Bugár jelentette ki pénteki 

sajtótájékoztatóján, hozzátéve: a jogszabályt valószínűleg a májusi ülés elején módosítják 

majd. A törvényt a koalíciós SNS párt terjesztette be. 

 

Bugár: Ha nem sikerül eltörölni a himnusz betiltását, kilépünk a koalícióból 
2019. április 5. – Új Szó 

A Híd elnöke, Bugár Béla tegnap kijelentette, ha nem sikerül módosítaniuk a magyar 

himnusz éneklését is betiltó törvényt, akkor kiléphetnek a kormánykoalícióból. Bugár a 

parlamentben tartott sajtótájékoztatóján elmondta: "Ha kiderül, hogy a koalíciós partnerünk 

sportszerűtlenül viselkedne és a kérdéses rész mégsem kerül ki a törvényből, akkor 

egyértelműen nincs mit keresnünk ebben a koalícióban." 
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https://ma7.sk/kozelet/simon-zsolt-a-ma7-nek-tudtam-de-nem-akartam-szolni
https://ma7.sk/kozelet/simon-zsolt-a-ma7-nek-tudtam-de-nem-akartam-szolni
https://ma7.sk/kozelet/aktualis/paloc-kavalkad-brusszelben
https://ujszo.com/kozelet/bugar-az-allami-jelkepekrol-szolo-torvenyt-a-hatalyba-lepese-elott-modositjuk
https://ujszo.com/kozelet/bugar-az-allami-jelkepekrol-szolo-torvenyt-a-hatalyba-lepese-elott-modositjuk
https://ujszo.com/kozelet/bugar-ha-a-nem-sikerul-eltorolni-a-himnusz-betiltasat-kilepunk-a-koaliciobol
https://ujszo.com/regio/rigo-konrad-a-magyar-kulturanak-szlovakiaban-is-nagy-vonzereje-van
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Rigó Konrád: A magyar kultúrának Szlovákiában is nagy vonzereje van 
2019. április 5. – Új Szó 

Az idén januárban megnyitott Márai-ház népszerűsítéséről tárgyalt a hét közepén Kassán 

Rigó Konrád (Híd), a kulturális minisztérium államtitkára. A tárgyaláson a Szlovák 

Turisztikai Képviselet és a budapesti Szlovák Intézet képviselői, illetve a városi turizmust 

kezelő Visit Košice idegenforgalmi iroda tagjai is részt vettek. 

 
A magyar iskola fenntartása közösségünk iránti kötelesség 
2019. április 6. – Ma7.sk 

Javában zajlanak az iskolai beíratások. Ilyenkor derül ki, hogy a felvidéki magyar szülők 

milyen jövőt szánnak a gyermekeiknek, s azzal együtt közösségünknek. Kiss Beátával, az MKP 

oktatásért és kultúrpolitikáért felelős alelnökével beszélgettünk az oktatásügy problémáiról, 

és arról, mind ezek hogyan befolyásolják a megmaradásunk szempontjából kulcsfontosságú 

anyanyelvi oktatás helyzetét. 

 

Szlovákiai Református Keresztyén Egyház: a himnusztörvény a lelkiismereti 
szabadság durva megsértése 
2019. április 6. – Ma7.sk, Felvidék Ma 

A Szlovákiai Református Keresztyén Egyház Zsinati Tanácsa, mint az egyház kormányzó 

szerve az alábbi nyilatkozatot hozza a Szlovák Köztársaság Nemzeti Tanácsa által 2019. 

március 27-én megszavazott 63/1993 törvénymódosítása kapcsán, mely a nemzeti himnuszok 

korlátozását jelenti. A Szlovákiai Református Keresztyén Egyház tagjainak, gyülekezeteinek 

és testületeinek többsége magyar. Egyházunknak a lelkiismereti és vallásszabadságból 

adódóan elidegeníthetetlen joga, hogy a magyar himnuszt, mint nemzeti imádságunkat és 

liturgiánk egy elemét, hittel énekelhesse. 

 

Közös himnuszéneklés, flashmob – a magyarok tiltakozó eseményekkel 
reagálnak a himnusztiltó törvényre 
2019. április 6. – Körkép 

A fű alatt átvitt törvénymódosító javaslat hatalmas felháborodást váltott ki a magyarok 

körében nemcsak határainkon belül, de azon túl is. A himnusztiltó törvényre reagálva a 

magyarok folyamatosan jelentik be azokat a tiltakozó eseményeket, melyeknek célja a 

nemzeti imánk betiltásával kapcsolatos felháborodás és elégedetlenség kifejezése. 

 

Pedagógustalálkozó – a múltból a jövőbe tekintve 
2019. április 7. – Ma7.sk, Új Szó 

Végéhez érkezett a Szlovákiai Magyar Pedagógusok XXV. Országos Találkozója. Míg a 

rendezvény első napja leginkább a múltról, az elmúlt negyedszázadról szólt, a másodikon már 

a jövőbe tekintettek a szakmai konferencia előadói és résztvevői. Vasárnap Halász Gábor 

oktatáskutató, a budapesti Eötvös Lóránd Tudományegyetem Pedagógiai és Pszichológiai 

karának tanára tartott előadást, majd pódiumbeszélgetésre került sor. Fodor Attila, a 
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https://ujszo.com/regio/rigo-konrad-a-magyar-kulturanak-szlovakiaban-is-nagy-vonzereje-van
https://ma7.sk/kozelet/a-magyar-iskola-fenntartasa-kozossegunk-iranti-kotelesseg
https://ma7.sk/kozelet/aktualis/szlovakiai-reformatus-keresztyen-egyhaz-a-himnusztorveny-a-lelkiismereti-szabadsag-durva-megsertese
https://ma7.sk/kozelet/aktualis/szlovakiai-reformatus-keresztyen-egyhaz-a-himnusztorveny-a-lelkiismereti-szabadsag-durva-megsertese
https://korkep.sk/cikkek/mindennapjaink/2019/04/06/kozos-himnuszenekles-flashmob-a-magyarok-tiltakozo-esemenyekkel-reagalnak-a-himnusztilto-torvenyre/
https://korkep.sk/cikkek/mindennapjaink/2019/04/06/kozos-himnuszenekles-flashmob-a-magyarok-tiltakozo-esemenyekkel-reagalnak-a-himnusztilto-torvenyre/
https://ma7.sk/kozelet/oktatas/pedagogustalalkozo-n-a-multbol-a-jovobe-tekintve
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Comenius Pedagógiai Intézet igazgatójának vezetése mellett Tímár Lívia, az Állami 

Pedagógiai Intézet tudományos munkatársa, Kosár Mónika, az Állami Tanfelügyelet 

tanfelügyelője, Szabó Edit, a Selye János Egyetem adjunktusa, Prékop Mária, az oktatási 

tárca Nemzetiségi és Inkluzív Oktatásért Felelős Főigazgatóságának vezetője és Czibor 

Angelika, a hetényi Tarczy Lajos Alapiskola igazgatója beszélgetett a szlovákiai magyar 

oktatás jövőjéről. 

 

Pásztor az EP-választásokról: Szavazásra buzdítjuk a magyarokat 
2019. április 7. – Vajdaság MA 

Arra buzdítjuk a magyarokat, hogy szavazzanak az európai parlamenti választásokon, 

jelentette ki Pásztor István, a Vajdasági Magyar Szövetség (VMSZ) elnöke. „Nem helyénvaló, 

hogy Szerbiát az Európai Unió előszobájában várakoztatják, s az Európai Parlament 

munkájában való részvétel által arra fogunk törekedni, hogy az integrációs folyamat 

felgyorsuljon” – üzente az RTS-nek adott interjúban Pásztor. 

 

A nemzetpolitikáról tartottak ifjúsági konferenciát Bácsfeketehegyen 
2019. április 7. – Vajdaság MA, Pannon RTV 

Szili Katalin: A gazdasági támogatás, mint például a vajdasági is, pontosan azt célozza, hogy a 

családok, a közösségek, a különböző vállalkozók lehetőséget kapjanak arra, hogy a 

szülőföldön maradást számunkra biztosítani lehessen. 

„Töltsük meg tartalommal Kárpát-medencét!” címmel szerveztek ifjúsági konferenciát 

szombaton délután Bácsfeketehegyen. Dr. Szili Katalin miniszterelnöki megbízott Mit tervez 

a kormány, mik a realitások? címmel szólalt fel a pódiumbeszélgetésen. 

 

Szakmai tanácskozás nemzeti tragédiánkról 
2019. április 8. – Magyar Szó  

Szabadka Város Kegyeleti Bizottságának felkérésére a Vajdasági Pax Romana és a Magyar 

Nemzeti Tanács szombaton akkreditált szakmai tanácskozást szervezett történelemtanárok 

részére Szabadkán. Az eseménynek a városháza adott otthont. A második alkalommal 

megtartott rendezvény témája az 1944–45-ös, magyarellenes partizán megtorlások 

világpolitikai háttere volt. Hajnal Jenő, a Magyar Nemzeti Tanács elnöke a sajtó 

képviselőinek elmondta, hogy a tanácskozás a történelemtanároknak, rajtuk keresztül pedig a 

fiataloknak szól. 

 

„Nagy reményekkel kecsegtető fesztivál volt az idei” 
2019. április 8. – Magyar Szó 

Pénteken sikeresen lezajlott a Középiskolások Szín- és Filmművészeti Vetélkedője a zentai 

Művelődési Házban, ahol a nagyérdemű négy színdarabot és tizenkét rövidfilmet tekinthetett 

meg a teljes napon át tartó rendezvényen. Sőt mindezen túl este, amíg a zsűri meghozta 
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https://www.vajma.info/cikk/vajdasag/23545/Pasztor-az-EP-valasztasokrol-Szavazasra-buzditjuk-a-magyarokat.html
https://www.vajma.info/cikk/vajdasag/23543/A-nemzetpolitikarol-tartottak-ifjusagi-konferenciat-Bacsfeketehegyen.html
https://www.magyarszo.rs/hu/3955/vajdasag_szabadka/200071/Szakmai-tan%C3%A1cskoz%C3%A1s-nemzeti-trag%C3%A9di%C3%A1nkr%C3%B3l.htm
https://www.magyarszo.rs/hu/3955/vajdasag_zenta/200072/%E2%80%9ENagy-rem%C3%A9nyekkel-kecsegtet%C5%91-fesztiv%C3%A1l-volt-az-idei%E2%80%9D.htm
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döntését, Ady 100 címmel a Művészeti Akadémia Drámaművészeti Tanszékének másodéves 

hallgatói Ady Endre halálának 100. évfordulójáról emlékeztek meg egy összeállítással. 

 

Szijjártó Péter: a kárpátaljai magyar kisebbség jogainak csorbítása a NATO 
értékközösségének semmibevétele is 
2019. április 5. – MTI, karpatalja.ma 

A NATO a történelem legsikeresebb katonai szövetsége – hangoztatta Szijjártó Péter 

külgazdasági és külügyminiszter azon a kerekasztal-beszélgetésen, amelyet a washingtoni 

lengyel nagykövetség rendezett helyi idő szerint csütörtökön a NATO-bővítés tanulságairól és 

az észak-atlanti szövetség jövőjéről. A NATO jubileumi külügyminiszteri tanácskozása 

alkalmából rendezett konferencián Szijjártó Péter mellett Tomás Petrícek cseh és Jacek 

Czaputowicz lengyel külügyminiszter vett részt. A miniszter szólt Ukrajnáról is, utalva az ott 

élő őshonos magyar kisebbség helyzetére, jogaik csorbítására. Úgy vélekedett, hogy a 

kárpátaljai magyar kisebbség jogainak csorbítása a NATO értékközösségének semmibevétele 

is. 

 

Elstartolt a Kárpát-medencei Fiatal Vállalkozók Konferenciája és Találkozója 
2019. április 5. – karpatalja.ma 

A Kárpátaljai Fiatal Magyar Vállalkozók Szövetsége (KFMVSZ) és a Magyar Ifjúsági 

Konferencia (MIK) első ízben rendezte meg a Kárpát-medencei Fiatal Vállalkozók 

Konferenciáját és Találkozóját április 4-7. között. A hagyományteremtő rendezvénynek a 

makkosjánosi Hotel Helikon ad otthont. A program célja a Kárpát-medencei fiatal magyar 

vállalkozók kapcsolatépítési lehetőségeinek biztosítása, az egymástól való tanulás, valamint a 

szakmai fejlődés elősegítése. A konferencia nyitórendezvénye igei köszöntővel kezdődött, 

melyet Zán Fábián Sándor, a Kárpátaljai Református Egyházkerület püspöke, valamint 

Levcsenkó Róbert, görögkatolikus espereshelyettes tolmácsolt. 

 

Zelenszkijék közzétették, hogyan készülnek fellépni a korrupció ellen 
2019. április 7. – karpatalja.ma 

Volodimir Zelenszkij ukrán ellenzéki elnökjelölt kampánycsapata vasárnap közzétette az 

interneten azokat a lépéseket, amelyekkel szerintük megfékezhető a kiterjedt korrupció 

Ukrajnában. Az elnökválasztás egy hete megtartott első fordulóját a nem hivatalos 

végeredmény szerint Zelenszkij, a Nép Szolgája (Szluha Narodu) párt jelöltje nyerte több 

mint 30 százalékos eredménnyel. A második Petro Porosenko hivatalban lévő elnök lett a 

voksok 15,95 százalékával, így ők ketten jutottak be az április 21-i második fordulóba. 

 

Zelenszkij: első lépésként tűzszünetet kell elérni a Donyec-medencében 
2019. április 7. – karpatalja.ma 

Volodimir Zelenszkij ukrán elnökjelölt szerint a Donyec-medencei válság rendezésének első 

lépése, hogy valódi fegyvernyugvást érjenek el a térségben. Erről abban az interjúban beszélt, 
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http://www.karpatalja.ma/karpatalja/nezopont/szijjarto-peter-a-karpataljai-magyar-kisebbseg-jogainak-csorbitasa-a-nato-ertekkozossegenek-semmibevetele-is/
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http://www.karpatalja.ma/karpatalja/kozelet/zelenszkijek-kozzetettek-hogyan-keszulnek-fellepni-a-korrupcio-ellen/
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amelyet vasárnap adott az Ukrajina televíziónak. “Mindenki érti, hogy a fő feladat nem 

egyszerűen megállítani a háborút, hanem megtenni az első lépést. Beszüntetni a tüzet” – 

fejtette ki. “Nem engedhetünk meg magunknak hosszú folyamatot, mert minden nap azzal a 

hírrel kezdjük a reggelt, hogy hány katonánk halt meg Keleten” – fogalmazott Zelenszkij. 

Megjegyezte: abban is mindenki egyetért, hogy a rendezésre életre hívott minszki 

formátumot meg kell reformálni. 

 

Alsóőri termékek az Ínyenc Vásáron 
2019. április 5. – volksgruppen.orf.at  

Első alkalommal rendeztek hétfőn ínyenc vásárt (Genussgipfel) a szalónaki várban. A 

szervező Erlebnisparadies Südburgenland szervezésében 61 termelő mutatta be termékeit 

egymásnak és az érdeklődő publikumnak. A látogatók magyar termelő portékáját is 

kóstolhatták. 

 

Böjti hangverseny Felsőpulyán 
2019. április 5. – volksgruppen.orf.at 

Joseph Haydn A Megváltó hét szava a keresztfán című műve hangzik majd el magyar 

művészek előadásában április 7-én, vasárnap 16 órától a középpulyai plébániatemplomban. A 

zenei délutánt a Közép-burgenlandi Magyar Kultúregyesület is támogatja. 

 

Új elnököt választott a KBMKE 
2019. április 7. – volksgruppen.orf.at 

Április 6-án, a felsőpulyai Krail vendéglőben tartotta tisztújító közgyűlését a Közép-

Burgenlandi Magyar Kultúregyesület. A tagság új elnöknek Kantor Christiant választotta 

meg. Elődje, Kulman Sándor 2011 óta vezette eredményesen az egyesületet. 

 

 

Elektronikus sajtó 

 
Öt kontinens 

2019. április 6. – Duna World 

 

Márciusban rendezik és négy napon keresztül tartja izgalomban az irodalom szerelmeseit. Ez 

a Párizsi Könyvszalon, amely minden évben rengeteg érdeklődőt vonz. Így volt ez 

természetesen idén is.  
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https://volksgruppen.orf.at/magyarok/stories/2974376/
https://volksgruppen.orf.at/magyarok/stories/2974374/
https://volksgruppen.orf.at/magyarok/stories/2974597/
https://www.mediaklikk.hu/video/ot-kontinens-2019-04-06-i-adas-3/
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Bécstől Los Angelesig repítette a tehetsége. Sikeres zeneszerzőként és jazz-zongoristaként lett 

elismert Amerikában Szabó Dániel.  

 

A Los Angeles-i Szent István Római Katolikus Templom 1928 óta szolgálja a magyar hívőket. 

Mintegy 150 ezren vallják magukat magyar származásúnak. A közösség nagy álma vált valóra, 

amikor  a közelmúltban felavatták államalapító királyunk mellszobrát. 

 

A kanadai magyarok igen aktív közösségi életet élnek. Ezúttal egy főzőklubról adhatunk hírt, 

ahol a magyar fiatalokat beveszetik a magyar gasztronómia rejtelmeibe.  

 

Óvoda, iskola, cserkészet egy helyen. A Bostonban lévő magyar iskola célkitűzései ugyan 

részben megegyeznek a világ más országaiban működő hasonló tanintézményekével, mégis 

különbözik mindegyiktől. 

 

Azt tartja a régi mondás, bárhová megyünk is, magyarokkal mindig találkozhatunk, legyen az 

a világ bármely szeglete. Így van ez Buenos Airesben is, ahol szépszámú magyar közösség él. 

 

 

Térkép 

2019. április 6. – Duna World 

 

80 vajdasági magyar családot ajándékozott meg babacsomaggal a Nemzetpolitikai 

Államtitkárság Palicson. A külhoni magyar gyerekek éve kapcsán azon családok kaphattak 

babacsomagot, akik 2018-ban a köldökzsinór program keretében igényelték az anyasági 

támogatást-, amelynek 2/3-át külhoni családok kérték, 15%-uk pedig a Vajdaságból 

jelentkezett. Az anyaországi támogatással további gyerekvállalásra szeretnék ösztönözni a 

fiatal családokat.   

 

Vajdaság után folytassuk Erdélyben mai Kárpát-medencei barangolásunkat, ahol gyönyörű 

festett-faragott székely kapukkal találkozhatunk. Az egyedi szimbólumokban gazdag kapuk 

ma már nem csak falusi porták bejáratát, hanem települések határát is díszítik. Egy lelkes 

tanárnő tettrekészségének nyomán ezeket az építészeti remekműveket –régieket és újakat is- 

szeretnék nyilvántartásba venni Hargita megyében. A székelykapu-tár interneten is elérhető 

lesz. Így remélhetőleg nemcsak a régiek megmentését segíti, hanem az újak készítéséhez is 

segítséget nyújt.  

https://www.mediaklikk.hu/video/terkep-2019-04-06-i-adas/


 

 

 

Napi Nemzetpolitikai Sajtószemle – 2019. április 8. 
15 

 

Arról már bizonyára hallottak, hogy 5 évvel ezelőtt összedőlt, a Ceausescu érában vízzel 

elárasztott Bözödújfalu római katolikus temploma. A falu egykori lakói minden évben 

találkoznak. Tavaly pedig letették az új templomnak az alapkövét. Az Összetartozás temploma 

közösségi adományokból épül és bár még mindig szükség van az építkezéshez 90 ezer euróra, 

a munkálatok megkezdődtek. A Bözödújfaluért Egyesület tervei szerint augusztusban adnák 

át az emlékezés templomát, amely a romániai  falurombolására emlékezteti majd az utókort. 

   

Jótékonysági koncert-sorozattal gyűjtött Böjte Csaba és a Nem adom fel zenekar a Hargita 

Megyei Mozgássérültek Szervezetének Székelyföldön. Az erdélyi civil szervezet közösségi 

adományokból épít rehabilitációs központot Csíkszeredában, ám az akadálymentesített 

épület befejezéséhez még mindig euró százezrek kellenek. Csak Hargita megyében több mint 

10 ezer olyan ember él, aki mozgásában korlátozott. Fogyatékkal élők segítettek 

sorstársaiknak Máréfalván, Csíkszeredában, Székelyudvarhelyen és Gyergyószentmiklóson, 

ezreknek mutatva példát segíteni akarásból és együttérzésből. 

 

Az anyanyelve a hobbija, annak a királyhelmeci pedagógusnak, aki nem csak a gyerekekkel 

foglalkozik az iskolában, hanem esténként színjátszókört  is vezet felnőtteknek. A színjátszó 

csoportnak Szlovákia legkeletibb csücskében kulcsfontosságú szerepe van, hiszen a zömében 

magyarok lakta Bodrogköz és Ung-vidék településein nincs állandó színtársulat.  

 

Ha akad olyan Önök között, aki nem a 20 fokos meleget szereti, hanem a hűvösebb időt, 

annak ajánlom figyelmébe a Székely Kerge Olimpián készült riportunkat, ahol fúrt-faragott, 

szegezett, ragasztott járgányok versenyeztek. De ajánlom azoknak is, akik szeretik a székely 

humort! A hargitai sípályán idén versenyzett a Székely Titanic, és a fürdőkádban utazó medve 

is.  

 

Határok nélkül 

2019. április 5. – Kossuth Rádió 

A szlovák parlament március 27-én olyan törvénymódosítást fogadott el, amely szerint 

büntethető az idegen himnuszok, köztük a magyar eléneklése. Az ügy április 3-án robbant ki, 

először a felvidéki magyar sajtóban, mára azonban óriási felháborodást, reakciók sorozatát, 

de főleg magyarázkodásokat váltott ki. Haják Szabó Mária összeállítása. 

 

A Vajdasági Magyar Szövetség hétfőn kezdi meg az európai parlamenti választási kampányát. 

A pártnak saját jelöltje lesz a FIDESZ-KDNP listáján. A Vajdaságban több mint 50 ezer kettős 

állampolgár nyilatkozott úgy, hogy szavazni szeretne. A VMSZ a kampányrendezvényeken a 

https://www.mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth?date=2019-04-05_18-02-00&enddate=2019-04-05_18-40-00&ch=mr1
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levélben történő szavazás technikai részleteiről is tájékoztatja majd a polgárokat. Pásztor 

István pártelnök mai, szabadkai sajtótájékoztatójáról jelent Németh Ernő. 

 

Miért támogatja az RMDSZ az államfő kezdeményezését, amely vélhetően magas részvételt 

generál, és ez pont nem jó az RMDSZ-nek. Az EP választásokon az RMDSZ mindig akkor ért 

el jó eredményt, ha viszonylag kevesen mentek el szavazni, viszont ezen belül sok volt a 

magyar szavazó. Csoma Botond RMDSZ-es parlamenti képviselőt Szilágyi Szabolcs kérdezte. 

 

A marosvásárhelyi katolikus líceum –amely II. Rákóczi Ferenc nevét viseli - tegnap, a Rákóczi 

emlékhét ünnepi rendezvényén az iskola által alapított Rákóczi díjjal tüntette ki azokat a 

személyiségeket, akik kitartó munkájukkal hozzájárultak az oktatási intézmény  tavalyi 

újraalapításához. Erdei Edit összeállításában először a kitüntetett Potápi Árpád János 

államtitkárt halljuk.  

 

Erdélyben jó féléve alakult meg a magyar kormány által támogatott falugazdász-hálózat. Az 

agrárminisztérium szakmailag folyamatoson támogatja a falugazdászokat, ezek közé tartozik 

a képzés is. De milyen tudással segítik a falugazdászokat, erről kérdezte Oláh-Gál Elvira a 

képzés oktatóit, és résztvevőit.  

 

Vajdaságban Harmath Károly ferences rendi szerzetes a Poverello Alapítványon keresztül 

létrehozta a három Lurkóházat, hogy segítse a rászoruló gyerekeket. A Lurkóházak most egy 

határon átívelő IPA programban fóliasátrak kiépítéséhez kaptak támogatást. Hogy mit 

termelnek a fólia alatt, kinek az irányításával, és lesz-e ennek jövője erről érdeklődött a sátrak 

átadásán Ternovácz István. 

 

Határok nélkül 

2019. április 6. – Kossuth Rádió 

Hagyomány és mesterség. Felvidéken, az elmúlt hétvégén tartotta az esztendő első közösségi 

rendezvényét a Magyar Örökség díjas: Gömöri Kézművesek Társulása. A várhosszúréti 

kézművesház udvarán szervezett vásári forgatagban, a hosszú téli esték után először 

találkoztak a hagyományos népi mesterségek képviselői, a kistermelők és a gyógynövényesek. 

Palcsó Zsóka járt a várhosszúréti forgatagban. 

 

Még ma is kerülnek elő ismeretlen Kosztolányi szövegek – hangzott el a 26. Kosztolányi 

Dezső Napokon, amit minden évben március 29-én, a neves költő és író születésének napján 

rendeznek meg szülővárosában, Szabadkán. A szakmai tanácskozáson kívül szavalóversenyt 

és irodalmi videoblog bemutatót is tartottak a diákok számára. A tanácskozás előtt készült 

https://www.mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth?date=2019-04-06_18-02-10&enddate=2019-04-06_18-40-10&ch=mr1
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Németh Ernő összeállítása, amelynek első megszólalója Mihályi Katalin, a szervezőbizottság 

tagja. 

 

Álmok és Csodák – a Délvidéken élő Gyólai Karolina két verseskötetének címe. A nők 

életérzésit, boldogságát és fájdalmait próbálja költemények által kifejezni. Karolina úgy érzi, 

teljes az élete: a magyarkanizsai egészségház igazgatónőjeként sikeres a munkájában, 

ugyanakkor egy szerető család veszi körül. Habár magyarországi kiadók is érdeklődtek a 

versek iránt, azok mégis magánkiadásban jelentek meg, mert úgy gondolta, költeményei 

nagyon személyesek, valójában gyermekei számára jegyezte le, hogy megőrződjenek. A 

könyvbemutatók ennél többről szólnak… Gyólai Karolina beszélgetőtársa ismét  Németh 

Ernő. 

 

Az aradi Csiky Gergely Főgimnáziumban mutatták be Nagy Gizella Szellőtitok című könyvét. 

A köztiszteletnek örvendő szentleányfalvi, de évtizedeken át Aradon tanító nyugalmazott 

magyartanárnak ez a második verseskötete, tulajdonképpen folytatása az elősnek. Az elmúlt 

időszakban Aradon megjelent memoárok, helytörténeti vagy a társadalompolitikai 

kiadványok után más műfajban jelentkezik a szerző: sok humorral és nyelvi játékkal 

fűszerezett, de a közvetlen környezetünkben rejlő szépségeket felmutató gyerekversekkel, 

amelyek a felnőttek számára is tartogatnak mondanivalót. Pataky Lehel Zsolt összeállítása a 

könyvbemutatón készült. 

 

Az iménti beszélgetésekből azt is megtudtuk, hogyan kívánják megtartani az aradi közösség 

számára a magyar fiatalokat. Hasonló a helyzet, hasonlóak  a módszerek a szilágysági 

Désházán, ahol szinte még ma is a mindennapok része a néptánc, a népi kultúra. A kisleány 

boldogan táncol a dédnagymama kilencven esztendős népviseletében, a fiú nagyapjától lesi el 

a tánc lépéseit. S az eredmény? Egy össze- és megtartó közösség, ahová jó hazatérni, sőt, amit 

nem is érdemes elhagyni. Oláh Edit és Nagy Róbert a kalauzunk a désházi református 

templomban, amelyet a gyülekezet saját erőből épített több mint másfél évtizedig: 1841-től 

1857-ig minden bizonnyal a korábbi templom helyén. 

 

Határok nélkül 

2019. április 7. – Kossuth Rádió 

Kaplony elsősorban a Károlyi család temetkezési helyéről híres, az Ybl Miklós tervezte kripta 

és templom méltó látványossága a településnek. A Nagykárolytól pár km-re a Kraszna partján 

fekvő településen a napokban állították fel Munkácsy Mihály családjának sírján az obeliszket, 

amely hirdeti a késői utókornak, hogy  Lieb Mihály - a Munkácsy nevet később vette fel - ősei 

között többen is a szatmári Kaplonyhoz kötődnek. Zsoldos Barnabás összeállítása az 

emlékmű leleplezésén készült.  

https://www.mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth?date=2019-04-07_18-02-00&enddate=2019-04-07_18-40-00&ch=mr1
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A lippai Degré Alajos Olvasókör a névadó születésének 200. évfordulóján emléktáblát avatott 

a Maros-parti városban a márciusi ifjak, a Tízek Társasága tagjának. Az olvasókör ülésére 

meghívták Degré Alajos dédunokáját, Degré Andrást, aki felolvasást tartott. Pataky Lehel 

Zsolt még az ülés előtt kérte mikrofon elé a vendéget, de előbb halljuk Czernák Ferencet, a 

Degré Alajos Olvasókör elnökét. 

 

Az 1848–49-es szabadságharc leverése után a megszállt Magyar Királyság déli részén, a Szerb 

Vajdaság és Temesi Bánság egy osztrák közigazgatási egységként jött létre.  Majd 1860-ban az 

októberi diploma rendelkezései révén szűnt meg. Az osztrák-magyar kiegyezés pedig 

hosszabb időre megszabta a nemzetiségi mozgalmak lehetőségeit az Osztrák–Magyar 

Monarchia területén.  A közelmúltban konferenciát tartottak a Délvidéki kutatóközpont 

szervezésében Szegeden, ahol Zakar Péter történész professzor, a Kutató központ vezetője az 

Osztrák – Magyar Monarchia 1848 utáni nemzetiségi politikájának egy érdekes történetét 

ismertette, mely bepillantást enged a délvidéki történelem kulisszái mögé. A történészt Tráser 

László kérdezte.  

 

Népzenétől és énekszótól volt hangos a múlt hétvégén Újvidék központja.  Az Újvidéki Rádió 

M-stúdiójában harmincnegyedszer tartották meg a Szólj síp, szólj! - általános iskolások 

népzenei vetélkedőjét. A Vajdasági Magyar Pedagógusok Egyesületének Népzenei 

Szakosztálya és az Újvidéki Rádió által szervezett vetélkedőn több mint 650 gyerek állt 

színpadra. Az általános iskolások népzenei rangadójáról – ahol mindenki csak nyerhetett – 

Ternovácz Fanni riportját hallják.   

 

 


