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Nyomtatott és online sajtó 
 

A KKM bekérette Ukrajna budapesti nagykövetét 
2019. április 8. – MTI, kormany.hu, PestiSrácok, Lokál,  karpatalja.ma, Kárpátalja, 

Erdély.ma, Híradó, ATV, Webrádió 

A Külgazdasági és Külügyminisztérium (KKM) bekérette hétfőn a budapesti ukrán 

nagykövetet Kelemen Hunor kitiltása miatt Ukrajnából - közölte a tárca az MTI-vel. Azt írták: 

"a leghatározottabban kikérjük magunknak az újabb magyarellenes provokációt, az ukrán 

parlament és kormány folyamatos magyarellenes döntései elfogadhatatlanok". Kiemelték: 

Magyarország "a tisztességtelen ukrán lépések ellenére" többfajta egészségügyi és 

humanitárius segítséget nyújt Ukrajnának, "az ukrán vezetők viszont a magyarokat 

ellenségnek tekintik, ez felháborító és elfogadhatatlan".Kelemen Hunor, a Romániai Magyar 

Demokrata Szövetség (RMDSZ) elnöke szombaton közölte, hogy másfél évre kitiltották 

Ukrajnából. Az RMDSZ elnöke Ungvárra szeretett volna eljutni a Kárpátaljai Magyar 

Kulturális Szövetség (KMKSZ) megalapításának harmincadik évfordulójára, de - írta -, az 

ukrán határon egyórás várakozás és ellenőrzés után közölték vele, hogy nem léphet be 

Ukrajnába. Magyarázatot nem adtak a belépése megtagadására. Menczer Tamás, a KKM 

államtitkára szombaton közölte, hogy Magyarország elfogadhatatlannak tekinti Kelemen 

Hunor kitiltását Ukrajnából, ezért bekéretik az ukrán nagykövetet. 

 

A román külügyminisztérium tájékoztatást kért Ukrajna bukaresti 
nagykövetségétől Kelemen Hunor kitiltásának okairól 
2019. április 8. – MTI, Origo, Krónika, transindex.ro, karpatalja.ma 

A román külügyminisztérium tudomásul vette, hogy a magyar-ukrán határon szombaton 

átkelni szándékozó Kelemen Hunor romániai parlamenti képviselőt az ukrán hatóságok nem 

engedték be az országba, és a döntés okairól tájékoztatást kért Ukrajna bukaresti 

nagykövetségétől. A román külügyminisztérium által keddre virradóra kiadott, az MTI 

bukaresti irodájához is eljuttatott közlemény szerint az incidensről Kelemen Hunor telefonon 

értesítette Teodor Melescanu román külügyminisztert. A kommüniké megjegyzi, hogy a 

külföldiek Ukrajnából történő kitiltásáról kizárólag az ukrán hatóságok döntenek, az 

Ukrajnában akkreditált külképviseleteknek és konzuli hivataloknak semmilyen szerepük 

nincs ebben az adminisztratív eljárásban. Az ilyen döntések ellen kizárólag az érintettek 

fellebbezhetnek az ukrajnai igazságszolgáltatásnál - zárul a román külügyminisztérium 

közleménye. 

 

Európai fórumokat tájékoztatott ukrajnai kitiltásáról Kelemen Hunor – 
Budapest szerint provokáció történt, Bukarest hallgat 
2019. április 8. – Krónika, maszol.ro, transindex.ro, Bihari Napló, hirado.hu, Nyugati Jelen 

Kelemen Hunor levélben kért magyarázatot Ukrajna bukaresti nagykövetségétől kitiltása 

ügyében, amiről egyúttal nemzetközi fórumokat is tájékoztatott. A román 
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https://pestisracok.hu/a-kulugyminiszterium-bekerette-az-ukran-nagykovetet-kelemen-hunor-kitiltasa-miatt/
https://www.origo.hu/nagyvilag/20190409-a-roman-kulugyminiszterium-tajekoztatast-kert-ukrajna-bukaresti-nagykovetsegetol-kelemen-hunor-1.html
https://www.origo.hu/nagyvilag/20190409-a-roman-kulugyminiszterium-tajekoztatast-kert-ukrajna-bukaresti-nagykovetsegetol-kelemen-hunor-1.html
https://kronika.ro/belfold/europai-forumokat-tajekoztatott-ukrajnai-kitiltasarol-kelemen-hunor-n-bukarest-egyelore-hallgat
https://kronika.ro/belfold/europai-forumokat-tajekoztatott-ukrajnai-kitiltasarol-kelemen-hunor-n-bukarest-egyelore-hallgat


 

 

 

Napi Nemzetpolitikai Sajtószemle – 2019. április 9. 
2 

külügyminisztérium egyelőre nem reagált az RMDSZ elnökével történtekre. Az RMDSZ 

elnöke hétfőn úgy nyilatkozott, Ukrajna bukaresti nagykövete teljes félretájékoztatást, 

„bajkeverést” folytat az incidens kapcsán. Mint ismert, Oleksandr Bankov utólag, közösségi 

oldalán hozta nyilvánosságra, hogy a politikust már 2017-ben kitiltották Ukrajnából, emellett 

azt állította, hogy Kelemen azóta már megpróbált magyar útlevéllel belépni az országba, és 

akkor is elutasították. Az RMDSZ elnöke újfent valótlanságnak nevezte az állítást, leszögezve: 

korábban senki nem értesítette a 2017-ben foganatosított kitiltásról, azóta nem járt 

Ukrajnában, ahol legutóbb művelődési államtitkárként fordult meg a kilencvenes évek végén. 

 

A régiből „sütik ki” a jövő erdélyi konyháját – kolozsvári főzőversenyen mérték 
össze tudásukat a régió magyar szakácstanulói 
2019. április 8. – Krónika 

Az Erdélyi főúri konyha titkai elnevezésű főzőversenyen mérkőztek meg szombaton 

Kolozsváron hat erdélyi magyar szakközépiskola szakácstanuló-csapatai, a vetélkedőt a 

hagyományos erdélyi konyha ízvilágát „megörökítő” Szilvássy Carola bárónő receptjei alapján 

írták ki. A zsűriben helyet kapó szakemberek szerint szemmel látható a gyors gasztronómiai 

fejlődés Erdélyben. 

 
Akár 8 hónapot is várni kell az anyasági támogatás átutalására  
2019. április 8. – transindex.ro, Nyugati Jelen 

A Köldökzsinór programot tavaly januárban terjesztették ki a határon túli magyarságra. A 

program részeként nemcsak egyszeri anyasági támogatást lehet igényelni, hanem 

babakötvényt is, sőt megtakarítási számlát is lehet nyitni Start-számla néven. Idén pedig ezt 

egészítette ki a Nemzetpolitikai Államtitkárság a babacsomaggal, lévén 2019 a külhoni 

magyar gyermekek éve, ahogy a tavalyi év a magyar családok tematikus éve volt. Erre a 

tematikus évre összesen egymilliárd forintot szán a magyar kormány.  

 

Tőkés László a Krónikának a vádemelés után: szándékosan késleltették a 
felelősségre vonást a forradalomügyben 
2019. április 8. – Krónika 

Az 1989-es forradalom temesvári kirobbantásában kulcsszerepet játszó Tőkés László fideszes 

európai parlamenti képviselő, volt királyhágómelléki református püspök a Krónikának 

nyilatkozva jó hírnek nevezte, hogy vádat emeltek a forradalom idején elkövetett 

törvénytelenségek felelősei ellen, ugyanakkor rosszallását fejezte ki, amiért mostanáig 

húzódott az ügy. Augustin Lazăr legfőbb ügyész hétfőn jelentette be, hogy beterjesztette a 

bukaresti főügyészség katonai osztálya a vádemelést az 1989-es forradalom ügyében a 

legfelsőbb bíróságon. Augustin Lazăr egyúttal megkövette a román társadalmat, hogy 

harminc évet kellett várni erre a lépésre. Ion Iliescu volt államfőt és két feltételezett bűntársát 

emberiesség ellen elkövetett bűncselekményekkel vádolják. 
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https://kronika.ro/erdelyi-hirek/a-regibol-bsutik-kir-a-jovo-erdelyi-konyhajat-n-kolozsvari-fozoversenyen-mertek-ossze-tudasukat-a-regio-legjobb-szakacstanuloi
https://kronika.ro/erdelyi-hirek/a-regibol-bsutik-kir-a-jovo-erdelyi-konyhajat-n-kolozsvari-fozoversenyen-mertek-ossze-tudasukat-a-regio-legjobb-szakacstanuloi
http://itthon.transindex.ro/?cikk=27747&Akar_8_honapot_is_varni_kell_az_anyasagi_tamogatas_atutalasara
http://itthon.transindex.ro/?cikk=27747&Akar_8_honapot_is_varni_kell_az_anyasagi_tamogatas_atutalasara
https://kronika.ro/belfold/tokes-laszlo-a-kronikanak-a-vademeles-utan-szandekosan-kesleltettek-a-felelossegre-vonast-a-forradalomugyben
https://kronika.ro/belfold/tokes-laszlo-a-kronikanak-a-vademeles-utan-szandekosan-kesleltettek-a-felelossegre-vonast-a-forradalomugyben


 

 

 

Napi Nemzetpolitikai Sajtószemle – 2019. április 9. 
3 

Több száz babacsomagot adtak át Háromszéken  
2019. április 8. – maszol.ro 

Mintegy 250 Kovászna megyei család kapta meg a magyar kormány által az újszülött 

gyerekeknek biztosított „babacsomagot”. A csíkszeredai magyar konzulátus munkatársai a 

sepsiszentgyörgyi Gyöngyvirág utcai református gyülekezeti házban adták át a jogosultak 

számára az egyenként mintegy tízezer forint értékű, - törülközőt, takarót, babahajkefét, 

fürdőkönyvet, gyógyszeradagolót, alvókát és orrszívó porszívót - tartalmazó csomagot.  

 

Pozsonyi himnuszfrász 
2019. április 9. – Balogh Levente – Krónika 

A Krónika vezércikke szerint „némi relatív nyugalom után egyszerre két helyszínen is 

terítékre került a magyarellenesség az elmúlt napokban. Az ukrán hatóságok indoklás nélkül 

kitiltották Ukrajnából Kelemen Hunor RMDSZ-elnököt, illetve kiderült: a szlovák parlament 

a Most–Híd szlovák–magyar vegyes párt értékes közreműködésével a magyar himnusz 

éneklését keményen büntető törvénymódosítást fogadott el. Míg az előbbi esetben 

elmondható, az ukrán illetékesek láthatóan mindent megtesznek annak érdekében, hogy 

igazolják: teljes mértékben illik országukra a „latorállam” jelző, és jelen állapotában semmi 

keresnivalója sincs az EU-ban vagy a NATO-ban, a pozsonyi eset még súlyosabb. Hiszen itt 

egy régóta európai uniós tagállam egyik kormánypártjának képviselője kezdeményezte a 

törvénymódosítást, amelynek értelmében a nyilvános rendezvényeken a külföldi országok 

himnuszát csak akkor lehet elénekelni, ha az illető ország hivatalos küldöttsége is jelen van”. 

 

Terítéken a felvidéki magyar sajtó helyzete 
2019. április 8. – Felvidék Ma 

Egy rádió, egy nyomtatott hetilap és egy online portál képviselőivel folyt az a kerekasztal-

beszélgetés, melyre a XV. Komáromi Egyetemi Napokon került sor a felvidéki magyar sajtó 

helyzete kapcsán. A beszélgetés moderátora Edmár Attila, a Selye János Egyetem Tanárképző 

Karának hallgatója volt. Lovász Attila igazgató a Pátria Rádió működéséről számolt be, majd 

válaszolt a kérdésre, mit gondol arról a kijelentésről, miszerint a média lenne a negyedik 

hatalmi ág. Az átlagember fogyasztói társadalomban él. „Nem vagyunk kisebbek” – 

hangsúlyozta, miként a magyar nemzeti kisebbség sem tekinthető helyes kifejezésnek. A 

szlovákiai magyar nemzetiségű média fogyasztói érzékenyebben reagálnak a nemzetiségüket 

érintő kérdésekre. 

 
50 ezer eurót kaphatnak az önkormányzatok, az iskolák, az egyházak 
2019. április 8. – bumm.sk 

Önkormányzatok, iskolák, civil szervezetek és az egyházak is pályázhatnak támogatásért az 

Interreg V-A Szlovákia–Magyarország 2014–2020 határon átnyúló együttműködés keretében 

megvalósuló Kisprojekt Alap 2. szakaszában. A pályázatot a Via Carpatia Európai Területi 

Együttműködési Csoportosulás hirdette meg és koordinálja. 4,7 millió euró a teljes 
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https://www.maszol.ro/index.php/tarsadalom/110373-tobb-szaz-babacsomagot-adtak-at-haromszeken
https://felvidek.ma/2019/04/teriteken-a-felvideki-magyar-sajto-helyzete/
https://www.bumm.sk/regio/2019/04/08/50-ezer-eurot-kaphatnak-az-onkormanyzatok-az-iskolak-az-egyhazak
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támogatási keret, egy projekt támogatására a minimális összeg 20 ezer, a maximális 50 ezer 

euró, két közös pályázó szükséges, egy magyarországi és egy szlovákiai – tájékoztatott a Kassa 

Megyei Önkormányzat. 

 

A vajdasági magyarság a Fidesz-KDNP listáját támogassa 
2019. április 9. – Pannon RTV, Magyar Szó 

A vajdasági magyarság a Fidesz-KDNP listáját támogassa a május végi EP-választásokon - 

kérte a Vajdasági Magyar Szövetség a topolyai Művelődési Házban megtartott 

kampányrendezvényén. A Fidesz a VMSZ stratégiai partnere, és ennek számtalan konkrét 

eredménye lett az elmúlt nyolc évben a gazdaságfejlesztés, az autonómiaépítés, az 

identitásmegőrzés különböző projektjeinek támogatása formájában és nem utolsó sorban az 

is jelentős, hogy a Fidesz-nek és Orbán Viktornak köszönhetően vajdasági származású jelöltje 

is van a Fidesz-nek reményeink szerint befutó helyen, Deli Andor személyében - emelte ki a 

rendezvényen Pásztor Bálint, VMSZ-es köztársasági parlamenti képviselő. 

 
Kiváló lehetőségek az itthon tanuló egyetemistáknak 
2019. április 9. – Magyar Szó 

A Magyar Nemzeti Tanács és az Európa Kollégium felsőoktatási tájékoztató körútja során 

hétfőn délután az Óbecsei Gimnáziumban tartottak szülői értekezletet, amelyen a gimnázium, 

a Közgazdasági–Kereskedelmi Iskola és a Műszaki Iskola harmadikos diákjai a szüleikkel 

együtt megismerkedhettek az MNT által biztosított különféle támogatásokkal és a szerb 

nyelvi felzárkóztató képzéssel is. 

 
Versek sokasága hangzott el a magyar költészet napja tiszteletére 
2019. április 8. – Pannon RTV 

A magyar költészet napja tiszteletére jelentek meg a verskovácsok és a versmondók a Magyar 

Médiaház kiállítótermében Szabadkán. Szavalatok, költemények sokasága hangzott el. Az 

Életjel-Csáth Géza Művészetbaráti Kör évtizedek óta megszervezi az eseményt, rímkovácsok 

azonban csak most először vettek részt az eseményen. Bemutatták saját költeményeiket, a 

versmondók pedig kedvenc verseiket szavalhatták el korlátozások nélkül. 

 

Húsvétvárás a Rákóczi-főiskola Magyar Tanszéki Csoportjával 
2019. április 8. – karpatalja.ma 

A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Filológia Tanszékének Magyar Tanszéki 

Csoportja minden évben megszervezi a Magyar Szaknapot, amely elsősorban a Rákóczi-

főiskola magyar szakos diákjait szólítja meg. Ebben a tanévben az esemény időpontja 

rendhagyó módon tavasszal, április 8-án került megszervezésre. A találkozónak ismét 

Nagyberegi tájház adott otthont. A szaknap programjai a húsvéti népszokások köré épültek. 
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https://pannonrtv.com/rovatok/politika/vajdasagi-magyarsag-fidesz-kdnp-listajat-tamogassa
https://www.magyarszo.rs/hu/3955/kozelet_oktatas/200119/Kiv%C3%A1l%C3%B3-lehet%C5%91s%C3%A9gek-az-itthon-tanul%C3%B3-egyetemist%C3%A1knak.htm
https://pannonrtv.com/rovatok/kultura/versek-sokasaga-hangzott-el-magyar-kolteszet-napja-tiszteletere
https://pannonrtv.com/rovatok/kultura/versek-sokasaga-hangzott-el-magyar-kolteszet-napja-tiszteletere
http://www.karpatalja.ma/karpatalja/szines/husvetvaras-a-rakoczi-foiskola-magyar-tanszeki-csoportjaval/


 

 

 

Napi Nemzetpolitikai Sajtószemle – 2019. április 9. 
5 

 

Interjú Kovácsik Antónia vezető konzul asszonnyal 
2019. április 8. – karpatalja.ma 

Ahány nyelv, annyi ember – tartja a közmondás. Minél több nyelvet sajátítunk el életünk 

folyamán, annál több lehetőség tárul elénk munkaválasztás szempontjából. Kovácsik Antónia, 

Magyarország Ungvári Főkonzulátusának vezető konzulja – anyanyelvén, a magyaron kívül – 

kiválóan beszél franciául, de angolul és oroszul is tud. Ismerjük meg őt közelebbről! 

 

Ismét magyar és ukrán nyelvtanfolyamok valósulnak meg a Rákóczi-főiskola 
szervezésében 
2019. április 8. – karpatalja.ma 

2018 novemberében 5. alkalommal is meghirdetésre kerültek a magyar nyelvtanfolyamok a 

II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola szervezésében. Jelentkezni 2018. november 

15. – 2018. december 15. között volt lehetőség. Ez idő alatt 3005 fő nyújtotta be jelentkezését. 

Közülük 1565 fő először jelentkezett a tanfolyamra, 1440 fő pedig már korábban is részt vett 

azok valamelyikén. 76 szakképzett tanár bevonásával 198 csoport lett kialakítva. 107 

csoportban kezdő, 91-ben haladó szinten sajátíthatják el a magyar nyelvet a jelentkezettek 

2019. január 19-től, csoportonként 120 órában. Kárpátalján kívül Kijevben egy és Ivano-

Frankivszkban indult három csoport. 

 

Ausztriai magyarok a Táncháztalálkozón 
2019. április 8. – volksgruppen.orf.at 

Az Országos Táncháztalálkozón mutatkozott be a Szélforgók gyermek népzenei együttes, 

valamint a bécsi Délibáb és a Napraforgók Néptáncegyüttes. A seregszemle több ezer 

néptánc, népzene és népművészet kedvelőt vonzott a Papp László Sportarénába április 6-án 

és 7-én. 

 
 

Elektronikus sajtó 

 

Határok nélkül  

2019. április 8. – Kossuth Rádió 

Emberiesség elleni bűncselekményekért vádat emelt a román katonai ügyészség Ion Iliescu 

volt államfő és két feltételezett bűntársa ellen az 1989-es forradalom ügyében. Erről Augustin 

Lazar legfőbb ügyész számolt be ma.  
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http://www.karpatalja.ma/karpatalja/nezopont/interju-kovacsik-antonia-vezeto-konzul-asszonnyal/
http://www.karpatalja.ma/karpatalja/oktatas/ismet-magyar-es-ukran-nyelvtanfolyamok-valosulnak-meg-a-rakoczi-foiskola-szervezeseben/
http://www.karpatalja.ma/karpatalja/oktatas/ismet-magyar-es-ukran-nyelvtanfolyamok-valosulnak-meg-a-rakoczi-foiskola-szervezeseben/
https://volksgruppen.orf.at/magyarok/stories/2974812/
https://www.mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth?date=2019-04-08_18-02-00&enddate=2019-04-08_18-40-00&ch=mr1
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Fegyelmi bizottság elé idézték a Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem 29 

tanárát, köztük 26 magyar oktatót, akik a téli vizsgaidőszakban nem - az új 

vizsgaszabályzatban előírt- egységes tételek alapján vizsgáztattak. A beidézett magyar tanárok 

és kollégáik ma közös meghallgatást kértek, a fegyelmi bizottság azonban ezt visszautasította. 

A tanárok iránti szolidaritás jeleként közel 100 magyar diák is összegyűlt a bizottsági 

meghallgatás helyszínén. Erdei Edit Zsuzsanna összeállításában elsőként Szabó Béla 

professzort, a magyar tagozat vezetőjét halljuk. 

 

Megalapításának 30. évfordulóját ünnepelte Ungváron a Kárpátaljai Magyar Kulturális 

Szövetség.  Köszöntő beszédek hangzottak a jeles meghívottaktól, akik Kárpát-medence 

minden részéből jelen voltak, vagy mégsem? Az örömbe vegyült némi üröm is.   

 

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

szombaton a délvidéki Bácsfeketehegyen.  Szili Katalin miniszterelnöki megbízott tartott 

előadást a magyar nemzetpolitikai célkitűzéseiről délvidéki, erdélyi és magyarországi 

fiataloknak. Németh Ernő elsőként őt kérdezte, majd Kalmár Ferencet, Magyarország 

szomszédságpolitikájának fejlesztéséért felelős miniszteri biztost. 

 

Rozsnyó, a felvidéki magyar oktatás iránytűje címmel hétvégén 25 éves jubileumát ünnepelte 

a Szlovákiai Magyar Pedagógusok Rozsnyói Országos Találkozója. Óriási érdeklődés kísérte a 

két napos rendezvényt. Bodrogköztől – Pozsonyig több mint 350 pedagógus vett részt a 

konferencián a felső-gömöri kisvárosban.  

 

Az 1944-es 45-ös vajdasági magyarirtást bemutató Délvidéki magyar golgota című 

vándorkiállítás eddig a Kárpát-medence és az Európai Unió számos városában láthatta a 

közönség. Hétvégétől a tárlat a szabadkai városházán tekinthető meg.  A kiállítás megnyitóval 

egy időben tanulmányi napot szervezetek történelem- és irodalomtanároknak, arról, hogy  az 

1944-es 45-ös délvidéki ártatlan magyar áldozatok emlékét miként kellene megőrizni az 

utókórnak.   

 

Adásunkkal egy időben szolidaritási megmozdulást tartanak Kézdivásárhely főterén, az 

ártatlanul elítélt Beke István és Szőcs Zoltán mellett, akik a feketehalmi börtönben várják a 

Legfelsőbb Bíróság holnapi döntését. Április 9-én arról döntenek, hogy felülvizsgálják-e a 

bizonyíték nélkül meghozott tavalyi ítéletet. A két ártatlanul elítélt székely férfi mellett több 

magyarországi politikus és közéleti személyiség is felemelte szavát, mert az nemcsak két 

személy, hanem egy egész közösség ellen szól. Oláh-Gál Elvira kérdezte a kezdeményezőt, 

Kulcsár Terza Józsefet a mai esti akcióról. 

 


