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Nyomtatott és online sajtó 
 

 

Terrorvád: elutasította Beke és Szőcs felülvizsgálati kérését a bukaresti 
legfelsőbb bíróság 
2019. április 9. – MTI, Krónika, transindex.ro, maszol.ro, szekelyhon.ro, Bihari Napló, 

hirado.hu 

Elutasította a terrorizmus vádjával öt-öt év szabadságvesztésre ítélt kézdivásárhelyi Beke 

István és Szőcs Zoltán rendkívüli felülvizsgálati kérését kedden a román legfelsőbb bíróság – 

közölte az MTI-vel a bíróság sajtóirodája. A Hatvannégy Vármegye Ifjúsági Mozgalom 

(HVIM) aktivistáit 2018 júliusában öt-ötéves börtönbüntetésre ítélte terrorizmusért a 

bukaresti legfelsőbb bíróság, mert lehallgatott beszélgetéseikből és a Beke István lakásán 

talált petárdákból a román hatóságok arra következtettek, hogy házi készítésű pokolgépet 

akartak robbantani Kézdivásárhely főterén 2015-ben, a december elsejei román nemzeti 

ünnepre szervezett katonai parádén. A jelenleg börtönbüntetését töltő két elítélt arra alapozta 

jogorvoslati kérését, hogy olyan tettért ítélték el őket, amelyet a román büntetőjog nem 

tartalmaz. A vádhatóság képviselője azonban ezt megalapozatlannak minősítette. A bíróság 

határozata jogerős. 

 

Soltész: az óvodafejlesztési program a külhoni magyarság és a velük élő 
nemzetek kapcsolatát is javíthatja 
2019. április 9. – MTI, Origo, Propeller 

A Kárpát-medencei óvodafejlesztési program, a külhoni magyarság és a velük élő többségi 

nemzetek kapcsolatát is javíthatja - jelentette ki Soltész Miklós, a Miniszterelnökség egyházi 

és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára a felvidéki Felsőtúron, ahol átadta a 

program keretében felújított helyi magyar nyelvű óvodát. Az államtitkár az ünnepélyes 

átadón elmondta: a Kárpát-medencében sok olyan lépést kell megtenni, amelyek 

elengedhetetlenek a magyarság megmaradásához. Kifejtette: ilyen lépés a külhoni magyarság 

intézményeinek támogatása és azon belül az óvoda-felújítási program is, amely azt jelzi, hogy 

a magyar kormánynak nagyon fontos a helyi magyarság megmaradása. Soltész Miklós 

hangsúlyozta: a program a magyarság megtartásának célkitűzése mentén zajlik, de nem 

valaki ellen irányul, nem a többségi társadalommal szemben történik. 

 

Brenzovics László: ukrán nyelvtörvény felszámolná a kisebbségek valamennyi 
nyelvi jogát 
2019. április 9. – MTI, Magyar Nemzet, Origo, Hirado.hu, Pannon RTV  

Elfogadhatatlan, hogy a tervezett ukrán nyelvtörvény felszámolná a kisebbségek valamennyi 

eddig élvezett nyelvi jogát - jelentette ki a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség (KMKSZ) 

elnöke Strasbourgban az MTI-nek nyilatkozva kedden. Brenzovics László Németh Zsolt, az 

Országgyűlés külügyi bizottságának elnöke társaságában az Európa Tanács parlamenti 
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közgyűlésének keretében megbeszélést folytatott Thorbjorn Jaglanddal, az Európa Tanács 

(ET) főtitkárával. A KMKSZ elnöke közölte, arra hívta fel a főtitkár figyelmét arra, hogy 

Ukrajna továbbra sem teljesítette a Velencei Bizottság korábbi, az oktatási törvényt érintő 

ajánlásait, noha a tervezett nyelvtörvény még messzebb megy a kisebbségek jogainak 

korlátozását illetően. Németh Zsolt  szerint aggodalomra ad okot, hogy folytatódik az ukrán 

nyelvtörvény vitája, ugyanis "szemmel láthatóan az ukrán törvényhozás kész helyzetet akar 

teremteni az elnökválasztás második fordulójára". 

 

Németh Zsolt: Ukrajnának le kell állítania a nyelvtörvény vitáját 
2019. április 9. – MTI, Mandiner, Magyar Nemzet, Hirado, Origo.hu 

Ukrajnának le kell állítania a nyelvtörvény vitáját, olyan nyelvi szabályozást kell elfogadnia, 

amely összhangban áll az európai normákkal és nem csökkenti az ukrajnai kisebbségek, 

köztük a magyarok megszerzett jogait - jelentette ki az Országgyűlés külügyi bizottságának 

elnöke Strasbourgban, a Nyelvi jogok Ukrajnában címmel az Európa Tanácsban szervezett 

kerekasztal-beszélgetésen kedden. Németh Zsolt aláhúzta, aggodalomra ad okot az ukrán 

nyelvtörvény, az ugyanis abszurditásokat tartalmaz, a magánélet területére akarja száműzni a 

kisebbségi, köztük magyar nyelvet.  Kijelentette, Magyarország értetlenül áll a szabályozás 

előtt, amely tovább növeli az oktatási törvény által már korábban előidézett feszültséget.  

 

A román külügyminisztérium vonogatja a vállát és pereskedni küldi az 
Ukrajnából kitiltott Kelemen Hunort 
2019. április 9. – Krónika, transindex.ro, maszol.ro, Nyugati Jelen, Bihari Napló 

Szűkszavú, és jobbára semmitmondó közleményben kommentálja a román 

külügyminisztérium, hogy a kijevi hatóságok három évre kitiltották Ukrajnából Kelemen 

Hunor RMDSZ-elnököt. A tárca emlékeztet, hogy „Hunor képviselő úr” beszámolt az 

incidensről Teodor Meleșcanu külügyminiszternek kettejük telefonbeszélgetése során. A 

bukaresti tárca közölte, hogy tájékoztatást kért a döntés okairól Ukrajna bukaresti 

nagykövetségétől. Válaszában a külügyminisztérium 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” – szerepel a román külügy által a Krónikának eljuttatott 

válaszban. 

 

Történelmi eszme átemelése a mai valóságba: megnyílt a kolozsvári 
Valláskutató Intézet 
2019. április 9. – Krónika, maszol.ro 

Megnyitotta kapuit hétfőn a kolozsvári Valláskutató Intézet a Kossuth Lajos (21 Decembrie 

1989) utca 14. szám alatt, a Vallásszabadság Házában. Mint ismeretes, az egykori püspöklakot 

tavaly újította fel a Magyar Unitárius Egyház, hogy tágabb közösséget szolgálhasson. Azóta 
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múzeumként és közösségi térként szolgál a belül festményekkel, városok és falvak 

templomairól készült képekkel és régészeti leletekkel „díszített” épület, amely hétfő óta 

immár a Valláskutató Intézetnek is otthont ad. 

 
Fegyelmi bizottság előtt vizsgálják a MOGYTTE magyar oktatóit  
2019. április 9. – transindex.ro, Nyugati Jelen, szekelyhon.ro, maszol.ro, Krónika 

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/közös tételek alapján vizsgáztattak, számolt be a hírről 

a Marosvásárhelyi Rádió. A rádió beszámolója szerint az új vizsgaszabályzatot röviddel a 

vizsgaidőszak előtt vezették be, figyelmen kívül hagyva, hogy a magyar elméleti tárgyak, 

előadások magyar könyvészetet is tartalmaznak. Bár az egyetem vezetősége végül úgy 

döntött: elismeri minden diák vizsgajegyét, az engedetlen tanárok egy része ellen most mégis 

vizsgálatot indítottak. A beidézett magyar tanárok és kollégáik hétfőn közös meghallgatást 

kértek, de a fegyelmi bizottság ezt visszautasította. A tanárok iránti szolidaritás jeleként közel 

100 magyar diák is összegyűlt a bizottsági meghallgatás helyszínén.  

 

Novák: a tanárok fegyelmi bizottság elé hívása része annak a folyamatnak, ami 
évek óta zajlik a MOGYTTE-n  
2019. április 9. – transindex.ro 

„A tanárok fegyelmi bizottság elé való hívása része annak a folyamatnak, ami már évek óta 

zajlik a MOGYTTE-n, és néhány hónapja, a két egyetem egyesülése után újra felerősödött” - 

mondta a Transindexnek Novák Csaba Zoltán. Az RMDSZ szenátorát azzal kapcsolatban 

kérdezték, hogy 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 fegyelmi eljárást illetően a 

szenátor elmondta, minden lépésben támogatják azokat a törekvéseket, amelyeknek 

köszönhetően ebből a helyzetből pozitívabb irányba sikerülhet továbblépni.  

 
Brutális bírságot kell fizetnie a korondi polgármesternek a „Községháza” 
feliratért  
2019. április 9. – maszol.ro, Krónika 

Óriási összegre, közel 100 ezer euróra bírságolták jogerősen Korond polgármesterét, Katona 

Mihályt a „Községháza” felirat eltávolítását előíró bírósági határozat végrehajtásának 

megtagadása miatt. A pénzbüntetést még a Hargita megyei törvényszék szabta ki a múlt év 

végén az elöljáróra a magyar önkormányzati vezetők bírósági meghurcolásáról ismert Dan 

Tanasă által indított per nyomán. Korond polgármesterének fellebbezését a marosvásárhelyi 

ítélőtábla hétfőn elutasította, így a bírság jogerőssé vált. 

 
Átalakítják a csíksomlyói Hármashalom oltárt a pápa érkezésére 
2019. április 9. – szekelyhon.ro 

E
rd

é
ly

 

http://itthon.transindex.ro/?hir=55089
http://itthon.transindex.ro/?hir=55092
http://itthon.transindex.ro/?hir=55092
https://www.maszol.ro/index.php/tarsadalom/110418-brutalis-birsagot-kell-fizetnie-a-korondi-polgarmesternek-a-kozseghaza-feliratert
https://www.maszol.ro/index.php/tarsadalom/110418-brutalis-birsagot-kell-fizetnie-a-korondi-polgarmesternek-a-kozseghaza-feliratert
https://szekelyhon.ro/aktualis/atalakitjak-a-csiksomlyoi-harmashalom-oltart-a-papa-erkezesere


 

 

 

Napi Nemzetpolitikai Sajtószemle – 2019.április 10. 
4 

Kibővítik és teljesen lefödik a csíksomlyói nyeregben lévő Hármashalom oltárt Ferenc pápa 

június elsejei látogatására készülve. A cél az, hogy lényegi változtatás alkalmazása nélkül 

szebbé, praktikusabbá és tágasabbá változtassák a létesítményt. Bőjte Mihály, a ferences 

rendház házfőnöke arról is beszámolt a Romkat.ro portálnak, hogy a Szentszék előírásai 

alapján liturgikus bútorokat és liturgikus ruhákat is készíttetnek a pápa számára. „Mivel 

előreláthatólag mind a nyeregben, mind a templom előtti téren jóval nagyobb tömegre 

számíthatunk, mint a búcsúk alkalmával, így a hangosítási eszközeinket is ki kell bővítenünk, 

valamint új és több ülő alkalmatosságot kell készíttetnünk a kórusnak, a papságnak, a sajtó 

munkatársainak és a meghívottaknak” – idézte a házfőnököt a római katolikus egyház 

honlapja. 

 

Nagy Előd: az idézés még azt sem tartalmazza, hogy tulajdonképpen mivel 
vádolják a MOGYTTE tanárait  
2019. április 9. – transindex.ro 

Az orvosi és gyógyszerészeti egyetem magyar tagozatos oktatóinak tegnap elkezdődött 

meghallgatása várhatóan szerdán fejeződik be. A fegyelmi bizottságban egyéni 

meghallgatások vannak, viszont szabvány kérdések hangzanak el - mondta el a Transindex 

megkeresésére Dr. Nagy Előd, a Marosvásárhelyi Orvosi, Gyógyszerészeti, Tudomány- és 

Technológiai Egyetem (MOGYTTE) rektorhelyettese. Nagy szerint a fegyelmi bizottság elé 

idézett tanároknak a vizsgáztatásra, az egyetem chartájára, valamint az érvényben levő 

metodológiák ismeretére vonatkozó kérdéseket tesznek fel. "Jómagam is a listán vagyok, azt 

hiszem hátulról a harmadik. A feltett kérdésekre, amint hallottam, nagyjából egységes 

válaszokat adnak a kollégák" - mondta a rektorhelyettes. “Az álláspontunk az, hogy mi 

elismerjük a szabályozásokat és a chartát is, kivéve azt az esetet, amikor törvénybe ütközőnek 

látunk egy-egy cikkelyt” - mondta Nagy Előd, majd arra is kitért, hogy véleményük szerint az 

egyetem magyar oktatói nem sértették meg a szabályzatokat, viszont az volt a kérésük, hogy 

azokat újra kellene vizsgálni, és újra kellene írni.  

 

Nem közérdek? Az ügyészség beszüntette az eljárást a váradi magyarzászló-
gyújtási kísérlet ügyében 
2019. április 9. – Krónika 

Nem tekintik közérdeknek a román nyomozó hatóságok a magyar zászló ellen irányult 

támadás kivizsgálását és megbüntetését, és nem indítanak eljárást a nagyváradi 

zászlógyújtási kísérlet ügyében – válaszolta az ügyészség az EMNP-nek. A tavaly decemberi 

incidens fejleményeiről Csomortányi István, az Erdélyi Magyar Néppárt (EMNP) országos 

elnöke és Zatykó Gyula, az alakulat alelnöke számolt be keddi nagyváradi sajtótájékoztatóján. 

Mint ismert, december 30-ára virradóra megpróbálták felgyújtani az RMDSZ Bihar megyei 

székházára kitűzött magyar zászlót a nagyváradi Fekete Sas Palotában, ám egy fiatalember 

időben megakadályozta, hogy a lobogó lángra kapjon. A Bihar megyei rendőrségnek csak 

februárban sikerült azonosítania a 21 éves lányt, akit tette elkövetése közben le is filmeztek. 
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A Kovászna Megyei Törvényszék tárgyalja első fokon az ozsdolai közbirtokosság 
erdői visszaállamosításának a perét 
2019. április 9. – MTI, Krónika, transindex.ro, maszol.ro 

A Kézdivásárhelyi Bíróság megállapította, hogy nem illetékes az ozsdolai közbirtokosság 

erdőinek és legelőinek a visszaállamosítása céljával indított per tárgyalásában, ezért az ügy 

első fokú tárgyalásának a Kovászna Megyei Törvényszékre való áthelyezéséről döntött 

kedden. A határozat kivonatát a romániai bíróságok portálján tették közzé. A per áthelyezését 

a román állam által beperelt ozsdolai közbirtokosság kezdeményezte a perelt vagyon nagy 

értékére hivatkozva. 

 
Vincze Loránt Strasbourgban: a kisebbségi jogok terén Ukrajna határozottan 
rossz úton jár  
2019. április 9. – maszol.ro 

Ukrajna egyértelműen a rossz úton halad a kisebbségi jogokat illetően, de az elnökválasztást 

követően még esélye lehet visszatérni a jó útra – mondta kedden Strasbourgban Vincze 

Loránt, az RMDSZ európai parlamenti képviselőjelöltje, a FUEN elnöke az ukrajnai 

kisebbségek nyelvi jogairól szóló konferencián. Az Európa Tanács parlamenti közgyűlésének 

járulékos programját a magyar küldöttség és a FUEN szervezte – derül ki az RMDSZ 

közleményéből.  

 

Megújul a székelyudvarhelyi Székely Támadt vár  
2019. április 9. – MTI, transindex.ro, szekelyhon.ro, maszol.ro 

Az Európai Unió támogatásával újul meg a székelyudvarhelyi Székely Támadt vár - közölte 

kedden honlapján a város polgármesteri hivatala. A város központjában álló romos vár 

felújításáról szóló szerződést hétfőn írta alá Gálfi Árpád polgármester. A beruházás összértéke 

21,46 millió lej , amelyből a városnak mindössze kétszázalékos önrészt kell biztosítania.  

 

A marosvásárhelyi városháza „megtanulta” leírni Széchenyi nevét 
2019. április 10. – Krónika 

Több mint egy évtizeddel a hajdani kommunista munkásmozgalom illegálista képviselőjéről, 

Ilie Pintiliéről elnevezett utca átkeresztelése után Marosvásárhely önkormányzata 

„megtanulta” helyesen leírni a legnagyobb magyarnak tekintett Széchenyi István nevét. Az új 

utcanévtáblákat azután helyezték ki, hogy a Krónika munkatársai nemrég kijavították a 

helytelen szöveget. 

 

Az óvodafelújítás új időszámítást jelent az Ipoly menti községek életében 
2019. április 9. – Felvidék Ma 

A Kárpát-medencei Óvodafejlesztési Program keretei között kedden két megszépült óvodát 

adták át a Lévai járás délkeleti szegletében. Április 9-én Ipolyvisken és Felsőtúron is 
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https://kronika.ro/erdelyi-hirek/a-kovaszna-megyei-torvenyszek-targyalja-elso-fokon-az-ozsdolai-kozbirtokossag-erdoi-visszaallamositasanak-a-peret
https://kronika.ro/erdelyi-hirek/a-kovaszna-megyei-torvenyszek-targyalja-elso-fokon-az-ozsdolai-kozbirtokossag-erdoi-visszaallamositasanak-a-peret
https://www.maszol.ro/index.php/kulfold/110424-vincze-lorant-strasbourgban-a-kisebbsegi-jogok-teren-ukrajna-hatarozottan-rossz-uton-jar
https://www.maszol.ro/index.php/kulfold/110424-vincze-lorant-strasbourgban-a-kisebbsegi-jogok-teren-ukrajna-hatarozottan-rossz-uton-jar
https://www.maszol.ro/index.php/kulfold/110424-vincze-lorant-strasbourgban-a-kisebbsegi-jogok-teren-ukrajna-hatarozottan-rossz-uton-jar
http://itthon.transindex.ro/?hir=55101&Megujul_a_szekelyudvarhelyi_Szekely_Tamadt_var
https://felvidek.ma/2019/04/az-ovodafelujitas-uj-idoszamitast-jelent-az-ipoly-menti-kozsegek-eleteben/
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kiemelték: a felújítások új időszámítást jelentenek a tanintézmény, a község és a közösség 

életében egyaránt. Mint a felsőtúri óvoda átadásán Varga Péter, a község vezetője elmondta: „ 

A magyar kormánytól 19.500.000 forintnyi támogatásban részesültünk. A pénzforrásból 

szinte meg tudtuk oldani az épület teljes korszerűsítését.” A magyar állami támogatásból a 

fűtési rendszer modernizálták, és a kazánt cserélték le. Az épület teljes külső szigetelése, a 

tető felújítása, az épület szerkezetének helyreállítása szintén e pénzösszegből valósult meg. 

Mindamellett a belső felújítást is elvégezték. Megújult a villanyhálózat, új égőtesteket 

szereztek be. 

 

Himnuszéneklés és színes programkavalkád az idei Magyar Majálison 
2019. április 9. – Felvidék Ma 

A VI. Magyar Majálisra május 3-án és 4-én (pénteken, szombaton) kerül sor. Főszervezője 

Dunaszerdahely Város Önkormányzata, társszervezők a Csemadok és az Országos Baranta 

Szövetség. A rendezvény helyszíne változatlanul a dunaszerdahelyi városi szabadidőpark. A 

tavaly nagy sikert aratott tavaszünnepély szervezői idén is igazi programkavalkáddal várnak 

minden érdeklődőt. Céljuk továbbra is változatlan: Ünnepeljen együtt magyar a magyarral! 

 
Döcögős a nyelvtörvény betartatása 
2019. április 9. – Új Szó 

Október végétől a Szlovák Kereskedelmi Felügyelet (SOI) is figyeli a kisebbségi nyelvtörvény 

betartását az üzletekben. A Galántai járásban is ellenőrizték, hogy a magyarlakta 

településeken megfelelően tájékoztatják-e az üzletekben a vásárlókat. Az elmúlt közel fél 

évben 125 kereskedelmi egységben jártak a SOI  munkatársai és 105 helyen találtak 

hiányosságokat. Danuša Krkošová a SOI szóvivője közölte, arra figyelnek, hogy a kereskedők 

a kisebbség nyelvén is tájékoztatják-e a vásárlókat, kiteszik-e a figyelmeztető, veszélyt jelző 

táblákat ott ahol a kisebbség aránya eléri a teljes lakosság 20 százalékát. A szóvivő felhívta a 

figyelmet arra, hogy a SOI csak megfigyel és tájékoztatja a kereskedőket a kötelességeikről. 

 

Megnyílt a Levéltárak és kihívások a 21. században című konferencia 
2019. április 9. – Vajdaság MA, Pannon RTV 

A Vajdasági Levéltárban ma ünnepélyesen megnyitották azt a kétnapos szakkonferenciát, 

melynek címe Levéltárak és kihívások a 21. században, és amelynek társszervezője a Magyar 

Nemzeti Levéltár. A konferencia megnyitóján Pásztor István, a tartományi parlament elnöke 

úgy értékelte, hogy a budapesti és a vajdasági levéltár együttműködése teljesen természetes, 

nem csak azért, mert ehhez megvannak az intézményes keretek, hanem azért is, mert az 

emberek ezeken a területeken már évszázadok óta élnek együtt, és osztják a közös 

történelmet. 

 

Még lehet regisztrálni 
2019. április 10. – Magyar Szó 
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https://felvidek.ma/2019/04/himnuszenekles-es-szines-programkavalkad-az-idei-magyar-majalison/
https://www.vajma.info/cikk/vajdasag/23552/Megnyilt-a-Leveltarak-es-kihivasok-a-21_-szazadban-cimu-konferencia.html
https://www.magyarszo.rs/hu/3957/kozelet/200173/M%C3%A9g-lehet-regisztr%C3%A1lni.htm
https://www.magyarszo.rs/hu/3957/kozelet/200173/M%C3%A9g-lehet-regisztr%C3%A1lni.htm
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A magyarországi lakcímmel nem rendelkező kettős állampolgárok a 2014. és a 2018. évi 

országgyűlési választásokat, valamint a 2016-ban megtartott magyarországi népszavazást 

követően a május 26-ára kiírt európai parlamenti választásokon is részt vehetnek. A 

Magyarország határain kívül élő, magyarországi lakcímmel nem rendelkező nagykorú magyar 

állampolgárok is élhetnek választójogukkal, s ez a következő jogokat foglalja magába: az 

országgyűlési képviselők választásán pártlistákra szavazhatnak, és jelöltként indulhatnak; az 

európai parlamenti választáson pártlistákra szavazhatnak; az önkormányzati választásokon 

jelöltként indulhatnak; az országos népszavazáson aláírhatják a népszavazási kezdeményezést 

és szavazhatnak. 

 

Első Szent Margit Programos családi nap 
2019. április 9. – karpatalja.ma 

A Görögkatolikus Ifjúsági Szervezet által létrehozott ösztöndíjprogram támogatottjainak 

tartottak családi napot 2019. április 7-én Karácsfalván, a Sztojka Sándor Görögkatolikus 

Líceumban. A Szent Margit Programot 2015 szeptemberében indította el a Görögkatolikus 

Ifjúsági Szervezet (GISZ) azzal a céllal, hogy összekösse a Kárpát-medence, illetve a világ 

magyarságának jó szándékú támogatóit kárpátaljai általános- és középiskolás gyerekekkel, 

ezáltal előmozdítsa a támogatott gyerekek tanulmányi eredményeit, hitbéli életét, valamint a 

magyar közösség életében való szerepvállalását. 

 

Vállalkozásfejlesztés és turizmus kategóriában lehet pályázni 
2019. április 9. – Kárpátalja 

Vállalkozásfejlesztés és turisztika kategóriában hirdette meg idei pályázatát az „Egán Ede” 

Kárpátaljai Gazdaságfejlesztési Központ” Jótékonysági Alapítvány. A pályázattal 

kapcsolatban Berki Mariannát, az alapítvány igazgatóját kérdeztük. 

 

Húsvétvárás a Rákóczi-főiskola Magyar Tanszéki Csoportjával 
2019. április 9. – 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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http://www.karpatalja.ma/karpatalja/hitelet/i-szent-margit-programos-csaladi-nap/
https://karpataljalap.net/2019/04/09/vallalkozasfejlesztes-es-turizmus-kategoriaban-lehet-palyazni
http://www.karpatalja.ma/karpatalja/szines/husvetvaras-a-rakoczi-foiskola-magyar-tanszeki-csoportjaval/
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Elektronikus sajtó 

 
Határok nélkül 

2019. április 9. – Kossuth Rádió 

 

Az Erdélyi Magyar Néppárt fellebbez a nagyváradi ügyészség határozata ellen – mely nem 

tekinti bűncselekménynek a magyar zászló égetésére tett kísérletet.  2018. december 29-ről 

30-ra virradó éjjel próbálták ismeretlen tettesek a magyar lobogót. Az EMNP vezetősége 

december 31-én mind a rendőrségen, mind az ügyészségen feljelentést tett, és kérte az ügy 

kivizsgálását. Ionescu Nikolett Csomortányi Istvánt, a párt elnökét kérdezte. 

 

A jövő szempontjából kulcsfontosságú, hogy a Kárpát-medencében élő fiatal magyar 

vállalkozók ismerjék egymást, - mondta Jakab István, a magyar Országgyűlés alelnöke 

Makkosjánosiban, a Kárpát-Medencei Fiatal Vállalkozók Konferenciája megnyitóján. Őt 

halljuk először  Iváncsik Attila összegfoglalójában, amely a hétvégi rendezvényen készült 

 

A kárpátaljai fiatal vállalkozóknak – nem csak a fiataloknak, -  nagy segítség a magyar 

kormány támogatása .Megjelent az „Egán Ede” Kárpátaljai Gazdaságfejlesztési Központ 

Jótékonysági Alapítvány 2019-es pályázati kiírása. Iváncsik Attila a részletekről Berki 

Mariannt az Alapítvány igazgatóját kérdezte. 

 

A kezdő vállalkozások kategóriában az alsószeli Cheesio kft., Franciszti Tamás kézműves 

sajtokat előállító cége lett az év vállalkozása. Az elismeréssel járó pénzjutalom mellett a 

vállalkozás bekerült a Szlovákiai Magyar Fiatal Vállalkozók Szövetségének 

mentorprogramjába is. „Minden összejött”, mondta a győztes, hiszen pontosan akkor tudott 

sikeresen pályázni a magyar kormányzati támogatással indult Baross Alapnál, amikor a 

továbblépés fejlesztést, anyagi forrásokat igényelt. Franciszti Tamást Haják Szabó Mária 

kereste fel a sajtgyárában. 

 

Nyolc millió forint gyűlt össze az üldözött közel-keleti keresztények megsegítésére a 

Királyhágó-melléki Református Egyházkerület kilenc egyházmegyéjében szervezett 

gyűjtésből. Az adományt az egyházkerület székházában adták át Azbej Tristan államtitkárnak. 

Az adomány Szíriába kerül, az iszlamista rémuralom alól 2016-ban felszabadult Homsz 

városába.  

 

https://www.mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth?date=2019-04-09_18-02-00&enddate=2019-04-09_18-40-00&ch=mr1
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Semmelweis Ignác- szobrot avattak Marosvásárhelyen, a Sapientia Egyetem kampuszán. A 

mellszobor talapzatán – többek között – ez olvasható: „Őrizze Semmelweis Ignác szobra 

Erdélyben a magyar kutatóorvos, az anyák megmentője emlékét. Jelképezze az 

elkötelezettség és tudás győzelmét a tagadás és hitetlenség felett.” Erdei Edit Zsuzsánna 

összeállításában elsőként Tóth Lászlót, Magyarország csíkszeredai főkonzulját halljuk.   

 

Mátyás? Király! címmel hirdet online mesemondó versenyt a közösségi médiában a MIÉRT a 

Magyar Ifjúsági Értekezlet, a MIÉRT és az RMDSZ Kulturális Főosztálya. A verseny részleteit 

ma sajtótájékoztatón ismertették. Hegedüs Csilla, az RMDSZ kultúráért felelős ügyvezető 

alelnöke és Olteán Csongor a MIÉRT elnöke válaszolt Szilágyi Szabolcs kérdéseire. 

 

Marad a terrorizmus vád, maradnak a börtönben a terrorizmusért elítélt kézdivásárhelyi 

fiatalok. Ma kedvezőtlen ítélet született a legfelsőbb Bíróságon - erősítették meg az elítéltek 

hozzátartozói és a védelem képviselői a hírt. Oláh-Gál Elvira számol be a részletekről. 

 


