
 

 

 

Napi Nemzetpolitikai Sajtószemle – 2019. április 16. 
1 

Nyomtatott és online sajtó 
 

 

Orbán: csak a Fidesz-KDNP képes kellő súllyal képviselni Magyarországot 
2019. április 15. – MTI, kormany.hu, Híradó, Magyar Nemzet, Magyar Hírlap, Mandiner, 

PestiSrácok, 888.hu, Lokál, Pannon RTV, Magyar Szó 

Csak a Fidesz-KDNP alkalmas arra, hogy kellő súllyal, komolysággal képviselje 

Magyarországot a nemzetközi színtéren, hogy kiálljon a magyarokért Brüsszelben - jelentette 

ki Orbán Viktor miniszterelnök hétfőn Szabadkán, a Városháza dísztermében tartott európai 

parlamenti választási kampányrendezvényen. A kormányfő az összetartozás szempontjából 

szimbolikusnak nevezte, hogy az első EP-választási kampánygyűlését Szabadkán tartja. Úgy 

fogalmazott: lassan az egész Kárpát-medencében megfogalmazódik az az érzés, hogy a 

magyarok hiába élnek 7-8 ország területén, mégis összetartoznak, ami nemcsak történelmi 

tény, hanem feladat, kihívás a jövőre nézve. Orbán Viktor közölte: a múltban kevesen 

gondolták volna, hogy Magyarország olyan anyaországgá válik, amely minden fórumon, a 

legerősebb országokkal szemben is képes kiállni a határon túl élő magyarokért. Hangsúlyozta, 

hogy jelentős anyagi forrásokat bocsátottak a külhoni magyarság rendelkezésére. Azt a 

magyarországi pártot pedig, amely szerint még szavazati jogot és kettős állampolgárságot sem 

kellene adni a határon túli magyaroknak, leszavazzák a választók - jegyezte meg a kormányfő. 

 

Szerb kormányfő: köszönet Orbán Viktornak Magyarország mindenre kiterjedő 
támogatásáért 
2019. április 15. – MTI, kormany.hu, Híradó, Magyar Nemzet, Magyar Hírlap, Mandiner,  

Webrádió, Pannon RTV 

Az európai integráció területén nyújtott támogatásért, a Koszovó helyzetével kapcsolatos 

kiegyensúlyozott hozzáállásért, a gazdasági együttműködésért, valamint a magyarországi 

szerb kisebbség támogatásáért mondott köszönetet Ana Brnabic szerb kormányfő hétfőn 

Szabadkán Orbán Viktor miniszterelnöknek és a magyar kormánynak a két kormány ötödik 

együttes ülését követően. Ana Brnabic kiemelte: tizenegy megállapodás született hétfőn, 

amelyek a politika, a gazdaság és a társadalom minden szegmensét érintik. Ez is bizonyítja, 

hogy ezeket a közös kormányüléseket nem azért szervezik, hogy a közvélemény azt lássa, jó az 

együttműködés, hanem azért, hogy kézzel fogható eredmények szülessenek, konkrét 

gondokra találjanak megoldást. Újságírói kérdésre válaszolva a szerb kormányfő kiemelte, 

pozitívumnak tartja, hogy a kettős állampolgárok szavazhatnak az európai parlamenti 

választáson. Véleménye szerint azok a szerbiai állampolgárok, akik magyar állampolgárként 

részt vehetnek az európai választáson, segíthetik a nyugat-balkáni ország európai 

integrációját, ahogyan az is hozzájárul ehhez, hogy már most is ül az Európai Palamentben 

egy vajdasági politikus, Deli Andor személyében, aki a Fidesz-KDNP listáján jutott az EP-be. 
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Pásztor István: a legfontosabb feladat a szavazópolgárok mozgósítása 
2019. április 15. – MTI, Lokál, Hír Tv, hir.ma, Webrádió 

Ebben a pillanatban az a legfontosabb, hogy minden szavazati joggal rendelkező vajdasági 

magyar állampolgárt mozgósítsunk az európai parlamenti választásokra - hangsúlyozta 

Pásztor István, a Vajdasági Magyar Szövetség (VMSZ) elnöke hétfőn Szabadkán az európai 

parlamenti választások kampányrendezvényén, amelyen részt vett Orbán Viktor 

miniszterelnök is. Ennek érdekében a VMSZ Mindannyian! címmel indított kampányt a 

Fidesz-KDNP európai parlamenti jelöltlistája mellett. A legnagyobb délvidéki magyar párt a 

választási verseny részeként elindította a Mindannyian.rs internetes oldalt, amelyen a 

kampány legfontosabb pontjai és rendezvényei követhetők nyomon, illetve a Fidesz-KDNP 

listájával szimpatizálók feliratkozhatnak, hogy így is jelezzék támogatásukat.  Kiemelte, hogy 

a vajdasági magyarságon belül lehetnek ugyan különbségek bizonyos kérdések tekintetében, 

de "az életben vannak olyan pillanatok, amikor a különbségek el kell, hogy törpüljenek, mert 

a pillanat azt diktálja, hogy mindannyian odaálljunk egy ilyen ügy mellé, és ez egy ilyen 

pillanat". Nem a különbségek a fontosak, hanem az, hogy összpontosítsuk az erőnket, és erős 

magyar jelenlétet biztosítsunk az EP-választáson - húzta alá. 

     

KMKSZ-elnök: az Európai Néppárt ítélje el Kelemen Hunor kitiltását Ukrajnából 
2019. április 15. – MTI, hirado.hu, Magyar Nemzet, maszol.ro, KárpátHír 

Az Európai Néppárt ítélje el Kelemen Hunornak, a Romániai Magyar Demokrata Szövetség 

(RMDSZ) elnökének Ukrajnából történt kitiltását, és jelezze Kijevnek, hagyjon fel a 

magyarellenes akciókkal – kérte Joseph Daulnak írt levélben Brenzovics László, a Kárpátaljai 

Magyar Kulturális Szövetség (KMKSZ) elnöke, az ukrán parlament képviselője. Az MTI-hez 

hétfőn eljuttatott levél szerint a KMKSZ elnöke emlékeztette Joseph Dault, hogy az ukrán 

határőrség április 6-án Kelemen Hunort 18 hónapra kitiltotta Ukrajnából, amikor át akarta 

lépni a magyar-ukrán határt, hogy Ungváron részt vegyen a KMKSZ 30., ünnepi közgyűlésén. 

Brenzovics László jelezte, a határon mintegy órányi várakoztatást és ellenőrzést követően az 

RMDSZ elnökét a hatóság munkatársai arról tájékoztatták, hogy nem léphet be Ukrajnába, 

miközben a belépés megtagadásának okáról semmilyen magyarázatot nem adtak. 

 

Több tucat egyházi és világi szervezet kéri, hogy lovasszobrot állítsanak Szent 
Lászlónak Várad főterén 
2019. április 15. – Krónika 

Újabb petíciót nyújt be a héten Nagyvárad önkormányzatához az Erdélyi Magyar Néppárt 

Szent László főtéri lovasszobrának ügyében. Az EMNP tájékoztatása szerint a petíciót eddig 

mintegy három tucat magyar civil szervezet, plébánia és egyházközség írta alá. A néppárt 

Bihar megyei szervezete közleményében emlékeztet: Nagyvárad magyarságának több mint 
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másfél évszázados óhaja, hogy a városalapító szent királynak lovasszobra álljon a város 

főterén. 

 

Megemlékeznek a száz évvel ezelőtt történt Fekete-Körös-völgyi magyarirtásról 
2019. április 15. – Krónika 

Könyvbemutatóval egybekötött megemlékezést rendeznek április 19-én, pénteken 

Nagyváradon a Bihar megyei Köröstárkány száz évvel ezelőtti fekete napjáról, a 

magyarellenes mészárlásról. Éppen nagypénteken lesz száz esztendeje annak, hogy a Fekete-

Körös parti falura rontó román katonai és félkatonai alakulatok, valamint a hozzájuk csapódó 

környékbeli fegyveres románok kilencvenhárom helybéli magyar polgári lakost mészároltak 

le. A szomszédos Kisnyégerfalván szintén kivégeztek tizenhét, teljesen ártatlan magyar civilt.  

 

Magyarellenes műsorokat és műsorvezetőket bírságolt a CNA  
2019. április 15. – maszol.ro 

Az Országos Audiovizuális Tanács (CNA) április 3-i ülésén többrendbeli büntetést szabott ki 

két hírtelevízió magyarellenes diskurzusairól is ismert műsoraira, több esetben a Mikó Imre 

Jogvédelmi Szolgálat feljelentése nyomán – olvasható az RMDSZ által alapított intézmény 

honlapján. A B1 televízió 15 ezer lejes bírságot kapott a Lumea lui Banciu című műsor Se 

întâmplă acum, és a Dosar de politician adásai miatt. A Realitatea TV-nek a Jocuri de Putere 

több adása, a România 2019 és a Realitatea Românească adásai okán 20 ezer lejes büntetést 

szabott ki az illetékes hatóság.  

 

Újabb négy évig vezetheti a pedagógusszövetséget Burus-Siklódi Botond 
2019. április 15. – maszol.ro 

Szombaton, Szovátán tartotta tisztújító küldöttgyűlését a Romániai Magyar Pedagógusok 

Szövetsége (RMPSZ). A megyei küldöttek úgy döntöttek: Burus-Siklódi régi-új elnök újabb 

négy évig vezetheti az RMPSZ-t, továbbá megerősítették tisztségében Halász Ferenc partiumi, 

Kiss Imre székelyföldi és Virág Erzsébet közép-erdélyi alelnököt is. Ferencz S. Alpárt a 

kapcsolatokért, szervezeti és tagsági ügyekért felelős szakmai alelnöknek választották meg.  

 

Bezzeg Szerbia 
2019. április 16. – Pataky István – Krónika 

A Krónika vezércikke szerint „mikor érkezik vajon el az a pillanat, amikor egy bukaresti 

vezetés úgy akar nemzeti érdeket védeni, hogy azt nem a magyarok ellenében teszi? Lesz-e a 

közeljövőben egy olyan, a saját erejében bízó román kormány, amely nagyvonalú tud lenni a 

hat százalékot alig meghaladó magyar közösség elvárásainak irányába? Tud-e olyan jó 

érzékkel segíteni a kétoldalú közeledés megvalósításán az RMDSZ, mint azt a vajdasági 

magyar párt tette, teszi Belgrádban? A válaszok egyelőre hiányoznak, de a követendő út nem 

lehet más, mint az, amire Magyarország és Szerbia hat éve rálépett”. 
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Aki átélte és le is írta ´56-ot 
2019. április 15. – Ma7.sk 

Április közepén Szűcs Béla Albert helytörténész, Petőfi Sajtószabadság-díjas újságíró volt a 

muzslai könyvtár vendége. Két legújabb könyvét hozta el bemutatásra – Magyar szívvel 

szovjet uniformisban és a Rétság nem felejt címűeket, melyekben személyes élményeit írta 

meg az 1956-os forradalom és szabadságharc vidéki eseményeiről. Mészáros Marianna 

könyvtárvezető azért hívta meg Szűcs Béla Albert írót a bemutatóra, mert egyre kevesebben 

vannak már azok, akik személyesen emlékeznek ezekre az időkre és hiteles krónikásai ´56-

nak. 

 

Az Anyanyelvünkért Polgári Társulás a jogi terminológia egységesítésén 
munkálkodott 
2019. április 15. – bumm.sk 

Nemrég fejeződött be a komáromi székhelyű Anyanyelvünkért Polgári Társulás projektje, 

amely során jogszabályok és űrlapok kétnyelvűsítése mentén zajlott a terminológiaalkotás. 

„Sokféle jogszabály-fordítás forog közkézen, de ezek minősége meglehetősen hullámzó. 

Sokszor egy-egy jogszabályban sem alkalmazzák egységesen a jogi terminológiát és bizony 

ezek a bizonytalanságok lerontják ezen fordítások használhatóságát és a nyelvhasználati 

jogok, lehetőségek érvényesülését” – mondta el a projekt kapcsán Cúth Csaba, az 

Anyanyelvünkért Polgári Társulás elnöke, amelynek során összegyűjtötték a kiválasztott 

jogszabályok és űrlapok fellelhető fordításait és ezek terminológiailag egységesített szövegű 

magyar nyelvű változatát tették közzé az egyesület honlapján. 

 

Ismét a himnusztörvényről volt szó 
2019. április 15. – Ma7.sk, bumm.sk 

A Most-Híd pártnak úgy kell módosítania az állami jelképekről szóló törvényt, hogy senki ne 

vonja kétségbe annak szövegét. Ezt a koalíciós tanács hétfői ülése után jelentette ki Andrej 

Danko, a parlament és az SNS elnöke. „Megegyeztünk, hogy megvárjuk az államfő javaslatát” 

– mondta Danko, aki hozzátette: a Most-Híd, illetve a párt igazságügy-minisztere is készít egy 

javaslatot, amely világosan rendezi majd a himnuszok állami ünnepeken való lejátszására 

vonatkozó részt, de a törvény egyéb rendelkezéseit nem fogja érinteni. Danko szerint hamis 

az az állítás, hogy a szóban forgó jogszabály munkanapokon tiltaná a himnuszok lejátszását. 

 

Rossz irányba haladunk, váltani kell – Duray Miklós a Körképnek 
2019. április 15. – Körkép 

A felvidéki magyar politizálás jövője: Jelenleg rossz irányba halad, tehát váltani kell. Ha 

visszaemlékeznek mások is, hogy amikor én pártot alapítottam, akkor nem azért alapítottam 

pártot, mert ellenzéke akartam lenni az akkori kormányzatnak, hanem azért, mert képviselni 

akartam az akkori embereket, akiket megszólítottam. Ezt akkor úgy neveztem: konstruktív 

ellenzéki vagyok. Egy-két esetben ugyan nem szavaztam meg a kormányzati javaslatokat, 
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egyébként mindig megszavaztam. Nem egy tőről metszett ellenzéki vagyok, csak van saját 

véleményem. És ez nem ugyanaz, mint az ellenzékiség. 

 

Orbán Viktor: „Ha a szerbekkel együttműködve bővíthetjük a vajdasági 
magyarok lehetőségeit, akkor azok hosszabb távra szólhatnak” 
2019. április 15. – Vajdaság MA 

Az európai parlamenti választásokon való részvételre buzdította a szavazati joggal rendelkező 

vajdasági magyarokat Orbán Viktor. Elmondta, hogy idén több mint 7 milliárd forintnyi 

összeggel folytatják a vajdasági gazdaságfejlesztési programot. Felvázolta elképzeléseit a 

közép európai térség talpra állításáról. A szabadkai városháza nagytermében megtartott 

rendezvény közönségét és a magyar miniszterelnököt Pásztor István, a VMSZ elnöke 

köszöntötte: - Nemcsak soha nem látott, pozitív hangulatú kormányülés van mögöttünk, 

nemcsak az élet rengeteg területét érintő 11 megállapodás aláírására került sor, hanem olyan 

perspektívák nyíltak meggyőződésem szerint, amelyek még inkább élhetővé teszik a 

szülőföldünket, s nekünk, vajdasági magyaroknak ettől fontosabb érdekünk nincsen – 

mondta a pártelnök. 

 

Pásztor Trifunovićról: A suszter maradjon a kaptafánál 
2019. április 15. – Pannon RTV  

Maradunk szülőföldünkön és hűek maradunk hagyományainkhoz, szomszédainkkal együtt 

egy közös, emberhez méltó jövőt építünk - így reagált Pásztor István Sergej Trifunović tegnap 

esti belgrádi beszédére. A VMSZ elnöke a Szerbiai RTV-nek nyilatkozva elmondta, nem tudja, 

hogy sovinizmusról, idegengyűlöletről vagy csupán ostobaságról van szó. „Úgy gondolom, 

hogy tegnap sikerült neki megmutatnia az igazi arcát. Itt a végső ideje, hogy eleget tegyen az 

ismert szabálynak, miszerint a suszter maradjon a kaptafánál. Egy kicsit szélesebb 

szemszögből nézve, úgy gondolom, nem tudja megsérteni, megalázni és megbélyegezni sem a 

vajdasági magyar közösséget. 

 

Orvosi rendelő épülne az egykori sírokon 
2019. április 15. – Kárpátalja 

Április 10-én 30-35 helyi magyar gyűlt össze a ma már Técső központjában lévő régi 

temetőben. A helyi ukránok által magyar temetőnek nevezett sírkertbe csak 1958-ig 

temetkeztek, akkor bezárták, és a város határában jelöltek ki új temetőt. Elkeseredetten 

mesélik, hogy tízévente be akarja építeni valaki a régi temetőt, most egy kétszintes orvosi 

rendelőt álmodott a sírokra a városvezetés, az ellen tiltakoznak a helyi magyarok, akiket 

elszánt aktivisták, valamint a KMKSZ Técsői Alapszervezete hívott a tiltakozás helyszínére. 

Előző nap a Polícia segítségével tudták csak leállítani az építkezés megkezdését. 
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Locsolkodás Felsőőrben 
2019. április 15. – volksgruppen.orf.at 

Idén is felelevenítették a locsolás hagyományát a „Játékos magyar gyermekóra” keretében a 

Burgenlandi Magyar Kultúregyesület székházában, Felsőőrött. Több mint 20 gyermek vett 

részt a foglalkozáson, de eljöttek szüleik és nagyszüleik is. 

 
 

Elektronikus sajtó 

 

 

Határok nélkül 

2019. április 15. – Kossuth Rádió 

 

Az európai parlamenti választásokkal kapcsolatos állásfoglalást fogadott el a Magyar Nemzeti 

Tanács, és a szavazati joggal rendelkezőket a választásokon való részvételre buzdította. 

Hajnal Jenőt, az MNT elnökét kérdezte Németh Ernő. 

 

Migránsoknak nevezte a vajdasági magyarokat hétvégi belgrádi nagygyűlésén a szerb ellenzék 

egyik vezérszónoka. A történteket elítélte Alekszandar Vucsity államfő, aki Szerbia nevében 

bocsánatot kért a magyaroktól. Ternovácz István beszámolója. 

 

Április a beíratások időszaka a szlovákiai iskolákban, így a magyarokban is. Az iskolák 

többsége nagyjából tudja, hogy egy-egy évben mennyi elsősre számíthat, különösen azok az 

intézmények, amelyek mellett  óvoda is működik.  A szórványban azonban sok minden más 

megvilágításba kerül, és a problémák is hatványozottan mutatkoznak. A Pozsonypüspöki 

Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola és Óvoda igazgatónőjétől, Maurszky Mónikától 

érdeklődött a  beíratott gyermekek számáról, az iskola helyzetéről Haják Szabó Mária.  

 

Az elmúlt évekhez képest idén elegendő számú magyar kisgyerek lesz Aradon, akik ősszel érik 

el az iskolás kort. Jelen állás szerint a tanintézmények többségében nincs akadálya annak, 

hogy önálló előkészítő osztályokat indítsanak. Pataky Lehel Zsolt két Aradi magyar iskola 

nyílt napján is részt vett. 
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https://volksgruppen.orf.at/magyarok/stories/2976116/
https://www.mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth?date=2019-04-15_18-02-00&enddate=2019-04-15_18-40-00&ch=mr1
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Múlt szombaton a marosvásárhelyi Kultúrpalotában tartotta záró-előadásait és diplomaosztó 

rendezvényét az Erdélyi Politikai Iskola II. végzős évfolyama. Az RMDSZ, a Mathias Corvinus 

Collegium által támogatott képzésen idén 19 erdélyi fiatal vett részt. Erdei Edit Zsuzsanna 

összeállításban elsőként Porcsalmi Bálint, az RMDSZ ügyvezető elnökét halljuk. 

 

A Kárpátaljai Fiatal Magyar Vállalkozók Szövetsége több szakirányú képzést is tart. Legutóbb 

üzleti tervezés témakörben szerveztek képzést, hogy minél nagyobb értékben, és haszonnal 

használják ki az Egán Ede Kárpátaljai Gazdaságélénkítő Programban kiírt pályázatokat. 

Részletek Iváncsik Attilától. 

 

Szatmárnémetiben virágvasárnap jótékonysági koncerten mutatták be a  Mária Evangéliuma 

rockopera oratorikus változatát.  „Terveink között szerepel, hogy Nagyvárad, Temesvár, 

Csíksomlyó és Déva városába is elvigyük az előadást. Az előadások bevételét  a dévai Szent 

Ferenc Alapítvány által gondozott gyerekeket támogatjuk” – mondta sajtótájékoztatóján 

Petneházy Attila magya-magyar kulturális kapcsolatokért felelős miniszteri biztos, akivel 

Zsoldos Barnabás beszélgetett.  

 

 

 

 


