
 

 

 

Napi Nemzetpolitikai Sajtószemle – 2019. április 23. 
1 

Nyomtatott és online sajtó 
 

 

Szijjártó: sikeres és folytatódik a gazdaságélénkítő program 
2019. április 18. – MTI, hirado.hu, Origo, HírTv, Magyar Nemzet, Lokál, Felvidék Ma, 

Ma7.sk, Körkép 

Kifejezetten sikeres és folytatódik a magyar kormány gazdaságélénkítő programja a 

Felvidéken és a többi szomszédos országban is – jelentette ki Szijjártó Péter külgazdasági és 

külügyminiszter Pozsonyban, miután találkozott a Magyar Közösség Pártjának (MKP) 

vezetőivel csütörtökön. A magyar diplomácia vezetője Menyhárt József MKP-elnökkel 

közösen tartott sajtótájékoztatóján elmondta: a gazdaságélénkítő csomag felvidéki sikerein 

felbuzdulva az idén 10 milliárd forintot szán a magyar kormány a felvidéki gazdaságfejlesztési 

program végrehajtására. Kifejtette: a Felvidéken már kiírták a pályázatokat, azok nagy értékű 

mezőgazdasági termelőket integrálni tudó beruházásokra vonatkoznak. Hozzátette: 49 

pályázat már be is érkezett, ezek igénye valamivel meghaladja a keretösszeget, s elbírálásuk 

május végéig megtörténik. A miniszter elmondta: az MKP vezetőivel egyeztettek az 

úgynevezett himnusztörvényről és a felvidéki magyar párt által ez ügyben indított petícióról 

is. Ezzel összefüggésben leszögezte: Magyarország továbbra is abban érdekelt, hogy 

Szlovákiával kölcsönös tiszteleten alapuló kapcsolatot tartson fenn. 

 

Potápi: 1,6 milliárd a diaszpóra magyarsága és a Kárpát-medencei magyar 
oktatás, kultúra támogatására 
2019. április 18. – MTI, Magyar Nemzet, Origo, fidesz.hu, Magyar Szó, Lokál, Székelyhon, 

Felvidék Ma, Körkép 

Összesen 1,6 milliárd forinttal támogatja a kormány a diaszpóra magyarságát, valamint a 

Kárpát-medencei magyar oktatást és kultúrát, a vonatkozó pályázatok eredményeit Potápi 

Árpád János nemzetpolitikai államtitkár ismertette csütörtökön Budapesten. Az államtitkár 

kifejtette: a magyar kultúráért és oktatásért elnevezésű pályázat keretében 1,1 milliárdot, a 

diaszpórának szóló pályázat keretében összesen 500 millió forintot különítettek el. Potápi 

Árpád János elmondta: a magyar kultúráért és oktatásért pályázat célja a Magyarország 

határain kívül élő magyarság szülőföldjén való boldogulásának, Magyarországgal való 

kapcsolatai ápolásának és fejlesztésének előmozdítása, a magyar nemzeti 

azonosságtudatának megerősítése az oktatás és a kultúra támogatása által. A forrás 1,1 

milliárd forint volt, ez az egyik legnagyobb keretösszegű nemzetpolitikai pályázata az 

államtitkárságnak. A megvalósítás időszaka év végéig terjed – jelezte Potápi Árpád János. 

 

Csaknem teljes feldolgozottság mellett is 70 százalék fölött áll Zelenszkij 
2019. április 22. – MTI, Hír TV, Origo, M1, Hirado.hu  

Az ukrán elnökválasztás vasárnap megtartott második fordulójában leadott szavazatok  97,84 

százalékának összeszámlálása után továbbra is Volodimir Zelenszkij humorista-producer 
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jelölt vezet 73,15 százalékkal, míg Petro Porosenko hivatalban lévő államfő 24,53 százalékon 

áll - tájékoztatott hétfőn a Központi Választási Bizottság (CVK) a honlapján.A 

részeredmények szerint az országban egyedül a nyugat-ukrajnai Lviv megyében áll Porosenko 

az élen - ott a voksok 62,82 százalékát szerezte meg, míg ellenfele 34,45 százalékot -, az 

összes többi megyében Zelenszkij vezet. Ezen kívül külföldön kapott a hivatalban lévő elnök 

több szavazatot (54,73 százalék), mint Zelenszkij (43,78 százalék).  Julija Timosenko, a Haza 

(Batykivscsina) ellenzéki párt vezetője hétfőn egy újabb esélynek nevezte a változásra 

Zelenszkij győzelmét a parlamenti frakciók közötti egyeztető ülésén. Szerinte kétszer volt már 

hasonló esélye Ukrajnának, a 2004-es "narancsos forradalom" és a 2014-es "méltóság 

forradalma" után, de mindkétszer veszni hagyták, most viszont az emberek békés úton 

szerezték meg ismét ezt az esélyt. 

 
Budapest finanszírozna egy Erdélybe irányuló napi repülőjáratot 
2019. április 19. – Krónika 

Nyitott a tárgyalásokra a magyar állam, hogy anyagi segítséget nyújtson az anyaországot a 

Székelyfölddel összekötő napi repülőjárat üzemeltetése érdekében – jelentette ki a csütörtöki 

kormányinfón Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter. A tárcavezetőt a Magyar 

Hang hetilap újságírója kérdezte arról, hogy miután a magyar állam évente mintegy 

egymilliárd forinttal finanszírozza Budapest légi összeköttetését nyugat-balkáni városokkal, a 

kormány nem kíván-e támogatást nyújtani a Wizz Air légitársaságnak arra, hogy a magyar 

szempontból fontos területekre, elsősorban Erdélybe is naponta indulhassanak járatok. 

Gulyás Gergely elmondta, a magyar kormány régóta kéri arra a Wizz Airt, hogy székelyföldi 

járatot is üzemeltessen napi szinten, de a társaság elzárkózik ettől. A Miniszterelnökséget 

vezető miniszter hozzátette, a magyar kormány nyitott az anyagi segítségnyújtást célzó 

tárgyalásokra is annak érdekében, hogy napi egy járat indulhasson Székelyföldre. 

 

Best of: felidézik a régi emlékeket a 10. Kolozsvári Magyar Napokon 
2019. április 18. – Krónika, transindex.ro, maszol.ro 

Ötszáz-hatszáz programból álló, kulturális seregszemlévé vált a Kolozsvári Magyar Napok, 

amelynek tizedik, augusztus 18–25. közötti idei kiadásán bemutatkozási lehetőséget 

biztosítanak a KMN által ihletett rendezvényeknek is. A szervezők a gyalui 4. Várkert 

Fesztivál újdonságairól, ideiglenes beköltöztetéséről is beszámoltak. 

 

Háromszék: eltávolították a magyar és székely zászlót, a német, izraeli és 
amerikai lobogó a helyén maradt 
2019. április 18. – Krónika, maszol.ro 

Kovászna Megye Tanácsának csütörtöki ülésén csak a német, izraeli, és az amerikai zászló 

volt látható a tartójában, a magyar, a székely, valamint a már korábban levetetett 

megyezászló a terem közepén lévő asztalon hevert. Tamás Sándor, a képviselő-testület elnöke 

az ülésen emlékeztetett, hogy a zászlók miatt a Méltóságért Európában Polgári Egyesület 
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(ADEC) alapító elnöke, a magyarellenes megnyilvánulásairól elhíresült Dan Tanasă pert 

indított. Majd miután azt tavaly októberben jogerősen megnyerte, azért is keresetet nyújtott 

be, hogy ha az ítéletet nem hajtják végre, a tanácselnök minden nap késlekedésért az országos 

minimálbér 20 százalékát fizesse be az államkaszába. Ennek nyomán a bírósági döntés 

alapján a zászlók egy részét eltávolították. 

 
Még két évet kell várni a gyulafehérvári Batthyáneum restitúciójának 
tárgyalásáig 
2019. április 18. – MTI, Krónika, maszol.ro 

A bukaresti legfelsőbb bíróság a Gyulafehérvári Római Katolikus Érsekség kérésére előbbre 

hozta, de így is csak 2021 májusában kezdi el tárgyalni a gyulafehérvári Batthyáneum 

könyvtár visszaszolgáltatásának az ügyét. A legfelsőbb bíróság sajtóosztálya az MTI kérdésére 

csütörtökön közölte: az eredetileg 2021. november 9-re kitűzött tárgyalás időpontját szerdán 

2021. május 25-re módosították. A szóvivő közlése szerint a legfelsőbb bíróság közigazgatási 

ügyekkel foglalkozó részlegén rendkívüli módon feltorlódtak a dossziék. A részlegen több ezer 

ügy vár jogerős ítéletre, ezért voltak kénytelenek ilyen hosszú határidőt szabni a tárgyalás 

megkezdésére. 

 

Az RMDSZ is megszavazta a Btk. módosításának tervezetét  
2019. április 18. – transindex.ro 

A szenátus plenáris ülése szerdán elfogadta a Büntetőtörvénykönyv módosításának 

tervezetét, amelyet az igazságügyi törvények módosítására létrehozott különleges bizottság 

dolgozott ki. A módosításokat 75 (köztük az RMDSZ-esek is) szenátor támogatta, 32 ellene 

szavazott, egy szenátor tartózkodott. Az igazságszolgáltatási törvények módosításával 

foglalkozó különleges parlamenti bizottság kedden kedvező jelentést terjesztett elő a Btk. 

módosításairól, és törölt a tervezetből több olyan cikkelyt, amelyet az alkotmánybíróság 

alkotmányellenesnek nyilvánított. A különbizottság úgy döntött, hogy eredeti formájában 

maradjon több, az ellenzék által kifogásolt cikkely, mert azokat sem nem támadták meg, sem 

nem nyilvánították alkotmányellenesnek.  

 

Szolidaritási alapot hoznak létre a megbírságolt magyar polgármesterek javára  
2019. április 18. – maszol.ro, szekelyhon.ro 

Szolidaritási alapot hoznak létre az udvarhelyszéki polgármesterek, és gyűjtést szerveznek a 

korondi elöljáró megsegítésére, hogy a községháza magyar feliratozása miatt kirótt 

elrettentően magas pénzbírságot közadakozásból fizethessék ki. Ezt Bíró Barna Botond 

udvarhelyszéki RMDSZ-elnök jelentette be csütörtökön Korondon, a Katona Mihály helyi, 

Rafai Emil székelykeresztúri és Laczkó-Albert Elemér gyergyóremetei polgármesterrel, 

valamint Antal Lóránt szenátorral és Vincze Lóránt RMDSZ-es EP-képviselőjelölttel tartott 

találkozón.  
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Felmérés: a PNL az EP-választás fő esélyese, az RMDSZ is a bejutási küszöb 
felett  
2019. április 18. – maszol.ro 

Az Európai Parlament megrendelésére készített közvélemény-kutatás eredménye szerint 

jelenleg a Nemzeti Liberális Párt (PNL) nyerné meg Romániában az EP-választást a 

Szociáldemokrata Párt (PSD) előtt. Az RMDSZ is bejutó helyen áll. Az Európai Unió összes 

tagállamára kiterjedő felmérést a Kantar nevű közvélemény-kutató cég készítette, a romániai 

adatokat az IMAS intézet szolgáltatta.  

 

Barna Gergő szociológus: az erdélyi magyarok bírálják az EU-t, de nem 
euroszkeptikusok  
2019. április 18. – maszol.ro 

Az RMDSZ megrendelésére felmérés készült márciusban az erdélyi magyarok 

közhangulatáról, intézményekbe vetett bizalmáról, pártpreferenciáiról. Barna Gergő 

kutatásvezetőt kérdezték a fontosabb adatokról és az értelmezésükről.  

 

„Megtanítanák magyarul” a székelyföldi bevásárlóközpontokat  
2019. április 18. – maszol.ro 

A kétnyelvűség kereskedelemben való használatáért indított kampányt az Erdélyi Magyar 

Nemzeti Tanács. Sándor Krisztina, az EMNT elnöke a szerdai sepsiszentgyörgyi 

sajtótájékoztatón elmondta: tudatosítani szeretnék a nagy bevásárlóközpontok, de a helyi 

boltok tulajdonosait is, hogy a tömbmagyar városokban kereskedelmi szempontokból is 

célszerű lenne a magyar nyelv használata a román mellett. Ugyanakkor a székelyföldi 

lakosságot is arra ösztönzik, hogy a boltokban igényeljék a magyar nyelvű tájékoztatást. 

 

Ezúttal a Hargita megyei Vöröskeresztet támadja Dan Tanasă 
2019. április 18. – szekelyhon.ro 

A székelyföldi közintézmények elleni perek mellett ezúttal egy nemzetközi civil szervezet, a 

Vöröskereszt Hargita megyei fiókja került Dan Tanasă figyelmének középpontjába. A 

feljelentéseiről elhíresült férfi, a Méltóságért Európában Polgári Egyesület (ADEC) vezetője 

azt állítja, hogy a Vöröskereszt Hargita megyei szervezete az RMDSZ politikáját követi. Erre 

két fő „érve” van: magyar nemzetiségűek vezetik azt, és nem tűzték ki a megyei székhelyre a 

román trikolórt. 

 

Nem kapnak katonai hangszereket a háromszéki románok 
2019. április 18. – szekelyhon.ro 

Következetlenséggel vádolja a kormányt Gheorghe Baciu Kovászna megyei szenátor. Azt 

állítja, hiába válaszolt pozitívan a védelmi miniszter azon kérésére, hogy a felszámolt katonai 

zenekarok hangszereit adományozzák a többségében románok lakta települések 

önkormányzatainak, kérése mégsem teljesült. 
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Hatékonyabb lehet ezentúl a medveproblémák megelőzése 
2019. április 18. – szekelyhon.ro 

A vadkárok, elsősorban a medvék által okozott problémák megelőzéséhez járulhat hozzá, ha a 

megyei önkormányzatok egy sürgősségi kilövési vagy vadáthelyezési engedély esetében 

előfinanszírozhatják a járulékos költségeket. Többek között ezt is tartalmazza az a 

kormányrendelet, amelyet hétfőn módosított a parlament. Ez a lehetőség az Magyar Polgári 

Párt (MPP) javaslatára került be a vadászati törvény módosításai közé – közölte csütörtöki 

sajtójátékoztatóján a párt elnöke, Mezei János. 

 

Kevesebb a magyar előkészítős – az államtitkárság adatai szerint 8970 gyereket 
írattak magyar iskolába 
2019. április 19. – Krónika 

Összesítette az oktatási minisztérium az előkészítő osztályokba beiratkozottak számát: két 

szakaszban, március 4-e és 22-e, illetve április 2-a és 8-a között összesen 8970 gyereket 

írattak be magyar tannyelvű előkészítő osztályokba. Kovács Irén Erzsébet államtitkár arról 

tájékoztatott, hogy a tapasztalatok szerint szeptemberig még lesznek jelentkezők, így arra 

számítanak, hogy a következő tanévben több mint 9000 kisdiák kezdi el magyar nyelven az 

iskolai tanulmányait. Ám még ha így is alakul, közel ezerrel kevesebb magyar kisdiák ül 

szeptemberben az iskolapadba, mint az idei tanévben. 

 

Benyújtották a kézjegyeket Szent László király lovasszobrának felállításáért 
2019. április 19. – Bihari Napló 

Iktatták csütörtökön a Szent László király lovasszobrának felállításáért, valamint a városnap 

időpontjának megváltoztatásáért létrejött petíciókat. Folytatódik a kezdeményezések 

hivatalos megvalósítási próbálkozása – mondta el csütörtökön 13 órától Nagyváradon, a 

polgármesteri hivatal előtt Csomortányi István, az Erdélyi Magyar Néppárt országos elnöke, 

Zatykó Gyula, a Néppárt országos alelnöke és Moldován Gellért Lajos, a Néppárt nagyváradi 

szervezetének elnöke. 

 
Megint kérheti a bírságolást Tanasă 
2019. április 19. – szekelyhon.ro 

A Marosvásárhelyi Ítélőtábla rövid idő alatt két perben is megváltoztatta a Méltóságért 

Európában Polgári Egyesület (ADEC) elöljárók bírságolására vonatkozó kéréseit elutasító 

elsőfokú bírósági ítéleteket, és a szervezet számára kedvező döntéseket hozott.  

 

Babacsomagokat adtak át Temesváron és Aradon  
2019. április 19. – maszol.ro 

Több mint száz babacsomagot adtak át a kolozsvári magyar főkonzulátus munkatársai 

szerdán és csütörtökön azoknak a Temes, illetve Arad megyei magyar családoknak, amelyek a 

Köldökzsinór Program révén a külhonban is kiterjesztett családtámogatási formákat 

igényelték. A húsvéti ünnepek előtt jól jött az ajándék, de a törődés, a gondoskodás az 
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https://kronika.ro/erdelyi-hirek/kevesebb-a-magyar-elokeszitos-n-az-allamtitkarsag-adatai-szerint-8970-gyereket-irattak-magyar-iskolaba
https://kronika.ro/erdelyi-hirek/kevesebb-a-magyar-elokeszitos-n-az-allamtitkarsag-adatai-szerint-8970-gyereket-irattak-magyar-iskolaba
http://www.erdon.ro/benyujtottak-a-kezjegyeket-szent-laszlo-kiraly-lovasszobranak-felallitasaert/4210903
http://www.erdon.ro/benyujtottak-a-kezjegyeket-szent-laszlo-kiraly-lovasszobranak-felallitasaert/4210903
https://szekelyhon.ro/aktualis/megint-kerheti-a-birsagolast-tanas
https://www.maszol.ro/index.php/tarsadalom/110854-babacsomagokat-adtak-at-temesvaron-es-aradon
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anyaország részéről érzelmileg sokkal fontosabb a kedvezményezetteknek – mondták azok a 

szülők, akikkel csütörtök délután a kihelyezett konzuli fogadónapon találkoztunk Aradon. A 

babacsomagok többek között textilpelenkákat, takarókat, orrszívókat tartalmaztak, egyszóval 

minden olyan dolgot, amit a szülők használnak a kisegyermek gondozása és nevelése során – 

mondta Grezsa Csaba konzul.  

 

Hegedüs Csilla: kérjük az EU-t, támogassa a visszaszolgáltatott épületek 
felújítását is 
2019. április 19. – maszol.ro 

Az Európai Uniónak és a román államnak rendeznie kell a visszaszolgáltatás alatt álló vagy a 

már visszaszolgáltatott épületek felújításának támogatási rendszerét – hívta fel a figyelmet 

Hegedüs Csilla a műemlékek világnapján a kolozsvári Bánffy-palotában, ahol Vákár István 

megyei tanácselnök, Csoma Botond RMDSZ-es parlamenti képviselő és Balló Tamás, a 

kolozsvári RMDSZ ügyvezető elnöke társaságában a Szépművészeti Múzeum alkalmazottaival 

találkozott.  

 

Magára hagyja az RMDSZ a PSD-t a kormányátszervezés kérdésében  
2019. április 19. – maszol.ro, transindex.ro, Bihari Napló 

Eljött az ideje, hogy a kormánykoalíció bebizonyítsa: az RMDSZ támogatása nélkül is van 

többsége a parlamentben – jelentette ki pénteken Kelemen Hunor. A szövetségi elnök a 

kormány várható átszervezéséről nyilatkozott a RFI-nek. Elmondta: nem tartja valószínűnek, 

hogy az RMDSZ megszavazza majd a parlamentben az új összetételű és struktúrájú Dăncilă-

kabinetet. Megjegyezte: szerinte a Szociáldemokrata Párt (PSD) a kormány átszervezése 

révén sem tudja majd kikerülni az államfőt az új miniszterek kinevezése kérdésében.  

 

Újból megbírságolták a B1 Televíziót a Mikó Imre Jogvédelmi Szolgálat panasza 
alapján 
2019. április 19. – transindex.ro 

Az Országos Audiovizuális Tanács április 18-i ülésén újabb büntetést szabott ki a 

magyarellenes diskurzusairól ismert B1 Televíziónak. A Mikó Imre Jogvédelmi Szolgálat 

feljelentése alapján büntették a Radu Banciu vezette műsort. A Mikó Imre Jogvédelmi 

Szolgálat igazgatója, Benkő Erika üdvözölte a testület döntését, és felhívta a figyelmet arra, 

hogy ha bárki hasonlót észlel, jelezze a Jogvédelmi Szolgálat munkatársainak a 

www.mikoimre.ro oldalon keresztül. 

 

Liviu Dragnea szerint a PSD-ALDE-koalíciónak az RMDSZ nélkül is többsége van 
a parlamentben 
2019. április 19. – Krónika, transindex.ro, maszol.ro, Bihari Napló 

„Ha kormányátszervezésre kerül a sor, megvan a többségünk ahhoz, hogy ezt az RMDSZ 

szavazatai nélkül is meg tudjuk oldani” – jelentette ki pénteken Botoşani-ban Liviu Dragnea, 

a Szociáldemokrata Párt (PSD) elnöke. A politikus közölte, tárgyalt az RMDSZ-szel és ismeri 
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https://www.maszol.ro/index.php/belfold/110857-hegedus-csilla-kerjuk-az-eu-t-tamogassa-a-visszaszolgaltatott-epuletek-felujitasat-is
https://www.maszol.ro/index.php/belfold/110857-hegedus-csilla-kerjuk-az-eu-t-tamogassa-a-visszaszolgaltatott-epuletek-felujitasat-is
https://www.maszol.ro/index.php/belfold/110857-hegedus-csilla-kerjuk-az-eu-t-tamogassa-a-visszaszolgaltatott-epuletek-felujitasat-is
https://www.maszol.ro/index.php/belfold/110861-magara-hagyja-az-rmdsz-a-psd-t-a-kormanyatszervezes-kerdeseben
http://itthon.transindex.ro/?hir=55205&Ujbol_megbirsagoltak_a_B1_Televiziot_a_Miko_Imre_Jogvedelmi_Szolgalat_panasza_alapjan
http://itthon.transindex.ro/?hir=55205&Ujbol_megbirsagoltak_a_B1_Televiziot_a_Miko_Imre_Jogvedelmi_Szolgalat_panasza_alapjan
http://itthon.transindex.ro/?hir=55205&Ujbol_megbirsagoltak_a_B1_Televiziot_a_Miko_Imre_Jogvedelmi_Szolgalat_panasza_alapjan
https://kronika.ro/belfold/bizonyithatja-tobbseget-a-psd-alde-koalicio-az-rmdsz-nem-vesz-reszt-egy-esetleges-kormanyatalakitast-celzo-szavazasban
https://kronika.ro/belfold/bizonyithatja-tobbseget-a-psd-alde-koalicio-az-rmdsz-nem-vesz-reszt-egy-esetleges-kormanyatalakitast-celzo-szavazasban
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a szövetség véleményét, miszerint az alakulat nem támogatja a kormányátszervezést. „Ha 

kormányátszervezést akarunk végrehajtani, a parlament együttes ülésén az RMDSZ 

szavazatai nélkül is gond nélkül megvan a többségünk” – hangoztatta a PSD elnöke. 

 
Az 1919-es román vérengzésre emlékeztek Köröstárkányon a tragédia 
centenáriumán 
2019. április 19. – MTI, Krónika, transindex.ro, maszol.ro 

A lakosságot megtizedelő 1919-es román vérengzésre emlékeztek az erdélyi Köröstárkányon 

pénteken, a tragédia századik évfordulóján. A faluba 1919. április 19-én, húsvét 

nagyszombatján bevonuló román csapatok és a velük tartó román félkatonai alakulatok 

Köröstárkányon 91 magyar polgári lakost, a Fekete-Körös másik oldalán fekvő 

Kisnyégerfalván pedig 17 magyart lőttek le. A megemlékezés a református templomban 

kezdődött, ahol Csűry István, a Királyhágómelléki Református Egyházkerület (KREK) 

püspöke hívta fel a figyelmet az emlékezés fontosságára. Megjegyezte: az eltagadott, elfelejtett 

dolgok megbosszulják magukat, és mindig bántani fognak. A vérengzés emlékfala mellett 

pénteken, a magyar közösséget megosztó belső ellentét miatt, külön megemlékezést tartott az 

emlékműállító Pro Tharkan Egyesület és az RMDSZ, amely a református egyházzal együtt 

emlékezett. 

 

Mennyivel keres kevesebbet, aki nem tud románul? 
2019. április 19. – transindex.ro 

A nyers adatok szerint azoknak az erdélyi magyaroknak, akik jól beszélnek románul, az 

átlagkeresetük nettó 2 300 - 2 500 lej körül van, azok viszont, akik egyáltalán nem ismerik a 

román nyelvet, átlagosan 1 200 - 1 300 lejt keresnek - derült ki abból az előadásból, amelyet 

Csata Zsombor szociológus tartott a 9. Szociológus Napokon. A szociológus ugyanakkor a 

nyers adattal kapcsolatban felhívta a figyelmet, hogy ez a jelentős különbség csak kisebb 

részben a nyelvtudás eltéréseinek az eredménye, hiszen az számos egyéb tényezővel 

összefügg, legfőképpen az iskolai végzettséggel. Az indirekt hatások kiszűrésével azonban a 

különbség szintén nem elhanyagolható, az erdélyi magyarok között jelentkező 

jövedelemkülönbségeknek 5-8%-át magyarázza kifejezetten a román nyelvtudás. "Az, aki 

ugyanolyan pozícióban, nagyjából ugyanolyan végzettséggel, ugyanabban a városban lakik és 

tud románul, az 5-8%-kal keres többet annál, mint aki nem" - mondta Csata Zsombor. 

 

Nagyvárad: Szent László-szobrot és új városnapi időpontot kér az EMNP 
2019. április 19. – transindex.ro 

Csomortányi István, az Erdélyi Magyar Néppárt országos elnöke, Zatykó Gyula, a Néppárt 

országos alelnöke és Moldován Gellért, a párt nagyváradi szervezetének elnöke iktatta a 

nagyváradi városházán azt a petíciót, amiben a városalapító Szent László király 

lovasszobrának kihelyezését kérik Nagyvárad főterére, egy másik petícióban pedig a város 

napja – a magyarság szempontjából sérelmes – időpontjának megváltoztatását kérték a város 

vezetésétől.  
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https://kronika.ro/erdelyi-hirek/az-1919-es-roman-verengzesre-emlekeztek-korostarkanyon-a-tragedia-centenariuman
https://kronika.ro/erdelyi-hirek/az-1919-es-roman-verengzesre-emlekeztek-korostarkanyon-a-tragedia-centenariuman
http://penzcsinalok.transindex.ro/lokalis/20190418-mennyivel-keres-kevesebbet-az-aki-nem-tud-romanul
http://itthon.transindex.ro/?hir=55219&Nagyvarad_Szent_Laszloszobrot_es_uj_varosnapi_idopontot_ker_az_EMNP
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Nyolc székelyföldi településen „szállnak le” a Fölszállott a páva versenyzői 
2019. április 21. – MTI, Krónika 

Nyolcállomásos erdélyi turnéra indulnak május 11-én a Fölszállott a páva című 

tehetségkutató műsor versenyzői a Hagyományok Háza és a Gyergyószárhegyi Kulturális és 

Művészeti Központ közös szervezésében. A május 19-ig tartó turné fellépőit főként a nagy 

sikerű műsor hatodik évadából, a Döntők Döntőjéből válogatták össze – közölte a 

Hagyományok Háza az MTI-vel. 

 

Tovább ködösít Ukrajna bukaresti nagykövete Kelemen Hunor kitiltásával 
kapcsolatban 
2019. április 21. – Krónika 

Oleksandr Bankov, Ukrajna bukaresti nagykövete továbbra is azt állítja, hogy Kelemen Hunor 

RMDSZ-elnök kétszer próbált meg belépni az ország területére, és mindannyiszor 

visszautasították. Kelemen ezt korábban többször cáfolta. A diplomata minderről a G4Media 

hírportálnak adott interjúban beszélt, amelyben mindazonáltal ezúttal sem indokolta meg 

Kelemen Hunor kitiltásának okát. A romániai magyar politikus kitiltásának okát firtató 

kérdésre Oleksandr Bankov úgy válaszolt: nem beszélhet az indokról, mivel a döntés – ami 

szerinte nem különbözik az európai gyakorlattól – nem a kijevi külügyminisztérium, hanem 

az ukrán határrendészet, a bevándorlási hivatal vagy a nemzetbiztonsági szolgálat 

hatáskörébe tartozik. 

 

Johannis megszólalt magyarul, és boldog húsvéti ünnepet kívánt 
2019. április 21. – Krónika, maszol.ro 

A nagyszebeni Szentháromság-plébániatemplomban vett részt vasárnap reggel Klaus 

Johannis államfő és felesége, Carmen a húsvéti szentmisén. Az elnök magyarul is üzent a 

híveknek. „Krisztus feltámadott!, Frohe Ostern!, Boldog húsvéti ünnepeket! kívánok azoknak 

a keresztényeknek, akik ma ünneplik az Úr feltámadását. Azoknak pedig, akik a 

virágvasárnapot ünnepelik ma, boldog ünnepet, szép virágvasárnapot kívánok” – mondta 

Johannis három nyelven újságíróknak, mielőtt belépett a templomba. 

 

Idén is ezrek szenteltették meg a húsvéti ételt Csíkszereda főterén 
2019. április 21. – szekelyhon.ro, transindex.ro, maszol.ro 

Tamás József római katolikus püspök celebrálta idén is a húsvétvasárnapi ételszentelést 

Csíkszereda főterén, a hívők pedig a hagyományokhoz híven fegyelmezetten és rendezett 

sorokban hallgatták ünnepi köszöntőjét. Mint minden évben, idén is több ezren vettek részt a 

Kárpát-medence legnagyobb ételszentelésén, számuk a Szent Kereszt Plébánia hívei mellett 

idén a Szent Ágoston Plébánia híveinek számával is bővült. 
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https://kronika.ro/szines/nyolc-szekelyfoldi-telepulesen-bszallnak-ler-a-folszallott-a-pava-versenyzoi
https://kronika.ro/belfold/tovabb-kodosit-ukrajna-bukaresti-nagykovete-kelemen-hunor-kitiltasa-kapcsan
https://kronika.ro/belfold/tovabb-kodosit-ukrajna-bukaresti-nagykovete-kelemen-hunor-kitiltasa-kapcsan
https://kronika.ro/erdelyi-hirek/johannis-megszolalt-magyarul-es-boldog-husveti-unnepet-kivant
https://szekelyhon.ro/aktualis/iden-is-ezrek-szenteltettek-meg-a-husveti-eledelt-csikszereda-foteren


 

 

 

Napi Nemzetpolitikai Sajtószemle – 2019. április 23. 
9 

Aláírásokat gyűjtenek, hogy bekerüljön a műsorrácsba a Hír TV 
2019. április 22. – szekelyhon.ro 

Aláírásokat gyűjtenek a marosvásárhelyi RMDSZ-székházban, hogy a magyarországi Hír TV 

műsora bekerüljön az RCS-RDS programkínálatába. A marosvásárhelyiek telefonon, élő 

rádióadásokban, illetve személyesen is jelezték a politikusoknak, továbbá a sajtónak is, hogy 

szeretnék, hogy Marosvásárhelyen is látható legyen a Hír TV műsora. Kali István, a 

Marosvásárhelyi RMDSZ ügyvezető elnöke elmondta, hogy többen jelezték, hogy hiányolják a 

hírtelevíziót a programkínálatból, így levélben kérte az RCS-RDS kábeltévé szolgáltatót, hogy 

jelezze, lehetséges-e, hogy bekerüljön a műsorok közé a Hírt TV adása. Több levélváltás után 

kiderült, hogy amennyiben nincsenek technikai akadályai és igénylik az előfizetők, a 

szolgáltató beemelheti a programok közé a Hír TV-t. 

 

Közzétették a Hármashalom oltár előtti pódium lefödésének látványtervét 
2019. április 22. – szekelyhon.ro 

Közzétették húsvéthétfő reggel a Csíksomlyó–kegyhely Facebook-oldalán a Hármashalom 

oltár előtti pódium lefödésének látványtervét. A kivitelezésre szükséges összeg közel 60 

százalékát pályázatból és adományokból fedezték, a fennmaradó 40 százalék még hiányzik.  

 

Focus: parlamenti küszöb alatt a Most-Híd 
2019. április 18. – Ma7.sk, Felvidék Ma, Új Szó, Körkép 

Ha a parlamenti választásokat áprilisban tartották volna, a Smer-SD nyert volna a szavazatok 

19 százalékát szerezve meg. A második helyen a Progresszív Szlovákia (Progresívne 

Slovensko) és az Együtt – polgári demokrácia (Spolu - občianska demokracia) pártok 

koalíciója végzett volna 13,4 százalékkal. A harmadik helyre az ĽSNS került volna 10,5 

százalékkal. Áprilisban a Most-Híd 4,7 százalékos támogatottsággal nem jutott volna be a 

parlamentbe. Az MKP egy hónap alatt 0,6 százalékot erősödött, jelenleg 3,6 százalékra mérik 

a pártot.  

 

A himnuszügy jogász szemmel 
2019. április 18. – Ma7.sk 

Jogászként a himnuszügy mellett jogi értelmezés nélkül elmennem nehéz lenne, de mivel már 

sokan boncolgatták a törvény betűjét – ugyan napállás szerint néha változó és pártállás 

szerint némileg eltérő végeredménnyel –, ezért ezt most rövidre fognám. Ha a megszavazott 

törvényszöveget nézzük, egyértelmű, hogy sikerült rontani a szlovákiai magyarok kisebbségi 

és emberi jogi helyzetén, bár igaz, hogy e – hol bevallott, hol letagadott – cél elérése nem 

igényelte túl sok tinta felhasználását, hiszen karakterszámláló nélkül is gyorsan 

összeadhatjuk, hogy mindössze egy tucatnyi betű beszúrásával alkottak valami igazán ütőset 

a törvénymódosítás kidolgozói. 
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https://szekelyhon.ro/aktualis/alairasokat-gyujtenek-hogy-bekeruljon-a-musorracsba-a-hir-tv
https://szekelyhon.ro/aktualis/kozzetettek-a-harmashalom-oltar-atalakitasanak-latvanytervet
https://ma7.sk/kozelet/aktualis/focus-parlamenti-kuszob-alatt-a-most-hid
https://ma7.sk/kozelet/aktualis/a-himnuszugy-jogasz-szemmel
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Miért magyar iskola? Berényi József válaszol 
2019. április 18. – Ma7.sk 

Miért magyar iskola? címmel indított videósorozatunkban ismert közéleti szereplők vallanak 

a magyar iskola és az anyanyelvi oktatás fontos szerepéről. Tizenkettedik rész. 

 

A megújult 118 éves épületben generációk okosodtak 
2019. április 18. – Ma7.sk 

Megújult az óvoda Kisgyarmat községben is a magyar kormány támogatásával. A 118 éves 

épületben megszakítás nélkül oktató-nevelő munka folyt és folyik mind a mai napig. A 

csütörtöki átadón részt vett Grezsa István miniszteri biztos, Farkas Iván az MKP országos 

alelnöke, Czibula Ádám a Bethlen Gábor Alap ügyvezetője, Fekete Irén a SZMPSZ elnöke, 

Bolya Szabolcs az MKP járási elnöke, Környi Zoltán az MKP EP képviselőjelöltje és a 

környező települések polgármesterei. 

 
Miért magyar iskola? Korpás Éva válaszol 
2019. április 18. – Ma7.sk 

Miért magyar iskola? címmel indított videósorozatunkban ismert közéleti szereplők vallanak 

a magyar iskola és az anyanyelvi oktatás fontos szerepéről. Tizenharmadik rész. 

 
A pedagógusokról szóló törvényt is megvétózta Andrej Kiska 
2019. április 18. – Ma7.sk, bumm.sk 

Andrej Kiska államfő megvétózta az Iskolaügyi Minisztérium műhelyéből származó, 

pedagógusokról és szakszolgálati dolgozókról szóló törvényt. A TASR-t Henrieta Hajtová, a 

köztársasági elnöki iroda sajtóosztályának munkatársa tájékoztatta csütörtökön. A 

törvényjavaslat értelmében eltörölnék a kreditrendszert, amelyet fokozatosan felváltana a 

szakmai fejlődésért járó díj. A szeptember 1-jétől érvényes díj hét évre szólna. Olyan 

pedagógusok és szakszolgálati dolgozók kaphatnák meg, akik továbbképzésen vesznek részt, 

államvizsgát tesznek le valamilyen nyelvből, specializált képesítést szereznek vagy új 

pedagógiai módszereket sajátítanak el. 

 

Hatodszor szervezik meg Dunaszerdahelyen a Magyar Majálist 
2019. április 19. – Ma7.sk 

Sajtótájékoztatót tartottak a május 3-án és 4-én megrendezésre kerülő 6. Magyar Majális 

főszervezői. Bugár György városi önkormányzati képviselő és Lázok Attila, a Csemadok 

Dunaszerdahelyi Területi Választmányának titkára a rendezvény helyszínén, a városi 

szabadidő parkban ismertették a sajtó munkatársaival a Magyar Majális részleteit. 

 

Miért magyar iskola? Lakatos Róbert válaszol 
2019. április 19. – Ma7.sk 

Miért magyar iskola? címmel indított videósorozatunkban ismert közéleti szereplők vallanak 

a magyar iskola és az anyanyelvi oktatás fontos szerepéről. Tizennegyedik rész. 

Fe
lv

id
é

k
 

https://ma7.sk/kozelet/miert-magyar-iskola-berenyi-jozsef-valaszol
https://ma7.sk/tajaink/a-megujult-118-eves-epuletben-generaciok-okosodtak
https://ma7.sk/tajaink/a-megujult-118-eves-epuletben-generaciok-okosodtak
https://ma7.sk/kozelet/miert-magyar-iskola-korpas-eva-valaszol-n-video
https://ma7.sk/kozelet/a-pedagogusokrol-szolo-torvenyt-is-megvetozta-andrej-kiska
https://ma7.sk/kozelet/a-pedagogusokrol-szolo-torvenyt-is-megvetozta-andrej-kiska
https://ma7.sk/tajaink/hatodszor-szervezik-meg-dunaszerdahelyen-a-magyar-majalist-program
https://ma7.sk/tajaink/hatodszor-szervezik-meg-dunaszerdahelyen-a-magyar-majalist-program
https://ma7.sk/kozelet/miert-magyar-iskola-lakatos-robert-valaszol


 

 

 

Napi Nemzetpolitikai Sajtószemle – 2019. április 23. 
11 

 

A méret nem számít? 
2019. április 19. – Ma7.sk 

Alapvető emberi vonás, hogy ha valamit sokszor látunk, az már fel sem tűnik. Megszokjuk. 

Mindennapivá, természetessé válik számunkra, talán végül még szabályszerűnek is hisszük, 

valami olyasminek, aminek úgy kell lennie. Még akkor is, ha valójában nem az, és egyáltalán 

nem kellene úgy lennie. A feliratok kérdéséről lesz szó, a nyelvi tájképről itt, a magyar 

végeken.  Aki autózott Dunaszerdahely környékén – ahol az egy négyzetkilométeren élő 

magyarok sűrűségéhez illően még mindig a legtöbb magyar nyelvű felirat olvasható az utak 

mellett –, talán már látott a győri Árkád nevű bevásárlóközpontba invitáló óriásplakátot is. 

Amely plakátokon rendszerint egy kis pénzköltésre csalogatják a csallóközi magyarokat és 

szlovákokat, dicséretes módon kétnyelvű szöveggel. A gond ezekkel a plakátokkal csupán az, 

hogy a magyarokat csak feleakkora betűméretben szólítják meg, mint a szlovákokat. 

 

Miért magyar iskola? Zsapka Attila válaszol 
2019. április 19. – Ma7.sk 

Miért magyar iskola? címmel indított videósorozatunkban ismert közéleti szereplők vallanak 

a magyar iskola és az anyanyelvi oktatás fontos szerepéről. Tizenötödik rész. 

 

A kitelepítés lefejezte a felvidéki magyarságot 
2019. április 19. – Ma7.sk 

A 72 éve indult kitelepítés a magyarság évszázadok óta kompakt etnikai tömbjét bontotta meg 

a Felvidéken. Ráadásul a csehszlovák hatóságok a legmódosabb rétegeket és az értelmiséget 

jelölték ki áttelepítésre, ezzel a magyar közösséget máig ható következményekkel fejezték le – 

állítja Popély Árpád történész, a Selye János Egyetem docense, a Fórum Intézet munkatársa. 

 
Nemzetiségi jogaink további szűkítését jelenti a pedagógustörvény 
2019. április 19. – Ma7.sk, Felvidék Ma 

A húsvéti elcsendesedést megelőzően csütörtökön Andrej Kiska államfő visszaadta a 

parlamentnek a pedagógusokról és szakszolgálati dolgozókról szóló törvényt, mely szakmai 

berkekben eddig is nagy hullámokat vetett. A törvénnyel szemben a szakmai szervezetek 

képviselői sok komoly kifogást emeltek, sőt, több szervezet összefogásával petíció is indult. 

Ennek támogatására az MKP is felszólította a magyar pedagógusokat, a petíciós bizottsághoz 

pedig csatlakozott a Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége is. A törvény hiányosságai a 

magyar iskolákat még hátrányosabban érintik, hisz az új formájú szakmai továbbképzési 

rendszer, mely alapvetően nem jó, a kisebb létszámú magyar iskolai környezetben 

nehezebben kivitelezhető. 

 

Miért magyar iskola? Kantár Éva válaszol 
2019. április 21. – Ma7.sk 
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Miért magyar iskola? címmel indított videósorozatunkban ismert közéleti szereplők vallanak 

a magyar iskola és az anyanyelvi oktatás fontos szerepéről. Tizenhatodik rész. 

 

Miért magyar iskola? Köteles László válaszol 
2019. április 21. – Ma7.sk 

Miért magyar iskola? címmel indított videósorozatunkban ismert közéleti szereplők vallanak 

a magyar iskola és az anyanyelvi oktatás fontos szerepéről. Tizenhetedik rész. 

 

A választás kötelesség is! 
2019. április 19. – Magyar Szó 

Szerdán este Felsőhegyen a helyi közösség mellett lévő könyvtár olvasótermében tartott 

közösségi találkozót a Vajdasági Magyar Szövetség. A küszöbönálló európai parlamenti 

választás fontossága és a választáson való minél tömegesebb részvétel volt a beszélgetés 

témája. A vajdasági magyarság jelentős hányada már rendelkezik magyar állampolgársággal 

is, ennek köszönhetően első ízben vehetünk részt EP-választáson, ami nemcsak jog, de 

kötelesség is, hiszen Deli Andor személyében a Fidesz–KDNP listáján van saját jelöltünk is, 

aki nemcsak a vajdasági magyarság, hanem egész Szerbia érdekeit képviseli Brüsszelben. 

 

„Nem gondoltuk, hogy nem megyünk vissza” 
2019. április 22. – Magyar Szó 

A magyar kormány támogatásának köszönve Nagybecskereken folyamatban van az egykori 

Leánynevelő Intézetnek – közismertebb nevén a zárdának – a felújítása. A 

visszaszármaztatott épületbe költözik majd át a Szathmáry Karolina Katolikus 

Leánykollégium. Az épület egyben a közép-bánáti magyarság közösségi életének a központja 

lesz. 

 

Az emberi értékek támogatása a legjobb befektetés 
2019. április 19. – Magyar Szó 

Záróakkordjához érkezett az a határon átívelő pályázat, melyet a szegedi Szivárvány Autizmus 

Közhasznú Egyesület és a magyarkanizsai Magyarkanizsa Községbeli Szociális Védelmi 

Szolgáltató Központ bonyolított le. Fő célja az volt, hogy a megváltozott munkaképességű 

emberek ne csak védett környezetben, hanem a nyílt munkaerőpiacon is helyt tudjanak állni. 

 

Zelenszkijék a nyelvtörvényről: más elképzelésük van az ukrán nyelv 
fejlesztéséről 
2019. április 22. – MTI, karpatalja.ma, ATV  

Az ukrán az egyetlen államnyelv Ukrajnában, de a fejlesztéséről más elképzelései vannak 

Volodimir Zelenszkij csapatának, mint ami a parlament előtt lévő nyelvtörvény tervezetében 
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áll - mondta el Dmitro Rarumkov, az ukrán elnökválasztás második fordulójának 

részeredményei szerint nyerésre álló elnökjelölt kampányszóvivője hétfői sajtótájékoztatóján. 

Arra a kérdésre válaszolva, hogy Zelenszkij kész-e politikailag támogatni a nyelvtörvényt, 

Razumkov leszögezte, hogy a parlamentnek előbb el kell fogadnia a jogszabályhoz benyújtott 

módosításokat. Kijelentette, hogy államnyelv fejlesztése és támogatása az egyik 

kulcsfontossága feladata az államfőnek. "A módszereknek viszont inkább ösztönzőeknek kell 

lenniük, mert az hatékonyabb, mint a korbács" - tette hozzá. 

 

Medvegyev esélyt lát az orosz-ukrán viszony javítására  
2019. április 22. – MTI  

Ukrajna új elnökének megválasztása nyomán esély van az orosz-ukrán viszony javítására - 

írta Dmitrij Medvegyev orosz miniszterelnök hétfői Facebook-bejegyzésében. Medvegyev 

szerint a legfontosabb, amit ehhez az új ukrán vezetésnek kívánni lehet, az a "józanság", 

valamint annak a megértése, hogy "a két nép közötti kapcsolat mély értékének fölötte kell 

állnia a politikai konjunktúrának". Az orosz kormányfő nem mulasztotta el megjegyezni: 

nincsenek illúziói azzal kapcsolatban, hogy Volodimir Zelenszkij megválasztott elnök a 

választási kampány után sem hagy fel "a lakosság különböző csoportjait célzó ideológiai 

formulák" hangoztatásával. "Ugyanakkor van esély az országunkkal folytatott együttműködés 

javítására. Mire van ehhez szükség? Becsületességre. És még pragmatikus és felelősségteljes 

hozzáállásra" - fogalmazott a miniszterelnök. 

 

A nemzetközi szervezetek megfigyelői pozitívan értékelték a választást 
2019. április 22. – MTI  

Kedvezően értékelték a nemzetközi szervezetek megfigyelői az ukrán választások vasárnap 

megtartott második fordulóját - mondta Giorgi Cereteli, az Európai Biztonsági és 

Együttműködési Szervezet (EBESZ) Parlamenti Közgyűlésének elnöke, a szervezet rövid távú 

ukrajnai választási megfigyelői missziójának koordinátora hétfői kijevi sajtótájékoztatóján. 

Cereteli az EBESZ választásokkal foglalkozó testülete, a Demokratikus Intézmények és 

Emberi Jogok Hivatalának (ODIHR), az EBESZ Parlamenti Közgyűlésének és az Európa 

Tanács (ET) Parlamenti Közgyűlésének megfigyelői által készített előzetes értékelést 

ismertette az ukrajnai választásokról. Szavai szerint a 2019-es elnökválasztásokon 

Ukrajnában megfelelő verseny alakult ki, és tiszteletben tartották az alapvető 

szabadságjogokat.  

 

Elemző: az új elnöknek tárgyalnia kell Oroszországgal 
2019. április 22. – karpatalja.ma 

A leendő új ukrán elnöknek, Volodimir Zelenszkijnek tárgyalnia kell Oroszországgal, hiszen 

nem folytatható tovább a bűnbakkeresés és az ellenségeskedés politikája – mondta Fedinec 

Csilla, az MTA Társadalomtudományi Kutatóintézetének munkatársa az M1 aktuális csatorna 

hétfő reggeli műsorában. Az elemző a magas választási részvételi arányt is azzal magyarázta, 

hogy a választók elutasítják a leköszönő elnök politikáját. Petro Porosenko a szeparatizmus 

vádjával és titkosszolgálati segítséggel egymás után szorította ki versenytársait a politikai 
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életből, ellenségnek nyilvánította a nemzeti kisebbségeket és az ország keleti megyéit, az 

ellenzék ezért szinte teljesen megsemmisült az elmúlt néhány évben – idézte fel. 

 
Egységben a többség – közösségi teret nyitottak Beregszászban 
2019. április 19. – Kárpátalja  

Április 17-én Beregszászban nyitották meg az Új Nemzedék Központ (ÚNK) első kárpátaljai 

közösségi terét a Kárpátaljai Református Ifjúsági Szervezet (KRISZ) beregszászi székházában. 

A 21 eddig átadott közösségi tér közül ez az első, amelyet határon túli területen nyitottak meg. 

Az ünnepélyes megnyitón elsőként Jakab Jácint, az ÚNK ifjúsági és hálózati igazgatója 

köszöntötte a meghívott vendégeket és az eseményen megjelenteket. „A mai rendezvényünk 

célja nem más, mint ünnepélyes keretek között megnyitni az Új Nemzedék Központ 

beregszászi közösségi terének kapuit, amely a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. támogatásából 

valósul meg” – mondta. 

 

Idén újraindul a Kárpátaljai Nyári Egyetem 
2019. április 18. – Kárpátalja 

Az erről szóló együttműködési megállapodás szerdán, április 17-én Ungváron került aláírásra. 

Az okmányt dr. Bajkai István, a Magyar Országgyűlés képviselője, Nedeczky Lilla, a Reményt 

a Gyermekeknek Közhasznú Egyesület elnöke és Bence Norbert, a Kárpátaljai Magyar Diákok 

és Fiatal Kutatók (KMDFKSZ) elnöke látta el kézjegyével. A diákszervezet szűkös irodájában, 

amely az Ungvári Nemzeti Egyetem 4. Számú Diákszállójával szembeni épületben található, 

és ahol heti rendszerességgel összegyűlnek és megbeszélik az aktuális teendőket, még soha 

nem járt ilyen magas rangú anyaországi vendég. Ezt Bence Norbert is megjegyezte 

köszöntőjében, majd ismertette a nyári egyetem megszervezésének előtörténetét. Amint a 

nevéből is kitűnik, harmadik alkalommal kerül megrendezésre a Kárpátaljai Nyári Egyetem. 

Korábban 2003-ban és 2007-ben szervezték meg. 

 

Soha ilyen egység nem volt a horvátországi magyarság soraiban! 
2019. április 18. – Képes Újság 

Mint ahogy arról már írtunk, a horvát kormány május 5-re írta ki a kisebbségi önkormányzati 

(tanácsi) választásokat. A nemzeti kisebbségek jogait szabályozó alkotmányerejű törvény 

meghozatala óta ötödik alkalommal választjuk meg ezeket a testületeket. Nekünk, 

magyaroknak összesen 409 választott képviselőnk lehet. 

 

Egyre szorosabb a Kárpát-medencei magyar gazdálkodók közti együttműködés 
2019. április 18. – Képes Újság 

Soros évi ülését tartotta Orosházán a Kárpát-medencei Magyar Gazdák Egyeztető Fóruma, 

amely immár 23 – a magyarországi mellett horvátországi, szlovéniai, szerbiai, romániai, 

ukrajnai és szlovákiai – magyar agrárszervezetet tömörít. A HMDK Gazdakörét Szabó Attila 

elnök és Zsilinszki Zoltán egyesületi tag képviselték az eseményen. 
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Beköltözhető a HMDK új médiaháza 
2019. április 18. – Képes Újság 

Elkészült a HMDK új bellyei médiaháza, a napokban a műszaki átadási eljárást is lefolytatták. 

A számos ellenőrből álló bizottság mindent rendben talált, így április 27-én a hivatalos 

átadóünnepségre is sor kerülhet, így méltó körülmények között dolgozhat tovább az Új 

Magyar Képes Újság és a Drávatáj szerkesztősége. 

 

A vinkovcei magyaroké volt az egészségvásár legszebb standja 
2019. április 18. – Képes Újság 

Huszonharmadik alkalommal tartottak a hétvégén egészségvásárt Vinkovciban a város, 

valamint Vukovár-Szerém megye és az Egészséges Városok Horvátországi Hálózata 

szervezésében, a zágrábi Egészségügyi Minisztérium támogatásával. A rendezvényen idén is 

ott voltak a Vinkovcei Magyarok Egyesületénak tagjai. 

 

Nagyszombati kereplés Alsóőrött 
2019. április 20. – volksgruppen.orf.at 

Nagyszombati kereplést tartottak Alsóőrött április 20-án, reggel 6.00-kor, a fiatal csoportot 

Gáspár Adalbert plébános vezette a falun át, házról házra. A gyerekeket, akik közt 

ministránsok is voltak, az alsóőri lakosok nagy örömmel fogadták, hisz felelevenítették a 

magyarok lakta falu egykori húsvéti szokását. 

 
 

 

Elektronikus sajtó 

 

 

Öt kontinens 

2019. április 20. – Duna World 

 

A keresztény világ legnagyobb ünnepére készülődünk, Jézus kereszthalálának és 

feltámadásának emlékére. Vendégem a nagyhéten a szatmári születésű Cserháti Ferenc 

püspök úr. 
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A keresztény világ Jézus Jeruzsálembe vonulására emlékezik virágvasárnap, azon a napon 

amelyiken megkezdődik húsvét  előtti nagyhét. A Buenos Aires-i Mindszentynumban 

összegyűlt magyarok ezért kezükben olaj- és pálmaágakkal érkeztek a szentmisére.  

 

A Torontói Magyar Házban is húsvéti hangulat uralkodott. Az intézményben működő Arany 

János Magyar Iskola tanári kara mindig kiemelt figyelmet fordít a hagyományok 

megünneplésére.  

 

Svédországban jelentős számú honfitársunk él. A 320 ezer lakosú Malmöben egyes becslések 

szerint számuk 25-30 ezer közé tehető. Az itt letelepedett magyarok több közösségi program 

közül válogathatnak.  

 

A közelgő húsvét alkalmából a Barokk Trió adott koncertet a szófia Filharmónia, Bulgária 

kamaratermében nemrégiben. Mester Sándor legaktívabb  klasszikus Közép-Kelet Európa 

legaktívabb klasszikus gitárművésze. 

 

Párizstól kétszáz kilométerre egy normandiai városban szervezett magyar napot a helyi 

testvérvárosért felelős bizottság. A rendezvényen gyerekeknek és felnőtteknek is lehetősége 

volt megismerkedni Magyarország történelmével, a magyar népzenével és néptánccal is. 

 

A magyar költészet napja alkalmából színes cetlik lepték el a világ több nagyvárosát, rajtuk a 

magyar irodalom nagyjainak több nyelvre lefordított verssoraival. Idén Kairótól Pekingig 22 

magyar intézet is részt vett az a kezdeményezésben. 

 

 

Térkép 

2019. április 20. – Duna World 

 

Az egyházi hagyomány szerint Nagyszombaton, azaz ma ér véget a 40 napos böjt, amely 

megelőzi a kereszténység legnagyobb ünnepét, a húsvétot. A Bodrogközben még sok háznál 

tartják ezt a szokást. A zétényi hagyományőrző asszonyok a Térképnek azt is megmutatták, 

hogyan készül a kőtés, amely igazi népi gasztro különlegesség és a 6 felvidéki hungarikum 

egyike.  

 

https://www.mediaklikk.hu/video/terkep-2019-04-20-i-adas/
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Töltött rózsa, cserelapi, báránylábas, gereblyés és ördögtérgye – csak néhány motívum, 

amellyel a méhviasszal írott tojásokat Erdély-szerte díszítik…és képzeljék a régi tojásfestő 

technikát tanítják is Székelyföld számos iskolájában. A gyimesi tojásírás mesterétől, Salamon 

Évától, nem csak a gyerekek, hanem székelyudvarhelyi stábunk operatőre is próbálta ellesni a 

tojásfestés fortélyait.  

 

Képzeletben utazzunk tovább Délvidékre! A húsvétváró szokások betartásával nem csak a 

test, hanem a lélek megtisztulására is egyaránt törekednek az emberek. A böjti időszak 

terítékei a család összetartozását erősítik, a húsvétvasárnapi ebédnél pedig az örömteli 

ünneplésen van a hangsúly. Észak-bácskai civil szervezetek szeretnék elérni, hogy ezek a 

hagyományok ne merüljenek feledésbe. 

 

Székelyföldön a húsvéti asztalról a kézműves sajtok sem hiányozhatnak, amelyek az angol 

trónörökös szerint is felveszik a versenyt a svájci és a francia sajtokkal. A székely gazdák 

sajtjai egyedi ízvilágot rejtenek. Mindezeket megkóstolhatták azok a szerencsések, akik ott 

voltak a gyimesközéploki húsvétváró sajtmustrán.  

 

Emberemlékezet óta festenek húsvéti tojásokat Nagydobronyban. A kárpátaljai településen a 

hagyomány még a kommunista időszakban sem szakadt meg. A környékbeli falvakból is 

idehozták a tojásokat, amelyeket a nagydobronyi asszonyok nagy kézügyességgel 

megfestettek. Ha továbbra is velünk tartanak, akkor megtudhatják, hogy mi is az a 

„hagymahajas” technika. 

 

 

Határok nélkül 

2019. április 18. – Kossuth Rádió 

 

Franciaország és a visegrádi négyek külügyminisztereinek találkozóját tartották ma 

Pozsonyban. Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter most is, mint minden 

alkalommal, ha Pozsonyban jár, találkozott az MKP képviselőivel is. Szijjártó Péter 

sajtótájékoztatóján jelent volt pozsonyi tudósítónk, Haják-Szabó Mária. 

 

Ukrajnában vasárnap tartják az államfőválasztás második fordulóját. A kárpátaljai magyar 

érdekvédelmi szervezetek közös nyilatkozatban arra kérik a helyi magyarokat, hogy vegyenek 

részt a választásokon. Iváncsik Attila mikrofonja előtt Brenzovics Lászlót, a KMKSZ elnökét 

halljuk. 

https://www.mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth?date=2019-04-18_18-02-00&enddate=2019-04-18_18-40-00&ch=mr1
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Marius Pașcan a Nép Mozgalom Párt marosvásárhelyi képviselője pert indított a II. Rákóczi 

Ferenc Római Katolikus Teológiai Líceum és az oktatási minisztérium ellen, mert szerinte az 

iskola újraalapítása alkotmányellenes módon, a tanügyi törvény megkerülésével történt. 

Erdei Edit Zsuzsánna járt a hír után, telefonon érdeklődött Szabó Ödön RMDSZ-es 

parlamenti képviselő, a Képviselőház oktatási szakbizottságának alelnökénél, de előbb halljuk 

az iskola igazgatóját, Tamási Zsoltot. 

 

Az Egyesült Államokban szerdán elhunyt Hámos László, a magyar diaszpóra egyik befolyásos 

vezetője. Fiatal önkéntesek alkalmi csoportosulásaként indította el a 70-es években a Magyar 

Emberi Jogok Alapítványt, amely megváltoztatta az amerikai magyar szervezetek addigi 

működési modelljét, a kettős nemzeti identitású amerikaiak erejére alapozott, és felismerte a 

lehetőséget abban, hogy egyszerű szavazóként is nyomást tudnak gyakorolni a 

döntéshozókra. A szervezet a magyarországi rendszerváltoztatás óta tevékenykedik aktívan az 

erdélyi, felvidéki és kárpátaljai magyarok jogainak védelme érdekében. 1990-ben Hámos 

László szervezte meg Tőkés László erdélyi református püspök első amerikai körútját, majd ezt 

követően aktívan részt vett határon túli magyar személyiségek, illetve szervezetek 

washingtoni látogatásainak megszervezésében. Mozgósította a nyugati szervezeteket, 

támogatást gyűjtve a határon túli magyar civil szféra helyzetének javítására, az önfenntartás 

előmozdítására, a határon túli magyar oktatás és kultúra támogatására. Tavaly novemberben 

a Diaszpóra Tanács ülésén készült az a beszélgetés, amelynek részletével Hámos Lászlóra 

emlékezünk. 

 

Húsvéti segélycsomagokkal támogatja a rászorulókat Kárpátalján a Katolikus Karitász. Több 

mint kétszáz, nehéz helyzetben élő családot és idős egyedülállót segít tartós élelmiszerekből 

és édességekből álló csomagokkal, amelyeket ma kezdtek el osztani Ungváron. Iváncsik Attila 

összeállítása 

         

Műsorunk utolsó perceiben erdélyi egyházi vezetők húsvéti gondolatait halljuk Szilágyi 

Szabolcs összeállításában. 

 

 

Határok nélkül 

2019. április 21. – Kossuth Rádió 

 

Első utunk a Nagykárolytól mindössze 9 km-re található Csanálosra vezet. A Szatmári béke 

után az elnéptelenedett Károlyi birtokra svábokat telepítettek. A Csanáloson élők máig 

https://www.mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth?date=2019-04-21_18-02-00&enddate=2019-04-21_18-40-00&ch=mr1
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megtartották az ünnepekhez kötődő szokásaikat. Ezekről mesélt Melló József és Melló Valéria 

munkatársunknak, Zsoldos Barnabásnak. 

 

Csanálos után látogassunk el a Bódva völgyébe, ahol ugyancsak tetten érhető a szlovák-

magyar együttélés hatása a népszokásokban is. A Húsvét időszakában megtartott télűzés is 

ezt bizonyítja, hiszen a táncoló lányok dalainak nincs magyar változatuk. Ugyanakkor a 

jánoki kapueresztés kimondottan régi magyar hagyománynak számít – halljuk Mács Ildikó 

riportjából. 

 

A kereszténység legnagyobb ünnepét – 28 éve – az ukrajnai rendszerváltás óta ünnepelhetik 

szabadon a magyarok Kárpátalján. A szokások szerint nagypénteken tilos dolgozni, illetve 

szigorú böjt van nemcsak a katolikus, hanem sok református településen is. A legtöbb helyen 

ezen a napon történik a tojáshímzés, mert csak ez a munka megengedett. A kárpátaljai 

magyarok ragaszkodnak hagyományos húsvéti ételeikhez, igaz, hogy manapság már 

kiegészítik újabb fogásokkal is. A vidék falvaiban pászkaszentelés, a hímes tojásfestés és a 

locsolkodás ma is élő hagyomány Iváncsik Attila összeállítása. 

 

Régi és új keletű húsvéti szokásokról szól a most következő összeállítás is. Piros tulipán, kék 

ibolya, zöld levél egy sárga alapon. Ezek a motívumok díszítik a kőröstárkányi pulitéros 

tojást. Ezeket ma már csak egy testvérpár festi a színmagyar Fekete Kőrös völgyi településen. 

Ionescu Nikolett összeállítása először róluk, a kőröstárkányi tojásfestőkről, majd a dél-bihari, 

román tengerben magyar cseppként, a magyar szórványban élő, Bélfenyéren húsvétfát 

állítókról szól. Először Erdei Alizt halljuk. 

 

A gyimesi írott tojások nem múzeumi tárgyak a Tatros mentén. Ma is hímezik, díszítik, írják a 

legkülönfélébb mintákat, amelyekkel lehet, hogy hajdanában üzentek is. E minták jelentése 

mára már megváltozott, de készítőik ma is kedvüket lelik bennük. Oláh-Gál Elvira egy 

tojásíró versenyen járt, amelyen nem is a vetélkedés, hanem a közös ünneplés volt a fontos. 

 

A gyimesi tojásírók után most beszéljünk arról, hogy Délvidéken milyen húsvéti népszokások 

élnek ma is! Gombosdoroszló, Kupuszina, Székelykeve még mindig hagyományőrző 

falvaknak számítanak. Az utóbbi évtizedekben azonban nemcsak a délvidéki kis 

településeken, hanem a nagyobb városokban is újra kezdik feleleveníteni a húsvéthétfőhöz 

kapcsolódó népszokásokat. Erről is mesélt Szabó Gabriella újságíró munkatársunknak, 

Ternovácz Istvánnak. 
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Határok nélkül 

2019. április 22. – Kossuth Rádió 

 

 

1984-ben írta első tankönyvét, majd számos további tankönyv, munkafüzet, segédanyag 

fűződik Zupkó Mária füleki gyógypedagógus és logopédus nevéhez. Egész életében sérült 

gyermekekkel foglalkozott, s vallja, valamennyien egyediek, egyedi megsegítést igényelnek. 

Ebbe beletartozik az is, hogy nem szlovákból fordított tankönyvekből kell tanítani a felvidéki 

magyar speciális iskolákban. Zupkó Máriával Haják Szabó Mária beszélgetett. 

 

A romániai katolikus hívők felfokozott érdeklődéssel várják Ferenc pápa május végi – június 

eleji látogatását az országban. A romániai katolikus egyház többségét adó magyar közösségek 

számára azért is történelmi ez az esemény, mert nem csak Bukarestbe, hanem Erdélybe, 

Csíksomlyóra is ellátogat az egyházfő. A viszonylag távoli temesvári egyházmegyében is folyik 

a lelki felkészülés, de az utazás szervezése is, több mint ezer hívő utazik szervezetten a pápai 

szentmise helyszínére. Pál József Csaba megyéspüspököt Lehőcz László kérdezte. 

 

A zarándokok felkészülnek az útra, a szervezők meg lázasan dolgoznak a részleteken, - 

önkénteseket toboroznak, terepet rendeznek, így már körvonalazódnak Csíksomlyón.  

 

A helyi szervezők rendszeresen tájékoztatni kívánják az érdeklődőket és a nagy 

nyilvánosságot a szervezőmunka és az előkészületek hátteréről. Oláh-Gál Elvira összeállítása.  

 

És akkor most lelki szemeink előtt megjelenik a pápa miseruhája, nem más beszél majd róla, 

mint a művésznő, de előtte Bodó Márta a pápalátogatás előkészítő sajtóbizottság tagja mesél 

arról Szilágyi Szabolcsnak, hogy mi volt az előzménye a miseruha készítésnek.  

 

„ A fundamentum Istentől való. És Istentől való az akarat, mely újra építi a falakat” –Wass 

Albert sorai akár a Rómer Flóris Terv mottója is lehetne, hiszen Kárpát-medencei egyházi 

épületeket mentenek. A Teleki László Alapítvány ezzel a programmal 2015 óta építi újra a 

határon túli magyar épített örökségeket. Az elmúlt időszak eredményeiről, tapasztalatairól, és 

terveiről tartottak konferenciát az elmúlt napokba, ott készült Ternovácz Fanni összeállítása.  

 

 

 

https://www.mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth?date=2019-04-22_18-02-00&enddate=2019-04-22_18-40-00&ch=mr1
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Kárpát Expressz 

2019. április 21. – Kossuth Rádió 

 

Családi húsvéti rendezvényre érkeznek gyerekek és felnőttek a felvidéki Galánta honismereti 

múzeumába. Az alapításának 50. évfordulóját idén ünneplő múzeumban a többi közt a 

Mátyusföldet egykoron jellemző hagyományos paraszti életformát, népi kultúrát bemutató 

használati tárgyakat, eszközöket találunk. 

 

Épp a lovakat eteti meg édesapja kérésére a csúzai Fica Glória. Az apró drávaszögi faluban élő 

Fica család már több évtizede foglalkozik mezőgazdasággal. A családfő, János tizenöt évesen, 

édesapja halála után vette át a gazdaság vezetését. 

 

Gyergyószentmiklóson, a Tölgyesi portán Húsvét közeledtével nem lovat, hanem a tojást 

patkolják. Tölgyesi Béla a tudója ennek a tojáshímzésnek, amelyhez minden eszközt maga 

készít el. 

 

Tojásfestéshez készülődik Orbán Irénke néni. Lánykorában ő volt a legnépszerűbb művelője e 

mesterségnek a kárpátaljai Nagyberegen. Azért, hogy a régi hagyományok ne vesszenek 

feledésbe Kárpátalján, a beregszászi Pro Cultura Subcarpathica civil szervezet idén is 

hagyományőrző foglalkozásokat szervezett gyerekeknek a Nagyberegi Tájházban.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.mediaklikk.hu/video/karpat-expressz-2019-04-21-i-adas-7/

