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Nyomtatott és online sajtó 
 

 

Orbán Viktor: az ukrán-magyar kapcsolatok fejlesztésén munkálkodunk 
2019. április 23. – MTI, Origo, Magyar Hírlap, Magyar Nemzet, Index, karpatalja.ma  

Levélben gratulált Volodimir Zelenszkijnek, Ukrajna megválasztott elnökének Orbán Viktor 

miniszterelnök - tájékoztatta az MTI-t Havasi Bertalan, a Miniszterelnöki Sajtóirodát vezető 

helyettes államtitkár kedden reggel. "Kérem, engedje meg, hogy ezúton gratuláljak 

nagyarányú győzelméhez, amellyel Ukrajna következő elnökévé választották" - írta Orbán 

Viktor, és leszögezte: a magyar kormány a továbbiakban is az ukrán-magyar kapcsolatok 

fejlesztésén fog munkálkodni. "Ebben számítok és örömmel tekintek az Önnel való 

együttműködésre. Felelősségteljes munkájához sok sikert kívánok" - zárta levelét a magyar 

miniszterelnök. 

 
Levélben gratulált Áder János köztársasági elnök Ukrajna megválasztott 
elnökének 
2019. április 23. – MTI, Origo, Lokál, karpatalja.ma, feol.hu, beol.hu  

Levélben gratulált Áder János köztársasági elnök Volodimir Zelenszkijnek, Ukrajna 

megválasztott elnökének - közölte a Köztársasági Elnöki Hivatal kedden az MTI-vel. 

Tájékoztatásuk szerint a levélben Áder János gratulált a "nagy fölénnyel elért" választási 

győzelemhez és közölte: Magyarország számára rendkívül fontos, hogy legnagyobb 

szomszédja stabil, demokratikus és virágzó állam legyen. "A magyar nép mindig 

rokonszenvvel követte, és tevőlegesen is támogatta az ukrán nemzet törekvéseit a független, 

az európai értékrend szerinti működő, a népek és nemzetiségek harmonikus együttélését 

biztosító ország felépítésére" - fogalmazott Áder János. Levelében bizodalmát fejezte ki azzal 

kapcsolatban, hogy az új elnök beiktatása új és ígéretes fejeztet nyit a két ország 

kapcsolataiban, amelynek alakításában továbbra is "hídépítő szerep" illeti meg a kárpátaljai 

magyarságot és a magyarországi ukrán közösséget. 

 

A KMKSZ üdvözli Volidimir Zelenszkij győzelmét az ukrán választáson 
2019. április 23. – MTI  

A Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség (KMKSZ) kedden Ungváron kiadott 

nyilatkozatában üdvözölte Volodimir Zelenszkij győzelmét a vasárnap befejeződött ukrán 

elnökválasztáson, egyben annak a reményének adott hangot, hogy az új államfő 

megválasztása után Kijev felhagy a magyarellenes politikával. Az MTI-hez is eljuttatott 

nyilatkozat szerint a KMKSZ megelégedéssel vette tudomásul, hogy az ország lakosságának 

túlnyomó többsége, köztük "a kárpátaljai magyarság is a változásra szavazott". "Köszönetet 

mondunk minden honfitársunknak, aki elment szavazni, s ezáltal esélyt teremtett arra, hogy 

az ország elindulhasson a felemelkedés útján" - áll a közleményben.     A KMKSZ gratulál a 

polgárok bizalmát elnyerő Volodimir Zelenszkij elnöknek, és úgy véli, hogy a választók több 
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mint 72 százalékos többségének támogatása olyan politikai tőkét teremtett, amelynek 

birtokában a megválasztott elnök új, valóban európai értékeken nyugvó politikai irányvonalat 

követhet. A magyar szervezet szerint a magyarlakta településeken a szavazók több mint 90 

százaléka támogatta a változást annak reményében, hogy az új elnök, az elődjével ellentétben, 

nem folytat majd magyarellenes politikát. 

 

Ismeretlen tettesek tizennyolc sírt gyaláztak meg a zilahi református temetőben 
2019. április 23. – MTI, Krónika, Erdély Ma, maszol.ro, Bihari Napló, Nyugati Jelen 

Ismeretlenek 18 sírt gyaláztak meg a Zilah belvárosában levő református temetőben – írta 

kedden internetes kiadásában a Graiul Salajului helyi napilap. Az elkövetők sírköveket 

borogattak fel, törtek össze. A rendőrség szóvivője a lapnak elmondta, nyomozást indítottak, 

és keresik az elkövetőket. Püsök Sándor Csaba Zilah belvárosi református lelkész az MTI-nek 

elmondta: a temetőőr múlt kedden jelentette a sírrongálást. Az eset azért kapott egy hét 

késéssel nagy nyilvánosságot, mert a húsvéti istentiszteleten tájékoztatták a híveket a 

történtekről, és közölték a rendőrség kérését, hogy személyesen is tegyen mindenki 

feljelentést, akit kár ért. 

 

Erdélystat: Románia népessége 2031-re 16,7 millióra csökken, a magyarság 
azonban megőrzi számarányát 
2019. április 23. – MTI, Krónika, transindex.ro, maszol.ro, Erdély Ma, Bihari Napló, Nyugati 

Jelen 

Románia népessége 2031-ig 16,7 millióra csökken, és a magyarság is fogy, de megőrzi a 

körülbelül 6,5 százalékos arányát – olvasható az erdelystat.ro statisztikai portálon kedden 

közzétett elemzésben. A Népesedési perspektívák Erdélyben 2011-2031 elemzés felidézi: a 

legutóbbi, 2011-es romániai népszámlálás adatai szerint az ország népessége 20,1 millió volt. 

Az 1,3 millió fős magyar anyanyelvű közösség a lakosság 6,64 százalékát tette ki. Az elemzés 

szerint 2031-ig Románia népessége 17 százalékát veszíti el. A magyar anyanyelvűek 2021-re 

várható száma 1,19 millió, aránya 6,58 százalékos, 2031-re 1,07 millió, aránya pedig 6,52 

százalékos lesz. 

 

Több ezer új óvodát és bölcsődét ígér 2020-ra Ecaterina Andronescu oktatási 
miniszter 
2019. április 23. – Krónika, Bihari Napló 

Országszerte összesen 2.300 óvoda és bölcsőde van épülőfélben, amelyek 2020-ban készen 

lesznek, jelentette ki Ecaterina Andronescu oktatási miniszter. „Épülőfélben van 2.300 óvoda 

és bölcsőde. Ezek különböző építési stádiumban vannak, egyesek már majdnem elkészültek, 

mások a tervezési fázisban vannak, de mind szerepelnek a regionális fejlesztési és 

közigazgatási tárca programjában. (...) Úgy gondolom, hogy 2020-ban ezek mind készen 

lesznek” – mondta a miniszter a Realitatea TV hétfő esti műsorában. 
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Egy évszázad alatt harmadszor lett magyar állampolgár 
2019. április 23. – szekelyhon.ro, Krónika 

Századik életévét töltötte kedden a csíkborzsovai Geréd Margit, aki e jeles napon otthonában 

vehette át visszahonosítási okiratát Tóth Lászlótól, Magyarország Csíkszeredai 

Főkonzulátusának vezetőjétől. A falu Marcsa nénije harmadszor lett magyar állampolgár, 

századik születésnapján példaértékű életútjáról is beszélt. 

 

Udvarhelyen bizonyítanak románból a nem román anyanyelvűek 
2019. április 23. – szekelyhon.ro 

Székelyudvarhelyen tartják a romániai kisebbségek számára megszervezett román nyelv és 

irodalom tantárgyverseny országos szakaszát, amelyen közel százhatvan diák vehet részt. A 

városvezetés részéről Gálfi Árpád polgármester köszöntötte a jelenlévőket, illetve Orbán 

Balázs is felszólalt a rendezvény társszervezője, a Nemzetstratégiai Kutatóintézet nevében. 

Kijelentette, a román nyelv elsajátítása nélkülözhetetlen a kisebbségben élő magyarok 

számára, hiszen ez könnyebbé teszi szülőföldön való boldogulásukat. Mindemellett fontosnak 

tartotta, hogy a magyarság megőrizze saját kulturális és nemzeti értékeit, amelyeket 

továbbadhat a velük élő más nemzetiségűeknek. 

 

Budapest is tud a zászlók eltávolításáról 
2019. április 23. – Krónika 

Diplomáciai hadüzenetnek tartja adományozóként Kulcsár-Terza József parlamenti 

képviselő, hogy Kovászna Megye Tanácsának ülésterméből bírósági ítélet nyomán 

eltávolíttatták a magyar és a székely zászlót, miközben az Egyesült Államok, Izrael és 

Németország lobogója a teremben maradhatott. A Magyar Polgári Párt (MPP) politikusa 

tegnapi sepsiszentgyörgyi sajtótájékoztatóján elmondta, tájékoztatta a történtekről Kalmár 

Ferencet, a budapesti Külgazdasági és Külügyminisztérium szomszédságpolitikai fejlesztésért 

felelős miniszteri biztosát. Ezen túlmenően kihallgatást kért Semjén Zsolt miniszterelnök-

helyettestől, szerinte ugyanis ebben a helyzetben közösen kell fellépni, akár diplomáciai úton 

is meg kell védeni a magyar zászlót. 

 

Ismét sikeres volt a "Palóc Húsvét a Füleki Várban" 
2019. április 23. – bumm.sk 

A kedvezőtlen időjárás ellenére is nagy érdeklődés kísérte a Palóc Húsvét a Füleki Várban 

tizennegyedik évfolyamát. A rendezvény több mint 1400 látogatót vonzott, nagy részük 

turista volt, akik Füleken töltötték a húsvéthétfőt. Nógrád egyik legnépszerűbb húsvéti 

rendezvénye, melynek szervezője a Füleki Városi Művelődési Központ, április 22-én a 

programok széles skáláját kínálta az érdeklődőknek. A palóc hagyományokat elsősorban a 

helyi kézművesek, valamint a fellépő csoportok mutatták be. A látogatók a Motolla Kézműves 

Műhely tagjainál kipróbálhattak négy különböző tojásdíszítési technikát, továbbá 

mézeskalács-díszítést és népibútor-festési technikákat. 
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Innovációs központ nyílt Rimaszombatban 
2019. április 23. – Ma7.sk 

A gömöri régióban újdonságnak és egyedülállónak számító projekt indult Rimaszombatban, 

ugyanis áprilisban megnyílt a „Kruháč – Körforgalom” névre keresztelt innovációs 

(coworking & startup) központ. Az inkubátorház a szlovák kormány által a leszakadó járások 

megsegítésére elfogadott fejlesztési akciótervnek köszönhetően jött létre. Legfőbb célja, hogy 

a fiatal és kezdő vállalkozóknak nyújtson segítséget és támogassa őket a vállalkozás 

fejlesztésében, valamint abban, hogy a magas munkanélküliséggel küszködő régióban is 

találhassanak érvényesülési formát és előrelépési lehetőséget. A központ megalapításának 

szorgalmazója és koordinátora a Mi Szombatunk (Naša Sobota) Polgári Társulás, amely 

aktívan veszi ki részét a rimaszombati kulturális és közéletből. 

 

Horogkereszteket festettek Magyarország belgrádi nagykövetségének 
épületére 
2019. április 23. – Pannon RTV 

Ma hajnalban horogkereszteket festettek ismeretlen tettesek Magyarország belgrádi 

nagykövetségének épületére - tudósít a Tanjug hírügynökség. Az épület másik oldalán az a 

felirat volt olvasható reggel a hírügynökség írása szerint, hogy "tűnjetek el az utcámból" és 

hogy "fasiszták". A nagykövetség épületéről készült képeken az a felirat is olvasható, hogy 

"vissza a drótkerítés mögé". A graffitiket ma reggelre eltüntették az illetékesek. Arról, hogy 

kik gyalázták meg az épületet nem szólnak a hírek. A nagykövetség feljelentést tett az üggyel 

kapcsolatban. A rendőrség a délelőtt folyamán elvégezte a helyszínelést. 

 

A mi ügyünk is 
2019. április 24. – Magyar Szó 

Tegnap délután Kishegyesen, majd Bácsfeketehegyen került sor kerekasztal-beszélgetésre a 

Vajdasági Magyar Szövetség szervezésében. A beszélgetéseken a helyi civil szervezetek 

képviselői vettek részt, valamint Pásztor István, a VMSZ elnöke, Deli Andor, a Fidesz–KDNP 

európai parlamenti képviselője, Faragó Csaba, az Európai Néppárt ifjúsági szervezetének 

egykori alelnöke és Losonci Gergely, az Európai Néppárt hallgatói szervezetének alelnöke. 

 
Átadták az új CT berendezést a zentai kórházban 
2019. április 23. – Vajdaság MA, Pannon RTV, Magyar Szó 

Kedden délelőtt a Zentai Közkórház röntgen részlegén új CT berendezést adtak át. A hivatalos 

átadón jelen volt Pásztor István, a Tartományi Képviselőház elnöke és Zoran Gojković 

tartományi egészségügyi titkár. Az átadó ünnepségen a községi vezetőkön kívül jelen voltak 

Pásztor István, a Tartományi Képviselőház elnöke, Zoran Gojković tartományi egészségügyi 

titkár, valamint az egészségügyi intézmény igazgatója és a kórház munkatársai. 
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Az előzetes végeredmény szerint Zelenszkij nyert háromszor annyi szavazattal 
2019. április 23. – MTI, karpatalja.ma   

Az ukrán elnökválasztás múlt vasárnap megtartott második fordulójában leadott szavazatok 

100 százalékának összeszámlálása alapján Volodimir Zelenszkij humorista-producer jelölt 

nyert 73,22 százalékkal, míg Petro Porosenko hivatalban lévő államfő a voksok 24,45 

százalékát kapta - derült ki kedden a Központi Választási Bizottság (CVK) honlapján közölt 

előzetes végeredményből. Az országban egyedül a nyugat-ukrajnai Lviv megyében nyert 

Porosenko - ahol a szavazatott 62,79 százalékát szerezte meg, míg ellenfele a voksok 34,49 

százalékát -, az összes többi megyében viszont Zelenszkij nyert. Ezen kívül külföldön kapott a 

hivatalban lévő elnök több szavazatot (54,73 százalék) mint Zelenszkij (43,78 

százalék).  Kárpátalja megyében Zelenszkij hatalmas fölénynel nyert, a megyében 80,67, míg 

Porosenko mindössze 16,69 százalékot kapott.  

 

Benyújtotta lemondását Kárpátalja kormányzója 
2019. április 23. – MTI, Index, HVG, Mandinder, Népszava   

Benyújtotta lemondását Petro Porosenko hivatalban lévő ukrán elnöknek Hennagyij Moszkal, 

a Kárpátalja megyei állami közigazgatási hivatal elnöke - adták hírük kedden kárpátaljai 

hírportálok. A kormányzó hivatalos honlapján közzétett felmondás szövege szerint a jelenleg 

szabadságon lévő Hennagyij Moszkal önszántából kérte felmentését tisztségéből az 

államfőtől.     Hennagyij Moszkal, aki 2015 júliusától töltötte be a megyevezetői tisztséget, a 

vasárnap befejeződött ukrán elnökválasztás idején Porosenko kárpátaljai kampánytörzsét 

irányította. A megyében a választás mindkét fordulójában országosan a legalacsonyabb 

részvételt mérték, és mindkét alkalommal Volodimir Zelinszkij megválasztott ukrán elnök 

nyerte a voksolást. 

 
Brenzovics László és Bocskor Andrea az elnökválasztás eredményéről 
2019. április 23. – Kárpátalja 

Az április 21-én megtartott ukrajnai elnökválasztás második, döntő fordulójában hatalmas 

fölénnyel Volodimir Zelenszkij nyert a még jelenleg regnáló államfővel, Petro Porosenkóval 

szemben. Az ukrán Központi Választási Bizottság feldolgozta a szavazatok 100%-át, amelyből 

kiderül, hogy a voksolók 73%-a Volodimir Zelenszkijt, míg 24%-a Petro Porosenkót 

támogatta. A helyi magyarság rendkívül magas arányban támogatta Volodimir Zelenszkijt, 

ami elsősorban annak a jele, hogy „a kárpátaljai magyarság úgy gondolja, az a politika, 

amelyet Porosenko és a kormány követtek, számukra egyáltalán nem felel meg, és sokkal több 

rosszat hozott, mint jót” – fogalmazott a KMKSZ elnöke. Bocskor Andrea, a Fidesz–KDNP 

kárpátaljai európai parlamenti képviselője üdvözli, hogy az ukrajnai elnökválasztáson az 

emberek a változás mellett szavaztak. 
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Elektronikus sajtó 

 

Határok nélkül 

2019. április 23. – Kossuth Rádió 

 

Kárpátalján is Volodimir  Zelenszkij volt a népszerű, a magyarok lakta területeken a 

szavazatok 80 százalékát gyűjtötte. A vasárnapi ukrán elnökválasztáson Porosenko alacsony 

támogatottsága Kárpátalján borítékolható volt, mivel hivatali ideje alatt folyamatosan 

csökkentették az ukrajnai nemzetiségi jogokat -  véli Brenzovics László, a KMKSZ elnöke, az 

ukrán parlament képviselője. Országosan a választásra jogosultak 62 százaléka vonult az 

urnákhoz, a legalacsonyabb ezúttal is Kárpátalján volt a részvétel, mindössze 46 százalék. 

Iváncsik Attila összeállítása. 

 

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

Kárpát-medencei magyar oktatást és kultúrát . A utóbbi pályázatra  1,1 milliárdot, a 

diaszpórának szóló pályázatra pedig összesen 500 millió forintot különítettek el. Potápi 

Árpád János  államtitkárt kérdeztem a pályázatok értékeléséről, valamint a napokban zajló 

Körösi Csoma Sándor, és Petőfi Sándor ösztöndíjak pályázóinak meghallgatásáról. 

 

A kereskedelmi kétnyelvűség népszerűsítéséért indított kampányt az Erdélyi Magyar Nemzeti 

Tanács, az Erdélyi Magyar Néppárt támogatásával, a Székelyföld hét városában. A 

kezdeményezésről Lehőcz László a néppárt ügyvezető elnökét, Toró T. Tibort kérdezte. 

 

Több mint száz babacsomagot adtak át a kolozsvári magyar főkonzulátus munkatársai a múlt 

héten a Temes, illetve Arad megyei magyar családoknak, amelyek a Köldökzsinór-

programban a külhonban is kiterjesztett családtámogatási formákat igényelték. Örültek az 

ajándéknak, de a törődés, a gondoskodás az anyaország részéről érzelmileg sokkal fontosabb 

a kedvezményezetteknek – mondták azok a szülők, akiket Pataky Lehel Zsolt szólaltatott meg 

Aradon. 

 

Az ALSZIK, vagyis az Alsószeli Szabadidő Klub teljes gőzzel készül a jubileumi, 15. 

Jurtanapokra. Ebben az évben azonban a Felvidék egyik legnagyobb és önkéntes munkán 

alapuló, ingyenes hagyományőrző tömegrendezvényét egy „minifesztivállal“ és kiegészítik. 

Vagyis azok az önkéntesek, akik a Jurtanapokat előkészítik - felépítik a jurtákat, a 

https://www.mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth?date=2019-04-23_18-02-05&enddate=2019-04-23_18-40-05&ch=mr1
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színpadokat, a játékudvart a gyerekeknek -, egy fesztivál keretében tehetik meg. Ez lesz a 

„Csináljuk a fesztivált“ – amolyan ifjúsági tábor, ahová várják az önkéntesek jelentkezését a 

Felvidékről és Magyarországról. További részletekről Kelemen Kata szervezőt kérdezte Haják 

Szabó Mária. 

1919 április 19-én a Székely Hadosztály visszavonulását követően a bevonuló román katonai 

és félkatonai alakulatok 91 embert mészároltak le a magyar, Fekete Körös völgyi faluban, 

Köröstárkányban. Rájuk emlékeztek Nagypénteken, a református templom mellett 1999-ben 

felállított emlékműnél. A tragédia 100. évfordulóján emlékezést szerveztek Nagyváradon is. 

Mind a két helyszínen ott volt tudósítónk, Ionescu Nikolett.  

 

A csíkszeredai főkonzulátus megsokasodott szolgálatában továbbra is fontos helyet foglal el a 

honosítás.. Sok idős ember nem tud a konzulátusra menni kérvényét benyújtani vagy 

honosítási iratait átvenni, Ilyenkor a konzulátus munkatársai házhoz viszik az iratokat. Oláh-

Gál Elvira egy mai ünnepi alkalomról küldött összeállítást. 

 

 

 


