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New Yorkban elhunyt Hámos László, az amerikai magyarság egyik ismert 
személyisége  
2019. április 17. -  MTI, Magyar Hírlap Magyar Nmezet, Lokál, Krónika, felvidek.ma, 

karpatalja.ma 

New Yorkban szerdára virradóan elhunyt Hámos László, az amerikai magyarság egyik ismert 

személyisége, a Magyar Emberi Jogok Alapítvány (HHRF )társalapítója és elnöke.  A 68 

esztendős Hámos László - aki Párizsban született erdélyi és felvidéki magyar szülők 

gyermekeként - az Egyesült Államokban nőtt fel és a magyar diaszpóra egyik befolyásos 

vezetője volt. Kivált a magyarországi rendszerváltoztatás óta tevékenykedett aktívan a 

határokon kívül élő erdélyi, felvidéki és kárpátaljai magyarok jogainak védelme érdekében. 

1990-ben ő 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. Az általa irányított HHRF - amely New York 

mellett Budapesten és Kolozsváron is irodát tart fenn - többször 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. 

 

Semjén: a külhoni magyarság jogvédelmének élharcosa távozott Hámos László 
halálával 
2019. április 17. – MTI, Magyar Hírlap, Magyar Nemzet, Origo, Demokrata, kormany,hu, 

boon.hu  

New Yorkban szerdára virradóan elhunyt Hámos László, az amerikai magyarság egyik ismert 

személyisége, a Magyar Emberi Jogok Alapítvány (HHRF )társalapítója és elnöke.  A 68 

esztendős Hámos László - aki Párizsban született erdélyi és felvidéki magyar szülők 

gyermekeként - az Egyesült Államokban nőtt fel és a magyar diaszpóra egyik befolyásos 

vezetője volt. Kivált a magyarországi rendszerváltoztatás óta tevékenykedett aktívan a 

határokon kívül élő erdélyi, felvidéki és kárpátaljai magyarok jogainak védelme érdekében. 

1990-ben ő 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. Az általa irányított HHRF - amely New York 

mellett Budapesten és Kolozsváron is irodát tart fenn - többször 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. 
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https://www.magyarhirlap.hu/kulfold/20190418-elhunyt-hamos-laszlo
https://www.magyarhirlap.hu/kulfold/20190418-elhunyt-hamos-laszlo
https://www.magyarhirlap.hu/kulfold/20190418-elhunyt-hamos-laszlo
https://www.magyarhirlap.hu/kulfold/20190417-semjen-a-kulhoni-magyarsag-jogvedelmenek-elharcosa-tavozott-hamos-laszlo-halalaval
https://www.magyarhirlap.hu/kulfold/20190417-semjen-a-kulhoni-magyarsag-jogvedelmenek-elharcosa-tavozott-hamos-laszlo-halalaval
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Orbán Viktor ellátogatott az egymilliomodik honosított magyar családjához 
2019. április 17. – Magyar Hírlap, Magyar Nemzet, Origo, Vajdaság.ma, Pannon RTV 

Az egymilliomodikként honosított külhoni állampolgárt, Lajkó Miklóst és családját látogatta 

meg Orbán Viktor miniszterelnök kedden a vajdasági Gunarason. A kormányfő, aki az 

állampolgársági eskütételen is ott volt 2017 decemberében, feltöltött egy videót is a 

családlátogatásról, mely során gyermekkori emlékeket is megosztott. 

 
Vincze Loránt szerint Románia kettős mércét alkalmaz a kisebbségi feliratok 
ügyében  
2019. április 17. – MTI, maszol.ro 

Vincze Loránt, az Európai Nemzetiségek Föderatív Uniójának (FUEN) elnöke szerint 

Románia kettős mércét alkalmaz a kisebbségi feliratok ügyében.  A politikus - aki szerepel a 

Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) európai parlamenti képviselőjelölt-listáján 

is - ezt a románul és németül is feliratozott vidombáki városháza előtt rögzített 

videoüzenetben tette nyilvánvalóvá. A FUEN elnöke az egyik közösségi portálon közzétett 

kisfilmen azt mutatta be, hogy a Brassó megyei településen senkit nem zavar az épület 

homlokzatára felfestett Primaria - Rathaus felirat, míg a kisvárostól 134 kilométerre fekvő 

székelyföldi Korondon egy hasonló román és magyar nyelvű feliratért példátlanul nagy bírság 

kifizetésére ítélte a polgármestert a bíróság.  

 

Magyar EP-képviselők: az Európai Néppárt ítélje el Kelemen Hunor Ukrajnából 
történő kitiltását 
2019. április 17. – MTI, hirado.hu, Hír TV, Magyar Hírlap  

Több magyar EP-képviselő levélben fordult Joseph Daulhoz, az Európai Néppárt (EPP) 

elnökéhez, hogy ítélje el Kelemen Hunor, a Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) 

elnökének Ukrajnából történt kitiltását - közölte Bocskor Andrea fideszes EP-képviselő az 

MTI-hez eljuttatott közleményében szerdán. A levél aláírói között szerepel Bocskor Andrea 

mellett Deli Andor és Tőkés László fideszes, Hölvényi György kereszténydemokrata európai 

parlamenti képviselő, Csáky Pál, a szlovákiai Magyar Közösség Pártjának (MKP), valamint 

Sógor Csaba és Winkler Gyula, a Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) EP-

képviselői. Az ukrán hatóságok április elején megtagadták Kelemen Hunor RMDSZ-elnök 

belépését az országba, aki a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség (KMKSZ) alapításának 

30. évfordolója alkalmából tartott közgyűlésre igyekezett. A román diplomata útlevéllel 

közlekedő politikust arról tájékoztatták, hogy 2020-ig nem léphet be Ukrajna területére, 

ennek okát azonban nem ismertették. 
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https://www.magyarhirlap.hu/belfold/20190417-orban-viktor-ellatogatott-az-egymilliomodik-honositott-magyar-csaladjahoz?fbclid=IwAR1i_BOzIpAH0454VQ8rgME-2HCJ_kYSLDC-9yYsmHBDSsUUzoQYb2T3MWM
https://www.maszol.ro/index.php/belfold/110781-vincze-lorant-szerint-romania-kett-s-mercet-alkalmaz-a-kisebbsegi-feliratok-ugyeben
https://www.maszol.ro/index.php/belfold/110781-vincze-lorant-szerint-romania-kett-s-mercet-alkalmaz-a-kisebbsegi-feliratok-ugyeben
https://hirtv.hu/hirtvkulfold/magyar-ep-kepviselok-a-neppart-itelje-el-kelemen-hunor-ukrajnabol-torteno-kitiltasat-2479852
https://hirtv.hu/hirtvkulfold/magyar-ep-kepviselok-a-neppart-itelje-el-kelemen-hunor-ukrajnabol-torteno-kitiltasat-2479852
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Aláírta Vincze Loránt RMDSZ-es EP-képviselőjelölt és Mezei János MPP-elnök a 
választási megállapodást 
2019. április 17. – MTI, Krónika, transindex.ro, Bihari Napló, Nyugati Jelen, szekelyhon.ro 

„Hivatalosították” szerdán Sepsiszentgyörgyön a Magyar Polgári Párt (MPP) és Vincze Loránt 

közötti együttműködést: az RMDSZ európai parlamenti képviselőjelöltje és Mezei János 

MPP-elnök aláírta azt a megállapodást, mely szerint a polgáriak az Európai Nemzetiségek 

Föderatív Uniójának (FUEN) elnöki tisztségét is betöltő politikust támogatják a májusi EP-

választásokon.  

 
Májusra halasztotta az ítélethirdetést Horváth Anna perében a legfelsőbb 
bíróság 
2019. április 17. – Krónika, transindex.ro, maszol.ro, Bihari Napló 

Elhalasztotta a bukaresti legfelsőbb bíróság a végleges ítélet kihirdetését Horváth Annának, 

Kolozsvár volt alpolgármesterének büntetőperében. A román Legfelsőbb Ítélő- és 

Semmítőszék sajtóosztálya szerdán arról tájékoztatta a Krónikát, hogy május 15-én várható 

végleges ítélet az ügyben. A bíróság április elején, a védőbeszédek meghallgatása után pontot 

tett a per végére, és április 17-ét jelölte meg az ítélethirdetés időpontjának. Az ügy április 3-án 

tartott utolsó tárgyalásán a védelem arra hivatkozott, hogy az ügyészség olyan titkosszolgálati 

lehallgatásra alapozta a vádat, amelyet a Román Hírszerző Szolgálat (SRI) manipulált, és 

amelyet hibásan fordítottak le románra. 

 
Cuc szerint még idén elkezdődhet a Kolozsvár-Biharpüspöki gyorsvasút 
tervezése és építése  
2019. április 17. – MTI, transindex.ro, Erdély Ma, maszol.ro, Bihari Napló 

A román szállításügyi miniszter szerint létezik megvalósíthatósági tanulmány a Kolozsvár-

Biharpüspöki vasútvonal korszerűsítésére, és még az idén elkezdődhet a munkálatok 

tervezése és kivitelezése. Răzvan Cuc Aranyosgyéresen beszélt erről, miután meglátogatta az 

A3-as észak-erdélyi autópálya építőtelepét, szavait az Agerpres hírügynökség idézte. A 

miniszter kijelentette, a tárca rendelkezik már egy megvalósíthatósági tanulmánnyal, amit a 

létező Kolozsvár - Biharpüspöki vasútvonal korszerűsítésére készítettek el, hogy a vonalon 

közlekedő személyvonatok elérhessék az óránkénti 160 kilométeres sebességet. A tárcavezető 

szerint ezt a vasútvonalat rá kellene csatlakoztatni a négyes páneurópai vasúti folyosóra, 

amelynek a felújítása folyamatban van, és akkor Kolozsvár és Bukarest között is felgyorsulna 

a vasúti szállítás. 

 

Marius Pașcan bíróságon támadja meg a marosvásárhelyi katolikus líceumot 
2019. április 17. – transindex.ro, maszol.ro, Bihari Napló, Nyugati Jelen, Krónika 

Marius Pașcan, a PMP marosvásárhelyi politikusa az Agenda de Mureș oldalán közölte, hogy 

bíróságon támadja meg a marosvásárhelyi II. Rákóczi Ferenc Római Katolikus Teológiai 

Líceum újraalapítását, mivel szerinte annak újraalapítása alkotmányellenes. A magyarellenes 

kirohanásairól hírhedté vált politikus azt állítja, hogy a líceum a PSD, az ALDE és az RMDSZ, 
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https://kronika.ro/erdelyi-hirek/alairta-vincze-lorant-rmdsz-es-ep-kepviselojelolt-es-mezei-janos-mpp-elnok-a-valasztasi-megallapodast
https://kronika.ro/erdelyi-hirek/alairta-vincze-lorant-rmdsz-es-ep-kepviselojelolt-es-mezei-janos-mpp-elnok-a-valasztasi-megallapodast
https://kronika.ro/erdelyi-hirek/majusra-halasztotta-az-itelethirdetest-horvath-anna-pereben-a-legfelsobb-birosag
https://kronika.ro/erdelyi-hirek/majusra-halasztotta-az-itelethirdetest-horvath-anna-pereben-a-legfelsobb-birosag
http://itthon.transindex.ro/?hir=55175
http://itthon.transindex.ro/?hir=55175
http://itthon.transindex.ro/?hir=55175
http://itthon.transindex.ro/?hir=55178
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valamint a magyar kormány és az annak élén álló Orbán Viktor miniszterelnök politikai 

nyomására jöhetett újra létre, elmondása szerint az oktatási törvény megkerülésével, és 

alkotmányellenes módon.  

 
Nem lesz tanítás Csíkszeredában a pápalátogatás előtti napon  
2019. április 17. – transindex.ro, maszol.ro, szekelyhon.ro 

Az oktatásügyi minisztérium jóváhagyta, hogy május 31-én a csíksomlyói pápalátogatást 

megelőző napon szüneteljen a tanítás Csíkszeredában, tájékoztat sajtóközleményében 

Hargita Megye Tanácsa. A közlemény szerint még februárban kérte a megyei tanács az 

illetékesektől a május 31-ei péntek tanítási- és munkaszüneti nappá nyilvánítását Hargita 

megyében Ferenc pápa június elsejei csíksomlyói látogatása kapcsán.  

 

Újabb részletek derültek ki Ferenc pápa csíksomlyói látogatásáról  
2019. április 17. – maszol.ro, szekelyhon.ro 

A csíksomlyói Szűzanya és a kegytemplom is felkerül Ferenc pápa liturgikus ruhájára, 

amelyet a csíksomlyói látogatása alkalmából készít számára Sabău-Trifu Cristina 

egyházművész. Bár eddig is mintegy 500-an jelentkeztek, a szervezők további önkénteseket 

várnak segédkezni a június 1-jei esemény lebonyolításában. Május 31-én tanítási szünet lesz a 

csíkszeredai iskolákban.  

 

Vincze Loránt: az EP-választás befektetés a jövőbe, közösségünk megtartásába 
2019. április 17. – maszol.ro 

A szórvány sajátos problémáiról és az oktatás helyzetéről tájékozódott Brassó megyében 

kedden Vincze Loránt, az RMDSZ európai parlamenti képviselőjelöltje, az Európai Nemzeti 

Kisebbségek Föderatív Uniójának (FUEN) elnöke. Délelőtt iskolaigazgatókkal és 

pedagógusokkal beszélgetett az oktatás kihívásairól, problémáiról, de a jó gyakorlatokról is.  

 
Oltean Csongor: Máramaros megyében is jól jönnek az EU-s támogatások  
2019. április 17. – maszol.ro 

Erdélyben 75 ezer magyar ember gazdálkodik, ez még inkább alátámasztja az EU-s 

támogatások fontosságát, illetve nélkülözhetetlenségét – fogalmazott Oltean Csongor, az 

RMDSZ EP-képviselőjelöltje Máramaros megyei körútján, kedden. A képviselőjelölt 

Nagybányán vett részt a helyi fiatalok és civil szervezetek által szervezett megyei ifjúsági 

találkozón. Az eseményen a helyi ifjúság részletezte, hogy milyen jellegű programokat 

kívánnak szervezni a közeljövőben, mely céljaik kerülnek majd megvalósításra.  

 
Hegedüs Csilla: Európa ismerje el és védje a kulturális örökségünket!  
2019. április 17. – maszol.ro 

Értékeink nemcsak múltunkról, hanem jövőnkről is szólnak! Erre hívta fel a figyelmet 

Hegedüs Csilla RMDSZ-es európai parlamenti képviselőjelölt Kézdiszentléleken, ahol Tamás 

Sándorral, a Kovászna Megyei Tanács elnökével közösen Ezer éves értékeink Erdélyben 
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http://itthon.transindex.ro/?hir=55183
https://www.maszol.ro/index.php/tarsadalom/110777-ujabb-reszletek-derultek-ki-ferenc-papa-csiksomlyoi-latogatasarol
https://www.maszol.ro/index.php/belfold/110739-vincze-lorant-az-ep-valasztas-befektetes-a-jov-be-kozossegunk-megtartasaba
https://www.maszol.ro/index.php/belfold/110742-oltean-csongor-maramaros-megyeben-is-jol-jonnek-az-eu-s-tamogatasok
https://www.maszol.ro/index.php/belfold/110740-hegedus-csilla-europa-ismerje-el-es-vedje-a-kulturalis-oroksegunket
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címmel tartottak előadást kedden. Rávilágítottak arra, hogy kulturális örökségünk 

közösségünk lelki, szellemi gyarapodását szolgálja, nemzetünk összekötő tényezője, 

legkézenfekvőbb bizonyítéka mindannak, amit az elmúlt ezer évben teremtettünk, hogy 

jogunk van itt lenni. Ugyanakkor irányjelző, hiszen rávilágít mindarra, amit tennünk kell, ami 

állandó feladatunk: azért dolgozni, hogy megvédjük és ápoljuk örökségünket. Az európai 

parlamenti választás pontosan ezért fontosabb most mint valaha, hogy létezzen egy olyan 

európai kerettörvény, amely védi az őshonos nemzeti kisebbségeket, amely védi nemzeti 

értékeinket.  

 

A kereskedelmi kétnyelvűségért indítanak székelyföldi kampányt 
2019. április 17. – szekelyhon.ro, Erdély Ma, Krónika 

Tudatosítani kell az eladókban és a vásárlókban is, hogy célszerű lenne, ha a székelyföldi 

üzletekben magyarul is szerepelnének feliratok, magyarul is tudnának az elárusítók – ezt 

célozza az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács (EMNT) most indított kampánya. Sándor 

Krisztina, az EMNT elnöke szerdai sepsiszentgyörgyi sajtótájékoztatóján elmondta, céljuk, 

hogy tudatosítsák az eladókban és a vásárlókban is, hogy Székelyföldön, a tömbmagyar 

térségben célszerű a kétnyelvűség. A kampány a következő hónapokban zajlik, minden 

székelyföldi szervezetüket mozgósították, és minden fontosabb székelyföldi várost bevonnak.  

 

Átadták a magyarországi támogatásból felújított karvai és izsai óvodát 
2019. április 17. – Ma7.sk 

A Kárpát-medencei Óvodafejlesztési Program keretében felújított hazai magyar óvodák 

ünnepélyes átadása április 17-én a Komáromi járásbeli Karván, majd Izsán folytatódott. A 

karvai zöldövezetben közös igazgatás alatt működik az egycsoportos Napsugár Óvoda és az 1-

4. évfolyamos alapiskola, amelyekben jelenleg 15, illetve 10 gyermekkel foglalkozik Bóna Lívia 

igazgatónő pedagóguscsapata. Megnyitó beszédéből egyebek mellett kiderült: munkájuk 

során nagy hangsúlyt helyeznek a környezettudatosságra, s a Duna közelsége megkönnyíti a 

természet csodáinak megfigyelését. Az intézmény 1979-ben emelt épülete a magyar kormány 

hozzávetőleg 55 ezer eurós támogatásának köszönhetően még esztétikusabbá vált, ami a 

családok számára vonzerőt jelenthet a májusban zajló óvodai beíratások során. 

 

Miért magyar iskola? Emmer Péter válaszol 
2019. április 17. – Ma7.sk 

Miért magyar iskola? címmel indított videósorozatunkban ismert közéleti szereplők vallanak 

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

 

A Híd azt ígérte, nem szavazza meg a himnusztörvényt, az MKP így reagált 
2019. április 17. – Ma7.sk, Felvidék Ma, Új Szó, Körkép 

A Most-Híd képviselői nem szavazzák meg ismét az állami szimbólumokról szóló törvény 

módosítását, amivel a parlament megtörheti az államfő vétóját. Ezt a párt szerdai 
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https://szekelyhon.ro/aktualis/a-kereskedelmi-ketnyelvusegert-inditanak-szekelyfoldi-kampanyt
https://ma7.sk/tajaink/atadtak-a-magyarorszagi-tamogatasbol-felujitott-karvai-es-izsai-ovodat
https://ma7.sk/kozelet/miert-magyar-iskola-emmer-peter-valaszol
https://ma7.sk/kozelet/solymos-laszlo-megigerte-hogy-a-hid-nem-szavazza-meg-az-allami-szimbolumokrol-szolo-torvenyt
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sajtótájékoztatóján jelentette be a Most-Híd alelnöke, Sólymos László környezetvédelmi 

miniszter. Ha a parlament ismételten megszavazza a jogszabályt, a párt a májusi parlamenti 

ülésén előterjeszti a más államok himnuszának lejátszására és eléneklésére vonatkozó rész 

módosító javaslatát. „A Híd-frakció nem szavazza meg a törvényt, azonban a parlament 

nélkülünk is meg tudja törni az elnöki vétót” - mutatott rá Sólymos. 

 

Miért magyar iskola? Bárdos Gyula válaszol 
2019. április 17. – Ma7.sk  

Miért magyar iskola? címmel indított videósorozatunkban ismert közéleti szereplők vallanak 

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

 

MKP: A himnusztörvény módosításával marad minden a régiben 
2019. április 17. – Felvidék Ma 

A Most-Híd ma bejelentett törvénymódosítási javaslatával – ha azt a parlament elfogadja – 

kikerülhet a törvényből a himnusz eléneklésével kapcsolatos tiltás és pénzbüntetés, amit 

nemrég maguk is megszavaztak. Ez az, ami minimálisan elvárható a Most-Hídtól azok után, 

ami történt – olvasható az MKP szerkesztőségünknek eljuttatott közleményében. Mint 

megjegyzik: az viszont nem vall jellemes hozzáállásra, hogy a súlyos mulasztás kezdeti 

elismerése és az azért való bocsánatkérés után beindult a felelősség hárítása. A Most-Híd 

most már ott tart, hogy a törvénymódosítás értelmezésére hivatkoznak mentségként, 

miközben a parlamenti bizottságokban és a plenáris üléseken a törvény benyújtójától és 

ellenzéki képviselőktől is néhány alkalommal értesülhettek arról, hogy a törvénymódosítás 

vagy annak értelmezése problémás. 

 

Zenta: Ajándék táblagépek a sérült személyeknek 
2019. április17. – Vajdaság MA 

A szervezet gondozottjai nagy örömmel fogadták a gimnázium ajándékát 

Tizenöt táblagépet ajándékozott a Zentai Gimnázium a helyi Kéz a Kézben Értelmi 

Fogyatékosok és Segítőik Civil Szervezete gondozottjainak, akik ma délelőtt ünnepélyes 

keretek között vették át az adományt az intézmény és az önkormányzat illetékeseitől. 

 

A közösség a családdal tud fejlődni és előrehaladni 
2019. április 17. – Pannon RTV 

A közösség a családdal tud fejlődni és előrehaladni - hangzott el A család bizalom és biztonság 

– miért akarják szétzúzni? címmel tartott közösségi találkozón szerda este Magyarcsernyén. 

Az előadáson szó volt a család fontosságáról, de az európai parlamenti választásra is felhívták 

a figyelmet. A rendezvényen Csikós László arra biztatta a jelenlevőket, hogy a májusi európai 

parlamenti választáson éljenek a szavazás lehetőségével. A Vajdasági Magyar Szövetség tagja 

arra hívta fel az emberek figyelmét, hogy a térségben elfogadható családi értékeket 

Brüsszelben a Fidesz-KDNP képviseli. 
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https://ma7.sk/kozelet/miert-magyar-iskola-bardos-gyula-valaszol
https://felvidek.ma/2019/04/mkp-a-himnusztorveny-modositasaval-marad-minden-a-regiben/
https://www.vajma.info/cikk/vajdasag/23583/Zenta-Ajandek-tablagepek-a-serult-szemelyeknek.html
https://pannonrtv.com/rovatok/politika/kozosseg-csaladdal-tud-fejlodni-es-elorehaladni
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MNT: Mindenki vegyen részt az EP-választásokon! 
2019. április 17. – Pannon RTV 

Keviben a Magyar Nemzeti Tanács képviselői ismertették az EP-választások fontosságát. 

A Kárpát-medence: metszéspont vagy találkozási hely? elnevezésű közösségi találkozón a 

vajdasági érdekképviseletről is informálódhattak a helyiek. A Móra István Művelődési 

Egyesületben az előadók hangsúlyozták, Deli Andor személyében a vajdasági magyarság is 

képviseltetheti magát az Európai Parlamentben. 

 

Mit kínál a magyar nemzet? - közösségi találkozó Nagybecskereken 
2019. április 17. – Pannon RTV 

A május 26-i európai parlamenti választás nemcsak az anyaországi, hanem a határon túl élő 

magyarok számára is létfontosságú - hangzott el a VMSZ nagybecskereki rendezvényén. 

A Petőfi Magyar Művelődési Egyesület székházában megtartott közösségi találkozón a 

Vajdasági Magyar Szövetség tisztségviselői tartottak előadást. Nyilas Mihály, tartományi 

oktatási titkár (VMSZ) az egy nemzethez való tartozást emelte ki beszédében. „A magyar 

nemzet, amely most már egységes és határoktól függetlenül részesei vagyunk mi is, dönthet 

arról, hogy milyen Európát akar. Vajon egy olyan Európát, amely a nemzetek fölött áll, és 

rendelkezik vagy pedig egy olyan Európát, amely az erős nemzetekben gondolkodik.” 

 

Húsvéti segélycsomagokkal támogatja a rászorulókat Kárpátalján a Katolikus 
Karitász 
2019. április 17. – karpatalja.ma 

Több mint kétszáz, nehéz helyzetben élő családot és idős egyedülállót segít húsvét előtt tartós 

élelmiszerekből és édességekből álló csomagokkal Kárpátalja tizenegy településén a Katolikus 

Karitász, az adományok kiszállítása szerdán kezdődött Ungváron. A támogatásról az ungvári 

Karitász-házban tartott sajtótájékoztatón Simon Attila, az Emberi Erőforrások 

Minisztériumának (EMMI) helyettes államtitkára köszönetet mondott a segélyszervezetnek 

azért a széles körű támogatásért, amelyet a Kárpátalján élő magyar és más nemzetiségű 

rászorultaknak nyújt. Ugyancsak megköszönve az anyaországi magánembereknek, 

vállalkozóknak és cégeknek, hogy lehetővé teszik a nehéz helyzetben élők segítését a karitatív 

szervezetek révén, kiemelte: a nemzeti összefogásnak modellértékű mintája az a tevékenység, 

amelyet a segélyszervezetek végeznek, köztük a Katolikus Karitász. 

 
Világszinten is fontos tényező lesz az ukrán elnökválasztás kimenetele 
2019. április 16. – karpatalja.ma 

A hétvégén lesz az ukrán elnökválasztás második fordulója, két jelölt maradt: a leköszönni 

látszó csokoládégyáros Petro Porosenko, és a színész Volodimir Zelenszkij. A közvélemény-

kutatások utóbbi jelentős előnyét mutatják. Mindeközben Porosenko Németországban és 
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https://pannonrtv.com/rovatok/politika/mnt-mindenki-vegyen-reszt-az-ep-valasztasokon
https://pannonrtv.com/rovatok/politika/mit-kinal-magyar-nemzet-kozossegi-talalkozo-nagybecskereken
http://www.karpatalja.ma/karpatalja/kozelet/husveti-segelycsomagokkal-tamogatja-a-raszorulokat-karpataljan-a-katolikus-karitasz/
http://www.karpatalja.ma/karpatalja/kozelet/husveti-segelycsomagokkal-tamogatja-a-raszorulokat-karpataljan-a-katolikus-karitasz/
http://www.karpatalja.ma/karpatalja/nezopont/vilagszinten-is-fontos-tenyezo-lesz-az-ukran-elnokvalasztas-kimenetele/
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Franciaországban is tárgyalt a kelet-ukrajnai válság politikai rendezését célzó minszki 

folyamatról. Kérdés, hogy vajon hol helyezkedik el a világban Ukrajna? 

 

Célegyenesben az ukrán kampány 
2019. április 17. – Figyelő – Szőlősi Hunor 

Vasárnap dől el, ki lesz Ukrajna elnöke. Miután az leső körben meggyőző fölénnyel nyert 

Volodimir Zelenszkij népszerű komikus színész, Petro Porosenko regnáló államfő mindent 

megtesz, hogy minél több választót állítson magam mellé azok közül, akik a március 31-én 

kiesett vetélytársai mellett tették le a voksukat. 

(A cikk a Figyelő 2019. április 17-i számában olvasható.) 

 

Öt intézkedésen alapuló turizmusfejlesztés 
2019.április 17. – Népújság  

Lendva Község Tanácsa múlt heti ülésén megvitatta és elfogadta a 2019-es évre a 

turizmusfejlesztés ösztönzésének programjavaslatát. Az idegenforgalom fejlesztése öt 

intézkedésen alapul, az első kettő a vendégéjszakák számának mintegy 6 százalékos növelése, 

valamint a napi látogatók számának növelése (eddig a legtöbben a Vinarium kilátótorony és a 

Galéria-Múzeum látogatói voltak, majd a kerékpárosok következnek). 

 
Hagyományos húsvéti kiállítás Lendván 
2019. április 17. – Népújság  

Lendván péntektől Virágvasárnapig volt megtekinthető a már hagyományos „Hímes tojás, 

borok és húsvéti dísztárgyak” című kiállítás a Kultúregyesületek Községi Szövetsége, valamint 

a művelődési és a bortermelő egyesületek közös szervezésében. Ezúttal a Színház- és 

Hangversenyterem előcsarnokában, valamint emeleti előterében került sor a kiállításra és a 

pénteki megnyitó műsorra, a lendvai és csentei borok kóstolójára. Hozjan Danijela, a 

Kultúregyesületek Községi Szövetségének elnöke üdvözölte a több mint negyven kiállítót, akik 

ezúttal nem csak a Lendva-vidékről, hanem Szlovénia más területeiről (Ljubljana, Maribor, 

Izlake…), valamint Magyarországról és Horvátországból érkeztek. 

 
 

Elektronikus sajtó 

 

Határok nélkül 

2019. április 17. – Kossuth Rádió 
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https://nepujsag.net/muravidek/6804-%C3%B6t-int%C3%A9zked%C3%A9sen-alapul%C3%B3-turizmusfejleszt%C3%A9s.html
https://nepujsag.net/muravidek/6805-hagyom%C3%A1nyos-h%C3%BAsv%C3%A9ti-ki%C3%A1ll%C3%ADt%C3%A1s-lendv%C3%A1n.html
https://www.mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth?date=2019-04-17_18-02-23&enddate=2019-04-17_18-40-23&ch=mr1
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A Most-Híd szlovák magyar vegyes párt nem fogja újra megszavazni az állami jelképekről 

szóló törvényt, amelyet a szlovák államfő újratárgyalásra visszautalt a parlamentbe. A 

himnusztörvényként elhíresült jogszabályt gyorsított eljárásban akarják módosítani a vegyes 

párt képviselői. Mai sajtóértekezletükön elhangzottakat Haják Szabó Mária foglalja össze. 

 

Választási megállapodást írt alá Vincze Lóránt, FUEN-elnök, aki az RMDSZ EP-

jelöltlistájának második helyén szerepel és Mezei János az Erdélyi Magyar Polgári Párt 

elnöke. Oláh-Gál Elvira kérdezte a politikusokat.  

 

Nagy indulatokat keltett a Magyar Nemzeti Tanács legutóbbi ülésén az az elképzelés, hogy a 

zentai Stevan Sremac Általános Iskolát (sztéván szrémác) négy különálló iskolára bontsák 

szét. A kommunizmus idején egy mamutiskola létrehozásával próbálták megakadályozni, 

hogy önálló magyar iskolák működjenek a délvidéki városban. A Nemzeti Tanácsban a 

többség úgy véli, hogy most itt az alkalom magyar iskolák kialakítására, ami még anyagi 

előnyökkel is jár, az ellenzék viszont úgy véli, hogy a csökkenő diáklétszám idején ez nem a 

legjobb lépés. Németh Ernő elsőként Jerasz Anikót, az MNT végrehajtó bizottságának ez 

elnökét kérdezi. 

 

Két nap alatt hét, magyar kormányzati támogatással felújított óvodát adtak át a 

Dunaszerdahelyi és Komáromi járás magyar településein. A tervezett 153-ból már 110 óvoda 

felújításával végeztek, és ez alatt a bő másfél év alatt 300-zal emelkedett a magyar óvodákba 

beíratott gyermekek száma, emelte ki a felbári átadó ünnepségen Fenes Iván, a Magyar 

Közösség Pártjának dunaszerdahelyi járási elnöke. Haják Szabó Mária összeállítása.  

 

Nyolc Temes megyei iskola több mint száz diákját látta vendégül a héten az óteleki általános 

iskola, változatos programot szervezve vendégei számára. Két, ősszel előkészítő osztályba lépő 

óteleki kisdiák átvette a Rákóczi Szövetség ajándékát, egy iskolatáskát, a résztvevő iskolák 

pedagógusai pedig a további együttműködésről is tárgyaltak. A Temes megyei magyar iskolák 

egymástól elég nagy távolságra, kis létszámmal működnek, ezért fontosak a mostanihoz 

hasonló rendezvények. Az óteleki találkozón készült Lehőcz László összeállítása. 

 

A húsvéthoz kapcsolódó szokások és hiedelmek világába, valamint a húsvéti tojásírás 

rejtelmeibe nyerhettek betekintést a résztvevők Kolozsváron, a JelesNapTár gyermekprogram 

legutóbbi rendezvényén. Szilágyi Szabolcs összeállítása. 

 


