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Nyomtatott és online sajtó 
 

Kövér László: Az ausztriai magyar közösség ma is nélkülözhetetlen kapocs 
Magyarország és Ausztria között 
2019. április 25. – MTI, Magyar Hírlap, Webrádió, Híradó, Magyar Nemzet 

Az ausztriai magyar közösség ma is nélkülözhetetlen kapocs Magyarország és Ausztria között 

- hangsúlyozta Kövér László, az Országgyűlés elnöke csütörtökön Bécsben azon a nemzetközi 

konferencián, amelyet a Közép-Európában (Kárpát-medencében) élő magyarok gazdasági 

helyzete az Európai Unióban címmel szervezte az Ausztriai Magyarok Gazdasági 

Érdekközössége, a Kaláka-Club fennállásának 35. évfordulója alkalmából. Kövér László - aki 

egyben a konferencia védnöke volt - ünnepi köszöntőjében úgy fogalmazott: a Kaláka-Club 

tagjai bebizonyították, miként lehet a magyar nemzet hűséges tagjának maradni, és 

egyidejűleg az őket befogadó Ausztria értékteremtő, lojális polgárának lenni. Potápi Árpád 

János, a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára arról beszélt, hogy a 

kormány a külhoni magyarok szülőföldön való boldogulásának elősegítését tekinti egyik 

legfőbb céljának. Ennek érdekében programokat hirdettek meg; 2015-től külön tematikus év 

keretében támogatták például a külhoni fiatal vállalkozókat, a családi vállalkozásokat, illetve 

a külhoni magyar családokat is. A nemzetpolitikai célok között említette Potápi Árpád János 

a külhoni magyarok identitásának erősítését is. Az államtitkár fontosnak nevezte, hogy már a 

külhoni magyar pártok is politikai céljuknak tekintik a magyar családok támogatását. 

  

Az ukrán parlament elfogadta a sokat vitatott nyelvtörvényt 
2019. április 25. – MTI, hirado.hu, Mandinder, Origo, Magyar Nemzet, Magyar Hírlap  

Az ukrán parlament elfogadta csütörtökön a nyelvtörvényként emlegetett törvényjavaslatot, 

amely ellen a közelmúltban hevesen tiltakoztak a kárpátaljai magyar szervezetek, mert 

szerintük felszámolja a kisebbségek valamennyi eddigi nyelvi jogát. Az ukrán mint államnyelv 

működésének biztosításáról szóló törvényjavaslat elfogadásához legalább 226 képviselői 

szavazatra volt szükség, de ennél jóval többen, 278-an támogatták, köztük a Petro Porosenko 

leköszönő államfő mögött álló frakció 106 tagja is. Az előterjesztést az oroszbarát 

politikusokból álló Ellenzéki Blokk frakciójának minden tagja elutasította.  A parlament még 

tavaly októberben fogadta el első olvasatban a törvényjavaslatot, és február végén kezdett 

vitázni a törvény végleges változatáról. A jogszabályhoz több mint kétezer módosító 

indítványt nyújtottak be, így második olvasatban két hónapig tárgyalta törvényhozás. 

 

Szijjártó: elfogadhatatlan az ukrán nyelvtörvény, Porosenko szellemiségét idézi 
2019. április 25. – MTI, Origo, 888.hu, Hír TV, Magyar Nemzet  

Elfogadhatatlannak nevezte a csütörtökön megszavazott ukrán nyelvtörvényt Szijjártó Péter. 

A külgazdasági és külügyminiszter a közmédiának úgy nyilatkozott: a magyar nemzeti 

közösség jogait sértő törvény Petro Porosenko távozófélben lévő elnök szellemiségét idézi, aki 

magyarellenes politikát folytatott. Azonban az ukrán szavazók nagy többséggel egy másik 
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https://www.magyarhirlap.hu/kulfold/20190425-kover-laszlo-az-ausztriai-magyar-kozosseg-ma-is-nelkulozhetetlen-kapocs-magyarorszag-es-ausztria-kozott
https://www.magyarhirlap.hu/kulfold/20190425-kover-laszlo-az-ausztriai-magyar-kozosseg-ma-is-nelkulozhetetlen-kapocs-magyarorszag-es-ausztria-kozott
https://mandiner.hu/cikk/20190425_az_ukran_parlament_elfogadta_a_sokat_vitatott_nyelvtorvenyt
https://888.hu/article-szijjarto-elfogadhatatlan-az-ukran-nyelvtorveny-porosenko-szellemiseget-idezi
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elnököt választottak - Volodimir Zelenszkij személyében -, és véget vetettek a Porosenko-

korszaknak - jelezte a Pekingben tárgyaló Szijjártó Péter. "Azt reméljük, hogy a kölcsönös 

tisztelet talaján állva és a megoldáskeresés szándékával tisztázni tudjuk majd az új, elsöprő 

többséggel megválasztott elnökkel a magyar nemzeti közösség jogait érintő jogszabályok 

nyomán előállt helyzetet" - fogalmazott a miniszter. Hozzátette, az új ukrán elnök első 

megnyilatkozásai akár bizakodásra is okot adhatnak, ezért a hivatalba lépése után "minden 

tőlünk telhetőt megteszünk annak érdekében, hogy Ukrajna és Magyarország kapcsolatát 

helyreállítsuk", és visszaálljon az a korábbi időszak, amikor kifejezetten pozitívan lehetett 

nyilatkozni a két ország viszonyáról. 

 

Zelenszkij hivatalba lépése után vizsgálat alá veti a nyelvtörvényt 
2019. április 25. – MTI, Hirado.hu, Erdely.ma, Demokrata  

Volodimir Zelenszkij megválasztott ukrán elnök közölte, hogy hivatalba lépése után 

megvizsgálja a csütörtökön a parlament által megszavazott nyelvtörvényt arra vonatkozóan, 

tiszteletben tartja-e a jogszabály minden állampolgár jogait. "Államfői hivatalba lépésemet 

követően a törvényt alapos elemzésnek vetjük alá, hogy meggyőződjünk arról, hogy 

tiszteletben tartja-e valamennyi ukrán állampolgár alkotmányos jogait és érdekeit. Az 

értékelést követően fogok reagálni az alkotmányban biztosított államfői hatásköröknek és az 

állampolgárok érdekeinek megfelelően" - szögezte le közleményében, amelyet csapatának 

sajtószolgálata hozott nyilvánosságra. Zelenszkij mindazonáltal hangsúlyozta, hogy az ukrán 

az egyetlen államnyelv Ukrajnában. "Így volt, így van, és így is lesz. Ebben a kérdésben nincs 

kompromisszum. Az állam köteles gondoskodni az ukrán nyelv fejlesztéséről, használatának 

kiterjesztéséről. Ezzel is bizonyosan az egész társadalom egyetért. A kérdés az, hogy milyen 

módszerekkel valósítjuk meg ezt a stratégiai irányt" - vélekedett. 

 

Porosenko ígéretet tett a kisebbségi jogok tiszteletben tartására a nyelvtörvény 
elfogadása után 
2019. április 25. – MTI, Kárpátinfo  

Petro Porosenko hivatalban lévő ukrán elnök a nyelvtörvény parlamenti elfogadása után 

csütörtökön köszönetet mondott Ukrajna oroszajkú állampolgárainak, amiért megértéssel 

állnak hozzá az ukrán nyelv támogatásának szükségességéhez, és ígéretet tett arra, hogy 

tiszteletben fogják tartani azoknak az embereknek a jogait, akik oroszul vagy más nyelven 

beszélnek. A leköszönő államfő a Facebookon közzétett videoüzenetében arról beszélt, hogy 

az elmúlt öt évben már komoly eredményeket értek el az ukrán nyelv fejlesztésében. Szavai 

szerint a múltban végzett totális oroszosítás után a közelmúlt éveiben minőségi ukrán nyelvű 

információs termékek jelentek meg, könyvek filmek, rádió- és tévéműsorok formájában. "Az 

oroszul és más nyelveken beszélők jogainak tiszteletben tartása szintén fontos. Ez egy európai 

gyakorlat, amelyhez folyamatosan ragaszkodunk, és továbbra is betartjuk. Az emberek pedig 

hamar meggyőződnek majd arról, hogy az új törvény semmilyen módon nem sérti ezt a jogot" 

- hangsúlyozta.   
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https://www.hirado.hu/kulfold/kulpolitika/cikk/2019/04/25/vizsgalat-ala-veti-a-nyelvtorvenyt-zelenszkij-hivatalaba-lepese-utan
https://www.karpatinfo.net/cikk/belfold/200022999-porosenko-igeretet-tett-kisebbsegi-jogok-tiszteletben-tartasara-nyelvtorveny-elfogadasa-utan
https://www.karpatinfo.net/cikk/belfold/200022999-porosenko-igeretet-tett-kisebbsegi-jogok-tiszteletben-tartasara-nyelvtorveny-elfogadasa-utan
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Még egy hétig regisztrálhatnak a határon túliak az EP-választásra 
2019. április 25. – MTI, hirado.hu, karpatalja.ma, Promenad 

Még egy hétig, május 2-ig kérhetik regisztrációjukat a május 26-i európai parlamenti (EP-) 

választásra a magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgárok. Az idei EP-

választás újdonsága, hogy regisztráció után voksolhatnak azok a magyar állampolgárok is, 

akiknek sem Magyarországon, sem az Európai Unió más tagállamában nincs lakcímük. Ők 

levélben adhatják le voksukat. Azoknak a határon túli választópolgároknak, akik már 

korábban, az országgyűlési választások előtt regisztráltak, ezt nem kell megismételniük, 

regisztrációjuk érvényes erre a választásra is. Aki azonban még nem regisztrált, ezt május 2-

án 16 óráig teheti meg a www.valasztas.hu honlapon vagy postai úton. 

 

Klaus Johannis két kérdést tesz fel az igazságügyi témákról kiírt népszavazáson 
2019. április 25. – MTI, Krónika, maszol.ro, transindex.ro, Bihari Napló, Erdély Ma, Nyugati 

Jelen 

Hivatalosan is kiírta az igazságügyi témákról korábban beígért népszavazást május 26-ára, az 

európai parlamenti (EP-) választások napjára Klaus Johannis államfő – közölte csütörtökön 

Mădălina Dobrovolschi elnöki szóvivő. A referendum megszervezéséről szóló elnöki rendelet 

szerint két kérdésben lesz alkalmuk véleményt nyilvánítani a román állampolgároknak. Az 

államfő egyrészt arra vár választ: támogatják-e, hogy Romániában tilos legyen amnesztiában 

vagy közkegyelemben részesíteni a korrupciós bűncselekmények elkövetőit. Másrészt 

Johannis arról kérdezi a választókat, egyetértenek-e azzal, hogy a kormány ne módosíthassa 

sürgősségi rendelettel a bűncselekmények meghatározását, a kiszabható büntetést, illetve az 

igazságszolgáltatás működését. A második kérdésben Johannis ahhoz is támogatást vár a 

választóktól, hogy a sürgősségi kormányrendeletekkel szemben az ombudsmanon, az 

úgynevezett nép ügyvédjén kívül más intézmények is óvást emelhessenek az 

alkotmánybíróságon.  

 

Igazságügyi népszavazás: Kelemen Hunor egyetért a kérdésekkel, és igennel 
való szavazásra buzdít 
2019. április 25. – Krónika, transindex.ro, maszol.ro 

Az RMDSZ egyetért Klaus Johannis elnöknek a népszavazásra megfogalmazott kérdéseivel, 

és arra fogja biztatni szavazótáborát, hogy mindkét kérdésre igennel szavazzanak – 

nyilatkozta csütörtökön az Kelemen Hunor szövetségi elnök. A politikus szerint a kérdések 

egyszerűek, érthetőek, elmagyarázhatóak azoknak, akik esetleg nem értenék, és mindkét 

kérdésre igen a szövetség válasza. „Tehát: igen, egyetértünk, és szimpatizánsainknak is ezt 

fogjuk javasolni, hogy menjenek el szavazni és válaszoljanak igennel mindkét kérdésre, és 
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http://www.karpatalja.ma/kitekinto/vilag/meg-egy-hetig-regisztralhatnak-a-hataron-tuliak-az-ep-valasztasra/
http://www.valasztas.hu/
https://kronika.ro/belfold/klaus-johannis-ket-kerdest-tesz-fel-az-igazsagugyi-temakrol-kiirt-nepszavazason
https://kronika.ro/belfold/igazsagugyi-nepszavazas-kelemen-hunor-egyetert-a-kerdesekkel-es-igennel-valo-szavazasra-buzdit
https://kronika.ro/belfold/igazsagugyi-nepszavazas-kelemen-hunor-egyetert-a-kerdesekkel-es-igennel-valo-szavazasra-buzdit
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természetesen az európai parlamenti választásokon is voksoljanak” – nyilatkozta Kelemen 

Hunor. 

 

Az EMNP szerint az RMDSZ szégyent hozott a magyarságra a Btk.-módosítás 
támogatásával 
2019. április 25. – Krónika 

Az EMNP országos elnöksége csütörtökön közleményben reagált arra, hogy előző nap a PSD–

ALDE-kormánykoalíció, az RMDSZ és a nem magyar kisebbségi frakció támogatásával a 

képviselőház megszavazta a büntető törvénykönyv (btk.) és a büntetőeljárási törvénykönyv 

(betk.) módosításait. A btk.-módosítás egyebek mellett csökkenti az elévülési határidőket, és 

megszünteti a hivatali gondatlanság büntethetőségét. A néppárt úgy véli, a PSD–ALDE-

koalíció és az RMDSZ szavazataival „román politikusbűnözőket ment a börtöntől”, a 

jóváhagyott módosítások egyebek mellett Liviu Dragnea PSD-elnök május 20-ra halasztott 

büntetőügyének is kedveznek. Az EMNP elnöksége értetlenül áll az általa a „magyarok 

szavazataival mandátumot szerzett pártnak” nevezett RMDSZ döntése előtt, mellyel az 

alakulat szerint szégyent hoztak a teljes erdélyi magyarságra, veszélybe sodorva a közösséget. 

 

Ismét együtt majálisoznak a kolozsváriak – bevált a név- és helyszínváltoztatás 
2019. április 25. – Krónika 

Továbbra is minden egyes kolozsvári lakosnak szól a május 4-én, a Monostor negyedi Colina 

parkban szervezett kolozsvári majális – fogalmazott Balló Tamás, a Kolozs Megyei Ifjúsági 

Fórum (Kifor) elnöke a csütörtöki sajtótájékoztatón. Kifejtette, tavaly közel háromezren 

vettek részt a korábban családi majálisként ismert rendezvényen, amelynek a nevét és 

helyszínét is megváltoztatták. 

 

Márton Árpád szerint egyes kritikus bírák el sem olvasták a megszavazott 
törvénymódosításokat 
2019. április 25. – transindex.ro 

Márton Árpád RMDSZ-es parlamenti képviselő azt nyilatkozta az RFI-nek, hogy sokan azon 

bírák közül, akik bírálják a szerdán megszavazott btk. és a betk. törvénymódosításokat, lehet, 

hogy azt sem tudják, hogy miről szavaztak a parlamentben, mert megtörténhet, hogy el sem 

olvasták ezeket a törvénymódosításokat. Ezért nem tartja megalapozottnak a bírálatokat. 

„Tanultak jogot. Rendben. Tudják, hogyan kell alkalmazni a jelenlegi törvényeket. Lehet, 

hogy jobban, mint egyes parlamenti képviselők. Rendben. Csak az is lehetséges, hogy ezeknek 

a személyeknek nem is volt idejük, hogy elolvassák, miről szavaztak, mert megtörténhet, hogy 

el sem olvassák azokat a törvényeket, amelyekről szavaztak.”-mondta.  

 
Megy vagy marad a fémtető? Sokaknak nem tetszik a Hármashalom oltár 
átalakítása 
2019. április 25. – transindex.ro 

E
rd

é
ly

 

https://kronika.ro/erdelyi-hirek/az-emnp-szerint-az-rmdsz-szegyent-hozott-a-magyarsagra-a-btk-modositas-tamogatasaval
https://kronika.ro/erdelyi-hirek/az-emnp-szerint-az-rmdsz-szegyent-hozott-a-magyarsagra-a-btk-modositas-tamogatasaval
https://kronika.ro/erdelyi-hirek/az-emnp-szerint-az-rmdsz-szegyent-hozott-a-magyarsagra-a-btk-modositas-tamogatasaval
https://kronika.ro/szines/ismet-egyutt-majalisoznak-a-kolozsvariak-n-bevalt-a-nev-es-helyszinvaltoztatas
http://itthon.transindex.ro/?hir=55254
http://itthon.transindex.ro/?hir=55254
http://eletmod.transindex.ro/?cikk=27777&Megy_vagy_marad_a_femteto?_Sokaknak_nem_tetszik_a_Harmashalom_oltar_atalakitasa
http://eletmod.transindex.ro/?cikk=27777&Megy_vagy_marad_a_femteto?_Sokaknak_nem_tetszik_a_Harmashalom_oltar_atalakitasa
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Vitát kavart a pápalátogatás helyszínéül szolgáló csíksomlyói Hármashalom oltár bővítésének 

terve. Kérdés, hogy mennyire maradandóak ezek az átalakítások? 

 

Tanasă nem hagyja magát „elbátortalanítani” 
2019. április 25. – szekelyhon.ro, transindex.ro, Krónika 

Érvénytelenítette a brassói táblabíróság az Országos Diszkriminációellenes Tanács Dan 

Tanasă bloggerre kirótt büntetését. A döntésről Dan Tanasă számol be a blogján. Kifejti, hogy 

nem hátrál meg, nem hagyja magát megfélemlíteni, tovább dolgozik, hogy Kovászna és 

Hargita megyékben védje a törvényt és az alkotmányt, valamint hogy bebizonyítsa, ebben a 

két megyében erőszakos etnikai tisztogatás áldozatai a románok. 

 

Kétezerötszáz aláírás gyűlt a Hír TV műsorrácsba kerüléséért 
2019. április 25. – szekelyhon.ro, Krónika 

2500 aláírást nyújtott át az Erdélyi Magyar Néppárt helyi vezetősége a Digi Románia (RCS & 

RDS) cég marosvásárhelyi képviselőjének csütörtökön, kérve, hogy lehetőségeik szerint 

tegyék vissza a műsorrácsba a Hír Tv adását. Az aláírásgyűjtést még nem tekintik lezártnak. A 

marosvásárhelyi RMDSZ irodájában is aláírásokat gyűjtenek. 

 

Megnövekedtek a költségek, még nem tudni, hogy miből fejezik be a Márton 
Áron Kulturális Központ építését 
2019. április 25. – szekelyhon.ro, Krónika 

A tervezetthez képest egy hónappal később, azaz várhatóan június végéig felhúzzák 

Csíkszeredában az új Márton Áron Kulturális Központot a Segítő Mária Római Katolikus 

Gimnázium kollégiuma melletti területen. Az építőipari beruházások költségeinek jelentős 

növekedése miatt az előzetes tervekhez képest kevesebb munkálatot tudtak elvégezni a 

magyar kormányhoz benyújtott nyertes pályázatuk által kapott 4,6 millió lej felhasználásával 

‒ számolt be Darvas-Kozma József címzetes esperes, a Szent Kereszt templom plébánosa. 

 

Az RMDSZ elítéli és jogfosztásnak tartja az elfogadott ukrán nyelvtörvényét 
2019. április 25. – transindex.ro, maszol.ro 

A kisebbségi közösségek nyelvi jogát felszámoló törvényt fogadtak el csütörtökön Ukrajnában 

- írja az elfogadott új ukrán nyelvtörvénnyel kapcsolatban az RMDSZ tájékoztatója. A 

közlemény szerint Kelemen Hunor a hír kapcsán leszögezte: elfogadásával Ukrajna egy 

fikarcnyival sem került közelebb uniós csatlakozásához, ennek pontosan az ellenkezője 

történik. Az RMDSZ ugyanakkor határozottan tiltakozik a nyelvtörvény ellen, Kelemen 

Hunor a parlament döntését kirekesztőnek és szélsőséges kezdeményezésnek tartja, és abban 

reménykedik, hogy sem Porosenko mandátuma utolsó napjaiban, sem Volidimir Zelenszkij 

újonnan megválasztott államfő nem hirdeti ki az új jogszabályt.  

 

Szülőföldön magyarul: nem okoznak gondot a munkaszüneti napok 
2019. április 26. – Krónika 
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https://szekelyhon.ro/aktualis/tanas-nem-hagyja-magat-belbatortalanitanir
https://szekelyhon.ro/aktualis/ketezerotszaz-alairas-gyult-a-hir-tv-musorracsba-keruleseert
https://szekelyhon.ro/aktualis/megnovekedtek-a-koltsegek-meg-nem-tudni-hogy-mibol-fejezik-be-a-marton-aron-kulturalis-kozpont-epiteset
https://szekelyhon.ro/aktualis/megnovekedtek-a-koltsegek-meg-nem-tudni-hogy-mibol-fejezik-be-a-marton-aron-kulturalis-kozpont-epiteset
http://itthon.transindex.ro/?hir=55262&Az_RMDSZ_eliteli_es_jogfosztasnak_tartja_az_elfogadott_ukran_nyelvtorvenyet
http://itthon.transindex.ro/?hir=55262&Az_RMDSZ_eliteli_es_jogfosztasnak_tartja_az_elfogadott_ukran_nyelvtorvenyet
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Az ortodox húsvétot övező, illetve a május elsejei munkaszüneti napok miatt péntektől 

szerdáig zárva lesznek a postahivatalok. A Szülőföldön magyarul program idei kiírásának 

leadási határideje május 3., a pályázóknak azonban nem kell aggódniuk, ugyanis jövő 

csütörtökön és pénteken is postázhatók még a dokumentumcsomagok. 

 

Nőtt a kisebbségekhez tartozó önkormányzati politikusok száma 
2019. április 25. – bumm.sk, Felvidék Ma, Új Szó 

Gyarapodott a nemzeti kisebbségekhez tartozó politikusok száma, áll a nemzeti kisebbségek 

jogállásáról szóló, 2017-2018-as évekre vonatkozó jelentésben, amelyet a beterjesztők 

tárcaközi egyeztetésre bocsátottak. A jelentésben, melyet a nemzeti kisebbségekért felelős 

kormánybiztos hivatala dolgozott ki, a 2014-es és a 2018-as önkormányzati választások 

eredményeit vetették össze. Az összehasonlítás szerint jelentősen emelkedett a nemzeti 

kisebbségek pártjai által támogatott, megválasztott polgármesterek és önkormányzati 

képviselők száma. A növekedés a Magyar Közösség Pártja (MKP) és a Most-Híd esetében a 

legszámottevőbb. 2014-ben 107, 2018-ban 167 olyan polgármestert választottak meg, aki az 

MKP támogatásával indult (akár egyénileg, akár koalícióban). 

 
Politikai korrajz rólunk, felvidéki magyarokról 
2019. április 25. – Ma7.sk 

Pozsonyban került bemutatásra Csáky Pál EP-képviselő legújabb kötete, az Otthonunk, 

Európa. A publicisztikai kötet, amely nagyrészt az elmúlt öt év írásait tartalmazza, a szerző 

szerint európai kérdésekkel, magyar és Kárpát-medencei témákkal és természetesen a 

felvidéki magyar közösséget érintő kérdésekkel foglalkozik. „Mi, magyarok ezer éve vagyunk 

európaiak. Átvettük és évszázadokon keresztül gazdagítottuk a keresztény kultúrát, jogot, 

társadalomszervezési formákat. Ez tartott meg bennünket a nehéz időben is, amikor a magyar 

állam nem tudta betölteni a szerepét” – írja Csáky könyve fülszövegében. 

 
Itt a Csáky–Nagy-vita: egy asztalhoz ültettük az MKP és a Híd EP-listavezetőjét 
2019. április 25. – Ma7.sk 

A hosszabb távú stratégiai elképzelések vagy a kis lépések politikája viszik-e előbbre az 

őshonos kisebbségek, köztük a felvidéki magyarok ügyét Európában? Ritka pillanat, hogy egy 

hidas képviselő elismeri, a Fidesznek sokat köszönhet. Ahogyan az is, hogy egy MKP-s 

politikus nem titkolja, a sorozatos öt százalék alatti felmérések után pártjának most komoly 

szüksége van a sikerélményre. A PRÉS által szervezett Csáky Pál-Nagy József-vitában 

mindkettőre akadt példa. Az MKP és a Híd európai parlamenti listavezetőjét azért ültették 

egy asztalhoz, mert úgy látjuk, Szlovákia uniós csatlakozása óta most először van valós és 

komoly veszélye annak, hogy európai parlamenti érdekképviselet nélkül marad a felvidéki 

magyarság. 
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https://felvidek.ma/2019/04/nott-a-kisebbsegekhez-tartozo-onkormanyzati-politikusok-szama/
https://ma7.sk/kozelet/politikai-korrajz-rolunk-felvideki-magyarokrol
https://ma7.sk/kozelet/politikai-korrajz-rolunk-felvideki-magyarokrol
https://ma7.sk/kozelet/itt-a-csakynnagy-vita-egy-asztalhoz-ultettuk-az-mkp-es-a-hid-ep-listavezetojet-podcast
https://felvidek.ma/2019/04/sikeres-gazdasagi-egyuttmukodes-a-duna-a-vag-es-a-raba-menten/
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Sikeres gazdasági együttműködés a Duna, a Vág és a Rába mentén 
2019. április 25. – Felvidék Ma 

A „Silver economy” projekt zárókonferenciáját szervezte ma a Rába-Duna-Vág Európai 

Területi Társulás a dunaszerdahelyi MOL Arénában – Berényi József megyei alelnök 

védnöksége mellett. A résztvevőket Vasi Emma, a társulás igazgatója köszöntötte, aki Berényi 

mellett Menyhárt József MKP-elnököt is szóra kérte. Berényi József  tájékoztatott arról, hogy 

a területi társulás egy eurorégió, amelyet 2011-ben három megye (Komárom-Esztergom, 

Győr-Moson-Sopron, Nagyszombat) hozott létre azzal a céllal, hogy együttműködve 

használják ki az Európai Unió adta pályázati lehetőségeket. Ehhez az együttműködéshez 

később csatlakozott Pozsony és Pest megye, s a jövő heti közgyűlés várhatóan felveszi Nyitra 

megyét is. 

 

Rimaszombat városába érkeztek örökségünk hűséges őrzői 
2019. április 25. – Felvidék Ma 

Igazi tavaszi napsütés, madárcsicsergés fogadta a huszonnyolcadik Tompa Mihály Országos 

Versenyre érkezőket. A szép szó ünnepe a névadó szobrának megkoszorúzásával vette 

kezdetét, ahol Fekete Irén, a Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetségének országos elnöke 

mondott köszöntőt. „Az idén immár 28. alkalommal találkozunk az országos döntőn, 

bizonyítva, hogy „nincs talán elfeledve még a dal”, hiszen a versben, dalban, prózában 

megmerülni jó. Nemesíti a szívet, edzi a lelket, és erősíti nemzeti hovatartozásunkat” – 

mondta.  

 

A stabil családi élet segít szembesülni az élet gazdasági kihívásaival 
2019. április 25. – Felvidék Ma 

A 20 éve működő Mátyusföldi Nagycsaládos Egyesület (MÁNCSE) Deákiban, Alsóbodokon és 

Bellegszencsén rendezte meg a Családbarát vállalkozások és a keresztény értékek című egész 

napon át tartó programját, amelyen konferenciát, szentmisét és közös családi programot is 

szerveztek a helyi közösség képviselőinek, az egyesület tagjainak és a Kárpát-medencéből 

meghívott vendégeknek. Pásztor Csabától, az egyesület elnökétől megtudtuk, hogy a 

konferencia megrendezésének ötlete még 2018-ban fogalmazódott meg a Bethlen Gábor 

Alapkezelő Zrt. családokat segítő tevékenységek és szolgáltatások nyújtásának támogatása 

kapcsán. 

 

Újdonságokat is kínál a jubileumi V. Komálom Gyerkőcfesztivál 
2019. április 25. – Ma7.sk 

Közös sajtótájékoztatót tartott a Villa Camarum Polgári Társulás, az OK Egyesület, a Fészek 

Családi Kör és a KompAkt Polgári Társulás április 25-én a komáromi Zichy-pontban. A 

tájékoztató kiemelt programpontja a május 26-án, vasárnap 13,30 és 20 óra között 

megtartandó V. Komálom Gyerkőcfesztivállal kapcsolatos újdonságok, változások ismertetése 

volt. 
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https://felvidek.ma/2019/04/sikeres-gazdasagi-egyuttmukodes-a-duna-a-vag-es-a-raba-menten/
https://felvidek.ma/2019/04/rimaszombat-varosaba-erkeztek-oroksegunk-huseges-orzoi/
https://felvidek.ma/2019/04/a-stabil-csaladi-elet-segit-szembesulni-az-elet-gazdasagi-kihivasaival/
https://ma7.sk/tajaink/ujdonsagokat-is-kinal-a-jubileumi-v-komalom-gyerkocfesztival
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Zentán és Tornyoson mutatkoztak be a Fidesz-KDNP képviselőjelöltjei 
2019. április 25. – Pannon RTV 

A Zenta községben élők számára nem kérdés, hogy szavaznak-e a május 26-i európai 

parlamenti választásokon, hiszen fontosnak tartják, hogy éljenek szavazati jogukkal. 

Két különböző típusú rendezvényen vehettek részt tegnap a zentai és környékbeli lakosok. 

Tornyoson az ottani civil szervezetek vezetői tartottak egy kerekasztal-beszélgetést, Zentán 

pedig egy lakossági fórumon vehettek részt az érdeklődők. 

 

Tartományi támogatás vajdasági oktatási intézményeknek 
2019. április 25. – Vajdaság MA 

Negyvennyolc oktatási intézmény felújítását támogatja a tartományi kormány. A 

szerződéseket ma írták alá Újvidéken. Az illetékes titkárság 144 millió dinárral járul hozzá az 

oktatási intézmények felújítási munkálataihoz. Négy óvoda, huszonnyolc általános, tizenkét 

középiskola és négy diákotthon pályázott sikeresen. 

 

Az egyházi kegytárgyak és dokumentumok megóvásáról és felújításáról 
tanácskoztak Szabadkán 
2019. április 25. – Vajdaság MA 

Műemlékvédelmi szakmai napot tartott Szabadkán, a Magyar Tannyelvű Tanítóképző Karon 

elsősorban egyházi személyek részére a budapesti székhelyű Teleki László Alapítvány és a 

Magyar Nemzeti Tanács. A határon túli magyar épített örökség felmérése és megóvása című 

program keretében a templomok, az egyházi kegytárgyak és dokumentumok megőrzéséről és 

felújításáról volt szó. 

 

Moszkva: alkotmányellenes az ukrán nyelvtörvény-tervezet 
2019. április 25. – MTI, Mandinder  

Az ország teljes elukránosítását célozza és ellentétes az ország alkotmányával Ukrajna 

nyelvtörvény-tervezete  - jelentette ki Marija Zaharova, az orosz külügyminisztérium 

szóvivője csütörtöki moszkvai sajtóértekezletén. „A lényegét tekintve ez a gyakorlatilag 

kötelező teljes ukránosítás törvénye. Rendelkezései jelentősen korlátozzák, sok esetben 

egyenesen megtiltják az orosz nyelv, a nemzeti kisebbségek nyelvének használatát a 

társadalmi élet különböző szféráiban" - mondta. Zaharova rámutatott, hogy a törvény a 

nemzetközi jog több normája mellett ellentétes az ukrán alkotmánnyal is. "Már most világos, 

hogy olyan döntéssel van dolgunk, amely csak elmélyíti az ukrán társadalom megosztottságát, 

még jobban eltávolítja az Ukrajna által átélt válság rendezésének perspektíváit" - vélekedett a 

szóvivő. 
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https://pannonrtv.com/rovatok/politika/zentan-es-tornyoson-mutatkoztak-be-fidesz-kdnp-kepviselojeloltjei
https://www.vajma.info/cikk/vajdasag/23604/Tartomanyi-tamogatas-vajdasagi-oktatasi-intezmenyeknek.html
https://www.vajma.info/cikk/vajdasag/23604/Tartomanyi-tamogatas-vajdasagi-oktatasi-intezmenyeknek.html
https://www.vajma.info/cikk/vajdasag/23605/Az-egyhazi-kegytargyak-es-dokumentumok-megovasarol-es-felujitasarol-tanacskoztak-Szabadkan.html
https://www.vajma.info/cikk/vajdasag/23605/Az-egyhazi-kegytargyak-es-dokumentumok-megovasarol-es-felujitasarol-tanacskoztak-Szabadkan.html
https://mandiner.hu/cikk/20190425_moszkva_alkotmanyellenes_az_ukran_nyelvtorveny_tervezet
http://www.karpatalja.ma/karpatalja/nezopont/porosenko-alairom-a-nyelvtorvenyt-amint-elem-terjesztik/
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Porosenko: aláírom a nyelvtörvényt, amint elém terjesztik 
2019. április 25. – karpatalja.ma 

Petro Porosenko leköszönő elnök harmonikusnak és kiegyensúlyozottnak nevezte az április 

25-én elfogadott nyelvtörvényt. A politikus szerint az utóbbi öt évben sokat tettek az ukrán 

nyelv minőségi fejlődéséért. – A nyelvtörvénnyel kapcsolatos munka több évig tartott – 

mondta Twitter-üzenetében Porosenko. – Eltávolítottuk belőle azokat a büntető 

intézkedéseket, struktúrákat, melyek nyomást gyakorolhattak volna az üzleti életre. A szöveg 

harmonikus és kiegyensúlyozott lett, ezért azonnal aláírom, amint elém terjesztik a törvényt. 

 

Merre tovább, Zelenszkij? 
2019. április 25. – Kárpátalja 

A nemzetközi sajtó egyelőre érzékelhetően nem tud napirendre térni Volodimir Zelenszkijnek 

az ukrajnai elnökválasztáson aratott győzelme felett. A második fordulóban talán az keltette a 

legnagyobb megdöbbenést, hogy a győztes milyen hatalmas különbséggel utasította maga 

mögé Petro Porosenko hivatalban lévő elnököt. Az első nyugati médiareakciókat az UNIAN 

hírügynökség és a strana.ua nyomán gyűjtöttük csokorba. 

 
 

Elektronikus sajtó 

 

Határok nélkül 

2019. április 25. – Kossuth Rádió 

 

Az ukrán parlament elfogadta az új ukrán nyelvtörvényt, amely jelentősen csorbítja a nemzeti 

kisebbségek nyelvhasználati jogait. A jogszabály életbelépéséhez még Petro Porsenko 

hamarosan leköszönő államfőnek is alá kell írnia, aki ígéretet tett rá, hogy mindenképpen 

megteszi azt. Iváncsik Attila a törvény drasztikusságáráról Csernicskó Istvánt, a beregszászi 

főiskolán működő Hodinka Antal Nyelvészeti Kutatóközpont vezetőjét kérdezte. 

 

Ma az ukrán parlament elfogadta az államnyelv funkcionálásáról szóló törvényt. Ennek 

végrehajtása még várat magára. Ám Romániában állítólag nincs olyan törvény, hogy egy 

magyar többségű település önkormányzati hivatalára ne lehessen kiírni, hogy községháza. 

Mégis perek, majd ítéletek tucatjai bizonyítják, hogy ennek ellenére meg lehet tiltani, le lehet 

vetetni egy magyar nyelvű táblát.  Csíkkozmás volt az első székelyföldi település, amelynek 

önkormányzatát jogerős ítélettel kötelezték a Községháza felirat eltávolítására. A közösség 

azonban úgy döntött, a felirat marad - egy kis székely furfanggal. Igaz minden évben új 

http://www.karpatalja.ma/karpatalja/nezopont/porosenko-alairom-a-nyelvtorvenyt-amint-elem-terjesztik/
https://karpataljalap.net/2019/04/25/merre-tovabb-zelenszkij
https://www.mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth?date=2019-04-25_18-02-13&enddate=2019-04-25_18-40-13&ch=mr1
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virágot kell ültetni, de remélik, hogy a virág színébe és a virágágyásba mégsem köt bele a 

gáncsoskodó hatalom. Oláh-Gál Elvira összeállítása. 

 

Vincze Lóránt a FUEN elnöke, az RMDSZ európai parlamenti képviselőjelöltje már megidézte 

a május végi Európai Parlamenti választásokat. Most folytassuk az MKP EP képviselőjével, 

Csáky Pállal, akit a következő ciklusra is jelölt a pártja.   

 

Együtt gondolkodásra hívja az olvasót Csáky Pál az Otthonunk Európa című politikai 

novelláskötettel, melynek pozsonyi bemutatóján Szili Katalin miniszterelnöki megbízott is ott 

volt. A mintegy 50 írást tartalmazó kötet egyfajta számadás is a képviselő munkájáról. Haják 

Szabó Mária összeállításában először Szili Katalint halljuk, majd a szerzőt, Csáky Pált.  

 

A Szabadság-szobor újraállítása 15. évfordulójára emlékeztek szerdán Aradon. A rendezvény 

előtt az RMDSZ európai parlamenti képviselőjelöltjei és Kelemen Hunor elnök lakossági 

fórumon vett részt, amelyen a május 26-i EP-választás jelentőségéről beszéltek. Pataky Lehel 

Zsolt összeállításában először Kelemen Hunor pártelnököt halljuk.  

 

Április hónapot a népi kalendárium Szent György havának nevezi. A sárkányölőként ismert 

Szent Györgyről a magyar katolikus egyházban április 24-én emlékeznek meg. Ez a nap  a 

néphit szerint a tavasz és a legeltetés kezdőnapja, de időjárásjósló és szerelemvarázsló 

napként is említik. Sepsiszentgyörgyön pedig ekkor kezdőknek a Szent György Napok. A 

városban a mondabeli sárkányt már sikerült legyőzni., a mindennapi sárkányveszély azonban 

nem múlt el. Oláh-Gál Elvira riportja a 28. Szent György Napok rendezvénysorozat 

nyitónapján készült. 

 


