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Nyomtatott és online sajtó 
 

 

Nyilvántartásba vette az Európai Bizottság az SZNT nemzeti régiókról szóló 
európai polgári kezdeményezését 
2019. április 30. – MTI, Krónika 

Hosszú évek óta tartó jogi huzavona után az Európai Bizottság kedden nyilvántartásba vette a 

nemzeti régiókról szóló európai polgári kezdeményezést. A Kohéziós politika a régiók 

egyenlőségéért és a regionális kultúrák fenntarthatóságáért nevű kezdeményezését a korábbi 

elutasítás után ismét benyújtó Székely Nemzeti Tanács (SZNT) arra kérte a brüsszeli 

testületet, hogy biztosítson egyenlő lehetőséget a különböző uniós alapokhoz való 

hozzáférésre annak érdekében, hogy az EU fejlődését és kulturális sokszínűségét fenn 

lehessen tartani. Kiemelték: az EU-nak különös figyelmet kellene fordítania azokra a 

régiókra, amelyeknek a nemzeti, etnikai, kulturális, vallási vagy nyelvi sajátosságai eltérnek a 

környező régiókétól. 

 
A KMKSZ és az UMDSZ nyilatkozata az ukrán, mint államnyelv használatáról 
elfogadott törvénnyel kapcsolatban 
2019. április 30. – karpatalja.ma 

Az ukránnak, mint államnyelvnek a funkcionálásáról szóló törvény, kötelező erővel írja elő az 

államnyelv kizárólagos használatát a közélet szinte minden területén, beleértve a közoktatást, 

a sajtó és hírközlés, valamint a gazdasági, politikai és kulturális tevékenységek szféráit is, 

ezzel gyakorlatilag kizárva bármely más nyelvnek a társadalmi érintkezésben való 

használatának a lehetőségét. Mint állampolgári kötelezettséget határozza meg az ukrán nyelv 

ismeretét, gyakorlatilag bármilyen kinevezéssel és megválasztással járó közhivatal, illetve 

méltóság elnyerésének alapfeltételéül szabja az ukrán nyelv tudását. Intézményrendszert hoz 

létre az előírt szabályok betartatására, annak megsértését hivatalvesztéssel, illetve 

bírságokkal torolja meg – fogalmaz a közös nyilatkozatban a két szervezet. 

 
Jogtipró nyelvtörvény Ukrajnában 
2019. május 2. – Figyelő – Szőlősi Hunor 

A múlt csütörtöki ülésen a minimálisan szükséges 226 helyett 278 szavazattal fogadta el az 

ukrán nyelvtörvényt a kijevi parlament. A korábbi, a nemzeti kisebbségeknek kedvező 

jogszabályt egy éve semmisítette meg az ukrán alkotmánybíróság azzal az indokkal, hogy a 

törvényt 2012-ben a házszabály megsértésével fogadták el a képviselők. Most megnyílt az út, 

hogy száműzzék a magyar (és a többi kisebbségi) nyelvet az egyházi és magánszférába. A múlt 

héten háromnegyedes többséggel megválasztott államfő, az orosz anyanyelvű Volodimir 

Zelenszkij a törvény felülvizsgálatát ígéri. 

( A teljes cikk a Figyelő 2019. május 2-i számában olvasható.) 
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https://kronika.ro/kulfold/nyilvantartasba-vette-az-europai-bizottsag-az-sznt-nemzeti-regiokrol-szolo-europai-polgari-kezdemenyezeset
https://kronika.ro/kulfold/nyilvantartasba-vette-az-europai-bizottsag-az-sznt-nemzeti-regiokrol-szolo-europai-polgari-kezdemenyezeset
http://www.karpatalja.ma/karpatalja/kozelet/a-kmksz-es-az-umdsz-nyilatkozata-az-ukran-mint-allamnyelv-hasznalatarol-elfogadott-torvennyel-kapcsolatban/
http://www.karpatalja.ma/karpatalja/kozelet/a-kmksz-es-az-umdsz-nyilatkozata-az-ukran-mint-allamnyelv-hasznalatarol-elfogadott-torvennyel-kapcsolatban/
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Május 24-ig lehet pályázni az Érték és Minőség Nagydíjra 
2019. május 2. – MTI, Webrádió, Feol, Baon, Sonline 

Az Érték és Minőség Nagydíjra és ezzel együtt a védjegy használati jogára több mint 100 

témakörben lehet pályázni május 24-éig a Kárpát-régió egész területéről - hívta fel a figyelmet 

az Érték és Minőség Nagydíj Pályázat kiírói tanácsa. A tanúsított minőséget jelképező 

elismeréseket szeptember 10-én adják át a Parlamentben. A védjegyhasználati jogra szóló 

pályázat konzultációs szakaszában több mint 100 magyarországi és határon túli érdeklődővel 

egyeztettek a pályázati főcsoportokban. Az ország egyre több régiójából kívánnak pályázni, a 

határon túlról pedig Erdélyből érdeklődtek a legnagyobb számban. A tanúsító védjegy 

elnyerésére pályázatot nyújthat be minden magánszemély, jogi személy, jogi személyiséggel 

nem rendelkező társaság, egyéni vállalkozó, alkotóközösség. Egy pályázó több pályázattal is 

szerepelhet, és több pályázó is benyújthat közös pályázatot. Az Érték és Minőség Nagydíj 

Pályázat nemzetközi jelenlétének fontos része az együttműködési lehetőségek keresése, a 

meglévők megerősítése, a határokon túli együttműködés.  

 

Félmillió romániai magyar kettős szavazásával riogat Traian Băsescu pártjának 
elnöke az EP-választáson 
2019. április 30. – MTI, Krónika, Erdély Ma, transindex.ro, maszol.ro 

Tömeges kettős szavazás kockázata áll fenn a magyar állampolgársággal is rendelkező román 

választópolgárok esetében a májusi EP-választáson Eugen Tomac, a Népi Mozgalom Pártja 

(PMP) elnöke szerint. Az ellenzéki alakulat vezetője kedden közösségi oldalán posztolt nyílt 

levelében arra kérte Viorica Dăncilă román miniszterelnököt, hogy akadályozza meg a kettős, 

román és magyar állampolgársággal rendelkező szavazók „lehetséges választási csalását”. A 

Traian Băsescu volt államfő által alapított párt vezetője Facebook-bejegyzésében azt 

sérelmezte, hogy Kelemen Hunor RMDSZ-elnök április elején az EP-választási felkészülésről 

egyeztetett Orbán Viktor miniszterelnökkel annak érdekében, hogy a májusban megújuló EP-

ben a lehető legerősebb legyen a magyar képviselet. Tomac érthetetlennek nevezte az RMDSZ 

és Fidesz közötti „választási együttműködést”, tekintettel arra, hogy minden uniós 

állampolgár csak egyszer szavazhat az EP-választáson. 

 

Erős Európát, fejlődő Erdélyt!–az RMDSZ célkitűzéseiről beszélt Winkler Gyula 
Szászrégenben  
2019. április 30. – maszol.ro 

„Európa akkor lesz erős, amikor összefog, amikor a mi közösségünk is gyarapodik, és itthon is 

jobban élnek az emberek. Erdély fejlődéséhez az szükséges, hogy az unió támogassa a 

településeinket, gazdáinkat, vállalkozásainkat és iskoláinkat. Mi olyan Európát szeretnénk, 
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https://webradio.hu/hirek/gazdasag/majus-24-ig-lehet-palyazni-az-ertek-es-minoseg-nagydijra
https://kronika.ro/belfold/felmillio-romaniai-magyar-kettos-szavazasaval-riogat-traian-bsescu-partjanak-elnoke
https://kronika.ro/belfold/felmillio-romaniai-magyar-kettos-szavazasaval-riogat-traian-bsescu-partjanak-elnoke
https://www.maszol.ro/index.php/belfold/111187-er-s-europat-fejl-d-erdelyt-az-rmdsz-celkit-zeseir-l-beszelt-winkler-gyula-szaszregenben
https://www.maszol.ro/index.php/belfold/111187-er-s-europat-fejl-d-erdelyt-az-rmdsz-celkit-zeseir-l-beszelt-winkler-gyula-szaszregenben
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amely nem veszélyként tekint ránk, őshonos kisebbségekre, hanem megbecsül, támogat és 

megvéd minket. Mi erős Európát, fejlődő Erdélyt akarunk. Nekünk ez a jövőnk. Erről 

döntünk május 26-án” – mondta Winkler Gyula hétfőn Szászrégenben, az RMDSZ 

székházában megszervezett fórumon, ahol Márk Endre Dezső alpolgármesterrel, az RMDSZ 

szászrégeni szervezetének elnökével, Csép Éva Andrea parlamenti képviselővel, Kovács 

Mihály Leventével, a Maros megyei RMDSZ ügyvezető elnökével és az RMDSZ helyi 

véleményformálóival beszélgetett.  

 

Székelyudvarhely polgármesterével egyeztetett Vincze Loránt  
2019. április 30. – maszol.ro 

"A május 26-i választás nemzeti ügy, az erdélyi magyarság képviselői a Fidesz-KDNP és az 

MKP képviselőivel közösen, az egységes Kárpát-medencei képviselet részeként jelentős erőt 

fognak képviselni Brüsszelben, amely képes lesz megvédeni a magyarság érdekeit és 

kiharcolni az uniós kisebbségvédelmi törvényt" – mondta el Vincze Loránt hétfőn 

Székelyudvarhelyen. Hozzátette: Erdély minden települése számára egyaránt fontos az uniós 

támogatások megőrzése és növelése, így Székelyudvarhely számára is, ahol számos beruházás 

valósult meg uniós pénzekből.  Az RMDSZ EP-képviselőjelöltje, a FUEN elnöke, Bíró Barna 

Botond, az RMDSZ udvarhelyszéki elnöke és Derzsi László, a szövetség városi szervezetének 

elnöke társaságában Gálfi Árpárddal, Székelyudvarhely polgármesterével találkozott.   

 

Az RMDSZ Viorica Dăncilă kormányfőhöz, az EMNP bírósághoz fordul az 
úzvölgyi katonatemető tervezett átalakítása miatt 
2019. április 30. – MTI, Krónika, transindex.ro, Bihari Napló 

Levélben kérte Kelemen Hunor, RMDSZ-elnök Viorica Dăncilă miniszterelnököt, hogy az ügy 

tisztázásáig közigazgatási úton állítsa le az úzvölgyi katonatemető átalakítását. Az MPP 

kegyeletsértőnek és történelemhamisítónak tartja a történteket, az EMNP pedig közigazgatási 

bírósági eljárást kezdeményez a dormánfalvai önkormányzat ellen. 

 

Hegedüs Csilla: a turizmus megoldás az elvándorlásra, ezért kell több uniós 
támogatás  
2019. április 30. – maszol.ro 

Erdélyi örökségünk európai szintű hasznosítása kiemelt feladatunk, hiszen így biztosíthatjuk 

településeink versenyképességét mind a turizmus, mind a gazdaság terén - mondta Hegedüs 

Csilla EP-képviselőjelölt. - Ezáltal munkahelyeket hozunk létre, piacot teremtünk a helyi 

termékek számára, jövőt biztosítunk a fiatal generációknak, hogy itthon, Erdélyben 

vállaljanak munkát. Marina Ida Magdolna, Szilágybagos polgármesterével egyeztetett kedden 

Hegedüs Csilla.   
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https://www.maszol.ro/index.php/belfold/111188-szekelyudvarhely-polgarmesterevel-egyeztetett-vincze-lorant
https://kronika.ro/belfold/kelemen-hunor-felszolitotta-viorica-dncil-kormanyfot-az-uzvolgyi-katonatemeto-atalakitasanak-megakadalyozasara
https://kronika.ro/belfold/kelemen-hunor-felszolitotta-viorica-dncil-kormanyfot-az-uzvolgyi-katonatemeto-atalakitasanak-megakadalyozasara
https://www.maszol.ro/index.php/belfold/111199-hegedus-csilla-a-turizmus-megoldas-az-elvandorlasra-ezert-kell-tobb-unios-tamogatas
https://www.maszol.ro/index.php/belfold/111199-hegedus-csilla-a-turizmus-megoldas-az-elvandorlasra-ezert-kell-tobb-unios-tamogatas
https://kronika.ro/erdelyi-hirek/minden-magyar-tamogatasara-szamit-polgari-kezdemenyezese-sikerehez-az-sznt
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Minden magyar támogatására számít polgári kezdeményezése sikeréhez az 
SZNT 
2019. május 1. – MTI, Krónika 

Az egész magyarságra számít a Székely Nemzeti Tanács (SZNT) a nemzeti régiókról szóló 

európai polgári kezdeményezéshez szükséges egymillió aláírás összegyűjtése érdekében. A 

szervezet örömmel és megelégedéssel vette tudomásul, hogy az Európai Bizottság (EB) 

kedden nyilvántartásba vette az SZNT és külföldi szövetségesei által kezdeményezett, 

Kohéziós politika a régiók egyenlőségéért és a regionális kultúrák fenntarthatóságáért 

elnevezésű polgári kezdeményezést. Az EB-nek a luxemburgi uniós bíróság ítélete nyomán 

meghozott határozata május 7-én emelkedik jogerőre. Ettől kezdve gyűjthetik tehát a nemzeti 

tanács és szövetségesei az aláírásokat annak érdekében, hogy uniós szintű jogszabály 

szülessen azon régiók kiemelt támogatásáról, amelyeket nemzeti, etnikai, kulturális, vallási, 

nyelvi sajátosságok különböztetnek meg az őket körülvevő régióktól. 

 

Oltean Csongor: a szatmári fiatalok és gazdák is élnek az EU adta 
lehetőségekkel 
2019. május 1. – Krónika, maszol.ro 

„Nekünk, fiataloknak elképzeléseink és véleményünk van az EU-ról, ennek pedig hangot kell 

adni a következő 5 évben az Európai Parlamentben” – fogalmazott Szatmárnémetiben Oltean 

Csongor RMDSZ-es EP képviselőjelölt. Oltean Csongor, az RMDSZ európai parlamenti 

képviselőjelöltje a Szatmár megyei City Rádióban beszélt kedden az európai parlamenti 

választások jelentőségéről, majd húsfeldolgozó farmot látogatott meg, ahol jelenleg kétmillió 

eurós beruházást terveznek az Európai Uniótól nyert pályázati támogatásnak köszönhetően 

és egy teljes üzemet fognak működtetni. A gazdák saját tenyésztésű állományból 

gazdálkodnak. A farmon marha- és juh- mellett disznótenyésztéssel is foglalkoznak, a 

feldolgozott húst pedig értékesítik. 

 

Jobboldali EP-győzelmet jósol Romániában egy friss felmérés – Johannis 
toronymagasan a legnépszerűbb politikus 
2019. május 1. – MTI, Krónika, transindex.ro, maszol.ro 

Az Európai Néppárthoz tartozó ellenzéki Nemzeti Liberális Párt (PNL) szerezheti meg 

Romániában a legtöbb mandátumot a május 26-ai európai parlamenti választáson – közölte 

szerdán az Europa FM kereskedelmi rádió egy általa megrendelt közvélemény-kutatás 

eredményeit ismertetve. Az IMAS közvélemény-kutató intézet április 12. és 25. között 

telefonos módszerrel végzett felmérése szerint a PNL a voksok 25,6 százalékát, míg a 

bukaresti kormány vezető erejét adó Szociáldemokrata Párt (PSD) a szavazatok 21,7 

százalékát szerezné meg, ha most tartanák az EP-választást. Az RMDSZ fél százalékpontot 

javítva most a voksok 5,6 százalékára számíthat. 
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https://kronika.ro/erdelyi-hirek/minden-magyar-tamogatasara-szamit-polgari-kezdemenyezese-sikerehez-az-sznt
https://kronika.ro/erdelyi-hirek/minden-magyar-tamogatasara-szamit-polgari-kezdemenyezese-sikerehez-az-sznt
https://kronika.ro/erdelyi-hirek/oltean-csongor-a-szatmari-fiatalok-es-gazdak-is-elnek-az-eu-adta-lehetosegekkel
https://kronika.ro/erdelyi-hirek/oltean-csongor-a-szatmari-fiatalok-es-gazdak-is-elnek-az-eu-adta-lehetosegekkel
https://kronika.ro/belfold/jobboldali-ep-gyozelmet-josol-romaniaban-egy-friss-felmeres-n-johannis-toronymagasan-a-legnepszerubb-politikus
https://kronika.ro/belfold/jobboldali-ep-gyozelmet-josol-romaniaban-egy-friss-felmeres-n-johannis-toronymagasan-a-legnepszerubb-politikus
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Három szinten lépnének fel az úzvölgyi temető ügyében 
2019. május 1. – transindex.ro, maszol.ro 

Winkler Gyula Európai Parlamenti képviselő Tánczos Barna szenátor társaságában látogatta 

meg az úzvölgyi katonai temetőt, velük tartott Gergely András, a temetőt évek óta gondozó 

Csíkszentmárton polgármestere és Borboly Csaba, Hargita Megye Tanácsának elnöke. Az 

elmúlt munkaszüneti napokban Dormánfalva önkormányzata telekkönyveztette a katonai 

temetőt és sírhantokat, síremlékeket állított az I. világháborúban elhunyt magyar katonák 

sírjára - ez indokolta a munkaszüneti napon tett látogatást, írja Hargita Megye Tanácsának 

sajtóközleménye.  

 
Vincze Loránt: erős közösség vagyunk, amely az akaratot tettekre váltja  
2019. május 1. – maszol.ro 

„2021 után új költségvetési időszak kezdődik az Európai Unióban. Fontos, hogy a 

támogatásokat érintő döntéseket a mi beleszólásunkkal hozzák meg, hiszen csak ez 

garantálhatja azt, hogy elegendő pénz jut ezután is a területalapú támogatásokra, 

vállalkozóink, önkormányzataink munkájának segítésére, műemlékeink felújítására, a térségi 

támogatásokra” – hangsúlyozta a május 26-ai választások fontosságát Vincze Loránt 

Udvarhelyszéken.  

 

Átláthatatlan a tankönyvkiadás 
2019. május 2. – Krónika 

Szakmai alapokon működő, a kisebbségek számára esélyegyenlőséget biztosító, átlátható és 

következetes tankönyvkiadási rendszer megteremtését szorgalmazzák a Babeș–Bolyai 

Tudományegyetem Bölcsészkarának magyar tagozatán oktató tanárok, akik nyílt levélben 

forgalmazzák meg álláspontjukat, javaslataikat. 

 

A minden határt túllépő temetőgyalázás 
2019. május 2. – Makkay József – Krónika 

A Krónika vezércikke szerint „egyre gyakrabban ilyenekkel. Ám a rendszerint magányos és 

megkattant elkövetők helyett most a román állam vállalja magára az elképesztő 

kegyeletsértést. Nehéz megjósolni, meddig fajul a temetőgyalázás forgatókönyve. Ez sokban 

függ a magyar kormány kiállásától is, hiszen a román állam a dormánfalvi tettével olyan 

határt lépett át, amire nem igazán volt precedens az elmúlt harminc évben. Akik az éppen 

soron levő választásokra való felkészülés főpróbájaként tekintenek az ilyen etnikumközi 

feszültségkeltésre, azoknak bejöhet a számításuk, hiszen bármit is lépjen a magyar fél, azt 

helyben és Bukarestben majd úgy mutatják be, mint az ősi román föld elleni újabb 

merényletet, amely az „országegyesítő” román katonák hőstettét kérdőjelezi meg. Ebben a 

román megközelítésben már szóba sem jöhet, hogy az Erdély földjét védő magyar katonák 

emlékét úgy lehessen ápolni, ahogyan azt a magyarok teszik évtizedek óta. Román 

szemszögből ez merő nacionalizmus, irredentizmus és románellenesség”. 
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http://itthon.transindex.ro/?hir=55300&Harom_szinten_lepnenek_fel_az_uzvolgyi_temeto_ugyeben
https://www.maszol.ro/index.php/belfold/111216-vincze-lorant-er-s-kozosseg-vagyunk-amely-az-akaratot-tettekre-valtja
https://www.maszol.ro/index.php/belfold/111216-vincze-lorant-er-s-kozosseg-vagyunk-amely-az-akaratot-tettekre-valtja
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Centenáriumi rendezvénysorozat az összetartozás városában 
2019. április 30. – Ma7.sk 

Padovától-Trianonig - I. Világháborús Emléknapok és a Komáromi áttörés 100. évfordulója 

címmel többnapos rendezvénysorozat zajlik Komáromban. Az időszerű centenárium 

tiszteletére a dél-komáromi Endresz Csoport Egyesület és az észak-komáromi Egy Jobb 

Komáromért Polgári Társulás kezdeményezésére Molnár Attila túlparti polgármester 

önkormányzati határozati javaslatot terjesztett az ottani önkormányzat elé, mely nemrég 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül hozta meg 141/2019. számú határozatát: Komárom 

városát az összetartozás városának nyilvánítja. 

 

Határon átnyúló projekt a kétnyelvűségért 
2019. április 30. – Ma7.sk 

A LingLand egy határon átnyúló szlovák-magyar projekt, melynek vezető partnere a 

Budapesti Corvinus Egyetem, társpartnere az Interrégió Fórum Egyesület, a szlovákiai 

partner szerepét pedig a szepsi A Jövőért Alapítvány tölti be. Szepsiben projektzáró 

sajtótájékoztató keretében ismertették az elért eredményeket. Bartók Csaba, A Jövőért 

Alapítvány elnöke előbb röviden ismertette az alapítvány elsődleges célját, ami a Bódva-

völgyi magyar jövő biztosítása. Fő tevékenységükként egy magyar iskola felépítését nevezte 

meg, hozzátéve, az 5,2 millió eurós beruházás jól halad. Egyéb érdekeltségeik között említette 

egy médiaház elindítását, amely EU-s projekt keretében három országot köt majd össze. 

 

Mag Fodor Enikő: a család mellett a közösségünkért is szeretnék tenni 
2019. április 30. – Ma7.sk 

Mag Fodor Enikő a gömöri Guszona községéből származik, pályázatíróként dolgozik 

Rimaszombatban, s ő lett az ősszel megnyitott Tompa Központ irodavezetője. A Magyar 

Közösség Pártja (MKP) EP-listájának 5. helyén indul a májusi választásokon, s szeretné 

bebizonyítani, hogy családanyaként is lehetséges és fontos közéleti szerepet vállalni. 

 

A Himnuszunk a szabadságunk vasárnap a parlament előtt 
2019. május 1. – Ma7.sk, Új Szó, Felvidék Ma 

A Himnuszunk a szabadságunk csoport kedd délután sajtótájékoztatón ismertette a vasárnapi 

parlament előtti tüntetés részleteit. A sajtó képviselőit Halász Béla és Samu István szervezők 

tájékoztatták. Németh Titusz a szervező bizottság harmadik tagja sajnos egy baleset miatt 

nem tudott részt venni. Samu István elmondta, azért május 5-re szervezik a tiltakozást, mert 

a szlovák törvényhozás május 9-én tárgyalja újra az állami jelképekről szóló törvényt. Sokan 

szkeptikusok a törvény módosításával kapcsolatban, de azért kell minél több embernek ott 

lennie vasárnap Pozsonyban, hogy nyomást tudjanak gyakorolni. "Olyan erőt szeretnék 

demonstrálni, ami már régen volt Pozsonyban. A fővárosban fogadták el ezt a törvényt, ezért 

kell ott a helyszínen megmutatni az erőnket” – mondta Samu. 
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https://ma7.sk/kozelet/aktualis/hataron-atnyulo-projekt-a-ketnyelvusegert
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15 éve az Európai Unióban - A SzóBeszéd vendége Csáky Pál EP-képviselő 
2019. május 1. – Ma7.sk 

Ma van tizenöt éve, hogy Szlovákia csatlakozott az Európai Unióhoz. A rendszerváltás után 

úgy tűnt, a mečiari Szlovákiát kihagyják az unió bővítéséből, hiszen vállalhatatlannak 

tartották. 1998-tól 2006-ig a Dzurinda kormány, melynek az MKP is tagja volt, 

megváltoztatta ezt a nézetet az országról. A SzóBeszéd stúdiójában Csáky Pált kérdeztük az 

európai útról, aki az akkori kormány alelnökeként az integrálási folyamatot irányította, ma 

pedig az Európai Parlament képviselőjeként segíti Szlovákia és a Felvidék érdekérvényesítését 

Brüsszelben. 

 

Az MKP támogatja a május 5-ei pozsonyi himnuszéneklést 
2019. május 1. – Ma7.sk, Felvidék Ma 

Az MKP Országos Elnöksége keddi bősi ülésén megvitatta a párt előtt álló kihívásokat, köztük 

kiemelten az európai parlamenti választásra való felkészülést. Ennek kapcsán a párt 

sajtónyilatkozatot adott ki, amelyben kifejtik, az MKP továbbra is a magyar közösség 

egyetlen, önmagát kizárólag nemzeti alapon megfogalmazó politikai tömörülése. "Célunk 

változatlanul a méltó, a közösség gyarapítását, a nyelvi, kulturális értékeink, valamint 

gazdasági lehetőségeink bővítését, és nem utolsó sorban az önkormányzatiság feltételeinek 

megteremtését elősegítő tevékenység. Közösségünk egyik ilyen, meghatározó értéke a 

nemzeti jelképek használatának szabad biztosítása, ezért támogatjuk a május 5-ei pozsonyi 

himnuszéneklést.” 

 

Csicsergő játszótérrel és tanösvénnyel gazdagodott a Pongrácz Lajos Alapiskola 
2019. május 1. – Felvidék Ma 

Az ipolysági Pongrácz Lajos Alapiskola hathatós összefogás eredményeként új játszótérrel és 

tanösvénnyel gazdagodott. A Csicsergő játszóteret és a tanösvényt április 30-án adták át az 

intézmény tanulóinak. Az iskola hátsó udvarán kialakított játszótérre és tanösvényre az 

Általános Hitelbank Alapítványtól nyertek ötezer eurót. Mint Bóna Zsolt, az alapiskola 

igazgatója a megnyitón elmondta: az Általános Hitelbank 2018 őszén hirdette meg a pályázati 

programját, amelynek célja, hogy az odaítélt pénzből a tanintézmények és lakóterek közösségi 

színteret alakítsanak ki. 

 

Szombaton tartja tisztújító közgyűlését a VMSZ 
2019. április 30. – Pannon RTV 

Egyetlen jelöltként indul a VMSZ pártelnöki posztjáért Pásztor István. A jelöltállítás 

határidejéig nem lett más jelölt. A VMSZ szombaton tartja tisztújító közgyűlését Doroszlón. 
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Itt döntenek majd a közel 140 települési alapszervezettel rendelkező párt elnökének 

személyéről. Erről is szó volt a Szabadkai Magyar Rádió Napindító című műsorában, 

amelynek vendége Pásztor István volt. 

 

Továbbra is vizsgázhatnak magyarból az alsósok 
2019. május 1. – karpatalja.ma, Kárpátalja 

Eldőlt, hogy idén az oktatás nyelvéből tehetnek vizsgát ukrán nyelv helyett a nemzetiségi 

nyelveken oktató iskolák elemi tagozatát befejező kisdiákok. A közelmúltban a kárpátaljai 

magyar érdekvédelmi szervezetek vezetői levélben fordultak Lilija Hrinevics ukrán oktatási 

miniszterhez annak kapcsán, hogy a Kárpátaljai Megyei Állami Adminisztráció Oktatási és 

Tudományos Főosztályának egyik levelében a korábbi évek gyakorlatával ellentétben csupán 

ukrán nyelvből engedélyezte a nemzetiségi nyelven oktató iskolák elemi tagozatát befejező 

diákok számára a kibocsátó vizsgát, holott korábban az oktatás nyelvéből, azaz esetünkben 

magyarból is vizsgázhattak. 

 
 

 

Elektronikus sajtó 
Határok nélkül 

2019. április 30. – Kossuth Rádió 

 

Román elesett katonák kegyeleti helyét alakították ki egy Úz-völgyi magyar haditemetőben. A 

durva történelemhamisítás és törvényszegés, amely állítólag a román hadügy-minisztérium és 

kulturális tárca tudtával és belegyezésével történt, mélyen felháborította az erdélyi magyar 

közvéleményt. Oláh-Gál Elvira beszélgetett Csíkszentmárton polgármesterével, Gergely 

Andrással. 

  

Közigazgatásilag állítsák le az építkezést és ne engedjék, hogy olyan ünnepségre kerüljön sor, 

amely a magyar közösséget provokálja! - reagált Kelemen Hunor a hírre. Az RMDSZ elnöke 

levélben fordul a román miniszterelnökhöz. Erről, valamint a nemrég nagy visszhangot 

kiváltó BTK. módosítás megszavazásáról és a közelgő EP választásokról kérdezte Kelemen 

Hunort Szilágyi Szabolcs. 
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Továbbra sem kerülhetnek magyar feliratok a marosvásárhelyi utcatáblákra, mert a 

Közigazgatási bíróság jogerősen érvénytelenítette azokat a városi tanácsi határozatokat, 

amelyek rendezték volna a kétnyelvű utca-névtáblák megoldatlan ügyét. Arról, hogy 

a  Közigazgatási Bíróság alapfokú döntése miért  válhatott jogerős ítéletté, arról Erdei Edit 

Zsuzsanna készített összeállítást, melyben az ügy hátterét foglalja össze, majd Kali Istvánt a 

RMDSZ városi szervezetének ügyvezető elnökét kérdezte. 

  

Közös nyilatkozatban tiltakozik az ukrán parlament által elfogadott nyelvtörvény ellen a 

Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség és az Ukrajnai Magyar Demokrata Szövetség. A 

KMKSZ elnöke, Brenzovics László holnap az Egyesült Államokba utazik az Amerikai Magyar 

Koalíció meghívására, hogy többek között Washingtonban adjon tájékoztatást a kárpátaljai 

magyarság helyzetéről. Részletek Iváncsik Attilától.  

  

Festői környezetben, a horgosi Domus Pacis lelkigyakorlatos házban tartották meg vasárnap 

a délvidéki családok találkozóját. A gyermekeknek volt lufi hajtogatás, arcfestés, 

hangszersimogató. A szülők a gyermekek nevelésével kapcsolatos előadásokat hallgathattak 

meg. Németh Ernő összeállításában elsőként a családi nap szervezőjét  Gajda Nórát, a 

Poverello Alapítvány munkatársát kérdezte.   

  

  

Felvidéken, a Gombaszögi Nyári Tábor szervezői az idén is folytatták a tavaly kezdődött Pálos 

kolostor rom régészeti feltárását. A jelentős középkori régészeti lelőhelyen tavaly, az 1371-ben 

alapított kolostor templomát tárták fel.  Az idei munkálatok pedig még izgalmasabb leleteket 

hoztak napvilágra. Palcsó Zsóka összeállítása.  

  

 

Határok nélkül 

2019. május 1. – Kossuth Rádió 

 

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

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

használják ki az Egán Ede Kárpátaljai Gazdaságélénkítő Programban kiírt pályázatokat. 

Részletek Iváncsik Attilától. 

  

Ugye még emlékszünk Pataki Gábor szavaira: piackutatás és brend felépítése, amihez a most 

következő vállalkozónk hozzáteszi, hogy kell egy álom, amit ő Kaliforniában álmodott meg 

https://www.mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth/?date=2019-05-01_18-02-00&enddate=2019-05-01_18-40-00&ch=mr1
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és  Székelyföldön valósította meg. Ez az udvarhelyszéki vállalkozó, gyöngytyúkokat tenyészt, 

húsukat fel is dolgozza. Termékeivel országszerte ismertté vált. Sikerének titka, hogy 

miközben saját népének hírnevét fényezi, érti mások nyelvét is. Oláh-Gál Elvira beszélgetése. 

  

Az udvarhelyszéki vállalkozó a Kalifornia Rancsot álmodta meg, és hozta létre, a temesvári 

hangszerforgalmazónak is volt egy ifjúkori álma, ami egy szintetizátor volt. 

Bakk Jutas programozóként kezdte pályáját Temesváron, de rövidesen lehetősége nyílt 

hangszer-forgalmazással foglalkozni, majd Románia uniós csatlakozása után ugrásszerűen 

megnyílt a piac, és – gyermekkori álmát beteljesítve – saját vállalkozást indított, nem 

feledkezve meg másik szerelméről, a programozásról sem. Bakk Jutassal Lehőcz László 

beszélgetett. 

  

A temesvári hangszerforgalmazó Bakk Jutas után, most egy felvidéki vállalkozással 

ismerkedünk meg, amely a fiatal vállalkozókat segítő magyar kormányzati támogatásnak 

köszönhetően a tervezés mellett már a gyártást is vállalni tudja. A  dunaszerdahelyi Joker 

Media honlap- és plakát-, egyedi meghívók, reklámanyagok tervezésével, és most már 

kivitelezésével foglalkozik, hiszen a Felvidéken nagy az igény a reklámgrafikai szolgáltatások 

iránt, mondta a fiatal cégtulajdonos, Mátéfi Marián munkatársunknak, Haják Szabó 

Máriának. 

  

Hallottunk ma már kárpátaljai-, erdélyi, felvidéki sikeres vállalkozókat, de még nem 

beszéltünk egy nagyon fontos szempontról: a  következő generációról, akik majd átveszik a 

vállalkozást. Hiszen velük is meg kell szerettetni a munkát, hogy nekik is legyen egy álmuk, 

mondjuk az, hogy amit a szüleik elkezdtek, azt sikeresen továbbvigyék. Hát álljon itt erre egy 

jó példa délvidékről. Ternovácz Fanni riportja. 

  

 

 

 


