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Nyomtatott és online sajtó 
 

Orbán Viktor kormányfő többnapos látogatást tesz a jövő héten Erdélyben 
2019. május 2. – szekelyhon.ro, Krónika, transindex.ro, maszol.ro, Nyugati Jelen 

Az RMDSZ meghívására kétnapos erdélyi körútra érkezik Orbán Viktor, Magyarország 

miniszterelnöke, a Fidesz elnöke. Május 8-án az európai parlamenti választásról tárgyal a 

Szövetség vezetőivel, önkormányzati képviselőkkel, egyházi méltóságokkal és egyetemistákkal 

is találkozik. A hivatalos tájékoztatás szerint a Székelyföldre érkező miniszterelnök május 10-

én felavatja Románia legnagyobb takarmánykeverő üzemét Kerelőszentpálon, illetve ellátogat 

a Székelyföldi Jégkorong Akadémiára és a csíkszentsimoni Szent László Gyermekvédelmi 

Központba is. Magyarország miniszterelnöke és Kelemen Hunor szövetségi elnök 

sajtótájékoztatót tart az európai parlamenti választás témájában május 8-án, szerdán 15 óra 

20 perctől az RMDSZ Ügyvezető Elnökségén. 

 

Minisztériumokhoz, hatóságokhoz fordultak az RMDSZ vezetői az úzvölgyi 
„temetőfoglalás” ügyében 
2019. május 2. – Krónika, maszol.ro 

Határozott és gyors fellépést kér a szakhatóságoktól az RMDSZ abban a hivatalos levélben, 

amelyet Kelemen Hunor szövetségi elnök, Korodi Attila képviselőházi frakcióvezető és 

Tánczos Barna szenátusi háznagy látott el kézjegyével. A levélben rávilágítanak az úzvölgyi 

magyar katonatemetőben nyugvó katonák sírjaira emelt betonkeresztek és emlékmű 

törvényellenes vonatkozásaira. 

 

Winkler Gyula: több EU-s támogatást a Székely termék márkának  
2019. május 2. – maszol.ro 

Lehetőséget kell teremteni a székelyföldi termelőknek arra, hogy népszerűsíteni tudják 

portékáikat és szolgáltatásaikat, s nagyobb haszonnal értékesíthessék ezeket – jelentette ki 

szerden Winkler Gyula európai parlamenti képviselő, a május 26-i EP-választás RMDSZ-es 

jelöltlistájának vezetője azon a pityókatermesztőkkel folytatott csíkkozmási találkozóm, 

amelyen a Közös Agrárpolitikának (KAP) várható módosításairól és a kistermelők 

érdekérvényesítési és értékesítései lehetőségről beszélgettek.  

 

Vincze Loránt: a Minority SafePack úttörő eszköz az európai 
kisebbségvédelemben  
2019. május 2. – maszol.ro, Krónika 

A május 26-i európai parlamenti választás nem a jelöltekről szól, hanem arról, hogy fel 

tudjuk-e mutatni közösségünk erejét, tudunk-e képviseletet biztosítani közösségünknek 

Brüsszelben, meg tudjuk-e őrizni súlyunkat Bukarestben és a helyi önkormányzatokban – 
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https://szekelyhon.ro/aktualis/szekelyfoldre-is-ellatogat-orban-viktor
https://szekelyhon.ro/aktualis/szekelyfoldre-is-ellatogat-orban-viktor
https://kronika.ro/erdelyi-hirek/miniszteriumokhoz-hatosagokhoz-fordultak-az-rmdsz-vezetoi-az-uzvolgyi-btemetofoglalasr-ugyeben
https://kronika.ro/erdelyi-hirek/miniszteriumokhoz-hatosagokhoz-fordultak-az-rmdsz-vezetoi-az-uzvolgyi-btemetofoglalasr-ugyeben
https://www.maszol.ro/index.php/belfold/111246-winkler-gyula-tobb-eu-s-tamogatast-a-szekely-termek-markanak
https://www.maszol.ro/index.php/belfold/111240-vincze-lorant-a-minority-safepack-uttor-eszkoz-az-europai-kisebbsegvedelemben
https://www.maszol.ro/index.php/belfold/111240-vincze-lorant-a-minority-safepack-uttor-eszkoz-az-europai-kisebbsegvedelemben
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fogalmazott Vincze Loránt szerdán Marosvásárhelyen. Az RMDSZ európai parlamenti 

képviselőjelöltje, az Európai Kisebbségek Föderatív Uniója (FUEN) elnöke Vass Levente 

marosvásárhelyi RMDSZ-elnök társaságában beszélgetett a szövetség tagságával és helyi 

véleményformálókkal a közelgő megmérettetésről.  

 

Szülőföldön magyarul: péntekig igényelhetik az idei oktatási támogatást 
2019. május 2. – maszol.ro 

Legkésőbb május 3-án, pénteken adható postára a 2018/2019-es tanévre igényelt támogatási 

kérelem a Szülőföldön magyarul program keretében.  Adatlapokat az oktatási intézményektől 

kaphattak az igénylők, de letölthetőek a Szülőföldön magyarul program honlapjáról is. Az 

igénylések benyújtásának utolsó határideje tehát május 3. a postai bélyegző dátuma szerint.  

 

Kitiltatná Magyarországról Dan Tanasă bloggert az EMNP elnöke 
2019. május 2. – Krónika, maszol.ro 

Kitiltatná Magyarországról a magyar feliratok és szimbólumok ellen indított perek miatt 

elhíresült Dan Tanasa bloggert Csomortányi István, az Erdélyi Magyar Néppárt (EMNP) 

elnöke. A politikus csütörtökön Nagyváradon sajtótájékoztatón beszélt erről, kijelentéseit a 

párt közleménye idézte. A politikus úgy vélekedett, hogy Tanasă és „más notórius 

magyarellenes provokátorokkal szemben” ez kellene legyen a Magyarország által 

alkalmazandó általános büntetés. Csomortányi úgy vélekedett, hogy Romániában az utóbbi 

időszakban fokozódott és állami szintre emelkedett a magyarellenesség, hiszen állami 

segédlettel vagy a hatóságok szeme láttára, de tétlenségük mellett történnek a magyarellenes 

megnyilvánulások. A politikus szerint a román hatóságok csak a legritkább esetben adnak 

igazat romániai magyaroknak a közösségi ügyekben. Kijelentette: nyilvánvaló, hogy Románia 

nem jogállam. 

 

Törvénymódosító javaslatot nyújt be az MPP, hogy a magyar diákoknak is annyi 
tárgyból érettségizzenek, mint a románok  
2019. május 2. – transindex.ro 

Az oktatási törvényhez, illetve a 137/2000-es kormányrendelethez terjeszt módosító 

javaslatot a parlament elé a Magyar Polgári Párt (MPP) – jelentette be csütörtökön, 

Gyergyószentmiklóson tartott sajtótájékoztatón Mezei János pártelnök, aki a Kulcsár-Terza 

József parlamenti képviselővel és Salamon Zoltán ügyvezető elnökkel közösen tartott 

sajtótájékoztatót. A tanügyi törvénybe a Magyar Polgári Párt azzal a céllal javasol 

módosításokat, hogy megszűnjön az a megkülönböztetés, amely a kisebbségi oktatásban 

részesülő diákokat éri a kötelező iskolai vizsgák során. Ők ugyanis egy tantárggyal többől kell 

vizsgázzanak, mint román oktatásban részesülő diáktársaik.  
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https://www.maszol.ro/index.php/tarsadalom/111258-szul-foldon-magyarul-pentekig-igenyelhetik-az-idei-oktatasi-tamogatast
https://www.maszol.ro/index.php/tarsadalom/111258-szul-foldon-magyarul-pentekig-igenyelhetik-az-idei-oktatasi-tamogatast
https://kronika.ro/erdelyi-hirek/kitiltatna-magyarorszagrol-dan-tanas-bloggert-az-emnp-elnoke
http://itthon.transindex.ro/?hir=55314&Torvenymodosito_javaslatot_nyujt_be_az_MPP_hogy_a_magyar_diakoknak_is_annyi_targybol_erettsegizzenek_mint_a_romanok
http://itthon.transindex.ro/?hir=55314&Torvenymodosito_javaslatot_nyujt_be_az_MPP_hogy_a_magyar_diakoknak_is_annyi_targybol_erettsegizzenek_mint_a_romanok
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Felvidéki magyar ministránsok seregszemléje a labdarúgás jegyében 
2019. május 2. – Felvidék Ma 

A felvidéki Jópásztor Alapítvány, a Pázmaneum Társulás és a Farnadi Katolikus 

Egyházközség szervezésében május első napján, tizenharmadik alkalommal rendezték meg a 

felvidéki ministránsok focitornáját. A Lévai járás kisközségébe, Farnadra, 230 vendég 

érkezett a Felvidék tizenkilenc helységéből a rangos, évente megszervezett rendezvényre. 

Szentmisével kezdődött a program a Szent Péter és Pál tiszteletére emelt templomban, 

melynek főcelebránsa Durčo Zoltán püspöki helynök volt. 

 

Brüsszel és mi - miről szavazunk május 25-én? Marcinko Alexandra válaszol 
2019. május 2. – Ma7.sk 

Brüsszel és mi címmel indított sorozatunkban olyan Brüsszelben dolgozó határon túli 

parlamenti képviselőket és asszisztenseket szólaltatunk meg, akik jól ismerik a Brüsszelben és 

Strasbourgban folyó munkát és elmondják, vajon a Szlovákia társulása óta eltelt 15 esztendő 

alatt sikerült-e elérni számunkra fontos eredményeket. Legújabb videónkban Marcinko 

Alexandra mondja el, ő hogyan látja Brüsszel szerepét. 

 

Idén is több ezren látogattak ki a palicsi majálisra 
2019. május 1. – Pannon RTV 

A hűvös reggelt követően déltájban kisütött a nap és megtelt ünneplőkkel a női és férfi strand 

közötti partszakasz. Éttermek, árusok, fagylaltosok, kürtöskalácsosok, ringlispíl, dodzsem és 

vurstli is vár mindenkit még ma este és holnap egész nap. Gőzölögnek a frissen sült 

kürtöskalácsok. Majális első napján igencsak jól fogy az édes csemege, de a fagylaltosoknak, 

és édesség-árusoknak sincs okuk panaszkodni, hiszen hosszú sorok kígyóznak a standoknál. 

 

Zelenszkij válasza Putyinnak: „Már csak a határ közös Ukrajnában és 
Oroszországban” 
2019. május 2. – karpatalja.ma 

Azokból a közös dolgokból, amelyek Vlagyimir Putyin szerint összekötik Ukrajnát és 

Oroszországot, mostanra csak a közös államhatár maradt meg – jelentette ki Volodimir 

Zelenszkij megválasztott ukrán államfő csütörtökön, válaszolva az orosz elnök néhány napja 

tett kijelentésére. Putyin hétfőn Moszkvában újságíróknak nyilatkozva adott hangot újfent 

azon álláspontjának, hogy valójában az orosz és az ukrán, a kulturális és a nyelvi sajátosságok 

ellenére egy nép, és sok bennük a közös. 
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https://felvidek.ma/2019/05/felvideki-magyar-ministransok-seregszemleje-a-labdarugas-jegyeben/
https://ma7.sk/kozelet/brusszel-es-mi-mirol-szavazunk-majus-25-en-marcinko-alexandra-valaszol-video
https://pannonrtv.com/rovatok/szines/iden-tobb-ezren-latogattak-ki-palicsi-majalisra
https://karpataljalap.net/2019/05/02/zelenszkij-valasza-putyinnak-mar-csak-hatar-kozos-ukrajnaban-es-oroszorszagban
https://karpataljalap.net/2019/05/02/zelenszkij-valasza-putyinnak-mar-csak-hatar-kozos-ukrajnaban-es-oroszorszagban
http://karpatalja.ma/
http://www.karpatalja.ma/karpatalja/kozelet/ideiglenes-hataratkelot-nyitottak-karpataljan/


 

 

 

Napi Nemzetpolitikai Sajtószemle – 2019. május 3. 
4 

Ideiglenes határátkelőt nyitottak Kárpátalján 
2019. május 2. – karpatalja.ma 

Május elsején ideiglenes gyalogos-határátkelőt nyitottak Kiesvölgy (Лубня) és Wolosate 

(Волосате) között. Mivel ez egy népszerű turisztikai útvonal, ezért nem kizárt, hogy a jövőben 

állandó nemzetközi átkelőként fog működni a most megnyílt határ – jelentette be az Ukrán 

Állami Határőrszolgálat nyugati regionális igazgatósága. 

 

Átadták az új médiaközpontunkat 
2019. május 2. – Képes Újság 

Ünnepélyes keretek között került sor a Horvátországi Magyarok Demokratikus Közössége új 

médiaházának az átadására a drávaszögi Bellyén. A mintegy 2,8 millió kúnából, a horvát 

kormány támogatásából épült, korszerűen felszerelt háromszintes médiaközpont első 

emeletén az Új Magyar Képes Újság és a Drávatáj szerkesztősége, valamint egy új stúdió 

kapott helyet, a legfelsőbb szinten egy konferenciaterem, a földszinten pedig a HMDK bellyei 

alapszervezetének a közösségi helyisége van. 

 

Interaktív előadás a magyar iskolaközpontban 
2019. május 2. – Képes Újság 

A Magyar Nemzeti Közösségek Európai Érdekképviseleti Irodájának (HUNINEU) 

szervezésében interaktív foglalkozást tartottak hétfőn a Horvátországi Magyar Oktatási és 

Művelődési Központ (Eszék) középiskolás diákjai részére. 

 

Megtartotta tavaszi kórustalálkozóját a Népkör 
2019. május 2. – Képes Újság 

Az eszék-rétfalusi Népkör Magyar Kultúregyesület múlt szombaton tartotta 3. tavaszi 

kórustalálkozóját Tavaszi szél vizet áraszt címmel. A rendezvény célja most is az volt, hogy a 

Népkör kórusa viszonozza a meghívásokat – magyarországi és vajdasági énekkarokat 

fogadtak az eszéki magyar iskolaközpontban. 

 

 

 

 

 

 

K
á

rp
á

ta
lj

a
 

H
o

rv
á

to
rs

zá
g

 

http://www.karpatalja.ma/karpatalja/kozelet/ideiglenes-hataratkelot-nyitottak-karpataljan/
http://karpatalja.ma/
https://kepesujsag.com/atadtak-az-uj-mediakozpontunkat/
https://kepesujsag.com/interaktiv-eloadas-a-magyar-iskolakozpontban/
https://kepesujsag.com/megtartotta-tavaszi-korustalalkozojat-a-nepkor/
https://kepesujsag.com/megtartotta-tavaszi-korustalalkozojat-a-nepkor/
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Elektronikus sajtó 

 

 
Határok nélkül 

2019. május 2. – Kossuth Rádió 

 

6 évig 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, 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.  Erdei Edit Zsuzsánna a 

bejegyzésért folyó hatévi jogi küzdelem tapasztalatairól, valamint a következő 1 év feladatairól 

kérdezte  Izsák Balázst, SZNT elnökét, a kezdeményezés Polgári Bizottságának képviselőjét. 

  

A Csemadok 70 éves fennállása és munkája egyfajta restartot, újra kezdést is jelenthetne a 

felvidéki magyarság körében – véli Bárdos Gyula, a kulturális szervezet országos elnöke. A 

Csemadok ugyanis közösségben, és nem pártokban gondolkodik, ezért a legalkalmasabb 

közvetítő lehet a politikai megosztottsággal küzdő felvidéki magyarok között. Bárdos Gyulát 

Haják Szabó Mária kérdezte. 

  

Temesvárnak több mint 80 év után először van magyar alpolgármestere Farkas Imre 

személyében, aki számára már az is meglepetés volt, hogy 2016-ban az RMDSZ megyei 

vezetősége felkérte, hogy legyen a városi jelöltlista vezetője. A sikeres választási szereplés 

után pedig újabb kihívás következett: hosszas egyeztetés után, a szövetségnek sikerült 

kialkudnia egy alpolgármesteri tisztséget. Az elmúlt csaknem három év munkájáról és a 

további tervekről Lehőcz László kérdezte Farkas Imrét. 

  

Székelykeve a magyar nyelvterület legdélebbi, többségében magyarok által lakott települése, 

ahol csak magyar nyelven folyik az oktatás, és jelenleg 72 diák tanul az általános iskolában. A 

végzősök 11-en ballagnak, én ilyenkor a beiratkozások idején, mindig nagy kérdés, vajon hány 

elsős kezdi a tanévet a Dél-bánsági település iskolájában ? Kónya-Kovács Otília beszélgetett 

Salamon Géza iskolaigazgatóval. 

  

Menni, vagy maradni? A kérdés legalább harminc éve élénken foglalkoztatja a vajdasági 

magyarokat. A kilencvenes években a háború elől menekültek onnan az emberek, ma a jobb 

https://www.mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth?date=2019-05-02_18-02-00&enddate=2019-05-02_18-40-00&ch=mr1
https://www.mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth?date=2019-05-02_18-02-00&enddate=2019-05-02_18-40-00&ch=mr1
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élet reményében kelnek útra. Szabó Gabriella, akit az elektronikus média kategóriájában idén 

az év újságírójává választottak a Vajdaságban, -  ezt megelőzően pedig népzenei 

szervezőmunkájáért Kóta-díjat kapott, -  azt mesélte el Ternovácz Istvánnak, hogy a 

kilencvenes években egy év távollét után miért tértek vissza a szülőföldjükre. 

  

A Partiumba és a Szilágyságba szervezett jutalomkirándulást a budapesti Rákóczi Szövetség 

olyan középiskolások számára, akik a Szövetség ifjúsági szervezeteiben aktívan 

tevékenykednek. A kiránduláson 70 magyarországi és felvidéki diák vett részt., velük 

találkozott Ionescu Nikolett találkozott Nagyváradon a kirándulókkal. 

 

 


