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Nyomtatott és online sajtó 
 
Orbán Viktor: John Lukacs tudásával és lényeglátásával az egész világot 
szolgálta 
2019. május 7. – MTI, Híradó. Mandiner, 888.hu 

A hétfőn elhunyt John Lukacs történész tisztelői és egész Magyarország nevében levélben 

fejezte ki együttérzését Orbán Viktor miniszterelnök a gyászoló családnak - tájékoztatta az 

MTI-t Havasi Bertalan, a kormányfő sajtófőnöke kedden. Orbán Viktor - mint írta - 

megrendüléssel értesült arról, hogy "a történettudomány nemzetközileg is elismert 

szaktekintélye, a Magyar Corvin-lánc tulajdonosa, John Lukacs már nincs közöttünk." 

"Míg személyes gyökereinkről a családi krónikák vallanak, addig a történelem kutatói 

egyetemes vonásainkra, sorsunk mozgatórugóira mutatnak rá, melyek nemcsak az egyes 

emberek, hanem nemzetek, sőt az egész emberiség életét befolyásolják. John Lukacs, vagy 

ahogy mi Magyarországon ismertük őt, Lukács János széles körű tudásával és lényeglátásával 

nemcsak hazáját és választott otthonát, hanem az egész világot szolgálta" - írta Orbán Viktor. 

Hozzátette: "hálásak vagyunk, hogy híres professzorként is büszkén vállalta magyarságát és 

képviselte azt a közép-európai látásmódot, amely nélkül aligha lenne érthető Európa és a 

Nyugat XX. századi történelme". 

 

Szijjártó: a vajdasági gazdaságfejlesztési program a magyar és a szerb 
gazdaságot is erősíti 
2019. május 7. – MTI, hirado.hu, Lokál, Origo, Magyar Hírlap, Magyar Szó, Pannon RTV  

A vajdasági gazdaságfejlesztési program beruházásai hozzájárulnak a magyar és a szerb 

gazdaság fejlődéséhez - emelte ki Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter kedden 

Topolyán.  A politikus két kiemelt jelentőségű mezőgazdasági fejlesztés átadásán vett részt a 

vajdasági városban. A beruházások a magyar kormány vajdasági gazdaságfejlesztési 

programjának keretében valósultak meg. A két ország között soha nem volt olyan jó a 

politikai kapcsolat, mint most, és ez lehetővé teszi, hogy a magyar kormány szerepvállalásával 

magyar vállalatok, magyar gazdálkodók beruházásokat hozzanak létre Szerbiában - mondta 

Szijjártó Péter a KITE  Mezőgazdasági és Szolgáltató Zrt. topolyai logisztikai központjának 

átadásakor. Ma már nem is annyira az újonnan létrejövő munkahelyek száma számít, hanem 

sokkal inkább a beruházások technológiai színvonala - mondta a miniszter.  

 

Potápi: népszerűek a gyermekvállalást segítő támogatások 
2019. május 7. – MTI, Mandiner, hirado.hu, Magyar Nemzet, Lokál, Promenád, Demokrata 

Az államtitkár szerint a magyar kormány számon tartja a külhoni magyar gyerekeket is, és 

ösztönzi a gyermekvállalást a Kárpát-medence minden részén. Egyre népszerűbbé válnak a 

gyermekvállalást is segítő támogatások a Kárpát-medencében, a kérvények körülbelül 

egynegyed érkezett a Vajdaságból – emelte ki Potápi Árpád János nemzetpolitikáért felelős 

államtitkár kedden Zentán, ahol a 2019 a külhoni magyar gyerekek éve keretében 
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babacsomaggal ajándékozott meg 80 vajdasági családot. Mint mondta 6600 babacsomagot 

állítottak össze Kárpát-medence-szerte, és ezek nagy részét már sikerült is kiosztani. 

Elsősorban a 2017-ben és 2018-ban született gyerekeket és szüleiket keresték meg – emelte 

ki. Hozzátette, hogy azok kaptak és kaphatnak babacsomagot, akik igényelték a 64 ezer 

forintos anyasági támogatást, és esetleg éltek a 42 500 forintos babakötvény lehetőségével. A 

csomagot értéke 15-20 ezer forint körül mozog, és olyan használati tárgyak találhatók 

bennük, amelyek a csecsemők születésekor hasznosak lehetnek a családnak 

 

Hárompárti erdélyi magyar összefogás a nemzeti régiókról szóló polgári 
kezdeményezés ügyében 
2019. május 7. – MTI, Krónika, Erdély Ma, transindex.ro, maszol.ro 

Az erdélyi magyar pártok bejelentették kedden, hogy összefognak a Székely Nemzeti Tanács 

(SZNT) által elindított, nemzeti régiókról szóló európai polgári kezdeményezés sikere 

érdekében. Erről Izsák Balázs SZNT-elnök, Mezei János, a Magyar Polgári Párt (MPP) 

elnöke, Csomortányi István, az Erdélyi Magyar Néppárt (EMNP) elnöke és Korodi Attila, az 

RMDSZ képviselőházi frakcióvezetője számolt be, azon a Makfalván tartott sajtótájékoztatón, 

amelyet a polgári kezdeményezés hivatalos bejegyzése alkalmából tartottak. Amint 

elhangzott, e naptól számítva egy év áll rendelkezésre az egymillió európai támogató aláírás 

összegyűjtésére, a tényleges aláírásgyűjtést a hét végén tartandó makfalvi székely majálison 

kezdik el. 

 
Bekérette a védelmi minisztert a képviselőház szakbizottsága az úzvölgyi 
temető ügyében 
2019. május 7. – Krónika, transindex.ro, maszol.ro 

Az RMDSZ javaslatára a képviselőház védelmi bizottságának hétfő délutáni ülésén egyöntetű 

szavazással döntöttek arról, hogy bekéretik a védelmi minisztert az úzvölgyi magyar 

katonatemetőben nyugvó katonák sírjaira emelt betonkeresztek és emlékmű törvényellenes 

megépítése miatt. Az intézkedésre azt követően került sor, hogy a bizottság RMDSZ-es tagja, 

Apjok Norbert képviselő vázolta az elmúlt napok történéseit – számolt be keddi hírlevelében 

a szövetség. Korodi Attila, az RMDSZ képviselőházi frakcióvezetője a bizottsági ülést 

követően rámutatott arra, hogy véleménye szerint számos törvényt sértett meg a dormánfalvi 

polgármesteri hivatal, ezért a helyzetet mielőbb tisztázni kell. 

 

Közösségünk gyarapodásának kulcsa a versenyképes oktatás 
2019. május 7. – Krónika, transindex.ro 

„Versenyképes oktatással segíthetjük közösségeink gyarapodását. A szakoktatásra és a duális 

képzésre pedig különös hangsúlyt kell fektetnünk még olyan körülmények között is, hogy a 

törvényes háttér és a hivatalos oktatási rendszer ma, Romániában hátráltatja ezeket” – 

mondta Winkler Gyula azon a tanácskozáson, amelyet hétfőn, a Bihar megyei Nagykágyán 

szerveztek meg a szakiskola pedagógusaival. 
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Erdély-szerte ünnepel a magyar diákság – hazai és külföldi előadók lépnek fel az 
egyetemistákat megszólító rendezvénysorozatokon 
2019. május 7. – Krónika 

Több ezer egyetemista „teszi le” a könyvet pár napra, ugyanis ezen és a következő héten 

ügyességi és sportversenyeken bizonyíthatnak, valamint napfelkeltéig bulizhatnak. A több 

mint húszéves hagyományú diáknapokat Székelyudvarhelyen, Marosvásárhelyen, 

Kolozsváron és Nagyváradon is megszervezik. 

 

„A szentatya a szeretet nevében jön” – Böjte Csaba ferences szerzetes szerint a 
pápalátogatás után gazdagabb lesz Erdély 
2019. május 7. – Krónika 

Böjte Csaba páratlan lehetőségnek tartja Ferenc pápa látogatását arra, hogy a székelyföldi, 

erdélyi magyarság a nagyvilág elé tárja céljait, álmait. A Dévai Szent Ferenc Alapítvány 

vezetője ezer gyermekkel és eredeti ötlettel készül fogadni a szentatyát Csíksomlyón. 

 

Az ENSZ kisebbségügyi különmegbízottjának is átadták éves jelentésüket a 
Mikó Imre Jogvédelmi Szolgálat munkatársai  
2019. május 7. – transindex.ro 

A Mikó Imre Jogvédelmi Szolgálat munkatársai 2019. május 6-7 között részt vesznek 

Brüsszelben az ENSZ kisebbségügyi különmegbízottja, valamint a budapesti Tom Lantos 

Intézet által szervezett Európai Regionális Fórumon, melynek témája a kisebbségi oktatás, 

valamint a kisebbségek nyelvi és emberi jogai, írja a közleményében a jogvédelmi szolgálat. A 

közlemény beszámolója szerint személyesen adták át a jogvédelmi szolgálat legfrissebb éves 

jelentését a romániai magyar kisebbség helyzetéről Fernand de Varennes-nek, az ENSZ 

kisebbségügyi különmegbízottjának, valamint Lamberto Zannier-nek, az EBESZ 

kisebbségügyi főbiztosának. 

 

Nem kell ugyanazt gondolnunk Trianonról, csak tudjunk belehelyezkedni a 
másik szemszögébe  
2019. május 7. – transindex.ro 

Öt év után, idén jelent meg a Szomszédaink, a magyarok a többség-kisebbség viszonyáról 

szóló dokumentumfilm-sorozat befejező része, amely a kárpátaljai helyzetet járja körül. 

Ennek kapcsán kérdezték a film készítőit, Zámborszki Ákos rendezőt és Galán Angéla 

riportert. 

 
Hargita Megye Tanácsa: pontról pontra cáfolhatók a dormánfalvi polgármester 
állításai 
2019. május 7. – transindex.ro, maszol.ro 
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http://itthon.transindex.ro/?hir=55359
http://multikult.transindex.ro/?cikk=27792
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http://itthon.transindex.ro/?hir=55365
http://itthon.transindex.ro/?hir=55365
http://itthon.transindex.ro/?hir=55365
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Dokumentumokkal cáfolhatók a dormánfalvi polgármester úzvölgyi temetővel kapcsolatos 

állításai - áll abban a Hargita Megye Tanácsa által küldött közleményben, amely Dormánfalva 

előljárója által hétfőn közzétett állásfoglalásra reagál. A közlemény idézi Borboly Csabát, 

Hargita Megye Tanácsának elnökét, aki szerint a közvélemény elé kell tárni azokat a 

dokumentumokat, amelyek cáfolják Dormánfalva polgármesterének, Contantin Tomának az 

állításait. Borboly szerint csak úgy érhető el, hogy a Bákó megyeiek elálljanak szándékuktól, 

ha minden követ megmozgatnak: politikai, diplomáciai úton, levéltári kutatásokon alapuló 

bizonyítékokat felmutatva, valamint közigazgatási lépésekkel – magánszemélyek 

beadványainak tömegével, különféle hatóságok, intézmények "ostromlásával".  

 

Winkler Gyula: gazdasági és közösségi célkitűzés a mielőbbi schengeni 
csatlakozás 
2019. május 7. – maszol.ro, Bihari Napló 

A schengeni csatlakozás feltételeit már nyolc éve teljesítette Románia, ezért egyértelmű, hogy 

kettős mércét alkalmaz az Európai Unió akkor, amikor tovább halasztja az ország 

csatlakozását az övezethez – nyilatkozta Winkler Gyula EP-képviselőjelölt, aki Bihar megyei 

körútja alkalmából Pásztor Sándorral, a Bihar Megyei Tanács elnökével és Szabó Józseffel, az 

RMDSZ Bihar megyei ügyvezető alelnökével Bors községbe és a biharfélegyházi 

határátkelőhöz is ellátogatott.  

 

Ne érettségizzenek a magyar diákok románból – kiverte a biztosítékot a javaslat  
2019. május 7. – maszol.ro 

Hevesen támadják a román pártok a Magyar Polgári Párt (MPP) törvénytervezetét, amely 

szerint a magyar diákoknak nem lenne kötelező érettségizniük román nyelvből. A javaslatot a 

nyelvi jogokért küzdő magyar civil szervezet, a Civil Elkötelezettségi Mozgalom is bírálta, és 

az RMDSZ sem ért vele egyet.  

 

Dorin Florea polgármester találkozni szeretne Orbán Viktorral 
2019. május 7. – maszol.ro 

Mint ismert, Orbán Viktor szerdán érkezik Erdélybe, pénteken pedig Maros megyébe is 

ellátogat. Dorin Florea ezt az alkalmat szeretné megragadni, hogy találkozzon a magyar 

miniszterelnökkel. Marosvásárhely polgármestere az Erdélyi Magyar Televízió kérdésére 

kijelentette, megtisztelő lenne számára, ha néhány szót válthatna Orbán Viktorral. 

Magyarország Csíkszeredai Konzulátusa nem tud a magyar kormányfő programváltozásáról.  

 

Kedvezményes bérlakásra hirdet pályázatot egyetemi oktatóknak az Iskola 
Alapítvány 
2019. május 7. – maszol.ro 

Az Iskola Alapítvány pályázatot hirdet kolozsvári székhelyű vagy kirendeltségű felsőoktatási 

intézményben magyar nyelven oktató tanárok számára, 8 (nyolc) egyszobás és 5 (öt) 

kétszobás kedvezményes bérlakás igénylésére. A pályázók célcsoportja: egyetemi oktatók, 
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https://www.maszol.ro/index.php/belfold/111432-winkler-gyula-gazdasagi-es-kozossegi-celkit-zes-a-miel-bbi-schengeni-csatlakozas
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akik főállásban kolozsvári székhelyű vagy kirendeltségű felsőoktatási intézményben magyar 

nyelven tanítanak.  

 
Alapfokon felfüggesztett börtönre ítélték a lelkészt zsaroló sepsiszentgyörgyi 
újságírót  
2019. május 7. – maszol.ro, Erdély Ma, szekelyhon.ro, Krónika 

Alapfokon két év felfüggesztett szabadságvesztésre ítélt egy lelkészt zsaroló és rágalmazó 

sepsiszentgyörgyi újságírót a bíróság. Horváth Alpárt 5000 euró erkölcsi kártérítés 

kifizetésére is kötelezték – közölte kedden az unitárius egyház. A Székely Idő nevű lap 

főszerkesztője, Horváth Alpár 2017-ben állítólagos szekusmúltjával próbálta megzsarolni 

Kovács István sepsiszentgyörgyi unitárius lelkészt, majd terjedelmes cikket közölt 

kiadványában az egyházi elöljáróról, amelyben többek között azzal vádolta, hogy a 

„Securitate” besúgója volt.  

 

Kelemen Hunor Tăriceanuval tárgyalt, aki szerint gyorsan és civilizáltan 
megoldható az úzvölgyi temető ügy 
2019. május 7. – transindex.ro, maszol.ro 

Kelemen Hunor RMDSZ-elnök arra kérte a kormánykoalíciót, hogy találjon megoldást az 

úzvölgyi temetőben zajló munkálatok leállítása érdekében. Kelemen úgy nyilatkozott a Călin 

Popescu-Tăriceanu szenátusi és ALDE-elnökkel folytatott megbeszélését követően, hogy az 

úzvölgyi temető helyzetét "nagyon sürgősen meg kell oldani, és ez a kormánytól függ". Az 

RMDSZ elnöke ismertette a helyzetet a kisebbik kormánypárt elnökével, és azt kérte, hogy 

adminisztratív úton állítsák le az építkezést az úzvölgyi temetőben. 

 
Hegedüs Csilla: a román nacionalista pártok nem állnak ki a magyar értékekért  
2019. május 7. – maszol.ro 

Hogyha nem állunk ki egységes közösségként a jogainkért, akkor azok nyernek, akik el 

akarják venni ezeket tőlünk – erre hívta fel a figyelmet Hegedüs Csilla Maros megyében, ahol 

Péter Ferenc Maros megyei tanácselnökkel és Kovács Levente ügyvezető elnökkel 

Harasztkereken részt vett az Agrárkaravánon. Az RMDSZ európai parlamenti 

képviselőjelöltje szerint: ha nem lesz erős Kárpát-medencei magyar összefogás az Európai 

Parlamentben, a magyarellenes erők fognak győzni, ezért a május 26-i EP választás fontosabb 

most, mint valaha.  

 

Morvay: „Habár a magyar zászlók erdeje hatásos volt, de kevés volt alatta az 
ember” 
2019. május 7. – Ma7.sk 

Peter Morvay, a Denník N újságírója szerint hatásosak voltak a magyar zászlós fotók, ám a 

valóságban a szlovákiai magyar emberek nagy részét egyáltalán nem érdekelte a vasárnapi 
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https://www.maszol.ro/index.php/tarsadalom/111453-alapfokon-felfuggesztett-bortonre-iteltek-a-lelkeszt-zsarolo-sepsiszentgyorgyi-ujsagirot
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http://itthon.transindex.ro/?hir=55374&Kelemen_Hunor_Tariceanuval_targyalt_aki_szerint_gyorsan_es_civilizaltan_megoldhato_az_uzvolgyi_temeto_ugye
http://itthon.transindex.ro/?hir=55374&Kelemen_Hunor_Tariceanuval_targyalt_aki_szerint_gyorsan_es_civilizaltan_megoldhato_az_uzvolgyi_temeto_ugye
https://www.maszol.ro/index.php/belfold/111465-hegedus-csilla-a-roman-nacionalista-partok-nem-allnak-ki-a-magyar-ertekekert
https://ma7.sk/kozelet/aktualis/morvay-bhabar-a-magyar-zaszlok-erdeje-hatasos-volt-de-keves-volt-alatta-az-emberr
https://ma7.sk/kozelet/aktualis/morvay-bhabar-a-magyar-zaszlok-erdeje-hatasos-volt-de-keves-volt-alatta-az-emberr
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himnusztörvény elleni tüntetés. Peter Morvay „A himnusz betiltásának egyesítenie kellett 

volna a magyarokat, de épp az ellenkezője történik” nevezetű cikkében kihangsúlyozza, a 

vasárnapi tüntetésen kevés ember volt, de még annak is a nagy része külföldről érkezett és 

nem Szlovákiából: „A széles körű felháborodás ellenére, és azt figyelembe véve, hogy 

Szlovákia különféle szegleteiből autóbuszok fuvarozták a tüntetőket, a parlament előtt tartott 

tüntetésen való részvétel észrevehetően alacsony volt. Emellett a tüntetők nagy része nem is 

Szlovákiából, hanem Magyarországról, illetve Ausztriából érkezett” – véli Morvay. 

 

Magyar állami támogatásból folytatódik a borsi kastély felújítása 
2019. május 7. – Felvidék Ma 

Folytatódik a borsi Rákóczi-kastély felújítása, amelynek első üteme április végén zárult le – 

hangzott el azon a bejárással egybekötött sajtótájékoztatón, amelyet kedden tartottak  

Borsiban. Földváry Gábor örökségvédelemért felelős miniszteri biztos elmondta, hogy április 

30-án befejeződött II. Rákóczi Ferenc szülőhelye, a borsi kastély felújításának első üteme. A 

805 millió forintos beruházás keretében tervezett építési munkálatok határidőre elkészültek. 

Felidézte, hogy a magyar kormány még februárban döntött arról, hogy a második ütem 

kivitelezéséhez is biztosítja a szükséges 1,25 milliárd forintot. Ennek eredményeként 

várhatóan 2020 közepén újra birtokba veheti a nagyközönség az épületet. 

 

Helyére került a somorjai Kiskakas Bölcsőde és Óvoda alapköve 
2019. május 7. – Felvidék Ma 

Ünnepélyes keretek között tették le a Kiskakas Bölcsőde és Óvoda alapkövét szombaton, a 

Corvin Mátyás Magyar Tannyelvű Alapiskola udvarán. Az ünnepségen először Bucsuházy 

István, a Somorjai Református Gyülekezet gondnoka szólt az egybegyűltekhez. Majd Somogyi 

Alfréd, a Pozsonyi Református Egyházmegye esperese elmondta: a tények és a számok azt 

mutatják, hogy fogyunk, mindenek ellenére fogyunk, így nem mástól kell várnunk 

problémáink megoldását, hanem magunknak kell tennie a megoldásért, hiszen ez Istentől 

kirendelt feladat előttünk. 

 

Németh Gabriella: A szülői hozzájárulás emelkedjék a mindenkori minimálbér 
szintjére 
2019. május 7. – Felvidék Ma 

A legnagyobb kormánypárt elnöke, Robert Fico ma, május 7-én sajtótájékoztatón jelentette 

be a legújabb szociális csomagot, a járulék- és adócsökkentést, valamint az egyes élelmiszerek 

hozzáadott értékadójának a csökkentését. A pártelnök szerint a jó gazdasági mutatók és a 

pozitívan alakuló adóbevételek teszik lehetővé ezeknek az intézkedéseknek a bevezetését. A 

valódi okot azonban a közvélemény-kutatások legújabb eredményében és a rohamosan 

közelgő, 2020-as parlamenti választásokban kell keresni – véli Németh Gabriella, az MKP 

szociális, családpolitikai és egészségügyi alelnöke. 
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Az ombudsman a magyar gyerekekért nem, de a szlovákokért annál inkább 
aggódik 
2019. május 7. – Körkép 

Márciusban tárgyalta a parlament az ombudsman éves tevékenységéről szóló jelentést. A 

Most-Híd által jelölt Mária Patakyová ebben nagy teret szentel a dél-szlovákiai magyarlakta 

településeken élő szlovákok helyzetének.   Konkrétan említve az elhíresült nagyszarvai 

szlovák iskola kérdését. Az ombudsman a jelentésében 2,5 oldalon keresztül jellemzi a 

vegyesen lakott területeken élő szlovákok helyzetét, az államnyelven való oktatáshoz való 

hozzáférés alapvető jogával érvelve.   Szó szerint azt írja, hogy „a Bacsfáról, Nagyszarváról, 

Csallóköztárnokról származó szlovák kisiskolásoknak napi több mint 20 kilométert kell 

utazniuk, hogy a szlovák iskolába eljussanak, ami autóbusszal több, mint 45 perc. Egy kisdiák 

számára ez elfogadhatatlan. Az iskolaügyi törvény ezzel szemben már a 6 kilométernél 

távolabbi iskolát is kevésbé elérhetőnek nevez.“ 

 

Az emberiség lehetőségei születnek újjá 
2019. május 8. – Magyar Szó 

Potápi Árpád János, a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára tegnap 

Zentán a városháza dísztermében babacsomagot adott át nyolcvan Zenta környékén élő 

magyar családnak a 2019 a külhoni magyar gyerekek éve program keretében. Az eseményen 

jelen volt Pirityiné Szabó Judit, a Nemzetpolitikai Államtitkárság kapcsolattartási 

főosztályvezetője, Pásztor István, a Tartományi Képviselőház és a Vajdasági Magyar 

Szövetség elnöke, Hajnal Jenő, a Magyar Nemzeti Tanács elnöke, Czegledi Rudolf, Zenta 

község polgármestere és Perpauer Attila, Zenta község oktatással és művelődéssel megbízott 

tanácstagja is. 

 

Dr. Szájer József európai parlamenti képviselő csütörtökön Szabadkán 
2019. május 7. – Vajdaság MA 

Dr. Szájer József, a Fidesz európai parlamenti képviselője lesz a szabadkai VM4K vendége 

május 9-én, csütörtökön 19 órakor, aki Föderalizmus és nemzetek az Európai Unióban 

címmel tart előadást. 

 
EP-választások: Több mint hetvenezer levélcsomagot küldtek ki Vajdaságba 
2019. május 7. – Vajdaság MA 

A Nemzeti Választási Iroda 70.768 levélcsomagot küldött ki Vajdaságba, jelentette ki Pálffy 

Ilona, a Nemzeti Választási Iroda elnöke a Pannon RTV-nek. A levelek kézbesítése hétfőn 

kezdődött meg. A személyes átvétel a belgrádi és a szabadkai külképviseleten május 13-tól 

lehetséges - nyilatkozta Pálffy Ilona. 
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Miért hallgatnak a kárpátaljai kettős állampolgárokról? 
2019. május 7. – karpatalja.ma 

Többek közt az Oroszország által Kelet-Ukrajnában kiadott útlevelek és a kárpátaljai kettős 

állampolgárság közötti különbségekről kérdezték Volodimir Zelenszkij stábjának képviselőjét 

a NewsOne tévécsatorna egyik május 4-i adásában. A műsorvezető – akinek már korábban 

szemet szúrtak a kárpátaljai magyarok, és „fölöttébb tisztában van” a jelenlegi beregszászi 

helyzettel – kérdésére Szvjatoszlav Juras egyértelműsítette, hogy jelentős különbség van 

Beregszász és Donbasz között, hisz az utóbbi térségben háborút folytat Oroszország. A 

szakértő emlékeztetett, hogy nem tiltott Ukrajnában a kettős állampolgárság intézménye. Ha 

valaki más ország útlevelével is rendelkezik, ukrán állampolgársága alapján vonják 

felelősségre. Megjegyezte ugyanakkor, hogy a kérdéskörre vonatkozó jogszabályt 

egyértelműsíteni kell a jövőben. 

 

Informatikatermet adtak át a tiszaágteleki iskolában 
2019. május 7. – karpatalja.ma 

Magyarország Ungvári Főkonzulátusának segítségével fontos fejlesztésre került sor a 

Tiszaágteleki Általános Iskolában: informatikai szaktantermet adtak át a tanintézmény elemi 

osztályainak helyet adó épületben április 7-én. Az iskola – egy korábbi adomány részeként 

kapott – számítógépeinek üzembe helyezését az ungvári főkonzulátus anyagi támogatása, 

valamint a magyarországi Barvogroup informatikai vállalat munkatársainak önkéntes 

munkája tette lehetővé. 

 

Konferenciát tartott a KMPSZ legfiatalabb szekciója 
2019. május 7. – Kárpátalja 

Nagy sikerű konferenciát tartott május 4-én a Rákóczi-főiskolán a Kárpátaljai Magyar 

Pedagógusszövetség (KMPSZ) művészeti iskolákban oktató tanárok számára.  A konferencia 

fő témája a zenei tehetség és a tehetséggondozás volt. A tartalmas előadás mellett egy nyílt 

órát, valamint hangversenyt is láthattak a Kárpátalja számos művészeti iskolájából 

összesereglett pedagógusok. 

 

A KMVSZ tisztújító küldöttgyűlése Tiszapéterfalván 
2019. május 7. – Kárpátalja 

A Kárpátaljai Magyar Vállalkozók Szövetsége (KMVSZ) 2019. május 4-én tartotta meg 

tisztújító küldöttgyűlését a felújított tiszapéterfalvai kultúrház épületében. A rendezvényt 

nagy érdeklődés kísérte, szép számban érkeztek a kárpátaljai magyar vállalkozók a 

küldöttgyűlésre. Elsőként Pataki Gábor, a KMVSZ alelnöke köszöntötte a jelenlévőket. Majd 

felkérte Hunyadi Attilát, a Kárpátaljai Református Egyházkerület esperesét, hogy tartsa meg 

igehirdetését, aki a Zsoltárok könyve 127. részének első két verséből olvasott fel, és az alapján 

helyezte Isten igéjét a rendezvény résztvevőinek a szívére. 
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Együtt ünnepelték a magyar film napját 
2019. május 7. – Kárpáti Igaz Szó 

A magyar film napja alkalmából (április 30.) Magyarország Beregszászi Konzulátusa és a 

Kárpátaljai Megyei Magyar Drámai Színház az Aurora Borealis – Északi fény című magyar 

film bemutatójára várta a közönséget. A 2017-ben készült alkotást Mészáros Márta rendezte. 

A film két idősíkon futó, fordulatokban gazdag családtörténet, amely anya és lánya 

kapcsolatának mélységeit boncolgatja. 

 

Ülésezett az emlékparkbizottság 
2019. május 7. – Kárpáti Igaz Szó 

Megtartotta soros ülését a Szolyvai Emlékparkbizottság. A fórum résztvevői úgy döntöttek, 

hogy az idén, az elhurcolások 75. évfordulóján, november 16-án tartják meg az ökumenikus 

istentisztelettel egybekötött közös főhajtást. A testület ezúttal is a létesítmény bejárásával 

kezdte munkáját. Ennek keretében – születésének 130. évfordulóján – megkoszorúzták 

Ortutay Jenő görög katolikus kanonok emlékkeresztjét. A magyar országgyűlési képviselőjét, 

Beregszász egykori városbíráját a szovjet hatóságok 1945-ben tíz év kényszermunkára ítéltek, 

a GULAG-on halt meg 1950-ben. 

 
 

Elektronikus sajtó 

 

Határok nélkül 

2019. május 7. – Kossuth Rádió 

 

Mindhárom erdélyi magyar párt fontosnak tartja és az aláírásgyűjtésben is támogatja a 

Székely Nemzeti Tanács által indított - a nemzeti régiókról szóló- uniós polgári 

kezdeményezést - jelentették be ma a pártok képviselői, a Makfalván tartott közös 

sajtótájékoztatójukon. „A kohéziós politika a régiók egyenlőségéért és a regionális kultúrák 

fenntarthatóságáért” című kezdeményezést az Európai Bizottság nyilvántartásba vette. Az 

ünnepélyes aláírásgyűjtést május 11-én, a makfalvi Székely Majálison indítják el. Erdei Edit 

Zsuzsánna összeállításában elsőként Korodi Attila, az RMDSZ parlamenti képviselője, az 

uniós kezdeményezés Polgári Bizottságának tagja nyilatkozik. 

 

A nemzeti régiók védelmében indított európai polgári kezdeményezés felvidéki szószólója 

Tárnok Balázs, a Magyar Közösség Pártjának Európai Parlamenti képviselőjelöltje. Részt vett 

a kezdeményezés előkészítésében, az unióval folyó peres eljárásban, de nemcsak emiatt érzi 
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nagyon közelinek a témát, hanem azért is, mert Szlovákiában is mélyülnek a régiók közötti 

különbségek és a magyarok lakta déli járások, megyék kevesebb forráshoz jutnak, mint az 

északiak. Tárnok Balázzsal Haják Szabó Mária beszélgetett. 

 

Úz-völgyében zavartalanul folytatja az előkészületeket a Bákó megyei Dormánfalva 

önkormányzata, hogy a magyar haditemetőbe román parcellát szenteljen. Oláh-Gál Elvira 

foglalja össze az eseményeket. 

 

Kisebbségi önkormányzati választásokat tartottak a hétvégén Horvátországban. Az 5. 

alkalommal megrendezett választásokon 20 nemzeti kisebbség járult az urnákhoz, hogy 352 

kisebbségi tanácsot és 109 kisebbségi képviselőt szavazhattak. Rendkivüli bizalmat kapott a 

vasárnapi választásokon a Horvátországi Magyarok Demokratikus közössége – mondta 

Jankovics Róbert elnök, a Szábor magyar nemzetiséget képviselő tagja. De mire jogosítja fel 

ettől kezdve a magyar közösséget ez a győzelem? Mi az, ami megváltoztathatja, vagy jobbá 

teheti a magyarok életét Horvátországban? Jankovics Róbert. 

 

Potápi Árpád János a 2019 a külhoni magyar gyerekek éve program részeként 

babacsomagokat adott át 80, Zenta környékén élő magyar családnak. Részletek Ternovácz 

Istvántól.  

 

Az iskola informatikai fejlesztését most Magyarország Ungvári Főkonzulátusa segítette,  

amely nélkülözhetetlen a kisiskolások informatikai képzéséhez. Iváncsik Attila mikrofonja 

előtt elsőként Buhajla József ungvári magyar főkonzult hallják. 

 

Évről évre részvételi rekordot dönt a Békéscsaba–Arad Szupermaraton mezőnye. Idén június 

elején 22. alkalommal teszik meg a versenyzők futva (egyéniben és váltóban), kerékpáron és 

görkorcsolyán a kétszer 100 km-es távot. A szupermaraton szervezői kedden az aradi 

városházán ismertették a részleteket. A sajtótájékoztató után először Tóth Sándort, a 

Békécsabai Atlétikai Klub ügyvezetőjét szólaltatta meg Pataky Lehel Zsolt. 

 

 

 

 


