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Nyomtatott és online sajtó 
 
 

Orbán Viktor Kolozsváron: a határon túlra is kiterjeszthetőek a magyar 
családpolitika elemei 
2019. május 8. – MTI, Krónika, transindex.ro, maszol.ro 

Magyarország a következő tíz évben bizonyára megmarad a keresztény kultúrkörben, és 

biztonságos életet tud kínálni azoknak a fiataloknak, akik megmaradnak magyarságukban – 

jelentette ki Orbán Viktor szerdán a Sapientia–EMTE Kolozsvári Karán tartott előadásában. 

A háromnapos látogatásra Erdélybe érkezett miniszterelnök elmondta: később ugyan, mint az 

anyaországban, de reményei szerint kormánya családtámogatási rendszerének különböző 

formái a határon túl is meg fognak jelenni. Az éppen az első Orbán-kormány idején, 2001-

ben alapított Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetemen diákok, egyetemi oktatók és 

politikusok előtt tartott értekezésében a miniszterelnök elsősorban az európai parlamenti 

választások, valamint a kontinens előtt álló kihívások szemszögéből közelítette meg a magyar 

nemzeti szempontokat. Orbán Viktor elmondta, a magyar politikát alapvetően meghatározza 

három örök dolog: a méret, a hely és a szellem. 

 

Orbán Viktor az erős közös magyar hang erősítésére buzdít az EP-választáson 
2019. május 8. – MTI, Krónika, transindex.ro, maszol.ro, Erdély Ma 

A miniszterelnök arra biztatta szerdán a romániai magyarokat, hogy a Romániai Magyar 

Demokrata Szövetség (RMDSZ) listájára szavazzanak a közelgő európai parlamenti 

választáson. Orbán Viktor a Kelemen Hunorral, az RMDSZ elnökével Kolozsváron tartott 

közös sajtótájékoztatón hangsúlyozta: azoknak a magyaroknak, akik az összmagyar brüsszeli 

képviseletet szeretnék erősíteni, hogy ott erős hangja legyen a magyarságnak, Romániában az 

RMDSZ-re kell szavazniuk. A sajtótájékoztatón Kelemen Hunor emlékeztetett: a csütörtöki 

nagyszebeni EU-csúcsra érkező magyar kormányfő az RMDSZ kérésére a szerdai és a pénteki 

napot is Erdélyben tölti. Elmondta, hogy az RMDSZ is, a Fidesz is kampányban van, és „a 

világ legtermészetesebb dolga”, hogy segítik egymást. „Végre van egy hely, az Európai 

Parlament, ahol a magyar ügyet közösen tudjuk képviselni. Erős Kárpát-medencei magyar 

képviseletet szeretnénk” – jelentette ki. 

 

„Nemzeti érdekeinket képviseljük az EP-ben” – exkluzív interjú Orbán Viktor 
miniszterelnökkel  
2019. május 8. – maszol.ro 

Orbán Viktor, Magyarország miniszterelnöke három napos erdélyi látogatásának első napján, 

Kolozsváron a Maszolnak és az Erdélyi Magyar Televíziónak adott exkluzív interjújában a 

közelgő európai parlamenti választások tétjéről, az erős és közös magyar képviselet 

fontosságáról beszélt. Történelmi fordulópontnak nevezte a közelgő választásokat, arra 

buzdítva az erdélyi magyarokat, hogy éljenek a lehetőséggel.  
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A magyar kormány támogatásával kialakított tankonyhát adtak át a nagyenyedi 
Bethlen Gábor Református Kollégiumban 
2019. május 8. – MTI, Krónika, Erdély.ma, Hír Tv, maszol.ro, transindex.ro, Krónika 

A magyar kormány támogatásával kialakított tankonyhát adtak át szerdán Nagyenyeden, a 

Bethlen Gábor Református Kollégiumban. Az avató ünnepségen Potápi Árpád János, a 

miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára is részt vett, aki az eseményt 

követően az MTI-nek elmondta, a kollégium épületegyütteséhez tartozó egykori igazgatói 

lakrészt alakították át tankonyhává az intézmény szakoktatásban részesülő diákjai számára. A 

Miniszterelnökség nemzetpolitikai államtitkársága által nyújtott 15 millió forintos 

támogatásból és más finanszírozók hozzájárulásából megújították a romos épület falait, 

kicserélték a nyílászárókat, és felszerelték benne a tankonyhát. Az államtitkár megemlítette: 

azt javasolta, hogy szakács- és pincérképzésben részt vevő diákok által készített ételeket 

használják fel az iskolai étkeztetésben. 

 

Grezsa: Kárpátalján felértékelődik a magyar óvodai nevelés és elemi iskolai 
oktatás 
2019. május 8. – MTI, Hír Tv, Promenád, Kárpát Hír, Ma7.sk 

Különös fénytörést kap ma Kárpátalján a Kárpát-medencei Óvodafejlesztési Program 

megvalósítása a jogfosztó ukrán oktatási és nyelvtörvények tükrében, mert felértékelődik a 

magyar óvodai nevelés és elemi iskolai oktatás - jelentette ki Grezsa István, Szabolcs-

Szatmár-Bereg megye és Kárpátalja együttműködésének fejlesztéséért és a Kárpát-medencei 

Óvodafejlesztési Program koordinálásáért felelős miniszteri biztos szerdán az Ungvárhoz 

közeli Sislócon. Grezsa István a Kárpát-medencei Óvodafejlesztési Program keretében 

felújított vegyes nyelvű óvoda átadási ünnepségén mondott köszöntőjében hangsúlyozta, 

különösen fontos, hogy Kárpátalja magyarlakta és vegyes lakosságú településein magyar 

anyanyelven neveljék a gyermekeket, és a magyar mesevilágon keresztül kössék őket a 

magyar kultúrához. 

 

Terrorvád: Beke István annak ellenére sem szabadulhat, hogy megszűnt 
elítélésének törvényes alapja 
2019. május 8. – MTI, Krónika, transindex.ro, maszol.ro, Nyugati Jelen 

A brassói táblabíróság döntése értelmében nem szabadulhat a feketehalmi börtönből a 

terrorizmus kísérlete miatt elítélt Beke István annak ellenére sem, hogy egy múlt hónapban 

kihirdetett törvénymódosítás során törölték a román büntető törvénykönyvből azt a cikkelyt, 

amelynek alapján elítélték. Beke István kérését – hogy szüntessék meg a számára kiszabott öt 

év börtönbüntetés végrehajtását – szerdán tárgyalta a bíróság. A kérés elutasításáról a brassói 

táblabíróság szóvivője tájékoztatta telefonon az MTI-t. Az ügy másik elítéltje, Szőcs Zoltán 

által benyújtott hasonló kérés elbírálását május 17-re tűzték ki. 
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MPP: borúlátásra ad okot, hogy senki nem állt Kulcsár-Terza mellé a román 
érettségit „törlő” javaslat benyújtásakor 
2019. május 8. – transindex.ro 

Egyedüli aláíróként iktatta a bukaresti parlament alsóházában kedden Kulcsár-Terza József 

képviselő azt a két javaslatot, amely a Magyar Polgári Párt (MPP) szerint a jogsértések 

megszüntetését kívánja elérni a 2000/137-es számú kormányrendelet, illetve a tanügyi 

törvény módosításával. „Sok kérdőjelt vet fel és sok mindent elárul a tény, hogy a 

diszkriminációs törvénykezéseket korrigáló módosító javaslataink mellé egyetlen magyar 

politikus sem állt a beterjesztőn kívül. Ez végtelenül sajnálatos, és borúlátásra ad okot az 

erdélyi magyarság jogainak megvédése szempontjából” – értékelt Mezei János, a Magyar 

Polgári Párt elnöke.  

 
Összehangolt jogalkotást, kisebbségi keretprogramokat szorgalmazott Sándor 
Krisztina Brüsszelben 
2019. május 8. – Krónika 

Az európai nemzeti kisebbségek oktatási, nyelvi- és emberi jogaival foglalkozó konferenciát 

szervezett Brüsszelben a Tom Lantos Intézet és Fernand de Varennes, az ENSZ kisebbségügyi 

főbiztosa, az Európai Nyelvi Egyenlőségért Hálózattal (ELEN) partnerségben. Az eseményen 

jelen volt és felszólalt Sándor Krisztina, az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács ügyvezető elnöke 

is. Az EMNT szerdai közleménye szerint Sándor Krisztina beszéde elején röviden ismertette 

az erdélyi magyar kisebbség romániai helyzetét, hangsúlyozva: az 1,2 milliós romániai 

magyarság a legnagyobb számbeli kisebbség Közép-Kelet-Európában, s noha a román állam 

papíron biztosítja a kisebbségeket megillető jogokat, azok a valóságban gyakran sérülnek és 

számos esetben figyelmen kívül hagyják őket. 

 

Újabb akadémiai kitüntetéseket vehettek át erdélyi magyar kutatók 
2019. május 8. – Krónika, transindex.ro 

A Magyar Tudományos Akadémia (MTA) közgyűlésén tagjaivá választott erdélyi kutatókat: 

Gábor Csilla irodalomtörténészt, Nagy László fizikust, Pál Judit történészt és Vincze Mária 

közgazdászt– közölte a Kolozsvári Akadémiai Bizottság.  

 

A Kisebbségi Oktatásért Felelős Államtitkári Kabinet reagált a BBTE oktatóinak a 
tankönyvkiadást érintő nyílt levelére  
2019. május 8. – transindex.ro 

A Kisebbségi Oktatásért Felelős Államtitkári Kabinet a BBTE tanárainak a tankönyvkiadással 

kapcsolatos nyílt levelére válaszoló állásfoglalást tett közzé, amelyben többek között azt írják, 

hogy tisztában vannak azzal, hogy rengeteg probléma és hiányosság van a tankönyvkiadás 

terén, és azzal is egyetértenek, hogy a teljes koncepciót meg kell változtatni, "viszont adott a 

jogi rendszer, és ebből ez a legtöbb, ami kihozható". 
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„Furcsa, de felemelő a helyzetünk” – Pásztor István vajdasági pártelnököt 
kérdezték az EP-választásokról  
2019. május 8. – maszol.ro 

A vajdasági magyarok úgy voksolhatnak idén először az európai parlamenti választásokon, 

hogy Szerbia, az ország, amelyben élnek, nem tagja az Európai Uniónak. Erről a helyzetről 

kérdezték Pásztor Istvánt, a Vajdasági Magyar Szövetség (VMSZ) nemrég harmadszorra is 

újraválasztott elnökét. Az interjúban azt is hangsúlyozta: a szerb uniós csatlakozási tárgyalás 

folyamata olyan „kegyelmi állapotot” eredményezett, amelyben a magyar közösségnek 

nagyon gyorsan kell nagyon messzire eljutnia az egyéni és kollektív jogok terén.  

 

A Magyar Érdemrend tisztikeresztjével tüntették ki Ion Țiriacot  
2019. május 8. – maszol.ro 

A Magyar Érdemrend tisztikeresztjével tüntették ki 80. születésnapja alkalmából Ion 

Țiriacot, az elismerést Semjén Zsolt adta át kedden – számolt be a miniszterelnök-helyettes a 

Facebook-oldalán. „Ion Țiriac brassói születésű, magyar nyelven is jól beszélő világhírű 

teniszezőnek adtam át a Magyar Érdemrend tisztikeresztjét. A köztársasági elnök által 

adományozott magas rangú elismerést a magyar tenisz sportért és az utánpótlás-nevelés 

fejlesztéséért, valamint Magyarország jó hírnevének öregbítéséért tett erőfeszítései 

elismeréseként kapta. Țiriac úr az ünnepségen elmondta: óriási lehetőséget lát abban, hogy 

Magyarország sportnagyhatalom lehet, és ebben ő is aktívan részt kíván venni. Szeretettel 

látjuk!” – írta Semjén Zsolt.  

 
Önmérsékletre intenek az alcsíki polgármesterek az úzvölgyi temető kapcsán 
2019. május 8. – szekelyhon.ro, transindex.ro, maszol.ro 

Szolidaritásukat fejezték ki az alcsíki polgármesterek Csíkszentmárton polgármestere, illetve 

a helybéliek mellett az úzvölgyi katonatemető körül kialakult helyzet miatt. A községvezetők 

szerdán Csíkszentmártonban tartott sajtótájékoztatóján arra intették a lakosságot, hogy 

tartózkodjanak az önbíráskodástól, hiszen „egy törvénytelenséget nem szeretnének egy másik 

törvénytelenséggel felülírni.” 

 

Megismertetni a Bánságban születő magyar értékeket – a nemzeti 
azonosságtudat megőrzését szolgálják a magyar napok rendezvényei 
2019. május 8. – Krónika 

A bánsági szórványmagyarság nemzeti azonosságtudatának, önbecsülésének erősítését tűzték 

ki célul a Bánsági Magyar Napok szervezői. A közművelődési rendezvénysorozat 24. kiadását 

május 9–19. között rendezik Temesváron kívül Szegeden, Lugoson, Nagyszentmiklóson, 

Igazfalván, Pusztakeresztúron és Szapáryfalván. 
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Ferenc pápával találkozott a Vatikánban a Böjte atya vezette gyerekcsapat 
2019. május 8. – MTI, Krónika, maszol.ro 

A dévai Szent Ferenc alapítvány által segített harminc lány és fiú vett részt Ferenc pápának a 

Szent Péter téren tartott, szerdai általános audienciáján Böjte Csaba atya vezetésével, aki azt 

kérte a pápától, nyilvánítsa egyházi ünnepnapnak a június elsejei gyereknapot, amikor az 

idén az egyházfő éppen Csíksomlyón lesz. Ferenc pápa az általános audiencia végén külön 

találkozott a Böjte atya vezette zarándokcsoporttal. Kezet fogott a gyerekekkel és fiatalokkal, 

áldását adta rájuk, és közös fotó is készült a pápával és a dévai gyerekekkel. 

 
Dan Tanasă: „Sepsiszentgyörgyön csak magyar levegőt lehet szívni” 
2019. május 8. – szekelyhon.ro 

Nyílt levélben adott hangot felháborodásának Dan Tanasă, amiért Antal Árpád 

Sepsiszentgyörgy polgármestere szóvá tette, hogy kompromisszumra kényszerültek a 

városnapok szervezése során, mert a román hangadók nem fogadták el, hogy a román 

népzene a kultúrkertben vagy a közösségi színpadon kapjon helyet, mindenképpen 

ragaszkodtak egy „nagyszínpadhoz”. A magyarellenes jelentgető ironikus hangvételűnek szánt 

nyílt levelében azt fejtegeti, hogy „büntetésből a románokat ki kellene tiltani a városünnep 

perifériájára”. Szenvedjenek a románok, ha Románia zászlóját merték lengetni a te 

városodban, ahol csak magyar levegőt lehet szívni – fogalmaz szándéka szerint gúnyosan Dan 

Tanasă, majd azt fejtegeti, hogy Antal Árpád kizárólag magyar városnak akarja 

Sepsiszentgyörgyöt. 

 
Az RMDSZ határozottan elutasítja a többsebességes Európa gondolatát 
2019. május 8. – Krónika 

Az RMDSZ határozottan elutasítja azokat az elképzeléseket, amelyek a többsebességes 

Európát szorgalmazzák, ugyanakkor úgy véli, hogy Romániának csak akkor lesz szava az unió 

reformja kapcsán, ha lesz saját országos projektje – hangsúlyozta Winkler Gyula kedd este, a 

román közszolgálati televízió EuRo19 című választási vitaműsorában. 

 
Mozgalmas hétvégét ígérnek a Csíki Majális szervezői 
2019. május 8. – szekelyhon.ro 

Számos koncerttel, szakmai előadással, gyermekfoglalkozással, kiállítással és egyéb érdekes 

programokkal készülnek a Csíki Majálisra a szervezők. A május 10-12. között zajló családok 

hétvégéjének is nevezett eseményt a csíkszeredai központi parkban, a nagyobb koncerteket 

pedig a Szabadság-téren tartják meg. Érdekesnek mutatkozik a programok közül a Virtuális 

valóság expó, a családi piknik és a kertészeti kiállítás is. 

 
Winkler: átlátható és stabil gazdasági környezetet várnak el a vállalkozók  
2019. május 8. – maszol.ro 

Az üzleti szférának átláthatóság és kiszámíthatóság kell, nem elfogadható, hogy a román 

hatóságok kényükre-kedvükre változtassanak a játékszabályokon akár a vállalkozásokra, akár 
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https://kronika.ro/erdelyi-hirek/ferenc-papaval-talalkozott-a-vatikanban-a-bojte-atya-vezette-gyerekcsapat
https://szekelyhon.ro/aktualis/dan-tanas-bsepsiszentgyorgyon-csak-magyar-levegot-lehet-szivnir
https://kronika.ro/erdelyi-hirek/az-rmdsz-hatarozottan-elutasitja-a-tobbsebesseges-europa-gondolatat
https://szekelyhon.ro/aktualis/mozgalmas-hetveget-igernek-a-csiki-majalis-szervezoi
https://www.maszol.ro/index.php/belfold/111522-winkler-atlathato-es-stabil-gazdasagi-kornyezetet-varnak-el-a-vallalkozok
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a pénzügyi vagy adóügyi törvényekre vonatkozóan – mondta Winkler Gyula Nagybányán, 

ahol a magyar vállalkozókkal találkozott. A megbeszélésen házigazdaként Vida Noémi, 

Nagybánya Központú Területi Szervezetének elnöke, a megyeszékhely alpolgármestere és 

Apjok Norbert képviselő is jelen volt. 

 
Ökumenikus istentiszteletet tartanak vasárnap az úzvölgyi haditemetőben 
2019. május 8. – szekelyhon.ro 

Az úzvölgyi haditemető körül kialakult helyzet rendezése egész Székelyföld számára kiemelt 

ügy, és közös fellépést követel – hangzott el azon az egyeztetésen, amelyet a székelyföldi 

tanácselnökök tartottak Kolozsváron, miután Orbán Viktort, Magyarország miniszterelnökét 

személyesen tájékoztatták az ügy részleteiről. A rendkívüli helyzet kapcsán alakult 

kezdeményező bizottság, amelyben a politikum mellett a civil szféra és a történelmi magyar 

egyházak képviselői is részt vállalnak, május 12-ére ökumenikus istentiszteletet hirdetett: 

mindenkit várnak az úzvölgyi haditemetőbe vasárnap 15 órakor. 

 
Válaszútra is ellátogatott Magyarország miniszterelnöke  
2019. május 8. – maszol.ro 

Válaszúton a Kallós Alapítványnál és a válaszúti Bánffy-kastélynál tett látogatást Orbán 

Viktor, Magyarország miniszterelnöke erdélyi látogatása keretében szerdán délután – 

mindkét helyszínre Hegedüs Csilla, EP-képviselőjelölt kísérte el.  A válaszúti látogatás során 

Hegedüs Csilla és Orbán Viktor a szórványkollégiumot és a néhai Kallós Zoltán néprajzi 

gyűjteményét is megtekintették, majd a Bánffy-kastélyhoz látogattak Németh Ildikó, a Kallós 

Alapítvány ügyvezetőjének kíséretében.  A látottak kapcsán Orbán Viktor elmondta: „ez a mi 

sorsunk, építkeznünk kell, felújítanunk, megőriznünk azt, ami a mienk”– fogalmazott, majd 

érdeklődött a válaszúti Bánffy-kastély sorsáról, hiszen a magyar kormány, ahogy eddig is, 

ezután is partner lesz ezekben, a magyar nemzet számára kiemelten fontos projektekben.  

 

Hatodszorra tartanak Duna-napot az erdélyi Torockón  
2019. május 8. –MTI, Híradó  

A Duna Médiaszolgáltató hatodik alkalommal rendezi meg a Duna-napot az erdélyi Torockón 

június 1-jén - mondta a Duna Médiaszolgáltató vezérigazgatója az M1 aktuális csatornán 

szerdán. Dobos Menyhért ismertette: a médiaszolgáltató 2013-ban vásárolta meg a torockói 

Duna-házat azzal a céllal, hogy "előretolt kulturális bástyaként" működjön a régióban.A 

rendezvényt hagyományosan a nemzeti összetartozás napjához közel eső hétvégén tartják, 

most azonban a csíksomlyói búcsú és az EP-választások miatt halasztani kellett - jegyezte 

meg. Kolozsvártól Tordáig nagyon sokan részt vesznek a Duna-napon, tavaly mintegy 

nyolcezren gyűltek össze a romániai falu felé emelkedő Székely kőnél. Hagyományosan 

kiállítással várják az érdeklődőket, tavaly erdélyi írók és költők hatalmas molinói előtt 

hangzottak el szavalatok, idén pedig a legnagyobb székely, Orbán Balázs nyomában címmel 

nyílik majd kiállítás - fűzte hozzá. 
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https://szekelyhon.ro/aktualis/okumenikus-istentiszteletet-tartanak-vasarnap-az-uzvolgyi-haditemetoben
https://www.maszol.ro/index.php/belfold/111523-valaszutra-is-ellatogatott-magyarorszag-miniszterelnoke
https://www.maszol.ro/index.php/belfold/111523-valaszutra-is-ellatogatott-magyarorszag-miniszterelnoke
https://www.hirado.hu/kultura-eletmod/teveradio/cikk/2019/05/08/hatodszorra-tartanak-duna-napot-az-erdelyi-torockon
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Átadták Mács József és Tóth Elemér szobrát Hanván 
2019. május 8. – Ma7.sk, Felvidék Ma 

Két jeles gömöri alkotónak állítottak emléket Hanván, a Nefelejcs Kávézó és Cukrászda 

udvarán. Mács József író és Tóth Elemér költő mellszobrának leleplezésére több tucat 

meghívott vendég és több száz érdeklődő jelenlétében került sor szerdán, a Sajó-parti 

községben. A program ünnepi istentisztelettel vette kezdetét a hanvai református 

templomban, melyen Nagy Ákos Róbert esperes hirdetett igét. Közölte, hogy azért gyűltünk 

össze az ünnepi alkalomra, hogy emléket állítsunk, a felvidéki magyarság két kiemelkedő és 

emblematikus református személyiségének, Tóth Elemér költőnek, Hanva díszpolgárának és 

Mács József írónak, Bátka község díszpolgárának.  

 
Rangos elismerést kapott a kassai Csemadok 
2019. május 8. – Ma7.sk 

Rangos díjjal, Kassa Város Díjával ismerte el a város vezetése a Csemadok Kassai Városi 

Választmányának munkásságát. Az elismerést 2019. május 7-én adták át a történelmi 

városházán. A napokban zajlanak Kassán a városnapok, amelyet immár XXV. alkalommal 

rendeznek meg annak emlékére, hogy Nagy Lajos király 1369. május 7-én címert 

adományozott a városnak, saját címerét alapul véve. Ez volt az első európai címereslevél, 

egyben az első olyan címeradomány, melyet jogi személy kapott. Kassán a 650. évfordulóra 

rendezvénysorozattal emlékeznek meg, amelynek keretében Kassa Város Díját, Kassa Város 

Főpolgármesterének Díját, illetve Kassa Város Főpolgármesterének Plakettjét is átadták. 

 

Gyarapodott a magyar iskolát választók száma a Felvidéken 
2019. május 8. – bumm.sk, Felvidék Ma 

A Szlovákiai Magyar Pedagógusszövetség (SZMPSZ) által közzétett beiratkozási adatok 

tükrében idén ismét nőtt a felvidéki magyar iskolaválasztók száma. A 2019/2020-as tanév 

kedvező beiskolázási adatai illeszkednek az elmúlt évek tendenciájába, amely a Felvidéken 

utóbbi tíz évben a magyar iskolaválasztók számának és számarányának stabilizációját – egyes 

területeken növekedését – mutatja. A statisztikák azt mutatják, hogy a magyar iskolaválasztás 

melletti széleskörű társadalmi összefogás képes ellensúlyozni a kedvezőtlen demográfiai és 

asszimilációs folyamatokat. Ezt támasztja alá, hogy az idei évben a Dunaszerdahelyi, 

Érsekújvári, Losonci, Nagymihályi, Rimaszombati és Szenci járásokban, valamint Pozsony 

városában is számottevően nőtt a magyar osztályba íratott elsős gyermekek száma. 
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https://ma7.sk/tajaink/atadtak-macs-jozsef-es-toth-elemer-szobrat-hanvan
https://ma7.sk/tajaink/rangos-elismerest-kapott-a-kassai-csemadok
https://ma7.sk/tajaink/rangos-elismerest-kapott-a-kassai-csemadok
https://www.bumm.sk/belfold/2019/05/08/nott-a-magyar-iskolavalasztok-szama-a-felvideken
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Kisorosz: Mit kínál a magyar nemzet? 
2019. május 9. – Pannon RTV 

Az európai parlamenti választásokon való részvétel fontosságáról volt szó a kisoroszi 

közösségi találkozón, melyet a Vajdasági Magyar Szövetség szervezte. Az egész vajdasági 

magyar közösség érdeke, hogy a szavazásra jogosultak leadják a voksukat a május 26-i EP-

választáson. Deli Andor, EP-képviselőjelölt, Fidesz-KDNP: „Ez a mi esetünkben a 

levélszavazatok minél nagyobb számát jelenti. Ez egy szavazás a jövőről, szavazás a 

megmaradásunkról, szavazás arról, hogy ugyanolyan tempóban, ugyanolyan mértékben 

folyhat tovább a nemzeti építkezés ezen a tájon.” 

 

„A tenger minden cseppje fontos” 
2019. május 9. – Pannon RTV 

A szórványközösségek csak az oktatás és a művelődés állandó támogatásával tudnak 

fennmaradni – hangzott el a Vajdasági Magyar Szövetség Verbászon megtartott közösségi 

találkozóján. A napokban érkeznek a levélcsomagok, amelyekkel a vajdasági magyar 

állampolgárok is részt tudnak venni az európai parlamenti választáson. A levélszavazatokkal 

kapcsolatos technikai kérdésekkel összefüggésben a VMSZ terepi aktivistái nyújtanak 

segítséget - hangzott el az eseményen. 

 

Így szavazhat a nyelvtörvény megvalósítása ellen 
2019. május 8. – karpatalja.ma 

Az Ukrán Legfelsőbb Tanács honlapján található az a petíció, amely a nemrég megszavazott 

jogfosztó nyelvtörvény eltörlését kezdeményezi. Az indítvány előirányozza továbbá, hogy 

Andrij Parubij házelnök ne írja alá a törvényt a petíció határidejének lejártáig. 

 

Új fázisba lépett a magyarellenes óriásplakátok ügye 
2019. május 8. – karpatalja.ma 

Lezárult a nyomozási szakasz a kárpátaljai magyar politikai vezetők képeit és magyarellenes 

feliratokat tartalmazó óriásplakátok ügyében. Az összegyűjtött bizonyítékokat a bíróság elé 

terjesztették. Brenzovics László, a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség (KMKSZ) elnöke, 

Barta József, a KMKSZ alelnöke, valamint Orosz Ildikó, a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai 

Magyar Főiskola rektora is feljelentést tett nemzetiségi konfliktus szítása miatt a tavaly ősszel 

kihelyezett provokatív plakátok ügyében. Orosz Ildikó a Kárpátalja.ma megkeresésére május 

8-án közölte, hogy a felelős szervek a kereseteket összevonva foglalták össze a bizonyítékokat 

és benyújtották azt a bíróság elé, ahol regisztrálták az ügyet. 

 

Kárpátaljai érdekképviselet az ENSZ kisebbségi oktatással foglalkozó fórumán 
2019. május 8. – karpatalja.ma 

Megtartották az ENSZ kisebbségi oktatással foglalkozó fórumát május 7-én. A kárpátaljai 

magyar közösséget, mely az elmúlt évek legnehezebb időszakát éli a nyelvi jogszűkítések 
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https://pannonrtv.com/rovatok/politika/kisorosz-mit-kinal-magyar-nemzet
https://pannonrtv.com/rovatok/politika/tenger-minden-cseppje-fontos
http://www.karpatalja.ma/karpatalja/kozelet/igy-szavazhat-a-nyelvtorveny-megvalositasa-ellen/
http://www.karpatalja.ma/karpatalja/kozelet/uj-fazisba-lepett-a-magyarellenes-oriasplakatok-ugye/
http://www.karpatalja.ma/karpatalja/kozelet/karpataljai-erdekkepviselet-az-ensz-kisebbsegi-oktatassal-foglalkozo-foruman/
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szempontjából, Bocskor Andrea fideszes EP-képviselő és Szilágyi Lajos, a Kárpátaljai Magyar 

Pedagógusszövetség Beregszászi Járási elnöke képviselte. 

 

Parlament: Feloszlatni vagy nem oszlatni? – Ez itt a kérdés 
2019. május 8. – Kárpátalja 

Kiábrándító lehetett Volodimir Zelenszkij első látogatása a parlamentben. Találkozója a 

Legfelső Tanács és a frakciók vezetőivel jó két órán át tartott, de még arról sem tudtak 

megállapodni, hogy mikor kerülhet sor az új államfő beiktatására. 

 
A táncház napját méltatták Nagyberegen 
2019. május 8. – Kárpátalja 

Második alkalommal csatlakozott Kárpátalja a Hagyományok Háza táncház napja 

programjához, melyet idén nyolcadik alkalommal szerveztek meg a magyar fővárosban. A 

kárpátaljai alkalmon ezúttal 5 népi zenekar és több néptáncegyüttes muzsikált és táncolt 

együtt. 

 

KISZó-kérdés: sokan nem örülnek Moszkal távozásának 
2019. május 8. – Kárpáti Igaz Szó 

A lapunk által készített nem reprezentatív felmérés adatai szerint a válaszadók 61 

százalékának kedvező véleménye van Hennagyij Moszkal leköszönő megyevezető kárpátaljai 

ténykedéséről. Az általunk megkérdezett szakértő szerint a következő kormányzó is hasonló 

magyarbarát politikát folytat majd, mint elődje, ám Moszkalt nehéz lesz überelni. 

 

Valamivel kevesebb gyermek támogatására pályáztunk 
2019. május 8. – Népújság  

Az idén a Szülőföldön magyarul pályázatra a Muravidéken valamivel kevesebb gyermek 

támogatására érkezett be kérvény, mint tavaly. A Nemzetpolitikai Államtitkárság a külhoni 

magyarság oktatási-nevelési támogatását ismét 22.400 forintos fejenkénti támogatási 

összeggel hirdette meg, míg a hallgatói támogatás 2.800 forint. A Szülőföldön magyarul 

pályázat hagyományos szlovéniai kivitelezőjétől, a Magyar Nemzetiségi Művelődési Intézet 

(MNMI) munkatársától, Vida Simonától megtudtuk, a 2018/2019-es tanévben 285 család 

összesen 353 gyermeke után igényelt támogatást (tavaly 370 gyermekről volt szó, a családok 

száma nem változott). A juttatások várhatóan a megszokott időpontban, kora ősszel kerülnek 

kifizetésre. 

 

Legkésőbb június elején várhatók a pályázatok 
2019. május 8. – Népújság  

A Muravidéki Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösség (MMÖNK) Tanácsa a hétfői ülésén 

elfogadta a közösség idei költségvetését összesen 633 ezer eurós összegben, és kinevezte a 
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https://karpataljalap.net/2019/05/08/parlament-feloszlatni-vagy-nem-oszlatni-ez-itt-kerdes
https://karpataljalap.net/2019/05/08/parlament-feloszlatni-vagy-nem-oszlatni-ez-itt-kerdes
https://karpataljalap.net/2019/05/08/tanchaz-napjat-meltattak-nagyberegen
https://kiszo.net/2019/05/08/kiszo-kerdes-sokan-nem-orulnek-moszkal-tavozasanak/
https://kiszo.net/2019/05/08/kiszo-kerdes-sokan-nem-orulnek-moszkal-tavozasanak/
https://nepujsag.net/nemzetiseg/6926-valamivel-kevesebb-gyermek-t%C3%A1mogat%C3%A1s%C3%A1ra-p%C3%A1ly%C3%A1ztunk-2.html
https://nepujsag.net/nemzetiseg/6912-legk%C3%A9s%C5%91bb-j%C3%BAnius-elej%C3%A9n-v%C3%A1rhat%C3%B3k-a-p%C3%A1ly%C3%A1zatok.html
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Magyar Regionális Nemzetiségi Fejlesztési Intézet (Pro Futura) igazgatóját Močnek Otto 

személyében. 

 

Felújított örökségünk 
2019. május 8. – Népújság  

pincekereszt1919 39Kárpát-medencében az Őrség, Göcsej és Hetés vidéke a leggazdagabb 

területnek számít haranglábakban. A hetési szoknyásharangok – Kámaházán, Göntérházán és 

Pincén állnak még – fontos népi építészeti emlékek, felújításukkal épített örökségünk egyik 

ékkövét őrizzük. Kámaházán már átadták a felújított haranglábat, idén a határon túli 

magyarság épített örökségének megóvására indított Rómer Flóris-terv keretében a pincei és a 

göntérházi szoknyásharang újult meg. Pincén – a fotón – a felújított kőkereszttel együtt 

szentelték fel.   

 

Kalandozás magyar mesehősökkel 
2019. május 8. – volksgruppen.orf.at 

Május 6-án nyílt meg a legkedvesebb magyar mesehősök világát bemutató Mesés 

(B)irodalom című kiállítás a Collegium Hungaricumban, Bécsben. A Debreceni Irodalom 

Házának magyar és német nyelvű tárlata játékos nosztalgiával hívja életre a népmesék világát 

és az úgynevezett retro mesék hőseit. 

 
 

 

Elektronikus sajtó 

 

Határok nélkül 

2019. május 8. – Kossuth Rádió 

 

Az erdélyi magyaroknak is ott kell lenniük az Európai Parlamentben, ahol az EU 

átalakításáról döntenek – mondta Kelemen Hunor azon a kolozsvári sajtótájékoztatón, 

amelyet ma Orbán Viktor miniszterelnökkel közösen tartott. Az RMDSZ meghívására 

kétnapos erdélyi körútra érkezett a magyar kormányfő, és az európai parlamenti választásról 

tárgyal a Szövetség vezetőivel. Szilágyi Szabolcs összeállítása.  
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https://nepujsag.net/muravidek/6911-fel%C3%BAj%C3%ADtott-%C3%B6r%C3%B6ks%C3%A9g%C3%BCnk.html
https://volksgruppen.orf.at/magyarok/stories/2980380/
https://www.mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth?date=2019-05-08_18-02-00&enddate=2019-05-08_18-40-00&ch=mr1
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Amit itt látunk, az egy párját ritkító magyar siker – mondta Szijjártó Péter külgazdasági és 

külügyminiszter a Vajdaságban, ahol a magyar kormány támogatásából megépült két 

fejlesztés adott át rendeltetésének. Ternovácz István összeállítása Szerbia egyik legnagyobb 

takarmánygyártó vállalatának, a csantavéri Gebi Kft.-nek az új topolyai telephelyén készült. A 

számok, amit hallani fognak, magukért beszélnek. 

 

Az Úz-völgyi haditemető körül kirobban botrány egy súlyos problémára is rávilágított, ami jó 

évtizede lappang, de máig megoldatlan. Hol is van a székelyföldi települések határa? Mert a 

jól meghatározható történelmi határ mentén ma is zajlik a területfoglalás. A határmenti 

települések polgármesterei évek óta húzódó pereket folytatnak az áldatlan helyzet felszámolás 

ara. A kérdés nem a törvényesség, hanem az,, hogy kinek fogy el hamarabb a türelme? Oláh-

Gál Elvira összeállítása. 

 

Az év első két hónapjában több mint 4600 fővel csökkent Erdély népessége. A természetes 

fogyáshoz egyaránt hozzájárult a születésszám-csökkenés és a halálozások számának 

növekedése. Az adatok között régiónként és azon belül is jelentős különbségek 

tapasztalhatók. A Székelyföld például az egyetlen régió, ahol nőtt a születések száma, míg a 

Partiumban csökkent a halálozások száma. A népesség számának alakulását nagy mértékben 

befolyásolja az egyes régiók lakosságának korszerkezete. Az Erdélystat kutatási 

eredményeiről Lehőcz László Kapitány Balázs demográfust kérdezte. 

 

A borsi Rákóczi kastély – a határon túli magyar műemlékvédelem kiemelt 

helyszíne.  Folytatódik a kastély felújítása, amelynek első üteme április végén zárult le. 

Kedden bejárással egybekötött sajtótájékoztatót tartottak Borsiban,  itt készült Ternovácz 

Fanni összeállítása, amelyben elsőként Diószegi Lászlót, a II.Rákóczi Ferenc nonprofit 

szervezet igazgatóját halljuk.  

 

Felavatták Szobránc leghíresebb egykori lakójának, gróf Sztáray Irmának a felújított sírját. A 

város, a járás és a katolikus egyház szervezésében a hétvégén kiállítással egybekötött 

emlékünnepséget tartottak, majd a Kassai Egyházmegye püspöke felszentelte Erzsébet 

királynő udvarhölgyének a felújított sírját. Érdemes megjegyezni, hogy a szobránciak azzal is 

kifejezték tiszteletüket az egykori jótevőjüknek, hogy nem változtatták meg a nevét, a Sztáray 

Irma-emlékünnepségre szóló meghívón a nevet magyar helyesírással írták. A sír 

helyreállításáról, a Sztáray családról a felújítás egyik közreműködőjét, a magyar emlékek 

szlovákiai kutatóját és őrzőjét, Köteles Lászlót kérdezte Haják Szabó Mária. 

 

 

 


