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Nyomtatott és online sajtó 
 

Orbán Viktor Kerelőszentpálon: a közép-európai népeknek az együttműködés 
útját kell választaniuk 
2019. május 10. – MTI, Krónika, transindex.ro, maszol.ro, Erdély Ma, Bihari Napló, 

szekelyhon.ro 

Magyarország arra fordítja az erejét, hogy erősítse a közép-európai együttműködést, és 

mindenki jól jár, aki a magyarokkal együttműködik – mondta Orbán Viktor miniszterelnök 

pénteken a Maros megyei Kerelőszentpálon. A kormányfő beszédet mondott az UBM Feed 

Romania takarmánykeverő üzemének avatóünnepségén, a Maros megyei településen. Orbán 

Viktor kiemelte: Szerbiával és Szlovákiával már kiváló gazdasági együttműködést valósított 

meg Magyarország, de nem behozhatatlan a hátrány a magyar–román viszonyrendszerben 

sem. „Ha vannak vállalkozó kedvű beruházók, nagy lendületet kaphat a magyar–román 

gazdasági együttműködés” – tette hozzá. Orbán Viktor kifejtette: Közép-Európa nemzetekből 

áll, és nem halasztható tovább annak felismerése, hogy ezek a népek sorsközösségben 

vannak, és vannak érdekek, amelyek összekapcsolják őket, ezért az együttműködés útját kell 

választaniuk. 

 

Orbán Viktor meglátogatta a Székelyföldi Jégkorong Akadémiát 
2019. május 10. – MTI, Krónika, maszol.ro 

Orbán Viktor pénteken meglátogatta a csíkkarcfalvi Székelyföldi Jégkorong Akadémiát. A 

miniszterelnököt az akadémia növendékei fogadták, a kormányfő többükkel kezet fogott, és 

közös fényképek is készültek a mezt viselő jégkorongozókkal. A látogatás végén a gyerekek 

Orbán Viktor, illetve az akadémia szakmai stábjának tagjaival közösen elénekelték a székely 

himnuszt. A január 18-án átadott Székelyföldi Jégkorong Akadémia orvosi és módszertani 

központja a magyar állam 640 millió forintos támogatásával épült fel. 

 

Varga: a magyarságnak együtt kell dolgoznia, hogy az erősödő nemzetek közé 
tartozzon 
2019. május 10. – MTI, Magyar Nemzet, Lokál, fidesz.hu,  Mandiner, Hír Tv, Gondola 

A magyarságnak itthon és külhonban is minden területen együtt kell dolgoznia azért, hogy a 

jövőben is az erősödő nemzetek sorába tartozzon – mondta Varga Mihály pénzügyminiszter 

pénteken, az V. Székelyfesztivál megnyitóján, a budai Millenárison. Hozzátette: az elmúlt 

évek kormányzati döntéseinek köszönhetően mára ismét élővé vált az összeköttetés a határon 

túli és az anyaországi magyarság között. Egyre több területen alakulnak ki és erősödnek meg 

a gazdasági kapcsolatok, egyre jobb az együttműködés az oktatás és a kultúra területén, és 

mindez magával hozza, hogy egyre többen utaznak üzleti és turisztikai célból az 

anyaországba, illetve innen a Kárpát-medence különböző területeire. A kapcsolatépítésben 

kiemelt szerepe van a külhoni magyarok szülőföldön való boldogulását támogató 

programoknak és az egységes Kárpát-medencei gazdasági tér kialakításának. 
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https://kronika.ro/erdelyi-hirek/orban-viktor-kereloszentpalon-a-kozep-europai-nepeknek-az-egyuttmukodes-utjat-kell-valasztaniuk
https://kronika.ro/erdelyi-hirek/orban-viktor-kereloszentpalon-a-kozep-europai-nepeknek-az-egyuttmukodes-utjat-kell-valasztaniuk
https://kronika.ro/erdelyi-hirek/orban-viktor-meglatogatta-a-szekelyfoldi-jegkorong-akademiat
https://magyarnemzet.hu/gazdasag/varga-mihaly-a-magyarsagnak-egyutt-kell-dolgoznia-hogy-az-erosodo-nemzetek-koze-tartozzon-6913151/
https://magyarnemzet.hu/gazdasag/varga-mihaly-a-magyarsagnak-egyutt-kell-dolgoznia-hogy-az-erosodo-nemzetek-koze-tartozzon-6913151/


 

 

 

Napi Nemzetpolitikai Sajtószemle – 2018. május  13. 
2 

 
Szilágyi Péter: 2010 óta sokkal erősebbé vált az anyaország és a diaszpóra 
kapcsolata 
2019. május 11. – MTI, Origo, Magyar Nemzet, hirado.hu, Lokál, beol.hu, zaol.hu  

2010 óta jelentős változás állt be a nemzetpolitikában, ezen belül az anyaország és a diaszpóra 

kapcsolata sokkal erősebbé vált - jelentette ki Szilágyi Péter, a Miniszterelnökség 

nemzetpolitikáért felelős miniszteri biztosa a Nyugat-európai Országos Magyar Szervezetek 

Szövetsége budapesti közgyűlésén. Szilágyi Péter hangsúlyozta: az elmúlt kilenc évben 

komoly előrelépések történtek, egyre több programot kínálnak a nyugat-európai, az amerikai 

és az ausztráliai magyarságnak, valamint minden olyan régiónak, ahol élnek magyarok. A 

miniszteri biztos világnemzetnek nevezte a magyart, mivel a 15 milliós magyarság a világ 

minden pontján megtalálható. Véleménye szerint a 2010 óta elindult programok kellőképpen 

megszólítanak minden olyan, diaszpórában élő magyart, aki szeretné megélni magyarságát. 

 

Miniszteri biztos: a magyar jövőnek a pedagógusok is a biztosítékai 
2019. május 11. – MTI, Magyar Nemzet, Lokál, Szóljon, OrientPress 

A jövő zálogai a gyermekek, a magyar jövőnek pedig a pedagógusok is a biztosítékai – mondta 

Szilágyi Péter, nemzetpolitikáért felelős miniszteri biztos az Év tanára díjátadón szombaton, 

Budapesten. A rendezvényen anyaországi és külhoni pedagógusokat díjaztak. Szilágyi Péter 

kiemelte: a magyar kormány egységes nemzetben gondolkodik, ugyanolyan fontosnak tartja, 

hogy Debrecenben, Székelyudvarhelyen és Zentán is biztosított legyen minden magyar 

gyermek számára az anyanyelvi oktatás. A kabinet nemzetpolitikai céljai között ez kiemelt 

helyen szerepel – mondta a miniszteri biztos. Hozzátette: a külhoni régiókban elsődleges 

feladat, hogy felállítsák azokat az intézményi kereteket, amelyek között a magyar nyelvű 

oktatás biztosított lehet. 

 

Szili: támogatandó az európai kisebbségi fejlesztési régió kialakítására irányuló 
kezdeményezés 
2019. május 11. – MTI, hirado.hu, Magyar Nemzet, Origo, Lokál 

Támogatandó a Székely Nemzeti Tanácsnak egy európai kisebbségi fejlesztési régió 

kialakítására irányuló kezdeményezése, annál is inkább, mert az Európai Unióban 60 millió 

ember, vagyis a közösség lakosságának csaknem 10 százaléka él kisebbségi sorban – mondta 

Szili Katalin, a határon túli magyarság autonómiaügyeiért felelős miniszterelnöki megbízott 

szombaton Budapesten. A Nyugat-Európai Országos Magyar Szervezetek Szövetségének 

(NYEOMSZSZ) közgyűlésén elhangzott, hogy a szövetség, illetve a határon túli magyar pártok 

támogatják a polgári kezdeményezést, amelyet szombaton indítottak el az erdélyi Székely 

Majálison. Céljuk, hogy hét tagállamból legalább egymillió aláírást gyűjtsenek össze, s így az 

EU kötelező jelleggel foglalkozzon a kezdeményezéssel. Szili Katalin hangsúlyozta: a határon 

túli magyarság autonómiatörekvései szempontjából is fontos kérdés, hogy az európai 

parlamenti (EP-) választáson azok a politikai erők kerüljenek többségbe, akik nem az európai 

egyesült államokban, hanem a nemzetek Európájában gondolkodnak. 
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A Székely Nemzeti Tanács elindította a nemzeti régiók európai polgári 
kezdeményezés aláírásgyűjtését 
2019. május 11. – MTI, Krónika, Erdély Ma, transindex.ro, maszol.ro, Bihari Napló 

A marosszéki Makfalván 11. alkalommal megszervezett Székely Majálison indította el a 

Székely Nemzeti Tanács (SZNT) a nemzeti régiókról szóló európai polgári kezdeményezés 

támogató aláírásainak az összegyűjtését. Az aláírásgyűjtő íveket elsőkként az SZNT állandó 

bizottságának a tagjai, és az erdélyi magyar pártok jelen lévő vezetői írták alá. A 

kezdeményezés akkor kerülhet az Európai Bizottság asztalára, ha 2020. május 6-ig az 

Európai Unió egymillió állampolgára támogatja aláírásával. Az aláírásoknak legkevesebb hét 

országban kell meghaladniuk egy az illető ország lakosságához arányított küszöbértéket.  

 

Gyermekotthonoknak adott át magyar vállalkozói adományt és tájházat avatott 
Grezsa István Kárpátalján 
2019. május 10. – MTI, Promenád, Kárpáthír 

Nyolcmillió forint összértékű, mosószerből és tartós élelmiszerekből álló csomagokat – 

Rusznyák László, nyíregyházi vállalkozó adományát – adott át ünnepélyes keretek közt 

három kárpátaljai gyermekotthonnak és egy segélyszervezetnek az adományozóval közösen 

Grezsa István kormánybiztos pénteken az ungvári járási Nagydobronyban, ahol magyar 

kormánytámogatással létesült tájházat is felavatott. Az Irgalmas Samaritánus 

Gyermekotthonban tartott ünnepségen mondott beszédében Grezsa István, Szabolcs-

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

Óvodafejlesztési Program koordinálásáért felelős miniszteri biztos hangsúlyozta, nagyon örül 

annak, hogy nem csak a magyar kormány nyújt támogatást Kárpátaljának, hanem mások 

mellett anyaországi vállalkozók is. Rusznyák László és felesége nagylelkű adománya is jelzi, 

hogyan valósul meg a gyakorlatban a nemzeti összetartozás politikája – tette hozzá. 

 

Budapesti pontosítás: nem szavazhatnak levélben a romániai magyarok az EP-
választáson magyarországi jelöltekre 
2019. május 10. – MTI, Krónika 

A sajtóban megjelent információkkal ellentétben nem szavazhatnak levélben a romániai 

magyarok az Európai Parlament magyar tagjainak választásán – mondta a Nemzeti 

Választási Iroda (NVI) elnöke pénteki, budapesti sajtótájékoztatóján. Pálffy Ilona közölte: az 

EP-választáson azok a magyar választópolgárok szavazhatnak levélben, akiknek sem 

Magyarországon, sem más uniós tagállamban nincs lakcímük. Vagyis a romániai, szlovákiai 

magyarok nem szavazhatnak magyar listákra, csak a lakcímük szerinti tagállam EP-listáira. 

Éppen ezért az NVI nem is küldött a romániai magyar állampolgároknak szavazási 

levélcsomagot – hangsúlyozta a választási iroda vezetője. 
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Úzvölgyi katonatemető: a magyar Honvédelmi Intézet szerint a román fél 
rendre halogatja az ügyek elintézését  
2019. május 10. – transindex.ro 

A legújabb fejlemények szerint nem avatható fel az úzvölgyi katonatemetőben a román 

katonák emlékműve és parcellája, mivel a dormánfalvi polgármester nem járt el törvényesen 

azok kivitelezésénél. A nagy mértékű felháborodást kiváltó ügyben korábban azzal a kérdéssel 

fordult a transindex.ro a magyar hadisírok, katonai temetők, emlékművek gondozásával 

megbízott, a magyar Honvédelmi Minisztérium alá tartozó Honvédelmi Intézet és 

Múzeumhoz (HM HIM), hogy ők milyen lépéseket tehetnek a temető megóvásáért. 

 

"A magyarokból még nem tudtam kiábrándulni": kisebbségkutatókkal készült 
interjúkötetet mutattak be  
2019. május 10. – transindex.ro 

Filep Tamás Gusztáv 2013 őszén kezdett neki interjúsorozatának, melyet kisebbségkutatókkal 

készült folytatni. Az interjúk először a Pro Minoritate folyóirat hasábjain jelentek meg, hogy 

később egybeszerkesztve, lábjegyzetekkel ellátva könyvformában is napvilágot láthassanak. 

Az Azt hittem egykor, hogy csapatmunkában veszek részt című, a Kriterion Könyvkiadónál 

megjelent könyvet Kolozsváron, az ünnepi könyvhét keretein belül az interjúkat készítő Filep 

Tamás Gusztáv és két további „megszólaló”, Gidó Attila és Kiss Tamás jelenlétében mutatták 

be a Minerva-házban. A beszélgetőket H. Szabó Gyula, a Kriterion Kiadó igazgatója kérdezte.  

 

Magyar középiskolások: nem kell ódzkodni a román nyelv tanulásától  
2019. május 10. – maszol.ro 

Nem az a kérdés, hogy fel kell-e mérni vagy sem a magyar tanulók román nyelvtudását, 

hanem az, hogy a vizsgáztatás és az ország nyelvének az oktatása hogyan történik – vélekedett 

a Maszolnak a Romániai Magyar Középiskolások Szövetségének (MAKOSZ) elnöke. Domokos 

Ferenccel a Magyar Polgári Párt (MPP) tanügyi törvényt módosító indítványának apropóján 

beszélgettek, amely a 6. osztály végén megszervezett felmérők esetében, a 8. osztály végén 

tartott képességvizsgán, valamint az érettségi vizsgán is eltörölné a román nyelv és irodalmat 

a kisebbségi diákok vizsgatantárgyai közül.  

 

Hiába kérik, nem Szent László szobra kerül Nagyvárad főterére  
2019. május 10. – maszol.ro 

Nagyváradon hamarosan megkezdik a Vitéz Mihály-szobor leszerelését, miután május 6-án a 

nagyváradi polgármesteri hivatal megkapta a kulturális minisztérium engedélyét a szobor 

elköltöztetésére, tájékoztatott az önkormányzat sajtószolgálata. A Nagyváradi Egyetemmel 

kötött protokollum alapján a szobrot a képzőművészeti karon tárolják, és elvégzik a felújítását 

is. A szobor a későbbiekben az Emanuil Gojdu térre kerül, az ortodox katedrális elé, amihez 

szintén megkapták a kulturális tárca jóváhagyását. Az RMDSZ az elmúlt években többször is 

javasolta, hogy Szent László király szobrot kapjon a város főterén, április 20-i közleményük 

szerint pedig az Erdélyi Magyar Néppárt képviselői is iktattak a polgármesteri hivatalnál egy 
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petíciót, amelyben ugyanezt kérik. A novemberi tanácsülésen Kirei Melinda RMDSZ-es 

frakcióvezetőnek adott válaszában a polgármester leszögezte: Szent László királynak két 

szobra is van a római katolikus bazilika mellett, a harmadik pedig a várban kap majd helyet.  

 

Úzvölgyi katonatemető – elhalasztotta a dormánfalvi polgármester a román 
emlékmű felavatását 
2019. május 11. – MTI, Krónika, transindex.ro, maszol.ro, Bihari Napló, szekelyhon.ro 

Elhalasztotta Constantin Toma, Dormánfalva polgármestere az úzvölgyi katonai temető 

román parcellájának a május 17-re tervezett felavatását. A polgármester a Mediafax 

hírügynökség tudósítóját tájékoztatta a halasztásról. Megjegyezte: az emlékműavatás új 

időpontját később fogják kijelölni és nyilvánosságra hozni. A polgármester az európai 

parlamenti választások kampányára hivatkozott. Kijelentette: azt szeretné, hogy az esemény 

örömet okozzon mindenkinek, akinek hősi halottai nyugszanak a temetőben. Constantin 

Toma azt is közölte, hogy döntését sajtótájékoztatón jelentette be szombaton. A Dormánfalvi 

polgármesteri hivatal honlapján azonban továbbra is a május 17-re kijelölt emlékműavató 

meghívója jelenik meg a főoldalon. 

 

Kelemen Hunor az úzvölgyi katonatemető ügyéről: a román hatóságoknak 
felelősségük van a kegyeletsértés megfékezésében  
2019. május 11. – transindex.ro, maszol.ro 

Az úzvölgyi temetőben nyugvó magyar katonák kegyeletsértéséről Kelemen Hunor a román 

kormányfővel, a parlament két házának elnökével, a belügyminiszterrel és a kulturális 

miniszterrel is tárgyalt a héten. Az RMDSZ elnöke erről Csíkszeredában, a Magyar Ügyek 

Házának avatóünnepségén beszélt. Az intézmény otthont biztosít a Pro Economica 

Alapítvány székelyföldi ügyintézésének, az Eurotrans Alapítvány honosítási munkálatainak és 

a Székely Gazdaszervezetek Egyesülete fogadóirodájának.  

 
Hegedüs Csilla: példaértékű a Bethlen Gábor Kollégium  
2019. május 11. – maszol.ro 

Az anyanyelvi oktatás fontosságáról és az uniós támogatások fontosságáról beszélt Hegedüs 

Csilla, az RMDSZ európai parlamenti képviselőjelöltje a Körősi Csoma Sándor Anyanyelvi 

Vetélkedő hivatalos megnyitóján pénteken, Nagyenyeden, derül ki az RMDSZ közleményéből. 

„Gyermekeink akkor fejlődnek, akkor szívják magukba a legtöbb tudást, akkor válnak 

versenyképessé, ha anyanyelvünkön tanulnak. Ezért az a célunk, hogy uniós törvény 

garantálja anyanyelvhasználatunkat, a román állam ne korlátozhassa ennek használatát az 

oktatásban. Ezért májusban az erős magyar képviseletre kell szavaznunk, hogy 

kiharcolhassuk az őshonos kisebbségeket védő európai törvényt” – mondta el a politikus.  
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https://kronika.ro/erdelyi-hirek/uzvolgyi-katonatemeto-elhalasztotta-a-dormanfalvi-polgarmester-a-roman-emlekmu-felavatasat
https://kronika.ro/erdelyi-hirek/uzvolgyi-katonatemeto-elhalasztotta-a-dormanfalvi-polgarmester-a-roman-emlekmu-felavatasat
http://itthon.transindex.ro/?hir=55423&Kelemen_Hunor_az_uzvolgyi_katonatemeto_ugyerol_a_roman_hatosagoknak_felelosseguk_van_a_kegyeletsertes_megfekezeseben
http://itthon.transindex.ro/?hir=55423&Kelemen_Hunor_az_uzvolgyi_katonatemeto_ugyerol_a_roman_hatosagoknak_felelosseguk_van_a_kegyeletsertes_megfekezeseben
https://www.maszol.ro/index.php/belfold/111618-hegedus-csilla-peldaertek-a-bethlen-gabor-kollegium
https://www.maszol.ro/index.php/belfold/111618-hegedus-csilla-peldaertek-a-bethlen-gabor-kollegium
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Egyre több diák megy külföldre tanulni a ballagást követően 
2019. május 11. – szekelyhon.ro 

Az európai trendeket követve lehetne ugyan még növelni a továbbtanulás arányát, de ennek 

csak akkor  volna értelme, ha a növelés a munkaerőpiaci igényekkel összhangban történne – 

nyilatkozta a szekelyhon-ro-nak a középiskolát befejező fiatalok továbbtanulási arányáról 

készült tanulmány eredményéről Hargita megye főtanfelügyelője, aki szerint a legfontosabb, 

hogy a tanulmányaikat befejező fiatalok lehetőleg szakmájuknak megfelelő állást találjanak. 

Akár szakmunkásokként, akár egyetemi okleveles munkavállalókként. 

 

Tiltakozik a Magyar Unitárius Egyház az úzvölgyi katonatemetőben történt 
kegyeletsértés ellen 
2019. május 12. – Krónika, Erdély Ma 

A Magyar Unitárius Egyház Képviselő Tanácsának Elnöksége szombati keltezésű 

állásfoglalásában leszögezi, hőseink emléke és méltósága mindenki számára egyaránt fontos. 

Amiként mi is tiszteletben tartjuk más nemzetek hőseinek emlékét, elvárjuk, hogy ne 

háborgassák magyar honvédjeink sírhelyét” – szögezi le a dokumentum. A Magyar Unitárius 

Egyház támogatásáról biztosítja mindazon kezdeményezéseket és erőfeszítéseket, amelyek 

békés, de határozott úton biztosítják a közelmúltbeli erőszakos beavatkozások előtti állapotok 

teljes körű visszaállítását. 

 

Ne bántsd a magyart! – több ezren imádkoztak és tiltakoztak a román 
temetőfoglalás ellen az úzvölgyi sírkertben 
2019. május 12. – Krónika 

Mintegy 2500-an gyűltek össze vasárnap a Csíkszentmárton önkormányzata által gondozott 

úzvölgyi katonai sírkertben azon az ökumenikus tábori istentiszteleten, amelyen a 

szomszédos dormánfalvi önkormányzat önkényes „temetőfoglalása” ellen tiltakoztak 

békésen. A székely és magyar zászlókat lobogtató résztvevők közös nyilatkozatot fogadtak el, 

amelyben követelik: azonosítsák és vonják felelősségre az osztrák–magyar katonatemető 

felforgatóit, a sírkertet állítsák vissza eredeti formájába, ugyanakkor fékezzék meg a 

magyarellenességet. 

 

Újranyílt a Magyar Ügyek Háza Csíkszeredában  
2019. május 12. – maszol.ro, szekelyhon.ro 

Továbbra is segítséget nyújtanak a honosításban és a magyarországi támogatási 

programokban a csíkszeredai Magyar Ügyek Házában. A Gál Sándor utca 8. szám alatti 

ingatlanban május 11-től helyet kap a Pro Economica Alapítvány területi irodája is, amely az 

erdélyi gazdaságfejlesztést támogatja. A Székelyföldi Falugazdász-hálózat Csík-térségi 

falugazdászai pedig felváltva, naponta tartanak fogadóórát, derül ki a Csíki RMDSZ 

közleményéből. 
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https://szekelyhon.ro/aktualis/egyre-tobb-diak-megy-kulfoldre-tanulni-a-ballagast-kovetoen
https://kronika.ro/erdelyi-hirek/tiltakozik-a-magyar-unitarius-egyhaz-az-uzvolgyi-katonatemetoben-tortent-kegyeletsertes-ellen
https://kronika.ro/erdelyi-hirek/tiltakozik-a-magyar-unitarius-egyhaz-az-uzvolgyi-katonatemetoben-tortent-kegyeletsertes-ellen
https://kronika.ro/erdelyi-hirek/ne-bantsd-a-magyart-n-tobb-ezren-imadkoztak-es-tiltakoztak-a-roman-temetofoglalas-ellen-az-uzvolgyi-sirkertben
https://kronika.ro/erdelyi-hirek/ne-bantsd-a-magyart-n-tobb-ezren-imadkoztak-es-tiltakoztak-a-roman-temetofoglalas-ellen-az-uzvolgyi-sirkertben
https://www.maszol.ro/index.php/belfold/111643-ujranyilt-a-magyar-ugyek-haza-csikszeredaban
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Új külsőt kapott a Segítő Mária-gimnázium bentlakása 
2019. május 12. – szekelyhon.ro 

A csíkszeredai Segítő Mária Római Katolikus Gimnázium Kollégiumának külső és belső 

felújítását valósították meg magyar kormánytámogatásból, a munkálatok költsége 

meghaladta a kétmillió lejt. Tekintettel arra, hogy további fejlesztésekre van szükség, ezért 

hozzávetőleg ugyanekkora összegre készül pályázni az ingatlant ügykezelő Szent Kereszt 

Plébánia és az iskola közössége. 

 
Székely megyék népszerűsítették értékeiket a budapesti Székely Fesztiválon 
2019. május 12. – szekelyhon.ro 

Maros megye a turisztikai értékeit, Hargita megye a Székely termékeit, míg Kovászna megye a 

kulturális és gyógyturizmus lehetőségeit mutatta be Budapesten a vasárnap záruló Székely 

Fesztiválon.  

 
Aknay-tárlatnyitóval rajtolt a XXIV. Bánsági Magyar Napok 
2019. május 12. – Nyugati Jelen 

A temesvári Helios Galériában május 9-én, csütörtökön a Szentendrétől Temesvárig – Aknay 

János művei a Szepessy-gyűjteményben című tárlatnyitóval indult a XXIV. Bánsági Magyar 

Napok rendezvénysorozat. Az utóbbi évek egyik legszínvonalasabb temesvári 

festménykiállítását Szász Enikő, a Temesvári Magyar Nőszövetség elnöke és Novotny 

Tihamér művészeti író nyitották meg, a Kossuth-díjas festő és szobrászművész, Aknay János 

és a gyűjtemény tulajdonosának fia, Szepessy Szabolcs jelenlétében. 

 
Dăncilă: a kormány sürgősségi rendelettel fogadja el a közigazgatási 
törvénykönyvet  
2019. május 12. – transindex.ro, Bihari Napló 

A kormány sürgősségi rendelettel fogja elfogadni a Közigazgatási törvénykönyvet - jelentette 

ki szombat este Szatmárnémetiben Viorica Dăncilă. A kormányfő Szatmár megyei 

polgármesterekkel és vállalkozókkal találkozott. A miniszterelnök szerint rövid időn belül 

elfogadják a jogszabályt, amely 'rendet tesz a közigazgatásban'. Dăncilă szerint 'sokan várják a 

törvénykönyvet', amelyet megtámadtak az alkotmánybíróságon, mert 'mások nem értették 

meg, ennek fontosságát'.  

 
Fontos a jó magyar–román viszony 
2019. május 13. – Krónika 

Cristian Diaconescu volt külügyminiszter szerint stratégiai fontossággal bír a két ország 

számára, hogy jó legyen a magyar–román viszony. A politikus az energetikai együttműködést 

is lényegesnek nevezte, és a versengés helyett a kölcsönös jóhiszeműséget szorgalmazta az 

energiaellátás témájában.   
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https://szekelyhon.ro/aktualis/uj-kulsot-kapott-a-segito-maria-gimnazium-bentlakasa
https://szekelyhon.ro/aktualis/szekely-megyek-nepszerusitettek-ertekeiket-a-budapesti-szekely-fesztivalon
http://www.nyugatijelen.com/jelenido/aknay_tarlatnyitoval_rajtolt_a_xxiv_bansagi_magyar_napok.php
http://www.nyugatijelen.com/jelenido/aknay_tarlatnyitoval_rajtolt_a_xxiv_bansagi_magyar_napok.php
http://itthon.transindex.ro/?hir=55431
http://itthon.transindex.ro/?hir=55431
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Hogyan tovább magyar oktatás? 
2019. május 13. – Krónika 

Hogyan tovább erdélyi magyar oktatás? címmel rendkívüli konferenciát szervezett pénteken 

Marosvásárhelyen az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács a Sapientia Erdélyi Magyar 

Tudományegyetemmel. A rendezvényen erdélyi egyetemi oktatók, tanfelügyelők, a 

tankönyvkiadás szakértői osztották meg tapasztalataikat és a jövővel kapcsolatos 

meglátásaikat.  

 
Román elöl: ki kellett cserélni az emléktáblát 
2019. május 13. – Krónika 

Kénytelen volt lecserélni a háromnyelvű Lósy Schmidt Ede-emléktáblát a sepsiszentgyörgyi 

önkormányzat, olyan módon, hogy a magyar szöveg helyett a román legyen elöl. Az új 

márványtáblán most már elöl román nyelven írja, hogy abban az épületben született az első 

magyar műszaki lexikon szerkesztője, a Magyar Műszaki Múzeum alapítója, ez után 

következik a magyar és végül a német szöveg. A Dan Tanasă által bejegyzett Méltóságért 

Európában Polgári Egyesület tavaly novemberben jelentette fel az önkormányzatot. A 

feljelentő már a Kovászna megyei törvényszéken nyert, és hiába fellebbezett az 

önkormányzat, áprilisban a brassói táblabíróság megerősítette az alapfokú ítéletet: a táblát ki 

kell cserélni. 

 

Újra megszavazták a himnusztörvényt 
2019. május 10. – MTI, Ma7.sk 

A parlament ismét elfogadta az állami jelképekről szóló, SNS által jegyzett 

törvénymódosítást, amely tartalmaz egy a külföldi himnuszok lejátszására és éneklésére 

vonatkozó, vitatott rendelkezést is. A plénum pénteken megtörte Andrej Kiska államfő 

vétóját, aki a jogszabály egészét visszautalta a parlamentnek újratárgyalásra. A törvény 

mellett ezúttal 86 képviselő szavazott. Módosítására nem kerülhetett sor, csupán a jogszabály 

elutasítására vagy újbóli elfogadására. 

 

Menyhárt: Jelenleg csak a vegyes párt képviselői által elkövetett fatális hiba 
kijavítása zajlik 
2019. május 10. – Ma7.sk 

A törvény tervezett „visszamódosítása” nem az egyenjogú állapot megteremtését 

eredményezi, ezért tartjuk elengedhetetlennek a nemzeti szimbólumok szabad használta 

érdekében további lépések megtételét – nyilatkozta a ma7.sk-nak a ma botrányos formájában 

újra elfogadott himnusztörvénnyel összefüggésben Menyhárt József, az MKP elnöke. A 

parlament ismételten elfogadta az állami jelképekről szóló törvényt, ezzel megtörte a 

köztársasági elnök vétóját. A képviselők azt is elfogadták, hogy a Most-Híd módosító 

javaslatáról, amellyel a törvény himnuszokra vonatkozó rendelkezését módosítanák, 

gyorsított eljárásban fognak tárgyalni.  A törvénymódosítás elfogadása esetén visszaáll a 
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https://ma7.sk/kozelet/aktualis/ujra-megszavaztak-a-himnusztorvenyt
https://ma7.sk/kozelet/menyhart-jelenleg-csak-a-vegyes-part-kepviseloi-altal-elkovetett-fatalis-hiba-kijavitasa-zajlik
https://ma7.sk/kozelet/menyhart-jelenleg-csak-a-vegyes-part-kepviseloi-altal-elkovetett-fatalis-hiba-kijavitasa-zajlik
https://ma7.sk/kozelet/menyhart-jelenleg-csak-a-vegyes-part-kepviseloi-altal-elkovetett-fatalis-hiba-kijavitasa-zajlik
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korábbi jogállapot, vagyis a himnusz elhangzása, illetve eléneklése kapcsán nem lehet majd 

bírságolni. Menyhárt József szerint ez azonban – ha a jelképhasználat kérdését tekintjük – 

nem jelent semmiféle előrelépést ezen a területen, hisz a magyar zászló használatát továbbra 

is törvény tiltja a sportrendezvényeken.  

 

Szijjártó Péter a Magyar7-nek: Esély van az Európai Unió megváltoztatására 
2019. május 10. – Ma7.sk 

El fog dőlni, hogy Európa a migráció által megváltoztatott összetételű lakosságú országok 

közössége lesz a jövőben, vagy a keresztény hagyományaira büszke, erős nemzeti identitással 

rendelkező tagállamokra épülő Európai Unió jön létre – hangsúlyozta Szijjártó Péter a május 

végi európai parlamenti választások kapcsán. A magyar kormány külgazdasági és 

külügyminisztere a Magyar7-nek a szlovák–magyar viszonyt terhelő érzékeny kérdésekről és 

a himnuszügyről is nyilatkozott. 

 

Az egész magyar nemzet képviseletében 
2019. május 10. – Ma7.sk 

Az elmúlt választási időszakban az Európai Parlamentben a Fidesz fontos szerepet töltött be 

az Európai Néppárt frakciójában, a negyedik legerősebb nemzeti képviselet volt. Mivel 2014-

ben nemzeti listát állított, mandátumhoz jutott és a frakcióban dolgozott Bocskor Andrea, 

Tőkés László és Deli Andor is egyes külhoni magyar közösségek képviseletében. Ajánlatot 

kapott 2014-ben az MKP is, hogy Csáky Pál is szerepeljen a listán, de ezt ő visszautasította. 

Erről is kérdezték a felvidéki EP-képviselőt. 

 

Az MKP tiltakozást szervez a párkányi Štúr-szobor ellen 
2019. május 10. – Ma7.sk 

A Magyar Közösség Pártja Párkányi Helyi Szervezete május 11-én, szombaton 13.30 órára 

tiltakozó nagygyűlésre hív mindenkit, aki úgy gondolja, hogy Ľudovít Štúr szobra nem a 

párkányi Duna-parti sétányra való. A párt helyi szervezete márciusban egy nyilatkozatot adott 

ki, amely leírják, azért tartják veszélyesnek és indokolatlannak az ilyen, magyarok és 

szlovákok közti békés együttélést mérgező lépéseket, mert nem közösségi kezdeményezésként 

született. "Nem a városban elő szlovák nemzetiségű közösség többségi akaratának 

megnyilvánulásaként kerülhet Ľ. Štúr szobra a Duna-parti sétányra, hanem szélsőséges 

emberek csoportosulásának kezdeményezésére, akik közt az ország legextrémebb pártjának 

listáján indult helyi, szerencsére leszerepelt, alig-alig támogatott képviselőjelölt is akad" - 

olvasható a korábbi nyilatkozatban. 

 
Bemutatkoztak az MKP EP-képviselőjelöltjei a Bodrogközben is 
2019. május 10. – Ma7.sk, Felvidék Ma 

Május 9-én a királyhelmeci városháza nagytermében találkozhatott a közönség az MKP 

színeiben induló EP-jelöltek közül Gergely Papp Adriannával, Csáky Pállal, Berényi Józseffel, 

Baranyai Zsolttal és Hajdók Bencével, akiket a párt járási elnöke, Furik Csaba mutatott be a 
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https://ma7.sk/kozelet/aktualis/esely-van-az-europai-unio-megvaltoztatasara
https://ma7.sk/kozelet/aktualis/az-egesz-magyar-nemzet-kepviseleteben
https://ma7.sk/kozelet/aktualis/az-egesz-magyar-nemzet-kepviseleteben
https://ma7.sk/tajaink/az-mkp-tiltakozast-szervez-a-parkanyi-stur-szobor-ellen
https://ma7.sk/tajaink/az-mkp-tiltakozast-szervez-a-parkanyi-stur-szobor-ellen
https://ma7.sk/tajaink/bemutatkozott-az-mkp-ep-kepviselojeloltjei-a-bodrogkozben
https://ma7.sk/tajaink/bemutatkozott-az-mkp-ep-kepviselojeloltjei-a-bodrogkozben
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nagyérdeműnek. Elsőként az egyetlen megjelent női jelölt kapott szót, aki egyúttal Debrőd 

polgármesterasszonya. Gergely Papp Adrianna leszögezte: a választásokon nem pártok 

rivalizálásáról van most szó, hanem annak az iránynak a meghatározásáról, amely irányba 

Európa jövője halad majd. Ha nem leszünk ott a döntéseknél, mások határoznak majd 

jövőnkről, helyettünk. 

 

Nagy: közösen azt is tudjuk kezelni, amit a tagországok külön-külön nem 
2019. május 11. – Új Szó 

Nagy József sajnálatosnak tartja, hogy az EP-választáson való részvétel épp a déli járásokban 

kiugróan alacsony. A küszöbön álló EP-választás apropóján Nagy Józseffel, a Híd uniós 

parlamenti képviselőjével beszélgettek. Többek közt arról is kérdezték, hogy milyen lehetőség 

van a Híd és az MKP közeledésére Brüsszelben. 

 

Itt az újabb parlamenti szarvashiba: egy érthetetlen törvény miatt akár a 
magyar EP-képviselet is veszélybe kerülhet 
2019. május 11. – Ma7.sk 

A regionális pártokra nézve komoly veszélyekkel járó törvényt fogadott el a szlovák 

parlament. A javaslatot megszavazták a Híd képviselői is. Mint az széles körben ismert, míg a 

legutóbbi, 2014-es EP-választáson még 13 európai parlamenti képviselőt, addig most már 

eggyel többet, 14-et választunk. Azért bővült eggyel Szlovákia képviselőinek a száma, mert az 

Európai Parlament arra számított, hogy a május 25-ei választások idejére Nagy-Britannia 

már elhagyja az EU-t és a britek képviselői helyei közül egyet megkapott Szlovákia is. 

 

Csáky: az uniónak reformokra van szüksége 
2019. május 12. – Ma7.sk 

A radikalizmus előretörésével minden bizonnyal bonyolultabb lesz az Európai Parlament - 

mondta el Csáky Pál Európai Parlamenti képviselő-jelölt a TASR hírügynökségnek. Csáky Pál 

ugyan egyetért abban, hogy az Európai Unió nem problémamentes, de a Brüsszelt érintő 

populista kritikákat elutasítja. Szerinte fontos a megoldások keresése. A hírügynökségnek 

készített beszélgetés során azt is elmondta, olyan analízis kidolgozását javasolja, amely 

rámutat arra, mi működik az EU-ban és mi nem. A kompetenciák újbóli elosztását is 

javasolná, mivel némelyiket nemzeti, illetve regionális szintre utaltatná vissza. 

 

Bugár hajlandó lemondani az elnökségről, ha a párt érdekei megkívánják 
2019. május 12. – Ma7.sk, Körkép 

Több témában is más véleményen voltak a Markíza televízió Testre mért kérdések című 

politikai vitaműsorában Bugár Béla, a Most-Híd elnöke és Veronika Remišová, az OĽaNO 

képviselői klubjának vezetője. Máshogy látják Andrej Kiska külföldi megnyilvánulásait, ahogy 

Danko oroszországi szerepléséről is más a véleményük. Bugár Béla rosszallását fejezte ki 

Andrej Kiska köztársasági elnök Szlovákiát érintő kritikáiról. „Még ha igaza is van, a 

köztársasági elnöknek az a dolga, hogy megvédje az országot külföldön. De ő nem ezt teszi” - 
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https://ujszo.com/kozelet/nagy-kozosen-azt-is-tudjuk-kezelni-amit-a-tagorszagok-kulon-kulon-nem
https://ma7.sk/kozelet/itt-az-ujabb-parlamenti-szarvashiba-egy-erthetetlen-torveny-miatt-akar-a-magyar-ep-kepviselet-is-veszelybe-kerulhet
https://ma7.sk/kozelet/itt-az-ujabb-parlamenti-szarvashiba-egy-erthetetlen-torveny-miatt-akar-a-magyar-ep-kepviselet-is-veszelybe-kerulhet
https://ma7.sk/kozelet/aktualis/az-unionak-reformokra-van-szuksege
https://ma7.sk/kozelet/aktualis/bugar-hajlando-lemondani-az-elnoksegrol-ha-a-part-erdekei-megkivanjak
https://ma7.sk/kozelet/aktualis/bugar-hajlando-lemondani-az-elnoksegrol-ha-a-part-erdekei-megkivanjak
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mondta. Remišová szerint a köztársasági elnöknek joga van igazat mondani. Szlovákia rossz 

hírnevét ugyanis a jelenlegi kormánykoalíció ténykedései alapozzák meg” - tette hozzá. 

 
Erőszakos névadást nem lehet erőszakos szoborállítással legitimálni 
2019. május 12. – Ma7.sk 

Vasárnap leplezték le Párkányban Ľudovít Štúr szlovák nemzetébresztő szobrát, mely 

egyszerre a helyi lakosság szándékos provokálása és egyben Štúr személyének ismételt 

megalázása - hangsúlyozza a Kétnyelvű Dél-Szlovákia Mozgalom szerkesztőségünkbe 

eljuttatott közleménye. 

 

Párkány: a szobor kicsomagolásával a viszályok is előjönnek 
2019. május 12. – Ma7.sk 

Ezt hangsúlyozta beszédében Menyhárt József a Magyar Közösség Pártjának elnöke azon a 

megmozduláson, ahol a párkányiak a Štúr-szobor felállítása ellen tiltakoztak szombaton. 

„Egyetlen dologra jó ez a szoborállítás, tudatosítja velünk, ha nem fogunk össze, további 

jogainkat nyirbálhatják meg, a hatalom játékszerei leszünk. Nekünk, itt a Dunánál, már nincs 

hova hátrálnunk”- emelte ki az elnök. A tiltakozók menete a Sétáló utcán lévő kopjafától 

indult a Duna-partra egy molinót véve maguk előtt, miszerint Párkány nem egyelő Štúr/ovo/- 

val. 

 

Gazdaságfejlesztés, mint a nemzeti megmaradás európai lehetősége 
2019.május 11. – Pannon RTV 

Gazdaságfejlesztés, mint a nemzeti megmaradás európai lehetősége címmel tartottak tegnap 

este kerekasztal-beszélgetést Bácsföldváron. A kampányrendezvényen a péterrévei 

származású Deli Andor EP-képviselő beszélt az uniós választások tétjéről. Érkeznek a 

Nemzeti Választási Iroda által postázott szavazási levélcsomagok Vajdaságba. A május 26-i 

európai parlamenti választáson a külföldön élő, EU-s tagországban állandó lakcímmel nem 

rendelkező magyar állampolgárok levélben szavazhatnak. 

 

Zentai pedagógus is megkapta az Év tanára elismerést 
2019. május 13. – Magyar Szó, Vajdaság MA, Pannon RTV 

Az Év tanára díjban részesült Gordán Kolos, a zentai Stevan Sremac Általános Iskola oktatója. 

A magyarországi és külhoni pedagógusok számára biztosított rangos elismerés átvétele után 

elmondta: pályatársaival azért választották hivatásukat, mert mindent meg akarnak tenni 

azért, hogy tudástól szétcsattanó fiatalokat engedjenek ki az iskolából. A díj hétvégi átadása 

alkalmából szervezett budapesti ünnepségen az Orbán-kormány nemzetpolitikáért felelős 

miniszteri biztosa elmondta: a jövő zálogai a gyermekek, a magyar jövőnek pedig a 

pedagógusok is a biztosítékai. Szilágyi Péter azt is kiemelte, hogy a kormány Budapesten 

egységes nemzetben gondolkodik. 

 

Fe
lv

id
é

k
 

V
a

jd
a

sá
g

 

https://ma7.sk/kozelet/aktualis/eroszakos-nevadast-nem-lehet-eroszakos-szoborallitassal-legitimalni
https://ma7.sk/kozelet/aktualis/eroszakos-nevadast-nem-lehet-eroszakos-szoborallitassal-legitimalni
https://ma7.sk/tajaink/parkany-a-szobor-kicsomagolasaval-a-viszalyok-is-elojonnek
https://pannonrtv.com/rovatok/politika/gazdasagfejlesztes-mint-nemzeti-megmaradas-europai-lehetosege
https://www.magyarszo.rs/hu/3985/kozelet_oktatas/201770/Zentai-pedag%C3%B3gus-is-megkapta-az-%C3%89v-tan%C3%A1ra-elismer%C3%A9st.htm
https://www.magyarszo.rs/hu/3985/kozelet_oktatas/201770/Zentai-pedag%C3%B3gus-is-megkapta-az-%C3%89v-tan%C3%A1ra-elismer%C3%A9st.htm
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Újra a szórványba látogatott a Katolikus Karitász Orvosmisszió 
2019. május 11. – Vajdadság MA 

Muzslyán második alkalommal látogattak el a magyarországi Katolikus Karitász 

Orvosmisszójának tagjai, akik részben kontrollt végeztek, részben pedig újabb 

szűrővizsgálatokat. Az orvosmisszió tagjai összesen 230 gyermeket és felnőttet vizsgáltak 

meg, 95 gyermek, 95 felnőtt esett át különféle vizsgálatokon, a megjelenteknek körülbelül a 

fele most már kontrollvizsgálatra jött, és első alkalommal a nőgyógyász is fogadta az 

érdeklődőket, 41 hölgynél végeztek rákszűrést. 

 

Magyar cégek mutatkoznak be az újvidéki mezőgazdasági vásáron 
2019. május 11. – Vajdaság MA 

 Magyar cégek mutatkoznak be az újvidéki mezőgazdasági vásáron - A cikkhez tartozó kép 

A CED Közép-európai Gazdaságfejlesztési Hálózat Nonprofit Kft. közreműködésével 24 

magyarországi cég képviselteti magát a 86. alkalommal megrendezett újvidéki nemzetközi 

mezőgazdasági vásáron május 11-17. között. A CED tájékoztatása szerint a vásár a régió egyik 

legmeghatározóbb mezőgazdasági és élelmiszeripari szakkiállítása, ezért kiemelt figyelmet 

fordítanak a magyar vállalkozói jelenlét biztosítására. 

 

Május 18-án rendezik meg a VII. Vajdasági Vágtát 
2019. május 10. – Vajdaság MA 

Május 18-án a Topolya melletti zobnaticai lóversenypályán tartják meg a VII. Vajdasági 

Vágtát, mely ezúttal is a Budapesten, a Hősök terén esedékes Nemzeti Vágta előfutama lesz 

egyben. A vágta első három helyezettje képviseli majd Vajdaságot októberben a Hősök terén, 

a Nemzeti Vágtán. Erről sajtótájékoztató keretében számoltak be a szervezők. 

 

Kihasználni a falusi turizmus lehetőségeit 
2019.május 12. – Pannon RTV 

A falusi turizmus fejlesztésére számos lehetőség van Közép-Bánátban is. Ez megerősítheti a 

magyar családokat, mérsékelheti az elvándorlást. Az ágazat fejlesztéséhez hozzájárulnak a 

Prosperitati Alapítvány pályázatai is – hangzott el az Erzsébetlakon megtartott közösségi 

találkozón. Erzsébetlak a Császár-tó természetvédelmi rezervátum és a muzslyai rét 

szomszédságában fekszik, a Bega és a Tisza és az écskai halastavak határolják. A földek 

nehezen művelhetők, viszont a falusi turizmus lehetőségei kihasználatlanok. Éppen ezért 

nagy volt az érdeklődés a témával foglalkozó közösségi találkozó iránt. 

 

Grezsa: a magyar kormánynak kötelessége minden kárpátaljai közösségen 
segíteni 
2019. május 12. – MTI, Origo.hu, ATV, hirado.hu, Magyar Nemzet, Propeller  

Függetlenül attól, hogy milyen a viszony Budapest és Kijev között, a magyar kormánynak 

kötelessége minden kárpátaljai közösségen segíteni - jelentette ki Grezsa István miniszteri 
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https://www.vajma.info/cikk/vajdasag/23663/Ujra-a-szorvanyba-latogatott-a-Katolikus-Karitasz-Orvosmisszio.html
https://www.vajma.info/cikk/vajdasag/23660/Magyar-cegek-mutatkoznak-be-az-ujvideki-mezogazdasagi-vasaron.html
https://www.vajma.info/cikk/vajdasag/23657/Majus-18-an-rendezik-meg-a-VII_-Vajdasagi-Vagtat.html
https://www.vajma.info/cikk/vajdasag/23657/Majus-18-an-rendezik-meg-a-VII_-Vajdasagi-Vagtat.html
https://pannonrtv.com/rovatok/gazdasag/kihasznalni-falusi-turizmus-lehetosegeit
https://www.origo.hu/nagyvilag/20190512-a-magyar-kormanynak-kotelessege-minden-karpataljai-kozossegen-segiteni.html
https://www.origo.hu/nagyvilag/20190512-a-magyar-kormanynak-kotelessege-minden-karpataljai-kozossegen-segiteni.html
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biztos vasárnap az ilosvai járási Drágabártfalván (Drahobratovo), ahol magyar kormányzati 

támogatásból épült hősi emlékművet avattak. A ruszin-ukrán ajkú településről az 1848-1849-

es forradalom és szabadságharc honvédjaiként, az első és második világháborúban 

katonákként elesett, valamint a holokauszt idején elpusztult helyi lakosok neveit megörökítő 

emlékmű avatási ünnepségén Grezsa István, Szabolcs-Szatmár-Bereg megye és Kárpátalja 

együttműködésének fejlesztéséért és a Kárpát-medencei Óvodafejlesztési Program 

koordinálásáért felelős miniszteri biztos hangsúlyozta: olyan úttörő kezdeményezés a 

drágabártfalvaiaké, amely esetében a magyar kormány megtiszteltetésnek érezte, hogy mellé 

álljon. 

 

Hennagyij Moszkal: nem kell reagálni a Jobbik-elnök kárpátaljai autonómiára 
vonatkozó kijelentésére 
2019. május 10. – MTI, Kárpátinfo  

Nem kell reagálnunk Sneider Tamásnak, a Jobbik elnökének arra a napokban Ukrajnában 

tett kijelentésére, hogy Kárpátaljának autonómiát kellene kapnia, de mindent meg kell 

tennünk, hogy ez ne történjen meg - jelentette ki Hennagyij Moszkal, Kárpátalja kormányzója 

pénteken a ZIK ukrán televíziónak nyilatkozva. A megyevezetőt -  aki az április 21-én 

befejeződött ukrán elnökválasztás után benyújtotta a lemondását, de azt még nem fogadták el 

-  a csatorna riporterei azzal kapcsolatban kérdezték, hogy Sneider Tamás a Beregszászhoz 

közeli Mezőváriban egy helyi környezetszennyezési ügyről nyilatkozva kijelentette: "hosszabb 

távon a megoldás az lenne, ha Kárpátalja mint autonóm terület helyben tudna dönteni a 

fontosabb kérdésekről, és nem kijevi csinovnyikok döntenék el, mikor és hol építkeznek, 

beruháznak." Moszkal úgy vélte, Kárpátalján iróniával fogadnák a megye autonómiájáról tett 

nyilatkozatokat, ha azokat különböző időben nem magas beosztású magyarországi 

tisztségviselők tették volna. 

 

A kétezret is meghaladta a turisztika és vállalkozásfejlesztés területén 
benyújtott pályázatok száma 
2019. május 10. – Kárpátalja 

Május 8-án délután lezárult az „Egán Ede” Kárpátaljai Gazdaságfejlesztési Központ” 

Jótékonysági Alapítvány („Egán Ede” KGK” JA) turisztika és vállalkozásfejlesztés területén 

kiírt pályázatainak elektronikus úton történő beadási folyamata. A határidő lejártáig összesen 

2001 pályázatot nyújtottak be elektronikus úton, ezt követően nyílik lehetőség papíralapon is 

benyújtani a pályázati dokumentációkat az Alapítvány illetékes regionális irodáiba nem 

később, mint május 17-e – mondta Berki Marianna, az „Egán Ede” KGK” JA irodaigazgatója. 

 
A bíróság elutasította a nyelvtörvény aláírásának tilalmára vonatkozó keresetet 
2019. május 10. – karpatalja.ma 

A Kijevi Kerületi Közigazgatási Bíróság elutasította Az ukrán mint államnyelv 

funkcionálásának biztosításáról szóló törvény aláírásának és hatályba léptetésének 
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https://www.karpatinfo.net/cikk/belfold/200023798-hennagyij-moszkal-nem-kell-reagalni-jobbik-elnok-karpataljai-autonomiara-vonatkozo-kijelentesere
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megakadályozását célzó jogi keresetet, melyet az Irina Berezsna nevét viselő jogvédő intézet 

munkatársai nyújtottak be. A hírt a hivatal sajtószolgálata tette közzé. 

 

Édes anyanyelvünk nyelvhasználati verseny – megrendezték a kárpátaljai 
döntőt 
2019. május 10. – karpatalja.ma 

A magyar nyelv- és irodalomkedvelő diákok ismét összemérhették tudásukat az Édes 

anyanyelvünk verseny kárpátaljai döntőjében május 11-én. Az eseményt a Kárpátaljai Magyar 

Pedagógusszövetség szervezte a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola 

támogatásával. A verseny résztvevői közül a legeredményesebb öt tanuló részt vehet az Édes 

anyanyelvünk magyarországi döntőjében, melynek Sátoraljaújhely ad otthont minden év 

októberében. 

 

Anyák napi ünnepség Felsőpulyán 
2019. május 12. – volksgruppen.orf.at 

Anyák napi ünnepséget rendezett a Közép-Burgenlandi Magyar Kultúregyesület május 11-én, 

szombaton, a Domschitz vendéglőben Felsőpulyán. Az anyák napi versek és dalok mellett a 

gyerekek magyar népi játékokkal köszöntötték az édesanyákat és nagymamákat. 

 
 

Elektronikus sajtó 

 

Öt kontinens 

2019. május 11. – Duna World 

 

Idén is összeült a Magyarország Barátai Alapítvány több mint 200 tagja, hogy megvitassák, a 

diaszpórában élő magyarok hogyan tudják fenntartani és továbbadni az újabb generációknak 

magyarságukat. Esztergomban a 6. Magyarország Barátai Konferencián a Magyarország 

Barátja Díjakat. 

 

Magyar klasszikus filmek Amerikában Bunyik Béla producer, a Bunyik Entertainment elnöke 

filmklubot szervezett. Az egyik Los Angeles-i filmszínházban havonta vetítenek le olyan 

klasszikusokat, amelyeket a Nemzeti Filmalap nemrég felújított. 
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Idén újból átadták a több ezer eurót érő, Prix Hungarica elismerést, amellyel a magyar 

témában kutató francia egyetemistákat támogatják. a 15 éve alapított díjat ezúttal két pályázó 

vehette át a Párizsi Magyar Intézetben. 

 

A jazz rajongói tavasszal a figyelmüket Észtország felé irányítják, hiszen tudják, minden év 

áprilisában ott találkoznak  a műfaj legnagyobbjai. Így volt ez az idén is harmincadik 

alkalommal Tallinnban. 

 

Torontóban a hetvenes évektől rendezik meg az észak-amerikai magyar diaszpóra egyik 

legnagyobb néptáncversenyét, a Pontozót. Ebből az alkalomból a kanadai nagyvárosban 

gyűlnek össze a tánccsoportok, hogy megmérettessék magukat és tapasztalatot cseréljenek. 

 

Az Ars Hungarica és a Magyarország Nagykövetsége közös szervezésében már többször 

hoztak létre olyan rendezvényt, amely a magyar diaszpóra eredményeivel foglalkozott. E 

sorozat részeként mutatták be mindazokat a hatásokat, melyeket Kronfuss János hagyott 

Argentínában.  

 

A Kanadai Magyar Írószövetség, alapításának 50. évfordulóját jubileumi antológia 

megjelentetésével ünnepelte. A könyvbemutató Torontóban tartották zenés irodalmi délután 

keretében.  

 

Az amszterdami Hungária Club az egyik legrégebbi, megszakítás nélkül működő nyugati 

magyar szervezet. Fő céljuk, őket idézve: „az itt élő magyarságnak kellemes otthont 

szerezzünk”. Nemrég ünnepelték fennállásuk 90. évfordulóját. 

 

 

Térkép 

2019. május 11. – Duna World 

 

A kis elsősök iskolai beiratkozása április végén fejeződött be Szlovákiában. A felvidéki magyar 

közösség számára azért fontos ez az időszak, mert az anyanyelvi iskolák kulcsfontosságúak 

megmaradásuk szempontjából. Az elmúlt évhez képest emelkedett a magyar osztályokba 

jelentkezők száma. A Felvidéken idén 3500 kisdiákot írattak be a szülők magyar általános 

iskolába. 

 

https://www.mediaklikk.hu/video/terkep-2019-05-11-i-adas/
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Rövid híreink következnek a Kárpát-medencéből! Együttműködési szerződést kötött a 

külhoni magyar iskolaválasztás és a Kárpát-medencei középiskolai kapcsolatok erősítése 

érdekében a Megyei Jogú Városok Szövetsége és a Rákóczi Szövetség.  

 

A Magyar Országgyűlés 2012-ben fogadta el a Hungarikum törvényt, amelynek értelmében 

készülnek az Értéktárak. Ez a gyűjtemény a települési, a tájegységi, valamint a külhoni 

közösségek értékeit tartalmazza. Nagyváradon is megkezdődött a gyűjtés a város Értéktárába.  

 

Egyre több kárpát-medencei településen fognak össze az emberek és szedik össze a szemetet 

lakóhelyükön. Felvidék legkeletibb falujában, Battyán a horgászok és az önkormányzat 

dolgozói egy 24 km-es szakaszon tisztították meg a Latorca partját.  

 

Új stúdióteret vehetett birtokba a Nagyváradi Szigligeti Színház a napokban. A társulat a 

Holnapután Színházi Fesztiválon próbált először az egykori Sonnenfeld palotában.  

 

Egy mesébe illő történet következik a Délvidékről. Egy zentai kárpitos mester a 60-as 

években Nyugat-Európába költözött a jobb megélhetés reményében. Kitanulta a bútor-

készítés csínját-bínját, mestervizsgát is tett - és amikor már a legjobban ment a sora, a szíve 

mégis haza húzta. Egy sikeresen működő családi vállalkozást ismerhetnek meg a következő 

percekben.  

 

Az Ausztriai Magyarok Gazdasági Érdekközössége, a Kaláka Klub - az ott élő magyar 

gazdasági szakembereket és iparosokat fogja össze. Legfőbb feladatuk a segítségre szorulók 

támogatása, a magyar nyelv és kultúra, valamint a hagyományok ápolása. Gazdasági 

programjaikkal a határon túli magyar régiókkal is tartják a kapcsolatot. A Kaláka Klub 

fennállásának 35. évfordulója alkalmából, nemzetközi konferenciát rendeztek Bécsben. 

 

A nők bárhol is élnek a világon, szeretnének szépek lenni. Kárpátalján már 4. alkalommal 

rendezték meg a Royal Beauty Kárpát Kupa nemzetközi szépségipari kiállítást. A 

Nemzetpolitikai Államtitkárság által is támogatott, Ukrajnában egyedülálló megmérettetés 

célja, a helyi szépségipar fellendítése, valamint, hogy a jövőben Kárpátalja a szépségipar 

regionális központjává váljon.  

 

Erdélyben járva sokan szeretnének fotót, sőt szelfit készíteni egy-egy medvével. Ők talán nem 

is gondolnak a veszélyre, illetve arra, hogy az ott élők közül, sok embernek a mindennapi útját 

keresztezik. Egy 10 éves homoródremetei kisfiú útja nap, mint nap az erdőn keresztül vezet az 

iskolába. Egy évvel ezelőtt találkozott az egyik anyamedvével. Azóta a falubeliek mindennap 
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segítenek: hol a tejes ember, hol a polgármester, hol egy horgász, vagy vadász szállítja a 

kisfiút Remetéből az iskolába. 

 

 

Határok nélkül 

2019. május 10. – Kossuth Rádió 

 

A szlovák parlament újra elfogadta a himnusztörvényt, ezúttal azonban a Most-Híd képviselői 

- ígéretükhöz híven- nem szavazták meg a más államok, így a magyar himnusz éneklését is 

tiltó jogszabályt. A pozsonyi törvényhozás arról is döntött, hogy gyorsított eljárásban 

módosítják a jogszabályt. Haják Szabó Mária tudósítása. 

 

A terrorizmus vádjával bebörtönzött kézdivásárhelyi Beke István és Szőcs Zoltán nem sokat 

remélhet a román bíróságoktól. Néhány napja az igazságszolgáltatás színt vallott - ha egyszer 

szükség van terroristák felmutatására, akkor addig csűrik-csavarják, amíg kerítenek egy 

cikkelyt hozzá. Lehet, hogy ez most viccnek tűnik, de ez a romániai valóság. Oláh-Gál Elvira 

kérdezte Kulcsár Terza József jogászt, parlamenti képviselőt.  

 

Kétnapos vajdasági körúton járt a Magyar Országgyűlés Nemzeti Összetartozás bizottságának 

a küldöttsége. Pánczél Károlyt, a bizottság elnökét Ternovácz István kérdezte Szabadkán.  

Pánczél Károly, az Országgyűlés Nemzeti Összetartozás bizottságának elnöke után, és még 

mindig Szabadkán Szájer Józsefet arról kérdezte tudósítónk, hogy az elmúlt négy évben 

mennyire sikerült napirenden tartani az őshonos kisebbségek jogainak az ügyét az EP-ben és 

mi várható ennek kapcsán a következő ciklusban. 

 

A Fidesz európai parlamenti képviselője Föderalizmus és nemzetek az Európai Unióban 

címmel tartott csütörtökön előadást Szabadkán, a Vajdasági Magyar Képző-, Kutató- és 

Kulturális központban. A riporter Németh Ernő, Szájer József európai parlamenti képviselőt 

hallottuk.  

 

Május 8-án zárult a beadási határideje az Egán Ede Kárpátaljai Gazdaságélénkítő Központ 

vállalkozásfejlesztés és turizmus kategóriákban meghirdetett pályázatainak. Előbbiben 1 

milliárd, utóbbiban 500 millió Ft keretösszeg áll rendelkezésre. Iváncsik Attila mikrofonja 

előtt Berki Mariannát, a gazdaságélénkítő Központ igazgatóját halljuk.  

 

https://www.mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth?date=2019-05-10_18-02-00&enddate=2019-05-10_18-40-00&ch=mr1
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A napokban rendezték meg a nagyváradi Partiumi Keresztény Egyetemen az Egyetemi Napok 

rendezvénysorozatot, melyen különösen hangsúlyos volt az Egyetem Napja, amikor átadták a 

csendszobát illetve a lelkészi irodát. Ionescu Nikolett összeállítás. 

 

A múlt hét második felében rendezték meg Temesváron a huszadik Műszaki Tudományos 

Diákköri konferenciát, ahol megalakult az Erdélyi Műszaki Tudományos Diákköri Tanács. A 

jubileumi rendezvényen minden eddiginél többen voltak, az egykori résztvevők között ott volt 

az első konferencia fő szervezője is. Lehőcz László riportja. 

 

A könyvhét ötletadója Supka Géza 1927-ben Lillafüreden a Magyar Könyvkiadók és 

Könyvterjesztők Országos Egyesülete közgyűlésén javasolta, hogy az év egy napján a magyar 

irodalom vonuljon ki az utcára, a magyar városok legszebb köztereire , hogy bohém 

formában, ingujjban mutassa meg magát. Kolozsvár idén 9. alkalommal ad otthont az Ünnepi 

Könyvhétnek, május 9-12. között a Fogoly utcában. A városfalak árnyékában újra találkozik 

az irodalom és közönsége. Szilágyi Szabolcs összeállítása. 

 

Határok nélkül 

2019. május 11. – Kossuth Rádió 

 

A Bécsben élő magyarok egyre több szervezettel egyre több rendezvényen vannak jelen, 

ráadásul a Collegium Hungaricum programjait is többen látogatják, mint a korábbi években. 

A programok a fiatalokat is vonzzák - tudjuk meg Fazekas Csillától, akivel Veres Emese-

Gyöngyvér beszélgetett. 

 

A nyelvhatáron fekvő Diószegen él Vígh Sándor, a régió legismertebb citerása, számos 

zenekar vezetője és szervezője, aki nagy hangsúlyt fektet az utánpótlás nevelésére. Mindezt a 

Csemadok aktív tagjaként teszi. A közelmúltban ezt a munkáját ismerte el a kulturális 

szövetség a Közművelődési-díjjal. Vígh Sándort szülővárosában, a Dióhéj Citerazenekar 

próbáján kereste fel munkatársunk, Haják Szabó Mária. 

 

Bori Imre Széchenyi-díjas író, a Magyar Tudományos Akadémia külső tagja, a legismertebb 

délvidéki irodalomtörténész. Április 22-én volt halálának a 15. , s idén decemberben lesz 

születésének 90. évfordulója. A kettős jubileum alkalmából hamarosan megjelenik A címzett: 

Bori Imre című könyv, amely kiterjedt levelezésébe ad betekintést, hisz kapcsolatban állt a 

XX. századi magyar irodalom legjelesebb képviselőivel. A közelmúltban a szabadkai 

Vajdasági Magyar Képző-, Kutató- és Kulturális Központban emlékeztek meg róla. Elsőként 

https://www.mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth?date=2019-05-11_18-02-10&enddate=2019-05-11_18-40-10&ch=mr1
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Virág Gábort, a könyvet megjelentető újvidéki Fórum Könyvkiadó Intézet igazgatóját 

kérdezte Németh Ernő. 

 

Talán ma már nem olyan meglepő sokaknak, mint volt a diktatúrák idején, hogy hazánk déli 

határai mögött is magyarok élnek. Ők is hasonló földműves munkát végeznek, tanyán laknak, 

és egy kicsit más hanglejtéssel ugyan, de magyarul beszélnek. Németh György fotós évtizedek 

óta fényképezi ezt a vidéket, mégis úgy érzi, ezt nem lehet befejezni. Főleg akkor nem, ha az 

Nemzeti Kulturális Alap fotóművészeti kollégiumának pályázatán sikeresen szerepel zentai 

kollégájával, Révész Róberttel együtt. A két fotós közös munkája a délalföldi Homokhátság és 

az Észak-Bácskai vidék megörökítése, dokumentum az utókornak. A fotósokkal Tráser László 

beszélgetett. 

 

Első alkalommal szervezték meg az Erdélyben alkotó kézművesek seregszemléjét Erdélyi Élő 

Népművészet címmel. A kiállításon félszáz alkotó és társalkotó mutatta meg munkáját a 

nagyközönségnek Válaszúton, a Kallós Zoltán néprajzi gyűjteményét bemutató múzeum 

időszakos kiállítótermében. Szilágyi Szabolcs összeállítása. 

 

Határok nélkül 

2019. május 12. – Kossuth Rádió 

 

Zászlóbontás 316. évfordulójára emlékeznek Beregszászon és Mezőváriban az elkövetkező 

napokban. Ezeken a településeken az elsők között bontották ki II. Rákóczi Ferenc nagyságos 

fejedelem zászlait. Ez volt a szabadságharc első mozzanata. Idén május 24-én Beregszász 

főterén erre emlékeznek, és ezzel veszi kezdetét a Beregszászi Városnapok. Iváncsik Attila 

mikrofonjánál Kész Barnabás helytörténészt hallják. 

 

Az 1703-as zászlóbontástól ugorjunk vissza az időben 27 évet, térben pedig a nagyságos 

fejedelem szülőhelyére, Borsiba. A település a Bodrog jobb partján fekszik, Sátoraljaújhelytől 

3 km-re, ma a szlovák-magyar határ szlovák oldalán. A várkastély a 17. század elejétől a 

Lorántffy család tulajdonába volt, majd Lorántffy Zsuzsanna és I. Rákóczi György házassága 

révén került a Rákócziak birtokába, akik Borsiban elsősorban Munkács felé vezető útjukon 

szálltak meg.  I. Rákóczi Ferenc több fejedelmi intézkedését itt datálta. Napjainkban 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 az 

előbb Winttinger Zoltán építészt hallottunk, most pedig Diószegi Lászlót, a II. Rákóczi Ferenc 

nonprofit szervezet igazgatóját halljuk.  

 

https://www.mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth?date=2019-05-12_18-02-00&enddate=2019-05-12_18-40-00&ch=mr1
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A nagyváradi prépostsági monostornak várformája a tatárjáráskor lett, amikor kőfallal 

kerítették körbe. De ez még nem volt igazi erődítmény. A török sereg ostromai miatt 

erősítették meg a falakat, de erődítménye Bethlen Gábor, majd I. Rákóczi György – II. 

Rákóczi Ferenc dédapja építtette. Legújabb kori felújítása 2009-be kezdődött el, nagyon 

lassan, aminek 2012-ben egy nagyobb támogatás elnyerése adott lendületet.  És még mindig 

folynak a munkálatok, ezúttal két bástyát illetve a köztük lévő kötőgátakat restauráltatja a 

nagyváradi önkormányzat. A munkálatokat európai uniós forrásokból fedezik, közel 4 millió 

eurót nyertek el erre a célra. Emődy Tamás építésszel Ionescu Nikolett beszélgetett.  

 

Következő helyszínünk Kolozsvár jelképe, a főterén Szent Mihály templom, Erdély második 

legnagyobb alapterületű temploma, melynek tornya a legmagasabb Erdélyben. Számos 

nevezetes esemény színhelye volt a Szent-Mihály templom, több országgyűlést tartottak, és itt 

választották fejedelemmé Rákóczi Zsigmondot, Báthory Gábort és Bethlen Istvánt. Tavaly 

kezdődött el a templom restaurálása, amely jóval összetettebb feladat lesz a Farkas utcai 

református temploménál. Szilágyi Szabolcs a templomban beszélgetett Hegedűs Csillával, az 

RMDSZ európai parlamenti képviselő-jelöltjével.   

 

Kárpát Expressz 

2019. május 12. – M1 

 

Óriási magyar zászlóval vonultak felvidéki és anyaországi magyarok Dunaszerdahely utcáin, a 

magyar majális helyszíne felé. Ünnepeljen magyar a magyarral! Most is ezt a jelmondatot 

választották a szervezők.  

 

A kárpátaljai Péterfalván járunk, itt él a Nagy házaspár, akik néhány éve alakították meg az 

Ugocsa Hagyományőrző Jótékonysági Egyesületet. Nagyék portája olyan, akár egy szabadtéri 

múzeum, azzal a különbséggel, hogy ők itt élik mindennapjaikat. 

 

Kraszna egy kis erdélyi település, amelyre sok más hasonló méretű községgel ellentétben nem 

az elöregedés és a fiatalok elvándorlása, hanem éppen az ellenkezője. A 6000 lakos mintegy 

63%-a magyar. A helyi értékek, szokások, hagyományok megőrzése érdekében népviselet-

varró műhelyt indítottak. 

 

Magyar és német katonák nyughelyét próbálják elrománosítani az Úz völgyében. A helyszínen 

járt a Kárpát Expressz stábja.  

 

https://www.mediaklikk.hu/video/karpat-expressz-2019-05-12-i-adas-6/

