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Nyomtatott és online sajtó  
 

Aláírta a sokat vitatott ukrán nyelvtörvényt a házelnök 
2019. május 14. – MTI, hirado.hu  

Aláírta a kisebbségek által bírált ukrán nyelvtörvényt kedden Andrij Parubij házelnök azután, 

hogy a parlament elvetette mind a négy előterjesztést, amely a jogszabály visszavonására 

irányult. Az ukrán mint államnyelv működéséről szóló törvényt a parlament április 25-én 

fogadta el. A jogszabállyal szemben hevesen tiltakoztak a kárpátaljai magyar szervezetek, 

mert szerintük felszámolja a kisebbségek valamennyi eddigi nyelvi jogát. A törvény ugyanis a 

magánbeszélgetéseket és a vallási szertartásokat kivéve gyakorlatilag mindenhol kötelezővé 

teszi az ukrán nyelv használatát, az ukrán nyelv, illetve a szabályok megsértéséért pedig jogi 

felelősségre vonást, bírságot, a nemzeti szimbólumok meggyalázása esetén akár 

börtönbüntetést is kilátásba helyez.      

 

A KMKSZ és UMDSZ arra kéri az ukrán elnököt, hogy ne írja alá a nyelvtörvényt 
2019. május 14. – MTI, Webrádió, Magyar Nemzet, Kárpáthír, transindex.ro 

A Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség (KMKSZ) és az Ukrajnai Magyar Demokrata 

Szövetség (UMDSZ) közös levélben kérte Petro Porosenko ukrán elnököt, hogy ne írja alá az 

ukrán parlament által a napokban elfogadott nyelvtörvényt, mert szerintük az kirekesztő, 

alapjaiban sérti Ukrajna állampolgárainak emberi jogait, és ellehetetleníti az ukrajnai 

nemzetiségek anyanyelv-használatát. Az MTI-hez kedden eljuttatott levél szerint a kárpátaljai 

magyar közösség felháborítónak tartja, hogy az ukrán parlament elfogadta az ukrán mint 

államnyelv működéséről szóló törvényt. A jogszabály kötelező jelleggel írja elő az államnyelv 

kizárólagos alkalmazását a közélet szinte valamennyi szférájában, beleértve az oktatást, 

médiát, gazdaságot, politikát és kultúrát, kirekesztve minden más nyelv használatának 

lehetőségét a közéleti érintkezésből - állapította meg a két magyar szervezet. 

 

Grezsa István óvodai sportpályát, felújított óvodákat és orvosi rendelőket adott 
át Kárpátalján 
2019. május 14. – MTI, Promenád, karpataljalap.net 

Magyar kormányzati támogatással készült óvodai sportpályát, két-két felújított óvodát és 

orvosi rendelőt adott át ünnepélyesen kedden három kárpátaljai magyarlakta településen 

Grezsa István, Szabolcs-Szatmár-Bereg megye és Kárpátalja együttműködésének 

fejlesztéséért és a Kárpát-medencei Óvodafejlesztési Program koordinálásáért felelős 

miniszteri biztos. A Kárpátaljának nyújtott magyar állami támogatás keretében készült és 

felújított oktatási-nevelési és egészségügyi létesítmények folytatódó átadásáról Grezsa István 

az MTI érdeklődésére telefonon elmondta: a Felső-Tisza-vidéki Visk nagyközség Mustármag 

Óvodájában a Kárpát-medencei Óvodafejlesztési Program keretében épült multifunkciós ovi 

sportpályát avatott fel. “A létesítmény párját ritkítóan különleges, minden tekintetben 

megfelel a korszerű pedagógiai elveknek, amelyek a gyermekek mozgáskultúrájának korai 
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https://www.hirado.hu/kulfold/cikk/2019/05/14/alairta-a-sokat-vitatott-ukran-nyelvtorvenyt-a-hazelnok
https://webradio.hu/hirek/kulfold/a-kmksz-es-umdsz-arra-keri-az-ukran-elnokot-hogy-ne-irja-ala-a-nyelvtorvenyt
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fejlesztésére helyezik a hangsúlyt”- tette hozzá. Egyben annak a reményének adott hangot, 

hogy az óvodafejlesztési program harmadik szakaszának megvalósítása során sikerül több 

ilyen sportpályát telepíteni Kárpátalján és a többi nemzetrész óvodáiban. 

 

Jövőre újraindulhat a Kolozsvár–Budapest közötti légi járat, Orbán Viktor is 
támogatja 
2019. május 14. – MTI, Krónika, maszol.ro, Bihari Napló, transindex.ro 

Jövőre újraindulhat a Kolozsvár és Budapest közötti repülőjárat – jelentette be a kincses 

városi Avram Iancu nemzetközi repülőtér igazgatója kedden sajtótájékoztatón. David Ciceo 

szerint a közvetlen összeköttetés mindkét város számára fontos lenne. A légikikötő vezetője 

elmondta, hogy Orbán Viktorral is alkalma nyílt tárgyalni a témáról, amikor a magyar 

kormányfő a múlt héten Kolozsvárra látogatott. Közölte: a napokban találkozni fog 

Brüsszelben a budapesti repülőtér igazgatójával, akivel a járat beindításának konkrét 

vonatkozásairól tárgyalnak majd.  

 

Döntött a bíróság: érvényes marad Dabis Attila Romániából való kitiltása 
2019. május 14. – MTI, Krónika, transindex.ro, maszol.ro 

A bukaresti táblabíróság jogerősen elutasította Dabis Attilának, a Székely Nemzeti Tanács 

(SZNT) külügyi megbízottjának a kérését, hogy semmisítsék meg a Romániából való kitiltását 

elrendelő tavalyi határozatot. A végzés kivonatát a táblabíróság sajtóosztálya juttatta el 

kedden az MTI-nek. A bírák mind a panaszos kifogásait, mind pedig a panasz érdemi részét 

megalapozatlannak találták és elutasították. A döntés ellen nincsen fellebbezési lehetőség. 

 

Kelemen az Adevărulnak: a román pártok még soha nem voltak ennyire 
népszerűtlenek a magyar választók körében  
2019. május 14. – transindex.ro 

Kelemen Hunor, az RMDSZ elnöke az Adevărul élő műsorának vendége volt. A műsorban szó 

esett a PSD támogatásáról, az európai parlamenti (EP) választásokról, a népszavazásról és az 

államelnökválasztás esélyeiről is. Az újságíró rákérdezett a magyar választók PSD-vel 

szembeni elégedetlenségére is, amelyre Kelemen azzal válaszolt, hogy ők az 

együttműködésben pragmatikusak voltak: léteztek olyan projektek, amelyeket támogattak és 

voltak, amiket nem, és ezt a választóik is tudják. A párt elnöke elmondta, érzékelte, hogy 

vannak elégedetlenkedők, de a méréseikre alapozva kijelentette, hogy a román pártok még 

soha nem voltak ennyire népszerűtlenek a magyar választók körében, így az elégedetlenségek 

ellenére sem fognak az ellenzékhez csatlakozni.  

 

Hegedüs Csilla: az első próbatétel május 26-án vár ránk  
2019. május 14. – maszol.ro 

Az Európai Uniónak változnia kell, figyelmét az emberekre kell fordítania, és 

döntéshozatalkor figyelembe kell vennie minden közösség igényét. Ehhez azonban az kell, 
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https://kronika.ro/gazdasag/jovore-ujraindulhat-a-kolozsvarnbudapest-kozotti-legi-jarat
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https://kronika.ro/erdelyi-hirek/dontott-a-birosag-ervenyes-marad-dabis-attila-romaniabol-valo-kitiltasa
http://itthon.transindex.ro/?hir=55453
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hogy a közösség hallassa hangját, merje elmondani problémáit, ötleteit -- jelentette ki 

Hegedüs Csilla, az RMDSZ euópai parlamenti képviselőjelöltje a Szilágy megyei Krasznán, 

ahol a közösség véleményformálóival, pedagógusokkal, vállalkozókkal és a helyi Nőszervezet 

tagjaival egyeztetett.  

 

Kelemen Hunor: az EU változásának nyertesei, és nem elszenvedői akarunk 
lenni  
2019. május 14. – maszol.ro, Bihari Napló, Nyugati Jelen 

„A magyar közösség élete az elmúlt száz évben úgy alakult, hogy egy ilyen globalizációs 

világban élünk, az Európai Uniónak nincs alternatívája, és van egy fórum, ahol a Kárpát-

medence különböző régióiban élő magyar emberek képviseltethetik magukat. Ezért az 

erdélyi, romániai magyaroknak nem szabad kimaradniuk az Európai Parlamentből” – 

hangsúlyozta Kelemen Hunor, aki Erős Európa. Ez az otthonunk! címmel tartott előadást a 

Bukaresti Magyar Napokon.  

 

Winkler Gyula: tájékozódjanak idejében a vállalkozók az új EU-s támogatásokról 
2019. május 14. – maszol.ro 

A vállalkozóknak idejében kell elkezdeniük a tájékozódást és a felkészülést azokra a 

változásokra, amelyek az EU-s támogatások területén várhatók 2021 után – figyelmeztetett 

Winkler Gyula RMDSZ-es európai parlamenti, aki a Pro Economica Alapítvány meghívására 

hétfőn Marosvásárhelyen egy vállalkozói fórumon vett részt.  

 

Bevonja a MÁV a Kolozsvárt Avram Iancuval népszerűsítő szórólapját  
2019. május 14. – maszol.ro 

Valaki a napokban kiszúrta, azóta szélsebesen terjed Facebookon a MÁV-START romániai 

járatait népszerűsítő kiadvány, amelynek címoldalát a kolozsvári Avram Iancu-szobor 

illusztrálja. A MÁV Zrt. Kommunikációs Igazgatósága a Maszollal közölte: bevonják a 

szórólapot. "A MÁV-START azonnal gondoskodik erdélyi járatait népszerűsítő, februári 

kiadványa visszavonásáról és begyűjtéséről a pénztárakból. A honlapjára pedig új nyitóképpel 

helyezi ki a kiadványai közé. Elnézést kérünk mindazoktól, akiket érzelmeikben sértett a 

szórólap borítóján látható fotó" – közölte a Magyar Államvasutak.   

 

Székelyudvarhelyi zászlóper: a polgármester szerint nem zászlók a szalagok 
2019. május 14. – szekelyhon.ro 

Nem történt érdemi előrelépés a Székelyudvarhelyen tavaly március 15. alkalmából kitűzött 

magyar nemzeti jelképek miatt kirótt prefektusi bírság érvénytelenítése érdekében indult per 

legújabb, keddi tárgyalásán a Hargita Megyei Törvényszéken. A következő tárgyalást május 

28-án tartják.  

 

„Pápapark” Gyergyószentmiklóson: emlékhelyet hoznak létre az egyházfő 
székelyföldi látogatása tiszteletére 
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https://www.maszol.ro/index.php/belfold/111704-kelemen-hunor-az-eu-valtozasanak-nyertesei-es-nem-elszenved-i-akarunk-lenni
https://www.maszol.ro/index.php/belfold/111704-kelemen-hunor-az-eu-valtozasanak-nyertesei-es-nem-elszenved-i-akarunk-lenni
https://www.maszol.ro/index.php/belfold/111707-winkler-gyula-tajekozodjanak-idejeben-a-vallalkozok-az-uj-eu-s-tamogatasokrol
https://www.maszol.ro/index.php/szajtato/111695-frissitve-bevonja-a-mav-a-kolozsvart-avram-iancuval-nepszer-sit-szorolapjat
https://szekelyhon.ro/aktualis/szekelyudvarhelyi-zaszloper-a-polgarmester-szerint-nem-zaszlok-a-szalagok
https://szekelyhon.ro/aktualis/bpapaparkr-gyergyoszentmikloson-emlekhelyet-hoznak-letre-az-egyhazfo-szekelyfoldi-latogatasa-tiszteletere
https://szekelyhon.ro/aktualis/bpapaparkr-gyergyoszentmikloson-emlekhelyet-hoznak-letre-az-egyhazfo-szekelyfoldi-latogatasa-tiszteletere


 

 

 

Napi Nemzetpolitikai Sajtószemle – 2019. május 15. 
4 

2019. május 14. – szekelyhon.ro 

A pápa csíksomlyói látogatása olyan történelmi jelentőségű esemény Székelyföldön, amire 

sok év múlva, a későbbi utódoknak is emlékezniük kell – ez a gondolat késztette arra a 

gyergyószentmiklósi katolikus plébániákat és civil közösségeket, hogy egy emlékparkot 

létesítsenek. Egy, a vaslábi bányából származó kőre faragják majd rá Ferenc pápa csíksomlyói 

miséjére utaló szavakat, és három tölgyet ültetnek ennek közelében. Ilyen lesz a 

Sárospatakban, az országút Gyergyószentmiklós és Tekerőpatak közti szakasza mellett 

felállítandó emlékhely. 

 

Politikusok fognak őrt állni az úzvölgyi katonatemetőben, hogy nehogy mégis 
felavassák az emlékművet 
2019. május 14. – transindex.ro 

Tamás Sándor, Kovászna Megye Tanácsának elnöke vasárnap egy Facebook posztban intézett 

felhívást az úzvölgyi katonatemető őrzésére, annak ellenére, hogy a román parcella és az 

emlékmű felavatását elhalasztották. Amint Tamás Sándor fogalmaz, a felhívásra azért kerül 

sor, mert “az elmúlt száz évben azt is megtanultuk, hogy nem szabad hinni nekik”. A 

felhívásban szerepel, hogy május 16-án este Antal Árpáddal, Sepsiszentgyörgy 

polgármesterével kivonulnak a temetőbe, és ott éjszakáznak, hogy - egy monarchiabeli 

magyar uraságot megszégyenítő szóhasználattal - “jó gazdaként mi lehessünk az elsők, akik a 

béreseket fogadják”.  

 

Részvételre buzdít Bölöni László: május 26-a egy gólhelyzet, amit ki kell 
használni 
2019. május 14. – maszol.ro 

Május 26-a egy gólhelyzet, amit ki kell használni – mondja az RMDSZ Facebook-oldalán 

kedden közzétett videóban Bölöni László. A 108-szoros válogatott labdarúgó az európai 

parlamenti választásokon való részvételre buzdít. „Vannak igényeink, például az, hogy legyen 

magyar iskola, ne szűnjön meg a magyar egyetem, hogy ünnepelhessünk úgy, ahogy szoktuk 

ünnepelni az ünnepeinket. Mindezek nem esnek csak úgy az ölünkbe. Ezekért harcolni kell, a 

harc pedig azt jelenti, hogy elmegyek és szavazok 26-án. Más mód nincs erre” – jelenti ki a 

videóban a Royal Antwerp FC edzője.  

 

Nem bírságolják meg Borboly Csabát 
2019. május 15. – Krónika 

Nem járt sikerrel a Dan Tanasă vezette Méltóságért Európában Polgári Egyesület (ADEC) 

keresete, hogy a bíróság kötelezze pénzbírság kifizetésére a Hargita Megyei Tanács elnökét, 

mert nem hajtotta végre a bírósági végzést, hogy távolítsa el a székely zászlót a megyeházáról. 

 

Egynyelvű lap miatt bírságolták Székelykeresztúrt 
2019. május 15. – Krónika 
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Kétezer lejes pénzbírsággal sújtotta Székelykeresztúrt az Országos Diszkriminációellenes 

Tanács (CNCD), mert az önkormányzati havilap csak magyar nyelven jelenik meg. Az 

áprilisban hozott döntésről a város polgármestere ellen panaszt emelő Dan Tanasă, a 

Méltóságért Európában Polgári Egyesület (ADEC) vezetője számolt be blogján. A tanács 

határozata szerint a csak magyarul megjelenő Keresztúri Kisváros önkormányzati havilap 

diszkriminálja a magyar nyelvet nem ismerő lakosokat, kiadója pedig egy helyi közigazgatási 

intézmény, amelynek feladata az állampolgárok jogainak védelme. Azt is megjegyzik, hogy a 

bepanaszolt önkormányzat nem zárkózott el a román nyelvű írások közlésétől sem, ha erre 

lett volna igény a lakosság részéről. 

 

Winkler Gyula RMDSZ-es EP-képviselő a május 26-i választás tétjéről, a 
jogsérelmek megszüntetésének esélyeiről 
2019. május 15. – Krónika 

Az Európai Parlamentben kisebbségvédelmi területen sikerült olyan folyamatokat elindítani, 

amelyet már nem lehet leállítani – véli Winkler Gyula, az RMDSZ EP-képviselője, akit első 

helyre soroltak a szövetség idei jelöltlistáján. A dél-erdélyi politikus a Krónikának adott 

interjúban elmondta, az erdélyi magyarok számára nem mindegy, milyen irányba mozdul el 

az EU május 26. után. 

 

Nincs garancia a magyar nyelvű továbbképzésekre 
2019. május 14. – Ma7.sk 

Ismét magyar ajkú képviselők járultak hozzá egy újabb magyar jogszűkítéshez. A parlament 

pénteki ülésén megtörte az elnöki vétót, ezzel megszavazták a pedagógusokról szóló új 

törvényt. Az egyébként is sokat kritizált jogszabály magyar szempontból is hátrányos, kikerült 

belőle a pedagógusok anyanyelvű továbbképzésének lehetősége. Erre a tényre mind az MKP, 

mind a szakma civil képviselői (pl. Comenius PI) is felhívták már korábban a figyelmet. 

Innentől fogva semmi sem garantálja a mai gyakorlat folytatását, azaz, hogy a pedagógusok a 

szakmai fejlődésük során atesztációikat, továbbképzéseiket, szakdolgozataikat azon a nyelven 

végezhessék - írhassák, amilyen tanítási nyelvű iskolákban oktatnak. 

 

Második olvasatban a himnusztörvény 
2019. május 14. – Felvidék Ma 

A természetes és jogi személyek továbbra is lejátszhatnák, illetve elénekelhetnék egy másik 

ország himnuszát. Az SNS által jegyzett, állami jelképekről szóló törvény Most-Híd által 

javasolt módosítását a parlamenti képviselők második olvasatba utalták. A törvénymódosítási 

javaslatról a képviselők gyorsított eljárásban döntenek. Az állami jelképekről szóló törvény a 

Most-Híd módosítása után is kimondaná, hogy a szlovák állami himnusz lejátszására vagy 

eléneklésére állami ünnepeken, emléknapokon, évfordulókon és más, országos vagy helyi 

jelentőségű események alkalmával kerül sor. Más állam himnuszát akkor játsszák le, ha jelen 

van az adott állam hivatalos küldöttsége. 

E
rd

é
ly

 
Fe

lv
id

é
k

 

https://ma7.sk/kozelet/nincs-garancia-a-magyar-nyelvu-tovabbkepzesekre
https://felvidek.ma/2019/05/masodik-olvasatban-a-himnusztorveny/


 

 

 

Napi Nemzetpolitikai Sajtószemle – 2019. május 15. 
6 

 

Hiába van a Most-Híd a kormányban, mától büntethető a magyar himnusz 
Szlovákiában 
2019. május 14. – Körkép 

Ma leadjuk a parlamentben a nyolc ezres petíciót, melyben a magyarok a himnusztiltó 

jogszabály eltörlését követelik.   Bugárék a himnuszbotrány kirobbanása óta bizonygatták, 

hogy a kérdéses jogszabály nem lép életbe, de ha mégis, addig találnak rá megoldást.   

Kedden kiderült, hogy megoldás ugyan van, de a legelegánsabbat Ondrej Dostál kínálja, a 

Most-Híd pedig saját vállalását sem tudta teljesíteni.   Szerdán, május 15-ével így életbe lépett 

a magyar himnusz éneklésének tiltása. Még azelőtt, hogy a vegyespártnak sikerült volna 

megoldania a helyzetet.   Miután a magyar himnusz betiltását márciusban maguk a Mostosok 

is megszavazták, pártja nyomására Bastrnák Tibor frakcióvezető felajánlotta lemondását, de 

képviselőtársai azt végül nem fogadták el. Majd Balódi Ladislav parlamenti képviselő is 

bizonygatta nekünk, hogy ő bizony visszaadja mandátumát, ha a törvény életbe lép. Nos, 

éjféltől életbe lépett, Ladislav pedig még mindig ott ül a parlamentben. 

 

"Európa jövője múlhat ezen a választáson" 
2019. május 14. – Vajdasag.ma 

Az európai parlamenti választáson való részvétel jelentőségét hangsúlyozták ma Temerinben, 

ahol Németh Zsolt, a Magyar Országgyűlés Külügyi Bizottságának elnöke és Pásztor István, a 

VMSZ elnöke a helyi civil szervezetek és politikai pártok képviselőivel találkozott. A 

tanácskozáson jelen volt Ágoston András, a VMDP korábbi elnöke, valamint Babity János 

szabadkai magyar főkonzul is. 

 

Topolya: A könyvtári szolgáltatás új dimenziója 
2019. május 14. – Vajdasag.ma 

A magyarországi Innovációs és Technológiai Minisztérium az Elektronikus 

Információszolgáltatás Nemzeti Programján keresztül céltámogatást biztosít a határon túli 

intézmények részére is. Jelenleg nyolc adatbázis, köztük több kiadónak a teljes portfoliója 

elérhető. 25 millió oldalnyi beszkennelt újság vált így hozzáférhető. 

 

Deli Andor: Megjelenhettünk az európai közéleti, politikai színtéren 
2019. május 14. – Vajdasag.ma 

Ha a választók is úgy akarják, ismét lesz vajdasági magyar képviselő az Európai 

Parlamentben. Deli Andor a bőven befutó helynek számító tizenegyedik a Fidesz-KDNP EP-

listáján. A kampányfinis előtt kérte fel ciklus végi beszélgetésre Ternovácz István. - A 

számomra a legfontosabb az volt, hogy megjelenhettünk az európai közéleti, politikai 

színtéren. Ez alatt a vajdasági magyar közösséget értem. Sátrat vertünk, tábort hoztunk létre 

az EU-ban, így formális módon is lehetőség adódott arra, hogy bemutatkozzunk – mondta az 

interjúban Deli Andor.  
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https://korkep.sk/cikkek/belfold/2019/05/15/hiaba-van-a-most-hid-a-kormanyban-matol-buntetheto-a-magyar-himnusz-szlovakiaban/
https://korkep.sk/cikkek/belfold/2019/05/15/hiaba-van-a-most-hid-a-kormanyban-matol-buntetheto-a-magyar-himnusz-szlovakiaban/
https://www.vajma.info/cikk/vajdasag/23675/Europa-jovoje-mulhat-ezen-a-valasztason.html
https://www.vajma.info/cikk/vajdasag/23674/Topolya-A-konyvtari-szolgaltatas-uj-dimenzioja.html
https://www.vajma.info/cikk/vajdasag/23671/Deli-Andor-Megjelenhettunk-az-europai-kozeleti-politikai-szinteren.html
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Ausztria belgrádi nagykövetét fogadta Pásztor István 
2019. május 14. – Pannon RTV 

Ausztriának éppúgy érdeke Szerbia uniós csatlakozása, mint a többi európai országnak – 

mondta Nikolaus Lutterotti osztrák nagykövet, aki Pásztor István házelnökkel tárgyalt a 

vajdasági képviselőházban. A találkozón mindkét fél kiemelte a már meglévő jó kapcsolatok 

ápolásának és fejlesztésének szükségességét. Az országban lévő osztrák befektetések 80 

százaléka Vajdaság területén van, így a tartományi kormány a jövőben is támogatni fogja a 

főként Stájerországból és Felső-Ausztriából érkező befektetők projektjeit – hangsúlyozta a 

találkozón Pásztor István. 

 

Budapesti diákokat látott vendégül az Óbecsei Gimnázium 

2019. május 14. – Pannon RTV 

A magyar fővárosban működő Nikola Tesla Szerb Tanítási Nyelvű Óvoda, Általános Iskola, 

Gimnázium, Kollégium és Könyvtár tanulói a Határtalanul program keretében viszonozták az 

óbecseiek látogatását. A projekt témája ezúttal az óbecsei születésű Than Mór történelmi 

festészete volt. A neves művész életéről és munkásságáról szülővárosában és Budapesten is 

sokat tanulhattak a gimnazisták. 

 

Május 15-én döntenek Zelenszkij beiktatásának idejéről 
2019. május 14. – karpatalja.ma 

Összesen nyolc időpontjavaslat érkezett Volodimir Zelenszkij beiktatási idejét illetően – írja 

az UNIAN hírportál. Ebből egy tervezetet visszavontak. Ukrajna Legfelsőbb Tanácsa a május 

28-i beiktatást javasolja. Az új államfő hivatalba iktatására a választási eredmények hivatalos 

kihirdetését követően 30 nap áll rendelkezésre. 

 

Kárpátaljai származású az Ukrán Országos Önkormányzat új elnöke 
2019. május 14. – karpatalja.ma 

Stefuca Viktóriát választották meg az Ukrán Országos Önkormányzat új elnökének május 9-

én Magyarországon – adta hírül a mukachevo.net internetes hírportál. – Szívből gratulálok a 

kinevezéséhez. Az önkormányzattal való együttműködésünk, remélem, hogy a jövőben is 

gyümölcsöző lesz, és együtt tehetünk mind a magyarországi ukránokért, mind a magyar-

ukrán kapcsolatokért, valamint Ukrajna népszerűsítéséért – fejtette ki közösségi oldalán 

Nepop Liubov, Ukrajna magyarországi nagykövete. 
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https://pannonrtv.com/rovatok/politika/ausztria-belgradi-nagykovetet-fogadta-pasztor-istvan
https://pannonrtv.com/rovatok/tarsadalom/budapesti-diakokat-latott-vendegul-az-obecsei-gimnazium
http://www.karpatalja.ma/karpatalja/kozelet/majus-15-en-dontenek-zelenszkij-beiktatasanak-idejerol/
http://www.karpatalja.ma/kitekinto/magyarorszag/karpataljai-szarmazasu-az-ukran-orszagos-onkormanyzat-uj-elnoke/
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Elektronikus sajtó 

 

 

Határok nélkül 

2019. május 14. – Kossuth Rádió 

 

A magyar állam Munkácson megvásárolta az egykori Osztrák-Magyar Bank impozáns, a város 

egyik legemblematikusabbnak számító épületét, amelyben a felújítást követően a helyi 

magyar közösséget szolgáló Munkácsy Mihály Kulturális Központ kap helyet – jelentette be 

Grezsa István miniszteri biztos a kárpátaljai városban, miután megbeszélést folytatott a helyi 

magyar politikai, civil, egyházi és oktatási szervezetek, valamint intézmények vezetőivel. 

Iváncsik Attila összeállítása. 

 

A román bürokrácia miatt meghiúsult a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat orvos 

csoportjának erdélyi útja, amelyet május 14-e és 18-a között szerettek volna megvalósítani. 

Kik és miért álltak a gyermekmentők útjába? - megtudhatjuk Ionescu Nikolett riportjából, 

amelyben először Edvi Pétert, a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat elnökét halljuk. 

 

A "velemjáró" egy mobil alkalmazás, amelynek célja a magyar nyelvhasználatának 

előmozdítása Szlovákiában. A mobilalkalmazás honlapja szerint ez egy segédeszköz a 

felvidéki magyarok nyelvi jogainak érvényesítéséhez. Egyik megalkotóját, Horony Ákos 

jogászt, a Magyar Közösség Pártjának EP-képviselőjelöltjét kérdezte Haják Szabó Mária a 

segédeszköz működéséről, hasznosságáról és az európai parlamenti választásokról is. 

 

Érkeznek a május 26-i, európai parlamenti választások szavazócéduláit tartalmazó borítékok 

a vajdasági szavazók címére. Mivel az előző választások alkalmával az azonosító nyilatkozat 

kitöltésekor számtalan hibát vétettek a szavazók, s a szavazatok egy része emiatt 

érvénytelenné vált, a Vajdasági Magyar Szövetség aktivisták alkalmazásával próbál a polgárok 

segítségére lenni. A szavazás módjáról, illetve a borítékoknak a Nemzeti Választási Irodához 

való visszajuttatásáról kérdezte Újhelyi Nándort, a VMSZ elnökségének tagját, illetve Babity 

János szabadkai magyar főkonzult munkatársunk, Németh Ernő. 

 

A Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem egyesítése a Petru Maior Egyetemmel, 

a Bolyai Tudományegyetem és a Babes Egyetem 60 évvel ezelőtti erőszakos összevonását 

juttatja az eszünkbe, amelynek halálos áldozatai is voltak - fogalmazott Tőkés László EP 

https://www.mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth?date=2019-05-14_18-02-00&enddate=2019-05-14_18-40-00&ch=mr1
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képviselő, az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács által szervezett Hogyan tovább erdélyi magyar 

oktatás? című konferencián, Nagyváradon. Tőkés Lászlóval  Ionescu Nikolett beszélgetett. 

 

Külhoni magyar pedagógusokat is jelöltek az Év tanára díjra, amelyet idén negyedszer adtak 

át és támogatta a Nemzetpolitikai Államtitkárság, valamint a Bethlen Gábor Alapkezelő is. Az 

elismerések átadása után először a díj egyik ötletgazdáját, Kovács Robertinát, a Középsuli.hu 

főszerkesztőjét kértem mikrofon elé. 

 

 

 


