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Nyomtatott és online sajtó 
 

Potápi: már lehet jelentkezni a kárpátaljai szociális csomag pályázatára 
2019. május 15. – MTI, Magyar Nemzet, Magyar Hírlap, karpatalja.ma, Kárpátalja, Mandiner 

Propeller, Hír Tv, Lokál, OrientPress 

Szerdától lehet jelentkezni a kárpátaljai szociális programcsomag friss pályázati felhívására, 

amelynek az idei évre előirányzott keretösszegét a magyar kormány 2018 őszén megduplázta, 

így már meghaladja a 2,5 milliárd forintot – tájékoztatta a Miniszterelnökség nemzetpolitikai 

államtitkára szerdán az MTI-t. Potápi Árpád János közleményében kiemelte, hogy a program 

célja a nehéz gazdasági és szociális helyzetben lévő kárpátaljai magyarság anyagi támogatása. 

Fontos, hogy a kárpátaljai magyarok érezzék: nincsenek egyedül, mindenkor számíthatnak az 

anyaország segítségére – közölte az államtitkár. Hangsúlyozta: különösen igaz ez az utóbbi 

időszakban hozott, a nemzeti kisebbségek jogait súlyosan sértő rendelkezések, köztük az 

ukrán házelnök által kedden aláírt nyelvtörvény fényében. A magyarság jogait csorbító, a 

magyarság mindennapi életét ellehetetlenítő lépésekre az anyaország válasza, hogy tovább 

növeli a kárpátaljai magyarságnak nyújtott segítséget az élet minden területén. Ezt a célt 

szolgálja a szociális programcsomag is – írta. 

 
Porosenko aláírta a sokat vitatott nyelvtörvényt 
2019. május 15. – MTI, Magyar Hírlap, Mandiner, karpatalja.ma, Kárpátalja, Magyar Szó, 

Pannon Rtv, bumm.sk, Gondola, Webrádió 

Petro Porosenko leköszönő elnök aláírta szerdán az ukrán nyelvtörvényt, amely ellen több 

ízben hevesen tiltakoztak a kárpátaljai magyar szervezetek, mert szerintük felszámolja a 

kisebbségek valamennyi eddigi nyelvi jogát. Porosenko az aláíráskor ismételten hangsúlyozta, 

hogy az ukrán mint államnyelv működéséről szóló törvény semmilyen formában nem sért 

más nyelveket. Reményét fejezte ki, hogy Volodimir Zelenszkij megválasztott elnök hivatalba 

lépése után az új ukrán vezetés - miután elemezte a jogszabályt - a gyakorlatban is alkalmazni 

fogja a törvénybe foglalt normákat. Köszönetet mondott a parlamenti képviselőknek, Andrij 

Parubij házelnöknek, valamint azoknak az aktivistáknak és a kulturális élet azon 

képviselőinek, akik támogatták a törvény elfogadását. Szavai szerint alapvetően csak a 

Moszkva-párti politikai erő ellenezte a jogszabályt. "Ez még inkább bizonyítja, hogy a helyes 

irányba haladunk" - tette hozzá. Andrij Parubij házelnök kedden írta alá a törvényt azután, 

hogy a parlament elvetette azt a négy előerjesztést, amelyben Moszkva-barát képviselők a 

jogszabály visszavonását kezdeményezték.  

   

Kikerült az idegen országok himnuszának éneklését korlátozó rész az állami 
jelképekre vonatkozó szlovák törvényből 
2019. május 15.  - MTI, Híradó, Mandiner, bumm.sk, Felvidék Ma, Új Szó 

Jóváhagyta a pozsonyi törvényhozás szerdán az állami jelképekre vonatkozó szlovák 

törvénynek azt a módosítását, amellyel a jogszabályból kikerült az idegen országok 
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himnuszának éneklését korlátozó rész. A "himnusztörvényként" ismertté vált jogszabály 

módosítását nagy többséggel, 107 igen szavazattal 11 nem ellenében hagyta jóvá a 150 fős 

pozsonyi törvényhozás. A módosítással a jogszabályból kikerült az a rész, amely nyilvános 

rendezvényeken arra az esetre korlátozta volna a külföldi országok himnuszának előadását, 

amikor a helyszínen az érintett országnak hivatalos küldöttsége is jelen van. A jogszabályba 

belekerült egy olyan mondat is, amely leszögezi: a jogszabály nem korlátozza a természetes és 

jogi személyeknek azt a jogát, hogy előadják (játsszák vagy énekeljék) más ország himnuszát. 

A gyorsított eljárásban elfogadott módosítást a Most-Híd vegyes párt képviselői terjesztették 

be, akik márciusban ugyancsak megszavazták a himnusz éneklésének korlátozását is 

magában foglaló teljes jogszabályt. 

 

Folytatja a türelemjátékot Horváth Anna perében a bukaresti legfelsőbb 
bíróság 
2019. május 15. – Krónika, transindex.ro, maszol.ro 

Másodszor is elhalasztotta a bukaresti legfelsőbb bíróság a végleges ítélet kihirdetését 

Horváth Annának, Kolozsvár alapfokon letöltendő börtönbüntetésre ítélt egykori 

alpolgármesterének büntetőperében. A román Legfelsőbb Ítélő- és Semmítőszék sajtóosztálya 

szerdán arról tájékoztatta a Krónikát, hogy május 22-én, jövő szerdán várható végleges ítélet 

az ügyben. Az ügy április 3-án tartott utolsó tárgyalásán a védelem arra hivatkozott, hogy az 

ügyészség olyan titkosszolgálati lehallgatásra alapozta a vádat, amelyet a Román Hírszerző 

Szolgálat (SRI) manipulált, és amelyet hibásan fordítottak le románra. 

 
Ferenc pápa áldását kérte az erdélyi magyarokra Tamás Sándor a Vatikánban 
2019. május 15. – Krónika, transindex.ro 

Ferenc pápa áldását kérte az erdélyi magyar népre Tamás Sándor, a Kovászna Megyei Tanács 

elnöke a Vatikánban szerdán rendezett általános audiencián. A háromszéki önkormányzat 

vezetője szerdán közösségi oldalán számolt be a pápai audiencián való részvételéről, amelyen 

alkalma volt néhány szót váltani a katolikus egyházfővel. Tamás Sándor Szalai Bélának, az 

Erdély településeinek ábrázolásait tartalmazó, Iconographia locorum Transsylvaniae című 

kötet szerzőjének társaságában látogatott a Vatikánba. 

 

Félmillió lejes kártérítést követel a marosvásárhelyi orvosi perre menő rektora 
Ádám Valériántól 
2019. május 15. – Krónika 

Rágalmazás és becsületsértés miatt pert indított Ádám Valérián, a Romániai Magyar Orvos- 

és Gyógyszerészképzésért Egyesület (RMOGYKE) elnöke ellen Leonard Azamfirei. A 

Marosvásárhelyi Orvosi, Gyógyszerészeti Tudomány- és Technológiai Egyetem (MOGYTTE) 

rektora 500 ezer lejes erkölcsi kártérítést követel. A professzor megelégelte Ádám tüntetéseit 

és „beszólásait”, melyek véleménye szerint jelentős erkölcsi kárt okoztak neki. Azamfirei úgy 

véli, a pohár egy élőben sugárzott tévéműsor alkalmával telt be. „Semmi bajom nincs az illető 
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személy polgári harcával, tüntetéseivel, elvégre mindenkinek joga van a 

véleménynyilvánításhoz. Azt viszont nem nézhetem el, hogy egyenes adásban, a tévében 

bűnözőnek nevezzen. Ha megtette, akkor viselje annak a következményeit” – fejtette ki a 

Krónikának a rektor.  

 

Kelemen Hunor: az unió és az erdélyi magyarság számára is nagy az EP-
választás tétje 
2019. május 15. – maszol.ro 

A május 26-i európai parlamenti választások témájában tartott sajtótájékoztatót szerdán 

Nagyváradon Kelemen Hunor, az RMDSZ szövetségi elnöke Cseke Attila szenátor és Szabó 

Ödön parlamenti képviselő, a Bihar megyei szervezet elnöke, illetve ügyvezető elnöke 

társaságában. „Ez a legfontosabb az elmúlt időszak európai parlamenti választásai közül” – 

jelentette ki Kelemen Hunor, aki szerint ezt azok sem kérdőjelezik meg, akik a kampányban 

nem beszélnek az európai uniós témákról. Utóbbiak közé sorolta a román pártok többségét, 

amelyek a belpolitikai hatalmi harcoknak színterévét alacsonyítják le az EP-választást, mert 

szerintük „a mozgósításhoz ez bőven elegendő”.  

 

Jól teljesít a székelyföldi turizmus, de még van ahová fejlődni  
2019. május 15. – maszol.ro, szekelyhon.ro 

A három székelyföldi megye közül Maros és Hargita megyébe érkezik a legtöbb turista, de a 

Háromszékre látogatók kétszer annyi vendégéjszakát töltenek, mint a másik két megyében. 

Ugyanakkor a Kovászna megye turizmusa mutatta a legdinamikusabb fejlődést a turisták és  

vendégéjszakák tekintetében, hiszen az elmúlt években folyamatosan tíz százalék közti 

emelkedést sikerült elérni – hangzott el a székelyföldi turizmus teljesítményét elemző 

sepsiszentgyörgyi sajtótájékoztatón.  

 

Mesterségem címere: magyar állásbörzét tartanak Kolozsváron  
2019. május 15. – maszol.ro 

Első alkalommal szervezi meg a Magyar Ifjúsági Tanács (MIT) a Mesterségem címere 

elnevezésű állásbörzélyét Kolozsváron. Az egynapos rendezvény május 21-én, kedden lesz 

látogatható 10 és 18 óra között a Vallásszabadság házában. A MIT legújabb programja egy 

magyar állásbörze, amely az egyetem utolsó éveiben tanuló hallgatókat - és nem csak! - 

hivatott összekötni azokkal a kolozsvári és magyar érdekeltségű vállalkozókkal, akik frissen 

végzett munkaerőt keresnek.  

 
Huszonöt éves a Csernakeresztúri Hagyományőrző Egyesület 
2019. május 15. – Nyugati Jelen 

25 éves fennállását és régi álmának megvalósulását ünnepelhette a Bukovinai hétvége 

alkalmával, május 11-én, a Csernakeresztúri Hagyományőrző Egyesület. A tartalmas, 

lélekemelő ünnepség hálaadással kezdődött a csernakeresztúri Szentkereszt templomban, 

ahol Tóth János plébános a hitre alapuló identitás-megőrzésről beszélt. Az ünnepi viseletbe 
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öltözött falubeliek, meghívottak díszmenetben vonultak át a templomból a felújított tájház 

elé, ahol Tóth János plébános megáldotta a frissen faragott székely kaput, a felújított házat és 

a megépült csűrszínpadot, illetve próbatermet. Az áldást követően Potápi Árpád Jánossal, a 

Magyar Nemzetpolitikáért Felelős államtitkárral közösen vágták el a kapura kifeszített piros-

fehér-zöld szalagot.  

 
Nem bírságolják meg Borbolyt 
2019. május 15. – szekelyhon.ro 

Nem járt sikerrel a Méltóságért Európában Polgári Egyesület (ADEC) arra vonatkozó 

keresete, hogy a bíróság kötelezze pénzbírság kifizetésére Hargita Megye Tanácsának elnökét, 

mert szerintük nem hajtotta végre a székely zászló megyeházáról való eltávolítására 

vonatkozó bírósági végzést.  

 

Ha nagy a szükség: pelenkázót rendeztek be a csíki megyeházán  
2019. május 15. – maszol.to 

Éjjel-nappal igénybe vehető pelenkázó-helyiséget alakítottak ki Csíkszeredában, a Hargita 

megyei önkormányzat épületében. A nap 24 órájában igénybe vehető pelenkázót a Családok 

nemzetközi napja alkalmából május 15-én, szerdán adták át. Minderről Borboly Csaba, 

Hargita Megye Tanácsának elnöke élő videóbejelentkezésben számolt be közösségi oldalán. 

Az elnök elmondta: több éves álom valósult meg ezzel, amiért köszönet illeti a megyei tanács 

vagyongazdálkodási igazgatóságát. Az elnök örömének adott hangot, hogy idén, A külhoni 

magyar gyerekek éve alkalmából sikerült elérhetővé tenni ezt a városban hiánypótlónak 

számító helyiséget, amelyre – a Csíki Anyák Egyesületével folytatott beszélgetésekből 

leszűrtek alapján – nagy igény mutatkozott.  

 
Három új óvoda épül Sepsiszentgyörgyön 
2019. május 15. – szekelyhon.ro, Krónika 

Három új óvodát – amelyekben bölcsődei csoportok is működnek majd – építtet a 

sepsiszentgyörgyi önkormányzat. A megvalósíthatósági tanulmányt elfogadták, a Központi 

Regionális Fejlesztési Ügynökségen keresztül pályáznak uniós támogatásért a kivitelezésre. 

Sztakics Éva, Sepsiszentgyörgy alpolgármestere elmondta, már működő tanintézeteknek 

terveznek új székhelyet. 

 

Kelemen Hunor Nagyváradon: az EU-nak leginkább három kihívásra kell választ 
adnia 
2019. május 15. – transindex.ro 

Az Európai Unió hosszú évtizedek óta nem állt olyan méretű változások előtt, mint ma. Erről 

Kelemen Hunor beszélt Nagyváradon, ahol a partiumi magyar embereket is arra kérte: 

szavazzanak az RMDSZ-re az európai parlamenti választáson – így a változásoknak nem 

csupán elszenvedői, hanem alakítói is lehetnek. A sajtótájékoztatón a szövetségi elnök 

kiemelte: száz év után a Kárpát-medence magyar közösségeinek képviselői végre közösen 
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léphetnek fel a magyar ügyért az Európai Parlamentben – kimaradni ebből történelmi 

felelőtlenség lenne. 

 

A kisajátított Úzvölgye 
2019. május 16. – Makkay József – Krónika 

A Krónika vezércikke szerint “tanulságos történet volt számomra a napokban eljutni az 

Úzvölgyébe, és testközelből látni mindazt, amiről immár bő két hete beszél az erdélyi magyar 

közvélemény. A haditemetőjéért látogatható település Erdély és Moldva határán ma már 

lakatlan végvárként áll – mementó gyanánt – a keleti széleken. Erdélyi magyar történelmünk 

utóbbi harminc évének tömör kivonata mindaz, ami ma Úzvölgyében történik, illetve az okok, 

amelyek a magyar haditemető felforgatásához vezettek”. 

 

Bugár: Egy másik ország himnuszának eléneklése nem büntethető 
2019. május 15. – Felvidék Ma, Új Szó 

Bastrnák Tibor, a Most-Híd parlamenti képviselője szerint mostantól egyértelműen 

szerepelni fog a törvényben, hogy egy idegen ország himnuszának elénekléséért nem szabható 

ki bírság Szlovákiában. A parlamenti képviselők szerdán fogadták el az SNS által jegyzett, 

állami jelképekről szóló törvény Most-Híd által beterjesztett módosítását, melyet gyorsított 

eljárásban tárgyalt a parlament. „Ha valaki el akarja énekelni egy másik ország himnuszát, 

nem büntethető vagy üldözhető ezért” – szögezte le Bugár Béla, a Most-Híd elnöke is. 

Hozzátette: a törvény most már az elnök kezében van, és rajta áll, milyen gyorsan fog lépni. A 

pártelnök reméli, hogy „végre nyugalom lesz”. 

 

A felvidéki magyarság nyolc pontját adták át Andrej Dankónak 
2019. május 15. – Felvidék Ma, Körkép 

A Himnuszunk a szabadságunk tüntetés szervezői a mai nap folyamán eljuttatták Andrej 

Dankónak, a parlament elnökének a magyarsággal kapcsolatos jogsérelmeket, 

joghiányosságokat és jogköveteléseket tartalmazó levelüket. A tüntetés szervezőinek nyolc 

pontját Polgár Hajnalka, Duray Miklós és Samu István dolgozta ki. 

 

Megszavazták a himnusztörvény módosítását: az MKP szerint a Híd cinikus 
sikerkommunikációt folytat 
2019. május 15. – Ma7.sk 

A parlament szerda délelőtt megszavazta a Most-Híd párt módosító indítványát a 

himnusztörvényt érintően, amelyre a jelenlévő 133 képviselőből 107-en szavaztak igennel. A 

Boris Kollár féle Sme rodina tartózkodott, a Smer és az SNS képviselőiből többen nem 

tartózkodtak a teremben, mások nem szavaztak. A módosítás legnagyobb újdonsága, hogy a 

törvényből kikerült a "csak" szócska, vagyis már nem tiltják a fizikai személyeknek, hogy 

bármilyen alkalomból énekeljék más ország himnuszát. A módosítás ugyanakkor a 

büntetéseket is érinti. A Magyar Közösség Pártja üdvözli a parlament mai döntését, amellyel 
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az állami szimbólumokról szóló törvényből törölte azt a korábbi módosítást, amely tiltja és 

bünteti a magyar himnusz éneklését. A párt közleményében azonban úgy fogalmaz, 

elfogadhatatlan, hogy a Most-Híd párt egy ideje már sikerként próbálja kommunikálni saját 

hibájuk kijavítását, amire nem is lett volna szükség, ha parlamenti képviselői rendesen 

végezték volna munkájukat. 

 

Megduplázódott a magyar kiállítók száma 
2019. május 16. – Magyar Szó, Vajdaság MA, Pannon RTV 

Pásztor István, a Tartományi Képviselőház elnöke tegnap ellátogatott a 86. Nemzetközi 

Mezőgazdasági Vásárra. Többek között megtekintette Magyarország, a Vajdasági Bank (OTP 

csoport), a Tartományi Gazdasági Kamara, valamint a műtrágyakészítmények, minőségi 

vetőmagok és különféle növényvédő szerek előállításával foglalkozó Genezis cég standját, 

illetve az idei vásár baráti országának, Tunéziának és partnerországának, Olaszországnak a 

standját. Elbeszélgetett a vásár vezetőségével és a kiállítókkal is. 

 

Kiemelkedően színvonalas volt a Vajdasági Magyar Óvodás Színjátszó Találkozó 
Kishegyesen 
2019. május 15. – Vajdaság Ma 

A népi gyermekjátékok és a népdalok ötletes ötvözeteit mutatták be a találkozón több ízben is 

Tizenöt csoport mutatkozott be, összesen pedig több mint háromszáz kisgyerek lépett fel a 

Vajdasági Magyar Óvodás Színjátszó Találkozón Kishegyesen. Idén a rendezvény kapcsolódik 

a Külhoni Magyar Gyerekek Éve 2019 programjaihoz. Jelen volt Balázs Attila, az Emberi 

Erőforrások Minisztériuma Kárpát-medence Magyar Oktatásának Fejlesztéséért Felelős 

Helyettes Államtitkárság főosztályvezetője, aki alkalmi beszédében kiemelte a találkozó 

anyanyelv- és hagyományápoló, valamint közösségteremtő szerepét. 

 

Zentán is elérhetők a kétnyelvű anyakönyvi kivonatok 
2019. május 15. – Pannon RTV, Vajdaság Ma, Magyar Szó 

Zenta Város lakosai is hozzá tudnak jutni a kétnyelvű anyakönyvi kivonatokhoz - 

hangsúlyozta Sarnyai dr. Rózsa Edit, a Községi Közigazgatási Hivatal vezetője. Zenta 

Városnak két hivatalos nyelve van: a szerb és a magyar, ezért a hivatalnak kötelessége ezeken 

a nyelveken kiadni a dokumentumokat. A kétnyelvű anyakönyvi kivonatért egy kérvényt kell 

benyújtani, ugyanúgy, mint eddig, ezek után egy-két napon belül kézhez kapható a kivonat. 

 

Mit várhatunk Zelenszkijtől? 
2019. május 15. – Kárpátalja  

Hiába telt el már három hét az elnökválasztás második fordulója óta, amikor bizonyossá vált, 

hogy az ország következő elnökét Volodimir Zelenszkijnek fogják hívni, a sajtó és a 
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https://www.magyarszo.rs/hu/3987/gazdasag/201938/Megdupl%C3%A1z%C3%B3dott-a-magyar-ki%C3%A1ll%C3%ADt%C3%B3k-sz%C3%A1ma.htm
https://www.vajma.info/cikk/vajdasag/23678/Kiemelkedoen-szinvonalas-volt-a-Vajdasagi-Magyar-Ovodas-Szinjatszo-Talalkozo-Kishegyesen.html
https://www.vajma.info/cikk/vajdasag/23678/Kiemelkedoen-szinvonalas-volt-a-Vajdasagi-Magyar-Ovodas-Szinjatszo-Talalkozo-Kishegyesen.html
https://pannonrtv.com/rovatok/onkormanyzatok/zentan-elerhetok-ketnyelvu-anyakonyvi-kivonatok
https://pannonrtv.com/rovatok/onkormanyzatok/zentan-elerhetok-ketnyelvu-anyakonyvi-kivonatok
http://karpataljalap.net/2019/05/15/mit-varhatunk-zelenszkijtol
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közvélemény egyre azt kutatja, mit várhat az új államfőtől, ha az elfoglalja hivatalát. Az 

alábbiakban ezekhez a találgatásokhoz szolgálunk némi munícióval. 

 

Nyílt napot tartottak a Rákóczi-főiskolán 
2019. május 15. – karpatalja.ma 

A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola (II. RFKMF) nyílt napot tartott május 15-

én. A program célja, hogy tájékoztassák a felvételi előtt álló fiatalokat a szabályzatokról, a 

főiskola rendjéről és vonzóvá tegyék számukra az intézményt. A központi tájékoztatón Rácz 

Béla, az intézmény rektorhelyettese köszöntötte a megjelenteket, aki az ösztöndíj 

megítélésének szabályzatáról beszélt. Orosz Ildikó, a II. RFKMF rektora pedig felhívta a 

figyelmet arra, hogy a nappali tagozaton tanuló katonaköteles hallgatók katonai felmenést 

kapnak mindaddig, amíg nem ismételnek évet. Továbbá kiemelte, hogy minden végzős 

számára háromnyelvű – ukrán, magyar és angol – diplomát állítanak ki. 

 
Együttműködési megállapodás Kárpátalja és Bács-Kiskun megye között 
2019. május 15. – Kárpátalja   

Együttműködési megállapodást írt alá kedden Ungváron Kárpátalja és Bács-Kiskun megye 

vezetése a jövőbeni gazdasági és egyéb együttműködési lehetőségekről. Függetlenül a 

jelenlegi Budapest–Kijev közötti felhős kapcsolattól, a Magyarország, illetve Magyarország 

régiói és Kárpátalja közötti viszony gyümölcsöző. Három napra Kárpátaljára látogatott Rideg 

László, a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés elnöke és a kíséretében érkezett delegáció. Ez idő 

alatt május 14-én írták alá a két régió közötti együttműködési szerződést. 

 

Mégis összeférhetetlen? 
2019. május 15. – Népújság  

horvathf2019A múlt héten többhónapos huzavona után a KPK (Korrupcióellenes Bizottság) 

megállapította, hogy Horváth Ferenc tisztségeinek, vagyis parlamenti képviselői és MMÖNK-

elnöki posztjainak egyidejű viselése összeférhetetlen, ezért a képviselőnek 15 napos határidőt 

adott, hogy mondjon le vagy az egyik vagy a másik tisztségéről. Az említett bizottság 

megállapította azt is, hogy a képviselői tisztség összeférhetetlen az MMÖNK által alapított 

Minta Kft. igazgatói posztjával, vagyis az összeférhetetlenség április elejéig, amikor Horváth 

Ferenc lemondott az igazgatói posztról, fennállt.  

 

Iskolás csoportok regionális folklórgálája 
2019. május 15. – Népújság  

ringaLendván rendezték meg május 8-án „Ringaraja” címmel az iskolai folklórcsoportok 

regionális szemléjét, melyen Gaberščik Adrijana válogatásában 11 sikeresen továbbjutott 

csoport lépett fel a Muravidékről és Maribor környékéről. A  Lendva-vidéki csoportokat az 1. 

Számú Lendvai KÁI Lindau Néptáncegyüttese, továbbá az odrijánci iskola csoportja, valamint 

a belatinci iskola két csoportja (Veseli Marki II. és III.) képviselte.  
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http://www.karpatalja.ma/karpatalja/oktatas/nyilt-napot-tartottak-a-rakoczi-foiskolan-3/
http://karpataljalap.net/2019/05/15/egyuttmukodesi-megallapodas-karpatalja-es-bacs-kiskun-megye-kozott
https://nepujsag.net/nemzetiseg/6945-m%C3%A9gis-%C3%B6sszef%C3%A9rhetetlen.html
https://nepujsag.net/kultura/6958-iskol%C3%A1s-csoportok-region%C3%A1lis-folkl%C3%B3rg%C3%A1l%C3%A1ja.html
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Elektronikus sajtó 

 

Határok nélkül 

2019. május 15. – Kossuth Rádió 

 

Nem lesz tilos a magyar himnusz éneklése Szlovákiában, de egyelőre szigorúan büntethetik. 

Audiencián a Vatikánban a pápa csíksomlyói látogatása előtt. 

  

A szlovák parlament végül is nagy többséggel elfogadta a himnusztörvény módosítását. Ez azt 

jelenti, hogy nem lesz tilos és büntethető a más országok, így a magyar himnusz éneklése az 

országban. Közben azonban ma hatályba lépett az eredeti himnusztörvény Szlovákiában.  

Aláírta az ukrajnai kisebbségek jogait drasztikusan csökkentő új ukrán nyelvtörvényt Andrij 

Parubij, az ukrán parlament házelnöke, így a jogszabály napokon belül hatályba lép. Iváncsik 

Attila tudósítása. 

  

Jó hír a rossz után: a mai naptól lehet jelentkezni a kárpátaljai szociális programcsomag friss 

pályázati felhívására, amelynek az idei évre előirányzott keretösszegét a magyar kormány 

2018 őszén megduplázta. A program célja a nehéz gazdasági és szociális helyzetben lévő 

kárpátaljai magyarság anyagi támogatása. Részletek a www.bgaztr honlapján olvashatók. 

  

Vajdasági körúton járt Németh Zsolt, a Magyar Országgyűlés külügyi bizottságának az elnöke. 

Óbecsén, Temerinben és Újvidéken találkozott a magyar pártok és civil szervezetek 

képviselőivel. Ternovácz István összeállítása Temerinben készült. 

  

Kelemen Hunor, az RMDSZ elnöke a közelgő európai parlamenti választások alkalmából 

tartott sajtótájékoztatót Nagyváradon. Ott járt Ionescu Nikolett is. 

 

És még egy hír Nagyváradról: 

Szeptembertől 40 kisgyermekkel kezdi meg működését a Királyhágómelléki Református 

Egyházkerület bölcsődéje. Az intézmény felépítését 120 millió forinttal támogatta a magyar 

kormány a Kárpát-medencei óvodafejlesztési program 47,6 milliárd forintos keretéből. 

https://www.mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth?date=2019-05-15_18-02-00&enddate=2019-05-15_18-40-00&ch=mr1
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Újból tárgyalóasztalhoz ültek a marosvásárhelyi orvosi egyetem román vezetői és a magyar 

tagozat képviselői – újból eredménytelenül. A január végén tartott korábbi megbeszélésen 

szinte kizárólag az egységes vizsgarendszerről tárgyaltak, ezúttal a magyar tagozat 

önállóságának az ügyéről is, de nem közeledtek az álláspontok. A találkozóról Szabó Béla 

professzor, az orvosi egyetem magyar tagozatának vezetője számolt be Erdei Edit 

Zsuzsannának. 

 

A magyar kormány által támogatott erdélyi gazdasági fejlesztési programot a marosvásárhelyi 

székhelyű Pro Economica Alapítvány bonyolítja le. Az egész Székelyföldre kiterjedő 

munkájukat területi irodák segítik. A csíkszeredai főkonzulátus szomszédságában, a Magyar 

Ügyek Házában létesülő új iroda megnyitóján készült Oláh-Gál Elvira összeállítása. 

  

Ma délelőtt pápai audiencián fogadta Ferenc pápa Tamás Sándor Kovászna megyei 

önkormányzati elnököt és a budapesti Szalai Bélát. A találkozót követően nyilatkoztak 

telefonon tudósítónknak, Oláh-Gál Elvirának. 

 

 

 

 


