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Nyomtatott és online sajtó 
 
Áder János a kárpátaljai magyarok gondjairól is beszélt az új ukrán államfővel 
2019. május 20. – MTI, Híradó, Magyar Nemzet, Magyar Hírlap, PestiSrácok, Lokál, Origo, 

Mandiner, Hír Tv, Kárpátalja, karpatalja.ma 

A kárpátaljai magyarok gondjairól is beszélt a magyar köztársasági elnök az új ukrán 

államfővel hétfőn, Volodimir Zelenszkij beiktatása után Kijevben. Áder János azt javasolta 

ukrán partnerének, hogy minél hamarabb állítsanak fel egy közös bizottságot, amelyben az 

összes vitás kérdést nyugodt légkörben tudják megbeszélni és megoldani. A javaslatot 

Zelenszkij helyeslően fogadta - mondta el a megbeszélés után a köztársasági elnök az MTI-

nek."Nekünk az az érdekünk, hogy Ukrajnával mint a legnagyobb lakosságszámú 

szomszédunkkal is ugyanolyan rendezett és nyugodt viszonyt ápoljunk, mint a többi 

szomszédunkkal. Erre mi készek vagyunk. Ugyanakkor azt is világossá tettem, hogy a 

Kárpátalján élő magyarok nem kérnek többet, mint azt, hogy Ukrajna az alkotmányban 

rögzített és az általa nemzetközi szerződésekben vállalt kötelezettségeit betartsa" - emelte ki 

az államfő.Megjegyezte, hogy ma az Ukrajnában élő magyar kisebbségnek korlátozottabbak a 

jogaik, mint a szovjet rendszer idején voltak. "Ez pedig egy demokráciában elfogadhatatlan" - 

fűzte hozzá.   

 

Potápi: sikeresen folytatódik a felvidéki fejlesztések sorozata 
2019. május 20. – MTI, hirado.hu, Magyar Nemzet, Webrádió, Beol, Teol 

Sikeresen folytatódik a magyar közösség megerősítését célzó fejlesztések sorozata a 

Felvidéken – jelentette ki Potápi Árpád János, a Miniszterelnökség nemzetpolitikai 

államtitkára a Kassához közeli Debrődön, ahol részt vett a magyar állami támogatásból 

megépített Szent László Zarándokszálló ünnepélyes átadásán hétfőn. Az új zarándokszállót 

egy a még a tizennyolcadik században, iskolaként és templomként is működő épületből 

alakítottak ki a többségében magyarok lakta kelet-szlovákiai kisközségben. Debrőd, ahol a 

legenda szerint Szent László lova patkójával fakasztott forrást, nagy hagyományú 

búcsújáróhelynek számít a tágabb régióban is. Potápi Árpád János közölte: a környéken az 

elmúlt években számos beruházás történt, ezek sorában említette a kassai Rovás társulás új, 

magyar házként is működő székházát, illetve a Márai-emlékházat is. Rámutatott: évek óta 

sikeresen zajlik a magyar közösség megerősítését célzó fejlesztések sorozata. 

 

Magyarellenes megnyilvánulások Ukrajnában címmel mutattak be 
dokumentumfilmet Budapesten 
2019. május 20. – MTI, Híradó, Kárpátalja 

Magyarellenes megnyilvánulások Ukrajnában címmel mutattak be dokumentumfilmet 

Budapesten hétfőn. A vetítést követő kerekasztal-beszélgetésen Szilágyi Péter, a 

Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős miniszteri biztosa azt hangoztatta, hogy a magyar 

kormány 2010 óta kiáll a kárpátaljai magyarság mellett, szociálisan és politikailag támogatva 
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https://magyarnemzet.hu/kulfold/ader-janos-a-karpataljai-magyarok-gondjairol-is-beszelt-az-uj-ukran-allamfovel-6943112/
https://www.hirado.hu/kulfold/kulpolitika/cikk/2019/05/20/folytatodnak-a-felvideki-fejlesztesek
https://www.hirado.hu/belfold/belpolitika/cikk/2019/05/20/a-magyar-kormany-kiall-a-karpataljai-magyarsag-mellett
https://www.hirado.hu/belfold/belpolitika/cikk/2019/05/20/a-magyar-kormany-kiall-a-karpataljai-magyarsag-mellett
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a csoportot. Ez a jövőben is így lesz – jelentette ki. Elképesztőnek nevezte azt a folyamatot, 

hogy korábban kisebb fajsúlyú cselekményeket követtek el a kárpátaljai magyarság ellen, 

amelyek azonban robbantásokig, emlékművek meggyalázásáig, fenyegetésekig fajultak. 

Szilágyi Péter megköszönte a kárpátaljai magyar vezetőknek, hogy egyértelműen kiállnak a 

jogaikért, a magyarságukért, betartva az ukrán törvényeket. Nem hagyják magukat 

megfélemlíteni, eltántorítani attól a céltól, hogy magyarul beszélhessenek, oktathassanak, 

élhessék a mindennapjaikat – tette hozzá. 

 

Pereli az EMNP-t Soós Sándor egykori alelnök a márciusi elnökválasztás miatt 
2019. május 20. - Krónika 

Bíróságon keresi igazát Soós Sándor, az Erdélyi Magyar Néppárt (EMNP) márciusi 

küldöttgyűlésén egyetlen szavazattal alulmaradt elnökjelöltje, akinek óvását a párt 

szabályzatfelügyelő és etikai bizottsága alapfokon elutasította. Az alakulat két hónappal 

ezelőtt, március 24-én rendezett országos tisztújító küldöttgyűlése óta sem csillapodnak a 

kedélyek az Erdélyi Magyar Néppártban (EMNP), miután bírósági ügy lett az 

elnökválasztásból. A két elnökjelölt közül egyetlen szavazattal alulmaradt Soós Sándor a 

küldöttgyűlés másnapján úgy nyilatkozott a Krónikának, hogy nem ismeri el a 84:83 

arányban megválasztott Csomortányi István mandátumát, azaz nem tekinti érvényesnek a 

szavazást. 

 

Román zarándokok is megjelentek az Úz-völgyében – a „feketezsákosok” nem 
bánják az akciójukat  
2019. május 20. – maszol.ro  

Román zarándokok is megjelentek a hét végén az úzvölgyi magyar katonai temetőben, miután 

– az Úzvölgyi Civil Akciócsoport "feketezsákos" akciója nyomán – a román média figyelme a 

Bákó és Hargita megye határán lévő településre irányult. A helyszínen tapintható a feszültség, 

folyamatos a rendőri jelenlét, és a héten újabb román csoportok érkezése várható. Ennek 

ellenére az Úzvölgyi Civil Akciócsoport tagjai úgy vélik, nem volt rossz döntés részükről az 

illegálisan elhelyezett román keresztek letakarása.  

 
Nem nyilatkoznak úzvölgyi szemeteszsákos akciójukról a „névtelen” aktivisták 
2019. május 20. - Krónika 

Nem válaszoltak, vagy csak feltételekkel nyilatkoztak volna akciójuk körülményeiről az 

úzvölgyi civil akciócsoport tagjai, akik a múlt héten szemeteszsákokkal letakarták a katonai 

temetőben felállított betonkereszteket. A Krónika levélben kereste meg az úzvölgyi 

katonatemetőben országos visszhangot kiváltó akciót végrehajtó civileket, értesüléseik szerint 

a szemeteszsákos akciót végrehajtó, közleményükben is névtelenségbe burkolózó három 

személy egyike az Orbán Viktor kormányfőt a tusnádfürdői szabadegyetemen 2017-ben 

kifütyülő Ladó Andrea, a másik pedig a csíkszeredai Jancsó László Loránd. Utóbbi a 
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https://kronika.ro/erdelyi-hirek/pereli-az-emnp-t-soos-sandor-egykori-alelnok-a-marciusi-elnokvalasztas-miatt
https://www.maszol.ro/index.php/tarsadalom/111940-roman-zarandokok-is-megjelentek-az-uz-volgyeben-a-feketezsakosok-nem-banjak-az-akciojukat
https://www.maszol.ro/index.php/tarsadalom/111940-roman-zarandokok-is-megjelentek-az-uz-volgyeben-a-feketezsakosok-nem-banjak-az-akciojukat
https://kronika.ro/erdelyi-hirek/nem-nyilatkoznak-uzvolgyi-szemeteszsakos-akciojukrol-a-bnevtelenr-aktivistak
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közösségi oldalán feltüntetett adat szerint egy jobbára ismeretlen szervezet, a Romániai 

Székelyek Szövetsége Hargita megyei elnöke. 

 
A románok többsége szerint Magyarország ellenőrzése alá akarja vonni Erdélyt 
2019. május 20. – MTI, Krónika, transindex.ro, maszol.ro, Nyugati Jelen, Bihari Napló 

A románok többsége úgy értékeli, hogy Magyarország elfogadhatatlan mértékben beavatkozik 

Románia belügyeibe, és azon ügyködik, hogy „így vagy úgy” ellenőrzése alá vonja Erdélyt – 

egyebek között ez derült ki egy friss felmérésből. A közvélemény-kutatást a Román Akadémia 

két éve alakult, főleg Oroszországgal és Magyarországgal foglalkozó Információs Hadviselést 

és Stratégiai Kommunikációt Elemző Laboratóriuma (LARICS) rendelte meg. Az április 12. és 

május 3. között végzett felmérés adatsora szerint a megkérdezettek 64,4 százaléka egyetértett 

azzal, hogy „Oroszország jelentette és jelenti a legfőbb fenyegetést Románia biztonsága 

számára”, és 59,2 százalékuk támogatná, hogy Románia növelje védelmi kiadásait. A 

felmérésből az is kiderült: a válaszadók Magyarországot tartják a legkevésbé „baráti” 

országnak Románia szomszédai közül.  

 

Kelemen Hunor: Ha az RMDSZ nincs ott az Európai Parlamentben, akkor senki 
nem fogja közösségünk ügyét képviselni! 
2019. május 20. – Nyugati Jelen  

Ne áltassuk magunkat azzal, hogy a román pártok, az újak vagy a régiek a magyar embereket 

akarják képviselni. Ők csak a magyar szavazatokat kérik, de ha megnézzük a programjukat, 

láthatjuk: magyar ügy abban nem szerepel. Kelemen Hunor ezért kéri azt, hogy minél többen 

szavazzanak a Romániai Magyar Demokrata Szövetség jelöltjeire! A Nyugati Jelenben 

megjelent interjújában a Szövetség elnöke úgy fogalmazott: be fogunk jutni, be kell jutnunk, 

nincs más megoldás, nincs más lehetőség. „Én biztos vagyok benne, hogy ez megtörténik jó 

mozgósítással. Másképp veszélyben van a magyar képviselet az Európai Parlamentben, és ez 

egy olyan helyzetet teremtene, ami később itthon is meggyengítené az erőnket. Ez nem lehet 

senkinek az érdeke, aki a magyar ügyet Romániában ma fontosnak tartja” – mondta.  

 

Kelemen Hunor: Winkler Gyula megbízható jelöltje Hunyad megyének  
2019. május 20. – maszol.ro 

Eredményes munkát végzett az elmúlt esztendőkben, ezért magyaroknak és románoknak 

egyaránt jó döntés Winkler Gyulát támogatni a vasárnapi európai parlamenti választáson – 

hangsúlyozta Kelemen Hunor RMDSZ-elnök Déván, ahol közös sajtótájékoztatót tartott az 

RMDSZ listavezetőjével. A szövetségi elnök kifejtette: erős mozgósításra lesz szükség május 

26-án, ezért a Hunyad megyei magyar embereket arra kérik, vasárnap az EP-választáson az 

RMDSZ-re, a referendumon pedig két igennel szavazzanak. Miközben a szövetség jelöltjei az 

unió problémáiról és reformjának szükségességéről beszéltek a kampányban, a román pártok 

csupán belpolitikai csatározások terepeként, az őszi elnökválasztás „előszobájaként” 

tekintettek erre a kampányra.  

 

E
rd

é
ly

 
 

https://kronika.ro/belfold/a-romanok-tobbsege-szerint-magyarorszag-ellenorzese-ala-akarja-vonni-erdelyt
http://www.nyugatijelen.com/jelenido/kelemen_hunor_ha_az_rmdsz_nincs_ott_az_europai_parlamentben_akkor_senki_nem_fogja_kozossegunk_ugyet_kepviselni.php
http://www.nyugatijelen.com/jelenido/kelemen_hunor_ha_az_rmdsz_nincs_ott_az_europai_parlamentben_akkor_senki_nem_fogja_kozossegunk_ugyet_kepviselni.php
https://www.maszol.ro/index.php/belfold/111975-kelemen-hunor-winkler-gyula-megbizhato-jeloltje-hunyad-megyenek
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Winkler Gyula: veszélyt jelentene közösségünkre egy gyenge EP-választási 
eredmény 
2019. május 20. – transindex.ro,  

Május 26-a nem a kételkedés vagy a kishitűség, hanem a bizalom és az összefogás napja kell 

hogy legyen. Közösségünk számára óriási hátrányt, sőt veszélyt jelentene egy gyenge európai 

parlamenti választási eredmény, mert ennek hatására a közösségünk elleni támadások és 

magyarellenes megnyilvánulások felerősödhetnek. Minden egyes szavazatra szükség van, 

ezért arra kérjük önöket, hogy egy emberként álljanak ki az RMDSZ mellett, és május 26-án 

pecsételjenek a tulipánra” – mondta Winkler Gyula EP-képviselőjelölt szombaton, 

Medgyesen a 17. Vándorcsizma Néptáncfesztivál megnyitója alkalmából.  

 

Vincze Loránt: nem engedhetjük meg magunknak a politikai öncsonkítást  
2019. május 20. – transindex.ro, szekelyhon.ro , Krónika 

Ne adjuk át a terepet a Brüsszelbe készülő magyargyűlölő politikusoknak, figyelnünk kell a 

provokációkra és bíznunk kell a józan paraszti eszünkben, hogy megakadályozzuk az erdélyi 

magyarság meggyengítésére irányuló törekvéseket – fogalmazott sepsiszentgyörgyi 

kampányértékelő sajtótájékoztatóján Tamás Sándor Kovászna megyei tanácselnök, Antal 

Árpád sepsiszentgyörgyi polgármester és Vincze Loránt RMDSZ-es európai parlamenti 

képviselőjelölt. „Ha levetkőzzük a kicsinyhitűséget, akkor lehetséges akár három európai 

parlamenti képviselői helyet is megszerezni” – jelentette ki Tamás Sándor. Az RMDSZ 

háromszéki szervezetének elnöke szerint politikai és gazdasági kérdés is, hogy európai 

parlamenti képviselettel rendelkezzen az erdélyi magyar közösség. Hozzátette: az elmúlt 

hetekben sok találkozón vettek részt, és az a tapasztalat, hogy az emberek érzik, a május 26-ai 

EP-választással milyen veszítenivalójuk, illetve nyernivalójuk van.  

 

Oltean Csongor, az RMDSZ EP-képviselőjelöltje: gyenge politikus, aki feladja az 
elveit  
2019. május 20. – maszol.ro 

A jó politikus az, aki nem adja fel az elveit, de a közösséggel szembe se megy – vallja Oltean 

Csongor. Az RMDSZ európai parlamenti képviselőjelöltje úgy véli, az erdélyi magyar 

társadalom nincs felkészülve bizonyos kérdésekre, de ez generációról generációra változik, és 

miközben természetesen nem szabad feladnunk az értékeinket és hagyományainkat, azt is 

meg kell tanulnunk, hogy elfogadóak legyünk. „Az RMDSZ mindig abban volt erős, hogy az 

eltérő vélemények ellenére egységes maradt, és ha már nem tudnék a szövetség része lenni, 

akkor az biztos, hogy más pártban sem tevékenykednék. Sem az RMDSZ-t, sem a közösséget 

nem akarom megváltoztatni, hanem inkább meg kell találni azt a módját, hogy a közösséget 

formáljuk, számomra pedig az elfogadás az egyik fő elv – nyilatkozta Oltean Csongor a 

Maszolnak adott interjúban.  
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http://itthon.transindex.ro/?hir=55514
http://itthon.transindex.ro/?hir=55514
https://www.maszol.ro/index.php/belfold/111970-vincze-lorant-nem-engedhetjuk-meg-magunknak-a-politikai-oncsonkitast
https://www.maszol.ro/index.php/belfold/111960-oltean-csongor-az-rmdsz-ep-kepvisel-jeloltje-gyenge-politikus-aki-feladja-az-elveit
https://www.maszol.ro/index.php/belfold/111960-oltean-csongor-az-rmdsz-ep-kepvisel-jeloltje-gyenge-politikus-aki-feladja-az-elveit
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Nyolc szórványmegyében és Bukarestben indít ősztől afterschool-programot az 
RMDSZ  
2019. május 20. – maszol.ro 

Az anyanyelvű oktatás vonzerejét növelnék azzal a programmal, amely délutáni foglalkozással 

– úgynevezett afterschool-programmal – egészíti ki az iskolai tanítást a szórványban és 

Bukarestben. Ebben mintegy 1800 magyar elemi osztályos és 70 pedagógus vesz részt ősztől. 

– számolt be Kelemen Hunor szövetségi elnök az RMDSZ Hunyad megyei szervezetének 

küldöttgyűlésén. A program költségvetése 1,1 millió euró, támogatója Magyarország 

Kormánya, lebonyolítója pedig az Iskola Alapítvány.  Az RMDSZ elnöke szerint: ott, ahol 

ilyen programot működtetnek – és erre kiváló példa Szászmedgyes –, a magyar szülők és a 

vegyes házasságban élők is szívesebben választják gyermekeiknek a magyar iskolát a 

románnyelvű oktatás helyett.  

 

Bukarest 2,5 millió lejt ad a somlyói pápalátogatásra 
2019. május 21. – Krónika 

A román kormány vallásügyi államtitkársága közölte, mennyit költ a kabinet Ferenc pápa 

május 31 – június 2. közötti romániai látogatására. A bukaresti kormány több mint 9 millió 

lejt utalt ki a tartalékalapból a célra. Ebből 1 millió lejt szánnak a csíksomlyói ferences 

kolostor javításaira, 1,5 millió lejt kap a gyulafehérvári római katolikus érsekség szervezésre – 

írta a Főtér.ro. 

 
Így támadják a magyarokat: a temető ügye visszatérő kampánytéma 
2019. május 21. – Krónika 

A bukaresti B1 Tv műsorvezetője, a szélsőséges legionárius ideológiák szimpatizálója és 

összeesküvés-elméletek terjesztője, Tudor Barbu a „Most történik” (Se întâmplă acum) című 

műsorában az úzvölgyi temetőben történt incidensekről értekezett – nem kevés hazugságot 

sulykolva a román nézők fejébe. Tudor Barbu szerint ugyanis a temető egyértelműen Bákó 

megyéhez tartozik, ennek igazolására a tévé képernyőjén amúgy alig kivehető kataszteri 

igazolást is bemutat, ám azt a kérdést már ugye nem bontja ki, hogy a kataszteri bejegyzés 

mikori keltezésű, ugyanis a terület hovatartozása kapcsán előálló vita legalább 30 éves – 

kataszteri bejegyzés ide vagy oda. 

 

Magyarország, az ellenség 
2019. május 21. – Balogh Levente – Krónika 

A Krónika vezércikke szerint a LARICS által megrendelt felmérés „újabb bizonyítéka annak, 

hogy hiába a közös uniós tagság és katonai szövetségesi viszony, a románok jelentős 

többségében nem csökken a zsigeri magyargyűlölet. Amin tulajdonképpen nincs is mit 

csodálkozni: az óvodától sulykolt, a magyarokat barbár, románokat elnyomó jövevényként 

ábrázoló történelemhamisító szemlélet, amely alapvetően határozza meg a román 

nemzettudatot, továbbra is virágzik. És kevés jele mutatkozik annak, hogy megpróbálnák új 
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https://www.maszol.ro/index.php/tarsadalom/111977-nyolc-szorvanymegyeben-es-bukarestben-indit-szt-l-afterschool-programot-az-rmdsz
https://www.maszol.ro/index.php/tarsadalom/111977-nyolc-szorvanymegyeben-es-bukarestben-indit-szt-l-afterschool-programot-az-rmdsz
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alapokra helyezni a román nemzet, illetve a román állam önmeghatározását a magyarokkal 

szembeni frusztráció, és az ebből fakadó ellenségkép-fabrikálás helyett”. 

 

Magyarul tanulnak az állami hivatalnokok Szlovákiában 
2019. május 20. – Ma7.sk, bumm.sk, Felvidék Ma 

Május végén indul az állami alkalmazottak nyelvi kompetenciájának bővítésére irányuló 

képzés, amely során az érintett kerületi hivatalok dolgozói a magyar és a ruszin nyelvet fogják 

elsajátítani – ismertette a Kisebbségi Kormánybiztos Hivatala közleményében. Bukovszky 

László kisebbségi kormánybiztos kifejtette, a képzés a magyar-szlovák és ruszin-szlovák 

kétnyelvű, adminisztratív jellegű kompetenciák fejlesztésére irányuló program része. Az 

előreláthatólag egy hónapig tart majd, a kommunikációs és szónoki képességekre, a kétnyelvű 

hivatalos levelezésre, valamint a fordítások helyesírására és módszertanára irányul az érintett 

kerületekben. A magyar nyelv elsajátítását célzó kompetenciaképzés elsőként Vágsellyén, 

Galántán, Szencen, Érsekújvárban, Komáromban és Dunaszerdahelyen indul. Majd 

szeptemberben folytatódik Rimaszombaton és Rozsnyón. 

 

Ajnácskőn tartott kampányzárót az MKP 
2019. május 20. – Ma7.sk 

Ajnácskőn tartotta gömöri kampányzáróját vasárnap délután a Magyar Közösség Pártja 

(MKP), melynek jelöltjei közül heten mutatkoztak be a közelgő európai parlamenti 

választások előtt. Az MKP jelöltjeit és a találkozó résztvevőit Poprocký Iván, Ajnácskő 

polgármestere üdvözölte, majd a Rimaszombati járás nevében, Auxt Ferenc, a párt járási 

elnöke kívánt jó szereplést. A bemutatkozást a hazaiak képviseletében Mag Fodor Enikő 

kezdte, aki örömét fejezte ki, hogy itthon, Gömörben is tudnak rendezni egy kampányzárót. 

Úgy gondolja, hogy mindenkinek, aki eljött, hasonló az értékrendje, mint az MKP csapatának, 

vagyis a család, a család biztonsága, és a keresztény Európa megtartása. 

 

Megköszöntük a médiaházunknak nyújtott támogatást 
2019. május 20. – Pannon RTV 

A Pannon Rádió és Televízió vezető munkatársai ma meglátogatták Potápi Árpád János 

magyar nemzetpolitikai államtitkárt Budapesten. A beszélgetés során megköszönték az 

államtitkárnak és Pirityiné Szabó Judit főosztályvezetőnek azt a támogatást, amit a Magyar 

Kormány és ők személyesen nyújtottak, valamint nyújtanak a Pannon Médiaház kiépítésében 

és működtetésében. A Pannon RTV küldöttsége vendéglátóinak átnyújtott egy-egy 

emlékplakettet is. 
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https://ma7.sk/kozelet/aktualis/magyarul-tanulnak-az-allami-hivatalnokok-szlovakiaban
https://ma7.sk/tajaink/ajnacskon-tartott-kampanyzarot-az-mkp
https://pannonrtv.com/rovatok/tarsadalom/megkoszontuk-mediahazunknak-nyujtott-tamogatast
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MNT: Könyvcsomagok hét gimnázium és két művészeti iskola részére 
2019. május 20. – Vajdaság MA 

A Magyar Nemzeti Tanács közreműködésével és a Magyar Kormány, a Nemzetpolitikai 

Államtitkárság és a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. támogatásával a magyar identitást erősítő 

és fejlesztő közoktatási programok keretében könyvcsomagokban részesül az a hét vajdasági 

gimnázium és két művészeti középiskola, ahol magyar tannyelven is folyik tanítás. Hétfő 

délelőtt Szabadkán a Svetozar Marković Gimnáziumban, majd a Zeneiskolában adta át az 

ajándékot Hajnal Jenő, az MNT elnöke, illetve Jerasz Anikó, az MNT VB elnöke. 

 

Zelenszkij bejelentette, hogy feloszlatja a parlamentet 
2019. május 20. – MTI, Mandiner, Híradó, Demokrata, Origo, Hír TV, Kárpátalja, 

karpatalja.ma 

Letette a hivatali esküt hétfőn Volodimir Zelenszkij új ukrán elnök, majd beiktatási 

beszédében bejelentette, hogy feloszlatja a parlamentet. A törvényhozók előtt elmondott 

beszédében Zelenszkij felszólította a kormányt, hogy két hónapon belül mentse fel 

tisztségéből a titkosszolgálat (SZBU) vezetőjét, a főügyészt és a védelmi minisztert. A 

kormány tagjainak azt üzente, hogy jobban teszik, ha ők is benyújtják felmondásukat. A 

parlamenttől követelte még, hogy fogadjanak el jogszabályokat a képviselői mentelmi jog 

megszüntetéséről, a törvénytelen vagyonosodás büntethetőségéről és a választási törvény 

módosításáról. 

 

Ma összeül az ENSZ BT az ukrán nyelvtörvény miatt 
2019. május 20. – Kárpátalja   

Oroszország kezdeményezésére május 20-án este összeül az Egyesült Nemzetek 

Szervezetének Biztonsági Tanácsa (ENSZ BT), hogy az ukrán nyelvtörvényről tárgyaljon – 

jelentette az Ukrajinszka Pravda Oleh Nikolenkónak, Ukrajna állandó ENSZ-képviselete 

sajtószóvivőjének Facebook-bejegyzése nyomán. 

 

Tehetséggondozás a tudományok útján – Kárpátaljai OTDK Fórum a „GENIUS” 
JA szervezésében 
2019. május 20. –  Kárpátalja   

A „GENIUS” Jótékonysági Alapítvány („GENIUS” JA) együttműködve a II. Rákóczi Ferenc 

Kárpátaljai Magyar Főiskolával (II. RF KMF) 2018 októberében meghirdette a 

Tehetséggondozás a tudományok útján elnevezésű hat alkalomból álló, összesen 30 órás 

képzését. A fél éven át tartó kurzuson összesen közel 200 fő vett részt, akik különböző témájú 

előadásokat hallgattak meg 24 szervezet és intézmény 26 előadójától. 
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https://www.vajma.info/cikk/vajdasag/23700/MNT-Konyvcsomagok-het-gimnazium-es-ket-muveszeti-iskola-reszere.html
http://karpataljalap.net/2019/05/20/zelenszkij-bejelentette-hogy-feloszlatta-parlamentet
http://karpataljalap.net/2019/05/20/ma-osszeul-az-ensz-bt-az-ukran-nyelvtorveny-miatt
http://karpataljalap.net/2019/05/20/tehetseggondozas-tudomanyok-utjan-karpataljai-otdk-forum-genius-ja-szervezeseben
http://karpataljalap.net/2019/05/20/tehetseggondozas-tudomanyok-utjan-karpataljai-otdk-forum-genius-ja-szervezeseben
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Elektronikus sajtó 

 

 

Határok nélkül 

2019. május 20. – Kossuth Rádió  

 

Kijevben beiktatták elnöki tisztségébe az új ukrán államfőt, Volodimir Zelenszkijt, aki első 

intézkedéseként feloszlatta az ukrán parlamentet. A közelgő ukrajnai parlamenti 

választásokkal és a közigazgatási reformmal kapcsolatos kérdéseket vitatta meg a Kárpátaljai 

Magyar Kulturális Szövetség (KMKSZ) választmányi ülése szombaton Beregszászban. 

Részletek Iváncsik Attilától. 

 

A Maros megyei   határában múlt hét végén tartották az I. Agrománia mezőgazdasági és 

agráripari kiállítást és vásárt, amelyen 120 cég és több mint 50 termelő, mezőgazdasági 

kisvállalkozó mutatkozott be. A rendezvény idei díszvendége Magyarország volt A kiállítás 

megnyitón részt vett Magyar Levente miniszterhelyettes, a Külgazdasági és 

Külügyminisztérium parlament államtitkára, aki bejelentette: a magyar kormány 

támogatásával megvalósuló gazdaságfejlesztési programot kiterjesztik Székelyföld egészére, a 

legújabb pályázati kiírással - amely a napokban indul - a mezőgazdasági kisvállalkozóknak, 

termelőknek nyújtanak 15 ezer eurónyi vissza nem fizetendő támogatást. 

 

Hány képviselőt küldhet a Romániai Magyar Demokrata Szövetség az Európai Parlamentbe? 

Optimista és pesszimista forgatókönyv is van, nem is egy. Mennyire számít majd a részvételi 

arány? Mennyire változtathat a román államfő által kezdeményezett népszavazás a voksolás 

eredményén? Erről kérdezte Kolozsváron Cseke Péter Tamást a maszol.ro internetes portál 

főszerkesztőjét Szilágyi Szabolcs.  

 

Dél-Bácska és Dél-Bánság egy-egy településén a Magyar Nemzeti Tanács közbenjárásának 

köszönve sikerült elérni, hogy a magyar nyelv továbbra is hivatalos használatban maradjon. A 

helyi önkormányzat - hivatkozva a au itt élő magyarság anyanyelv-használati 

érdektelenségére - törölni akarta a magyart a hivatalos nyelvek sorából. Ugyancsak problémát 

jelent az is, hogy egyes önkormányzatokban nagyon rosszul működik a fordítószolgálat, 

érthetetlenek a magyarra lefordított szövegek, ezért inkább a magyarok is a szerb változatot 

https://www.mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth?date=2019-05-20_18-02-00&enddate=2019-05-20_18-40-00&ch=mr1
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használják. E probléma kapcsán szervezett fordítástudományi tanácskozást szombaton 

Szabadkán a Magyar Nemzeti Tanács. Elsőként Hajnal Jenőt, az MNT elnökét kérdezi 

Németh Ernő. 

 

A szerbiai középiskolákban idén több diák iratkozhat a magyar nyelvű képzés első osztályába, 

mint ahány magyar nyolcadikos van a Vajdaságban. Az oktatási minisztérium jóváhagyta, 

hogy 1632 magyar nyolcadikos mindegyikének jut hely a négyéves középiskolák 

valamelyikében, de a hároméves középiskolák is várják a magyarul tovább tanulni 

szándékozókat. További részletek Ternovácz Istvántól. 

 

Esélyteremtő hálózat létrehozását tervezik egy európai programban anyaországi, felvidéki és 

erdélyi szakmai szervezetek. A program célja, hogy megismertessék a mintegy 20 éve 

működő, budapesti Evangélikus Pedagógiai ,Intézet un. "Kedvesház" pedagógiai elméletét és 

módszerét. Az Erasmus projekt első záró-konferenciáját tartotta Csíkszeredában, itt készült 

Oláh-Gál Elvira összeállítása. 

 

Az összetartozás ünnepét tartották hét végén Déván, Dél-Erdély legnagyobb magyar, civil-

egyházi rendezvényén, a Szövetség Napján. Ilyenkor a Szent Ferenc Alapítványnál nevelkedő 

ifjak, nevelőik és meghívottaik megerősítik elköteleződésüket az elvállalt munka, az Istentől 

kapott feladatok iránt. Szilágyi Szabolcs összeállítása.  

 

 


