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Nyomtatott és online sajtó 
 

Miniszteri biztos: a kormány célja a világban élő 15 milliós magyarság 
összekötése 
2019. május 21. – MTI, Magyar Nemzet, Magyar Hírlap, 888.hu, Origo, Promenád, 

Demokrata, Felvidék Ma 

A kormány szeretné összekötni az anyaországban, a Kárpát-medencében és a diaszpórában 

élő 15 milliós magyarságot. A diaszpóra magyarságát segítő programok célja, hogy új 

lendületet vigyenek közösségeik életébe – mondta el a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért 

felelős miniszteri biztosa kedden Budapesten. Szilágyi Péter a 2019-20-as Kőrösi Csoma 

Sándor-program keretében júniusban a déli félteke országaiba utazó ösztöndíjasok oktatási 

hetének ünnepélyes megnyitóján kiemelte: a 2013-ban életre hívott program kimondottan a 

diaszpórában élő 2,5 milliós magyarságnak szól. „Célunk, hogy megőrizzük” azokat az 

értékeket, amelyeket elődeink a diaszpórában létrehoztak, és „kiemelt figyelmet fordítsunk” a 

fiatalokra – jelentette ki a miniszteri biztos, hozzáfűzve: ezért szeretnék azt, hogy minél több 

magyarországi fiatalt tudjanak kiküldeni a diaszpóra magyarságához, és az ösztöndíjasok 

minél több ottani fiatalt szólítsanak meg. 

 

Kelemen Hunor: Az erdélyi magyarság legyen részese az EU reformjának 
2019. május 21. – Nyugati Jelen 

Sorsdöntő időszak előtt áll az Európai Unió, EP-választásnak sosem volt még akkora tétje, 

mint most. Ettől a választástól, és az EU következő periódusban történő változásaitól függ, 

hogy hogyan alakul az életünk, szögezte le Kelemen Hunor hétfőn délután Déván, a Téglás 

Gábor iskola aulájában, ahol a megyei RMDSZ, illetve a magyar civilszervezetek, 

pedagógusok és történelmi egyházak vezetőivel folytatott eszmecserét. „Winkler Gyula 

eredményes munkát végzett az elmúlt esztendőkben, ezért kell támogatni a vasárnapi 

választáson. Ha nem leszünk ott a döntések meghozatalánál, senki sem képviseli érdekeinket, 

hangsúlyozta a szövetségi elnök, arra kérve a magyarságot, hogy vasárnap nagy számba 

járuljon az urnákhoz, ahol a tulipánra, a népszavazáson pedig azt javasolják, két igennel 

szavazzon” – mondta. 

 

Tető alatt Rákóczi szülőháza 
2019. május 22. – Demokrata – Kovács Dániel 

„Megérdemelné, hogy szent zarándokló helye legyen a magyarnak” – írta Mikszáth Kálmán 

egy cikkében II. Rákóczi Ferenc szülőhelyéről, a borsi Rákóczi-kastélyról, a felvidéki épület 

pedig egyre közelebb kerül ahhoz, hogy betöltse ezt a funkciót. A tavaly szeptember óta tartó 

renoválás első üteme, a tetőszerkezet cseréje már befejeződött, május elején pedig elindult a 

második fázis. Ha minden terv szerint alakul, 2020 első fél évére a kastély visszanyeri 

reneszánsz pompáját. 

(A teljes cikk a Demokrata 2019. május 22-i számában olvasható.) 
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https://magyarnemzet.hu/belfold/miniszteri-biztos-a-kormany-celja-a-vilagban-elo-15-millios-magyarsag-osszekotese-6945332/
https://magyarnemzet.hu/belfold/miniszteri-biztos-a-kormany-celja-a-vilagban-elo-15-millios-magyarsag-osszekotese-6945332/
http://www.nyugatijelen.com/jelenido/az_erdelyi_magyarsag_legyen_reszese_az_eu_reformjanak.php
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Egy megújult EMNP-be iratkozna vissza a párttagságáról lemondott Soós 
Sándor 
2019. május 21. – Krónika, transindex.ro, maszol.ro 

Lemondott párttagságáról Soós Sándor, az Erdélyi Magyar Néppárt márciusi küldöttgyűlésén 

egy szavazattal alulmaradó elnökjelölt. A pártját beperelő politikus szerint a 

csúcsvezetőséggel történő belső harcát több tucatnyian támogatják. Soós Sándor, az Erdélyi 

Magyar Néppárt (EMNP) március 23-ai küldöttgyűlésén egy szavazattal alulmaradó 

elnökjelöltje Kolozsváron megtartott keddi sajtóértekezletén megerősítette, hogy a kolozsvári 

bíróságon iktatta keresetét pártja ellen. Soós Sándor korábbi országos alelnök a 

küldöttgyűlésen történt több „szabálytalanság” miatt döntött a bírósági eljárás mellett, 

miután a párt csúcsvezetőségével többszöri próbálkozására sem sikerült békésen rendezni a 

nézeteltéréseket. 

 

Megfélemlítési akciónak tekinti az EMI a Wass Albert-est miatt indított 
rendőrségi vizsgálatot 
2019. május 21. – Krónika, transindex.ro, maszol.ro, szekelyhon.ro, Nyugati Jelen,  

Vizsgálatot indított a román rendőrség egy Székelyudvarhelyen tavaly októberben tartott 

Wass Albert irodalmi műsor miatt – közölte Sorbán Attila Örs, a Wass Albert-estek 

rendezvénysorozatot szervező Erdélyi Magyar Ifjak (EMI) egyesület elnöke kedden egy 

Csíkszeredában tartott sajtótájékoztatón. Az EMI a tájékoztatóról kiadott közleményében 

tudatta: a rendőrség azzal gyanúsítja a rendezvény főszervezőjét, hogy a tavaly október 12-én 

tartott székelyudvarhelyi Wass-előadással megsértette a háborús bűnösök népszerűsítését 

tiltó 2002/31-es kormányrendeletet. 

 
Borboly Csaba panaszt tesz az úzvölgyi temetőben kifeszített óriástrikolór miatt  
2019. május 21. – transindex.ro, maszol.ro 

Most már a rendőrség és a csendőrség felelőssége is felmerül, hiszen – ha igaz az értesülés, 

ami nemrég jutott el hozzám – hagyják, hogy törvénytelenségek sorozata történjen egy 

haditemetőben, ahol hősök nyugszanak – jelentette ki Borboly Csaba, Hargita Megye 

Tanácsának elnöke, miután Gergely András csíkszentmártoni polgármestertől arról értesült 

május 21-én, kedden délután, hogy egy nagy trikolórt húztak fel az úzvölgyi katonai 

temetőben a zászlórudakra. "Ezt nem nézheti tétlenül sem a belügyminisztérium, sem a Bákói 

prefektus és tanácselnök, sem a rendőrség és a csendőrség vezetője. Felszólítjuk őket, hogy 

azonnal lépjenek közbe, mert törvénytelenségek sorozatával nem fedhetik el a legnagyobb 

törvénytelenséget, a betonkeresztek és az emlékmű elkészítését. Az említett intézmények 

mindegyikéhez szerdán panaszt nyújtunk be a birtokháborítástól az uszításig terjedően több 

büntetőjogi kategóriában” – mondta a megyei tanács elnöke.  
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https://kronika.ro/erdelyi-hirek/egy-megujult-emnp-be-iratkozna-vissza-a-parttagsagarol-lemondott-soos-sandor
https://kronika.ro/erdelyi-hirek/egy-megujult-emnp-be-iratkozna-vissza-a-parttagsagarol-lemondott-soos-sandor
https://kronika.ro/erdelyi-hirek/wass-albert
https://kronika.ro/erdelyi-hirek/wass-albert
http://itthon.transindex.ro/?hir=55550&Borboly_Csaba_panaszt_tesz_az_uzvolgyi_temetoben_kifeszitett_oriastrikolor_miatt
http://itthon.transindex.ro/?hir=55550&Borboly_Csaba_panaszt_tesz_az_uzvolgyi_temetoben_kifeszitett_oriastrikolor_miatt
https://szekelyhon.ro/aktualis/most-eppen-ez-zavarja-a-legjobban-a-romanok-forumat
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Most éppen ez zavarja a legjobban a románok fórumát 
2019. május 21. – szekelyhon.ro 

A védelmi minisztérium közbejárását kéri a Kovászna, Hargita és Maros Megyei Románok 

Civil Fóruma azért, hogy a sepsiszentgyörgyi önkormányzat befejezze az első világháborús 

hősök temetőkertjének felújítását. A magyarellenes fórum közleményében úgy fogalmaz, 

hogy a helyi önkormányzat „intoleráns a nem magyar hősökkel” szemben. A sírkertben az 

osztrák-magyar hadsereg kilencven katonáját temették el külön sírba. Ioan Lăcătuşu szerint 

955 román katona nyugszik a temetőben, és úgy véli, nem adják meg nekik a megérdemelt 

tisztességet, ami nagy igazságtalanság. A közleményben az úzvölgyi temetőre is kitérnek, azt 

fejtegetve, hogy a magyar szélsőségesek románellenes magatartásról tesznek 

tanúbizonyságot, megverték és szidalmazták a román jogvédőket. Kérik az elkövetők 

felelősségre vonását, mert szerintük kegyhelyek megszentségtelenítésében, vandalizmusban 

és erőszakos cselekedetek elkövetésében vétkesek. 

 

Kelemen Hunor: Hosszú út lesz, de lehetőség mutatkozik az önrendelkezésre 
2019. május 21. – Nyugati Jelen 

„Az őshonos kisebbségek jogainak az orvoslását mi vállaltuk fel, ezért mindent elkövetünk, 

hogy a magyar kormány támogatásával, aktív közreműködésével szövetségeseket keressünk 

az őshonos nemzeti kisebbségek jogait szavatoló törvénynek az elfogadásához. Ez hosszú út 

lesz, de lehetőséget látok rá, mert az EU is változni fog. Végül is az EU-nak is be kell látnia, 

hogy 1,2 millió aláírás nyomán foglalkoznia kell a területén élő közel 60 millió fős őshonos 

nemzeti kisebbségek jogainak a szavatolásával. Ehhez azonban népszerűsíteni kell a svéd–

finn együttélés, illetve a dél-tiroli autonómiaforma működőképességét, az egész térségre 

kivetített jótékony hatásait. Ahhoz azonban, hogy a vázolt terveinket megvalósíthassuk, 

május 26-án minden erdélyi, bánság és partiumi magyarnak a tulipánra kell szavaznia” – 

mondta el Kelemen Hunor RMDSZ-szövetségi elnök a magyar sajtó képviselőinek a 

kérdéseire válaszolva Aradon. 

 

Winkler Gyula: május 26. a közösség erejéről szól  
2019. május 21. – maszol.ro 

„Vannak olyan dolgok amelyekben a Bánságban, Dél-Erdélyben és Székelyföldön 

hasonlítunk, például abban, hogy sohasem dőlhetünk hátra, és mindazonáltal, hogy a 

közösség támogatja a célkitűzéseinket, a szavazatokat egyenként kell beszerezni” – mondta 

Winkler Gyula, aki a Hunyad Megyei RMDSZ Küldöttgyűlésén és a Magyar Állandó 

Konferencia együttes ülésén vett részt Déván. Winkler, aki a megye RMDSZ elnöke is egyben, 

kifejtette, „most, amikor a kampány utolsó napjaiban vagyunk, arra van szükség, hogy 

mindenki, a helyi véleményformálók, egyházi vezetők, politikusok, magánszemélyek egyaránt 

vegyék ki a részüket a mozgósításból. Ez a választás nem Winkler Gyuláról, Vincze Lorántról 

vagy Hegedüs Csilláról, hanem a közösség erejéről szól, hiszen ha május 26-án nem sikerül 

jól teljesíteni, akkor át fognak nézni a fejünk felett a következő önkormányzati és parlamenti 

választásokon”. 
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Vincze Loránt: mindenki támogatására szükség van a vasárnapi szavazáson!  
2019. május 21. – maszol.ro 

„A Magyar Polgári Párttal való együttműködésnek van egy hívószava: a nemzeti érdek. Most a 

magyar érdek azt kívánja meg, hogy az erdélyi magyarok az RMDSZ listájára szavazzanak. Az 

MPP számára fontosak és vállalhatók az RMDSZ által megfogalmazott célok: a gazda- és a 

településfejlesztési támogatások megőrzése, a kisebbségvédelemben elkezdett közös út 

folytatása és sikerre vitele. Ez az alapja annak a közös munkának, amit a FUEN-ben 

elkezdtünk, és amit most politikai úton, az Európai Parlamentben kell folytatni. Vasárnap 

legyen közös a siker!” – fogalmazott Vincze Loránt az RMDSZ európai parlamenti 

képviselőjelöltje hétfő este Sepsiszentgyörgyön, ahol Mezei János MPP-elnök és Kulcsár-

Terza József parlamenti képviselő meghívására vett részt egy beszélgetésen a párt 

önkormányzati vezetőivel.  

 

Hegedüs Csilla: a választásokat nélkülünk is megtartják, de nemzeti ügyünkké 
csak mi alakíthatjuk  
2019. május 21. – maszol.ro 

„Románia az Európai Unió Tanácsának soros elnöki mandátuma alatt is bebizonyította, hogy 

képtelen egy közös célért dolgozni. Ez elég nagy baj, hiszen ennek a tisztségnek a 

gyakorlásában éppen a lehetőséget nem látta a hazai román politikum általában véve. Itt 

most egy, csupán másfél évtizedenként visszatérő esély volt arra, hogy Románia bemutassa: 

méltó, a többi tagállammal egyenrangú tagja az Európai Uniónak, mert ugye ezért szoktunk 

sírni itthon, hogy nem tekintenek annak minket Brüsszelben, Európában. Ehelyett viszont azt 

láttuk, hogy a hazai belpolitikát vitték ki oda is az illetékesek. A schengeni csatlakozáshoz 

nem kerültünk közelebb a nagyszebeni EU-csúcs által sem, hiszen nem volt ott senki, aki 

erről érdemben és konkrétan tárgyalhatott volna. A hazai közvélemény ezzel szemben arról 

pontos és részletekbe menő információval rendelkezik, hogy ki kire sértődött meg és kinek 

van igaza. Sajnálom ezt az elszalasztott lehetőséget. Úgy tűnik, csak nekünk, az RMDSZ-nek 

fontosak az európai témák és az, hogy merre halad az unió” – fogalmazott Hegedüs Csilla a 

Maszolnak adott interjújában.  

 
Hegedüs Csilla: „ismerjék meg és ismerjék el azt, amit Európához hozzátettünk”  
2019. május 21. – transindex.ro 

Az RMDSZ EP-listájának harmadik helyén áll Hegedüs Csilla, akik az elmúlt években 

elsősorban az erdélyi épített örökség megőrzésért dolgozott, illetve a Nőszervezet 

alelnökeként a nők jogait is képviselte a romániai közéletben. Ezeket a vállalásokat európai 

parlamenti képviselőként is szeretné érvényesíteni, tudtuk meg tőle. A Transindexnek adott 

interjúban úgy fogalmazott: „mi egy olyan Európát szeretnénk, amely képes megvédeni 

kultúráját, identitását, népét, amely képes megvédeni minket, európai polgárokat, őshonos 

kisebbségeket. Több tiszteletet akarunk közösségünknek, nagyobb megbecsülést 

kultúránknak. Ismerjék meg és ismerjék el azt, amit Európához hozzátettünk. Az őshonos 

kisebbségek védelme mellett az Uniónak megoldást kellene találnia a kettős mérce 
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https://www.maszol.ro/index.php/belfold/112022-vincze-lorant-mindenki-tamogatasara-szukseg-van-a-vasarnapi-szavazason
https://www.maszol.ro/index.php/belfold/112006-hegedus-csilla-a-valasztasokat-nelkulunk-is-megtartjak-de-nemzeti-ugyunkke-csak-mi-alakithatjuk
https://www.maszol.ro/index.php/belfold/112006-hegedus-csilla-a-valasztasokat-nelkulunk-is-megtartjak-de-nemzeti-ugyunkke-csak-mi-alakithatjuk
http://itthon.transindex.ro/?cikk=27817
http://itthon.transindex.ro/?cikk=27817
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felszámolására is, az EU teljes jogú állampolgárai akarunk lenni, jól akarunk élni itthon, 

szülőföldünkön.” 

 

Hegedüs Csilla: vasárnap erőt és egységet kell felmutatnunk  
2019. május 21. – maszol.ro 

„Vasárnap mindenféle sértődést félre kell tennünk, és fel kell mutatnunk, hogy erős közösség 

vagyunk, amelyiknek ott a helye az Európai Unióban! Ha ezen a próbatételen most elbukunk, 

akkor legalább öt évig nem lesz beleszólásunk mindazokba a dolgokba, amelyek minket, az 

erdélyi magyar közösséget érintik!” – mondta Hegedüs Csilla európai parlamenti RMDSZ-es 

képviselőjelölt a Désen szervezett lakossági fórumon.  „A román pártok sosem fogják a mi 

érdekeinket képviselni, ők azt akarják, hogy ne legyen képviseletünk az Európai 

Parlamentben. Ha ez bekövetkezik, akkor Dacian Cioloș, Traian Băsescu, Rareș Bogdan dönt 

majd helyettünk, ők, akik nyíltan magyargyűlölők, akik megakadályozták a csíksomlyói búcsú 

UNESCO-listára való felvételét és a március 15-ének hivatalos nemzeti ünneppé való válását. 

Lehet szidni az RMDSZ-t, azonban be kell látnunk, hogy az egyedüli olyan párt, amely a 

magyarok érdekét tartja szem előtt, amelynek választási programja megoldásokat kínál az 

erdélyi közösségnek, amelynek jövőképe erős Európát és fejlődő Erdélyt vázol fel!” – 

hangsúlyozta az EP-képviselőjelölt.  

 

Cseke Attila az EP-választásokról: ki tépi össze a nacionalista szólamok kottáját?  
2019. május 21. – maszol.ro 

A magyar közösség erejének a fokmérője lehet a nacionalista szólamokat fújó román pártok 

számára a május 26-i európai parlamenti választások eredménye – erről beszélt hétfő este a 

Kontrában Cseke Attila. Az RMDSZ szenátusi frakcióvezetője a választások tétje mellett a 

román pártokkal való együttműködés vitás kérdéseire is válaszolt az Erdély TV parlamentből 

jelentkező politikai vitaműsorában. „Egyértelműen látszik: a román pártoknak az a célja, 

hogy a magyaroknak ne legyen képviselete Brüsszelben, a Fidesszel kötött szövetség bukás 

legyen, és megpróbálják az erdélyi magyar közösségből a magyar nyelvű üzenetekkel a 

közösség egy részét egymás ellen hangolni” – jelentette ki Cseke Attila, az RMDSZ szenátusi 

frakcióvezetője az Erdély TV Kontra című műsorában.  

 

EP-kampány: támadják a magyarokat 
2019. május 21. – Krónika, szekelyhon.ro 

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

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

műsorában az úzvölgyi temetőben történt incidensekről értekezett – nem kevés hazugságot 

sulykolva a román nézők fejébe. Tudor Barbu szerint ugyanis az úzvölgyi temető 

egyértelműen Bákó megyéhez tartozik, ennek igazolására a tévé képernyőjén amúgy alig 

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

kataszteri bejegyzés mikori keltezésű, ugyanis a terület hovatartozása kapcsán előálló vita 

legalább 30 éves. A műsorban ugyancsak bemutatásra kerülnek olyan közigazgatási 
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https://www.maszol.ro/index.php/belfold/111991-hegedus-csilla-vasarnap-er-t-es-egyseget-kell-felmutatnunk
https://www.maszol.ro/index.php/belfold/111991-hegedus-csilla-vasarnap-er-t-es-egyseget-kell-felmutatnunk
https://www.maszol.ro/index.php/belfold/112009-cseke-attila-az-ep-valasztasokrol-ki-tepi-ossze-a-nacionalista-szolamok-kottajat
https://szekelyhon.ro/vilag/ep-kampany-tamadjak-a-magyarokat)
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dokumentumok, amelyek azt lennének hivatottak bizonyítani, hogy Dormánfalva 

önkormányzata jogosan járt el. 

 

Pályázhatnak a székelyföldi gazdák a magyar kormány gazdaságfejlesztési 
programjában 
2019. május 21. – szekelyhon.ro 

Közzétette a Pro Economica Alapítvány a székelyföldi gazdák által igénybe vehető pályázati 

kiírását. Egy hónapig, azaz június 21-ig lehet benyújtani az igényléseket a legtöbb 15 ezer euró 

(70 ezer lej) értékű vissza nem térítendő támogatásra. A proeconomicaalapitvany.ro címen 

május 21-től elérhető az a pályázati kiírás, amely révén mezőgazdasági erőgépek és 

kapcsolható eszközök, mezőgazdasági tevékenységekhez szükséges felszerelések 

megvásárlására, gyümölcsösök, ültetvények telepítésére és korszerűsítésére, valamint 

tenyészállatok beszerzésére igényelhetnek támogatást Hargita, Kovászna és Maros megye 

területén élő gazdák. A pályázati lehetőség egyedi abból a szempontból, hogy nemcsak jogi 

személyek, hanem magánszemélyek is részesülhetnek a maximum 70 ezer lej értékű 

támogatásból. A magyar kormány által finanszírozott székelyföldi gazdaságfejlesztési 

program révén erőgép, traktor, kombájn vagy egyéb mezőgazdasági eszközök beszerzésére 

lehet támogatást nyerni.  

 
Balázs-Bécsi Attila a mezőségi „magyarmentés” sikeréről, távlatairól 
2019. május 22. – Krónika 

Táncházmozgalmat indított útjára, a magyar kultúra és identitás ápolása terén szerteágazó 

tevékenységet folytató alapítványt hozott létre, szórványkollégiumból és gimnáziumból álló 

iskolarendszert alapított Szamosújváron – nagy vonalakban így foglalható össze Balázs-Bécsi 

Attila oktatás- és művelődésszervezési munkája. A feladatát a mezőségi szórványmagyarság 

megmentésében, a minőségi magyar oktatás biztosításában látó pedagógus a Krónikának 

adott interjúban kifejti, a szamosújvári szórványoktatási programba bevont gyerekek 

megmaradnak a magyar kultúra és nyelv számára, ugyanakkor a vidék jövője szempontjából 

különösen azok a fiatalok fontosak, aki visszatérnek a szülőfalujukba. 

 

Párkányban is hetven éve ég a Csemadok fáklyája 
2019. május 21. – Ma7.sk 

Május 20-án a Csemadok párkányi alapszervezetének 70. jubileuma alkalmából nagyszabású 

ünnepséget szerveztek a helyi kultúrházban. Boócz Mária, a párkányi szervezet elnöke 

emlékezett az elmúlt évekre. Kiemelte, a Csemadok mozgalma jelképe a reménynek, hogy az 

utánunk következő generációk is érvényesülni tudnak magyarként szülőföldükön. Ebben való 

bizakodásunkat a hontalanság éveiben sem hagytuk megtörni, s ahogy lehetett, sorra 

alakultak a művelődéspolitikai feladatukat bátran vállaló helyi szervezetek. A párkányi 

Csemadok az elsők között alakult meg 1949. április 24-én, s a benne egykoron és jelenleg 

tevékenykedő áldozatkész emberek immár 70. éve hisznek abban, hogy a magyar nyelvű 
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https://szekelyhon.ro/aktualis/palyazhatnak-a-szekelyfoldi-gazdak-a-magyar-kormany-gazdasagfejlesztesi-programjaban
https://szekelyhon.ro/aktualis/palyazhatnak-a-szekelyfoldi-gazdak-a-magyar-kormany-gazdasagfejlesztesi-programjaban
https://ma7.sk/tajaink/parkanyban-is-hetven-eve-eg-a-csemadok-faklyaja
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oktatás és az anyanyelvi kultúra tevékeny ápolása megmaradásunk záloga – mondta el az 

elnök asszony.  

 

Európa és a magyarság jövőjéről is döntünk az EP-választáson 
2019. május 21. – Ma7.sk 

A Magyar Közösség Pártja a május 25-i európai parlamenti választások kapcsán hétfőn este a 

Tiszti Pavilon érdeklődőkkel teli dísztermében tartotta Komáromi járásbeli kampányzáró 

rendezvényét. A Himnusz közös eléneklésével végződött kétórás eseményen Menyhárt József, 

az MKP országos elnöke, valamint a párt gazdaságpolitikai és régiófejlesztési alelnöke, Farkas 

Iván is jelen volt. A kampányrendezvényen Derzsi György, Kovács Koppány és Vadkerti Imre, 

valamint Bertók István Liszt Ferenc-díjas zongoraművész is fellépett. Miután a „Felvidéki 

Háromkirályok“ elénekelték az Egy vérből valók vagyunk című Ismerős Arcok-dalt, Becse 

Norbert, az MKP Komáromi járási elnöke amiatt érzett örömét fejezte ki, hogy a 

kampányzárón sokan összejöttek, tudatosítva: szombaton egy Európa jövőjét és irányultságát 

több évtizedre meghatározó, nagyon fontos EP-választásra kerül sor. 

 

Velemjáró – segíthet nyelvi jogaink érvényesítésében 
2019. május 21. – Ma7.sk 

Horony Ákos már egészen fiatalon érdeklődött a közélet iránt, és bár pályáját nem jogászként 

kezdte, a kisebbségek jogvédelmének és a nyelvhasználati jogok érvényesítésének ügye 

hosszú évek óta kitölti mindennapjait. Legfontosabb feladatának azt tekinti, hogy 

hozzájáruljon a felvidéki magyarok jogtudatosságának megerősítéséhez és a magyar 

nyelvhasználat előmozdításához. Ebben segít a Velemjáró elnevezésű mobilalkalmazás, 

amelynek megalkotásában és fejlesztésében a fiatal jogász ötletgazdaként és 

projektvezetőként nagy munkát végzett. 

 
Gyermek és felnőtt mesemondók a Bodrogközben 
2019. május 21. – Ma7.sk 

Az Ipolyi Arnold Országos Népmesemondó Versenyt immár 10. alkalommal rendezik meg. Az 

5 kategóriában zajló verseny kelet-szlovákiai regionális elődöntőjére ezúttal is Kisgéresben 

került sor, a helyi kultúrház termeiben. A versenyt a Csemadok Országos Tanácsa 

megbízásából a Szlovákiai Magyar Művelődési Intézet hirdette meg, amelyen a Hagyományok 

Háza Hálózat szlovákiai fiókintézménye immár második alkalommal működött közre. A 

megmérettetés háziasszonyi teendőit  Furik Mária és Blanár Gabriella látta el. A zsűri  

összetétele is azonos volt a múlt évivel, olyan ismert mesemondók alkották, mint pl. Szabad 

Boglárka, a budapesti Hagyományok Háza képviseletében,  Bukovics János, a  Magyar 

Kultúra Lovagja és Pintér Zsolt, a Galgamenti Művészek Egyesületének elnöke. 

 

Továbbra is Fodor Attila vezeti a Comenius Pedagógiai Intézetet 
2019. május 21. – bumm.sk, Felvidék Ma 
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https://ma7.sk/tajaink/europa-es-a-magyarsag-jovojerol-is-dontunk-az-ep-valasztason
https://ma7.sk/kozelet/velemjaro-n-segithet-nyelvi-jogaink-ervenyesiteseben
https://ma7.sk/tajaink/gyermek-es-felnott-mesemondok-a-bodrogkozben
https://ma7.sk/tajaink/gyermek-es-felnott-mesemondok-a-bodrogkozben
https://felvidek.ma/2019/05/tovabbra-is-fodor-attila-vezeti-a-comenius-pedagogiai-intezetet/


 

 

 

Napi Nemzetpolitikai Sajtószemle – 2019. május 22. 
8 

A Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége által alapított, annak szakmai 

háttérintézményeként működő Comenius Pedagógiai Intézet a napokban tartotta meg 

tisztújító közgyűlését, a Comenius Pedagógiai Intézet Igazgatótanácsának alakuló ülésére 

pedig május 18-án került sor. A Comenius Pedagógiai Intézetnek három testülete van, az 

Igazgatótanács, a Felügyelő Bizottság és az igazgató. „A közhasznú szervezet irányító és 

ellenőrző szerveinek mandátuma négy év. Most szombaton újultak meg ezek a testületek, 

kezdetét vette az új megbízatási időszak ” – tájékoztatta a Felvidék.ma-t Fodor Attila, a 

Comenius Pedagógiai Intézet régi-új igazgatója. 

 

Jerasz Anikó: „Attraktív, népszerű szakok várják őszre a leendő 
középiskolásokat” 
2019. május 21. – Vajdaság MA 

A Tartományi Oktatási, Jogalkotási, Közigazgatási és Nemzeti Kisebbségi – Nemzeti 

Közösségi Titkárság a múlt héten véleményezésre eljuttatta a Magyar Nemzeti Tanácshoz a 

középiskolákban őszre tervezett szakok és férőhelyek listáját, amit keddi ülésén vitatott meg 

az MNT Oktatási Szakbizottsága, illetve utána a nemzeti tanács végrehajtó bizottsága. A 

bizottságban egy ellenszavazattal elfogadták a tervezetet, s utána ugyancsak pozitív döntést 

hozott róla a végrehajtó bizottság is. 

 

Emlékfalat avattak Temerinben 
2019. MÁJUS 22. – Magyar Szó, Pannon RTV, Vajdaság MA 

Dédapáink és ükapáink dicső emlékére a temerini Tájház udvarában tegnap délután 

ünnepélyesen felavatták a Nagy Háborúban elesett temeriniek emléktábláit. Az ünnepségen 

tiszteletét tette Hajnal Jenő, a Magyar Nemzeti Tanács elnöke, Gusztony András, a tábla 

felállításának kezdeményezője, Pásztor Róbert, a temerini községi képviselő-testület elnöke, 

Csorba Béla, a VMDP elnöke, Sziveri Béla, a VMSZ községi szervezetének elnöke. 

 

Zelenszkij kiírta az előrehozott parlamenti választásokat 
2019. május 21. – karpatalja.ma 

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök aláírta a rendeletet a parlament feloszlatásáról, az 

előrehozott választásokat pedig július 21-re tűzte ki. A dokumentumban, amely az elnök 

hivatalos honlapján jelent meg, az államfő az alkotmány több pontjára hivatkozva rendeli el a 

törvényhozás mandátumának idő előtti megszüntetését. A rendelet a kihirdetésének napján 

lép hatályba, az UNIAN ukrán hírügynökség szerint a mai naptól. 
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https://www.vajma.info/cikk/vajdasag/23702/Jerasz-Aniko-Attraktiv-nepszeru-szakok-varjak-oszre-a-leendo-kozepiskolasokat.html
https://www.vajma.info/cikk/vajdasag/23702/Jerasz-Aniko-Attraktiv-nepszeru-szakok-varjak-oszre-a-leendo-kozepiskolasokat.html
https://www.magyarszo.rs/hu/3993/vajdasag_temerin/202250/Eml%C3%A9kfalat-avattak-Temerinben.htm
https://www.magyarszo.rs/hu/3993/vajdasag_temerin/202250/Eml%C3%A9kfalat-avattak-Temerinben.htm
http://www.karpatalja.ma/karpatalja/kozelet/zelenszkij-kiirta-az-elorehozott-parlamenti-valasztasokat/
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Kárpátaljai személy lett az elnöki adminisztráció helyettes vezetője 
2019. május 21. – karpatalja.ma 

Volodimir Zelenszkij az ungvári származású Jurij Kosztjukot nevezte ki az elnöki 

adminisztráció helyettes vezetőjévé – olvasható az ukrán államfő hivatalos oldalán. Kosztjuk 

a 95-ös kvartal stúdiójában dolgozott. A Nép szolgája című sorozat egyik forgatókönyvírója és 

kreatív producere. Az adminisztráció vezetője Andrij Bohdan, első helyettese Trofimov 

Szerhij lett. 

 

Dokumentumfilm-bemutató Budapesten az ukrajnai magyarellenes 
megnyilvánulásokról 
2019. május 21. – karpatalja.ma 

Magyarellenes megnyilvánulások Ukrajnában címmel mutattak be dokumentumfilmet az 

Uránia Nemzeti Filmszínházban május 20-án. A film alapjául szolgáló anyagot a Kárpátaljai 

Magyar Kulturális Szövetség megbízásából a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola 

(II. RF KMF) bázisán működő Lehoczky Tivadar Társadalomtudományi Kutatóközpont 

(LTTK) állította össze. 2014 és 2018 között 426 magyarellenes esetet dokumentáltak. Az 

ötéves intervallumot felölelő kutatás eredményeiből a TV21 Ungvár stábja készített filmet. A 

vetítésre ellátogató kárpátaljai és anyaországi érdeklődők ingyen vehettek részt az 

eseményen. 

 

Kárpátalja Gyöngyszemeinek második találkozója Tiszapéterfalván 
2019. május 21. – karpatalja.ma 

Második alkalommal rendezték meg Tiszapéterfalván május 18-19-én a Kárpátalja 

Gyöngyszemi Népdalénekesek találkozóját a Napsugár Egyesületi Házban. A találkozót Kokas 

Erzsébet, ének-zene népi ének tanár, a Kokas Banda népzenei együttes szólistája szervezte 

meg ismét, abból a célból, hogy a résztvevők újabb tájegységek népdalaival ismerkedjenek 

meg, továbbá módszertani és néprajzi ismereteiket is bővítsék. 
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Elektronikus sajtó 

 

Határok nélkül 

2019. május 21. – Kossuth Rádió 

 

Kijevben megbeszélést folytatott  Brenzovics László, a KMKSZ elnöke, az ukrán parlament 

képviselője Áder Jánossal, mielőtt a magyar köztársasági elnök találkozott Volodimir 

Zelenszkij, frissen beiktatott ukrán államfővel. Áder János azt javasolta Volodimir 

Zelenszkijnek, hogy minél hamarabb állítsanak fel egy közös bizottságot és az összes vitás 

kérdésre találjanak megoldást. A javaslatot Zelenszkij pozitívan értékelte. Iváncsi Attila 

Brenzovics László kérdezte, hogyan látja a kárpátaljai magyarság jövőjét.  

 

Magyarellenes megnyilvánulások Ukrajnában – ez annak a filmnek a címe, amelyet hétfőn, az 

ukrán elnök beiktatásának napján mutattak be Budapesten. A dokumentumfilmet az elmúlt 

öt év atrocitásairól készítette az ungvári TV21 stábja. 2014 és 2018 között 426 esetet 

rögzítettek az ukrajnai magyarellenes megnyilvánulásokból. Ternovácz Fanni összeállítása az 

Uránia Nemzeti Filmszínházban a film tegnapi bemutatóján készült. Elsőként Debreceni 

Mihály kárpátaljai újságírót, az M1 szerkesztőjét halljuk. 

 

Az RMDSZ szövetségi elnöke, Kelemen Hunor a bukaresti kormánytól várja az Úz-völgyi 

katonatemető ügyének mielőbbi rendezését - mint mondta -, ezért is kérte az oda tervezett 

avatóünnepség elhalasztását. Erdei Edit Zsuzsánna kérdezte a részletekről Kelemen Hunort. 

 

Az európai parlamenti választás utolsó napjai a matematikáról szólnak Erdélyben. A 

referendum ugyanis -  amit az államelnök kezdeményezésére írtak ki, és egy időben tartják az 

EP választással - jelentősen mozgósíthatja a román nagyvárosok lakosságát. A magyar 

választók tehát nagyobb arányban kell, hogy részt vegyenek az 5 százalékos bejutási küszöb 

eléréséhez. A választási kampány tanulságairól beszélgetett Vincze Lóránttal Oláh-Gál Elvira. 

 

Megkezdődött a déli félteke országaiba kiutazó Kőrösi Csoma Sándor Program 

ösztöndíjasainak oktatási hete. Júniusban 32 ösztöndíjas indul útnak a dél-amerikai, 

ausztráliai, új-zélandi és dél-afrikai magyar közösségekhez, szeptemberben pedig négy 

egyházi ösztöndíjas kezdi meg a szolgálatát Ausztráliában. Az oktatási hét megnyitójáról 

Ternovácz Fanni összeállítását hallják. 

 

https://www.mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth?date=2019-05-21_18-02-00&enddate=2019-05-21_18-40-00&ch=mr1
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Felvidéken átadták a debrődi zarándokszállót. A település híres búcsújáró hely, a jászóvári 

apátság ősi birtoka, és nem utolsósorban a magyar nyelvterület legészakibb határa. A szálló 

megépítését a nemzetpolitikai államtitkárság és a Bethlen Gábor Alap is támogatta. A 

zarándokszálló ünnepélyes megnyitóján Palcsó Zsóka járt.  

 

Három zarándok igyekszik Tornyáról Csíksomlyóra lóháton illetve az apostolok lován. A 

siklósi Tóth János ugyanis gyalogszerrel indult útnak az ősi kegyhely felé, a makói Benák 

Sándor és a gyergyóalfalui Balázs Barna pedig az Arad megyei faluban csatlakoztak hozzá 

lovaikkal. A kora reggeli induláskor meséltek Pataky Lehel Zsolt az indíttatásról és céljaikról. 

 

 

 

 

 


