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Nyomtatott és online sajtó 
 

Szijjártó: Magyarországnak nemzetbiztonsági és nemzetgazdasági érdeke is az 
EU nyugat-balkáni irányú bővítése 
2019. május 28. – MTI, hirado.hu, Magyar Nemzet, Origo, Mandiner, Pannon RTV, Ma7.sk, 

Felvidék Ma 

Magyarországnak nemzetbiztonsági és nemzetgazdasági érdeke is az EU nyugat-balkáni 

irányú bővítése – jelentette ki Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter kedden 

Pozsonyban. A magyar diplomácia vezetője erről a visegrádi négyek (Magyarország, 

Szlovákia, Csehország és Lengyelország) és a Nyugat-Balkán országai (Szerbia, Montenegró, 

Észak-Macedónia, Albánia, Koszovó és Bosznia-Hercegovina) külügyminisztereinek 

találkozója után beszélt, azon a sajtótájékoztatón, amelyet a felvidéki Magyar Közösség 

Pártjának (MKP) központjában tartott. Szijjártó Péter ezt követően beszélt a hétvégi EP-

választás felvidéki eredményeiről is. Az MKP eredményére utalva - arra, hogy a felvidéki 

magyar párt a rá leadott voksok tekintetében erősödött és kétszer annyi szavazatot kapott, 

mint a Most-Híd szlovák-magyar vegyes párt - leszögezte: a voksoláson bebizonyosodott, 

hogy csak az etnikai képviselet koncepciójának van jövője. Kifejtette: ezt a voksolás két ténye 

is bizonyítja, az egyik az, hogy az MKP több szavazatot kapott, mint EP-választásokon eddig, 

a másik pedig az, hogy három parlamenti pártot is megelőztek. Szijjártó Péter utalva arra, 

hogy az MKP néhány száz szavazattal lecsúszott az EP-mandátumról, kiemelte: a magyar 

kormány mindig az egész magyarság érdekeit képviseli, és a magyar kormánypártok EP-

képviselői el fogják látni a felvidéki magyarok képviseletét is.  

 

Elindult a kárpátaljai művelődési intézmények fejlesztési programja  
2019. május 28. – MTI, Magyar Nemzet, karpatalja.ma  

Infrastrukturális fejlesztéseket és programtámogatásokat is tartalmaz a magyar kormány 

által elindított, Kárpátalját célzó kulturális fejlesztési program. A kabinet május közepén 

hozott határozatot Kárpátalja kulturális fejlesztésének támogatásáról, erre a célra 2019-ben 

és 2020-ban csaknem 2,5 milliárd forint áll rendelkezésre - idézte fel a program keddi 

budapesti sajtótájékoztatóján a Szabolcs-Szatmár-Bereg megye és Kárpátalja 

együttműködésének fejlesztéséért és a Kárpát-medencei Óvodafejlesztési Program 

koordinálásáért felelős miniszteri biztos. Grezsa István emlékeztetett arra, hogy számos 

kárpátaljai településen állnak hatalmas méretű posztszovjet kultúrházak, amelyekbe némi 

fejlesztés után a legmagasabb színvonalú nemzeti kultúrát lehetne elvinni. Beregszászon 

magyar állami forrásból újult meg az Illyés Gyula Magyar Nemzeti Színház épülete, melyben 

rövidesen megnyílik a Fedák Sári Kultúrközpont is - számolt be az eddigi eredményekről a 

miniszteri biztos. 

 

Úzvölgyi katonatemető - Egy hónapra bezárják a sírkertet 
2019. május 28. – MTI, MTI, transindex.ro, maszol.ro 
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https://magyarnemzet.hu/kulfold/szijjarto-peter-magyarorszag-erdeke-az-eu-nyugat-balkani-iranyu-bovitese-6971492/
https://magyarnemzet.hu/kulfold/szijjarto-peter-magyarorszag-erdeke-az-eu-nyugat-balkani-iranyu-bovitese-6971492/
https://magyarnemzet.hu/kulfold/elindult-a-karpataljai-muvelodesi-intezmenyek-fejlesztesi-programja-6971366/
http://itthon.transindex.ro/?hir=55723
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A csíkszentmártoni önkormányzati testület határozata alapján harminc napra bezárják a 

községhez tartozó Úzvölgye katonatemetőjét. A község tanácsának május 23-i rendkívüli 

ülésén hozott határozat fénymásolatát az egyik közösségi portálon publikálta az úzvölgyi 

kezdeményező bizottság egyik tagja kedden. A határozat szerint a zárva tartás idején csak a 

karbantartási munkálatokat végzők léphetnek be a temetőbe. Az önkormányzat Gergely 

András polgármestert bízta meg a határozat betartatásával. A határozatról Hargita megye 

prefektusát és a megyei rendőrséget is tájékoztatták. Borboly Csaba, a Hargita megyei 

önkormányzat elnöke a közösségi portálon kedden azt közölte, hogy a temetőre érvényes 

látogatási tilalom szerdától lép életbe. A Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) 

politikusa kedvezőtlen fejleménynek tartotta, hogy a baloldali-liberális kormánykoalíció, 

amelytől a megoldást remélték, rosszul szerepelt az európai parlamenti választásokon. 

Korábban nyilvánosságra került egy ortodox egyházi szervezet beadványa, mely arról 

tájékoztatja az osztrák-magyar temető román parcelláját kialakító Dormánfalva 

polgármesterét, hogy június 6-án 17 órától az egyesület az úzvölgyi katonatemetőben ünnepli 

a hősök napját, és felkéri a polgármestert, hogy tegye meg a szükséges lépéseket a román 

parcella katonai ceremónia keretében történő felavatására. 

 

Román osztályba vagy iskolába kerülhetnek magyar diákok egy miniszteri 
rendelet miatt 
2019. május 28. – Krónika, maszol.ro, Bihari Napló 

Fennállhat a veszélye annak, hogy számos romániai magyar diák középiskolai hely nélkül 

marad vagy a számítógép román tannyelvű osztályba/iskolába sorolja, emiatt pedig számos 

magyar tannyelvű erdélyi középiskola beiskolázási száma is valós veszélybe kerülhet. A 

problémára és ennek okára a Romániai Magyar Pedagógusok Szövetsége (RMPSZ) hívja fel a 

figyelmet keddi tájékoztatójában, arra figyelmeztetve az érintetteket, hogy anyanyelvi jegy 

nélkül nem felvételizhetnek magyar középiskolába a magyar nyolcadikosok. 

 
Gálfi Árpádnak nem kell büntetést fizetnie a tavaly március 15-i városdíszítés 
miatt  
2019. május 28. – transindex.ro, Krónika, maszol.ro 

Érvénytelen a Hargita megyei prefektus által kiszabott bírság, amelyet a tavaly március 15-i 

városdíszítés miatt ítéltek volna meg Székelyudvarhely polgármesterének. Gálfi Árpádot 

5000 lejre bírságolta meg a megyei prefektus, és a Székelyudvarhelyi Bíróság is jóváhagyta az 

ítéletet, amelyet a polgármester megfellebbezett, és most a Hargita Megyei Törvényszék 

jogerős ítélete a polgármesternek adott igazat. 

 
Gratulál az RMDSZ-nek az EMNP, és továbbra is sürgeti a magyar-magyar 
összefogást 
2019. május 28. – maszol.ro, hirado.hu 
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https://kronika.ro/erdelyi-hirek/roman-osztalyba-vagy-iskolaba-kerulhetnek-magyar-diakok-egy-miniszteri-rendelet-miatt
https://kronika.ro/erdelyi-hirek/roman-osztalyba-vagy-iskolaba-kerulhetnek-magyar-diakok-egy-miniszteri-rendelet-miatt
http://itthon.transindex.ro/?hir=55725
http://itthon.transindex.ro/?hir=55725
https://www.maszol.ro/index.php/belfold/112339-gratulal-az-rmdsz-nek-az-emnp-es-tovabbra-is-surgeti-a-magyar-magyar-osszefogast
https://www.maszol.ro/index.php/belfold/112339-gratulal-az-rmdsz-nek-az-emnp-es-tovabbra-is-surgeti-a-magyar-magyar-osszefogast
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Elismeri az RMDSZ eredményét a vasárnapi európai parlamenti választáson, és gratulál az 

ötszázalékos bejutási küszöb átlépéséhez az Erdélyi Magyar Néppárt vezetősége, ugyanakkor 

csalódottságát fejezi ki, amiért nem jött létre az erdélyi magyar–magyar választási koalíció. 

Toró T. Tibor, az EMNP alelnöke szerint az egység megteremtése nemzeti érdek, ezért 

sürgetik a különböző politikai szereplők összefogását a jövő évi helyhatósági és parlamenti 

választások előtt.  

 

A pápalátogatásra érkezőkhöz is szólnak a Hargitai Megyenapok  
2019. május 28. – maszol.ro, szekelyhon.ro 

Az eddigi évekhez képest nagyobb programkínálattal várja az érdeklődőket a tizenötödik 

alkalommal megszervezett Hargitai Megyenapok rendezvénysorozata. A koncerteket, 

hagyományőrző programokat, kiállításokat, tematikus kirándulásokat, gyermekprogramokat 

is magába foglaló rendezvény május 31. és június 10. között zajlik Hargita megye településein. 

Borboly Csaba, Hargita Megyei Tanácsának elnöke az eseményt felvezető sajtótájékoztatón 

úgy fogalmazott, a pápalátogatás miatt várhatóan megnövekszik a régióba érkező vendégek 

száma, ezzel együtt a megyenapok is több programot kínál az idelátogatóknak, illetve az itt 

élőknek. A megyei tanács idén nagyobb mértékben tudja támogatni a programsorozatot – 

jelentette ki Borboly Csaba. 

 
Történelmi pillanat: első önálló ballagását tartotta meg a katolikus gimnázium 
2019. május 28. – szekelyhon.ro, Krónika 

Míg más diákok tanulják a történelmet, a marosvásárhelyi katolikus iskola tanulóinak az 

elmúlt évek a történelmet magát jelentették – hangzott el a II. Rákóczi Ferenc Római 

Katolikus Teológia Gimnázium első önálló ballagásán.  

 

Arany rózsát adományoz Ferenc pápa a csíksomlyói kegyhelynek 
2019. május 28. – szekelyhon.ro 

A pápák különleges adományával, arany rózsával érkezik Ferenc pápa Csíksomlyóra, amivel a 

Szűzanya iránti tiszteletét fejezik ki. Az arany rózsát különböző Mária-kegyhelyeknek 

ajándékozzák, ezt hozza el Ferenc pápa Csíksomlyóra, Mária-tisztelete jeléül. 

 
Gyakorlati tudnivalók: mit vihetünk magunkkal Ferenc pápa csíksomlyói 
látogatására? 
2019. május 28. – szekelyhon.ro 

Újabb hasznos információkat közölt a szombati pápalátogatás kapcsán a történelmi eseményt 

felügyelő biztonsági bizottság és a Gyulafehérvári Főegyházmegye. Kiderült például, hogy mit 

vihetnek magukkal a zarándokok és milyen eszközök tiltottak, hogyan közelíthetők meg a 

legkönnyebben az egyes szektorok, illetve hol juthatnak majd információkhoz, vízhez vagy 

élelemhez a zarándokok. 
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https://www.maszol.ro/index.php/tarsadalom/112338-a-papalatogatasra-erkez-khoz-is-szolnak-a-hargitai-megyenapok
https://szekelyhon.ro/aktualis/tortenelmi-pillanat-elso-onallo-ballagasat-tartotta-meg-a-katolikus-gimnazium
https://szekelyhon.ro/aktualis/tortenelmi-pillanat-elso-onallo-ballagasat-tartotta-meg-a-katolikus-gimnazium
https://szekelyhon.ro/aktualis/arany-rozsat-adomanyoz-ferenc-papa-a-csiksomlyoi-kegyhelynek
https://szekelyhon.ro/aktualis/gyakorlati-tudnivalok-mit-vihetunk-magunkkal-ferenc-papa-csiksomlyoi-latogatasara
https://szekelyhon.ro/aktualis/gyakorlati-tudnivalok-mit-vihetunk-magunkkal-ferenc-papa-csiksomlyoi-latogatasara
https://szekelyhon.ro/aktualis/gyakorlati-tudnivalok-mit-vihetunk-magunkkal-ferenc-papa-csiksomlyoi-latogatasara
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„Rekordokat döntött” az RMDSZ a Kárpátokon túli megyékben – bukaresti 
összeesküvést sejt a román media 
2019. május 28. – Krónika 

Miközben az Országos Választási Iroda kedden délután még mindig csak részleges hivatalos 

eredményt tudott kiadni a vasárnap lezajlott európai parlamenti választás után, kiderült, 

hogy az RMDSZ – amely mintegy 5,4 százalékos eredménnyel továbbra is bent marad az EP-

ben – számos voksot kapott a Kárpátokon túli román megyékből, ahol minimális a magyarok 

számaránya. A voksok – amelyek zömmel a szociáldemokrata párti befolyás alatt álló 

megyékből érkeztek – jól jöttek az RMDSZ-nek, miután a magyarok által jelentős számban 

lakott erdélyi megyékben az országos átlaghoz képest kisebb volt a mozgósítás. A G4Media.ro 

portál értesülései szerint mind a Szociáldemokrata Párt (PSD), mind a Nemzeti Liberális Párt 

(PNL) „irányított” át szavazókat az RMDSZ-hez, a PSD esetében még megyénkénti kvóták is 

voltak. 

 

Kelemen Hunort jelöli az RMDSZ a képviselőház elnöki tisztségére  
2019. május 28. – MTI, maszol.ro, transindex.ro 

Liviu Dragnea szociáldemokrata párti (PSD) és képviselőházi elnök hétfői bebörtönzésével 

megindultak a találgatások és esélylatolgatások, hogy ki foglalhatja el az alsóház 

megüresedett elnöki tisztségét. Kedden a kora délutáni házbizottsági ülést követően Carmen 

Mihălcescut nevezték ki ügyvivő házelnöknek. Az RMDSZ szenátusi és képviselőházi 

frakcióinak délutáni együttes ülésén eldöntötték, hogy Kelemen Hunor szövetségi elnököt 

jelölik házelnöknek.  

 
EP-választások: várakozáson felüli részvétel Szatmár magyarlakta településein 
2019. május 28. – maszol.ro 

Várakozáson felül teljesítettek Szatmár megyében a zömében magyarlakta települések a 

vasárnapi EP-választásokon, sokan elmentek szavazni, annak ellenére, hogy szinte 

folyamatosan az országos sereghajtók között említették a megyét – értékelték kedden a 

választásokat az RMDSZ Szatmár megyei vezetői.  

 

Székely István: az RMDSZ-nek meg kell találnia a hangot az erdélyi városok 
magyar fiataljaival  
2019. május 28. – maszol.ro 

Jónak vagy elégtelennek tekinthető a magyar részvétel? Az európai parlamenti választások 

után válaszokat kerestünk arra, hogy milyen társadalmi folyamatok eredménye a magyar 

közösség megmérettetésen való jelenléte, ezek elemzésére pedig Székely István kértük fel. A 

politológus szerint annak okai, hogy a magyarság, az RMDSZ átfogó kampánya ellenére is 

nehezen mozdult ki és járult az urnákhoz, a 2007-ben bekövetkezett, uniós csatlakozást 

követő szétfejlődésben keresendők. Más a világot járt és más a kizárólag hazai környezetben 

élő magyar választó szempontrendszere, de értékrendje is, és ez különösen a fiatalok esetében 

van így – mondta.  
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https://kronika.ro/belfold/karpatokon-tuli-szavazatok-is-segitettek-az-rmdsz-t
https://kronika.ro/belfold/karpatokon-tuli-szavazatok-is-segitettek-az-rmdsz-t
https://www.maszol.ro/index.php/belfold/112328-frissitve-kelemen-hunort-jeloli-az-rmdsz-a-kepvisel-haz-elnoki-tisztsegere
https://www.maszol.ro/index.php/belfold/112353-ep-valasztasok-varakozason-feluli-reszvetel-szatmar-magyarlakta-telepulesein
https://www.maszol.ro/index.php/belfold/112353-ep-valasztasok-varakozason-feluli-reszvetel-szatmar-magyarlakta-telepulesein
https://www.maszol.ro/index.php/tarsadalom/112351-szekely-istvan-az-rmdsz-nek-meg-kell-talalnia-a-hangot-az-erdelyi-varosok-magyar-fiataljaival
https://www.maszol.ro/index.php/tarsadalom/112351-szekely-istvan-az-rmdsz-nek-meg-kell-talalnia-a-hangot-az-erdelyi-varosok-magyar-fiataljaival
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Élőlánccal követelték Szent László szobrát – magyar–magyar összefogást 
sürgetnek Nagyváradon a kezdeményezés támogatói 
2019. május 28. – MTI, Krónika 

Ismét bebizonyosodott, hogy Szent László király vigyáz városára: bár sötét fellegek 

gyülekeztek kedden délután minden irányból Nagyvárad felett, és viharos szél kíséretében az 

eső is eleredt, a Szent László téren a városalapító lovagkirálynak főtéri lovas szobrot követelő 

több mint száz eltökélt váradira még a nap is rámosolygott, amikor élőlánccal  

nyomatékosították követelésüket. 

 

Több mint 30 ezer szavazatot kapott az RMDSZ a Kárpátokon túlról. Szokatlan 
ez? 
2019. május 28. – transindex.ro, maszol.ro 

A szövetség hagyományosan Hargita, Kovászna, Maros, Szatmár és Szilágy megyékben szokta 

megszerezni a szavazatok többségét, és ez idén sem volt másként. Az említett megyéken túl az 

RMDSZ valamennyi erdélyi megyében tudott még pár ezer szavazatot szerezni, de ami ennél 

érdekesebb, hogy az idei választáson a szövetségnek a Kárpátokon túli megyékben is 

feltűnően nagy számú szavazatot sikerült összegyűjtenie. Mindezt úgy, hogy a fővárost és 

Bákó megyét leszámítva nincs számottevő magyar lakosság az ottani megyékben.  

 

Reagált az MKP kezdeményezésére a Híd és a Magyar Fórum 
2019. május 28. – Ma7.sk, Körkép 

A Most-Híd, a kormánykoalíció tagja, valamint a parlamenten kívüli Magyar Fórum óvatosan 

reagált az MKP kezdeményezésére, amellyel azon tömörülések együttműködését 

szorgalmazza, amelyeknek fontos a magyar közösség fejlődése. Erre engednek következtetni 

azok a nyilatkozatok, amelyeket a TASR-nek adott a két párt az MKP kezdeményezésével 

kapcsolatban. A parlamenten kívüli Magyar Közösség Pártja (MKP) közölte, a magyar 

közösség fejlődése céljából kezdeményezi az egységes magyar érdekképviselet létrehozását. 

Az MKP hozzátette, a magyarság szempontjából elengedhetetlen „hogy egyesítsük erőinket az 

etnikai elveken alapuló politizálás terén”. A Most-Híd úgy reagált, kötelességüknek tartják, 

hogy tárgyaljanak, de nem mindegy, hogy miről. „A magyar közösség képviseletében fel kell 

tennünk a kérdést, mi a fejlődés biztosítéka. A tisztán etnikai alapú politizálás, vagy az 

együttműködés? A tényekkel alá nem támasztott támadások, vagy az objektív szóhasználat? A 

Most-Híd az együttműködés pártja. Megalakulása óta a kisebbségek, valamit a többségi 

nemzet közötti kölcsönös együttműködést szorgalmazza” – közölte a Most-Híd. 

 
Új Ipoly-híd megépítéséről született magyar-szlovák megállapodás 
2019. május 28. – Ma7.sk, bumm.sk, Körkép 
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https://kronika.ro/erdelyi-hirek/elolanccal-koveteltek-szent-laszlo-szobrat-n-magyarnmagyar-osszefogast-surgetnek-nagyvaradon-a-kezdemenyezes-tamogatoi
https://kronika.ro/erdelyi-hirek/elolanccal-koveteltek-szent-laszlo-szobrat-n-magyarnmagyar-osszefogast-surgetnek-nagyvaradon-a-kezdemenyezes-tamogatoi
http://itthon.transindex.ro/?cikk=27829&Tobb_mint_30_ezer_szavazatot_kapott_az_RMDSZ_a_Karpatokon_tulrol._Szokatlan_ez?
http://itthon.transindex.ro/?cikk=27829&Tobb_mint_30_ezer_szavazatot_kapott_az_RMDSZ_a_Karpatokon_tulrol._Szokatlan_ez?
https://ma7.sk/kozelet/aktualis/reagalt-az-mkp-kezdemenyezesere-a-hid-es-a-magyar-forum
https://korkep.sk/cikkek/mindennapjaink/2019/05/28/uj-ipoly-hid-megepiteserol-szuletett-magyar-szlovak-megallapodas/
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Kétoldalú megállapodást írt alá egy új Ipoly-híd megépítéséről a Nógrád megyei 

Drégelypalánk és a szlovákiai Ipolyhídvég között kedden Révkomáromban Palkovics László 

innovációs és technológiai miniszter és Érsek Árpád, Szlovákia építésügyi és közlekedési 

minisztere.   Palkovics László kiemelte, a mintegy 670 kilométeres magyar-szlovák 

határszakasz Európa egyik leghosszabb határszakasza. A múlt században megszakadt 

közlekedési kapcsolatok megújítását nehezíti, hogy közel 250 kilométeren a Duna és az Ipoly 

választja el a két országot egymástól.   A miniszter hozzátette, a határszakaszon jelenleg 

összesen 32 közúti átkelőhely működik, ezek közül nyolcat 2010 óta adtak át. A 

Drégelypalánkot Ipolyhídvéggel összekötő híd újjáépítéséről szóló megállapodás egy év alatt a 

negyedik magyar-szlovák szerződés, amely határhidak építéséről született. 

 

Kétnyelvű anyakönyvi kivonatok Óbecsén is 
2019. május 29. – Vajdaság MA 

Óbecsén is zökkenőmentesen igényelhetők a kétnyelvű anyakönyvi kivonatok. Az 

anyakönyvekről szóló törvény értelmében azokban az önkormányzatokban, ahol hivatalos 

használatban van a magyar nyelv, így Óbecsén is, lehetőség nyílt a kényelvű anyakönyvi 

kivonatok igénylésére. 

 

Köszönetnyílvánítás a Magyar Nemzeti Tanácsnak 
2019. május 28. – Pannon RTV 

A Pannónia Alapítvány vezetői a Magyar Nemzeti Tanácsban megköszönték Hajnal Jenőnek 

azt a támogatást, amit az MNT és ő személyesen nyújt a szabadkai Magyar Médiaház 

kiépítésében és működtetésében. A Pannon RTV küldöttsége vendéglátójának átnyújtott egy 

emlékplakettet is.  

 
Egy asztalon Bácska, Bánát és Szerémség ízei 
2019. május 28. – Magyar Szó   

A Vajdaság Ízei gasztronómiai fesztivál és az Interfest borfesztivál már széles körben elismert 

és igen látogatott eseménnyé nőtte ki magát. A sikert az Interfest egyesület egy gasztronómiai 

útmutatóval egészítette ki, amely szintén a Vajdaság ízei címet viseli. A több mint száz 

oldalas, kétnyelvű (szerb és angol) kalauz fő célja a hazai élelmiszer- és italgyártók 

népszerűsítése, valamint a vajdasági éttermek, csárdák, tanyák, borpincék bemutatása. 

 

Zelenszkij visszaadta az ukrán állampolgárságot Szaakasvilinek 
2019. május 28. – karpatalja.ma 

Volodimir Zelenszkij új ukrán elnök kedden megváltoztatta elődje, Petro Porosenko államfő 

rendeletét, és visszaadta az ukrán állampolgárságot Miheil Szaakasvili georgiai politikusnak. 

Az erről szóló rendelet az elnöki honlapon jelent meg. A dokumentumban egyúttal négy 
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https://www.vajma.info/cikk/vajdasag/23732/Ketnyelvu-anyakonyvi-kivonatok-Obecsen-is.html
https://pannonrtv.com/rovatok/tarsadalom/koszonetnyilvanitas-magyar-nemzeti-tanacsnak
https://www.magyarszo.rs/hu/3998/kozelet_riport/202615/Egy-asztalon-B%C3%A1cska-B%C3%A1n%C3%A1t-%C3%A9s-Szer%C3%A9ms%C3%A9g-%C3%ADzei.htm
https://www.magyarszo.rs/hu/3998/kozelet_riport/202615/Egy-asztalon-B%C3%A1cska-B%C3%A1n%C3%A1t-%C3%A9s-Szer%C3%A9ms%C3%A9g-%C3%ADzei.htm
http://www.karpatalja.ma/karpatalja/kozelet/zelenszkij-visszaadta-az-ukran-allampolgarsagot-szaakasvilinek/
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külföldinek is engedélyezte az ukrán állampolgárság megadását államérdekből, illetve egy 

Odesszában élő szíriainak az Ukrajnáért tett szolgálataiért. Szaakasvili egykori georgiai elnök 

és volt odesszai kormányzó ügyvédje a múlt héten jelezte, hogy védence kérte Zelenszkijtől 

ukrán állampolgársága visszaállítását.  

 

Bocskor Andrea: „... a magyar érdekeket képviseljük Brüsszelben” 
2019. május 28. – Kárpátalja 

A május 26-i választás eredményeként a Fidesz–KDNP 13 képviselőt küld az Európai 

Parlamentbe (EP). Az elmúlt ciklusban Bocskor Andrea személyében először volt kárpátaljai 

képviselője az EP-nek. A Fidesz–KDNP 2018 decemberében ismertette EP-választási listáját, 

amelyen tizedik helyen szerepelt a kárpátaljai származású politikus. 

 

Elismerő oklevél, Pro Urbe emlékérmek és díszpolgári cím Beregszász 956. 
születésnapján 
2019. május 28. – Kárpátalja 

Május 24-én, pénteken, Beregszász alapításának 956. évfordulóját méltató, az Arany Páva 

étteremben megtartott ünnepi fogadás keretében adták át a városi tanács díszoklevelét Ivan 

Pauk nyugalmazott rendőrtisztnek, Pro Urbe – A Városért díjjal ismerték el Marija Bubnyak 

nyugalmazott pedagógusnak, a városi tanács oktatási osztálya korábbi vezetőjének 

munkásságát, valamint posztumusz ítélték oda a Pro Urbe – A Városért díjat Zsupán 

Józsefnek, a város korábbi polgármesterének, valamint a város díszpolgára címet 

adományozta a városi tanács Bacskai Józsefnek, Magyarország Külgazdasági és 

Külügyminisztériuma gazdasági ügyekért felelős helyettes államtitkárának, korábbi 

beregszászi és ungvári magyar főkonzulnak. 

 

 
 

Elektronikus sajtó 

 

Határok nélkül 

2019. május 28. – Kossuth Rádió  

Figyelemfelkeltő megmozdulást szervezett az Erdélyi Magyar Néppárt Nagyváradon, hogy 

Szent László király lovas szobra a város főterén álljon. A párt nagyváradi szervezete több éve 

harcol azért, hogy a városalapító király lovas szobra a város központjában kapjon helyet.  

A román többség centenáriumot ünnepel, olyan eseményekkel, jelképavatásokkal, amelyek 

sértik a magyar közösséget - mondta Csomortányi István. Az Erdélyi Magyar Néppárt elnöke 

szerint jelkép értékű, hogy a város központjában milyen köztéri szobrok állnak. 
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https://karpataljalap.net/2019/05/28/bocskor-andrea-magyar-erdekeket-kepviseljuk-brusszelben
https://karpataljalap.net/2019/05/28/elismero-oklevel-pro-urbe-emlekermek-es-diszpolgari-cim-beregszasz-956-szuletesnapjan
https://karpataljalap.net/2019/05/28/elismero-oklevel-pro-urbe-emlekermek-es-diszpolgari-cim-beregszasz-956-szuletesnapjan
https://www.mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth?date=2019-05-28_18-02-00&enddate=2019-05-28_18-40-00&ch=mr1
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A Magyar Közösség Pártja mai országos elnökségi ülésen értékelte az európai parlamenti 

választáson elért eredményeket. Szűkszavú közleményükben azt írják, a párt elnöksége 

kezdeményezni fogja az egységes magyar politikai érdekképviselet megteremtését az ezen 

célokkal egyetértő szervezetekkel. Haják Szabó Mária a párt elnökét, Menyhárt Józsefet 

kérdezte. 

 

Hagyományteremtő első ballagás a marosvásárhelyi II. Rákóczi Ferenc Katolikus Teológiai 

Líceumban. Az iskola udvarán kezdődött ma délelőtt az ünnepség, majd a főtéri templomban, 

szentmisével folytatódott. Erdei Edit Zsuzsánna küldött összefoglalót az eseményről.  

 

Kárpátalján megyeszerte tartottak  a magyar oktatási intézményekben tanévzáró 

ünnepségeket. A jogszűkítő oktatási és nyelvtörvény beárnyékolja a nemzetiségi oktatási 

intézmények jövőjét, az elnökváltás azonban politikai szemléletmód váltást is jelent, vagyis a 

jövőben enyhülhetnek a kirekesztő jogszabályok. Iváncsik Attila összeállítása a Sztojka 

Sándor Görögkatolikus Líceumban, Karácsfalván készült.  

 

Az információ, mint a gazdasági növekedés legfontosabb forrása címmel tartottak 

konferenciát Szabadkán. A Vajdasági Magyar Közgazdász Társaság. rendezvényén a 

gazdaságfejlesztési program részeként létrejött háttér infrastruktúrát értékelték. Kiosztották a 

Pallas Athéné Kiválósági Ösztöndíjakat is a legjobb közgazdászhallgatók számára. Előadást 

tartott a rendezvényen Deli Andor európai parlamenti képviselő. Őt kérdezi elsőként Németh 

Ernő. 

 

Napról-napra elkészül egy-egy kellék a csíksomlyói pápai fogadásra, egyre szépül a tervezett 

helyszín. Tegnap délután helyére került az a székely kapu is, ami erre az alkalomra állítottak a 

Somlyó-hegyi nyeregbe. Oláh-Gál Elvira járt a helyszínen. 

 


