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Nyomtatott és online sajtó 
 

Orbán Viktor nem lesz ott Csíksomlyón, Áder János és Semjén Zsolt részt vesz a 
pápai misén 
2019. május 29. – MTI, Krónika, transindex.ro, maszol.ro 

Orbán Viktor miniszterelnök nem vesz részt a csíksomlyói pápai szentmisén, Magyarországot 

Áder János köztársasági elnök képviseli – erősítette meg az Origo.hu információit, illetve a 

korábbi sajtóhíreket Havasi Bertalan, a miniszterelnök sajtófőnöke. Hozzátette: a kormány 

képviseletében Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes is ott lesz az eseményen. A 

magyarországi hírportál emlékeztet, a Köztársasági Elnöki Hivatal már korábban közölte, 

hogy Jakubinyi György gyulafehérvári érsek meghívására Áder János államfő – feleségével 

közösen – részt vesz a június 1-jei pápai szentmisén Csíksomlyón, majd egy héttel később, a 

június 8-i hagyományos csíksomlyói búcsún is ott lesznek. 

 
Menczer Tamás: remélhetőleg az új ukrán elnökkel sikerül rendezni a magyar 
közösséget érintő vitás kérdéseket 
2019. május 29. – MTI, Magyar Nemzet  

A Külgazdasági és Külügyminisztérium tájékoztatásért és Magyarország nemzetközi 

megjelenítéséért felelős államtitkára reményét fejezte ki, hogy a nemrégiben megválasztott új 

ukrán elnökkel, Volodimir Zelenszkij-jel sikerül rendezni az kárpátaljai magyar közösség 

életét negatívan befolyásoló törvények kapcsán kialakult helyzetet. Menczer Tamás erről 

szerdán, sajtótájékoztatón beszélt Gárdonyban, ahol a kelet-ukrajnai harcokban érintett 

családok gyermekeinek magyarországi táboroztatása volt a fő téma. Az államtitkár szerint 

"óvatos bizakodásra" adhatnak okot az új ukrán elnök első nyilatkozatai. Menczer Tamás 

hangsúlyozta: hazánk mindig is jószomszédi viszonyra törekedett Ukrajnával, amit bizonyít, 

hogy Magyarország a korábbi években támogatta az ukránok euroatlanti és 

vízumliberalizációs törekvéseit, illetve oltóanyagokkal és ivóvízhez szükséges klórral is 

támogatta a nehéz helyzetben lévő államot.  

 

Rákóczi Szövetség: csaknem nyolcezer középiskolás kapcsolódik be a 
csíksomlyói és nemzeti összetartozás napi programokba 
2019. május 29. – MTI, Lokál, Felvidék Ma, Erdély Ma 

Csaknem nyolcezer Kárpát-medencei középiskolás kapcsolódik be a Rákóczi Szövetség 

csíksomlyói és nemzeti összetartozás napi programjaiba – közölte a szervezet szerdán az 

MTI-vel. Tájékoztatásuk szerint Ferenc pápa június 1-jei csíksomlyói látogatása alkalmából a 

Rákóczi Szövetség a Miniszterelnökség egyházi ügyekért felelős államtitkárságával 

együttműködve utazási pályázatot hirdetett Kárpát-medencei középiskolák, egyházi 

közösségek 13 és 19 év közötti fiataljainak. Ennek köszönhetően 2500 középiskolás juthat el a 

pápai szentmisére. Június 6-án a pünkösdi csíksomlyói búcsúba háromszáz felvidéki és 

V
e

ze
tő

 h
ír

e
k

 

https://kronika.ro/erdelyi-hirek/orban-viktor-nem-lesz-ott-csiksomlyon-ader-janos-es-semjen-zsolt-reszt-vesz-a-papai-misen
https://kronika.ro/erdelyi-hirek/orban-viktor-nem-lesz-ott-csiksomlyon-ader-janos-es-semjen-zsolt-reszt-vesz-a-papai-misen
https://magyarnemzet.hu/belfold/menczer-tamas-remelhetoleg-az-uj-ukran-elnokkel-sikerul-rendezni-a-magyar-kozosseget-erinto-vitas-kerdeseket-6974228/
https://magyarnemzet.hu/belfold/menczer-tamas-remelhetoleg-az-uj-ukran-elnokkel-sikerul-rendezni-a-magyar-kozosseget-erinto-vitas-kerdeseket-6974228/
https://www.lokal.hu/2019-05-csaknem-nyolcezer-kozepiskolas-kapcsolodik-be-a-csiksomlyoi-es-nemzeti-osszetartozas-napi-programokba/?utm_source=hirstart&utm_medium=link
https://www.lokal.hu/2019-05-csaknem-nyolcezer-kozepiskolas-kapcsolodik-be-a-csiksomlyoi-es-nemzeti-osszetartozas-napi-programokba/?utm_source=hirstart&utm_medium=link


 

 

 

Napi Nemzetpolitikai Sajtószemle – 2019. május 30. 
2 

kárpátaljai fiatal kel útra a Nagyboldogasszony Zarándokvonattal a szövetség szervezésében 

és támogatásával. 

 

Látogatási tilalom az úzvölgyi katonatemetőben – egy hónapra bezárja a 
sírkertet a csíkszentmártoni önkormányzat 
2019. május 29. – MTI, Krónika, szekelyhon.ro 

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. 

 
Nem reagált az EMNP Soós Sándor ultimátumára, megy tovább a per  
2019. május 29. – transindex.ro 

Az elnök megválasztása körüli szabálytalanságok miatt az EMNP-ből kilépő Soós Sándor 

egyhetes ultimátumára nem tett lépéseket a párvezetés, ezért Soós nem vonja vissza 

kolozsvári törvényszékre benyújtott óvását - nyilatkozta a transindex.ro-nak az érintett. Soós 

Sándor elmondta, nyomásgyakorlás ugyan érkezett a Néppárt irányából, viszont válaszra nem 

méltatták. Az EMNP-től azt kívánták elérni, hogy vonja vissza a szervezet ellen benyújtott 

bírósági óvást, azt kifogásolva, hogy Soós magyar emberként a román törvényszékhez fordul. 

A Néppárt elnökségért szintén versenyző jelölt megjegyezte, Tőkés László is a román 

igazságszolgáltatáshoz fordult 2002-ben az RMDSZ kapcsán. 

 

Az EMNP tudomásul vette volt alelnöke bírósági keresetét, de nem foglalkozik 
vele 
2019. május 29. – maszol.ro 

Az Erdélyi Magyar Néppárt vezetősége tudomásul vette, hogy volt alelnöke, a márciusi 

tisztújító közgyűlésen egy szavazattal alulmaradt Soós Sándor a bíróságon támadta meg az 

elnökválasztás eredményét, de „nincs idő foglalkozni azzal, aki kilépett a politikából” – 

fogalmazta meg az EMNP álláspontját Toró T. Tibor alelnök. Az EMNP hivatalos értesítést 

még nem kapott erről, de Toró T. Tibor szerint a Kolozs Megyei Törvényszék honlapján 

látták, hogy iktattak egy erre vonatkozó keresetet. „Nem az EMNP hitelességét errodálja ez, 

hanem azét, aki ilyen eszközökhöz nyúl” – vélte kedden a párt egyik alapítója, korábbi elnöke, 

jelenlegi alelnöke. Sajnálta, hogy Soós úgy gondolja, a román igazságszolgáltatás az illetékes 

„egy ilyen belső nézeteltérés tisztázásában”.  
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Antal Árpád: a magyar társadalom minden rétegét magunk mellett kell tudnunk 
a következő választásokon  
2019. május 29. – maszol.ro 

Nem vagyunk érdekeltek egy rosszul menő, rossz úton haladó Romániában, mert ez rosszul 

menő erdélyi magyar társadalmat is jelentene – mondta Antal Árpád a román politikai 

színtér új helyzetéről és új szereplőiről. Sepsiszentgyörgy polgármestere szerint a választások 

nyomán éppen zajló politikai átrendeződés lehetőségeket és veszélyeket egyformán hordoz. 

Egy dologgal azonban az RMDSZ-nek továbbra is számolnia kell: politikai döntéseit az 

álhírgyártás és a szalagcímekből való ítélkezés fényében kell megértetnie az emberekkel. Ma 

már sajnos nem jutunk el oda, hogy elemezzünk, a dolgok mélyére nézzünk – tette hozzá a 

szociológus végzettségű városvezető.  

 

Bekéért és Szőcsért imádkoznak Csíkszeredában a pápalátogatás előnapján 
2019. május 29. – szekelyhon.ro, Krónika, Nyugati Jelen 

Ökumenikus istentiszteletet tartanak Csíkszeredában a pápalátogatás előnapján, azzal a 

céllal, hogy felhívják a figyelmet az öt év letöltendő szabadságvesztéssel sújtott Beke István és 

Szőcs Zoltán ügyére. Az esemény részleteiről sajtótájékoztatón számolt be szerdán az Erdélyi 

Magyar Nemzeti Tanács (EMNT), ahol a kereskedelmi kétnyelvűséget népszerűsítő 

kampányuk is terítékre került. 

 

Antal Árpád szerint Orbán Viktor „generálta” a Kárpátokon túli RMDSZ-
voksokat 
2019. május 29. – Krónika, maszol.ro 

Az Orbán Viktor magyar miniszterelnök iránti szimpátia generálta a nagyszámú, Kárpátokon 

kívüli RMDSZ–szavazatot – erre a következtetésre jutott Antal Árpád, a sepsiszentgyörgyi 

RMDSZ elnöke, a város polgármestere. Szerdai sajtótájékoztatóján kifejtette, nem életszerűek 

a román sajtóban megjelent spekulációk, hogy a Szociáldemokrata Párt (PSD), és a Nemzeti 

Liberális Párt (PNL) szavazókat irányított át az RMDSZ-hez, hiszen a kampányban kiderült, 

román pártok számára az EP-választásoknak belpolitikai tétje volt, minden szavazat fontos 

volt számukra. 

 

Módosított felvételi: Kovács Irén Erzsébet államtitkár szerint a magyar 
nyolcadikosoknak nem érdekük az új opció választása 
2019. május 29. – Krónika 

Az esélyegyenlőség biztosítása céljából módosították a középiskolai felvételi módszertanát, 

hogy ne érje diszkrimináció azokat a német iskolába járó nyolcadikosokat, akik román 

tannyelvű kilencedik osztályban folytatnák – tájékoztatta a Krónikát a kisebbségi oktatásért 

felelős államtitkár. „A módszertanban eszközölt módosítás célja tehát az, hogy 

esélyegyenlőséget biztosítson azoknak a diákoknak, akik a kisebbségi tannyelvű gimnáziumi 

osztályok elvégzése és a cikluszáró országos felmérés után román tannyelvű osztályban 

akarnak továbbtanulni” – részletezte az államtitkár. 
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Lakat a lakatra: a bírósághoz forduló prefektus megakadályozná az úzvölgyi 
katonatemető bezárását 
2019. május 29. – MTI, Krónika 

Jean-Adrian Andrei, Hargita megye prefektusa törvénytelennek találja a csíkszentmártoni 

önkormányzat úzvölgyi katonatemető lezárására vonatkozó határozatát, és megtámadja a 

közigazgatási bíróságon. A prefektus az Agerpres hírügynökségnek nyilatkozott erről szerdán. 

Mint pontosította: a déli órákban iktatták a bírósági keresetet, ami automatikusan 

felfüggeszti a kifogásolt önkormányzati határozat hatályát. A prefektus szerint a 

kormányhivatal jogászai szigorúan jogi vizsgálatnak vetették alá a szentmártoni határozatot, 

és nem egyéb szempontok szerint mérlegeltek. „A határozat sérti az alkotmány 25. cikkelye és 

a Románia EU-csatlakozási szerződése által is garantált mozgásszabadságot” – idézte az 

Agerpres a prefektust, aki szerint a jogalkotás technikáját szabályozó 2000/24-es törvényt is 

megsértette Csíkszentmárton a határozat meghozatalakor. 

 

Raluca Turcan valószínűnek tartja, hogy az RMDSZ támogatja a kormány elleni 
bizalmatlansági indítványt 
2019. május 29. – transindex.ro 

Nyitott a párbeszéd a Nemzeti Liberális Párt (PNL) és az RMDSZ között a kormány 

megbuktatását célzó bizalmatlansági indítvány kapcsán - nyilatkozta szerdán a PNL 

képviselőházi frakciójának vezetője, aki szerint nagyon valószínű, hogy a szövetség támogatná 

a kezdeményezést. "Tárgyaltunk az RMDSZ-szel is, a nemzeti kisebbségekkel is, és a Pro 

Romániával is. A nemzeti kisebbségektől kaptunk ma néhány voksot, amit köszönünk. Az 

RMDSZ saját jelöltet állított Kelemen Hunor személyében, aki azonban készen áll a PNL-vel 

való párbeszédre, többek között a bizalmatlansági indítvány kapcsán is. A tárgyalás tehát 

nyitott, és nagyon valószínűnek tartom, hogy az RMDSZ elkötelezze magát a bizalmatlansági 

indítvány támogatása mellett" - mondta Turcan.  

 

El kell távolítani Kratochvil Károly kézdivásárhelyi mellszobrát 
2019. május 29. – szekelyhon.ro, Krónika 

A kézdivásárhelyi önkormányzat kénytelen eltávolítani a Székely Hadosztály 

parancsnokának, Kratochvil Károly altábornagynak a szobrát. Dan Tanasă még márciusban 

közzétette a blogján, hogy a „romángyilkos” szobrát 2009-ben törvénytelenül, engedélyek 

nélkül állították fel. A blogger a Kovászna Megyei Művelődési Igazgatósághoz folyamodott, és 

kiderült, hogy az akkori városvezetés, Rácz Károly polgármester nem kérte a 

műemlékvédelmi jóváhagyást, és építkezési engedélyt sem állított ki. A hatóságok ezek után 

június 16-ig adtak határidőt az önkormányzatnak, hogy műemléképület egykori kaszárnya 

boltívéből, a befalazott bejárat elől a szobrot, ifjú Blaskó János alkotását eltávolítsa. 

 

Célegyenesben a pápalátogatás előkészületei Csíksomlyón  
2019. május 29. – maszol.ro 
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A végső simítások zajlanak Ferenc pápa június elsejei csíksomlyói látogatásának központi 

helyszínén, a Nagy- és Kis-Somlyó hegyek közötti területen. A körbekerített részekre szombat 

hajnalig már csak a munkálatokat végzők és a biztonságért felelő hatóságok léphetnek be. Az 

előkészítő munkálatokról helyszíni riportban számolt be a maszol.ro. 

 

Eckstein: lennék ombudsman 
2019. május 30. – Krónika 

Elvállalná az ombudsmani tisztséget Eckstein-Kovács Péter volt RMDSZ-es kisebbségügyi 

miniszter, ha felkérnék, és a parlament megválasztaná. Ezt ő maga nyilatkozta tegnap a 

Krónikának. A jelöltségre pedig komoly esélye van, kiderült ugyanis, hogy három ellenzéki 

párt – az USR, a PNL és a PMP – is őt javasolja a tisztségbe. Sőt még korábbi pártja, az 

RMDSZ is támogatja.   

 
Erdélyi protestáns püspökök: jó hír a szentatya látogatása 
2019. május 30. – Krónika 

Pozitívan értékelik, ám nem tekintenek túlzott várakozással Ferenc pápa romániai látogatása 

elé az erdélyi magyar protestáns püspökök, akik nem hiszik, hogy a körút önmagában 

gyógyírt hozna egyházaink gondjaira. Ám véleményük szerint mindenképp terítéken kell 

tartani az erdélyi felekezetek közös gondjait, legyen szó a visszaszolgáltatásokról vagy a 

felekezeti oktatásról. Ugyanakkor a Krónika által megkeresett püspökök úgy látják, hogy az 

esemény közelebb hozhatja egymáshoz az egyházakat. 

 

Nemet mondtak a Székely szabadság terére 
2019. május 30. – Krónika 

Több sepsiszentgyörgyi utca és létesítmény kap új nevet a sepsiszentgyörgyi önkormányzat 

csütörtöki ülésén, ám a helyi utcanévadó bizottság két javaslatát visszautasította a prefektúra 

keretében működő testület – számolt be tegnapi sajtótájékoztatóján Antal Árpád 

polgármester. A kormányhivatal nem hagyta jóvá a Székely szabadság tere és a Gelu Păteanu 

utca elnevezéseket, és ezúttal meg is indokolták az elutasítást. 

 

Toró T. Tibor, az Erdélyi Magyar Néppárt ügyvezető elnöke értékeli az EP-
választások eredményeit 
2019. május 30. – Krónika 

Az EP-választás kampányában kemény vita alakult ki az RMDSZ eddigi munkájával és 

mulasztásaival kapcsolatban. A szövetség ugyan sikeresen átlépte az ötszázalékos parlamenti 

küszöböt, a munkájáról megfogalmazott kritikák azonban kiértékelésre várnak. Erről 

beszélgetett Makkay József dr. Toró T. Tiborral, az Erdélyi Magyar Néppárt ügyvezető 

elnökével, aki továbbra is a három párt közötti együttműködésben bízik. 

 

Először lép pápa Erdély földjére 
2019. május 30. – Borbély Tamás – Figyelő 

E
rd

é
ly

 



 

 

 

Napi Nemzetpolitikai Sajtószemle – 2019. május 30. 
6 

Romániába érkezik Ferenc pápa, aki az első katolikus egyházfőként lesz az ezeréves, magyar 

többségű erdélyi katolikus egyház vendége is. Keleti szomszédunkban már járt katolikus 

egyházfő, viszont a mostani vizit azért különleges, mert a szentatya a magyarság egyik ősi 

zarándokhelyét, Csíksomlyót is felkeresi. 

(A cikk teljes terjedelmében a Figyelő 2019. május 30-i számában olvasható) 

 

Zarándokturizmus Székelyföldön 
2019. május 30. – Csinta Samu – Figyelő 

Egységes statisztika hiányában nehéz megbecsülni, milyen pénzügyi haszonnal kecsegtet 

Ferenc pápa csíksomlyói látogatása, ám a megszokotthoz képest két-háromszoros szállásárak 

mindenképpen csúcsbevétellel kecsegtetik az idegenforgalmi szállásadókat. Az eseménnyel 

kapcsolatos fejlesztésekből fakadó egyéb járulékos haszon mellett a szervezők a történelmi 

látogatás szellemi jelentőségét hangsúlyozzák. 

(A cikk teljes terjedelmében a Figyelő 2019. május 30-i számában olvasható) 

 

Javult a kisebbségi nyelvhasználat helyzete a hivatali érintkezésben 
2019. május 28. – bumm.sk, Felvidék Ma, Új Szó 

Azokon a településeken, ahol a helyi kisebbség számaránya eléri a 20 százalékot, javult a 

kisebbségi nyelvhasználat helyzete a hivatali érintkezésben. A legnagyobb előrelépés a 

magyar kisebbség nyelvhasználatában történt. Ezt a nemzeti kisebbségek helyzetéről és 

jogairól szóló, 2017-2018-as időszakra vonatkozó jelentés előterjesztői állapították meg. A 

dokumentumot szerdán fogadta el a kormány. A kisebbségi kormánybiztos hivatala egy 

széleskörű kérdőíves felmérés eredményeiből indult ki, amely a kisebbségi nyelvek hivatali 

érintkezésben való használatát térképezte fel a 2017. január 1-től 2018. július 1-ig tartó 

időszakra vonatkozóan. „A megszólított 773 válaszadó között (ide az állami szervek, a megyei 

önkormányzatok, illetve a rendőrség és a hadsereg szervezeti egységei is beletartoztak) 638 

olyan település volt, amelyben a lakosság legalább 20 százaléka valamilyen nemzeti 

kisebbséghez tartozónak vallja magát” – tájékoztattak a jelentés előterjesztői. 

 

Gál: A Híd szombaton fogja megvitatni a választások eredményét 
2019. május 28. – Új Szó 

A Híd párt szombaton (június 1.) fogja értékelni az európai parlamenti választásokon elért 

eredményét, illetve egyeztetni fog a folytatásról. Ezt Gál Gábor (Híd) igazságügyi miniszter 

erősítette meg, aki szerint a pártnak a választásokon elért eredménye miatt valamit másképp 

kellene csinálnia. A Híd 2,59 százalékos támogatottságot szerzett az európai parlamenti 

választásokon, ami nem volt elég ahhoz, hogy a párt mandátumhoz jusson. Gál szerint az 

eredményt többféleképpen magyarázzák. „Eltérnek a vélemények azzal kapcsolatban, hogy 

hogyan tovább. A szombati elnökségi ülésen megbeszéljük. Nekem az a véleményem, hogy 

valamit máshogy kellene csinálnunk” – mondta Gál. 
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Pásztor Bálint: A koszovói fejlemények a vajdasági magyarok életére közvetlen 
hatással nincsenek és nem lesznek 
2019. május 29. – Vajdaság MA 

Nem kizárt, hogy folytatódhat a Koszovóban tegnap előállt válsághelyzet, de ennek egyelőre 

nem lesz közvetlen hatása a vajdasági magyarok életére - hangoztatta Pásztor Bálint a 

Pannon TV-nek nyilatkozva. Pásztor Bálint, a VMSZ-DCSP köztársasági parlamenti 

frakcióvezetője kijelentette, „arra szeretném kérni a magyarokat, hogy nyugodjanak meg e 

tekintetben, tehát semmiféle háborús cselekményre nem kell számítani Szerbia területén. 

 

Készülnek a tankönyvek 
2019. május 30. – Magyar Szó 

Azok a szülők, akiknek iskoláskorú gyermekük van, minden tavasszal találkoznak a 

tankönyvek vásárlásának kérdésével. Már évek óta gondot jelent, hogy a magyar nyelvű 

tankönyvek nem készülnek el időben, és a szeptemberi iskolakezdéskor a diákoknak több 

hetet kell várniuk, amíg azok megérkeznek. Mindez a tanítók és a tanárok dolgát is 

megnehezíti, hiszen fénymásolatokat kell felhasználniuk az anyag előadásához. Arról, hogy 

elkészülnek-e a magyar nyelvű tankönyvek a szeptemberi iskolakezdésre, illetve milyen 

nehézségek merülhetnek fel a kiadás közben, Petkovics Mártát, az MNT Oktatási 

Bizottságának tagját kérdeztük. 

 

Konferencia a nemzetek közötti viszonyokról Topolyán 
2019. május 29. – Pannon RTV 

A Nemzetek Közötti Viszonyok és a Kisebbségi Jogok Tanácsa működésének elősegítése 

tartottak konferenciát Topolyán. Megtárgyalták, hogyan működnek az ezzel foglalkozó 

tanácsok az önkormányzatokban. A nemzetek közötti viszonyok és a kisebbségek jogainak 

érvényesítése terén mindig van mit fejleszteni. Ezért is fontos, hogy az önkormányzatokban 

jól működjenek az illetékes tanácsok - hangsúlyozta Miladin Nešić, Topolya község polgári 

jogvédője, a Szerbiai Ombudsmanok Egyesületének elnöke. 

 

Zelenszkij beterjesztette a parlamentnek az államfő leváltását szabályozó 
törvényt 
2019. május 29. – karpatalja.ma 

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök beterjesztette a parlamentnek az államfő leváltásának 

módját, az úgynevezett impeachment eljárást szabályozó törvényjavaslatot – közölte szerdai 

sajtótájékoztatóján Ruszlan Sztefancsuk, az elnök parlamentbeli képviselője. Sztefancsuk 

hozzáfűzte: ezzel egyidejűleg az államfő a képviselőket felhívásban emlékeztette arra, hogy a 
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https://www.vajma.info/cikk/vajdasag/23735/Pasztor-Balint-A-koszovoi-fejlemenyek-a-vajdasagi-magyarok-eletere-kozvetlen-hatassal-nincsenek-es-nem-lesznek.html
https://www.vajma.info/cikk/vajdasag/23735/Pasztor-Balint-A-koszovoi-fejlemenyek-a-vajdasagi-magyarok-eletere-kozvetlen-hatassal-nincsenek-es-nem-lesznek.html
https://www.magyarszo.rs/hu/4000/kozelet_oktatas/202669/K%C3%A9sz%C3%BClnek-a-tank%C3%B6nyvek.htm
https://pannonrtv.com/rovatok/onkormanyzatok/konferencia-nemzetek-kozotti-viszonyokrol-topolyan
http://www.karpatalja.ma/karpatalja/kozelet/zelenszkij-beterjesztette-a-parlamentnek-az-allamfo-levaltasat-szabalyozo-torvenyt/
http://www.karpatalja.ma/karpatalja/kozelet/zelenszkij-beterjesztette-a-parlamentnek-az-allamfo-levaltasat-szabalyozo-torvenyt/
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törvényhozás előtt van már a parlamenti képviselők mentelmi jogának megszüntetéséről 

szóló törvényjavaslat, és jó lenne, ha döntenének erről az előterjesztésről is. 

 

Sodró lendület Manchesterben 
2019. május 29. – Kárpátalja 

Harmadik alkalommal szerveztek nagyszabású magyar kulturális fesztivált a Manchester 

szívében található Albert téren. A május 24–26. között megrendezett eseményen az 

érdeklődők megismerkedhettek a magyar népzenével, néptánccal, gasztronómiával és 

kézművességgel. A háromnapos fesztivál alkalmával minden nap zsúfolásig megtelt a 

programnak helyet adó Albert tér, amely a város központjában található. Az esemény 

alkalmával az érdeklődők népzenei, néptáncos, valamint különböző zenei és művészeti műfajt 

képviselő zenekarok, együttesek, művészek műsorait láthatták. 

 

Folytatják a KMKSZ-székház robbantói ügyének tárgyalását 
2019. május 29. – Kárpátalja 

Az Ungvári Városi-járási Bíróságon szerdán, május 22-én délután került sor a Kárpátaljai 

Magyar Kulturális Szövetség (KMKSZ) ungvári székháza ellen robbantásos merényletet 

elkövető két vádlott ügyének tárgyalására. Valamennyi résztvevő megjelent a 

tanácskozóteremben, viszont egyetlen beidézett tanú sem jött el. 

 

Elfelejtett gyerekeket is támogat a főkonzulátus 
2019. május 29. – Kárpátalja 

Mint ismeretes, Magyarország Ungvári Főkonzulátusa számára kiemelten fontos a gyermekek 

életkörülményeinek javítása. Múlt szerdán, május 22-én a főkonzulátus munkatársai 

ellátogattak a Kárpátaljai Megyei Gyermekkórházba Munkácsra, hogy személyesen adják át a 

főkonzulátuson gyűjtött higiéniai termékeket, játékokat, ruhaneműt és egyéb eszközöket, 

valamint a pénzadományt. Mindezt azoknak az ún. elfelejtett gyermekeknek hozták, akikről 

nem gondoskodnak a szüleik, és ideiglenesen a munkácsi kórházban élnek. 

 
Hamarosan kinevezhetik az új kárpátaljai kormányzót 
2019. május 29. – Kárpátalja  

Andrij Jermak, Ukrajna elnökének asszisztense az árvíz sújtotta Kárpátaljára látogatva 

kijelentette, hogy hamarosan bemutatják a megyei állami adminisztráció új vezetőjét – 

közölte a Zakarpattya Online az államfő sajtószolgálata nyomán. A Zakarpattya Online 

emlékeztet, hogy Hennagyij Moszkal, Kárpátalja előző kormányzója benyújtotta lemondását. 

 

Sakkjátszmák az ukrán parlament és az államfő között 
2019. május 20. – Szőlősi Hunor – Figyelő 

Miután többhetes huzavona után Volodimir Zelenszkij ukrán elnök május 20-án letette a 

hivatali esküt, azonnal bejelentette a parlament feloszlatását. Egy nappal később az erről 
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https://karpataljalap.net/2019/05/29/sodro-lendulet-manchesterben
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szóló rendelet megjelent az államfő honlapján, és még aznap hivatalosan kihirdették, így az 

előrehozott parlamenti választásra július 21-én kerülhet sor. 

(A cikk teljes terjedelmében a Figyelő 2019. május 30-I számában olvasható) 

 

Pannon sorsok és emberek 
2019. május 29. – Népújság  

Megjelent Göncz László történész legújabb mélyinterjú-kötete Emberek a pannon végeken 

címmel, melyben 27 sorsot tár elénk az egykori jugoszláv–magyar határ mentéről, a 

sorsdöntő időkről, a muravidéki magyarság elszakítottságáról. A kötet felépítése, a sorsok 

szintézise egyfajta drámaként is felfogható, képet festve az adott korszakról. Az érzelmek 

pedig – melyeket ez a műfaj megengedhet magának – csak hitelesítik a dolgokat. Fotónkon 

Göncz László és Gyurácz Ferenc, a szombathelyi Magyar Nyugat kiadó vezetője a bemutatón. 

 
2. Muravidéki Rétesnap Csentében 
2019. május 29. – Népújság  

A 2018-ban megrendezett első Rétesnap igen pozitív visszhangot kapott, így az eseményt a 

csenteiek lelkesen megszervezték idén is, sőt, még bővítettek is a programokon. Míg tavaly 

csupán a rétesek „versengtek” egymással, idén a szombati rendezvényen a hímzett kötények 

kiállítását is megrendezték, melyen a legszebbeket díjazták is. 

 
 

 

Elektronikus sajtó 

 

Határok nélkül 

2019. május 29. – 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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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. 

 


