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Nyomtatott és online sajtó 
 

 

Az államfő kinevezte az új kormány államtitkárait 
2018. május 22. – Magyar Idők, hirado.hu, kormany.hu, ATV, Felvidek.ma 

Áder János köztársasági elnök kedden az Országház épületében kinevezte Orbán Viktor 

negyedik kormányának államtitkárait, akik egyúttal hivatali esküjüket is letették. Az államfő a 

miniszterelnök javaslatára összesen 54 államtitkári, illetve közigazgatási államtitkári 

kinevezési okiratot adott át. Áder János a Miniszterelnökség államtitkárává nevezte ki Aszódi 

Attilát, Becskeházi Attila Csabát, Fürjes Balázst, Potápi Árpád Jánost, Soltész Miklóst, Takács 

Szabolcs Ferencet, Tuzson Bencét és Varga Juditot. 

 

Új NATO-politika elindítását kezdeményezi Ukrajna esetében a magyar 
kormány 
2018. május 22. – MTI, hirado.hu, Karpatalja.ma, infostart.hu, kisalfold.hu 

A kárpátaljai magyar kisebbség megvédése érdekében a magyar kormány memorandumban 

kezdeményezi új NATO-politika elindítását Ukrajna esetében. Az MTI-hez kedden eljuttatott 

dokumentum szerint a NATO, az EU, az IMF, a Világbank és számos állam által nyújtott soha 

nem látott politikai és pénzügyi támogatás ellenére az ukrán kormányból hiányzik politikai 

akarata és kapacitása a nemzetközi adományozók által megkövetelt alapvető, az ország 

gazdasági, politikai és társadalmi rendszerének átalakítását célzó reformprogramok 

végrehajtásához. A kormány úgy látja, a fejlődés hiánya kulcsfontosságú reformterületeken és 

az állam kisebbségi jogokkal kapcsolatos folyamatos támadása az instabilitás veszélyes 

szintjéhez vezetett. A hiteles korszerűsítési terv bevezetésének elmulasztása, összhangban a 

nemzetközi kötelezettségvállalásokkal és kritériumokkal, amelyeket Ukrajna már korábban 

elfogadott, azt jelenti, hogy a már így is „törékeny ország egyre sebezhetőbbé válik a hazai és a 

külső nyomás miatt”. 

 

Kevesebb támogatott magyar helyet hirdet meg nyári felvételijén a BBTE 
2018. május 22. – maszol.ro, Krónika, transindex.ro 

A magyar tagozatot is érinti a minisztérium döntése, miszerint az élen járó, nagy romániai 

egyetemek jövő tanévtől kevesebb támogatott helyből gazdálkodhatnak. A Babeș-Bolyai 

Tudományegyetem a 2017-2018-as tanévben a nyári felvételin az alapképzésen 29, a 

mesterképzőn 200, a doktori képzésen pedig 42 hellyel kevesebb államilag támogatott helyet 

kapott. Ez azt jelenti, hogy például az alapképzésen 8-cal kevesebb magyarul tanuló diák 

juthat be a nyári szesszióban ingyenes helyre a jelenlegi tanévhez képest. 
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https://magyaridok.hu/belfold/az-allamfo-kinevezte-az-uj-kormany-allamtitkarait-3121297/
https://www.hirado.hu/kulfold/kulpolitika/cikk/2018/05/22/uj-nato-politika-elinditasat-kezdemenyezi-ukrajna-eseteben-a-magyar-kormany/
https://www.hirado.hu/kulfold/kulpolitika/cikk/2018/05/22/uj-nato-politika-elinditasat-kezdemenyezi-ukrajna-eseteben-a-magyar-kormany/
http://www.maszol.ro/index.php/tarsadalom/96632-kevesebb-tamogatott-magyar-helyet-hirdet-meg-nyari-felvetelijen-a-bbte
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Elfogadta a tankönyvtörvényt a szenátus plénuma 
2018. május 22. – maszol.ro 

Két tartózkodás mellett, 75 támogató és 23 ellenszavazattal elfogadta keddi ülésén a 

tankönyvtörvény tervezetét a szenátus plénuma. A tervezet szerint a törvény a következő 

elvekre épül: méltányosság és esélyegyenlőség, minőség, relevancia és a hatékonyság elve, 

amelynek alapján az a cél, hogy a meglévő forrásokkal maximális eredményeket érjenek el, 

valamint a nemzeti kisebbségi jogok szavatolásának elve. "A hatékonyság elvének 

szellemében legkevesebb kettő, legtöbb három alaptankönyv-változatot hagynak jóvá" - írja a 

tervezetben. A kisebbségi oktatásban, a neveléstudományi intézet jóváhagyásával, használni 

lehet a kisebbségek anyaországában nyomtatott tankönyveket is. 

 

Templomudvarokban, magánterületen húzták fel az adományba kapott székely 
zászlókat 
2018. május 22. – szekelyhon.ro, Erdély Ma, Krónika 

Huszonöt nagy méretű székely zászló lobog Sepsiszéken, a Sepsiszéki Székely Tanács 

adománya jóvoltából. A zászlókat elsősorban templomok előtt állították fel, de előfordul, 

hogy magánterületen tűzték ki. Mozgatható tartószerkezettel együtt adományozták, ezek 

felállításához nem kell építkezési engedély, sőt ha feljelentés nyomán bírósági ítélet születik 

az eltávolításukról, néhány méterrel arrébb költöztethetők a négy betonlappal rögzített rudak 

– mondta el a szekelyhon.ro-nak Gazda Zoltán a Sepsiszéki Székely Tanács elnöke. 

 

A prefektusok hatásköre a tét 
2018. május 23. – Krónika 

Az RMDSZ javaslatára a közigazgatási törvénykönyv tervezetéből sikerült töröltetni néhány 

olyan cikkelyt, amely bővítené a prefektusok hatáskörét. Cseke Attila szenátor a Krónikának 

elmondta, arra törekednek, hogy az alkotmány által rögzített keretek között tartsák a 

kormánymegbízottak hatáskörét. Így a kódex kidolgozásával megbízott parlamenti 

különbizottság hétfői ülésén sikerült kivetetni azt a cikkelyt a tervezetből, hogy a prefektus 

helyi szinten a törvényesség szavatolója. „Ha a prefektus szavatolja a törvény betartását, 

veszélyes is lehet, ennek ürügyén bármit megtehet. A törvényesség szavatolója az 

igazságszolgáltatás, ez egy egészen más hatalmi ág, nem szabad a kettőt összekeverni” – 

mondta a szenátor. Hasonlóképpen azt is sikerült kivetetni, hogy a prefektus szavatolja a 

közrend betartását, valamint azt, hogy a helyszínen, vagyis a polgármesteri hivatalokban 

felülvigyázza a helyi határozatok törvényességét. 

 

Okulnak a hagyományok oktatói 
2018. május 22. – Ma7.sk, bumm.sk 

A Hagyományok Háza Hálózat – Szlovákia két hatvanórás képzéssel kívánja támogatni a 

pedagógusok munkáját. Mindkét tanfolyamra jelentős az érdeklődés. A felvidéki magyar 

pedagógusok fontos eredménynek tartják, hogy a féléves előkészület után, a szlovák 

E
rd

é
ly

 
Fe

lv
id

é
k

 

http://www.maszol.ro/index.php/tarsadalom/96644-elfogadta-a-tankonyvtorvenyt-a-szenatus-plenuma
https://szekelyhon.ro/aktualis/templomudvarokban-maganteruleten-huztak-fel-az-adomanyba-kapott-szekely-zaszlokat
https://szekelyhon.ro/aktualis/templomudvarokban-maganteruleten-huztak-fel-az-adomanyba-kapott-szekely-zaszlokat
https://ma7.sk/kozelet/oktatas/okulnak-a-hagyomanyok-oktatoi
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Oktatásügyi Minisztérium a Hagyományok Háza két képzését is akkreditálta. A Népi játékok 

és néptánc az óvodában és iskolában programot az Intézmény a Comenius Pedagógiai 

Intézettel és a Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetségével közösen hirdette meg, 

komáromi helyszínnel. A kezdeményezés a Felvidéken újdonságnak számít és fontos hiányt 

pótol. Célja, hogy a megszerzett tudást a hallgatók az iskolai nevelőmunkában, tanórákon és 

szakköri foglalkozásokon hasznosan tudják kamatoztatni.  

 

Új lendületet kap a magyar nyelvű óvodai oktatás Komáromban 
2018. május 22. – Felvidek.ma, Erdély.ma 

A magyar kormány által elindított Kárpát-medencei Óvodafejlesztési Program támogatásának 

köszönhetően a Komáromban három óvodai és két bölcsődei osztállyal induló Csillag Óvoda 

alapkőletételét követően újabb intézmény, a Víz utcai Tulipán Óvoda részesül támogatásban. 

A nagy összegű beruházás során 215 ezer euróból fedezik az épület hőszigetelését, további 

tízezer eurót pedig eszközbeszerzésre fordíthat az óvoda. Mint megtudtuk, a Nemzetpolitikai 

Államtitkárság pozitív elbírálásban részesítette Komárom városának támogatási kérelmét, 

melynek alapján 67 500 000 Ft támogatásban részesül a város fenntartása alá tartozó Víz 

utcai magyar tanítási nyelvű óvoda. A támogatás a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. 

lebonyolításával valósul meg és célja elősegíteni a szülőföldön való megmaradást, a családok 

tervezését. 

 

Felvidéki siker a III. Digitális Témahéten 
2018. május 22. – Ma7.sk 

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma ebben az iskolaévben harmadik alkalommal hirdette 

meg a Digitális Témahetet, amelynek célja a digitális pedagógia elterjesztése és a digitális 

készségek fejlesztése. A projekthez csatlakozó iskoláknak az elmúlt években lehetőségük nyílt 

az általuk választott témákat digitális eszközökkel és módszerekkel feldolgozni. A részt vevő 

pedagógusok szakmai tapasztalatokkal, a tanulók élményekkel, az intézmények pedig értékes 

eszközökkel gazdagodtak.  

 

Lovas karüsszel, csikós-bemutató és más „betyárságok” a IV. Barkósági 
Lovastúrán 
2018. május 22. – Ma7.sk 

Negyedik alkalommal szerveztek barkósági lovastúrát Gömörben. Az 1848-49-es 

szabadságharc 170. évfordulója alkalmából felajánlott lovastúra a 10. magyar huszárezred 

toborzását kívánta jelképesen bemutatni az egyes községekben.  

 

„Az egység lényege a közös bizonyságtétel“ 
2018. május 22. – Felvidék Ma 

Az idén – megalakulásával együtt – tizedik alkalommal ünneplik a Magyar Református 

Egység napját. 2009. május 22-én a debreceni református Nagytemplomban hirdették ki a 

Kárpát-medencei magyar református egyházak alkotmányjogi egységét, amellyel létrejött az 
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http://felvidek.ma/2018/05/uj-lenduletet-kap-a-magyar-nyelvu-ovodai-oktatas-komaromban/
https://ma7.sk/kozelet/oktatas/felvideki-siker-a-iii-digitalis-temaheten
https://ma7.sk/tajaink/lovas-karusszel-csikos-bemutato-es-mas-bbetyarsagokr-a-iv-barkosagi-lovasturan
https://ma7.sk/tajaink/lovas-karusszel-csikos-bemutato-es-mas-bbetyarsagokr-a-iv-barkosagi-lovasturan
http://felvidek.ma/2018/05/az-egyseg-lenyege-a-kozos-bizonysagtetel/
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egységes Magyar Református Egyház. Az ünnepi alkalmat több évig tartó egyeztetési 

folyamat, közös útkeresés előzte meg – mondta ma Fazekas László, a Szlovákiai Református 

Keresztyén Egyház püspöke az évforduló kapcsán. Az egység jelentőségéről szólva 

portálunknak úgy nyilatkozott, a református magyar egység lelkiekben akkor is megvolt, 

amikor a határok még élőek voltak. 

 

Foglalkozzunk vele, tegyünk érte! 
2018. május 22. – Felvidék Ma 

A FEMIT május 22-én, kedden szervezte meg az éves konferenciáját a komáromi Duna Menti 

Múzeum dísztermében, amely idén az Ép testben ép lélek mottó jegyében zajlott. A 

konferencián elhangzott előadások hangsúlyozták a testi és lelki egészség megőrzésének 

fontosságát, valamint a fiatalok testi-lelki funkcióinak kapcsolatára hívták fel a figyelmet. A 

test egészsége éppen olyan fontos, mint a lélek tisztaságának megőrzése. Ahogy a mondás 

tartja: Ép testben ép lélek. 

 

Diplomaosztó ünnepség volt a Magyar Tannyelvű Tanítóképző Karon 
2018. május 22. - Pannon RTV 

Diplomaosztó ünnepséget tartottak a szabadkai Magyar Tannyelvű Tanítóképző Karon. A 

megnyitót és az ünnepi műsort követően 65 hallgató vehette át a diplomáját. A Magyar 

Tannyelvű Tanítóképző Kar díszterme megtelt büszke szülőkkel és izgatott végzős 

hallgatókkal. Az ünnepélyes diplomaosztón a fellépők versekkel és zenés összeállításokkal is 

kedveskedtek az egybegyűlteknek. 

 

Péterrévén eddig több mint 1800-an kértek magyar állampolgárságot 
2018. május 22. - Pannon RTV 

Péterrévén eddig több mint 1800-an kértek magyar állampolgárságot a kihelyezett konzuli 

fogadónapokon. Magyarország Szabadkai Főkonzulátusának munkatársai ma huszadik 

alkalommal jártak a faluban, ahol ezúttal is csaknem 90-en adták át állampolgársági 

kérelmüket. Fiatalok és idősek is várakoztak a péterrévei helyi közösség épületében azért, 

hogy a kihelyezett konzuli fogadónapon átadhassák honosítási kérelmüket. Közülük az egyik 

legfiatalabb a 16 éves Vermes Tamara volt. 

 

Terepgyakorlaton a Rákóczi-főiskola biológusai a Fertő-Hanság Nemzeti 
Parkban 
2018. május 22. – karpatalja.ma 

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Természettudományi Kar (ELTE TTK) Savaria 

Biológiai Tanszékének szervezésében és a Fertő-Hanság Nemzeti Park Igazgatósága 

meghívottjaként ,,A Kárpát-medence élő természeti környezetének oktatása’’ elnevezésű 
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http://felvidek.ma/2018/05/foglalkozzunk-vele-tegyunk-erte/
https://pannonrtv.com/rovatok/tarsadalom/peterreven-eddig-tobb-mint-1800-kertek-magyar-allampolgarsagot
http://www.karpatalja.ma/karpatalja/oktatas/terepgyakorlaton-a-rakoczi-foiskola-biologusai-a-ferto-hansag-nemzeti-parkban/
http://www.karpatalja.ma/karpatalja/oktatas/terepgyakorlaton-a-rakoczi-foiskola-biologusai-a-ferto-hansag-nemzeti-parkban/
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gyakorlati képzésen vehettek részt a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Biológia 

és Kémia Tanszékének hallgatói, május 11-15-e között. 

 

260.000 euró az 1. számú intézkedés keretében  
2018. május 22. – Muravidéki Magyar Rádió 

A héten jelenik meg a magyar nemzeti közösség gazdasági befektetéseinek ösztönzésére 

vonatkozó pályázat. Vissza nem térítendő támogatásra pályázhatnak a gazdasági 

tevékenységgel foglalkozó jogi és természetesen személyek 25%-os önrész biztosításával. A 

pályázat részleteit Horváth Ferenc, a magyar nemzeti közösség elnöke és Szabó Lívia, a 

közösség szakmunkatársa ma sajtótájékoztatón ismertette. 

 
 

Elektronikus sajtó 

 

 

Határok nélkül 

2018. május 22. – Kossuth Rádió 

  

Közösségi házat avattak Gyimesbükkön 

A történelmi Magyarország határán fekvő Gyimesbükkön közsségi házat avattak 

Pünkösdhétfőn. A mostoha sorsú közösség életében az egyház szerepe igen fontos magyar 

identitásuk, kultúrájuk és hagyományaik megőrzésében. Ehhez nyújtott segítséget a magyar 

kormány.  

 

Szlovákiában már elkezdődtek a szóbeli érettségik 

Szlovákiában már elkezdődtek a szóbeli érettségik.  A magyar gimnáziumokban és 

szakközépiskolákban az anyanyelv mellett szlovákból és két választható tantárgyból kell 

vizsgát tenni.  A pozsonyi magyar gimnáziumban Szolgai Miklós, a dunaszedahelyi Vámbéry 

Ármin Gimnázium matematika-fizika-informatika szakos tanára az érettségi elnök.   

  

Egyre kevesebb a gyerek Délvidéken a magyar nyelvű oktatásban 

Délvidéken, ahogy csökken a magyarság száma, úgy sajnos egyre kevesebb lesz a magyar 

nyelvű oktatásban a gyerek is. Sőt a magyar nyelvű oktatást is csak akkor lehet fenntartani, ha 
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http://www.rtvslo.si/mmr/prispevek/174540673
https://www.mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth?date=2018-05-22_18:30:00&enddate=2018-05-22_19:10:00&ch=mr1
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minden magyar gyerek anyanyelven tanul. A Magyar Nemzeti Tanács Vackor programja arról 

kívánja meggyőzni a szülőket, hogy magyar óvodai csoportba írassák kicsinyeiket. Az akciót 

az beiratkozásokkal egy időben az idén is megszervezték.  

 

„Hogyan tovább kisebbségvédelem” címmel tartottak konferenciát Brüsszelben 

„Hogyan tovább kisebbségvédelem” címmel szervezett konferenciát a múlt héten Csáky Pál, a 

felvidéki Magyar Közösség Pártjának európai parlamenti képviselője. A kerekasztal-

beszélgetés meghívottja volt Vincze Lóránt, a FUEN elnöke, aki a Minority Safepack sikeres 

aláírásgyűjtése utáni teendőkről szólt, és kiemelte, hogy fontosnak tartja az Európai Unió és 

az őshonos kisebbségek képviselőinek, vezetőinek rendszeres kapcsolattartását. 

 

Május 16-tól 22-ig Erdélyben koncertezett a Magyar Rádió Gyermekkórusa és 

Leánykara 

Május 16-tól 22-ig Erdélyben koncertezett a Magyar Rádió Gyermekkórusa és Leánykara. A 

turné során Nagyváradon, Kolozsváron, Marosvásárhelyen és Zilahon léptek fel. Első 

állomásukon, Nagyváradon jótékonysági koncertet tartottak.   Az összegyűlt adományokkal a 

nagyváradi Diakónia Keresztyén Alapítvány Méhecske védett műhelyét támogatják.  

  

A muzslyai Sziveri János Művészeti Színpad vendége volt a Művészeti Karaván 

A muzslyai Sziveri János Művészeti Színpad vendége volt a Művészeti Karaván. Muravidéki 

és felvidéki művészek munkáival ismerkedhettek az érdeklődők, és aztán a Karaván tovább 

haladt, a felvidékiek Törökkanizsára, a muravidékiek pedig Magyarkanizsára mentek. 

 
 


