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Nyomtatott és online sajtó 
 

 

Határon túli programok forrásairól döntött a kormány 
2019. február 25. – MTI, Híradó, Magyar Nemzet, Echo tv, karpatalja.ma Körkép, Pannon 

RTV, Magyar Szó 

A kárpátaljai magyar bázisiskolák fejlesztési programja, valamint a nemzeti jelentőségű 

vajdasági magyar intézmények programjai és megkezdett beruházásai megvalósításához 

szükséges forrás biztosításáról döntött a kormány. Az ezekről szóló kormányhatározatok a 

Magyar Közlöny hétfői számában jelentek meg. A kárpátaljai magyar bázisiskolák fejlesztési 

programjával kapcsolatos határozatban rögzítették: a kormány egyetért, hogy kiemelten 

fontos a kárpátaljai magyar nyelvű intézményes oktatási rendszer megőrzése, ezáltal a 

magyar anyanyelvi oktatás biztosítása Kárpátalján. Ennek érdekében a miniszterelnök 

általános helyettesének kell gondoskodnia a feladatok megvalósításáról, amelyekre az idén 3 

milliárd 560 millió forintot, jövőre 3 milliárd 510 millió forintot, 2021-ben 3 milliárd 15 

millió forintot kell biztosítani a költségvetésben - áll a kormányhatározatban. A nemzeti 

jelentőségű vajdasági magyar intézmények programjaira és a megkezdett beruházások 

finanszírozására az idén 1 milliárd 620 forintot kell biztosítani. Jövő évtől pedig beépülő 

jelleggel 360 millió forintos forrásnak kell rendelkezésre állni a költségvetésben. 

 

Szijjártó: Magyarország és Szlovákia szövetségesek 
2019. február 25. – MTI, Mandiner, 888.hu, Magyar Hírlap, Magyar Nemzet, Origo, Lokál, 

Szóljon, Ma7.sk, Felvidék Ma, bumm.sk 

Magyarország és Szlovákia szomszédos és szövetséges országok, és az elmúlt években 

mindkét oldalon sokat dolgoztak azért, hogy ez a korábban elképzelhetetlen mondat ma 

kimondható legyen - mondta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter hétfőn 

Budapesten, miután szlovák kollégájával egyeztetett. Szijjártó Péter úgy vélte, a dinamikusan 

fejlődő magyar-szlovák kapcsolatok előnyösek a felvidéki magyaroknak és a Magyarországon 

élő szlovákoknak is. Közölte: tavaly meghaladta a tízmilliárd eurót a kétoldalú kereskedelmi 

forgalom, Szlovákia a harmadik legfontosabb kereskedelmi partnere Magyarországnak. 

Folytatják a felvidéki gazdaságfejlesztési programot, fejlesztik a közlekedési kapcsolatokat: 

jövőre átadják az új komáromi közúti hidat és a rajkai gyorsforgalmi útösszeköttetést - 

mondta. 

 
Potápi: a kommunizmus világszerte százmillió halálos áldozatot követelt 
2019. február 25. – MTI, Híradó, Magyar Nmezet, Demokrata. Mandiner, Lokál, 888.hu, 

Webrádió 

A kommunizmus világszerte százmillió halálos áldozatot követelt, Közép-Európában pedig 

több mint egymilliót - mondta a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára 

hétfőn Dombóváron, a kommunizmus áldozatainak emléknapján tartott megemlékezésen. Az 
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államtitkár azt mondta, mi magyarok olyan erős országot építünk, amely biztos támaszt nyújt 

a magyar családoknak, és külhoni nemzettársainkkal összefogva közösen építjük nemzetünk 

jelenét és jövőjét. Felhívta a figyelmet arra is, hogy "ma más formában, de továbbra is vannak 

erők, akikkel szemben meg kell védeni hazánkat, keresztény értékrendünket, családjainkat, 

gyermekeinket". Szilágyi Péter, a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős miniszteri 

biztosa Bonyhádon, a Vörösmarty téri országzászlónál tartott megemlékezésen - a 

nemzetpolitikai államtitkárság tájékoztatása szerint - többek között arról beszélt, fontos 

minden évben újra és újra hitet tenni amellett, hogy "nem engedhetünk többé a 

széthúzásnak, idegen erők befolyásolásának, nemzeti, keresztény alapokon nyugvó 

értékrendünk megtaposásának". A miniszteri biztos úgy fogalmazott, "mára Magyarország 

egy erős országgá vált, amelyre figyelnek, és amellyel együttműködnek Európában, a 

nagyvilágban. Elmondhatjuk magunkról, hogy (...) a keresztény alapokon nyugvó, családokat 

előtérbe helyező értékrendet képviseljük". 

 

Eldőlt: nem kap befutóhelyet az MPP az EP-jelöltlistán, de folytatja 
együttműködését az RMDSZ-szel 
2019. február 25. – Krónika, transindex.ro, maszol.ro, Nyugati Jelen 

Immár végleges, hogy nem kap befutóhelyet a Magyar Polgári Párt (MPP) az RMDSZ európai 

parlamenti jelöltlistáján, ez azonban nem befolyásolja a két alakulat között több mint négy 

éve fennálló együttműködést. A két szervezet vezetősége hétfőn egyeztetett az EP-választások 

tárgyában Kolozsváron, ahol az RMDSZ képviselői közölték: nem kívánják átengedni az MPP-

nek a bejutnak tekintett első két hely valamelyikét. Ehelyett az együttműködés más formájára 

tett javaslatot a szövetség, felkérve a polgári alakulatot, hogy működjenek együtt a 

megmérettetést megelőző időszakban, az MPP pedig delegáljon jelölteket a tulipános listára. 

Különben az elnöki tisztségben az elmúlt hétvégén megerősített Kelemen Hunor vezette 

RMDSZ ugyanarra hivatkozva hárította el a polgáriak igényét, amit Porcsalmi Bálint 

ügyvezető elnök január végén nyilatkozott a Krónikának, mégpedig hogy a két befutóhely 

egyikének átengedése nem tükrözné az arányosságot és méltányosságot. 

 

Bedurvult az oda-vissza üzengetés az RMDSZ szimbólumokról szóló 
határozatáról 
2019. február 25. – transindex.ro 

Az RMDSZ hétvégi kongresszusán egyhangúlag elfogadott egy látszólag ártalmatlan 

határozatot, amely kimondja, hogy a romániai magyar közösség saját szimbólumainak tekinti 

a székely zászlót és himnuszt, valamint a magyar nemzet zászlóját és a magyar himnuszt. 

Ugyanakkor szombaton egy vitaindító dokumentumot is elfogadtak, amely a erdélyi 

magyarok jövőbeli lehetőségeit veszi számba és így fogalmaz: „Erdély egyre inkább kiszabadul 

a centralista törekvések hálójából”. Természetesen az autonómiáról is szó esett, Kelemen 

Hunor programbeszédében így fogalmazott: “célunk világos mind a székelyföldi regionális 
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területi autonómiát illetően, mind a kulturális autonómia tekintetében.” Mindezek 

kihagyhatatlan ziccernek bizonyultak egyes román politikus számára.  

 
Több közvetlenül lehívható forrásra van szüksége az önkormányzatoknak 
2019. február 25. – transindex.ro 

Megbénítja az önkormányzatokat az országos költségvetés körüli huzavona, ez derült ki az 

RMDSZ Kolozs megyei polgármestereinek és alpolgármestereinek hétfő reggeli találkozóján. 

A települések vezetői úgy látják, hogy ez a bizonytalanság egyáltalán nem kedvez a 

fejlesztéseknek, lehetetlen előre tervezni, nehézségek adódnak a már elindított projektek 

kivitelezésében is. „Az önkormányzataink hatékonyan és a közösségük javára tudják 

felhasználni a rendelkezésükre álló anyagi forrásokat. Ahhoz, hogy a jövőben is 

hasonlóképpen tudjanak fejlődni, szükségük van arra, hogy még több forráshoz tudjanak 

közvetlenül hozzáférni” – mondta el Csoma Botond, képviselő, a megyei szervezet elnöke a 

találkozón. Kitért arra is, hogy az RMDSZ szorgalmazza, hogy a kormány minél hamarabb 

irányítson át 2 milliárd eurót a Regionális Operatív Programhoz a Nagy-infrastruktúra 

Programból (POIM), hogy az önkormányzataink több fejlesztést tudjanak megvalósítani.  

 

Miért van szükség néptáncművészeti szakra Erdélyben?  
2019. február 25. – maszol.ro 

„Táncolni mindenki tud, szokták mondani, ami sajnos nem igaz, főleg most a 21. században 

tömegesen nem tudnak már táncolni az emberek” – vallja Könczei Csongor néprajzkutató. A 

Sapientia EMTE kolozsvári karán induló néptáncművészeti szak megbízott felelősét az erdélyi 

néptáncoktatás helyzetéről és a szak elindítása mögött húzódó motivációról is kérdezték. A 

beszélgetésből kiderül az is: a felvételt nyert fiatalok messze nem csak néptáncot fognak 

tanulni, ám azért lesz erre kihegyezve a képzés, mert jelenleg erre van igény.  

 

A regionális összefogás lendületet adott a brassói reptér építésének  
2019. február 25. – maszol.ro, szekelyhon.ro, Krónika 

A Brassó-Vidombák Nemzetközi Repülőtér építése kapcsán létrejött önkormányzati 

összefogás bizonyítéka annak, hogy szemléletváltás történt a regionális fejlesztések 

politikájában, mutatott rá az épülő repülőtérnél tartott sajtótájékoztatón Tamás Sándor. A 

háromszéki önkormányzat elnöke szerint „véget ért a száz év magány, amikor minden 

polgármester a maga érdekeit nézte”, idén ugyanis a háromszékiek kérésére az RMDSZ elérte, 

hogy a kormány 23 millió lejjel támogatja a vidombáki reptér építését. Antal Árpád 

sepsiszentgyörgyi polgármester szerint idén sikerült lebontani azt a mítoszt, hogy a kormány 

nem fogja finanszírozni ezt a projektet, hiszen precedenst teremtettek azzal, hogy az RMDSZ 

koncentráltan támogatta a brassói reptér építésének finanszírozását.  

 

Gyergyószentmiklóson is irodát nyitott a Pro Economica Alapítvány 
2019. február 25. – szekelyhon.ro 
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Gyergyószentmiklóson is területi irodát nyitott a Pro Economica Alapítvány, amely a magyar 

kormány által finanszírozott székelyföldi gazdaságfejlesztési programot koordinálja. A 70 

millió euró összértékű programtól a mezőgazdaság lényeges előrelépését várják. Kozma 

Mónika, az alapítvány ügyvezetője közölte: szeretnék, hogy egy-egy térségben összehangolt 

fejlesztések szülessenek. Az iroda megnyitásakor elhangzott, nem titkolt cél, hogy Székelyföld 

gazdasága megerősödjön, életképes legyen és arra is módja legyen, hogy a szórványvidékek 

magyarságát is támogatni tudja a megmaradásban. Az egész Erdélyre kiterjedő 

gazdaságfejlesztési program előkészítését az RMDSZ végezte, és nyújtotta be Magyarország 

Kormányához.  

 

Nem kell ahhoz egyesületi háttér, hogy jó dolgokat valósíthassanak meg a 
fiatalok Sepsiszentgyörgyön 
2019. február 25. – szekelyhon.ro 

A fiatalokat szólítja meg Sepsiszentgyörgy önkormányzata, ötleteket, terveket várnak tőlük a 

közösségi élet frissítéséhez. A kolozsvári PONT csoporttal közösen kidolgoztak egy 

keretkoncepciót, amit idén ültetnek gyakorlatba. Antal Árpád polgármester a projektet 

ismertető hétfői sajtótájékoztatón elmondta, az idei évet a diákok tematikus évének hirdetik 

meg: céljuk, hogy arra ösztönözzék a fiatalokat, minél több kreatív ötletet, merész tervet 

fogalmazzanak meg, és ezeket megpróbálják felkarolni, anyagilag támogatni. Egyúttal 

bevonják a város polgárait egy demokratikus párbeszédbe, a döntési folyamatba a városi 

költségvetés egy részének elköltésére vonatkozóan. A projekt egy részét a Bethlen Gábor 

Alapkezelő ZRT. támogatja tízmillió forinttal, ezt pedig arra fordítják, hogy ösztönözzék a 

fiatalok kulturális- kreatív kezdeményezéseit, a helyi büdzséből pedig ezek megvalósítására 

különítenek el pénzt. 

 
Már a PNL is támadja az RMDSZ-t a székely zászló melletti kiállása miatt  
2019. február 25. – maszol.ro 

Traian Băsescu volt államfő és Mihai Tudose volt kormányfő után az Nemzeti Liberális Párt 

(PNL) is támadta az RMDSZ-t, amiért a hétvégi kolozsvári kongresszusán határozatot 

fogadott el arról, hogy a romániai magyar közösség saját szimbólumainak tekinti a székely 

zászlót és himnuszt, valamint a magyar himnuszt. Ludovic Orban liberális pártelnök hétfőn 

felhívta az RMDSZ figyelmét, hogy tiszteletben kell tartania az alkotmány és a hatályos 

törvények előírásait, elutasítva ugyanakkor Traian Băsescu bírálatát, amelyet a PNL és a 

Mentsétek meg Romániát Szövetség (USR) vezetőinek a hétvégi RMDSZ-kongresszuson való 

részvétele kapcsán fogalmazott meg a volt államfő. 

 

A bíróság elutasította Horváth Anna ügyvédjének alkotmányossági kifogását  
2019. február 25. – maszol.ro 

Április 3. lehet Horváth Anna és Fodor Zsolt perének utolsó tárgyalási napja. A legfelsőbb 

bíróság háromfős tanácsának elnöke szerdán felkérte a két vádlott ügyvédjét, hogy addig 

készítsék elő védőbeszédüket. A bíróság hétfőn elutasította Horváth Anna ügyvédjének 
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alkotmányossági kifogását. A döntés nem végleges, 48 órán belül megfellebbezhető. A tanács 

ugyanakkor elutasította a SRI és a DNA együttműködésének, illetve a szakértői jelentés 

ellentmondásainak tisztázását célzó indítványt is.  

 

Elmélyült a vita Vásárhelyen a főtéri mélygarázs miatt 
2019. február 25. – Krónika 

A politikai adok-kapok után szakmai csatározás indult a Marosvásárhely főterére tervezett 

mélygarázs ügyében. A városi képviselő-testület január végi ülésén a tanácsosok többsége 

igennel szavazott a földalatti parkoló megvalósíthatósági tanulmányának gazdasági 

mutatóira. Makkai Gergely RMDSZ-es alpolgármester határozattervezete kapcsán utólag a 

szövetség megyei és városi szervezete között is nyilatkozatháború robbant ki, újabban pedig a 

föld alatt található építészeti örökség, valamint a Bethlen-szobor sorsa miatt aggódó szakma, 

illetve a projektet védelmező Dorin Florea polgármester is megszólalt. 

 

Molnár Zsolt helyettes ombudsman a hivatal munkájáról, az erdélyi magyarok 
panasztevő kedvéről, közösségi ügyeiről 
2019. február 26. – Páva Adorján – Krónika 

Egyre több román állampolgár tesz panaszt a nép ügyvédjénél az állami intézmények részéről 

tapasztalt sérelmek miatt, azonban az erdélyi magyarokra nemigen jellemző, hogy kisebbségi 

jogaik megsértése láttán az ombudsmanhoz fordulnak – derül ki a Molnár Zsolttal készült 

interjúból. Az alapvető jogok biztosának helyettese a hivatal hatásköréről, konfliktuskezelő 

szerepéről, a főként az egészségügyben tapasztalt hihetetlen esetekről számolt be a 

Krónikának, illetve kitért a magyarság számára fájó közösségi ügyekre, a marosvásárhelyi 

orvosi egyetem helyzetére is. 

 

Szimbolikus politizálás 
2019. február 26. – Balogh Levente – Krónika 

A Krónika vezércikke szerint a számos magyarellenes román reakció „még jól is jöhet az 

RMDSZ-nek, főleg annak fényében, hogy kampányév van, és jelen állás szerint nem tűnik 

teljesen biztosnak, hogy a szervezet bejut-e az Európai Parlamentbe a májusi választások 

nyomán.  Az ellenséges román megnyilvánulások ugyanis összeránthatják a magyar 

szavazótábort, és ha folytatódnak a nemzeti szimbólumaink, illetve az azokról szóló 

határozatot kongresszusán most kimondó RMDSZ elleni támadások, az mandátumokra 

váltható hasznot hozhat. Rövid távú kampányszempontból tehát beválni látszik a szimbolikus 

politizálás kategóriájába tartozó határozat az RMDSZ számára. Közép- és hosszú távon 

viszont kérdéses, milyen hasznot hozhat az erdélyi, partiumi és bánsági magyar közösség 

egészének. Hiszen egy politikai szervezet határozata legfeljebb a saját tagjaira érvényes, még 

akkor is, ha magát kulturális és érdekvédelmi alakulatként is meghatározza, a román 

hatóságokat semmire sem kötelezi”. 

 

E
rd

é
ly

 



 

 

 

Napi Nemzetpolitikai Sajtószemle – 2019. február 26. 
6 

MKDSZ: Minden magyar támogassa a magyar elnökjelöltet! 
2019. február 25. – bumm.sk 

A szlovákiai államfőválasztások története magyar szempontból általában arról szólt, hogy a 

két rossz közül a kisebbiket válasszuk, miután a szavazatainkkal győzelemhez segített államfő 

elfelejtette, hogy magyarok is élnek az országban - írja weboldalán az MKDSZ. Az aktuális 

államfőválasztás körüli események ismételten bizonyítják, hogy a Felvidéken a Magyar 

Kereszténydemokrata Szövetség maradt az egyetlen olyan etnikai alapon politizáló magyar 

párt, amely politikai játszmák helyett őszinte híve a magyar-magyar együttműködésnek. 

Menyhárt és holdudvara hátat fordított a párt tagságának, szimpatizánsainak és választóinak. 

Elfordult attól a politikai alapelvtől, amely a magyar érdek elsőbbségét hirdeti, és 

pártpolitikai érdekek játékszerévé silányította a magyar ügyet - véli az MKDSZ elnöksége. 

 

Hajnal Jenő: A magyar iskolák vertikális és horizontális integrációja szükséges 
ahhoz, hogy megmaradhassanak 
2019. február 25. – Vajdaság MA 

A csökkenő diáklétszám ellenére is meg kell őriznünk a magyar iskolákat. Az óbecsei Petőfi 

Sándor Általános Iskola esete mutatott rá, hogy komolyan kell venni ezt a problémát, s hogy 

elejébe kell menni a dolgoknak, hogy ne csak az utólagos tűzoltás lehetősége maradjon 

számunkra. Vonatkozik ez felsőoktatási intézményeinkre is, amelyek ugyancsak az 

ésszerűsítések miatt elveszíthetik jogi önállóságukat. 

 

Oktatási és nemzeti kisebbségek számára meghirdetett pályázatok 
2019. február 25. – Pannon RTV 

410 és félmillió dinár értékben hirdette meg pályázatait a Tartományi Oktatási, Jogalkotási, 

Közigazgatási és Nemzeti Kisebbségi – Nemzeti Közösségi Titkárság. 

Az oktatásra 353,5 millió dinárt fordítanak, a nemzeti kisebbségek számára 57 millió dinárt. 

Minden pályázat nyilvános, a pályázati határidő március 15., illetve március 20. A pályázati 

anyagot az érdekeltek átvehetik személyesen a Titkárságon, vagy letölthető a Titkárság 

www.puma.vojvodina.gov.rs weboldaláról. 

 

Több mint 200 ezer biometrikus okmányt állítottak ki tavaly Kárpátalján 
2019. február 26. – karpatalja.ma, Kárpátalja 

Az Állami Migrációs Szolgálat (DMSZ) Kárpátaljai Megyei Főosztályán a járási osztályok 

felszereltségén és ott dolgozó munkatársaik munkakörülményein kívánnak javítani, illetve a 

polgárok kiszolgálásának körülményeit is tökéletesíteni szándékoznak idén – jelezte Ihor 

Mihajlisin, a DMSZ megyei főosztályának vezetője február 22-én Ungváron a hivatal 

kibővített kollégiumi ülésén, amelyről a Zakarpattya Online számolt be. A kitűzött célok 

megvalósítása kizárólag a helyi önkormányzatokkal szoros együttműködésben lehetséges – 
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https://www.bumm.sk/belfold/2019/02/25/mkdsz-minden-magyar-tamogassa-a-magyar-elnokjeloltet
https://www.vajma.info/cikk/vajdasag/23360/Hajnal-Jeno-A-magyar-iskolak-vertikalis-es-horizontalis-integracioja-szukseges-ahhoz-hogy-megmaradhassanak.html
https://www.vajma.info/cikk/vajdasag/23360/Hajnal-Jeno-A-magyar-iskolak-vertikalis-es-horizontalis-integracioja-szukseges-ahhoz-hogy-megmaradhassanak.html
https://pannonrtv.com/rovatok/tarsadalom/oktatasi-es-nemzeti-kisebbsegek-szamara-meghirdetett-palyazatok
http://www.karpatalja.ma/karpatalja/kozelet/tobb-mint-200-ezer-biometrikus-okmanyt-allitottak-ki-tavaly-karpataljan/
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mutatott rá a vezető. Közölte, tavaly több mint 57 millió hrivnya folyt be a megye járási és 

városi költségvetéseibe a migrációs szolgálat regionális alegységei által nyújtott közigazgatási 

szolgáltatásokért. 

 

Új járat indul Munkácsról 
2019. február 26. – Kárpáti Igaz Szó 

Mint arról Jevhen Kravcov az Ukrán Vasúttársaság vezérigazgatója tájékoztatta a médiát, a 

tervek szerint ez év júniusától gyorsvonat kötteti össze Munkácsot és Kassát. Nagy 

valószínűséggel április másodikán indítják el az első próbajáratot. A két város közötti távot 

négy óra alatt teszik majd meg a szerelvények. 

 
 

 

Elektronikus sajtó 

 

Határok nélkül 

2019. február 25. – Kossuth Rádió  

 

Sepsiszentgyörgyön kedvező ítélet született a magyar nemzeti szimbólumok használata 

ügyében, de ugyanez az ügy Hargita megyében egészen más elbírálás alá esik.  Tény: legalább 

egy bíróság szerint Romániában nem törvénytelen, ha a magyar nemzeti jelképeket használja 

a közösség a nemzeti ünnepen. Oláh-Gál Elvira tudósít. 

 

Otthon, a zuhany alatt, mindenki azt énekel, amit akar! A magyar és székely himnuszra utalt 

ezzel Mihai Tudose, volt miniszterelnök. A volt államfőnél is kiverte a biztosítékot az RMDSZ 

kongresszus. Nem érti, hogy az ellenzéki román politikusok miért nem reagáltak a magyar 

zászló és himnusz használatára vonatkozó kongresszusi határozat kapcsán. A hét végi 

kolozsvári RMDSZ kongresszuson határozatban rögzítették: a romániai magyar közösség 

saját szimbólumának tekinti a székely zászlót és himnuszt, valamint a magyar nemzet 

zászlóját és a magyar himnuszt.  

  

A szerb oktatási minisztérium arra szólította fel az önkormányzatokat, hogy ésszerűsítsék 

iskolai hálózataikat. Egy-egy iskola csak akkor maradhat önálló intézmény, ha legalább 480 

diákjuk van. A Magyar Nemzeti Tanács pénteki ülésén felmerült az óbecsei Petőfi Sándor 

Általános Iskola esete is, amelyet a helyi illetékesek teljesen meg akartak szüntetni. Hajnal 

Jenőnek, az MNT elnökének álláspontját kérdezte ezzel kapcsolatban Németh Ernő. 
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https://kiszo.net/2019/02/26/uj-jarat-indul-munkacsrol/
https://www.mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth/?date=2019-02-25_18-02-00&enddate=2019-02-25_18-40-00&ch=mr1
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Sikeres versenyvizsga után Tamási Zsolt, a marosvásárhelyi II. Rákóczi Ferenc római 

katolikus teológiai líceum eddigi kinevezett igazgatója hivatalosan is a tanintézmény vezetője 

lett. A kinevezés március elsejétől 4 évre szól. Erdei Edit- Zsuzsannának Tamási Zsolt úgy 

nyilatkozott: örömmel folytatja 2015-ben megkezdett munkáját a felekezeti iskola élén. 

  

Gyorsabb szerződéskötést és az elnyert összegeknek a tavalyinál korábbi folyósítását ígéri a 

szlovákiai Kisebbségi Kulturális Alap. Szlovákiában 2017-ben döntött úgy a parlament, hogy a 

nemzeti kisebbségek kulturális életének támogatására mintegy 8 millió eurós alapot hoz létre. 

Ennek az összegnek nagyjából a felére tarthatnak igényt a magyar szervezetek. A tavalyi volt 

az első, az induló év a maga buktatóival, főleg a pályázati támogatások késedelmes kifizetése 

okozott problémákat. A tapasztalatokról és az idei pályázatokról kérdezte az igazgatót, 

Molnár Norbertet Haják Szabó Mária. 

  

A hétvégén a kárpátaljai Visken dolgozott a Katolikus Karitász Orvosmissziója. A misszió a 

kormány támogatásával idén 15 alkalommal látogat el a megyében olyan magyar óvodákba és 

iskolákba, amelyek távolabb esnek a tömb magyar területektől, illetve hiányos az orvosi 

ellátás. Az önkéntes orvosok a gyermekek és felnőttek vizsgálata mellett nőgyógyászati 

szűrést is végeznek. Iváncsik Attila összeállítása.  

 

15. alkalommal emlékeztek Nagyváradon a kommunizmus áldozataira. A Partiumi Keresztény 

Egyetem udvarán megtartott főhajtáson elhangzott: a teljes kárpótlás mind a mai napig nem 

történt meg. A történelmi magyar egyházak ingatlanjaik töredékét kapták vissza. Szilágyi 

Zsolt, az Erdélyi Magyar Néppárt elnöke szerint az Európai Parlament egyformán kellene 

kezelje a kommunizmust és a nácizmust 2009-es határozatának megfelelően.  

  

Áder János magyar és Tomislav Nikolic szerb államfő a délvidéki Csurogon 2013-ban fejet 

hajtott az 1942-es szerb és az 1944-45-ös magyar áldozatok emlékhelye előtt. Áder János 

megkövette a szerbséget az 1942-es délvidéki razzia során elkövetett vérengzésekért. A 

vajdasági magyarság azonban hiába várja szerb részről a bocsánatkérést azokért a bűnökért, 

amiket a szerb partizánok 1944-ben és 45-ben elkövettek. Miként tekint a megbocsátás és a 

lelki megnyugvás kérdésére Cseresnyésné Kiss Magdolna, a Keskenyúton Alapítvány 

kuratóriumának elnöke, aki családja révén ugyancsak vesztese az 1944-es történéseknek?  

  

  

 


