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Nyomtatott és online sajtó 
 
 

Szorosabb együttműködést szeretne Románia és Magyarország között Orbán 
Viktor 
2019. május 9. – MTI, Krónika, Erdély Ma, maszol.ro, hirado.hu, Origo, Promenad, 888.hu 

Az európai parlamenti választásokon való részvételre buzdít, a romániai magyarokat az 

RMDSZ támogatására kéri, és a román-magyar kapcsolatokon is szeretne javítani romániai 

tartózkodása alatt Orbán Viktor miniszterelnök, aki az Európai Unió állam- és 

kormányfőinek informális találkozójára érkezett Nagyszebenbe, és nyilatkozott ott ebből az 

alkalomból csütörtökön a médiának. „Elsősorban kampányolni szeretnék itt a Romániában 

élő magyarok, de általában is minden román polgár körében, hogy vegyenek részt a 

választáson, mert ez fontos Romániának, Magyarország és minden európai országnak” – 

nyilatkozta csütörtökön a miniszterelnök. „Nagy részvételi aránnyal adjunk erős támogatást 

az európai vezetőinknek!” – tette hozzá.  

 

Kulturális miniszter: törvénytelenül hozták létre a román katonasírok 
parcelláját Úzvölgyében  
2019. május 9. – maszol.ro 

Az építkezési felügyelőség után a művelődési minisztérium is megállapította: a Bákó megyei 

Dormánfalva önkormányzata törvénytelenül hozta létre a román katonasírok parcelláját 

Úzvölgye magyar katonai temetőjében. Erről maga a kulturális miniszter értesítette a 

település polgármesterét. A május 7-én iktatott átiratában Valer Daniel-Breaz figyelmezteti 

Toma Constantint, hogy a román katonasírok parcelláját nem avathatják fel, amíg az 

önkormányzat nem teljesíti a törvényben előírtakat. Az átiratot a tárcavezető a prefektusi 

hivatalhoz és a Bákó megyei művelődési igazgatósághoz is eljuttatta.  

 

Kövér: a magyarság számára a kereszténység államalkotó és nemzetmegtartó 
erő 
2019. május 9. – MTI, hirado.hu 

A kereszténység a magyarság számára a Kárpát-medencében államalkotó és nemzetmegtartó 

erő több mint ezer éve – mondta Kövér László, az Országgyűlés elnöke csütörtökön a 2020-as 

budapesti Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus előkészületeit megtekintő bíborosoknak 

és a püspöki konferenciák képviselőinek. A házelnök a Parlamentben tartott rendezvényen a 

magyarság elmúlt ezer éves történelme lényegének mondta, hogy az állam és a nemzet 

mindig együtt fejlődött vagy hanyatlott, remélt vagy aggódott a keresztény világgal és 

gondolattal. Kövér László a kongresszus jelszavát idézve, „Minden forrásom belőled fakad”, 

azt hangoztatta: a magyarok számára lelkileg és történelmileg is olyan forrást jelent a 

kereszténység, amiből mindenük fakad. 
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https://kronika.ro/erdelyi-hirek/szorosabb-egyuttmukodest-szeretne-romania-es-magyarorszag-kozott-orban-viktor
https://kronika.ro/erdelyi-hirek/szorosabb-egyuttmukodest-szeretne-romania-es-magyarorszag-kozott-orban-viktor
https://www.maszol.ro/index.php/tarsadalom/111561-kulturalis-miniszter-torvenytelenul-hoztak-letre-a-roman-katonasirok-parcellajat-uzvolgyeben
https://www.maszol.ro/index.php/tarsadalom/111561-kulturalis-miniszter-torvenytelenul-hoztak-letre-a-roman-katonasirok-parcellajat-uzvolgyeben
https://www.hirado.hu/belfold/kozelet/cikk/2019/05/09/kover-a-magyarsag-szamara-a-keresztenyseg-allamalkoto-es-nemzetmegtarto-ero
https://www.hirado.hu/belfold/kozelet/cikk/2019/05/09/kover-a-magyarsag-szamara-a-keresztenyseg-allamalkoto-es-nemzetmegtarto-ero
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A gyerekekre összpontosít a kilencedik Kolozsvári Ünnepi Könyvhét 
2019. május 9. – MTI, Erdely.ma, Webrádió 

A gyermek olvasókra összpontosít a kilencedik Kolozsvári Ünnepi Könyvhét, amely 

csütörtökön nyílt meg a város egykori falai mellett haladó Fogoly (Potaisa) utcában felállított 

színpadon.  Potápi Árpád János, a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára 

köszöntőjében felidézte: az ő generációja még a könyvek között nőtt fel. Reményét fejezte ki, 

hogy a mostani mobiltelefonos, internetes világban is meg lehet szerettetni a könyvet a 

gyermekekkel. Úgy vélte: az olvasás varázslatos világba helyezheti az olvasót. Az államtitkár 

megemlítette: a Magyar Állandó Értekezlet a tavalyit a külhoni magyar családok évévé, az 

ideit pedig a külhoni magyar gyermekek évévé nyilvánította, és ezáltal a családok és a 

gyermekek, a gyermekvállalás került a középpontba. Hozzátette: reményei szerint egyre több 

gyermek születik a magyar családokban, akik egyre több könyvet olvasnak majd. 

 

Mogyorófakeresztekkel üzennek az úzvölgyi „temetőfoglalóknak” – 
törvénysértéseket állapított meg a bákói hatóság 
2019. május 9. – Krónika 

Mogyorófavesszőből összekötött feszületekkel pontosan megjelölték 14 hősi halott 

betonkeresztekkel „ellepett” sírhelyét csütörtökön az úzvölgyi katonai temetőben. Korodi 

Attila Hargita megyei parlamenti képviselő – akit mogyorófavessző-metszés közben értünk el 

telefonon – a Krónikának elmondta, akciójukkal a vasárnapi ökumenikus istentiszteletre 

készülnek, amelyet a rendkívüli helyzet rendezése érdekében létrehozott székelyföldi 

kezdeményező bizottság hirdetett meg.  

 

Hivatalos: törvényt sértettek az Úz-völgyében temetőt foglaló Bákó megyeiek  
2019. május 9. – maszol.ro, transindex.ro, Krónika 

Hat pontban sértette az építkezési törvényt a Bákó megyei Dormánfalva önkormányzata, 

amikor román katonasírok parcelláját hozta Úzvölgye település magyar katonai temetőjében. 

Ezt az építkezési felügyelőség közölte csütörtökön a bákói prefektúrával – tudta meg a 

maszol.ro Korodi Attila RMDSZ-es képviselőtől. „Beigazolódott, amit eddig is mondtunk: a 

dormánfalviak törvénytelenül építkeztek” – nyilatkozta a politikus.  

 

Videofelvétel bizonyítja, hogy már tavaly eltervezték a román emlékmű állítását 
az úzvölgyi temetőbe 
2019. május 9. – szekelyhon.ro 

Újabb fordulat az úzvölgyi katonatemető ügyében: egy, a szekelyhon.ro birtokába jutott 

videofelvétel azt bizonyítja, hogy a román fél már a tavalyi centenáriumi évben eltervezte, 

hogy emlékművet állít a sírkertbe a hősi halált halt román katonák emlékére. Erről a Hősök 

Kultusza Egyesület Bákó megyei kirendeltségének vezetője, Paul-Valerian Timofte beszél a 

felvételen. 
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https://www.erdely.ma/a-gyerekekre-osszpontosit-a-kilencedik-kolozsvari-unnepi-konyvhet/
https://kronika.ro/erdelyi-hirek/mogyorofakeresztekkel-uzennek-az-uzvolgyi-btemetofoglaloknakr-n-torvenyserteseket-allapitott-meg-a-bakoi-hatosag
https://kronika.ro/erdelyi-hirek/mogyorofakeresztekkel-uzennek-az-uzvolgyi-btemetofoglaloknakr-n-torvenyserteseket-allapitott-meg-a-bakoi-hatosag
https://www.maszol.ro/index.php/tarsadalom/111550-hivatalos-torvenyt-sertettek-az-uz-volgyeben-temet-t-foglalo-bako-megyeiek
https://szekelyhon.ro/aktualis/videofelvetel-bizonyitja-hogy-mar-tavaly-elterveztek-a-roman-emlekmu-allitasat-az-uzvolgyi-temetobe
https://szekelyhon.ro/aktualis/videofelvetel-bizonyitja-hogy-mar-tavaly-elterveztek-a-roman-emlekmu-allitasat-az-uzvolgyi-temetobe
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A titkosszolgálat ténykedéseit látja a Beke–Szőcs-ügy hátterében az MPP 
politikusa 
2019. május 9. – szekelyhon.ro, maszol.ro, Krónika 

Világos, hogy a román titkosszolgálatnak benne van a keze Beke István és Szőcs Zoltán 

elítélésében, sőt a kiskaput is megtalálták, hogy bár megszűnt az ítélet törvényes alapja, 

mégse engedjék szabadon őket – mondta csütörtöki sajtótájékoztatóján Kulcsár-Terza József 

parlamenti képviselő. A Magyar Polgári Párt (MPP) politikusa emlékeztetett, hogy a bukaresti 

legfelsőbb bíróság április 9-én tárgyalta és utasította el a terrorvád miatt öt-öt év fegyházra 

ítélt kézdivásárhelyiek rendkívüli kérelmét, és egy nappal később, április 10-én jelent meg a 

Hivatalos Közlönyben, hogy kivették a 2004/535-ös terrorizmusról szóló törvényből a 34-es 

számú cikkelyt, egyiket abból a kettőből, ami alapján a két férfit elítélték. 

 

Nem tudnak jönni Székelyföldre a gyermekmentők 
2019. május 9. – szekelyhon.ro 

Lemondta a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat önkéntes orvoscsoportja a májusi 

székelyföldi útját. A szervezet fennállása óta ez lett volna az ötvenhetedik székelyföldi út, ami 

most bürokratikus okok miatt meghiúsult. Legközelebb ősszel jöhetnek. 

 

Egy palack olcsó bor ára a többnyelvűségre 
2019. május 10. – Krónika, szekelyhon.ro 

A május 9-ei Európa-nap tiszteletére Új kihívások az európai többnyelvűség terén címmel 

nemzetközi konferenciát szervezett csütörtökön Sepsiszentgyörgyön a Kovászna Megyei 

Tanács közösen az Európai Nemzetiségek Föderatív Uniójával (FUEN) és a Magyar Nemzeti 

Közösségek Európai Érdekképviseleti Irodájával. A konferencián magyarországi, finnországi, 

szlovéniai, szerbiai, horvátországi és hazai meghívottak az európai érdekképviselet és a 

regionális jó gyakorlatok, önkormányzati jó példák témakörben értekeztek. 

 

Egyre több a mezőgéppark, mégis késik a mezőgépészeti szakoktatás 
újragondolása Erdélyben 
2019. május 10. – Krónika 

Az utóbbi egy-két évtizedben látványosan fejlődött a romániai gazdák mezőgépparkja, a 

szántóföldi növénytermesztés legtöbb ágában sikerült helyettesíteni a kézi munkaerőt. A 

szakoktatás azonban nem tart lépést a mezőgépészet fejlődésével: krónikus hiány mutatkozik 

a gépeket kezelni és javítani tudó szakemberekből. Pásztor Judit egyetemi oktatóval vették 

számba az ágazat legégetőbb problémáit. 

 

 

 

Így lesznek kialakítva a szektorok a pápa csíksomlyói miséjén  
2019. május 9. – transindex.ro, maszol.ro, szekelyhon.ro, Krónika 
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https://szekelyhon.ro/aktualis/a-titkosszolgalat-tenykedeseit-latja-a-bekenszocs-ugy-hattereben-az-mpp-politikusa
https://szekelyhon.ro/aktualis/a-titkosszolgalat-tenykedeseit-latja-a-bekenszocs-ugy-hattereben-az-mpp-politikusa
https://szekelyhon.ro/aktualis/nem-tudnak-jonni-szekelyfoldre-a-gyermekmentok
http://itthon.transindex.ro/?hir=55401
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A közelgő csíksomlyói pápalátogatás kapcsán tartottak sajtótájékoztatót csütörtökön a 

csíksomlyói Jakab Antal Tanulmányi Házban. A sajtótájékoztató keretében bemutatták azt a 

térképet is, amely a csíksomlyói nyeregben kialakított szektorok helyét ábrázolja.  

 

Magyarul és románul is elhangzik Csíksomlyón Ferenc pápa beszédének 
fordítása 
2019. május 9. – MTI  

Magyar és román nyelven is elhangzik Ferenc pápának a csíksomlyói szentmisén elhangzó 

homíliájának fordítása - közölték csütörtökön a szervezők. Bodó Márta, a romániai 

pápalátogatás sajtóbizottságának tagja az MTI-nek csütörtökön elmondta, a Vatikán a 

romániai helyszínek közül egyedül Csíksomlyón engedte meg, hogy ne csak feliratozva 

fordítsák a pápa beszédét, hanem el is hangozzék román és magyar nyelven. Ehhez a 

szervezők ragaszkodtak, mivel a terület hatalmas, és így biztosabb, hogy a résztvevők 

megértik a pápa üzenetét. A június 1-jei pápai misét a Mária Rádió is közvetíti, így aki nem 

szinkron-, hanem szimultán tolmácsolásban akarja hallgatni a pápa beszédét, 

mobiltelefonjáról csatlakozhat a Mária Rádió adására. 

 

Himnusztörvény: Az elnöki vétó letörését javasolja a parlament 
médiabizottsága 
2019. május 9. – Felvidék Ma 

A parlament médiabizottsága csütörtökön újbóli elfogadásra javasolta az állami szimbólumok 

védelméről szóló törvényt. Ezzel az elnöki vétó letörését javasolja, miután Andrej Kiska 

újratárgyalásra visszaküldte a törvényt a parlamentbe. A bizottság egyúttal megszavazta azt 

is, hogy a parlament gyorsított eljárásban tárgyalja a Most-Híd törvénymódosító javaslatát, 

amely a más államok himnuszának lejátszására és éneklésére vonatkozó vitatott rendelkezést 

módosítja. 

 

Hányan voltak a himnusztüntetésen? 
2019. május 9. – Ma7.sk 

Meglepetéssel olvastam a vasárnapi pozsonyi himnusztüntetésről szóló cikkekben, hogy hány 

különböző becslés jelent meg arról, vajon hányan vettek részt a megmozduláson. A 

résztvevők között voltam én is, és a helyszínen megközelítőleg 1500 emberre becsültem a 

jelenlevők számát. Aztán kedden, amikor a pozsonyi DennikN-ben megjelent írás már csak 

háromszáz főben határozta meg ezt a számot, úgy gondoltam, hogy érdemes utánaszámolni, 

mit mondanak a számok, és mi van a számok mögött. 
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https://mandiner.hu/cikk/20190509_magyarul_es_romanul_is_elhangzik_csiksomlyon_ferenc_papa_beszedenek_forditasa
https://mandiner.hu/cikk/20190509_magyarul_es_romanul_is_elhangzik_csiksomlyon_ferenc_papa_beszedenek_forditasa
https://felvidek.ma/2019/05/himnusztorveny-az-elnoki-veto-letoreset-javasolja-a-parlament-mediabizottsaga/
https://felvidek.ma/2019/05/himnusztorveny-az-elnoki-veto-letoreset-javasolja-a-parlament-mediabizottsaga/
https://ma7.sk/kozelet/hanyan-voltak-a-himnusztuntetesen
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A Nemzeti Összetartozás Bizottsága Vajdaságban 
2019. május 9. – Pannon RTV 

A magyarországi Nemzeti Összetartozás Bizottsága hivatalos látogatásra érkezett Vajdaságba. 

Zentán megtekintették a helyi gimnáziumot és múzeumot, illetve a zentai csata hőseiről is 

megemlékeztek. Szabadkán találkoztak Pásztor Istvánnal, a Vajdasági Magyar Szövetség 

elnökével, valamint a Magyar Médiaházba is ellátogattak. A Pannon RTV munkáját Bodzsoni 

István igazgató mutatta be. A tagok körbe járták az épület és betekintettek a kulisszák mögé 

is. 

 

Nagybecskerek: Hálaadó szentmise és ballagási ünnepség volt a 
székesegyházban 
2019. május 10. – Vajdaság.ma 

Hálaadó szentmisével kezdődött a nagybecskereki székesegyházban a Szathmáry Karolina 

Leánykollégium végzős növendékeinek ballagási ünnepsége. A szentmisét msgr. dr. Német 

László megyéspüspök celebrált Elias Ohoiledwarin atya és Masa Tamás atya 

közreműködésével. A püspökatya a minapi tapasztalatait osztotta meg a jelenlevőkkel, hiszen 

Szkopjéban találkozott Ferenc pápával, az ott tett látogatása alkalmával. A főpásztor 

szentbeszédében arról szólt, hogy merjenek a lányok álmodozni, nagyot álmodni, hogy 

legyenek bátrak az álmaik megvalósítását illetően, és azokat közösségben éljék meg. 

 

Foglalkoztatási vásárt tartottak Pancsován 
2019. május 9. – Pannon RTV 

Várhatóan még több gyár kezdi meg működését a régióban, amelynek köszönhetően újabb 

munkahelyek jönnek majd létre. A vásáron több mint 400 álláslehetőséggel várták az 

érdeklődőket. Az idei pancsovai foglalkoztatási vásáron 40 munkaadó 438 különböző 

szakmában kínált fel munkahelyet az álláskeresőknek. Lalić Maja: „Felsőfokú 

szakképzettséget igénylő munkát keresek, bár már egy középfokú elismeréssel végezhető 

munkát is elfogadnék. A természettudományi-matematikai karon végeztem, diplomás 

vegyész vagyok, minőségellenőr és környezetvédelmi mérnöki végzettségem van.”  

 

Nyílt nap az óbecsei Közgazdasági-Kereskedelmi Iskolában 
2019. május 10. – Vajdaság.ma 

Hatvan diák tanulhat magyar nyelven a következő tanévben ebben a tanintézményben. Az 

immár hét évtizede működő óbecsei Közgazdasági-Kereskedelmi Iskola meghívására 

látogattak el azok a helyi, illetve környező településen lakhellyel rendelkező nyolcadikos 

diákok, akik betekintést igyekeztek nyerni az iskola oktatási profiljaiba, és a továbbtanulás, 

illetve munkaszerzés lehetőségeibe. 
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https://pannonrtv.com/rovatok/politika/nemzeti-osszetartozas-bizottsaga-vajdasagban
https://www.vajma.info/cikk/vajdasag/23653/Nagybecskerek-Halaado-szentmise-es-ballagasi-unnepseg-volt-a-szekesegyhazban.html
https://www.vajma.info/cikk/vajdasag/23653/Nagybecskerek-Halaado-szentmise-es-ballagasi-unnepseg-volt-a-szekesegyhazban.html
https://pannonrtv.com/rovatok/onkormanyzatok/foglalkoztatasi-vasart-tartottak-pancsovan
https://www.vajma.info/cikk/vajdasag/23651/Nyilt-nap-az-obecsei-Kozgazdasagi-Kereskedelmi-Iskolaban.html
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Kárpát-medencei óvodafejlesztési program: megyénk kétnyelvű óvodáinak 
átadására került sor 
2019. május 10. – karpatalja.ma 

Sislócon, Beregrákoson és Beregszászban adott át kétnyelvű óvodákat Grezsa István, 

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye és Kárpátalja együttműködésének fejlesztéséért és a Kárpát-

medencei Óvodafejlesztési Program koordinálásáért felelős miniszteri biztos és Orosz Ildikó, 

a Kárpátaljai Magyar Pedagógus Szövetség (KMPSZ) elnöke. Illetve az ungvári járási Rát 

település magyar oktatási nyelvű óvodája lett átadva május 8-án. A nap folyamán négy állami 

intézmény felújítását mutatták be a nagyközönségnek, az intézmények kis növendékei pedig 

nagy örömmel fogadták a vendégeket és versekkel, énekekkel, táncokkal kedveskedtek nekik. 

 

Rekordnagyságú részvétel, a HMDK-s jelöltek országosan a mandátumok 85 
százalékát, Eszék-Baranya megyében 96%-át szerezték meg! 
2019. május 9. – Új Magyar Képes Újság 

Húsz nemzeti kisebbség 352 kisebbségi tanácsot (önkormányzatot) és 109 kisebbségi 

képviselőt választhatott meg május 5-én, az ötödik alkalommal megrendezett kisebbségi 

önkormányzati választáson. Mi, magyarok 12 megyében választhattunk megyei, városi és 

járási magyar önkormányzatot, valamint megyei és városi magyar képviselőt és helyettesét. A 

HMDK a 377 megszerezhető mandátumból 313-at szerzett, cikkünkben ezt elemezzük ki 

részletesebben. 

 

A horvátországi magyarságnak idén még több pénz jutott 
2019. május 9. – Új Magyar Képes Újság 

Múlt csütörtökön tartotta meg a sorrendben 84. ülését a zágrábi Kisebbségi Tanács (KT). A 

tanácskozás egyik napirendi pontja a tavalyi támogatások felhasználásáról szóló beszámoló 

elfogadása volt, valamint az idei állami költségvetésben jóváhagyott összeg elosztása a 

nemzeti kisebbségi egyesületek programjai között. Idén is jelentősen növekedett a 

horvátországi magyarság támogatása, a 2016-oshoz képest több mint 700 ezer kúnával több, 

vagyis 4.148.000 kúna áll most a magyar szervezetek rendelkezésére. 

 

Magyar vonatkozású programok Fiumében és környékén 
2019. május 9. – Új Magyar Képes Újság 

Eseménydús napokon vannak túl a HMDK Tengermelléki-fennsíki megyei egyesületének 

tagjai: múlt hétvégén két, magyar vonatkozású könyvbemutatóra is sor került, továbbá, a 

Lovrani járás napja alkalmából egyesületük alelnökét, Ágoston Gergelyt díszoklevélben 

részesítették a kulturális turizmus, a helyi gazdaság és a nemzetközi testvérvárosi kapcsolatok 

fejlesztése érdekében végzett több évtizedes munkájáért. 
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http://www.karpatalja.ma/karpatalja/oktatas/karpat-medencei-ovodafejlesztesi-program-megyenk-ketnyelvu-ovodainak-atadasara-kerult-sor/
http://www.karpatalja.ma/karpatalja/oktatas/karpat-medencei-ovodafejlesztesi-program-megyenk-ketnyelvu-ovodainak-atadasara-kerult-sor/
https://kepesujsag.com/magyarok-rekordnagysagu-reszvetel-a-hmdk-s-jeloltek-orszagosan-a-mandatumok-85-szazalekat-eszek-baranya-megyeben-96-at-szereztek-meg/
https://kepesujsag.com/magyarok-rekordnagysagu-reszvetel-a-hmdk-s-jeloltek-orszagosan-a-mandatumok-85-szazalekat-eszek-baranya-megyeben-96-at-szereztek-meg/
https://kepesujsag.com/a-horvatorszagi-magyarsagnak-iden-meg-tobb-penz-jutott/
https://kepesujsag.com/magyar-vonatkozasu-programok-fiumeben-es-kornyeken/
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A HMDK bellyei alapszervezetének is van már saját székhelye 
2019. május 9. – Új Magyar Képes Újság 

Illusztris vendégek jelenlétében nyitottuk meg új médiaházunkat a múlt hónap végén. 

Többévnyi szűkös albérlet után az impozáns épület földszintjén folytathatja munkáját a 

HMDK bellyei alapszervezetének tagsága is, akik a múlt héten egy kiállítással egybekötött 

nyitóünnepséget tartottak. 

 

Rendezvénysorozattal ünnepelték meg Daruvár napját 
2019. május 9. – Új Magyar Képes Újság 

Egy hétig tartó programmal ünnepelte Daruvár a város napját. Április 29-e és május 7-e 

között koncertekre, kiállításra, könyvbemutatóra, virágvásárra és egyéb rendezvényre is sor 

került. A programsorozat zárásaként kedden került sor a Városi Tanács díszülésére, ahol 

Damir Lneniček polgármester és Sabo Snježana, a tanács elnöke köszöntötte a vendégeket. 

 

Tavaszi magyarnóta-est Pélmonostoron 
2019. május 9. – Új Magyar Képes Újság 

Először tartottak magyarnóta-estet a pélmo-nostori Magyarok Otthonában. A régi idők 

hangulatát idéző esemény iránt nagy volt az érdeklődés, ezért garantált a folytatás. A nóta a 

magyar zenei kultúra egyik meghatározó eleme, mely a múlt század első felében élte 

fénykorát. Abban az időben nem volt olyan kocsma, mulató vagy csárda, ahol ne húztak volna 

magyar nótákat. Az idő múlásával lassan háttérbe szorult, ma már inkább csak az idősebb 

generációk körében népszerű. 

 

 
 

Elektronikus sajtó 

 

Határok nélkül 

2019. május 9. – Kossuth Rádió 

 

Böjte Csaba ferences szerzetes szerdán 30, a Dévai Szent Ferenc gyermekmentő szolgálat 

gondozásában levő gyerek kíséretében látogatást tett Ferenc pápánál,  és arra kérte a 

Szentatyát, nyilvánítsa a gyermek Jézus  ünnepévé június 1-jét. Szilágyi Szabolcs 

összeállítása. 

És nem ez az egyetlen ajándék, amit a Székelyföldről kap Ferenc pápa, akinek csíksomlyói 

látogatásáról újabb részletek kerültek nyilvánosságra. Megtudtuk, hogy Ferenc pápa egy 
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https://kepesujsag.com/a-hmdk-bellyei-alapszervezetenek-is-van-mar-sajat-szekhelye/
https://kepesujsag.com/rendezvenysorozattal-unnepeltek-meg-daruvar-napjat/
https://kepesujsag.com/tavaszi-magyarnota-est-pelmonostoron/
https://www.mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth?date=2019-05-09_18-02-00&enddate=2019-05-09_18-40-00&ch=mr1
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székely kapu alatt érkezik a szentmise helyszínére. A kaput Zeteváralján faragják, a Hargita 

megyei Vámszer Géza Művészeti Népiskola mesterei és diákjai. Oláh-Gál Elvira riportjában 

elsőként Sándor Árpád igazgatót halljuk.  

 

A Kárpát-medencei óvodafejlesztési programban felújított négy magyar óvodát adtak át 

Kárpátalján. A sislóci óvoda átadásánál mondott köszöntőjében Grezsa István a Kárpát-

medencei óvodafejlesztési program koordinálásáért felelős miniszteri biztos ismét elmondta; 

azt szeretnék, hogy minden külhoni magyar gyermek magyar óvodai csoportba járjon.  

Iváncsik Attila összeállításában először a miniszteri biztost halljuk. 

 

Hogyan lesz több uniós pénz Erdélyben a fejlesztésekre? Hogyan lesznek az erdélyi magyar 

gazdák egyenrangúak a nyugat-európaiakkal? Erről kérdezte Winkler Gyula európai 

parlamenti képviselőt, az RMDSZ EP-listavezetőjét Szilágyi Szabolcs. 

 

Európai kisebbségvédelmi törvény az EP kampányban. A Minority SafePack-et az RMDSZ 

kezdeményezte, a magyar emberek pedig aláírásukkal támogatták mindenhol a Kárpát-

medencében, és mellé álltak Európa kisebbségben élő népei is. Most ismét a magyar 

választókon múlhat, hogy törvény szülessen a kezdeményezésből. Erről is beszélt Vincze 

Loránt, az RMDSZ EP képviselő-jelöltje Szilágyi Szabolcsnak. 

 

Az Európai parlamenti választások délvidéki jelöltje Deli Andor a Fidesz-KDNP listáján indul.  

Az elmúlt négy évben is tagja volt a parlamentnek, most pedig ismét a polgárok bizalmát 

kéri.. Milyen a polgárok érdeklődése az európai választás iránt, amelyen első ízben vehetnek 

részt? Deli Andort Németh Ernő kérdezte. 

 

1994. december 8-án írták alá Arad és Gyula testvérvárosi szerződését, ami a Kézfogások 

elnevezésű, az élet minden területére kiterjedő kétoldalú kapcsolatokból nőtte ki magát. A 25 

éves jubileumot mindkét településen megünneplik idén. Szerdán az aradi városházán 

találkozott a két város önkormányzati képviselő-testülete, itt készült Pataky Lehel Zsolt 

összeállítása, amelyben először Bognár Leventét, Arad alpolgármesterét halljuk. 

 

Mács József író, és Tóth Elemér költő  mellszobrát leplezték le a felvidéki Hanván. Juhász 

István  helyi vállalkozó, saját költségén  készíttette el a két  magyar irodalmár mellszobrát az 

Európa-díjas szobrászművésszel, Stefan Pelikánnal. Munkatársunk, B. Tóth Erika 

összeállításában először  Nagy Ákos Róbert esperest  halljuk. 

 


