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Nyomtatott és online sajtó 
 

Semjén: az egységes Kárpát-medencei felsőoktatási tér kialakításának egyik 
kulcseleme a Makovecz-ösztöndíjprogram 
2019. május 16. – MTI, Hír Tv, Magyar Nemzet, Magyar Hírlap, Felvidék.ma, karpatalja.ma, 

Webrádió 

Az egységes Kárpát-medencei felsőoktatási tér kialakításának egyik kulcseleme a Makovecz-

ösztöndíjprogram - mondta Semjén Zsolt, miniszterelnök-helyettes az Óbudai Egyetemen 

csütörtökön. Semjén Zsolt úgy fogalmazott: a határok szétszabdalhatták a magyarságot, de a 

nyelvünk, a gondolkodásunk, a nemzethez tartozásunk, az egy. Kiemelte: az önálló magyar 

állam katalizátorként tekint magára a Trianon után szétszabdalt magyarság egységesítésénél. 

Ennek egyik kulcselemeként jelölte meg a az egységes Kárpát-medencei felsőoktatási tér 

kialakítását. Semjén Zsolt hangsúlyozta az egységes, közös magyar szakmai nyelv meglétét is, 

s azt mondta: fontos, hogy ez minden tudományterületen megvalósítható legyen, és 

egységesen fejlődjön az egész Kárpát-medencében. Ennek feltétele a minél szorosabb 

kapcsolat a különböző magyar nyelvű felsőoktatási intézmények, az oktatók, professzorok és 

a hallgatók között - rögzítette a nemzetpolitikáért, egyházügyekért és nemzetiségekért felelős 

miniszterelnök-helyettes, aki célként jelölte meg, hogy minél több gyermek tudjon magyar 

nyelven tanulni. 

 

KKM: az új ukrán nyelvtörvény sérti a nemzeti közösségek jogait 
2019. május 16. – MTI, Origo, hirado.hu, Demokrata, Lokál, karpatalja.ma, Kárpátalja, ATV 

Az új ukrán nyelvtörvény ellentétes Ukrajna nemzetközi kötelezettségvállalásaival, és sérti a 

nemzeti közösségek jogait, mert elveszi azok nyelvhasználathoz fűződő, már meglévő, szerzett 

jogait – közölte a Külgazdasági és Külügyminisztérium csütörtökön az MTI-vel. A 

nyelvtörvény a távozó félben lévő elnök, Petro Porosenko szellemiségét idézi. A minisztérium 

kiemelte, bíznak benne, hogy az "elsöprő többséggel" megválasztott új elnökkel, Volodimir 

Zelenszkijjel tisztázni tudják a magyar nemzeti közösséget érintő kérdéseket. Abban vagyunk 

érdekeltek, hogy Magyarország és Ukrajna között ismét kiegyensúlyozott és baráti legyen a 

kapcsolat, és reméljük, hogy erre a megválasztott ukrán elnök is nyitott lesz - fogalmaztak. 

 

Egy felmérés szerint a románok csaknem kétharmada fontosnak tartja Ferenc 
pápa romániai látogatását 
2019. május 16. – MTI, Krónika, maszol.ro, transindex.ro 

Egy felmérés szerint a románok csaknem kétharmada fontosnak ítéli meg hazája számára 

Ferenc pápa romániai látogatását – közölte csütörtökön az Adevărul című napilap 

elektronikus kiadásában. Az újság az Inscop közvélemény-kutató intézet felmérését idézte, 

amely a Román Tudományos Akadémia egyik intézetének a megrendelésére készült. A 
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https://hirtv.hu/ahirtvhirei/az-egyseges-karpat-medencei-felsooktatasi-ter-kialakitasanak-egyik-kulcseleme-a-makovecz-osztondijprogram-2481128
https://hirtv.hu/ahirtvhirei/az-egyseges-karpat-medencei-felsooktatasi-ter-kialakitasanak-egyik-kulcseleme-a-makovecz-osztondijprogram-2481128
https://www.origo.hu/itthon/20190516-kkm-az-uj-ukran-nyelvtorveny-serti-a-nemzeti-kozossegek-jogait.html
https://kronika.ro/belfold/egy-felmeres-szerint-a-romanok-csaknem-ketharmada-fontosnak-tartja-ferenc-papa-romaniai-latogatasat
https://kronika.ro/belfold/egy-felmeres-szerint-a-romanok-csaknem-ketharmada-fontosnak-tartja-ferenc-papa-romaniai-latogatasat
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válaszadók 61 százaléka úgy vélte, hogy hazája számára fontos a katolikus egyházfő 

látogatása. 23,3 százalék válaszolta azt, hogy nem fontos Románia számára a pápa látogatása, 

míg 15,7 százalék nem akart vagy nem tudott válaszolni. 

 

Kató Béla református püspök is az EP-választáson való részvételre buzdít 
2019. május 16. – transindex.ro, Nyugati Jelen 

Kató Béla, az Erdélyi Református Egyházkerület püspöke arra buzdít mindenkit, hogy az 

egységes magyar képviselet érdekében menjenek el választani május 26-án. Elmondása 

szerint az elmúlt 100 évben egyszer sem adatott meg, hogy legitim módon, együttesen 

képviseljük érdekeinket. A püspök a Hegedüs CsillaRMDSZ-es EP-képviselőjelölttel való 

találkozón elmondta, hogy szerinte a három romániai magyar képviselőnek - összeadva a 

többi képviselővel - meghatározó szerepe lehet majd ebben.  

 

Antal Árpád üzent azoknak, akik most megleckéztetnék az RMDSZ-t  
2019. május 16. – maszol.ro 

A román nemzetépítési stratégia része, hogy megszüntesse az etnikai alapú politizálást, amit 

úgy akarnak elérni, hogy a parlamenti bejutási küszöb alá szeretnék nyomni az RMDSZ-t, 

mutatott rá csütörtöki sajtótájékoztatóján Antal Árpád. Sepsiszentgyörgy polgármestere 

szerint ma úgy gondolják azok, akik az elmúlt évtizedekben azon voltak, hogy betelepítésekkel 

semmisítsék meg az erdélyi magyarság erejét, hogy a román nemzetépítés legnagyobb 

akadálya az erdélyi magyarság parlamenti képviselete, amit meg szeretnének szüntetni.  

 

Abszurd módon akadályozzák a román hatóságok a sepsiszentgyörgyi 
Vártemplom felújítását  
2019. május 16. – maszol.ro, szekelyhon.ro, Krónika 

Igazságügyi eszközökkel próbálják fékezni a román hatóságok a sepsiszentgyörgyi 

Vártemplom felújítását. Hiába nyert a református egyház magas pontszámmal uniós 

pályázatot a város legfontosabb műemlék épületegyüttesének felújítására, egy bukaresti 

testület elutasította a pályázatot, arra hivatkozva, hogy az épületegyütteshez tartozó 

harangozói lakást nem lehet uniós forrásokból felújítani. Igazságügyi eszközökkel próbálják 

fékezni a román hatóságok a sepsiszentgyörgyi Vártemplom felújítását. Hiába nyert a 

református egyház magas pontszámmal uniós pályázatot a város legfontosabb műemlék 

épületegyüttesének felújítására, egy bukaresti testület elutasította a pályázatot, arra 

hivatkozva, hogy az épületegyütteshez tartozó harangozói lakást nem lehet uniós forrásokból 

felújítani.  

 

Biztos, ami biztos: őrséggel akadályoznák meg az úzvölgyi román emlékmű 
felavatását  
2019. május 16. – maszol.ro 

Az Úz-völgye Kezdeményező Bizottság felhívásra válaszolva csütörtök estétől péntek 

délelőttig politikusok, háromszéki történészek, fiatalok, valamint hagyományőrző egyesületek 
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http://itthon.transindex.ro/?hir=55475
https://www.maszol.ro/index.php/belfold/111830-antal-arpad-uzent-azoknak-akik-most-megleckeztetnek-az-rmdsz-t
https://www.maszol.ro/index.php/tarsadalom/111824-abszurd-modon-akadalyozzak-a-roman-hatosagok-a-sepsiszentgyorgyi-vartemplom-felujitasat
https://www.maszol.ro/index.php/tarsadalom/111824-abszurd-modon-akadalyozzak-a-roman-hatosagok-a-sepsiszentgyorgyi-vartemplom-felujitasat
https://www.maszol.ro/index.php/tarsadalom/111814-biztos-ami-biztos-rseggel-akadalyoznak-meg-az-uzvolgyi-roman-emlekm-felavatasat
https://www.maszol.ro/index.php/tarsadalom/111814-biztos-ami-biztos-rseggel-akadalyoznak-meg-az-uzvolgyi-roman-emlekm-felavatasat
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képviselői őrséget állnak az első világháborús magyar sírkertnél, hogy szükség esetén 

megakadályozzák a magyar haditemetőben jogtalanul felállított román emlékmű és 

betonkeresztek felavatását. A Bákó megyei Dormánfalva önkormányzata eredetileg pénteken, 

május 17-én tervezte katonai ceremóniával felavatni az Úz-völgyében felépített román 

ortodox keresztet és a hozzá tartozó, 52 „ismeretlen román katona” emlékére felállított 

betonkeresztet. Constantin Toma polgármester azonban az európai parlamenti választások 

kampányára hivatkozva elhalasztotta az ünnepséget.  

 

Zeteváralján készül a székelykapu Ferenc pápa látogatására  
2019. május 16. – maszol.ro 

Valódi kalákában készítik azt a székelykaput, amelyet Ferenc pápa látogatása alkalmából 

állítanak fel a csíksomlyói Hármashalom oltár közelében. A székely szellemi örökséget 

szimbolizáló kaput a Hargita Megyei Tanács alintézményeként működő Vámszer Géza 

Művészeti Népiskola oktatói és tanulói készítik el. Valódi kalákában készítik azt a 

székelykaput, amelyet Ferenc pápa látogatása alkalmából állítanak fel a csíksomlyói 

Hármashalom oltár közelében. A székely szellemi örökséget szimbolizáló kaput a Hargita 

Megyei Tanács alintézményeként működő Vámszer Géza Művészeti Népiskola oktatói és 

tanulói készítik el.  

 
Winkler: csak összefogással tudjuk bizonyítani közösségünk erejét 
2019. május 16. – szekelyhon.ro, Krónika 

„A bizalom a politikában és az üzleti életben is sarkalatos fogalom. Nagyon fontos, hogy olyan 

üzletemberek osztották meg tapasztalatukat, akik bizalommal viszonyultak az Európai Unió 

támogatási rendszeréhez, megküzdöttek a bürokratikus útvesztőkkel és az uniós támogatások 

segítségével jelentősen tudták fejleszteni a saját vállalkozásaikat” – mondta Winkler Gyula 

szerdán Farkaslakán, ahol Kovács Lehel polgármester és Bíró Barna Botond, az RMDSZ 

udvarhelyszéki szervezetének elnöke társaságában a helyi vállalkozókkal találkozott. 

 
Civil aktivisták letakarták az úzvölgyi illegális betonkereszteket 
2019. május 16. – transindex.ro 

Civil aktivisták letakarták, ahogy közleményükben fogalmaznak konzerválták az úzvölgyi az 

illegális betonkereszteket a helyzet rendeződéséig. Ugyanakkor egy nyilatkozatot is 

közzétettek, amit állításuk szerint petícióként is közzé fognak tenni, hogy aki egyetért a 

szövegével az aláírhassa azt.  

 

Elnyomták a magyar diákok hangját az ellenzéki tüntetők Marosvásárhelyen  
2019. május 16. – maszol.ro, szekelyhon.ro 

Elnyomták a magyar orvostanhallgatók tiltakozását a PLUS tüntetői Viorica Dăncilă 

kormányfő csütörtöki, marosvásárhelyi látogatásán. A Marosvásárhelyi Magyar 

Diákszövetség a Facebookon hirdetett tiltakozó akciót a Maros Megyei Sürgősségi Kórház elé, 

ahová délután a városba látogató Viorica Dăncilă kormányfőt és Sorinea Pintea egészségügyi 
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https://www.maszol.ro/index.php/tarsadalom/111828-zetevaraljan-keszul-a-szekelykapu-ferenc-papa-latogatasara
https://szekelyhon.ro/aktualis/winkler-csak-osszefogassal-tudjuk-bizonyitani-kozossegunk-erejet
http://itthon.transindex.ro/?hir=55491&Civil_aktivistak_letakartak_az_uzvolgyi_illegalis_betonkereszteket
https://www.maszol.ro/index.php/belfold/111832-elnyomtak-a-magyar-diakok-hangjat-az-ellenzeki-tuntet-k-marosvasarhelyen
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minisztert várták. A diákok a MOGYE ügyére szerették volna a bukaresti döntéshozók 

figyelmét irányítani.  

 

Közép-Európa legkorszerűbb takarmányüzeme működik Erdélyben 
2019. május 17. – Krónika 

A takarmánygyártásban ma világszínvonalon elérhető legújabb csúcstechnológiát építették be 

abba a nyolcemeletes kerelőszentpáli üzembe, amelyet Orbán Viktor miniszterelnök 

részvételével avattak fel nemrég a Maros megyei Kerelőszentpálon. Kelet-Közép-Európa 

legkorszerűbb takarmánykeverő gyára három cég együttműködése révén, 15,6 millió euró 

beruházással jött létre, a magyar kormány az Exim Bankon keresztül támogatta a közép-

erdélyi befektetést. Az éves romániai takarmányfogyasztás mintegy tíz százalékát fedező 

nagyvállalkozás a közép-erdélyi kisgazdáktól a nagyüzemekig valamennyi állattenyésztőnek 

csúcsminőségű takarmányt kínál. 

 

Élőláncot alkotva fejezik ki az igényt Szent László váradi szobrára 
2019. május 17. – Krónika 

Figyelemfelhívó megmozdulást szervez az Erdélyi Magyar Néppárt (EMNP) Szent László 

király lovas szobrának Nagyvárad főterén történő felállítása érdekében. Csomortányi István, 

az alakulat országos elnöke csütörtöki váradi sajtótájékoztatóján bejelentette: május 28-án, 

kedden élőlánccal tervezik körbevenni a városháza épületét, így nyomatékosítva a 

szoborállítás főtéri helyszínére vonatkozó igényt. 

 

Felvidéki Séta a Rákóczi Szövetség szervezésében 
2019. május 16. – Felvidék Ma 

Május 17. és 19. között több mint 100 kárpátaljai és magyarországi középiskolás vesz rész a 

Rákóczi Szövetség XXV. Felvidéki Sétáján. A kirándulást azzal a céllal szervezi a Szövetség, 

hogy a diákok megismerjék II. Rákóczi Ferenc szülőházát Borsiban, Márai Sándor 

szülővárosát, Kassát és a Szepességet, de ellátogatnak a kettévágott faluba, Nagyszelmencre 

és a betléri kastélyba is. A hétvégén a nagydobronyi, ungvári, péterfalvai és técsői diákok így 

nem csak a magyar történelemmel, a felvidéki helyszínekkel ismerkedhetnek, de barátságot 

köthetnek a sétán résztvevő anyaországi miskolci, szolnoki, nyíregyházi tanulókkal is. 

 

A parlamentben is felcsendült a magyar himnusz 
2019. május 16. – bumm.sk 

A parlament tegnap alkotmányos többséggel fogadta el a Híd módosító indítványát. A 

szavazás után a parlament épületében is felcsendült a magyar himnusz. A parlament tegnap 

alkotmányos többséggel fogadta el a Híd módosító indítványát. Ez egyértelművé teszi, hogy 

senki sem büntethető más állam himnuszának énekléséért. Még a parlament épületében sem, 

ahol közvetlenül a szavazás után a Markíza televízió kamerái előtt csendült fel a magyar 

himnusz Balódi László képviselő meghívására érkezett hodosi látogatók jóvoltából. 
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https://felvidek.ma/2019/05/felvideki-seta-a-rakoczi-szovetseg-szervezeseben/
https://www.bumm.sk/belfold/2019/05/16/a-parlamentben-is-felcsendult-a-magyar-himnusz


 

 

 

Napi Nemzetpolitikai Sajtószemle – 2019. május 17. 
5 

 

Ipolynyéken megnyílt a magyar népdal kincsestára 
2019. május 16. – Felvidék Ma 

Jubileumához érkezett az Ipoly mente egyik legrangosabb népdalversenye, a Palócföldi 

Csalogány. Az ipolynyéki Balassi Bálint Alapiskola május 16-án szervezte meg az eseményt, 

melyen az óvodás és alapiskolás népdaléneklő pacsirták csillogtatták meg tehetségüket. Mint 

Gyurász Szilvia, a házigazda tanintézmény igazgatója elmondta: „Fontos, hogy egy iskola ne 

csak tanítson, neveljen is. A jubiláló népdalversenyen a gyermekek magyarságtudatát 

erősítjük.” Hozzátette még: a magyar népdalkincs szép, mely belső húrjainkat pendíti meg. 

Zengő ajkak kincsei, tökéletes kis mesterművek – zárta köszöntő szavait az igazgató. 

 

Minden szavazat fontos 
2019. május 16. – Magyar Szó, Pannon RTV 

Száz év után újra jó magyarnak lenni Vajdaságban. Annak is köszönhetően, hogy a 

gazdaságfejlesztés a magyar nemzetpolitikai stratégia részévé vált – hangzott el a 

nagybecskereki Petőfi Művelődési Egyesületben megtartott, kedd esti civil kerekasztal-

beszélgetésen. Élni kell a szavazati jogunkkal, és nem szabad hagyni egy európai egyesült 

államok létrehozását, mert veszélyes fölülírni a tagországok akaratát. 

 

A VMSZ aktivistái járják Szabadka helyi közösségeit 
2019. május 16. – Pannon RTV 

Aktivisták segítenek az európai parlamenti választáson résztvevő vajdasági magyar 

állampolgároknak kitölteni a szavazási levélcsomagban lévő, az azonosításához szükséges 

nyilatkozatot. A Vajdasági Magyar Szövetség több mint 90 aktivistája járja Szabadka helyi 

közösségeit annak érdekében, hogy minél több érvényesen kitöltött levélszavazatot tudjanak 

leadni Vajdaságban. 

 

Zenta: Öt év alatt tíz intenzív kurzus a Semmelweis Egyetem Pető András 
Karának szervezésében 
2019. május 16. – Vajdaság Ma 

A budapesti Semmelweis Egyetem Pető András Karának az idegrendszeri sérülésekkel élő 

személyeket segítő programja 2014 decemberében kezdődött meg Vajdaságban. Az eltelt 

években már tíz intenzív kurzust tartottak, s párhuzamosan szűréseket is végeztek. A 

program koordinátorai és szakmunkatársai továbbra is azon dolgoznak, hogy minél több 

ember megismerje a Pető módszer lehetőségeit. 
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https://felvidek.ma/2019/05/ipolynyeken-megnyilt-a-magyar-nepdal-kincsestara/
https://www.magyarszo.rs/hu/3988/vajdasag_nagybecskerek/201998/Minden-szavazat-fontos.htm
https://pannonrtv.com/rovatok/politika/vmsz-aktivistai-jarjak-szabadka-helyi-kozossegeit
https://www.vajma.info/cikk/vajdasag/23684/Zenta-Ot-ev-alatt-tiz-intenziv-kurzus-a-Semmelweis-Egyetem-Peto-Andras-Karanak-szervezeseben.html
https://www.vajma.info/cikk/vajdasag/23684/Zenta-Ot-ev-alatt-tiz-intenziv-kurzus-a-Semmelweis-Egyetem-Peto-Andras-Karanak-szervezeseben.html
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A Vajdasági Vágtával indulnak a Nemzeti Vágta előfutamai 
2019. május 16. – Vajdaság Ma 

Szombaton, 2019. május 18-án Topolyán 16 lovas áll rajthoz az idei első Elővágta futamon. A 

Vajdasági Vágta évek óta része a Nemzeti Vágta Elővágta sorozatának. Az idei évben is a 

vajdasági magyar lovasokat éri az a megtiszteltetés, hogy megrendezzék az év első előfutamát. 

 

Felvételi tájékoztatóval egybekötött nyílt nap a Rákóczi-főiskolán 
2019. május 16. – Kárpátalja, karpatalja.ma 

Május 15-én szerdán nyílt napot tartott a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola (II. 

RF KMF). A Kárpátalja számos vidékéről összesereglett diákokat, tanárokat és szülőket a 

főiskola vezetősége tájékoztatta a felvételi rendszerről, szabályzatról, az intézmény 

működéséről, a kollégiumi lehetőségekről. Az eseményen minden tanszék képviseltette 

magát, majd a tájékoztatót követően szabadon kérdezhették az érdeklődők a főiskola 

prominens vezetőit. 

 

Jankovics: Kellő alázattal, szerényen – ahogy eddig is – dolgozunk tovább 
közösségünk érdekében 
2019. május 16. –  Képes Újság 

Május 5-én lezajlottak a kisebbségi önkormányzati választások. A múlt heti számunkban az 

előzetes eredmények alapján – amelyek azóta hivatalossá váltak – közöltük a választási 

eredményeket. Fellebbezés sehol sem volt magyarságunk körében. Felkértük a győztes 

szervezet, a HMDK elnökét, Jankovics Róbertet egy záró elemzésre. 

 

Ajándék a horvátországi magyar családoknak 
2019. május 16. – Képes Újság 

Tavaly a Köldökzsinór Program keretében a határon túli magyarságra is kiterjesztették az 

anyasági támogatást és a babakötvényt, idén ezt egészítette ki a Nemzetpolitikai 

Államtitkárság a babacsomaggal, amit kedden az eszéki magyar főkonzulátuson vehetett át az 

első három horvátországi család. 

 

Gőzerővel folynak a felújítási munkálatok Újbezdánban, Kórógyon és 
Szentlászlón is 
2019. május 16. – Képes Újság  

A HMDK idén is folytatja beruházásait a magyar településeken. Jól haladnak a munkákkal az 

újbezdáni művelődési egyesület tavaly vásárolt székházán. A falu ékessége lett a felújított 

kórógyi kultúrotthon, amelynek most a belső terei is teljesen megújulnak. Az elmúlt 

időszakban jelentős munkálatok zajlottak a szentlászlói kultúrotthonban is, ahol most a 

vendégszobák kialakítása van folyamatban. 
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https://www.vajma.info/cikk/vajdasag/23681/A-Vajdasagi-Vagtaval-indulnak-a-Nemzeti-Vagta-elofutamai.html
http://www.karpatalja.ma/rovat/karpatalja/
https://kepesujsag.com/jankovics-kello-alazattal-szerenyen-ahogy-eddig-is-dolgozunk-tovabb-kozossegunk-erdekeben/
https://kepesujsag.com/jankovics-kello-alazattal-szerenyen-ahogy-eddig-is-dolgozunk-tovabb-kozossegunk-erdekeben/
https://kepesujsag.com/ajandek-a-horvatorszagi-magyar-csaladoknak/
https://kepesujsag.com/gozerovel-folynak-a-felujitasi-munkalatok-ujbezdanban-korogyon-es-szentlaszlon-is/
https://kepesujsag.com/gozerovel-folynak-a-felujitasi-munkalatok-ujbezdanban-korogyon-es-szentlaszlon-is/
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Elektronikus sajtó 

 

 

Határok nélkül 

2019. május 16. – Kossuth Rádió 

 

Az új ukrán nyelvtörvény a jövőben az élet minden területén korlátozza majd a nemzeti 

kisebbségek érvényesülési lehetőségeit. Olyan alapvető esetekben is, mint a gyermek nevének 

ukrán formájú anyakönyvezése - mondja Tóth Mihály, Kijevben élő magyar alkotmányjogász, 

aki korábban ukrán parlamenti képviselő volt és most az UMDSz tiszteletbeli elnöke. Őt 

hallják Iváncsik Attila tudósításában. 

  

Miközben új tagszervezeteket is beválasztottak soraikba, s így 16-ról 18 tagúra bővült a 

Nyugat-Európai Országos Magyar Szervezetek Szövetsége, arról is tanácskoztak a hétvégén 

Budapesten megrendezett éves közgyűlésükön, hogy miként tudnak együttműködni a Kárpát-

medencei magyar kisebbségek és a nyugat-európai magyar diszpóra szervezetei. A 

NYEOMSZSZ közgyűlés szünetében először Deák Ernőt, a szövetség elnökét kértem mikrofon 

elé. 

  

Ha már az előbb szó esett az EP választásokról, akkor időzzünk el még egy kicsit ennél a 

témánál.  

A most következő percekben megismerkedhetnek Mészáros Anikóval, aki 15 éve dolgozik az 

európai parlamentben, Szlovákia uniós csatlakozása óta a felvidéki magyar EP-képviselők 

asszisztenseként. Jogász és közgazdász diplomával rendelkezik, szakterülete a kisebbségi 

jogvédelem és az esélyegyenlőség. A Magyar Közösség Pártjának európai parlamenti 

képviselőjelöltjével, Mészáros Anikóval Haják Szabó Mária beszélgetett. 

  

A magyarországi karitász szervezetek igazgatói a héten a Délvidékre látogattak. A küldöttség 

délvidéki útjának első állomása Magyarkanizsán volt, ahol fogyatékkal élő és szociálisan 

veszélyeztetett fiatalok napközijét látogatták meg. Először Écsy Gábort, a Katolikus Karitász 

országos igazgatóját kérdezte munkatársunk, Németh Ernő. 

  

https://www.mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth?date=2019-05-16_18-02-00&enddate=2019-05-16_18-40-00&ch=mr1
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Fergeteges előadáson mutatta be a brassói Búzavirág Néptáncegyüttes, hogy a csoport sikere 

70 év után is töretlen. Mai és egykori tagok közösen ropták a táncokat, énekeltek és közben 

mindenkiben megelevenedtek az emlékek. Veres Emese-Gyöngyvér a rendezvényen elsőként 

Reiff Zsuzsát, az együttes vezetőjét kérdezte. 

  

Hat évvel ezelőtt a Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt. Torockó főterén vásárolt egy 

műemléképületet, amelyet kulturális központtá alakítottak át azzal a céllal, hogy a 

szülőföldön maradást, a magyar identitás erősítését, a magyar nyelv, a magyar kultúra 

ápolását segítsék – mesélte a kezdetekről Dobos Menyhért, a Duna Médiaszolgáltató 

Nonprofit Zrt. vezérigazgatója. Idén pedig már a 6. Duna napi rendezvénysorozatot szervezik, 

tette Dobos Menyhért, akit az idei program különlegességeiről is kérdeztem. 

 

 


