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Nyomtatott és online sajtó 
 

 

Varga Mihály: az egységes nemzet, az egységes egyház összetartozó fogalmak 
2019. május 18. – MTI, fidesz.hu, PestiSrácok, Híradó, Magyar Nemzet, Magyar Hírlap 

Az egységes nemzet, az egységes egyház összetartozó fogalmak - mondta Varga Mihály 

szombaton Debrecenben, a Magyar Református Egység Napjának nyitóünnepségén. A 

miniszterelnök-helyettes, pénzügyminiszter a Református Nagytemplom előtt egybegyűlt 

több ezer ember előtt megerősítette: Magyarország kormánya továbbra is a 2010-ben kijelölt 

úton jár, a magyarság egészének érdekeit szolgáló politikát folytat, "nemzetben, családban és 

keresztény kultúrában gondolkodunk". "Van okunk ünnepelni: az elmúlt évtized bizonyította, 

hogy a magyar nemzet államhatárok feletti összetartozása ma is valóság, mert a magyarok 

ismét kimondták és ma már meg is élik, hogy nemzet nélkül nincs haza, külhoni magyarság 

nélkül pedig nincs nemzet" - hangoztatta Varga Mihály. A református hit tanainak és 

értékeinek ma is megvan a szerepük a magyarság előrejutásában: "hitünk nem veszített 

szellemi frissességéből, jövőbemutató jellegéből, és cselekvésre hívó erejéből" - mondta. 

Kiemelte: "a reformáció tanai ma is rávilágítanak a jól végzett munka értékére, és 

megmutatják, hogy tetteinkkel nem csak magunkért, hanem egymásért, közösségeinkért és az 

egész magyarságért is felelősek vagyunk". 

 

Potápi: idén 30 százalékkal többen pályáztak a Határtalanul! tanulmányi 
kirándulási programra 
2019. május 17. – MTI, hirado.hu, Magyar Nemzet, Magyar Hírlap, Hír Tv, Pannon RTV, 

Felvidék Ma 

Idén több mint ötvenezer diák vehet részt a Határtalanul! program tanulmányi kirándulásain 

– közölte a Miniszterelnökség nemzetpolitikai államtitkára szerdán Bonyhádon. Potápi Árpád 

János a program Tolna megyei tájékoztatónapján az MTI-nek elmondta: a legnagyobb 

összeggel, hárommilliárd forinttal a hetedik osztályosok határon túli kirándulásait 

támogatják. 1,3 milliárd forintra lehet pályázni a hazai és a határon túli magyar középiskolák 

közötti együttműködésre. Új elem, hogy 600 millió forintos keret nyílt meg a középiskolások 

tanulmányi kirándulásainak támogatására – tette hozzá. A cél, hogy minden magyarországi 

diák legalább egyszer eljusson egy határon túli, magyarok lakta településre, továbbá hazai és 

határon túli magyar iskolák között alakuljon ki kapcsolat. A programhoz kapcsolódik, hogy a 

Rákóczi Szövetség pályázatának keretében évente ezer, diaszpórában élő gyermek látogathat 

vissza az anyaországba vagy magyarok lakta, határon túli területre. 

 
Új stúdiószínház épül Szatmárnémetiben  
2019. május 17. – MTI, transindex.ro, Krónika 

Letették az Északi Színház Harag György Társulata új stúdiószínházának alapkövét pénteken 

Szatmárnémetiben. Az eseményen Potápi Árpád, a magyarországi Miniszterelnökség 
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https://www.hirado.hu/belfold/kozelet/cikk/2019/04/10/potapi-tobb-mint-otvenezer-diak-vehet-reszt-a-hatartalanul-programban
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nemzetpolitikáért felelős államtitkára elmondta, hogy a Szatmár megyében és a városban 

megvalósult politikai összefogásnak köszönhetően a helyi magyar közösség hatalmas 

lépésekkel segíti saját és Szatmárnémeti fejlődését. Ezt örömmel üdvözöljük és azt kívánjuk, 

hogy ez a magyar-magyar összefogás a pártok és a lakosság tekintetében a jövőben is tovább 

folytatódjon - fogalmazott Potápi Árpád. Az államtitkár szavai szerint az új kamaraszínházzal 

a társulat kissé függetlenedhet a román társulattól, amellyel jelenleg meg kell osztania a 

városi színház épületét. Bessenyei Gedő István, a társulat művészeti igazgatója a színház 

működését támogató Proscenium Alapítvány nevében megköszönte a társulatnak és egyben a 

szatmári közönségnek nyújtott támogatást.  

 

Az Erdélyi Gazdaságfejlesztési Program új fejezetét jelentette be Magyar 
Levente államtitkár 
2019. május 18. – MTI, Webrádió, kormány.hu, Krónika, transindex.ro, maszol.ro, 

szekelyhon.ro 

A magyar állam által finanszírozott erdélyi gazdaságfejlesztési program új fejezetét jelentette 

be szombaton a Maros megyei Sáromberkén Magyar Levente, a budapesti Külgazdasági és 

Külügyminisztérium parlamenti államtitkára. Az államtitkár az AgroMania mezőgazdasági 

vásár megnyitóján jelentette be, hogy a gazdaságfejlesztő programot Erdélyben lebonyolító 

Pro Economica Alapítvány az elkövetkező napokban hirdeti meg a székelyföldi kis összegű 

vissza nem térítendő támogatások programját, amellyel a térség valaha volt legnagyobb 

koncentrált mezőgazdasági fejlesztése jöhet létre. „A magyarországi támogatással, az önerővel 

és az esetleges hitelekkel együtt minden esély megvan arra, hogy a következő két évben 

mintegy 300 millió eurónyi fejlesztés valósuljon meg a székelyföldi, erdélyi 

mezőgazdaságban. Ez megváltoztathatja ezt a térséget” – jelentette ki az államtitkár. 

 

Szili Katalin Washingtonban: a szavazás az őshonos kisebbségek jövője 
szempontjából is fontos 
2019. május 17. – MTI, Magyar Nemzet, Magyar Hírlap, 888.hu, Origo, Lokál, Szóljon, 

Demokrata 

Az európai választás az őshonos kisebbségek jövője szempontjából is fontos – jelentette ki 

Szili Katalin miniszterelnöki megbízott az MTI-nek Washingtonban, ahol szombaton részt 

vett a szokásos évi magyar pikniken és cserkészbálon. A miniszterelnöki megbízott két 

hónapon belül másodszor jár Washingtonban, amelynek magyar közösségét – mint 

fogalmazott – különösen a szívébe zárta. Szili Katalin kiemelte: olyan időszakban érkezett 

ismét az amerikai fővárosba, amikor az anyaországban és Európában európai parlamenti 

választásokra készülnek. „Itteni beszélgetéseim során azt érzékelem, hogy az itteni magyar 

közösség szintén készül erre a választásra, mert számára is fontos, hogyan alakul Európa 

sorsa a jövőben” – jegyezte meg. Lényegesnek nevezte, hogy az Egyesült Államokban élő 

magyarok is minél többen menjenek el voksolni, mégpedig arra az Európára, amelynek 

nemzetállamai szeretnék megőrizni történelmüket, kultúrájukat, hagyományaikat, s azt a 

keresztény identitást, amely Európának történelmileg is a sajátja. 
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https://kronika.ro/erdelyi-hirek/folytatodik-az-erdelyi-gazdasagfejlesztesi-program-letrejohet-a-legnagyobb-koncentralt-mezogazdasagi-fejlesztes
https://kronika.ro/erdelyi-hirek/folytatodik-az-erdelyi-gazdasagfejlesztesi-program-letrejohet-a-legnagyobb-koncentralt-mezogazdasagi-fejlesztes
https://magyarnemzet.hu/kulfold/szili-katalin-a-szavazas-az-oshonos-kisebbsegek-jovoje-szempontjabol-is-fontos-6938309/
https://magyarnemzet.hu/kulfold/szili-katalin-a-szavazas-az-oshonos-kisebbsegek-jovoje-szempontjabol-is-fontos-6938309/
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Közel félezer mezőségi gazdával kötöttek szerződést a magyar kormány 
gazdaságfejlesztési programja keretében 
2019. május 18. – MTI, Krónika 

A magyar kormány által finanszírozott Mezőségi Gazdaságfejlesztési Program 458 támogatási 

szerződését írták alá szombaton a Kolozs megyei Válaszúton, a Kallós Zoltán Alapítvány 

székházában. A program keretében nyújtott magyar állami támogatás összértéke 1,83 

milliárd forint (5,7 millió euró). A pályázó kisvállalatoknak, gazdálkodóknak 25 százalékos 

önrészt kellett biztosítaniuk. Magyar Levente, a Külgazdasági és Külügyminisztérium 

parlamenti államtitkára a szerződések aláírása előtti ceremónián kijelentette: az esemény 

egyfelől a Mezőség ünnepe, amelynek magyar lakossága megőrizte identitását, másfelől a 

magyar állam ünnepe is, amely úgy megerősödött, hogy immár a határain túlra is képes ilyen 

támogatást nyújtani. Az államtitkár megemlítette: Erdélyben a Mezőségen indították el az 

első gazdaságfejlesztési programot. A tavalyi és az idei kiírás keretében immár mintegy 

ötmilliárd forintos fejlesztés valósult meg a tájegységben. 

 

Virrasztottak az úzvölgyi sírkert előtt, tartva az emlékmű felavatásától – a 
rendőrség vizsgálódik a letakart keresztek ügyében 
2019. május 17. – MTI, Krónika, transindex.ro, szekelyhon.ro 

Romániai magyar pártok és civil szervezetek képviselői virrasztottak az úzvölgyi 

katonatemető előtt péntekre virradóra, attól tartva, hogy a Bákó megyei Dormánfalva 

(Dărmănești) önkormányzata mégis megpróbálja felavatni az osztrák-magyar sírkertben a 

román katonák törvénytelenül létrehozott emlékművét és parcelláját. Bedő Zoltán, a Magyar 

Megmaradásért Mozgalom vezetője az MTI-nek a helyszínről telefonon elmondta: hosszabb-

rövidebb időre kétszázan is megfordultak a temető körül, hetven-nyolcvanan pedig állandóan 

a bejáratnál tartózkodtak. A dormánfalvi önkormányzat által péntek délelőttre meghirdetett, 

majd lemondott avatásra nem érkeztek Bákó megyei résztvevők, csupán a román 

karhatalomnak tulajdonított gépkocsik haladtak el többször is a temető előtt, amelyekből 

filmezték az őrt állókat – tette hozzá. 

 
Provokációnak tartja az úzvölgyi „feketezsákos akciót” a Székelyföldi 
Önkormányzati Tanács 
2019. május 17. – Krónika, transindex.ro, maszol.ro 

A Székelyföldi Önkormányzati Tanács egyértelmű provokációnak tartja a dormánfalvi 

önkormányzat által felállított betonkeresztek fekete zsákokkal történt letakarását, és 

elhatárolódik mind a személyektől, mind az akciótól. Az RMDSZ székelyföldi polgármestereit, 

alpolgármestereit és önkormányzati képviselőit tömörítő szervezet annak kapcsán foglalt 

állást pénteken, hogy egy nappal korábban az Úzvölgyi civil akciócsoport három tagja – a 

helyzet tisztázásáig – fekete fóliával beburkolta a román emlékművet és a névtelen román 
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https://kronika.ro/erdelyi-hirek/kozel-felezer-mezosegi-gazdaval-kotottek-szerzodest-a-magyar-gazdasagfejlesztesi-program-kereteben
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katonáknak állított betonkereszteket. A fóliát az Úzvölgyi kezdeményező bizottság tagjai nem 

sokkal később eltávolították, de az akciócsoport szétküldött felvételei elterjedtek a sajtóban, 

és a Bákó megyei rendőrség vizsgálatot indított az ügyben. A Székelyföldi Önkormányzati 

Tanács szerint a magukat névtelen aktivistáknak nevező személyek által végrehajtott akció 

egyértelmű célja az volt, hogy megakadályozza a temetőrendezés folyamatát, befeketítse a 

magyar közösséget és elterelje a figyelmet a dormánfalvi polgármester törvénytelenségeiről. 

 

Románnyelv-versenyen győztes erdélyi magyar gyerekeket díjaztak a bukaresti 
kormánypalotában 
2019. május 17. – Krónika, maszol.ro 

A bukaresti Victoria-palotában díjazta pénteken Viorel Ştefan kormányfőhelyettes azokat a 

Hargita, Kovászna, Maros és Brassó megyei magyar gyerekeket, akik jó eredményeket értek el 

a Carte frumoasă, cinste cui te-a scris! elnevezésű románnyelv-versenyen. Viorel Ştefan a 

román nyelv népszerűsítése nagyköveteinek nevezte a tanulókat, és azt mondta: „együtt 

alkotunk erős és tisztelettel övezett nemzetet”. A politikus úgy vélekedett: amikor minden 

román állampolgár, etnikai hovatartozásától függetlenül, harmóniában és társadalmi 

kohézióban él, akkor lehet fejleszteni az életminőséget és a kultúrát. 

 

Székelyföldi terrorvád: Szőcs Zoltánnak is le kell töltenie a börtönbüntetését 
2019. május 17. – MTI, Krónika, transindex.ro, maszol.ro 

A brassói táblabíróság döntése értelmében a terrorizmus kísérlete miatt elítélt Szőcs Zoltán 

sem szabadulhat a feketehalmi börtönből, annak ellenére sem, hogy egy áprilisban kihirdetett 

törvénymódosítás során törölték a román büntető törvénykönyvből azt a cikkelyt, amelynek 

alapján elítélték. Szőcs Zoltán kérését – hogy szüntessék meg a számára kiszabott öt év 

börtönbüntetés végrehajtását – pénteken tárgyalta első fokon a bíróság. Az MTI által 

ismertetett végzés a romániai bíróságok portálján jelent meg. Az ügy másik elítéltje, Beke 

István által benyújtott hasonló kérést május 8-án már elutasította a bíróság. 

 

Dragnea: mértékletességre és megértésre van szükség az úzvölgyi 
katonatemető ügyének rendezéséhez 
2019. május 17. – transindex.ro, maszol.ro 

A PSD elnöke szerint az állam intézményeinek sürgősen tisztázniuk kell, hogy hol húzódik a 

határ a Hargita megyei Csíkszentmárton és a Bákó megyei Dormánfalva között, és le kell 

zárniuk a határvitát. Liviu Dragnea egy dél-romániai kampánylátogatáson válaszolt újságírói 

kérdésre az úzvölgyi temetőről, szavait a Mediafax hírügynökség idézte. Kijelentette: nem kell 

egymásnak ugrani a katonatemető miatt, hanem mértékletességre, megértésre van szükség a 

határvita lezárásához.  
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Kelemen Hunor Marosugrán: bele kell szólnunk az Európai Unió alakulásába  
2019. május 17. – maszol.ro 

„Változtatni akarunk az Unión. Tudjuk, hogy milyen irányba kell a reformokat alakítani, de 

ahhoz, hogy ez sikerüljön, ott kell lennünk az Európai Parlamentben. A Kárpát-medencei 

magyar összefogásból kimaradni történelmi vétek, amit később nem tudunk kiigazítani” – 

hangsúlyozta Kelemen Hunor Marosugrán. Az RMDSZ elnöke az I. Székelyhon Vállalkozói 

Fórum megnyitóján mondott pénteken köszöntőbeszédet, és arra kérte a jelenlévőket, hogy a 

társadalom különböző szegmenseit –  amelyekre befolyással lehetnek – május 26-án az 

RMDSZ támogatására biztassák.   

 

Vincze Loránt: nem levenni akarjuk a román feliratokat, hanem melléhelyezni a 
magyar nyelvűt  
2019. május 17. – maszol.ro 

„A közép-kelet-európai államok egy része sajnos továbbra sem tud társnemzetként tekinteni a 

nemzeti kisebbségekre, nem hajlandóak elismerni, hogy a területükön élő kisebbségeknek 

ugyanolyan joguk van szülőföldjükön élni, anyanyelvüket használni, saját iskolahálózatukat 

igazgatni, mint a többségnek. Azt sem értik, hogy ezzel nem veszünk el semmit a többségtől: 

nem akarjuk a román iskolát bezárni, hanem magyar iskolát akarunk működtetni, nem 

akarjuk a román feliratot levenni, hanem mellé szeretnénk tenni a magyar feliratot” – 

mondta el Vincze Loránt a Szilágy megyei Ombodon.  

 

Tüntettek Bukarestben az Úz-völgyében állítólagosan megvert román 
képviselőjelöltért 
2019. május 17. – maszol.ro, transindex.ro 

Állítása szerint súlyosan bántalmazták pénteken „szélsőséges magyarok” George Simion 

független európai parlamenti képviselőjelöltet az úzvölgyi katonatemetőben. Szemtanúk 

állítják: a fiatalembert nem verték meg, csak elesett. A bukaresti Forradalom téren péntek 

délután George Simion tucatnyi szimpatizánsa tüntetett az aktivista állítólagos bántalmazása 

miatt. Feliratokat tartottak a magasba, amelyek szerint a román nemzeti hősökből űztek 

csúfot azok, akik az úzvölgyi betonkereszteket letakarták.  

 

Porcsalmi Bálint: a távolmaradással nem az RMDSZ-t, hanem a közösséget 
büntetik 
2019. május 17. – maszol.ro 

Mi szükséges ahhoz, hogy az RMDSZ elérje az öt százalékot, netalán egy harmadik 

mandátumot is megszerezzen az EP-választásokon? Többek között erre a kérdésre adott 

választ Porcsalmi Bálint ügyvezető elnök, aki Barna Gergő szociológussal csütörtökön az 

Erdély TV Mérlegen című műsorának a vendége volt.  
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https://www.maszol.ro/index.php/belfold/111880-vincze-lorant-nem-levenni-akarjuk-a-roman-feliratokat-hanem-mellehelyezni-a-magyar-nyelv-t
https://www.maszol.ro/index.php/belfold/111880-vincze-lorant-nem-levenni-akarjuk-a-roman-feliratokat-hanem-mellehelyezni-a-magyar-nyelv-t
https://www.maszol.ro/index.php/belfold/111881-frissitve-tuntettek-bukarestben-az-uz-volgyeben-allitolagosan-megvert-roman-kepvisel-jeloltert
https://www.maszol.ro/index.php/belfold/111881-frissitve-tuntettek-bukarestben-az-uz-volgyeben-allitolagosan-megvert-roman-kepvisel-jeloltert
https://www.maszol.ro/index.php/belfold/111862-porcsalmi-balint-a-tavolmaradassal-nem-az-rmdsz-t-hanem-a-kozosseget-buntetik
https://www.maszol.ro/index.php/belfold/111862-porcsalmi-balint-a-tavolmaradassal-nem-az-rmdsz-t-hanem-a-kozosseget-buntetik
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Nem csak őrizték, szépítgették is az úzvölgyi magyar katonatemetőt  
2019. május 17. – maszol.ro 

Az erdélyi magyar pártok, civil szervezetek képviselői, magánemberek virrasztottak az 

úzvölgyi katonatemető előtt péntekre virradóra, attól tartva, hogy a Bákó megyei 

Dormánfalva önkormányzata mégis megpróbálja felavatni az osztrák-magyar sírkertben a 

román katonák törvénytelenül létrehozott emlékművét és parcelláját. De nem csak őrizték, 

szépítgették is a magyar katonatemetőt.  

 
A román sajtó felvételeket közölt a „feketezsákos” akció végrehajtóiról  
2019. május 17. – maszol.ro 

A saját Facebook-oldalukon közzétett felvételeket használva megmutatta a román sajtó az 

önmagukat Úzvölgyi Civil Akciócsoportnak nevező szervezetnek azokat a tagjait, akik 

csütörtök délután műanyag zsákokkal takarták le az úzvölgyi magyar katonatemetőben 

illegálisan elhelyezett betonkereszteket. Mint ismert, a fóliák később lekerültek a 

keresztekről, de az „anonim aktivisták” gerillaakciójának híre a bukaresti médiába is eljutott, 

és alaposan felkorbácsolta a kedélyeket. 

 

Úzvölgye: provokációval válaszolt a provokációra a román fél, összetűzés lett a 
vége 
2019. május 17. – szekelyhon.ro 

A román fél szerint ütlegelés, a magyar szerint lökdösődés történt péntek délután az úzvölgyi 

katonatemető előtt. Az összetűzés azt követően alakult ki, hogy három román aktivista vitába 

keveredett a helyszínen több magyarral is amiért egy nappal korábban ismeretlenek 

szemeteszsákokkal takarták le a temetőben elhelyezett betonkereszteket, illetve az ortodox 

emlékművet. 

 

A románokat nem érdeklik a magyar, a magyarokat pedig a hazai ügyek – 
Cristian Pîrvulescu EP-kampányvégi értékelője  
2019. május 17. – maszol.ro 

Minél agresszívebb egy választási kampány, annál kevésbé éri el a hazai társadalom 

ingerküszöbét, hiszen mások az emberek prioritásai – véli Cristian Pîrvulescu. A politikai 

elemzőnek az európai parlamenti választások kampánya utolsó száz méterén elgondolkodtató 

diagnózisa van a román-magyar viszonyról is. Egészségtelen lenne, ha többség és kisebbség 

egymás iránti érdektelensége, közönye oda fajulna, hogy ezt a viszonyt már csak a politikusok 

tudnák bármilyen irányba elmozdítani – állapítja meg, egyben azt is sejteti: ettől a helyzettől 

ma Romániában egyáltalán nem állunk távol.  
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https://www.maszol.ro/index.php/tarsadalom/111867-nem-csak-riztek-szepitgettek-is-az-uzvolgyi-magyar-katonatemet-t
https://www.maszol.ro/index.php/tarsadalom/111882-a-roman-sajto-felveteleket-kozolt-a-feketezsakos-akcio-vegrehajtoirol
https://www.maszol.ro/index.php/tarsadalom/111882-a-roman-sajto-felveteleket-kozolt-a-feketezsakos-akcio-vegrehajtoirol
https://szekelyhon.ro/aktualis/uzvolgye-provokacioval-valaszolt-a-provokaciora-a-roman-fel-osszetuzes-lett-a-vege
https://szekelyhon.ro/aktualis/uzvolgye-provokacioval-valaszolt-a-provokaciora-a-roman-fel-osszetuzes-lett-a-vege
https://www.maszol.ro/index.php/hatter/111874-a-romanokat-nem-erdeklik-a-magyar-a-magyarokat-pedig-a-hazai-ugyek-cristian-pirvulescu-ep-kampanyvegi-ertekel-je
https://www.maszol.ro/index.php/hatter/111874-a-romanokat-nem-erdeklik-a-magyar-a-magyarokat-pedig-a-hazai-ugyek-cristian-pirvulescu-ep-kampanyvegi-ertekel-je
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Băsescu szerint az úzvölgyi román kereszteket letakaró „primitíveket” 
sírgyalázásért felelősségre kell vonni  
2019. május 18. – Krónika, maszol.ro, Erdély Ma 

„A törvény előtt kell felelniük azoknak a primitíveknek, akik műanyag zsákokkal borították be 

az úzvölgyi katonai temetőben a román katonák emlékére felállított kereszteket” – jelentette 

ki szombaton Traian Băsescu volt államfő. “Azt szeretném, hogy ezek a primitívek, akik 

beborították a román katonák keresztjeit, a törvény előtt feleljenek sírgyalázás miatt” – 

hangoztatta Traian Băsescu. A volt államfő szerint „mese és merő álprobléma,” hogy a 

kérdést elemezni kell, és meg kell állapítani, hogy Hargita vagy Bacău megyéhez tartozik-e a 

kérdéses terület. Úgy vélte, mindez semmilyen formában nem jogosít fel az első vagy a 

második világháborúban hősi halált halt román katonák sírkeresztjeinek „meggyalázására”. 

 
Úzvölgyi „feketezsákos” akció: riasztották az állami intézményeket  
2019. május 18. – maszol.ro 

Dormánfalva polgármestere arról értesítette pénteken az illetékes állami intézményeket, hogy 

„magyar polgárok fekete szemetes zsákokkal takarták le az úzvölgyi temetőben elhantolt 

román katonák sírkeresztjeit”. „Ez szerintem a román hősök ellen irányuló vandál cselekedet 

volt” – idézte a desteptarea.ro portál Toma Constantint. A polgármester szavai szerint az 

akciót egy olyan civil szervezet követte el, amelyik a magyar közösséget képviseli. Toma 

Constantin értesítette a történtekről az elnöki hivatalt, a kormányt, a parlamentet, a 

külügyminisztériumot, belügyminisztériumot, védelmi minisztérium, a Bákó megyei 

önkormányzatot és a prefektúrát is.  

 

Rareş Bogdan (PNL): A PSD egy szót sem szól az úzvölgyi katonai temetőben 
történtekről  
2019. május 18. – maszol.ro 

Rareş Bogdan, a Nemzeti Liberális Párt (PNL) európai parlamenti képviselőjelöltje úgy 

nyilatkozott szombaton, hogy a Szociáldemokrata Párt (PSD) „egy szót sem szól” az úzvölgyi 

katonai temetőben megjelent műanyag zsákok kapcsán, amelyekkel a román katonák 

emlékének állított kereszteket borították be ismeretlen tettesek. „Azt akarjuk, hogy 

megfizessenek azok, akik 48 órája egyetlen szót sem szólnak, ugyanis szövetségben állnak 

azokkal, akik ezt a súlyos ügyet – a hősök temetőjében levő román katonák keresztjeinek 

letakarását – gerjesztették. A PSD egyetlen szót sem szól erről” – mondta Rareş Bogdan a 

PNL szombati, bukaresti kampánygyűlésén.  

 
Hegedüs Csilla: gyerekeink, kultúránk, örökségünk jövőjéről döntünk május 26-
án  
2019. május 18. – maszol.ro 

Az Európai Parlamenti választáson meg kell mutatnunk közösségünk erejét, össze kell 

fogjunk hiszen gyerekeink, kultúránk, örökségünk, Európa és Erdély jövőjéről döntünk! 

Szavaznunk kell az RMDSZ-re, hogy létrejöjjön az erős Kárpát-medencei magyar összefogás, 
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https://kronika.ro/erdelyi-hirek/uzvolgyi-temeto-n-traian-bsescu-szerint-a-torveny-elott-kell-felelniuk-a-roman-katonak-keresztjeit-eltakaro-bprimitiveknekr
https://kronika.ro/erdelyi-hirek/uzvolgyi-temeto-n-traian-bsescu-szerint-a-torveny-elott-kell-felelniuk-a-roman-katonak-keresztjeit-eltakaro-bprimitiveknekr
https://www.maszol.ro/index.php/belfold/111894-uzvolgyi-feketezsakos-akcio-riasztottak-az-allami-intezmenyeket
https://www.maszol.ro/index.php/belfold/111898-rare-bogdan-pnl-a-psd-egy-szot-sem-szol-az-uzvolgyi-katonai-temet-ben-tortentekr-l
https://www.maszol.ro/index.php/belfold/111898-rare-bogdan-pnl-a-psd-egy-szot-sem-szol-az-uzvolgyi-katonai-temet-ben-tortentekr-l
https://www.maszol.ro/index.php/belfold/111901-hegedus-csilla-gyerekeink-kulturank-oroksegunk-jov-jer-l-dontunk-majus-26-an
https://www.maszol.ro/index.php/belfold/111901-hegedus-csilla-gyerekeink-kulturank-oroksegunk-jov-jer-l-dontunk-majus-26-an
https://www.maszol.ro/index.php/belfold/111901-hegedus-csilla-gyerekeink-kulturank-oroksegunk-jov-jer-l-dontunk-majus-26-an
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amely érdekeinket és értékeinket képviseli az EU-ban! Erre hívta fel a figyelmet Hegedüs 

Csilla szombaton Gyergyószentmiklóson, ahol Barti Tihamérral, az RMDSZ Gyergyó Területi 

elnökével, illetve Portik Edittel, a területi Nőszervezet elnökével és Len Emil 

alpolgármesterrel, a helyiekkel találkoztak, a Domokos Pál Péter Gyermekkórús találkozón, 

illetve a Feltöltő Keresztény Zenefesztiválon vettek részt.  

 

Winkler Gyula: erőt és egységet kell felmutatnunk május 26-án  
2019. május 18. – maszol.ro 

„Május 26-án erőt és egységet kell felmutatnunk, hiszen az európai parlamenti választások 

tétje az, hogy lesz vagy sem erős magyar képviselet Brüsszelben. Amikor a román pártok 

nacionalista politikusai újból és újból elmondják, hogy Románia példaértékűen megoldotta a 

nemzeti kisebbségek problémáit, akkor lesznek-e magyar képviselők, akik elmondják, hogy ez 

nem igaz, és akik ismertessék a romániai magyar közösség célkitűzéseit. Olyan őshonos 

kisebbségekről szóló szabályozást akarunk az EU-ban, amely bennünket is megvéd. Nekünk, 

szórványban élő magyaroknak pedig az a kötelességünk, hogy példaadó összefogással 

támogassuk a magyar ügyet az EP-választásokon” – mondta Winkler Gyula EP-

képviselőjelölt szombaton, Medgyesen, a Millennium ház udvarán a 17. Vándorcsizma 

Néptáncfesztivál nyitórendezvényére gyülekezőknek. 

 

Állandó a rendőri jelenlét az Úz-völgyében – a román ultrák támadásától 
tartanak  
2019. május 18. – maszol.ro 

Péntek estétől állandó a rendőri jelenlét az Úz-völgyében a katonatemető előtt, mert az ott őrt 

álló civilek biztonságát Facebokon szervezkedő román szélsőséges csoportok veszélyeztetik. A 

hatóságok készenlétbe helyezésének előzménye, hogy George Simion független EP-

képviselőjelölt pénteken többedmagával az Úz-völgyében járt, ahol állítása szerint 

„szélsőséges magyarok” bántalmazták. A hír bekerült a román ultrák Facebook-csoportjába, 

amelynek tagjai arra biztatják egymást, hogy induljanak meg a katonatemetőhöz, és álljanak 

bosszút a román aktivistát és társait ért sérelmekért. Pénteken délután egy tüntetést is 

szerveztek Bukarestben az Úz-völgyében történtek miatt.  

 
Kisebbségi ügyekben soha nem lehet nyugodtan hátradőlni – Máriás Endre 
vajdasági újságíróval beszélgettünk  
2019. május 18. – maszol.ro 

Csökken az euroszkepticizmus, ennek ellenére elégedetlenkedés van Szerbiában az uniós 

csatlakozás távlatait illetően – véli Máriás Endre. A vajdasági Magyar Szó újságírója a 

maszol.ro megkeresésére arról beszélt, hogyan látja a magyar közösség Európát az unión 

kívülről és melyek a kilátások jogai érvényesítésére, hiszen ez – akár Románia csatlakozását 

megelőzően itthon is – virágzásnak indult, új lendületet kapott az elmúlt időszakban.  
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https://www.maszol.ro/index.php/belfold/111903-winkler-gyula-er-t-es-egyseget-kell-felmutatnunk-majus-26-an
https://www.maszol.ro/index.php/tarsadalom/111889-allando-a-rend-ri-jelenlet-az-uz-volgyeben-a-roman-ultrak-tamadasatol-tartanak
https://www.maszol.ro/index.php/tarsadalom/111889-allando-a-rend-ri-jelenlet-az-uz-volgyeben-a-roman-ultrak-tamadasatol-tartanak
https://www.maszol.ro/index.php/kulfold/111785-kisebbsegi-ugyekben-soha-nem-lehet-nyugodtan-hatrad-lni-marias-endre-vajdasagi-ujsagiroval-beszelgettunk
https://www.maszol.ro/index.php/kulfold/111785-kisebbsegi-ugyekben-soha-nem-lehet-nyugodtan-hatrad-lni-marias-endre-vajdasagi-ujsagiroval-beszelgettunk
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Magyarok Patrónája Fesztivál Székelyföldön 
2019. május 18. – szekelyhon.ro 

Ferenc pápa csíksomlyói látogatása és a hagyományos pünkösdi búcsú közötti héten a 

Hagyományok Háza, a Magyar Turisztikai Ügynökség, az Emberi Erőforrások Minisztériuma 

és a Kaszaj Egyesület gazdag közös programmal járul hozzá a jeles napok emlékezetessé 

tételéhez. 

 

Így fog kinézni az új bölcsőde-napközi Csíkszeredában 
2019. május 19. – szekelyhon.ro 

Számos akadály után az év második felében elkezdődhet a csíkszeredai dendrológiai park 

területére tervezett napközi és bölcsőde építése. Erre még tavaly nyert támogatást a Szent 

Kereszt-plébánia a magyar kormány óvodafejlesztési programja által, a kivitelezést azonban 

hátráltatta, hogy a város általános rendezési tervének (PUG) hiányában nem bocsájtottak ki 

építkezési engedélyt számukra. Ezért az új létesítmény helyszínére övezeti rendezési tervet 

(PUZ) készíttettek, ezt végül áprilisi ülésén fogadta el a csíkszeredai önkormányzati 

képviselő-testület. Az urbanisztikai szabályozás most már lehetővé teszi, hogy napközit és 

bölcsődét építsenek a területre, már csak néhány engedély beszerzése maradt hátra. 

 

Kelemen Hunor: az RMDSZ jó válaszokat adott az uniós problémákra  
2019. május 19. – maszol.ro 

A Szatmár megyei magyar embereket arra biztatjuk, hogy az európai parlamenti választáson 

az RMDSZ-re, a referendumon a két igenre szavazzanak – a szövetségi elnök erről 

Szatmárnémetiben beszélt vasárnapi sajtótájékoztatóján, amelyet Kereskényi Gáborral, az 

RMDSZ Szatmárnémeti Szervezetének elnökével és Pataki Csabával, a megyei szervezet 

elnökével közösen tartott. Kelemen Hunor leszögezte: az RMDSZ-en kívül senki más nem 

fogja a magyarok értékeit és érdekeit képviselni az Európai Parlamentben. Nemcsak a 

nacionalista kirohanások miatt mondja ezt – nyomatékosított –, hanem azért is, mert 

mindenkinek, így a román pártoknak is a saját közösségük problémája a legfontosabb. Ha a 

Szövetség nincs ott az Unióban, akkor a romániai magyaroknak nincs hangjuk Európában – 

tette hozzá. Kiemelte: a román pártok kizárólag belpolitikai hatalmi versenyként, az őszi 

államelnök-választás előjátékaként tekintenek május 26-ra: „ki akartunk és ki is maradtunk 

ebből. Miközben ők arról beszéltek, ki kit akar legyőzni itthon, mi válaszokat mondtunk az 

uniós problémákra”. 

 

Úzvölgyi katonatemető: Kelemen Hunor szerint a megoldása elsősorban 
Bukarest kezében van 
2019. május 19. – Krónika, transindex.ro, maszol.ro 

Kelemen Hunor RMDSZ-elnök az úzvölgyi katonatemető kapcsán vasárnap úgy nyilatkozott: 

nem olyan naiv, hogy véletlennek tartsa a történteket. „Nem vagyok annyira naiv, hogy azt 

higgyem, véletlenül történt. Már elég régóta vagyok a politikában ahhoz, hogy ne higgyek az 

ilyen véletlenekben” – jelentette ki Szatmárnémetiben tartott sajtótájékoztatóján a szövetségi 
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https://szekelyhon.ro/aktualis/magyarok-patronaja-fesztival-szekelyfoldon
https://szekelyhon.ro/aktualis/igy-fog-kinezni-az-uj-bolcsode-napkozi-csikszeredaban
https://www.maszol.ro/index.php/belfold/111912-kelemen-hunor-az-rmdsz-jo-valaszokat-adott-az-unios-problemakra
https://kronika.ro/erdelyi-hirek/uzvolgyi-katonatemeto-kelemen-hunor-szerint-a-megoldasa-elsosorban-bukarest-kezeben-van
https://kronika.ro/erdelyi-hirek/uzvolgyi-katonatemeto-kelemen-hunor-szerint-a-megoldasa-elsosorban-bukarest-kezeben-van
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elnök. A politikus úgy vélekedett, hogy jelenleg az ügy megoldása elsősorban a bukaresti 

hatóságok kezében van, ezt követően kell a második lépéssel foglalkozni: kijelölni egy 

területet azoknak, akik a román katonák számára szeretnének emlékművet állítani. Kelemen 

Hunor azt is elmondta a sajtó képviselőinek, hogy az úzvölgyi első világháborús temetőben 

1916-ban elesett osztrák, magyar és orosz katonák nyugszanak, míg a román katonák sírjai 

körülbelül 12 kilométeres távolságra találhatók onnan. 

 
Elérte a célját, jövőre továbbfejlesztenék az AgroMania mezőgazdasági kiállítást 
és vásárt 
2019. május 19. – szekelyhon.ro 

Elégedettek a gazdák, a vállalkozók, a gyártók, a szolgáltatók és a szervezők egyaránt a 

Sáromberkén első alkalommal megszervezett AgroMania mezőgazdasági kiállítással 

kapcsolatban. A rendezvényt tovább bővítenék és fejlesztenék a jövőben. Birtalan István 

Balázs, a szervező Magyar Ifjúsági Értekezlet (MIET) elnöke elmondta: első nap háromezer 

látogatója volt a kiállításnak, vasárnap pedig négyezren regisztráltak a bejáratnál, ami azt 

jelenti, azt a célt amit kitűztek maximálisan elérte a rendezvény. Hasonlóképpen vélekedett a 

kétnapos eseményről Kozma Mónika, a Pro Economica Alapítvány ügyvezetője is, a kiállítás 

másik főszervezője, akitől megtudta a szekelyhon.ro, hogy több száz előszerződést kötöttek a 

mezőgazdasággal foglalkozók, termelők, gyártók, forgalmazók. 

 
Kelemen Hunor RMDSZ-elnök az EP-választás tétjéről, az EU jövőjéről 
2019. május 20. – Krónika 

Kelemen Hunor a közelgő európai parlamenti választások tétjének tekinti, hogy sikerül-e az 

őshonos kisebbségekkel kapcsolatos bánásmódot is a reformok részévé tenni, szerinte 

ugyanis gazdaság- és biztonságpolitikai, valamint morális kérdés, miként bánnak a többségi 

társadalmak a nemzeti kisebbségekkel. Az RMDSZ elnöke a Krónikának adott interjúban 

beszél az általa vezetett alakulatnak a Fidesszel, illetve a román kormánykoalícióval ápolt 

kapcsolatáról, utóbbi kapcsán előrebocsátva: ha a PSD–ALDE elveszíti parlamenti többségét, 

az RMDSZ nem fogja pótolni. A politikus a választási kampánynak tudja be a javaslatot, 

miszerint az európai néppártiak és a szocialisták egyaránt a jogállamisághoz kötnék az uniós 

kifizetéseket.   

 

Acsarkodás a katonacsontok fölött 
2019. május 20. – Rostás Szabolcs – Krónika 

A Krónika vezércikke szerint „az EP-választást megelőző időszak nem alkalmas az úzvölgyi 

temető körül kialakult helyzet átbeszélésére, tisztázására és a megoldás kialakítására, utána 

azonban halaszthatatlanul neki kell fogni az ügy rendezésének. Mégpedig az érintett 

települések, a megyei önkormányzatok, az illetékes szakhatóságok és minisztériumok, sőt a 

két ország hadtörténeti intézeteinek bevonásával. A világégések idején hazájukért életüket 

adó katonák – legyenek azok magyarok vagy románok – valószínűleg forognak a sírjukban, 

ahogy kései utódaik egymásra acsarkodnak a csontjaik fölött, még halálukban sem hagyva 
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nyugodni őket. Ha másnak nem, az irántuk való végtisztességnek, kegyeletnek kell 

ösztönöznie a civilizált megoldásra”. 

 
 

Újabb 37 magyarlakta település kap ingyenes WIFI-t az EU-tól 
2019. május 17. – bumm.sk 

Újabb 91 szlovákiai település kapott pénteken az EU-tól ingyenes WIFIT, azaz egy-egy 15 ezer 

eurós pénzutalványt, hogy szupergyors ingyenes wifi-hozzáférést biztosíthasson belőle 

közterületein és középületeiben. Közülük 37 magyarlakta település, közölte Facebook oldalán 

az örömhírt Nagy József hidas EP-képviselő. 

 

Az EP-választás tétje: legyen áttörés az őshonos kisebbségek jogállásában 
2019. május 18. – Ma7.sk 

Nem túlzás állítani, hogy az Európai Unió intézményei meglehetősen érzéketlenek az őshonos 

kisebbségek jogait illetően. A most véget érő ciklusban mégis fontos lépések történtek a 

kisebbségben élő nemzeti közösségek jogait összefoglaló keretrendszer megvalósítása felé. Az 

EP-választások után kialakuló erőviszonyok döntően befolyásolhatják a folyamat 

továbbvitelének lehetőségeit. A Kárpát-medencében az országhatáron túl élő magyar 

közösségek körében generációk élménye, hogy a kilencvenes és a korai kétezres években az 

uniós csatlakozástól remélték a nemzetállami paradigma lebontását, a kisebbségben élő 

magyar közösségek helyzetének megnyugtató rendezését. A csatlakozást követően csalódást 

keltő felismerés volt, hogy az Európai Unió intézményrendszere a népesség mintegy tíz 

százalékát kitevő őshonos kisebbségek jogállásának rendezése felé tapodtat sem hajlandó 

elmozdulni. 

 
A Magyar Fórum párt Pozsonyban tartotta alakuló közgyűlését 
2019. május 18. – Ma7.sk, Körkép 

Simon Zsolt, a független parlamenti képviselő lett a frissen alakult Magyar Fórum párt 

elnöke. A szombati alakuló közgyűlés után bemutatták a párt alelnökeit: Gál Zsoltot és Janits 

Erzsébetet. A párt programjával kapcsolatban megemlítették, hogy a Szlovák Köztársaság 

Alkotmányának preambulumát módosítani szeretnék akkép, hogy a „mi szlovák nemzet” 

megfogalmazás helyett a „mi szlovák állampolgárok” szerepeljen. 

 

Miről árulkodnak az iskolai beíratások? 
2019. május 19. – Ma7.sk 

Az áprilisi iskolai beíratások nagy meglepetéssel nem szolgáltak, összességében valamivel 

több kisgyermeknek választották szülei a magyar iskolát, mint tavaly. A kiselsősök végső 

száma azonban csak szeptember közepén lesz végleges. Akkor dől el, hányan kapnak a 

beíratottak közül halasztást és egyes tájainkon – Gömörben, a keleti régiókban – a szülők 

csak az utolsó pillanatban, felszólításra tesznek eleget beíratási kötelességüknek. 
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Napi Nemzetpolitikai Sajtószemle – 2019. május 20. 
12 

Borítékolható tehát, hogy a jelenlegi 3499-es létszám őszig még növekedni fog, ám csodát 

nem várhatunk. A régiós kollégáinktól beérkezett adatokból kitűnik, hogy a helyzet az ország 

egyes vidékein eltérő. Örvendetesen nőtt a diáklétszám például a fővárosban, Pozsonyban, 

ahol végre két első osztályt nyithatnak. 

 

Szabóné Kozár Éva a felvidéki női példakép 
2019. május 19. – Ma7.sk 

A Femine Fortis-Erős Nők polgári társulás idén is megtalálta a felvidéki magyar női 

példaképet. A polgári társulás negyedik alkalommal adományozott Példakép-és különdíjat az 

olyan értékeket megjelenítő nőknek, akikre önfeláldozó munkájuk kapcsán felnézhet a hazai 

magyarság. Neszméri Tünde, a társulás elnöke, portálunknak elmondta: nagyon sok nő, aki a 

közéletben szerepel, dolgozik, önzetlenül tesz, nem volt elismerve, nem ismerték a 

munkásságát, ezért alapították meg a Példakép- díjat. 

 

Leborulok a felvidéki magyarság előtt (I.) 
2019. május 19. – Ma7.sk 

„A körülmények szerencsés együttállásának köszönhetően felkértek, hogy az idén éppen 

hetvenéves Csemadok hagyományos, immár 23. alkalommal megrendezett helytörténeti 

konferenciáján, a Mérföldköveken Duray Miklós beszélgetőpartnere legyek. Nemcsak 

megtiszteltetés, de személyemnek is értékes tapasztalás volt az Együttélés pártvezérével, a 

felvidéki közélet ugyan visszavonult, de még ma is egyik legmeghatározóbb alakjával 

beszélgetni.” 

 

Több mint húszezren a külképviseleti névjegyzékben 
2019. május 19. – Pannon RTV 

Pénteken délután 16 órakor lezárult a külképviseleti névjegyzékbe vétel határideje, a május 

26-ai európai parlamenti választáson Magyarország külképviseletein több mint húszezren 

szavaznának. A 132 nagykövetségen, illetve konzulátuson jövő szombaton és vasárnap a 

Nemzeti Választási Iroda legfrissebb adatai szerint 20 344-en szavazhatnak. A külképviseleti 

választási irodák vezetői a jövő hét elején, a külképviseleti névjegyzékbe vételek véglegessé 

válása után személyesen viszik ki a voksoláshoz szükséges szavazólapokat és borítékokat a 

külképviseletekre. 

 

Gulyás Szabolcs nyerte a Vágtát 
2019. május 20. – MTI, Magyar Szó, Pannon RTV 

A Vajdasági Vágta fanfárjai délben szólaltak meg Zobnaticán, amikor lovas felvezetéssel 

bevonultak a pályára a részvevők. Bunfor Tivadar, a Háló Vajdasági Fejlesztési Alapítvány 

vezetője, az esemény főszervezője köszöntötte őket és a közönséget, majd felkérte a Vajdasági 

Vágta fővédnökét, Pásztor Istvánt, a VMSZ elnökét, hogy nyissa meg a rendezvényt. 
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Emlékfalavatás Temerinben 
2019. május 18. –  Magyar Szó  

A temerini Impressum Polgárok Egyesülete a Magyar Kormány Nemzetpolitikai 

Államtitkársága, illetve a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.-től nyert támogatásból, valamint 

Tóth György Torontóban élő, Temerinből elszármazott adományából készítette el az első 

világháborúban elesett, vagy más módon a hazáért életüket áldozott temerini emlékfalát a 

Tájház udvarában. Ezen 6 márványtáblára került fel a több mint 300 hősi halott neve és 

születésének éve megjelölésével. 

 

Újvidékre látogattak a vajdasági harmadéves középiskolások 
2019. május 18. – Pannon RTV 

Mintegy 200 vajdasági magyar harmadéves középiskolás utazott ma Újvidékre, hogy 

közelebbről is megismerjék a város felsőoktatási intézményeit. A tanulmányi kirándulást az 

MNT szervezte.A Magyar Nemzeti Tanács által szervezett tanulmányi kirándulás célja 

ösztönözni a középiskolásokat arra, hogy a szerbiai felsőoktatási intézményekben folytassák 

tanulmányaikat. 

 

Muzslya: V. Családfeszt 
2019. május 18. – Vajdaság Ma, Pannon RTV 

A muzslyai Don Bosco Családok Egyesülete és a Kárpát-medencei Családszervezetek 

Szövetsége közös rendezvényeként került megrendezésre ma az ötödik Családfeszt, különös 

tekintettel arra, hogy az idei év a külhoni magyar gyerekek éve, itt is nagy hangsúlyt fektettek 

a gyermekprogramokra. 

 

Oroszország az ENSZ-hez fordul az ukrán nyelvtörvény miatt 
2019. május 18. – MTI, Kárpátalja 

Az orosz küldöttség rendkívüli ülés összehívására kéri az ENSZ Biztonsági Tanácsának (BT) 

elnökét Az ukrán mint államnyelv működésének biztosítása című ukrajnai törvény elfogadása 

miatt – közölte a Facebook közösségi oldalon Oleh Nikolenko, Ukrajna állandó ENSZ-

képviseletének szóvivője, akit a Dzerkalo Tizsnya hetilap internetes változata idéz. 

 

A közelgő ukrajnai parlamenti választásokról és a közigazgatási reformról 
tanácskozott a KMKSZ választmánya 
2019. május 18. –  Kárpátalja, karpatalja.ma 

Elsősorban a közelgő ukrajnai parlamenti választásokkal és a közigazgatási reformmal 

kapcsolatos kérdéseket vitatta meg a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség (KMKSZ) 

választmányi ülése szombaton Beregszászban. A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar 

Főiskolán tartott fórumon Brenzovics László, a KMKSZ elnöke, az ukrán parlament 

képviselője elmondta: egyelőre nem tudható milyen politikai irányvonalat fog követni 
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Volodimir Zelenszkij, Ukrajna nemrég megválasztott elnöke, és az miként befolyásolja majd 

az ország nemzetiségi kisebbségeinek, közte a kárpátaljai magyarságnak a helyzetét. 

 

Fedinec Csilla: az ukrán parlamentben bármi lehetséges 
2019. május 19. – karpatalja.ma 

Az ukrán parlament története arról szól, hogy “bármi lehetséges” – mondta Fedinec Csilla 

Ukrajna szakértő az M1 aktuális csatorna szombat esti műsorában. A szakértőt annak 

kapcsán kérdezték, hogy megszűnt az ukrán kormánykoalíció. Fedinec Csilla megjegyezte, az 

ukrán parlamentben többször volt rá példa, hogy ad hoc módon, az adott kérdés körül alakult 

ki a többség. 

 

Ismét nagyszabású orvoskonferenciát szerveztek Kárpátalján 
2019. május 19. – karpatalja.ma 

„Anya- és csecsemővédelem az alapellátásban” címmel ismét orvoskonferenciát szervezett a 

II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Felnőttképzési Központja a Magyar 

Gyermekorvosok Társasága szakmai közreműködésével a Rákóczi-főiskolán május 18-án. A 

továbbképzésen családorvosok, gyermekgyógyászok, nőgyógyászok, védőnők és medikusok 

kaptak lehetőséget, hogy tanulhassanak és tapasztalatot cserélhessenek neves magyarországi 

szakemberekkel. 

 

Gyermekszínjátszók találkoztak Beregszászban 
2019. május 19. – karpatalja.ma 

Évtizedes hagyományt folytatott a Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetség (KMPSZZ) azzal, 

hogy május 18-án, szombaton ismét megrendezte a Gyermekszínjátszók találkozóját 

Beregszászban. Az eseménynek a Kárpátaljai Megyei Magyar Drámai Színház adott otthont. 

 

Másodszor találkozhatott a közönség a Hazajárók stábjával 
2019. május 18. – Kárpátalja, karpatalja.ma 

A Hazajárók című közkedvelt honismereti és turisztikai magazinműsor nyolc éve indult a 

közmédia műsorán. A természeti, kulturális értékeket, történelmi emlékeket és az emberek 

hétköznapjait bemutató magazin az elmúlt nyolc év során számos elismerést kapott, köztük 

Príma Primissima díjban is részesült. Május 17-én a Rákóczi-főiskolán másodszor 

találkozhatott a közönség a Kárpátalján is többször forgató Kenyeres Oszkárral és Jakab 

Sándorral. 

 

Sikeres Nemzetközi Táncfesztivál 
2019. május 19. – volksgruppen.orf.at 

Színes program jellemezte a VII. Nemzetközi Néptánc Fesztivált, ahol öt gyermek- és kilenc 

felnőtt tánccsoport valamint három zenekar lépett fel szombaton, Bécsben. A Délibáb 

Kultúregyesület szervezésében nemcsak magyar, hanem osztrák, horvát, bolgár és nicaraguai 
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nemzetiségű együttesek mutatták be legújabb koreográfiáikat a 10. kerületi Haus der 

Begegnungban. 

 
 

Elektronikus sajtó 

 

Térkép 

2019. május 18. – Duna World 

  

A vallási hagyományok ápolása, a határon átnyúló közösségi és turisztikai kapcsolatok 

erősítése is a célja annak a virágkocsinak, amely végigkíséri Szent László Ereklyéjét 

Somogyvár – Debrecen – Nagyvárad útvonalon egészen Csíksomlyóig. A Szent László 

lovagkirályt szimbolizáló kocsi Ferenc pápa látogatása előtt érkezik meg Csíksomlyóra és 

egészen Pünkösdig marad az anyaország kulturális ajándékaként. Következő riportunk az út 

második állomásán, Debrecenben készült. 

  

Idén is lehet nevezni és szavazni is A nemzet háziorvosa pályázaton, amely kilencedik 

alkalommal startol, és amely a példaértékű gyógyító munkát végző orvosok áldozatos 

munkájára hívja fel a figyelmet. Vendégem a stúdióban a projekt vezetője, B.Király Györgyi, 

jó napot kívánok! 

  

A tavalyinál is többen nyerhetnek ösztöndíjat idén a szórvány magyarságot támogató Petőfi 

Sándor Program pályázaton. A program abban segít, hogy a magyar nemzet közösségei, távol 

az anyaországtól, meg tudják őrizni anyanyelvüket és kultúrájukat. Petőfi ösztöndíjasként 

teljesít szolgálatot Felső-Abaújban, elsősorban Kassán, következő riportunk főszereplője, 

Krupár Luca, néptáncoktató.  

  

Előtte azonban következzenek rövid híreink, a Kárpát-medence magyarságáról!  

A Duna Médiaszolgáltató Zrt. idén is megrendezi a Duna Napot Torockón, amely sorban a 

hatodik ilyen rendezvény lesz. A közmédia az eseményt hagyományosan a Nemzeti 

Összetartozás Napjához közeli hétvégére szervezi, ezúttal június 1-ére. 

  

https://www.mediaklikk.hu/video/terkep-2019-05-18-i-adas/
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A jövő zálogai a gyermekek, a magyar jövőnek pedig a pedagógusok is a biztosítékai - mondta 

Szilágyi Péter, nemzetpolitikáért felelős miniszteri biztos az Év tanára díjátadón Budapesten. 

A Magyarság Házában anyaországi és külhoni pedagógusokat díjaztak.  

  

Gyalog indult el a Mária úton egy zarándok a közelgő pápalátogatásra több mint két hónappal 

ezelőtt. Zelei György a zarándokút teljes hosszát végig járja Mariazelltől Csíksomlyóig. 

Nagykárolynál a napokban lépte át a határt. 

  

28. alkalommal szervezték  meg Nagyváradon a most vasárnapig tartó Festum Varadinumot, 

amelyet 1992-ben a várost alapító Szent László király tiszteletére hoztak létre a történelmi 

egyházak, a kulturális és civil szervezetek. 

  

Ötödik alkalommal rendeztek Székely Fesztivált Budapesten azzal a céllal, hogy bemutassák 

Székelyföld kulturális és gasztronómiai értékeit. A háromnapos rendezvényen 300 fellépőnek 

tapsolhatott a közönség, köztük a Szentegyházi Gyermekfilharmóniának is. 

  

Ezzel a fantasztikus elismeréssel, születésnapi hangversennyel, fáklyás felvonulással és 

utcabállal, de immár hagyományos erdőültetéssel is ünnepelte fennállásának 37. évfordulóját 

a Szentegyházi Gyermekfilharmónia. Az 1982-ben alakult, folyamatosan változó összetételű 

gyermekegyüttes mára Székelyföld kulturális nagykövetének számít a világban. 

  

Szerbiában kevés gyerek tanul mesterséget, pedig példaképek akadnak szép számmal. Például 

a híres cukrászmester, Rózsa Rózsa, akinek Magyarkanizsán saját cukrászdája van. Vajdasági 

kollégáink vele készítettek riportot, a mesterség múltjáról, a sütemények történetéről és a 

fiatal generációról, akik a szakmát továbbviszik, és tudásukat remélhetőleg szülőföldjükön 

kamatoztatják majd. 

  

 

Öt kontinens 

2019. május 18. – Duna World 

 

Mindszenty József hercegprímás halálának 44. évfordulója alkalmából május 7-én 

emléktáblát szenteltek Európa egyik leghíresebb katedrálisában, a Kölni dómban. 

 

https://www.mediaklikk.hu/video/ot-kontinens-2019-05-18-i-adas/
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Hatvan éve alakult meg az első cserkészcsapat a kanadai Hamiltonban. Erről a jeles 

évfordulóról is megemlékeztek az idei Cserkészbálon, ami ebben az évben is teltház előtt 

zajlott. 

 

Magyar lovasoktól volt hangos London nyugati része, Windsor és környéke. A világ egyik 

legrangosabb lovas eseményén, a Windsori Királyi Lovasbemutatón ugyanis magyar lovak, 

csikósok, lovasíjászok segítségével Magyarországi ősi, jellegzetes világát tárták a 

nagyközönség elé. 

Az Osztrák-Magyar Monarchia békebeli hangulata elevenedett meg a közelmúltban Buenos 

Airesben.   Zádory Édua hegedűkoncertjét a Mindszentynumban kísérték figyelemmel az 

érdeklődők. 

 

Ficsor László a kommunista Magyarországot hátrahagyva Németországban telepedett le. 

Fordítóirodát nyitott, ahol magyarságát nem feledve segíti honfitársait az élet megannyi 

területén. 

 

Budapesten tartotta éves közgyűlését a Nyugat Európai Országos Magyar Szervezetek 

Szövetsége. A találkozón a képviselők megvitatták a nyugati szórványban élő magyarok 

helyzetét és összegezték, hogy milyen módon tudják jobban és tartósabban megőrizni 

identitásukat. 

 

A zene határokon átívelő erejére jó példa az Amszterdami Magyar Kórus. Az együttes holland 

és magyar tagjai a kórusirodalom legizgalmasabb művein keresztül a magyar nyelv 

szépségeivel is megismerkedhetnek. 

 

 

Határok nélkül 

2019. május 17. – Kossuth Rádió 

 

A román kormányfő és a román egészségügyi miniszter csütörtökön Marosvásárhelyre 

látogatott. Itt a Megyei Klinikai Kórház, a Megyei Sürgősségi Kórház vezetőivel és a megyei 

elöljárókkal tárgyaltak az eddigi és a jövőbeni fejlesztésekről, egészségügyi beruházási 

tervekről. Erdei Edit Zsuzsánna mikrofonja előtt Péter Ferenc, Maros megye tanácsának 

elnöke és a megyei RMDSZ elnöke összegezte a látogatás tapasztalatait. 

 

https://www.mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth?date=2019-05-17_18-02-00&enddate=2019-05-17_18-40-00&ch=mr1
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Miközben a kormányfő és kísérete a kórházakban tárgyalt, addig a marosvásárhelyi orvosi 

egyetem magyar diákjai a magyar tagozat helyzetének mielőbbi méltányos rendezését 

sürgették csendes, figyelemkeltő demonstrációjukkal a Megyei Sürgősségi Kórház előtt. 

 

Idén 30 százalékkal többen pályáztak a Határtalanul! programra – mondta Potápi Árpád 

János nemzetpolitikáért felelős államtitkár budapesti sajtótájékoztatóján, ahol a program 

eddigi eredményeit ismertette. A tájékoztató után a következő utazásra készülő általános 

iskolások közül 40 diáknak felkészítő foglalkozást tartottak a Magyarság Házában. Itt készült 

Ternovácz Fanni összeállítása.   

 

A román közigazgatás bevezetésének 100. évfordulóját ünnepli ma Aradon a helyi és a megyei 

önkormányzat. Még az első világháborút lezáró trianoni békediktátum előtti évben, vagyis 

1919-ben, május 17-én vonult be Aradra a román hadsereg 6-os számú hegyivadász alakulata, 

majd bejelentették a román közigazgatás bevezetését. Ebből az alkalomból ma Aradon 

nagyszabású, estébe nyúló parádét rendeznek. Az ünnepléstől érthetően távol maradnak a 

helyi magyarok, akiknek kisebbségi sorsot, hátrányos megkülönböztetést, többnyire 

elnyomást jelentett az elmúlt száz esztendő. Hogyan is lett román város Aradból, kiderül 

Pataky Lehel Zsolt összeállításából. 

 

Ahogy arról már mi beszámoltunk, idén elmaradt a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat 

szokásos székelyföldi tavaszi gyógyító-körútja, pedig ez lett volna már az 57. A 

szűrővizsgálatokon kívül azonban egyéb programokat meg tudnak tartani a gyermekmentők. 

Oláh-Gál Elvira összeállítása. 

 

A karikatúrához nem kell több, mint műveltség, némi rajzkészség és némi humorérzék – 

állítja Léphaft Pál újvidéki karikaturista, akinek munkáiból a Temesvári Magyar Ifjúsági 

Szervezet kezdeményezésére nyílt kiállítás a temesvári Csiky Gergely Színház emeleti 

előcsarnokában. Ebből az alkalomból beszélgetett újvidéki újságíró kollégánkkal Lehőcz 

László.  

 

Temesvárról menjünk át Nagyváradra, ahol szintén bemutatják Tolcsvay László Mária 

evangéliuma című oratóriumát. A jótékonysági rendezvény a Festum Varadinum 

eseménysorozat zárónapján, május 19-én, vasárnap érkezik Váradra. Az erről tartott 

sajtótájékoztatón kérdezt Petneházy Attila miniszteri biztost, munkatársunk, Ionescu 

Nikolett. 
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Határok nélkül 

2019. május 18. – Kossuth Rádió 

  

„Hadd tartsunk veletek, mert hallottuk, hogy veletek van az Isten!” – Zakariás könyvéből 

vették a mottót a Magyar Református Egység napjának szervezői abból az alkalomból, hogy 

éppen tíz éve egyesült újra a világ református magyarsága. Ebből az alkalomból találkozásra 

hívták a Kárpát-medencében, Nyugat-Európában és a tengeren túl élő magyar 

reformátusokat, hogy együtt ünnepelhessek meg Debrecenben. 

 

A vajdasági magyarságnak nagyjából 15 százaléka református. Ők is képviseltetik magukat, a 

Magyar Református Egység ünnepén, de a Szerbiai Református Egyházon belül már nagyban 

készülnek a tíz egyházkerületet tömörítő Generális Konvent október elsején és másodikán 

megtartandó elnökségi ülésére, melynek ez alkalommal a Vajdaság lesz a házigazdája. Halász 

Bélát a református egyház délvidéki püspökét Ternovácz István hívta fel telefonon. 

  

Alakulásának kilencvenedik évfordulójáról emlékezett meg a temesvár-újkissodai református 

gyülekezet. A huszadik század elején létesített Bessenyei- és Kendetelep (a mai Újkissoda) 

reformátussága 1929-ben vált ki a belvárosi egyházközségből és alakított önálló gyülekezetet. 

 

Erejét az is igazolja, hogy évtizedeken át használt imaháza helyett nagyrészt önerőből épített 

templomot, amelyet három éve szentelt fel. A kilencvenedik évfordulón kopjafát állítottak a 

gyülekezet első lelkipásztora emlékére, és – a család adományaként – székelykaput Toró 

Tibor akadémikus, fizikus professzor emlékére. Lehőcz László összeállítása. 

  

Világnemzet a magyar, mivel a 15 milliós magyarság a világ minden pontján megtalálható – 

mondta Szilágyi Péter miniszteri biztos a Nyugat-európai Magyar Szervezetek Szövetsége 

múlt hétvégén, Budapesten megtartott közgyűlésén. Svájcban 45 ezerre tehető honfitársaink 

száma. 

Szennyessy László a Svájci Magyar Ház Alapítvány elnöke egyben a Zürichi Magyar Egyesület 

elnöke is, így széles körben lát rá a magyar ügyekre.  Még Budapestre, a közgyűlésre utazása 

előtt, az órák, sajtok és a tejcsokoládé hazájában beszélgettem vele. 

  

A Délvidéken immár 52 éve rendezik meg a Középiskolások Művészeti Vetélkedőjét, és csak 

2002-ben döntöttek úgy, hogy legyen a találkozónak egy kistestvére is. Az Általános Iskolások 

Művészeti Vetélkedőjét az elmúlt szombaton tartották meg Szabadkán, a Majsai úti Általános 

https://www.mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth/?date=2019-05-18_18-01-50&enddate=2019-05-18_18-39-50&ch=mr1
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Iskolában, a Zeneiskolában és a Kosztolányi Dezső Színházban. Elsőként a seregszemle egyik 

szervezőjét Borsity Hornyák Erikát kérdezi Németh Ernő. 

 

A Bánsági Magyar Napok legnagyobb érdeklődést kiváltó rendezvénye évről-évre a térségben 

tevékenykedő néptáncegyüttesek Hagyománykeresőben című gálaműsora. Az idén – 

háromévestől felnőttig – több mint háromszázan mutatták be a Filharmónia Capitol termét 

megtöltő közönségnek a Kárpát-medence számos vidékének táncait. A Temes megyei 

hagyományőrző csoportok anyaországi – főként szegedi – szakmai támogatással működnek. 

Lehőcz László összeállítása a temesvári néptáncgálán készült. 

 

 

Határok nélkül 

2019. május 19. – Kossuth Rádió 

 

Átírhatják a történelmet a csallóköztárnoki leletek – adta hírül a közelmúltban a szlovák 

sajtó. Szlovák régészeti csoport kora középkori település nyomaira bukkant a dunaszerdahelyi 

járásban, a Csallóköztárnok község melletti mentőásatások közben. A vezető régész, Andrej 

Žitňan (Zsitnyan) szerint a csallóközi leletek a szláv etnikummal hozhatók összefüggésbe. 

Takács Mihály régész vitatja ezt, mint ahogy a leletanyag gyors kormeghatározását is. A 

felvidéki magyar régésszel Haják Szabó Mária beszélgetett. 

 

A múltból jöjjünk vissza a jelenbe, a Felvidékről látogassunk el a Délvidékre. „Fiataljainkra, 

családjainkra figyelünk” címmel szervezett konferenciát a szentmihályi József Attila Magyar 

Művelődési Egyesület. Nem csak az ifjúságot, hanem a szülőket is igyekeztek megszólítani a 

fiatalokat érintő, modern kori problémákról szóló előadásokkal. Kónya-Kovács Otília 

összeállításában elsőként Lingli Mónikát, a művelődési egyesület elnökét hallják.  

 

Maradjunk még a meséknél, de menjünk egy kicsit keletebbre, a legendák földjére. Hogyan 

segítenek a legendák Rikának és Zetének, és milyen varázstárgy kerül a birtokukba, amit még 

az Ördög is meg akar kaparintani? A budapesti Székely Fesztiválon bemutatták a 

Varázspatkót, a tízéves Székely Legendárium legújabb rajzfilmjét. A legendák tanítanak, az 

ezek alapján készült rajzfilmek pedig elviszik hírünket a nagyvilágba – mondta Fazakas 

Szabolcs a Legendárium ötletgazdája, akivel a bemutató előtt Ternovácz Fanni beszélgetett.  

 

A legendák világából jöjjünk vissza a valóságba és még maradjunk egy ideig a Székely 

Fesztiválon! A budapesti Millenáris Parkban ötödször megrendezett eseményen száz székely 

https://www.mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth?date=2019-05-19_18-02-00&enddate=2019-05-19_18-40-00&ch=mr1
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termelő és kézműves mutatta be termékeit. Ternovácz Fanni összeállításában elsőként 

ismerkedjenek meg a székelyudvarhelyi Bálint Júliával és mesterségével, a csuhéfonással.  

 

 

Kárpát Expressz 

2019. május 19. – M1 

 

Zöldbe öltözött a zentai Tisza-part. Tavasz van, ezért egyre több munka akad a földeken. Így 

van ezzel a Lálity család is, akik több generáció óta foglalkoznak mezőgazdasággal. A család 

több mint 10 éve foglalkozik epertermesztéssel, amiből mindenki kiveszi részét. 

 

Bátorkeszi ősi magyar település Felvidéken, a Duna-menti síkság keleti peremén. Nevét a 

honfoglalás után idetelepítette Keszi törzsről kapta. A falu határában szőlőültetvények 

sorakoznak. 

 

A Gyergyótekerőpataki Bálint Attila sajtot készít. Olyan minőségű eledel ez, amellyel tavaly a 

Kárpát-medence Legjobb Sajtkészítője kitüntetést érdemelte ki. 

 

Zalán és Ábel nem először találkoznak. Valahányszor Székelyudvarhelyre jön a püspökladányi 

táncegyüttessel, Zalán mindig Ábeléknél száll meg. A tánc köti össze őket, akárcsak a többi 

fiatalt, akik most a Kékiringó néptáncegyüttes 20. fesztiváljára érkeztek. 

 

 

 

 

https://www.mediaklikk.hu/video/karpat-expressz-2019-05-19-i-adas-8/

