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Nyomtatott és online sajtó 
 

Harmincéves a Rákóczi Szövetség - Semjén: a szövetség tevékenysége semmivel 
nem pótolható 
2019. május 23. – MTI, Magyar Nemzet, Magyar Hírlap, Webrádió, Gondola 

A keresztény civilizációhoz, a nemzeti elkötelezettséghez és az autonómiához való 

ragaszkodást említette a 30. évfordulóját ünneplő Rákóczi Szövetség jellemzőjeként Semjén 

Zsolt miniszterelnök-helyettes csütörtökön Budapesten, a szervezet rendezvényén. A Rákóczi 

Szövetség tevékenysége semmivel nem pótolható - tette hozzá.  II. Rákóczi Ferenc 

jelmondatára (Istennel a hazáért és a szabadságért!) utalva, a politikus azt mondta, hogy az 

kifejezi az egyházakhoz, a hithez, a Szent István-i hagyományokhoz való kötődést, amely 

mindenkor a magyarság megtartó ereje volt. Semjén Zsolt úgy vélekedett, hogy a magyar 

államnak és minden magyar szervezetnek a nemzet megmaradásáért kell tennie. Ezt a haza 

iránti elkötelezettséget fejezi ki a Rákóczi Szövetség - mutatott rá. 

 
Harmincéves Rákóczi Szövetség - Kövér: pótolhatatlan a szervezet 
tevékenysége 
2019. május 23. – MTI, Magyar Nemzet, Magyar Hírlap, Mandiner, Pesti Srácok, Erdély Ma, 

Webrádió 

Pótolhatatlannak nevezte a Rákóczi Szövetség rendszerváltozás során és azóta végzett 

tevékenységét Kövér László, az Országgyűlés elnöke a szervezet fennállásának 30. évfordulója 

alkalmából rendezett ünnepségen csütörtökön Budapesten. Az Országgyűlés elnöke kiemelte: 

az elmúlt harminc esztendőben a Rákóczi Szövetség a maga társadalmi eszközeivel és minden 

erejével részt vett abban a küzdelemben, amelyben a hazájukat és nemzetüket szerető 

magyarok - a rendszerváltoztatást követő húsz év küzdelmei után - 2010-ben országunkban 

demokratikus módon lezárták a posztkommunizmus korszakát, és azzal együtt a nemzeti 

elidegenítés nem ritkán állami szintre emelt politikájának is véget vetettek. 

 

Harmincéves a Rákóczi Szövetség - Gulyás Gergely: a szövetség közösséget 
szervezett a nemzet szolgálatára 
2019. május 23. – MTI, Híradó, Magyar Nemzet, Magyar Hírlap, Webrádió 

A harmincéves Rákóczi Szövetség legnagyobb eredménye és érdeme, hogy közösséget 

szervezett a nemzet szolgálatára - mondta Gulyás Gergely, a Miniszterelnökséget vezető 

miniszter a szervezet csütörtöki budapesti ünnepségén. A miniszter a Rákóczi Szövetséget a 

leghasznosabb civil szervezetnek nevezte, és külön köszönetet mondott a 29,5 évig az elnöki 

tisztséget betöltő Halzl Józsefnek, aki "irányt szabott" a szervezetnek, és aki "emberöltőnyi" 

fiatalt vont be a közösségépítő munkába, akik közül sokan ott tanulták meg például azt, 

hogyan tudnak hasznosan segíteni. Úgy vélte, a tiszteletbeli elnök világossá tette Szabó Dezső 

író állítását, amely szerint "minden magyar felelős minden magyarért", továbbá Halzl József 
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tevékenységének fontosságát gróf Tisza István szavaival úgy jellemezte, hogy "a nemzet olyan 

cél, amely felett magasabb célt hazafi nem ismerhet". 

 

Ma is időszerű a magyar szabadság, az erős Európa és a kereszténység 
védelmének gondolata 
2019. május 23. – MTI, Magyar Nemzet, Hír Tv,Magyar Hírlap, Lokál, Pannon RTV, 

OrientPress 

A magyar szabadság, az erős Európa és a kereszténység védelmének gondolata ma is úgy 

időszerű, mint volt évszázadokkal ezelőtt – hangsúlyozta Potápi Árpád János nemzetpolitikai 

államtitkár a fennállásának 30. évfordulóját ünneplő Rákóczi Szövetség közgyűlésén 

csütörtökön Budapesten. Számunkra, magyarok számára, ma is szabadságunk, 

kereszténységünk, erős Európánk megóvása a legfőbb célunk – fogalmazott az államtitkár 

utalva a szervezet névadójára. Rámutatott: a Rákóczi Szövetség 30 évvel ezelőtt, a 

rendszerváltáskor, a nehéz és reményteli időkben, amikor az anyaország és az elszakadt 

területek közötti kötelékek nem voltak ilyen szorosak, akkor is határozottan kiállt 

honfitársaink mellett, civil szervezetként ott segített, ahol tudott, a programjain nevelkedett 

fel nemzedékek sora. 

 
Tíz új pályázatot írtak ki a vajdasági gazdaságfejlesztési program második 
szakaszában 
2019. május 23. – MTI, Webrádió, Magyar Szó, Pannon RTV, Vajdaság Ma 

Egyebek mellett falusi házvásárlásra, földvásárlásra, növénytermesztésre, állattenyésztésre és 

idegenforgalmi fejlesztésekre pályázhatnak a Vajdaságban élő magyar állampolgárok a 

magyar kormány vajdasági gazdaságfejlesztési programjának második ciklusában - jelentette 

be Magyar Levente, a Külgazdasági és Külügyminisztérium parlamenti államtitkára és 

Pásztor István, a Vajdasági Magyar Szövetség elnöke csütörtökön Nagybecskereken. Magyar 

Levente kijelentette, a gazdaságfejlesztési program első, hároméves szakaszának sikere 

bizonyította, hogy milyen erő lakik a vajdasági magyarságban és az anyaországban, hiszen 

soha korábban nem volt ekkora mértékű gazdasági fejlesztésre lehetőség. Hozzátette, a 

program folytatódik a következő években is. 

 

Az RMDSZ okafogyottnak tekinti parlamenti együttműködését a bukaresti 
kormánykoalícióval 
2019. május 23. – Krónika, transindex.ro, maszol.ro, Erdély Ma, Nyugati Jelen, Bihari Napló, 

szekelyhon.ro 

Felmondta a 2016-os decemberi választások után megkötött parlamenti együttműködését az 

RMDSZ a bukaresti szociálliberális kormánykoalíció pártjaival – jelentette be csütörtökön 

Kelemen Hunor szövetségi elnök. Állásfoglalásában Kelemen Hunor közölte, a mai naptól 

kezdődően az RMDSZ nem támogatja a román kormányt és a kormánykoalíció egyetlen 
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kezdeményezését sem. „A magunk részéről az együttműködési protokollumot a helyzet 

rendezéséig okafogyottnak tekintjük. A ma reggeli eseményekkel betelt a pohár” – szerepel az 

alakulat hírlevele által közzétett dokumentumban. Kelemen Hunor hozzátette, a szövetség 

elfogadhatatlannak tartja a bukaresti kormánynak az úzvölgyi temető ügyével kapcsolatos 

magatartását.  

 
Kampányértékelő: bírálták is az emberek az RMDSZ-t, de megértették, hogy a 
választás nemzeti ügy  
2019. május 23. – transindex.ro, maszol.ro 

Az RMDSZ Kolozs megyei szervezete a Bánffy-palotában tartott kampányzáró 

sajtótájékoztatót, ahol tapasztalataikról számoltak be. Csoma Botond, a szövetség Kolozs 

megyei elnöke elmondta, a kampány minden napját valamelyik megyei településen töltötte - 

azt az egy napot kivéve, amelyet egy bukaresti tévéműsorra áldozott -, és nagyon sok emberrel 

találkozott. A parlamenti képviselő elmondása szerint nemcsak azért találkoztak az 

emberekkel, hogy átadják az RMDSZ üzenetét, hanem azért is, hogy megerősítsék a 

kapcsolatot a választókkal.  

 

Winkler Gyula: aki nem támogatja az RMDSZ-t, az a magyar közösséget gyengíti  
2019. május 23. – transindex.ro, Nyugati Jelen 

Winkler Gyula szerint, aki nem támogatja az RMDSZ-t, az a magyar közösséget gyengíti 

„Sorsdöntő számunkra május 26-a. Ezért világosan kimondjuk: aki nem megy el szavazni, aki 

nem támogatja az RMDSZ-t, az a magyar közösséget gyengíti. Egy gyenge választási 

eredménynek az lesz a következménye, hogy erősödnek a közösségünk elleni támadások, 

veszítünk a befolyásunkból, veszítünk a tekintélyünkből, és nem mi, hanem mások fognak 

dönteni a sorsunkról” – mondta Winkler Gyula EP-képviselőjelölt szerdán, Szatmár 

megyében, Mikolán, ahol egy falugyűlésen részt vett Pataki Csaba megyei tanácselnök, Dobos 

István polgármester és Magyar Lóránt képviselő társaságában. 

 

EP-választások: részvételre buzdít az EMNT, az MPP és az SZNT, hallgat az 
EMNP  
2019. május 23. – maszol.ro 

Az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács a részvételre, a Magyar Polgári Párt és a Székely Nemzeti 

Tanács az „erős magyar képviseletre” való szavazásra buzdít, a januárban még választási 

koalíciót javasló Erdélyi Magyar Néppárt pedig nem foglalt állást a május 26-i európai 

parlamenti választásokról, amelyeken az RMDSZ indított jelöltlistát. A másik két magyar párt 

és további két magyar szervezet képviselőit kérdezték arról, hogy mit üzennek a magyar 

szavazóknak.  
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Winkler Gyula: változás mindenképp lesz, de nekünk nem mindegy, milyen 
irányba megy az EU  
2019. május 23. – maszol.ro 

Ha csupán a román pártok képviselői lesznek ott Brüsszelben, akkor ők együttesen a jól 

ismert többségi véleményt fogják szajkózni: Románia példaértékű a nemzeti kisebbségek 

helyzetét illetően – véli Winkler Gyula. Az RMDSZ európai parlamenti képviselője, EP-

listájának vezetője szerint május 26-án a magyarságnak élnie kell választási jogával, hogy a 

közösség helyzetéről ne a román politikusok nyilatkozhassanak, hanem az erdélyi magyarok 

legitim képviselői léphessenek fel a magyar ügyekben.  

 

Visszaállamosítanák az ozsdolai erdőket, bevételi forrás nélkül maradt a 
közösség 
2019. május 23. – maszol.ro, szekelyhon.ro 

Mintegy 60 közbirtokossági tag tiltakozó akciója előzte meg csütörtökön a sepsiszentgyörgyi 

törvényszék épülete előtt az ozsdolai Láros közbirtokosság 2 900 hektáros erdőterületének 

visszaállamosításáról szóló per tárgyalását. A közösség erdővagyona és sok személy 

munkahelye miatt aggódó ozsdolaiak „Ne vegyék el megélhetésünket” és „Stop államosítás” 

feliratú magyar, román és angol nyelvű táblákat tartva álltak a sepsiszentgyörgyi törvényszék 

épülete előtt a visszaállamosítási per alapfokú tárgyalását megelőzően.  

 

Temetőfoglalás: négy személy bekísértek a Hargita megyei rendőrség 
székhelyére 
2019. május 23. – maszol.ro, transindex.ro, Krónika, Nyugati Jelen, Bihari Napló, 

szekelyhon.ro 

Házkutatást tartanak az ügyészek és a rendőrök az úzvölgyi katonai temetőben végrehajtott 

„feketezsákos” akció ügyében. A hatóságok öt Hargita megyei lakcímre szálltak ki csütörtök 

reggel – értesült a G4.media.ro. Négy személyt előállítottak, köztük van László Antal, 

Csíkszentmárton alpolgármestere is.  

 
Úzvölgyi temetőfoglalás: kiengedték a rendőrségről Csíkszentmárton 
alpolgármesterét  
2019. május 23. – maszol.ro, Krónika, transdindex.ro 

Csütörtök reggel összesen öt helyszínen tartottak házkutatást, és négy személyt állítottak elő 

ütlegelés, rongálás és lopás gyanújával – tájékoztatta a Maszolt a Bákó megyei rendőrség 

szóvivője. László Antalt a Hargita megyei rendőrség csíkszeredai székházában hallgatták ki az 

úzvölgyi temetőnél történtekkel kapcsolatban – számolt be Tánczos Barna szenátor a 

Facebook-oldalán. Az alpolgármestert kiengedték a rendőrségről. 
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Déván is megalakult a Rákóczi Szövetség helyi szervezete 
2019. május 23. – Nyugati Jelen 

Déván is megalakult a Rákóczi Szövetség helyi szervezete. A Téglás Gábor Elméleti 

Líceumban Petrovay László és Sullivan Ferenc, a magyar iskolaválasztási program igazgatója 

és munkatársa ismertette a teljes Kárpát-medencére kiterjedő, közel 500 tagszervezetet és 25 

ezres tagságot számláló Rákóczi Szövetség célkitűzéseit, melyek alapvetően a határon túli 

magyar közösségek felkarolására és a magyar–magyar kapcsolatok ápolására fókuszálnak. A 

szövetség ezt számos konkrét támogatási program során valósítja meg. A felvidéki kötődésű 

baráti társaság révén 30 évvel ezelőtt megalakított Rákóczi Szövetség munkáját ma már neves 

nagyvállalatok, közéleti szereplők, magánszemélyek és a magyar kormány is hathatósan 

támogatja. Ennek köszönhetően sikerült kiterjeszteni a széles skálán mozgó programkínálatot 

és támogatási rendszert Felvidékre, a Kárpátaljára, Délvidékre, a Partiumba és Erdélybe – 

tájékoztatott Sullivan Ferenc, a magyar iskolaválasztási program munkatársa. 

 
Újabb halasztás – hiányozni fog a következő tárgyalásról Ráduly Róbert Kálmán 
2019. május 23. – szekelyhon.ro 

Nem történt érdemi előrelépés Ráduly Róbert Kálmán és Szőke Domokos büntetőperének 

ügyében, a csíkszeredai polgármester és alpolgármester ismét hiába jelent meg a Maros 

Megyei Törvényszéken. A több éve zajló ügy most azért akadt el, mert a Országos 

Korrupcióellenes Ügyosztály (DNA) nem adott pontos választ arra vonatkozóan, hogy milyen 

módon segítette a munkáját a Román Hírszerző Szolgálat (SRI). 

 

Székelyföld előtt olyan perspektívák nyíltak meg, amelyekre 20-30 éve aligha 
számított bárki is 
2019. május 23. – szekelyhon.ro 

A régióban megvalósuló fejlesztésekről, az elérhető támogatásokról, gazdaságfejlesztési 

lehetőségekről, illetve innovációs programokról kaptak tájékoztatást a vállalkozók a Csík-

Expo kísérőrendezvényeként megszervezett Csíkszeredai Üzleti Fórum és B2B találkozó című 

szakmai eseményen csütörtökön. 

 

Időutazás a honfoglalás korába – újabb programokat jelentettek be a Szent 
László Napok szervezői 
2019. május 23. – Krónika 

Honfoglaláskori időutazáson vehetnek részt mindazok, akik az idén június 24–30. között 

zajló Szent László Napokat csúcsra járató hétvégén, vagyis július 28–30. között kilátogatnak a 

nagyváradi várba, egészen pontosan az egykori várárokba – az élményekről a legnagyobb 

magyar hagyományőrző rendezvény, a Kurultáj szervezői gondoskodnak. Többek között erről 

számolt be a csütörtöki nagyváradi sajtótájékoztatón Zatykó Gyula főszervező és Mihálka 

Melinda programfelelős meghívottjukkal, Bíró András Zsolt antropológussal, a Kurultáj 

főszervezőjével. 
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Székely István: nincs már mobilizációs hatása a kormánykoalícióval kötött 
egyezség felmondásának  
2019. május 23. – transindex.ro 

Székely István, az RMDSZ társadalomszervezésért felelős ügyvezető alelnöke szerint a PSD-

ALDE kormánykoalícióval kötött együttműködés felmondásához csak részben vezetett az 

úzvölgyi eset. Rámutatott, a parlamenti többséget adó pártok és az RMDSZ közötti 

véleménykülönbségeknek is szerepe volt a mostani döntésben, de azt is elmondta, ők is 

hibáztak abban, hogy nem tudták kommunikálni, hogy számukra fontos a korrupcióellenes 

harc is.  

 
Az EP-választás nem pártpolitikai kérdés 
2019. május 23. – szekelyhon.ro 

Félre kell tenni a belpolitikai nézeteltéréseket, és minél nagyobb számban részt kell venni a 

közelgő EP-választásokon, ahol a magyar jelöltekre kell szavazni. A romániai magyarság 

Európa parlamenti jelenléte nemzeti ügy – szögezték le az RMDSZ és az MPP tisztségviselői 

közös gyergyószentmiklósi sajtótájékoztatójukon. 

 

Temetőfoglalás: négy férfi ellen gyűjtött bizonyítékokat a rendőrség  
2019. május 23. – maszol.ro 

Összesen négy, 48 és 54 év közötti életkorú férfit hallgattak ki csütörtök reggel a Hargita 

megyei rendőrség csíkszeredai székházában az úzvölgyi katonatemető román parcellájának 

állítólagos meggyalázása és egy független európai parlamenti képviselőjelölt megverése 

ügyében. Erről a Bákó megyei rendőrség szóvivője, Cătălina Crețu tájékoztatta délután a 

Maszolt. Közlése szerint a négy férfi ellen – egyikük László Antal, Csíkszentmárton 

alpolgármestere – két feljelentés alapján indítottak vizsgálatot. Úzvölgye település térségében 

elkövetett ütlegelés és más erőszakos cselekmények, illetve rongálás és lopás miatt 

nyomoznak.  

 

Újra meghallgatja Borbolyt a bíróság 
2019. május 23. – szekelyhon.ro 

Az egymást váltó bírák, illetve a Román Hírszerző Szolgálatnak (SRI) a bűnvádi eljárásban 

játszott szerepét tisztázni hivatott próbálkozások eredményezte halasztások után várhatóan 

újrakezdődik a Borboly Csaba és tizenkét másik személy ellen indult büntetőper bizonyítási 

eljárása.  

 

Rigó: Ha jól megy az országnak, azt a kulturális intézményeknek is érezniük kell 
2019. május 23. – Felvidék Ma, bumm.sk, Új Szó 

„Ha jól teljesít az ország, azt a kulturális intézményeknek és minden támogatási 

célcsoportnak meg kellene éreznie” – vélekedik Rigó Konrád (Most-Híd) kulturális 
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államtitkár. Hozzátette, ha ez nem történik meg, ne csodálkozzunk, hogy tiltakoznak a 

művészek. „Hiszen a túlélésükről van szó” – fűzte hozzá. Rigó emellett teljesen 

természetesnek és hasznosnak tartja, hogy a demokratikus társadalomban mindenki 

kinyilváníthatja a véleményét, ha ezt kulturáltan teszi. A kulturális minisztérium jelentősen 

lefaragta a költségvetési szerveteknek szánt, úgynevezett prioritást élvező projektek idei 

keretösszegét. A támogatás jelentős csökkentése érintené például a Szlovák Nemzeti Galériát, 

a Kunsthallét és a Szlovák Nemzeti Múzeumot is. 

 

Ünnepeljünk a felvidéki Mária Rádióval 
2019. május 23. – Ma7.sk 

Megalakulásának 7. évfordulójáról a komáromi Szent Anna kápolnában május 26-án, 

vasárnap 18 órakor kezdődő ünnepi szentmisén emlékezik meg a felvidéki Mária Rádió. 

Előtte 17 órától pedig Boráros Imre Kossuth-díjas színművész mutatja be az alkalomra 

készített Felvidéki magyarok litániája című zenés-irodalmi összeállítását, melyben zenei 

munkatársként Apagyi László működik közre. 

 

Kétszázezer dinár értékű könyvcsomag a Zentai Gimnáziumnak 
2019. május 23. – Vajdaság MA, Pannon RTV 

Ünnepélyes keretek között adták át ma délután a Zentai Gimnáziumban azt a kétszázezer 

dinár összértékű könyvcsomagot, amelyet a Magyar Kormány, a Miniszterelnökség 

Nemzetpolitikai Államtitkársága és a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. a Magyar Nemzeti 

Tanács közreműködésével ajándékozott az intézménynek. 

 

Pásztor: Nem a kisebbség létszáma a mérvadó 
2019. május 23. – Magyar Szó 

A Konrad Adenauer Alapítvány szervezésében a régióban élő német nemzeti kisebbség 

helyzetéről tartottak nemzetközi konferenciát ma Zomborban, a történelmi vármegyeháza 

dísztermében. A rendezvény hazai és külföldi résztvevői a rendezőt képviselő Norbert 

Beckermann-Dierkes fölkérésére egyperces néma felállással tisztelegtek a másfél órával 

korábban ugyanott búcsúztatott, hirtelen elhunyt, zombori városi képviselő-testületi elnök, 

Zoran Parčetić emléke előtt. 

 

Lakott területeket is veszélyeztetnek az áradó folyók Kárpátalján 
2019. május 23. – MTI, hirado.hu  

Lakott területeket is veszélyeztetnek Kárpátalján a harmadik napja tartó esőzés 

következtében megáradt folyók, amelyek csütörtök reggelig a megye hat járásának 25 

településén okoztak károkat, elsősorban a Borzsa, Ung és Latorca völgyében. A Kárpátalja 

megyei katasztrófavédelmi hatóság csütörtök délelőtti közlése szerint összesen 31 lakóház, 71 
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másfajta ingatlan és 820 hektár mezőgazdasági  terület került víz alá. Egy hidat lerombolt, 

hatot pedig megrongált az áradás, de jelentős károk keletkeztek az árvízvédelmi 

létesítményekben is. Ugyancsak le kellett zárni a Munkácsot az Ivano-Frankivszk megyei 

Rohatinnal összekötő főút egy szakaszát, mert víz alá került. 

 

Európa Tanács: a Velencei Bizottság foglaljon állást az ukrán nyelvtörvényről 
2019. május 23. – MTI, Magyar Nemzet  

Az Európa Tanács Parlamenti Közgyűlése Monitoring Bizottságának elnöke levelében kérte a 

Velencei Bizottság állásfoglalását  a közelmúltban elfogadott  ukrán nyelvtörvényről - közölte 

a strasbourgi székhelyű Európa Tanács (ET) csütörtökön. Petro Porosenko leköszönő ukrán 

elnök május közepén hirdette ki a kijevi parlament által április 25-én elfogadott 

nyelvtörvényt, amely ellen több ízben hevesen tiltakoztak a kárpátaljai magyar szervezetek, 

mert szerintük felszámolja a kisebbségek valamennyi eddigi nyelvi jogát. A jogszabállyal 

szembeni kisebbségi tiltakozások oka, hogy a törvény a magánbeszélgetéseket és a vallási 

szertartásokat leszámítva gyakorlatilag mindenhol kötelezővé teszi az ukrán nyelv 

használatát, valamint az ukrán nyelv, illetve a szabályok megsértéséért való jogi felelősségre 

vonást, bírságot, a nemzeti szimbólumok meggyalázása esetén akár börtönbüntetést is 

kilátásba helyez. 

 

Fedinec: nagy elmozdulást hozhat Ukrajnában egy előrehozott választás 
2019. május 23. – karpatalja.ma 

Nagy elmozdulást hozhat Ukrajnában egy előrehozott választás a két napja megválasztott 

államfő Volodimir Zelenszkij javára – vélekedett Fedinec Csilla Ukrajna-szakértő az M1 

aktuális csatorna szerda esti műsorában. Az ukrán államfő hétfői beiktatásakor mondott 

beszédében jelentette be, hogy feloszlatja a parlamentet. Fedinec Csilla elmondta, jelenleg 

arról van vita, hogy törvényesen működött-e az elmúlt években a parlamenti többség. 

 

Hatályba lépett az ukrán elnök rendelete a parlament feloszlatásáról 
2019. május 23. – karpatalja.ma 

Hatályba lépett csütörtökön Volodimir Zelenszkij ukrán elnök rendelete a parlament 

feloszlatásáról és az előrehozott választás dátumáról, miután a dokumentum megjelent a 

hivatalos közlönynek számító Urjadovij Kurjer című kormánylapban. A rendeletben az 

államfő a rendkívüli parlamenti választást július 21-re írta ki. Natalja Bernacka, a Központi 

Választási Bizottság (CVK) titkára még korábban kijelentette, hogy az elnöki rendelet 

kihirdetését követő napon kezdetét veszi a választási folyamat, amelyet már semmilyen 

bírósági döntés nem állíthat le – emlékeztetett az Ukrajinszka Pravda hírportál. 
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Miniszterelnök-helyettesi látogatás: hamarosan megkezdődik a várdaróci 
kultúrotthon felújítása 
2019. május 23. – Képes Újság 

 Kedden a Bellyei járásba látogatott Predrag Štromar, a horvát kormány építésügyi és 

tervezési minisztere, miniszterelnök-helyettes, aki személyesen kézbesítette a várdaróci 

kultúrotthon felújítására jóváhagyott összeget tartalmazó támogatási szerződést. A 

miniszterelnök-helyettes kíséretében volt Jankovics Róbert parlamenti képviselőnk is. 

 

Megalakultak az első kisebbségi önkormányzatok 
2019. május 23. – Képes Újság 

A május 5-én lezajlott kisebbségi önkormányzati választásokon a HMDK történelmi sikert ért 

el. A szervezetnek országos szinten a képviselői helyek 85%-át sikerült megszereznie, Eszék-

Baranya megyében a 96%-át, a 38 önkormányzatból 33-at a HMDK vezet. Az első két 

kisebbségi önkormányzat Pélmonostoron és Eszéken alakult meg. 

 
Indul a gazdaságfejlesztési program újabb köre 
2019. május 23. – Képes Újság 

Kopácson hirdették meg a gazdaságfejlesztési támogatások újabb pályázati körét. Ezúttal 

eszközbeszerzésre, vállalkozásfejlesztésre és mezőgazdasági beruházásokra lehet majd 

pályázni. A magyar kormány a HMDK vidék- és gazdaságfejlesztési stratégiája alapján hét 

elején hirdette meg negyedik horvátországi gazdaságfejlesztési pályázatát. A horvátországi 

magyarság szülőföldön való megmaradását segíteni kívánó pályázati lehetőséget Kis-Parciu 

Péter, a magyar Külgazdasági és Külügyminisztérium határ menti gazdaságfejlesztésért 

felelős helyettes államtitkára jelentette be Kopácson. 

 
 

Elektronikus sajtó 

 

Határok nélkül  

2019. május 23. – Kossuth Rádió 

 

Az Úz-völgyi magyar haditemető önkényes elfoglalása és román keresztek állítása részévé vált 

az EP-kampánynak, és felerősítette a Romániában, - az utóbbi időben tapasztalt - 

magyarellenességet. A legújabb fejleményekről számol be Oláh-Gál Elvira. 
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A Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) a bukaresti kormányt teszi felelőssé az 

Úz-völgyi katonatemető körüli helyzet elmérgesedéséért, emiatt mától nem támogatja a 

kormányt és a kormánykoalíció egyetlen kezdeményezését sem – tudatta a párt  csütörtöki 

hírlevelében. Marosvásárhelyi tudósítónk Erdei Edit Zsuzsanna telefonon érte utol Kelemen 

Hunor pártelnököt.  

 

Végleges bírósági ítéletet, érintettként, csak tudomásul vehetünk, - nyilatkozta Horváth Anna 

arra reagálva, hogy két év felfüggesztett börtönre ítélte a legfelsőbb bíróság, jogerősen. 

Kolozsvár volt alpolgármesterét a pénzmosás vádja alól felmentették, befolyással való 

üzérkedésért kapta a felfüggesztett börtönbüntetést.  Mielőtt a korrupcióellenes ügyészség  

2016 októberében nyomozást indított Horváth Anna ellen, a Román Hírszerző Szolgálat 

nemzetbiztonsági okokra hivatkozva több hónapon át megfigyelte, és egy kávéházi 

beszélgetésének a hangfelvétele alapján jártak el ellene. Horváth Anna az Európai Emberjogi 

Bírósághoz fordul az igazáért. Szilágyi Szabolcs interjúja. 

 

Horváth Anna közölte, lemond a városi tanácsosi mandátumáról. Bejelentette azt is, hogy 

mától a Sapientián működő Kolosváry Bálint Jogtudományi Kutatókönyvtárban a teljes 

peranyaga elérhető lesz.  

 

Szlovákiában május 25-én, szombaton tartják az európai parlamenti választásokat. A 

Szlovákiai Magyar Társadalmi és Közművelődési Szövetség, ismertebb nevén a Csemadok 

Országos Elnöksége arra kéri tagságát, hogy vegyenek részt a választáson. Haják Szabó Mária 

összeállítása.  

 

A temerini magyarok emlékfalat állítottak az első világháborúban elesettek emlékére. Az 

eseményről Ternovácz István küldött összeállítást. 

 

Eldőlt, hogy Ukrajnában idén az oktatás nyelvéből is tehetnek vizsgát a nemzetiségi 

nyelveken oktató iskolák elemi tagozatát befejező kisdiákok, vagyis a kárpátaljai magyar 

iskolák 4. osztályát végző gyerekek az ukrán nyelv mellett a matematika helyett, 

vizsgázhatnak  magyar nyelvből. Iváncsik Attila összeállítása. 

 

A Magyar Nemzeti Tanács a magyar identitást erősítő és fejlesztő közoktatási programban 

könyvcsomagokat adott át vajdasági gimnáziumoknak és középiskoláknak, ahol magyar 

nyelven is folyik tanítás. Németh Ernő összeállítása a szabadkai Zeneiskolában, az átadáson 

készült. Először Jerasz Anikót, az MNT végrehajtó bizottságának elnökét halljuk.  
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Május 19-én kezdődött a TESZT, azaz Temesvári Eurorégiós Színházi Találkozó. A Csiky 

Gergely Színház az idei TESZT-re sokkal nagyvonalúbb tervekkel készült, mind ami 

megvalósult, amelynek fő oka, hogy csökkent a támogatás, illetve annak ütemezése sem 

követte a program előkészületeit. A részletekről Lehőcz László először Balázs Attila 

színházigazgatót kérdezte. 

 

Palócföldi Táncház Találkozón éltették a hétvégén kézművesek, viseletkészítők 

néptánccsoportok és énekesek az egyetemes magyar népi kultúrát és vitték színpadra 

palócföld folklórkincseit. A salgótarjáni sportcsarnokban készült Tarnóczi László riportja. 

 

 

 


