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Nyomtatott és online sajtó 
  

 

Orbán: rekordrészvétel mellett rekordgyőzelmet arattunk 
2019. május 26. – MTI, 888.hu, hirado.hu, Magyar Hírlap, Magyar Nemzet, TV2, Origo  

Korszakos és rekordgyőzelemnek nevezte a Fidesz-KDNP európai parlamenti (EP-) választási 

eredményét Orbán Viktor vasárnap este. "Nekünk Brüsszelben is Magyarország lesz az első" - 

ígérte a miniszterelnök, a Fidesz elnöke a kormánypártok választási eredményváró 

központjánál, a Bálna előtti téren. "Rekordrészvétel mellett rekordgyőzelmet arattunk. 

Mindannyian tudjuk, hogy a népvándorlással és a migrációval egy új korszak kezdődött az 

európai politikában, tehát nyugodtan mondhatjuk: korszakos győzelmet arattunk" - jelentette 

ki a kormányfő. Orbán Viktor köszönetet mondott azoknak, akik úgy döntöttek, hogy 

Magyarország maradjon magyar ország, Európa maradjon az európaiaké. A pártelnök-

miniszterelnök azt is kiemelte, hogy a magyaroknak különösen fontos az európai választás, ez 

a nemzetegyesítés nagy, vissza nem térő lehetősége, mert a határon túli magyar közösségek is 

"ott lesznek majd velünk Brüsszelben, és együtt fogjuk majd képviselni a teljes magyar 

nemzet érdekeit". 

 

Semjén: nagyon magas volt a részvétel 
2019. május 26. – MTI, hirado.hu, origo.hu, Lokál, Magyar Nemzet   

Nagyon magasnak minősítette az európai parlamenti (EP-) választás részvételi arányát 

Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes, a KDNP elnöke vasárnap nem sokkal a szavazókörök 

zárása után újságíróknak.  Semjén Zsolt a kormánypártok eredményvárójának helyszínén, a 

budapesti Bálna rendezvényközpontban köszönetét tolmácsolta "minden magyarnak". 

Kiemelte: nagyszerű dolog, hogy ennyivel többen elmentek voksolni, mint korábban, ez 

nyilvánvalóan nagy legitimációt ad a megválasztott képviselőknek. A nemzetpolitikáért 

felelős miniszterelnök-helyettes külön megköszönte a határon túli magyarok - köztük a 

vajdaságiak és a kárpátaljaiak - részvételét és szavazatait. "Egy nemzethez tartozunk, 

köszönöm nekik is, hogy nemzethűségről tanúságot téve ők is részt vettek a mostani 

voksoláson." 

 

Semjén: Szerbia legelkötelezettebb barátja Magyarország 
2019. május 26. – MTI, hirado.hu, Origo, Demokrata, Pannon RTV, Magyar Nemzet, Pesti 

Srácok 

Szerbia legelkötelezettebb barátja Magyarország, a magyar kormány mindent megtesz azért, 

hogy Szerbia előnyös európai uniós csatlakozási szerződést köthessen – mondta Semjén Zsolt 

miniszterelnök-helyettes vasárnap a kívülről felújított szentendrei szerb ortodox 

székesegyházban. A szent liturgia után, amelyet Irinej pátriárka, a Szerb Ortodox Egyház 

vezetője celebrált, a miniszterelnök-helyettes arról beszélt, hogy Szerbia és Magyarország 

között régóta nem volt olyan „bizalmi, baráti” az együttműködés, mint most „Ez így van 
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rendjén, hiszen mind a szerb, mind a magyar nép évszázadokon át védte a keresztény 

Európát” – tette hozzá. Semjén Zsolt kitért arra, hogy a Fidesz-KDNP európai parlamenti 

választási listáján szerepel egy szerb állampolgár, aki nemcsak a szerbiai magyarságot, hanem 

Szerbiát és Szerbia uniós csatlakozását is képviselni fogja az Európai Parlamentben. 

 

Potápi: meg kell védeni a nemzetet 
2019. május 26. – MTI, hirado.hu, Origo, 888.hu, Demokrata, Magyar Nemzet, Hír Tv, Lokál 

Az országot 1100 éven át védelmező hősökhöz hasonlóan nekünk sincs más feladatunk, mint 

megvédeni határainkat, Magyarország területi épségét és a nemzetet – mondta a 

Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára vasárnap a Tolna megyei 

Kismányokon, a hősök napja alkalmából tartott megemlékezésen. Potápi Árpád János a 

vasárnapi EP-választásra utalva hozzátette: nekünk az ország megvédéséért nem kell 

fegyveresen harcba vonulnunk, politikai eszközökkel, békés körülmények között tudjuk ezért 

tenni. Úgy fogalmazott: „A hősök példát akartak mutatni, és ha reménytelennek tűnt is a 

harc, meghozták az áldozatot; nekünk ugyanezt kell tennünk, védenünk a magyar nemzet 

egységét, kultúráját, keresztény gyökereinket”. Köszöntőjében arra kért mindenkit, hogy 

„menjen el szavazni, és támogassa a nemzeti erőket”.  

 

Tájházat avattak fel Hertelendyfalván 
2019. május 26. – MTI, Magyar Nemzet, Hír TV, origo.hu, Pannon RTV, Origo, Magyar Szó 

A nemzeti identitás megőrzéséhez a kultúra és az oktatás mellett az olyan intézmények 

támogatására is szükség van, amelyek hozzájárulnak az identitásmegőrzéshez. Ezt 

hangsúlyozta Potápi Árpád János magyar nemzetpolitikai államtitkár szombaton a dél-bánáti 

Hertelendyfalván, a Tamási Áron Székely-Magyar Művelődési Egyesület tájházának 

avatóünnepségén. A Tamási Áron Székely-Magyar Művelődési Egyesület melletti házat 

anyaországi támogatásból építették fel. Az oda került tárgyi emlékek a Bukovinából 

idetelepült elődök emlékét őrzik. Az építkezésben sok helyi vett részt, a padlásokról és 

fészerekből pedig sok értékes tárgy került elő. Potápi Árpád János, a Miniszterelnökség 

nemzetpolitikáért felelős államtitkára kiemelte: „(…) ez a magyarság mindig is bizonyította, 

hogy élni akar és meg fog maradni. Ennek egy újabb bizonyítéka az, hogy elkészült ez a 

tájház, itt Hertelendyfalván.” 

 

Romániában előretört a jobbközép ellenzék és az RMDSZ is képviselethez jutott 
2019. május 27. – MTI, hirado.hu   

Romániában a jobbközép ellenzéki pártok előretörését hozta a vasárnapi európai parlamenti 

(EP-) választás, amelyen a példátlanul magas részvétel ellenére a Romániai Magyar 

Demokrata Szövetségnek (RMDSZ) is sikerült átlépnie az ötszázalékos bejutási küszöböt. A 

központi választási bizottság (BEC) hétfő reggelig a szavazatok 96,7 százalékát dolgozta fel. 

Az EP-választást az európai néppárti tagsággal rendelkező, ellenzéki Nemzeti Liberális Párt 

(PNL) nyerte, amely a voksok 26,8 százalékát szerezte meg, míg a bukaresti kormány vezető 

erejét képező Szociáldemokrata Pártra (PSD) a szavazatok 23,4 százalékát adták.  Az RMDSZ 
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immár biztosra veheti, hogy sikerült képviselethez jutnia az EP-ben. A voksok 5,45 százalékát 

megszerezve a magyar érdekképviselet legalább egy képviselőt küldhet az EP-be. 

 

Kelemen Hunor: az erdélyi magyarságnak erős hangja lesz az EP-ben 
2019. május 26. – MTI, Krónika, transindex.ro, maszol.ro 

Kelemen Hunor a vasárnapi európai parlamenti választás urnazárását követően Kolozsváron 

kijelentette: az exit poll adatok azt jelentik, hogy az erdélyi magyarságnak erős hangja lesz az 

Európai Parlamentben. A szövetség elnöke szerint az RMDSZ kiegyensúlyozott és határozott 

álláspontot fog képviselni a következő ciklusban is az uniós törvényhozásban. Kelemen 

Hunor az RMDSZ kincses városi elnöki hivatalában rendezett eredményvárón úgy vélekedett: 

ha a hivatalos választási eredmények visszaigazolják a közvélemény-kutató intézetek 

becslését, akkor az alakulat 440-460 ezer szavazatot szerezhetett abszolút számokban. A 

politikus ezt nagyon jó eredménynek nevezte. 

 

Szlovákiában alacsony részvétel mellett a liberálisok győztek, az MKP és a Most-
Híd nem szerzett mandátumot 
2019. május 26. – MTI, Webrádió, Magyar Nemzet, Transindex, Felvidék Ma, Új Szó 

Szlovákiában alacsony részvétel mellett két, koalíciós listán induló, parlamenten kívüli 

liberális párt, a Progresszív Szlovákia (PS) és az Együtt (Spolu) nyerte az európai parlamenti 

(EP-) választásokat - derült ki a szombaton tartott voksolás vasárnap este közzétett hivatalos 

eredményeiből, amelyek szerint a felvidéki magyar választók voksaiért küzdő tisztán magyar 

párt, a Magyar Közösség Pártja (MKP) és szlovák-magyar párt, a Most-Híd sem szerzett 

mandátumot. Az ország történetének negyedik EP-választásán az uniós tagállamok átlagához 

képest alacsony, 22,74 százalékos volt a részvételi arány, ugyanakkor jelentősen meghaladta 

az öt évvel ezelőtti összeurópai negatív rekordot, amikor a választóknak csupán 13 százaléka 

járult az urnákhoz Szlovákiában. A mostani részvételi arány egyben az eddigi legmagasabb 

volt a szlovák EP-választásokon. 

 

Kárpátalja Kincsei - Fotókiállítás a Magyarság Házában 
2019. május 24. – MTI, Magyar Nemzet, karpatalja.ma  

A kárpátaljai magyarság örök példát szolgáltat arra, hogy a többségi nemzet tengerében 

miként kell élni akarni, soha fel nem adni, pozitívan a jövőbe nézni - mondta a 

Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős miniszteri biztosa a Kárpátalja Kincsei című 

kiállítás megnyitóján a fővárosi Magyarság Házában pénteken. Mint Szilágyi Péter 

fogalmazott, a Perl János képeiből rendezett tárlaton látható fotók ízelítőt adnak Kárpátalja 

esszenciájából. A képeken megelevenednek a régió történelmi emlékhelyei, köztük a 

munkácsi vár, a Vereckei Emlékmű, a természeti kincsek, de Perl János megörökítette a 

hagyományos népi mesterségek űzőit, így a szövőnőt, a bodnárt, a borászt, a bőrdíszművest, a 

fazekast is. "A kiállítás tematikáját tekintve a kárpátaljai magyarság pilléreire épül: a 

történelem, a hagyomány, a vallás és az oktatás egységére. Azokra az alapokra, amelyeket 

kisebbségi léte ellenére máig megőrzött a közösség" - szögezte le a miniszteri biztos. Kiemelte, 

hogy a kárpátaljai magyarság mindenkor számíthat az anyaország támogatására. 
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KCSSZ-elnök: példaértékű a magyar családpolitika 
2019. május 24. – MTI, hirado.hu, Magyar Nemzet, Lokál 

Példaértékű a magyar családpolitika, éppen ezért az egész Kárpát-medencében szükséges a 

népszerűsítése – mondta a Kárpát-medencei Családszervezetek Szövetségének (KCSSZ) 

hétvégén megválasztott új elnöke az M1 aktuális csatornán pénteken. Márton Zsuzsanna 

hozzátette: a többgyermekes családmodell nemcsak demográfiai, hanem személyiségfejlődési 

szempontból is fontos, egykeként sokkal nehezebb megtanulni megosztani az anyagi és 

szellemi javakat, mint egy többgyerekes család tagjaként. A szervezet által olyan embereket 

ismert meg, akik már több évtizede a Kárpát-medencei magyar összefogásért dolgoznak, az ő 

tapasztalatukat pedig „forradalmi lendülettel és marketing alapú szemlélettel” kívánja 

kiegészíteni – mondta. 

 

Tizenkét erdélyi településen kétnyelvűsíti kommunikációját az egyik áruházlánc 
2019. május 24. – Krónika, maszol.ro 

Május végétől 12 erdélyi településen kétnyelvűsíti kommunikációját a Penny üzletlánc az 

Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács (EMNT) által április közepén meghirdetett, a kereskedelmi 

kétnyelvűséget népszerűsítő kampányának hatására. Az EMNT pénteki tájékoztatása szerint 

Nagykárolyban, Kovásznán, Gyergyószentmiklóson, Margittán, Csíkszeredában, 

Székelyudvarhelyen, Nagyszalontán, Sepsiszentgyörgyön, Szovátán, Marosvásárhelyen, 

Kézdivásárhelyen és Érmihályfalván is kétnyelvűsíti kommunikációját a Penny üzletlánc. A 

német tulajdonban lévő diszkontáruház-lánc azután hozta meg döntését, hogy az Erdélyi 

Magyar Nemzeti Tanács képviselői írásban és személyesen is erre kérték a helyi 

üzletvezetőket. 

 

Székely gazdák jutnak magyar állami támogatáshoz: a termelést, feldolgozást és 
értékesítést szeretnék integrálni 
2019. május 24. – Krónika 

Egy hónap áll a székelyföldi gazdák rendelkezésére, hogy benyújtsák mezőgazdasággal 

kapcsolatos pályázataikat a magyar kormányzati forrásokból működő Pro Economica 

Alapítványhoz. A mezőségi igénylések tapasztalatait felhasználva az új kiírásokat több 

területen is módosították. Kozma Mónika, az alapítvány vezetője szerint a Székelyföldön az 

elsődleges cél a mezőgazdasági termelés integrálása gazdák és feldolgozók között. 

 

A PSD főtitkára szerint a halottak ügye szent, ezért megoldás kell az úzvölgyi 
temetőbotrányra 
2019. május 24. – Krónika 
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A kormányzó román Szociáldemokrata Párt (PSD) főtitkára szerint „kötelező” módon 

megoldást kell találni az úzvölgyi katonatemető kapcsán felmerült problémára, mégpedig a 

helyi hatóságok és a kormány beavatkozásával. Codrin Ştefănescu annak kapcsán foglalt 

állást az ügyben, hogy az RMDSZ csütörtökön bejelentette: a bukaresti kormányt teszi 

felelőssé az úzvölgyi katonatemető körüli helyzet elmérgesedéséért, emiatt már nem 

támogatja a kormányt és a kormánykoalíció egyetlen kezdeményezését sem. A PSD politikusa 

a Mediafax hírügynökségnek úgy nyilatkozott, ki kell vizsgálni, miként fajulhatott incidenssé 

az úzvölgyi temető ügye, és mindent el kell követni a helyzet normalizálásáért. 

 

Harcolni és építeni – Bocskai-díjjal tüntette ki Balog Zoltán miniszterelnöki 
biztost a Sapientia egyetem Kolozsváron 
2019. május 24. – MTI, Krónika, maszol.ro 

Bocskai-díjjal tüntette ki Balog Zoltán miniszterelnöki biztost, a Polgári Magyarországért 

Alapítvány Kuratóriumának elnökét pénteken Kolozsváron a magyar állam által fenntartott 

Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem (EMTE). A kitüntetést a kolozsvári kar Mátyás 

királyról elnevezett aulájában adták át az egyetem szenátusának a rendkívüli ülése 

alkalmával. Balog Zoltán Bocskai István fejedelmet és a Bibliát idézve jelentette ki 

meggyőződését, hogy harcolni és építeni kell. Úgy vélte: a szellemi harcot a magyar nemzet 

egysége és nem részekre szakítottsága kell hogy meghatározza. Büszkeséggel említette a 

minisztersége idején kialakított Kárpát-medencei felsőoktatási teret, amelyet tudatosan úgy 

építettek ki, hogy az egyetemek ne a budapesti központhoz, hanem egymáshoz 

kapcsolódjanak. 

 

Lemondott kolozsvári tanácsosi mandátumáról Horváth Anna, Kinizsi Zoltán 
vette át a helyét 
2019. május 24. – MTI, Krónika, transindex.ro, maszol.ro, Bihari Napló 

Lemondott kolozsvári önkormányzati képviselői mandátumáról Horváth Anna, a kincses 

város korábbi alpolgármestere, miután szerdán két év felfüggesztett börtönbüntetésre ítélte, 

és politikai jogainak gyakorlásától is eltiltotta a román legfelsőbb bíróság. Horváth Anna 

írásban nyújtotta be lemondását, és nem vett részt a kolozsvári önkormányzati testület 

pénteki rendkívüli ülésén. Emil Boc polgármester az ülésen elmondta: nem kommentálta és 

ezután sem fogja kommentálni a legfelsőbb bíróság jogerős ítéleteit, de tartozik azzal, hogy 

nyilvánosan mondjon köszönetet azért a munkáért, amit Horváth Anna tett a kolozsvári 

közösségért. A polgármester a Horváth Anna által felvetett gondolatokért és az általa 

kezdeményezett és fenntartott közpolitikákért mondott köszönetet. 

 

Akár 15 ezer eurós támogatásokra is pályázhatnak a székelyföldi gazdák 
2019. május 24. – transindex.ro 

Már benyújthatják a székelyföldi gazdák pályázataikat a Pro Economica Alapítvány által 

meghirdetett 15 ezer euró (70 ezer lej) értékű vissza nem térítendő támogatásokra. A 

pályázati felhívást május 21-én tették közzé, a támogatás igénybevételére vonatkozó 
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https://kronika.ro/erdelyi-hirek/harcolni-es-epiteni-n-bocskai-dijjal-tuntette-ki-balog-zoltan-miniszterelnoki-biztost-a-sapientia-egyetem-kolozsvaron
https://kronika.ro/erdelyi-hirek/harcolni-es-epiteni-n-bocskai-dijjal-tuntette-ki-balog-zoltan-miniszterelnoki-biztost-a-sapientia-egyetem-kolozsvaron
https://kronika.ro/erdelyi-hirek/lemondott-kolozsvari-tanacsosi-mandatumarol-horvath-anna-kinizsi-zoltan-vette-at-a-helyet
https://kronika.ro/erdelyi-hirek/lemondott-kolozsvari-tanacsosi-mandatumarol-horvath-anna-kinizsi-zoltan-vette-at-a-helyet
http://penzcsinalok.transindex.ro/lokalis/20190524-akar-15-ezer-euros-tamogatasokra-is-palyazhatnak-a-szekelyfoldi-gazdak
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pályázatok benyújtásának határideje egy hónap (június 21.). A pályázati felhívás egyik 

különlegessége, hogy nem csak jogi, hanem magánszemélyek is igényelhetik a forrásokat. A 

magyar kormány által finanszírozott gazdaságfejlesztési program részeként lehívható 

pályázati összegek mezőgazdasági erőgépek, traktorok, valamint kapcsolható mezőgazdasági 

eszközök megvásárlását teszik lehetővé. De vásárolhatóak a támogatásból egyéb, a 

mezőgazdasági művelésben és termelésben használt berendezések, gépek, felszerelések is, 

valamint telepítésre alkalmas oltványok, csemeték, de még tenyészállatok is. A cél, hogy a 

gazdák a vissza nem térítendő támogatásból növeljék a technológiai felszereltségi szintjüket 

és a termelési kapacitásaikat. A pályázati lehetőségről Kozma Mónikát, a Pro Economica 

Alapítvány ügyvezető igazgatóját kérdezték. 

 

Oltean Csongor gyűlöletkeltés miatt feljelentette George Simiont  
2019. május 24. – transindex.ro, maszol.ro, Krónika 

Gyűlöletkeltés miatt feljelentést tett az úzvölgyi temetőben provokáló George Simion román 

EP-képviselőjelölttel szemben Oltean Csongor, az RMDSZ EP-képviselőjelöltje. George 

Simion a Radio România Actualităţi szerdai műsorában félreérthetetlen módon szított 

gyűlöletet az erdélyi magyar közösséggel szemben, ezért Oltean Csongor, az RMDSZ EP-

képviselőjelöltje feljelentést tett, kiemelve: „kínos, hogy a román jelöltnek csupán ennyire 

futja”. Oltean Csongor leszögezte: ebből az akcióból is egyértelműen látszik, hogy Gerorge 

Simion megélhetési provokátor, aki abból próbál politikai tőkét kovácsolni, hogy a magyar 

közösséget támadja.  

 

A Bákó megyei rendőrség részleteket közölt az úzvölgyi eset kapcsán elindított 
nyomozásról  
2019. május 24. – transindex.ro 

Az úzvölgyi eset kapcsán kihallgatott László Antal csíkszentmártoni alpolgármester ügyével 

kapcsolatban közölt részleteket a Bákó megyei rendőrség. A rendőrség közleményében azt 

írja, hogy bákói bűnügyi nyomozók és helyszínelők a Hargita Megyei Rendőr-felügyelőség 

támogatásával és a moinești-i bíróság mellett működő ügyészség koordinálása mellett 

csütörtök reggel öt házkutatást hajtottak végre, olyan személyeknél, akiket Úzvölgye 

környékén elkövetett ütlegeléssel vagy más erőszakos cselekményekkel, illetve rongálás és 

lopás vádjával gyanúsítanak. Ezek közül egyet Bákó megye területén, négyet pedig Hargita 

megyében. Az egyik személy, akinél házkutatást tartottak, László Antal volt. A rendőrség 

közleménye szerint a házkutatások nyomán a rendőrök tárgyi bizonyítékot gyűjtöttek be a 

nyomozás folytatásához.  

 

Ludovic Orban szerint álhír, hogy az RMDSZ nem támogatja a PSD-ALDE 
koalíciót  
2019. május 24. – transindex.ro 

Álhírnek minősítette pénteken Ludovic Orban, a Nemzeti Liberális Párt (PNL) elnöke azt a 

hírt, amely szerint az RMDSZ nem támogatja tovább a Szociáldemokrata Párt (PSD) - 
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http://itthon.transindex.ro/?hir=55589
http://itthon.transindex.ro/?hir=55594
http://itthon.transindex.ro/?hir=55594
http://itthon.transindex.ro/?hir=55599
http://itthon.transindex.ro/?hir=55599
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Nemzeti Liberális Párt (PNL) koalíciót. Orban szerint ez a 'kampányhír' csak arra jó, hogy az 

RMDSZ és a kormánykoalíció viszonyával 'erősen elégedetlen' magyar szavazókban "azt az 

illúziót keltsék", hogy Kelemen szakított Dragneával. 'A magam részéről majd akkor hiszem el 

ezt a szakítást, ha az RMDSZ megszavazza majd azt a bizalmatlansági indítványt, amelyet az 

európai választások után a PNL benyújt a kormány ellen' - nyilatkozta Orban.  

 

Pert vesztett Dan Tanasă, marad a Székely Mikó Kollégium felírat  
2019. május 24. – transindex.ro, szekelyhon.ro 

A sepsiszentgyörgyi Polgármesteri Hivatal közleményben tájékoztat, hogy megnyerte a helyi 

önkormányzat azt a pert, amelyet a Székely Mikó Kollégium homlokzatán szereplő felirat 

miatt indított Dan Tanasă. A magyar nyelvű feliratról régi fényképek és képeslapok 

tanúsítják, hogy eredetileg is ott volt az épület parkra néző homlokzatán. A romániai jogrend 

szerint, amennyiben műemlékről van szó, annak eredeti állapotát kell visszaállítani, 

megőrizni. Tavaly októberben került sor a per első tárgyalására, Sepsiszentgyörgy 

Önkormányzata ma megkapta a végleges bírósági döntést, melynek értelmében marad 

eredeti, régi állapotában a felirat: SZÉKELY MIKÓ KOLLÉGIUM. 

 

Kelemen Hunor: az Európai Parlamentből kimaradni történelmi vétek – interjú  
2019. május 24. – maszol.ro 

A kormánypártokkal való szakítást előidéző úzvölgyi temető ügyében az RMDSZ nem fogad el 

kompromisszumot – jelentette ki a Maszolnak adott kampányvégi interjúban Kelemen 

Hunor. A szövetségi elnök szerint az erdélyi magyar közösséget, és nem az RMDSZ-t büntetik 

azok, akik a vasárnapi európai parlamenti választásokon távolmaradásukkal vagy 

átszavazással leckéztetnék meg az érdekvédelmi szervezetet a koalícióval való 

együttműködése miatt. „Az Európai Parlamentből kimaradni történelmi vétek. Ha nem 

vagyunk ott, a hangunkat sem hallják” – fogalmazott a politikus.  

 

Az RMDSZ elnöke Traian Băsescuról: a volt államfő „öreg, fáradt, sovén, 
magyarellenes”  
2019. május 24. – maszol.ro 

Traian Băsescu volt államfő, a Népi Mozgalom Pártjának (PMP) EP-listavezetője szerint az 

RMDSZ az EP-választások kudarcától tartva függesztette fel a parlamenti együttműködést a 

kormánykoalícióval, az úzvölgyi magyar-osztrák katonatemetőben történteket pedig csak 

ürügyként használta. A Realitatea TV egyik műsorában elhangzottakra Kelemen Hunor 

RMDSZ-elnök úgy reagált a Mediafaxnak: Băsescu egy „öreg és fáradt” politikus, aki „a 

nyugodt nyugdíjas éveit akarja bebiztosítani az Európai Parlamentben”.  

 

Winkler Gyula: interetnikai konfliktust szülhet az úzvölgyi temetőgyalázás 
2019. május 24. – maszol.ro 

Nem kampánycélból bontotta fel a parlamenti együttműködést a román kormánytöbbséggel 

az RMDSZ, hanem abból a megfontolásból, hogy felhívja a figyelmet egy esetleges 
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http://itthon.transindex.ro/?hir=55600
https://www.maszol.ro/index.php/belfold/112179-kelemen-hunor-az-europai-parlamentb-l-kimaradni-tortenelmi-vetek-interju
https://www.maszol.ro/index.php/belfold/112149-az-rmdsz-elnoke-traian-b-sescurol-a-volt-allamf-oreg-faradt-soven-magyarellenes
https://www.maszol.ro/index.php/belfold/112149-az-rmdsz-elnoke-traian-b-sescurol-a-volt-allamf-oreg-faradt-soven-magyarellenes
https://www.maszol.ro/index.php/belfold/112166-winkler-gyula-interetnikai-konfliktust-szulhet-az-uzvolgyi-temet-gyalazas


 

 

 

Napi Nemzetpolitikai Sajtószemle – 2019. május 27. 
8 

interetnikai konfliktus veszélyeire – jelentette ki pénteken Winkler Gyula európai parlamenti 

képviselő, aki a vasárnapi EP-választáson az RMDSZ-es jelöltlista vezetője is egyben.  

 

Tizenkétezer megtett kilométer után Marosvásárhelyen zárta kampányát 
Vincze Loránt 
2019. május 24. – maszol.ro 

A marosvásárhelyi Kultúrpalotában, a megye RMDSZ-es polgármestereinek megbeszélésén 

zárta kampánykörútját Vincze Loránt, az RMDSZ európai parlamenti képviselőjelöltje, a 

FUEN elnöke.  A Péter Ferenc megyei elnök és Kovács Mihály Levente megyei ügyvezető 

elnök jelenlétében tartott találkozón beszámolt róla: a jelöltek rangsorolását követően 60 

napig kampányolt, ez alatt csapatával 11 600 kilométert tett meg gépkocsival. 126 településen 

jártak, sok helyen többször is, 214 eseményen vett részt, ugyanennyi beszédet tartott, közben 

pedig 150 interjút adott. 47 közlemény és 240 Facebook-bejegyzés készült, bejegyzéseit 1,8 

milliószor látták.   

 

Letöltendő börtön jár a Csíkszentmárton alpolgármestere elleni vádakért 
2019. május 24. – maszol.ro 

Letöltendő szabadságvesztéssel büntetik azokat az úzvölgyi temetővel kapcsolatos 

bűncselekményeket, amelyekkel gyanúsítják Csíkszentmárton alpolgármesterét, de ügyvédje 

szerint az európai parlamenti választásokat követően el fog csendesedni az ügy, és nem lesz 

folytatása. Annál is inkább, mert a vádak nem állnak meg a lábukon.  

 

Tőkésék a választással hozzák összefüggésbe az RMDSZ-nek a koalícióval 
történt szakítását 
2019. május 24. – Krónika 

Az EMNP és az EMNT nem tartja véletlennek az RMDSZ-nek a román kormánykoalícióval 

való szakítása bejelentésének időzítését, és kételkedik „a változtatás valós elhatározását 

illetően”. Tőkés László, az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács (EMNT), valamint Csomortányi 

István, az Erdélyi Magyar Néppárt (EMNP) elnöke pénteken közös nyilatkozatban foglalt 

állást annak kapcsán, hogy az RMDSZ csütörtökön megvonta támogatását a román 

kormánykoalíciótól, a bukaresti kormányt téve felelőssé az úzvölgyi katonatemető körüli 

helyzet elmérgesedéséért. A két politikus a '89-es temesvári eseményeket követő három 

évtized „legkártékonyabb, bűnszövetkezetben működő” politikai alakulatának nevezi a román 

Szociáldemokrata Pártot (PSD). 

 

Év végéig elkészülhet az észak-erdélyi autópályának a román–magyar határig 
tartó szakasza 
2019. május 24. – Krónika 

Elkezdődtek az észak-erdélyi autópálya határmenti, megközelítőleg 5 kilométer hosszú 

szakaszának tulajdonképpeni építési munkálatai – jelentette ki Răzvan Cuc szállításügyi 

miniszter pénteken, a Bihar településen levő építőtelepen. Cuc az építőtelepen jelen levő 
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https://www.maszol.ro/index.php/belfold/112175-tizenketezer-megtett-kilometer-utan-marosvasarhelyen-zarta-kampanyat-vincze-lorant
https://www.maszol.ro/index.php/belfold/112175-tizenketezer-megtett-kilometer-utan-marosvasarhelyen-zarta-kampanyat-vincze-lorant
https://www.maszol.ro/index.php/tarsadalom/112158-letoltend-borton-jar-a-csikszentmarton-alpolgarmestere-elleni-vadakert
https://kronika.ro/erdelyi-hirek/tokesek-a-valasztassal-hozzak-osszefuggesbe-az-rmdsz-nek-a-koalicioval-tortent-szakitasat
https://kronika.ro/erdelyi-hirek/tokesek-a-valasztassal-hozzak-osszefuggesbe-az-rmdsz-nek-a-koalicioval-tortent-szakitasat
https://kronika.ro/gazdasag/ev-vegeig-elkeszulhet-az-eszak-erdelyi-autopalyanak-a-romannmagyar-hatarig-tarto-szakasza
https://kronika.ro/gazdasag/ev-vegeig-elkeszulhet-az-eszak-erdelyi-autopalyanak-a-romannmagyar-hatarig-tarto-szakasza
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újságíróknak elmondta, kormánytámogatást fog nyújtani az építkezési cégeknek, amelyek 

ígéretet tettek, hogy még az idén befejezik a 3C3 jelzésű szakaszt, bár a munkálatok elvégzési 

ideje 15 hónap lenne. 

 

„Mindenkinek a saját körében kell világítania” – átadták a Kölcsey-házat 
Sződemeteren 
2019. május 25. – MTI, Krónika, transindex.ro, Nyugati Jelen 

Ünnepélyes keretek között felavatták szombaton a Szatmár megyei Sződemeteren magyar 

állami támogatással felépített Kölcsey Ferenc-emlékházat és a román vallásügyi 

államtitkárság támogatásával felújított református templomot. A Királyhágómelléki 

Református Egyházkerület (KREK) és a Sződemeteri Református Leányegyházközség által 

szervezett rendezvényre több százan gyűltek össze Kölcsey Ferenc szülőfalujába, melynek ma 

mindössze 43 magyar lakosa van. A szabadban tartott hálaadó istentiszteleten Balog Zoltán 

lelkész, miniszterelnöki biztos hirdette az igét. 

 

Jövő héttől naponta rendeznek rendkívüli tanácsülést székelyföldi 
önkormányzatok az Úzvölgyében 
2019. május 25. – Krónika, transindex.ro, Nyugati Jelen 

A Székelyföldi Önkormányzati Tanács (SZÖT) szombati, Csíkszentmártonban hozott döntése 

értelmében a jövő héttől minden nap rendkívüli tanácsülést tartanak Hargita, Kovászna és 

Maros megyei önkormányzatok az Úzvölgyében, azt üzenve, hogy nem fogadják el a kettős 

mércét. Az RMDSZ székelyföldi önkormányzati képviselőit, polgármestereit, megyei 

tanácsosait tömörítő testület vezetői annak a tiltakozásnak a keretében hozták döntésüket, 

amelyet az Úzvölgye kezdeményező bizottság hívására rendeztek szombat délután 

Csíkszentmárton központjában az úzvölgyi osztrák-magyar katonatemetőben végrehajtott 

illetéktelen beavatkozás, illetve Lászó Antal csíkszentmártoni alpolgármester hatósági 

meghurcolása ellen. 

 

Kézfogás az úzvölgyi temetőért elnevezésű tiltakozó megmozdulást tartottak 
Csíkszentmártonban  
2019. május 25. – transindex.ro, maszol.ro, Bihari Napló, szekelyhon.ro 

Mi nem rontottunk román emberek temetőibe. Mi nem akartunk román emberektől elvenni 

semmit: sem történelmet, sem nyelvet és iskolát, sem zászlót és himnuszt. De azt kérjük, ők 

se nyúljanak hozzá azokhoz az értékekhez, amelyeket ezer esztendeje itt, Erdélyben és a 

Kárpát-medencében mi, magyarok megteremtettünk. A hősök sírjaira való építkezés 

hatalommal való visszaélés és temetőgyalázás, amit le kell állítani! – hangsúlyozta Kelemen 

Hunor Csíkszentmártonban.  

 

Oroszországot, Ausztriát és Németországot is tájékoztatta az MPP az úzvölgyi 
temetőügyről 
2019. május 25. – transindex.ro, maszol.ro 

E
rd

é
ly

 

https://kronika.ro/erdelyi-hirek/bmindenkinek-a-sajat-koreben-kell-vilagitaniar-n-atadtak-a-kolcsey-hazat-szodemeteren
https://kronika.ro/erdelyi-hirek/bmindenkinek-a-sajat-koreben-kell-vilagitaniar-n-atadtak-a-kolcsey-hazat-szodemeteren
https://kronika.ro/erdelyi-hirek/jovo-hettol-naponta-rendeznek-rendkivuli-tanacsulest-szekelyfoldi-onkormanyzatok-az-uzvolgyeben
https://kronika.ro/erdelyi-hirek/jovo-hettol-naponta-rendeznek-rendkivuli-tanacsulest-szekelyfoldi-onkormanyzatok-az-uzvolgyeben
http://itthon.transindex.ro/?hir=55612
http://itthon.transindex.ro/?hir=55612
http://itthon.transindex.ro/?hir=55610
http://itthon.transindex.ro/?hir=55610
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Az úzvölgyi katonai temetőben végzett építkezés mélyen sérti minden olyan nemzetiség ősei 

iránti tiszteletét, amelyeknek halottai a sírkertben nyugszanak – mutat rá a Magyar Polgári 

Párt (MPP) abban a hivatalos levélben, amelyet Németország és Ausztria romániai 

nagyköveteinek, illetve az orosz védelmi minisztérium hadisír-gondozással foglalkozó 

romániai képviselete szakértőjének küldtek el. Ismertetve az úzvölgyi hadi temetőben 

kialakult helyzetet, a levelet aláíró Mezei János pártelnök arról tájékoztatta a címzetteket, 

hogy az építtető dormánfalvi önkormányzat figyelmen kívül hagyta a katonai temetőkre 

vonatkozó államközi egyezményeket, és azzal, hogy régi sírhantokra új kereszteket helyeztek, 

kegyeletsértést követtek el. A levélben arra kéri a címzetteket, hogy országuk nevében 

foglaljanak állást a temetőben történtekkel kapcsolatosan, és érintett félként kezdeményezzék 

a kialakult helyzet tisztázását és a sírkert eredeti állapotának visszaállítását.  

 

Kárpát-medencei szintű pedagógusmódszertani napot tartottak 
Székelyudvarhelyen 
2019. május 25. – szekelyhon.ro 

A külhoni és magyarországi pedagógusok közti tapasztalatcsere, a kapcsolatteremtés és a 

kutatásokon alapuló közös oktatásfejlesztés volt a célja annak a Nemzetstratégiai 

Kutatóintézet által lebonyolított Kárpát-medencei szintű projektnek, amelynek pénteken 

tartották a záróképzését a Székelyudvarhelyi Egyetemi Központban. A projekt egyik 

legfontosabb célja az volt, hogy magyarországi, erdélyi, délvidéki, felvidéki és kárpátaljai 

szakemberekkel együtt dolgozva egységes módszertant állítsanak össze az említett 

területeken oktató pedagógusok számára a különböző problémák megoldása érdekében – 

magyarázta köszöntőbeszédében Szász Jenő, a programot megszervező Nemzetstratégiai 

Kutatóintézet (NSKI) elnöke. Éppen ezért számtalan felmérés és kutatás készült az elmúlt 

időszakban, amelyeket év végéig elérhetővé fognak tenni a szervezők. 

 

Erős Európai Unióra szavazott Kelemen Hunor, erős erdélyi magyar képviseletre 
adta le a voksát Vincze Lóránt 
2019. május 26. – szekelyhon.ro, transindex.ro, maszol.ro 

Egy erős Európai Unióra szavaztam, amelyben Erdély fejlődik, és amelyben az őshonos 

kisebbségek is védelmet nyernek – hangsúlyozta Kelemen Hunor vasárnap. Az RMDSZ 

elnöke Karcfalván az európai parlamenti választáson és a referendumon is voksolt. Kelemen 

Hunor abban bízik, hogy a mai szavazást követően az erdélyi magyaroknak lesz hangjuk 

Európában, és nemcsak hangjuk lesz, de sikerül befolyásolniuk az Unió alakulását. 

 

Háromszéken többen szavaztak, mint öt évvel ezelőtt  
2019. május 26. – maszol.ro 

Kovászna megyében vasárnap 24 ezerrel többen szavaztak mint az öt évvel ezelőtti EP 

választásokon. Háromszéken 78 114 választópolgár járult az urnákhoz, ami azt jelenti, hogy a 

szavazópolgárok 42,83 százaléka adta le voksát – számolt be Tamás Sándor. Az RMDSZ 
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háromszéki szervezete elnökének közlése szerint a legnagyobb részvétel Sepsibodok 

községben volt, 58,93 százalék, a legkisebb pedig Bölön községben, 30,72 százalék.  

 

Exit poll: öt százalék fölött az RMDSZ, fej fej mellett a PSD és a PNL az EP-
választáson 
2019. május 26. – Krónika, transindex.ro, maszol.ro, szekelyhon.ro, Nyugati Jelen, Bihari 

Napló 

Átlépte az RMDSZ az ötszázalékos bejutási küszöböt a vasárnapi európai parlamenti 

választáson az urnazárás után közzétett exit poll adatok szerint. A megmérettetés rekordnak 

számító részvétel mellett zajlott. A CURS és az Avangard közvélemény-kutató intézetek által a 

szavazóhelyiségből kilépett választók megkérdezése alapján készített felmérések szerint a 

szövetség megszerezte a szavazatok 5,4 százalékát. Rendkívül szoros a verseny a kormányzó 

Szociáldemokrata Párt (PSD) és az ellenzéki Nemzeti Liberális Párt (PNL) között: az exit poll 

adatok szerint mindkét alakulat 25,8 százalékon áll.  

 

A kudarc árnyékában 
2019. május 27. – Makkay József 

A Krónika vezércikke szerint „az elégedetlenkedők nagy táborában talán az a közös, hogy 

abban hisznek: a magyar politizálásra kimondottan jótékony hatással lenne az RMDSZ 

választási kudarca. Sok embertől hallottam ezt a véleményt, hogy ha most nem lenne európai 

parlamenti képviseletünk, azt az erdélyi magyarság jóval könnyebben vészelné át, mintha az 

RMDSZ a bukaresti parlamentből esne ki. A magyar képviselet megleckéztetésében hívők 

szerint ez elég nagy pofon lenne a szövetség számára, hogy újragondolja politizálását. Kiderül, 

kinek volt igaza. A mostani választások egyértelműen rávilágítanak arra, hogy újra kell 

tervezni az erdélyi magyar képviselet jövőjét, mert ekkora széthúzás mellett – az arany 

középút megtalálása nélkül – hamarosan eljön az idő, amikor utópia lesz országos 

választásokon átlépni az ötszázalékos küszöböt. A román pártok magyarellenességét ismerve, 

e nélkül nemcsak autonómia nem lesz, hanem legalapvetőbb jogaink is veszélybe kerülnek. 

Ehhez sok minden újra kell gondolni az erdélyi magyar politizálásban. Amihez türelem és 

alázat kell az erdélyi magyar politika valamennyi szereplője részéről”. 

 

Háromszéken a magyarok egy része román pártra szavazott  
2019. május 27. – maszol.ro 

Kovászna megyében vasárnap 24 ezerrel többen szavaztak, mint az öt évvel ezelőtti EP- 

választásokon. Háromszéken tegnap szám szerint 78 114 választópolgár járult az urnákhoz, 

ami azt jelenti, hogy a szavazópolgárok 42,83 százaléka adta le voksát – számolt be Tamás 

Sándor. Az RMDSZ háromszéki szervezetének elnöke a párhuzamos szavazatszámlálás 

részleges eredményeinek ismeretében arról tájékoztatott, hogy a vasárnapi EP-választásokon 

résztvevő háromszékiek közül mintegy 50 000-en az RMDSZ jelöltjeit támogatták 

szavazatukkal. „Azt mondhatjuk, hogy az erdélyi magyarsághoz képest arányosan jól 

szavaztak a háromszékiek, és az RMDSZ háromszéki szervezete arányosan járul hozzá a 

szövetség országos sikeréhez” – mondta a Maszolnak Tamás Sándor.  
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Galántán is bemutatkozott a ma7 médiacsalád 
2019. május 24. – Ma7.sk 

Mátyusföld szívében, Galántán is bemutatkozott az egyéves Magyar7 hetilap és a ma7 

médiacsalád. A jó hangulatú közönségtalálkozón a médiacsalád képviselői rengeteg kreatív 

ötlettel gazdagodtak. Míg Galántán folyt a beszélgetés, a dunaszerdahelyi szerkesztőségben 

rekord született. Május 22-én mutatták be a három pillérre épülő ma7 médiacsaládot annak 

képviselői a galántai Pázmány Péter házban. Az olvasóközönséget Molnár Judit, főszerkesztő 

köszöntötte, majd Puskás Attila, a Pro Media Alapítvány ügyvezetője ismertette a 

médiacsalád történetét. 

 

Menyhárt József: egy hajszálon múlt, nagyon fog hiányozni a felvidéki magyar 
érdekképviselet 
2019. május 26. – Ma7.sk. Új Szó 

Az elmúlt 15 évben jelen voltunk Brüsszelben és Strasbourgban, konkrét eredményeket 

értünk el: nagyon fog hiányozni a felvidéki magyar érdekképviselet! - írta Menyhárt József, 

aki közösségi oldalán köszönte meg az MKP-szavazóknak a bizalmat. Közel tízezer szavazattal 

többet kapott az MKP-listája, mint öt éve. Köszönjük mindenkinek, aki bizalmat szavazott 

nekünk!  A negatív magyar közhangulat ellenére ugyanis nagyobb bizalmat kaptunk, ám a 

megugrott országos részvételi arány miatt ez kevés volt. A nem hivatalos végeredmény szerint 

egy hajszálnyin múlt. 

 

Bugár: Sajnálom, hogy a szlovákiai magyarok elveszítették a képviseletüket 
2019. május 26. – Ma7.sk, bumm.sk, Új Szó 

Bugár Béla, a Most-Híd elnöke sajnálja, hogy a szlovákiai magyarok elveszítették a 

képviseletüket az Európai Parlamentben. A közösségi oldalán közzétett, EP-választásokkal 

kapcsolatos állásfoglalásában leszögezte: reméli, hogy Európa nem ad annyi teret a 

szélsőjobbnak, hogy érdemi, politikai súllyal rendelkező frakciót alkothassanak. “Sajnálom, 

hogy a szlovákiai magyaroknak nem lesz képviseletük az EP-ben, és hogy Nagy József, a 

Most-Híd volt európai parlamenti képviselője nem folytathatja az elkezdett munkát a 

kisebbségi jogok terén. Azért sajnálatos, mert ezt senki sem teszi meg majd helyettünk” – 

mondta Bugár. 

 

EP-választás: A Most-Híd tiszteletben tartja a választók döntését 
2019. május 26. – Ma7.sk, bumm.sk 

Ez olvasható a parlamenti párt közösségi oldalán vasárnap közzétett bejegyzésben, mellyel az 

európai parlamenti választások nem hivatalos eredményeire reagálnak. Eszerint a párt még 

öt százalékot sem szerzett. A bejegyzés szerint a párt a hazai színtéren folytatni kívánja az 

ország és az Európai Unió javára végzett tevékenységét. „Az öt évvel ezelőtti részvételhez 

képest ugyan nőtt a részvételi arány, de a választók 80 százaléka tegnap is úgy döntött, hogy 
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nem akarja befolyásolni az európai történések menetét. De az unió irányára ők is hatással 

lesznek” – olvasható a közleményben. 

 

Leborulok a felvidéki magyarság előtt (II.) 
2019. május 26. – Ma7.sk 

Duray Miklós hosszú, hétéves kihagyást követően vállalt újra cselekvő szerepet a közéletben. 

Miután 1971-ben, a visszarendeződés során kizárták a Csemadokból, kapcsolatainak nagy 

része megszakadt, néhány évig tudományos munkájában kereste a kibontakozás lehetőségét. 

A Helsinki, Európai Biztonsági és Együttműködési Értekezlet Záróokmányának 1975-ös 

csehszlovák ratifikálása után azonban lassacskán új lehetőségek nyíltak Duray és az ellenzéki 

csoportok előtt. 

 

A Mátyusföldön ülésezett a Magyar Evangélikus Tanácskozó Testület 
2019. május 26. – Ma7.sk 

A mátyusföldi Alsószeliben ülésezett a Magyar Evangélikus Tanácskozó Testület (METT) 

május 24-25 között. Az együvé tartozás jegyében megtartott konferencia lehetőséget adott 

arra, hogy a Magyarországi Evangélikus Egyház külhoni magyar egyházakkal, az azokat 

képviselő lelkészekkel egyeztessen és átvegyék a külhoni magyar evangélikus gyülekezeteket 

érintő problémákat, valamint beszéljenek a további együttműködési lehetőségekről is. A 

Magyar Evangélikus Tanácskozó Testület egyeztető fórumának levezető elnöke Nagy Olivér, 

az Alsószeli Evangélikus Egyházközség lelkésze volt. A találkozón részt vett a Magyarországi 

Evangélikus Egyház teljes püspöki kara és az egyházvezetés része, Adorjáni Dezső Zoltán, 

erdélyi evangélikus püspök, valamint hét ország magyar szolgálattevői. A történelem 

folyamán ennyi püspök még sohasem volt egyszerre Alsószeliben. 

 

Fodor Attila: A pedagógusoknak  
2019. május 26. – Új Szó 

Szeptemberben hatályba lép a pedagógusokról szóló új törvény. Fodor Attilát, a Comenius 

Pedagógiai Intézet vezetőjét a változásokról, az iskolákra és az igazgatókra váró új 

feladatokról, a továbbképzési rendszer átalakulásáról faggatták. 

 

Súlyos kudarcok: az MKP-nak néhány száz szavazaton múlt a mandátuma, a Híd 
óriásit bukott 
2019. május 26. – Ma7.sk 

Nem lesz EP-képviselete a felvidéki magyarságnak, 2004-es uniós csatlakozásunk óta ez 

először fordul elő. Az MKP és a Híd számára is komoly kudarccal végződött a szombati, 

szlovákiai EP-választás, mindkét párt az öt százalékos küszöb alatt maradt. Az MKP volt 

közelebb az EP-mandátum megszerzéséhez, ettől mindössze néhány száz szavazattal (egészen 

pontosan 396 vokssal) maradt el. A Menyhárt József vezette párt 4,96 százalékot ért el, a 

pártra leadott voksok száma 48 929 volt. Ez közel tízezer szavazattal több, mint volt öt éve, a 

megnövekedett részvételi arány miatt azonban ezúttal ez nem jelent mandátumot. 
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Csáky Pál: meg kell vizsgálnunk, miért nem sikerült hatékonyabban mozgósítani 
a választókat 
2019. május 26. – Ma7.sk 

Csáky Pál, az MKP listavezetője szerint pártjának tovább kell vinnie a következetes etnikai 

érdekképviseletet, ezen az úton kell megerősödnie és felkészülnie a jövő évi parlamenti 

választásokra. Csáky Pál, az MKP EP-képviselője a ma7.sk-nak nyilatkozva, megköszönte a 

szavazók támogatását és a csalódást keltő eredmény ellenére kiemelte, hogy a párt jóval több 

szavazatot kapott, mint a legutóbbi EP-választáson. Elmondta, hogy az eredmények 

értékelésénél megvizsgálják, milyen esetleges hibákat követtek el a kampány során, miért 

nem sikerült hatékonyabban mozgósítani a választókat. Saját jövőbeli szerepével 

kapcsolatban hangsúlyozta, folytatni kívánja a munkát az MKP országos elnökségében. 

 

EP-választások: így szavaztunk a magyarok lakta járásokban 
2019. május 27. – Ma7.sk 

Világosan látni, hogy a legtöbb járásban a választási részvétel elmaradt az országos átlagtól, 

ahogyan az is, hogy az EP-mandátumról 396 vokssal lemaradó MKP az összes magyarok lakta 

járásban verte a Most-Hidat. Ha valamennyi pártot nézzük (nem csak az MKP és a Most-Híd 

különversenyét), az MKP kilenc járásban (a Dunaszerdahelyiben, a Komáromiban, a 

Galántaiban, a Vágsellyeiben, az Érsekújváriban, a Lévaiban, a Nagykürtösiben, a 

Rimaszombatiban és a Rozsnyóiban) tudott nyerni, a Most-Híd egyetlen egyben sem, a 

második helyet is csak a Komáromiban és a Dunaszerdahelyi járásban szerezte meg. 

 

Szijjártó: Szeretnék köszönetet mondani a vajdasági magyaroknak 
2019. május 27. – Pannon RTV 

Megköszönte a vajdasági magyarok részvételét is a számukra először megtartott EP-

választáson Szijjártó Péter magyar külgazdasági és külügyminiszter, aki a Fidesz 

eredményváró rendezvényén értékelt. Szerinte az elkövetkező hetekben dől el Brüsszelben, 

hogy a vasárnapi eredményeknek megfelelően, a választópolgárok akarata szerint sikerül-e 

olyan Európát építeni, amelynek az alapja az erős nemzetek, a keresztény kultúra és a 

bevándorlás megállítása. Nagy vitákra és hosszadalmas egyeztetésekre számít az Európai 

Néppárton és a többi pártcsaládon belül is. A Fidesz sikere egyébként alapvetően befolyásolja 

majd a Néppárt további politikai irányzatát - tette hozzá. 

 

Vajdasági magyar származású képviselője is lesz az EP-nek 
2019. május 27. – Pannon RTV 

Deli Andor személyében vajdasági magyar származású képviselője is lesz az Európai 

Parlamentnek. A Fidesz-KDNP listáján induló politikus második mandátumát töltheti majd 

Brüsszelben. Deli Andor megköszönte a magyarországi és külhoni magyar 
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választópolgároknak, hogy átérezték és megértették a tétjét ennek a választásnak. Ezt 

bizonyítja az is, hogy történelmi rekordokat döntött a választási részvétel. 

 

Pásztor: A vajdasági magyarok listája győzött 
2019. május 27. – Pannon RTV 

A vajdasági magyarok szívből örülhetnek, a mi listánk győzött - így értékelte a Fidesz-KDNP 

európai parlamenti győzelmét Pásztor István a Pannon RTV-nek Budapesten. A Vajdasági 

Magyar Szövetség elnöke köszönetet mondott annak a mintegy 50 ezer vajdasági magyarnak, 

aki szavazott, valamint az aktivistáiknak, a párt helyi szervezeteinek és mindenkinek, aki 

segített a mozgósításban. Pásztor szerint a mostani egy közös siker, amely azt bizonyítja, hogy 

ha egy irányba tartunk, akkor nagyon komoly sikereket tudunk felmutatni. 

 

Laparoszkópos torony készülékkel gazdagodott a Zentai Közkórház 
2019. május 27. – Pannon RTV 

4K laparoszkópos torony-készülékkel gazdagodott ma a Zentai Közkórház. Az intézmény 

eddig a régi, több mint húsz éves eszközt használta. Az új berendezésnek köszönhetően 

ezentúl olyan műtéti beavatkozásokat is el tudnak végezni Zentán, amire eddig nem volt 

lehetőség. Grezsa István magyar miniszteri biztos beszédében kiemelte, hogy a Magyar 

Nemzeti Tanács, a Vajdasági Magyar Szövetség és Dr. Farkas Emil érdeme, hogy a műszer a 

délvidék egyetlen magyar kórházába került. 

 

Búcsúztak a tanévtől az újvidéki Európa Kollégiumban 
2019. május 27. – Pannon RTV 

Szakmai konferenciával és ünnepélyes tanévzáróval búcsúztatta csütörtökön a hamarosan 

véget érő tanévet az újvidéki Európa Kollégium. A tanévzáró rendezvényen Deli Andor, 

európai parlamenti képviselő-jelölt is részt vett. Az újvidéki Európa Kollégium negyedik 

évében is teljes kapacitással működött, közel 400 vajdasági diák lakta be. 

 

Esze Tamás és a Margaret Island Beregszászban 
2019. május 24. – karpatalja.ma 

Korhű ruhákba öltözött hagyományőrzők, feldíszített lovas szekerek kíséretében bontották ki 

Rákóczi zászlaját május 24-én Beregszász főterén. A Pro Cultura Subcarpathica (PCS) civil 

szervezet idén is felelevenítette a tiszaháti felkelés és Rákóczi-szabadságharc előzményeit. A 

Hősök Terén délelőttől kézműves sátrak várták az érdeklődőket, akik üveg- és pólófestés, 

faégetés, harisnyavirágkészítés, csuhézás, gyöngyfűzés és megannyi népi mesterség 

rejtelmeibe is bepillantást nyerhettek.  

 

Ballagási és tanévzáró ünnepség a Beregszászi Bethlen Gábor Magyar 
Gimnáziumban 
2019. május 26. – karpatalja.ma 
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https://pannonrtv.com/rovatok/politika/pasztor-vajdasagi-magyarok-listaja-gyozott
https://pannonrtv.com/rovatok/tarsadalom/laparoszkopos-torony-keszulekkel-gazdagodott-zentai-kozkorhaz
https://pannonrtv.com/rovatok/tarsadalom/bucsuztak-tanevtol-az-ujvideki-europa-kollegiumban
http://www.karpatalja.ma/karpatalja/kultura/esze-tamas-es-a-margaret-island-beregszaszban/
http://www.karpatalja.ma/karpatalja/oktatas/ballagasi-es-tanevzaro-unnepseg-a-beregszaszi-bethlen-gabor-magyar-gimnaziumban/
http://www.karpatalja.ma/karpatalja/oktatas/ballagasi-es-tanevzaro-unnepseg-a-beregszaszi-bethlen-gabor-magyar-gimnaziumban/
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Huszonöt tanulónak szólalt meg utoljára a gimnázium csengője május 25-én. Huszonöt 

megszeppent fiatal ballagott végig az iskola osztálytermein, akik talán még fel sem fogták, 

hogy valami véget ért, életük egy szakasza lezárult ezen a napon. Még tartanak az érettségi 

vizsgák, a következő napokban még találkoznak osztálytársaikkal, de teljes osztályként 

utoljára gyűltek össze ezen a napon. 

 

Ki lehet Kárpátalja következő kormányzója? 
2019. május 26. – Kárpátalja 

Egyre többeket foglalkoztat a kérdés, ki követheti a távozó Hennagyij Moszkalt a kormányzói 

székben Kárpátalján. A pershij.com.ua eddig már négy potenciális jelöltet nevezett meg. A 

portál szerint Volodimir Zelenszkij, az új államfő a Nuszer Ernő, Ivan Duran, Oleh Cicak, 

Anatolij Poloszkov négyesből nevezhet ki valakit a megye élére. 

 

Meg kell őrizni, ami jó 
2019. május 25. – Kárpáti Igaz Szó 

Anya- és csecsemővédelem az alapellátásban címmel orvos konferenciát szerveztek 

Beregszászban, a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Győr termében. Kárpátalja 

minden szegletéből érkeztek szakemberek, hogy részt vegyenek az eszmecserén, 

tapasztalatokat szerezzenek, és meghallgassák az előadásokat. 

 

 
 

Elektronikus sajtó 

 

Határok nélkül 

2019. május 24. – Kossuth Rádió 

Provokációk, magyarellenesség terheli az Európai parlamentii választás hangulatát 

Székelyföldön. Az önkormányzatok képviselői mégis részvételre buzdítanak, hiszen a 

távolmaradás csak erősíti a román nacionalisták európai képviseletét. Oláh-Gál Elvira 

összeállítása.Antal Árpád András, Sepsiszentgyörgy, és Ráduly Róbert Kálmán Csíkszereda 

polgármesterét hallottuk.  

 

Nem kampánycélból bontotta fel a parlamenti együttműködést a román kormánytöbbséggel 

az RMDSZ, hanem abból a megfontolásból, hogy felhívja a figyelmet egy esetleges etnikai 

konfliktus veszélyeire – mondta  Winkler Gyula európai parlamenti képviselő, aki a vasárnapi 

EP-választáson az RMDSZ-es jelöltlista vezetője is egyben. Mai sajtótájékoztatóján készült 
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https://karpataljalap.net/2019/05/25/ki-lehet-karpatalja-kovetkezo-kormanyzoja
https://kiszo.net/2019/05/25/meg-kell-orizni-ami-jo/
https://www.mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth?date=2019-05-24_18-02-05&enddate=2019-05-24_18-40-05&ch=mr1
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Pataky Lehel Zsolt összeállítása. Faragó Péter parlamenti képviselőt, előtte pedig Winkler 

Gyula európai parlamenti képviselőt hallottuk.  

 

Folyamatosan érkeznek a polgárok, hogy leadják a Szabadkai Magyar Főkonzulátuson a 

levélszavazataikat. A külképviselet ezekben a napokban hosszabbított nyitva tartással 

dolgozik. A vasárnapi választással kapcsolatos tudnivalókról Babity János főkonzul ma 

sajtótájékoztatót tartott. Elsőként őt halljuk Németh Ernő tudósításában.  

 

A magyar kormány kárpát-medencei óvodafejlesztési programjában újult meg a temesvári 

Gerhardinum líceum díszterme és ebédlője valamint az oktatási termek egy része. Az 

ünnepélyes átadáson készült Lehőcz László összeállítása, melyben először az érintetteket 

kérdezte. 

 

Első alkalommal szervezte meg a partiumi kézműves népi mesterek továbbképzését a 

nagyváradi Csillagocska Alapítvány. A mesterkurzuson 25 aktív hagyományőrző vett részt, 

ahol azokat a módszereket sajátíthatták el, amivel a leghatékonyabban és autentikusan tudják 

átadni    - akár a legkisebbeknek is – tudásuk legjavát.  Ionescu Nikolett összeállításában 

elsőként Benedek Árpád zenepedagógust hallják. 

 

A felvidéki magyarság legnagyobb elismerését, a Pro Probitate – Helytállásért díjat vehette át 

idén - a  felvidéki magyar közösség érdekében kifejtett több évtizedes közéleti 

tevékenységéért, széleskörű kultúraszervezői munkásságáért Szvorák Zsuzsanna, pedagógus, 

a Csemadok Füleki Alapszervezetének elnöke. A Szvorák Zsuzsannának új erőt és sok 

feladatot ad az elismerés, - Tarnóczi László kereste fel az otthonában.  

 

Határok nélkül 

2019. május 25. – Kossuth Rádió 

Kapcsolatépítés, találkozás, felfedezés. A Rákóczi Szövetség 25. alkalommal szervezte meg az 

elmúlt hétvégén, Felvidéki séták címmel tavaszi diákutaztatási programját. Csaknem 100 

kárpátaljai és anyaországi középiskolás diák indult útnak, hogy megismerje a felvidék magyar 

vonatkozású emlékhelyeit: Borsiban, Kassán, a Szepességben és Gömörben. A diáksereghez a 

betléri kastélymúzeumnál csatlakozott felvidéki tudósítónk, Palcsó Zsóka. 

 

A Temesvári Magyar Ifjúsági Szervezet (TEMISZ) jóvoltából nyílt fotókiállítás a Bánsági 

Magyar Napokon, az Új Ezredév Központ kiállítótermében. Az Örökségünk (épített és 

természeti kincseink) témára a szervezők által a vártnál szélesebb körből érkeztek az 

alkotások. Szinte az egész Kárpát-medencéből jöttek a magyar amatőr fotósok alkotásai: a 

https://www.mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth?date=2019-05-25_18-02-00&enddate=2019-05-25_18-40-00&ch=mr1
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buziásfürdői fedett sétányról, a szabadkai városházáról, vagy a budapesti Országházról sok 

értékes, érdekes fotó készült. Ezekből egy négytagú zsűri válogatta össze a kiállítás anyagát. A 

megnyitón bemutatták a beérkezett fotókat tartalmazó kiadványt is. Az eseményen Lehőcz 

László is jelen volt. 

 

Műsorunk most következő részében is foglalkozzunk Kárpát-medencei épített örökségünkkel, 

és menjünk el a Partiumba! Nagyváradon népszerű volt a múzeumok éjszakája, amikor 

számos múzeum illetve különleges tárlat várta az érdeklődőket. Megnyitották Románia első 

patikatörténeti múzeumát, amely a római katolikus püspökség épületében kapott helyet. A 

Gránátalma Patikatörténeti Múzeum zsúfolásig megtelt a megnyitón. Az Irgalmas rend 

csaknem 250 éves múltra visszatekintő patikája folyamatosan, még a kommunizmus ideje 

alatt is gyógyszertárként működött. Három magángyűjteményt vontak össze, így sikerült a 

fennmaradt tárgyakból kronológiai sorrendet felépíteni a XVIII. századtól kezdődően. 

 

Most pedig Váradról menjünk a kincses városba! 60 éve elzárt csigalépcsőt nyitottak meg a 

felújítás alatt álló kolozsvári Szent Mihály templomban. A járatból a törmeléket 

eltakarították, így bár a lépcső nem ép, de járhatóvá vált. Részletek Szilágyi Szabolcs 

összeállításában. 

 

A felújított, korszerűsített Szent Mihály-templom az előzetes tervek szerint 2021 őszén 

nyílhat meg a nagyközönség előtt. 

 

A közelmúltban lehetőségem adódott arra, hogy egy délelőttöt eltöltsek a tiszaújlaki születésű 

Szűcs Nelli Jászai Mar-díjas, érdemes művésszel, aki az elmúlt évtizedekben a magyar 

színjátszás egyik meghatározó színművészévé vált. Pályafutása a kezdetektől összefonódik a 

színházalapító-rendező Vidnyánszky Attiláéval. Egyedülálló élményt nyújtott a Hobóval 

játszott,  Ballada két sebzett hattyúról című darabban. Ez a mostani találkozás jó alkalom volt 

arra, hogy a művésznő meséljen az életében fontos szerepet játszó személyekről, szerepekről, 

városokról, miközben néhány korábbi interjújában olvasott gondolatával is szembesítettem. 

 

Határok nélkül 

2019. május 26. – Kossuth Rádió 

 

Szlovákiában szombaton tartották az európai parlamenti választásokat. A Magyar Közösség 

Pártja teljes, 14 fős listát állított, amelynek első helyén Csáky Pál szerepel, aki az elmúlt 5 

évben már képviselte a felvidéki magyarokat az Európai Parlamentben. De hogy, hogy 

https://www.mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth?date=2019-05-26_18-02-00&enddate=2019-05-26_18-40-00&ch=mr1
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szerepelt a párt a tegnapi megmérettetésen, arról a még nem hivatalos eredmények alapján 

pozsonyi tudósítónk Haják Szabó Mária számol be.  

 

Nem kedvez a bejutási küszöb megugrását célul kitűző kis pártoknak a nagyon magas 

romániai választási részvétel. A szavazás végére az ötven százalékot is elérheti az előzetesen 

4o százalék körülire becsült részvétel. A reggeli órákban a magyarság 11 százalékkal 

alacsonyabb arányban ment szavazni mint a románság, ez a trend fokozatosan csökkent. 

Kérdés, hogy urnazárásig sikerül-e ledolgozni a lemaradást. Kolozsváron készült Szilágyi 

Szabolcs összeállítása. 

 

Volt egyszer egy kiállítás… címmel nyitottak tárlatot az Arad Megyei Múzeum Szépművészeti 

osztályán. A falra került alkotások – egy-két kivételtől eltekintve – az aradi Kultúrpalota 

1913-as megnyitásán volt látható. Ezek egy része 60-70 éve nem volt kiállítva. Miként hajdan, 

az aradi Kultúrpalota felépítését is a Kölcsey Egyesület kezdeményezte hogy a ritkaság 

számba menő kollekciót tegyék ismét közkinccsé, még ha csak egy ideiglenes kiállításon is. A 

festmények kultúrtörténeti értékéről, viszontagságaikról, a kiállítás részleteiről Pataky Lehel 

Zsolt kérdezte a Kölcsey Egyesület alelnökét, Fekete Károlyt. 

 

Az idén 110 éves lenne Temesvár egyik jelentős költője, Anavi Ádám, aki 10 éve, -  három 

nappal századik születésnapja előtt - távozott az élők sorából. Kiváló humora volt, sokak 

szerint ez volt hosszú életének legfőbb titka. Lehőcz László az évforduló kapcsán - Anavi 

Ádám egyik legjobb ismerőjével, barátjával, Mátray László színművésszel beszélgetett a 

költőről. 

 

A napokban vette át a felvidéki Lacza Tihamér, a Magyar Tudományos Akadémián 

Budapesten az Akadémiai Újságírói Díjat. Lacza Tihamér hosszú évekig volt a Hét kulturális 

lap főszerkesztője, majd később a Pátria Rádióban dolgozott, de mindvégig a tudományos 

ismeretterjesztés volt a szívügye. A kitüntetettel Haják Szabó Mária beszélgetett. 

 

 

Az 1989 előtti romániai élet már-már megszokott velejárója volt a "mindenhol, mindenkit 

lehallgatnak", a Nagytestvér figyel" hangulat. Kányádi Sándor végig, és túlélte ezt a korszakot. 

Írói munkásságából két színházi darabja maradt ránk, az Ünnepek háza és a Kétszemélyes 

tragédia, mindkettő ezt a kort idézi. . A Csíki Játékszín arra vállalkozott, hogy a két 

színműből, továbbá írásaiból, költeményeiből és az élete során adott interjúkból egy olyan 

előadást hozzon létre, mely egyszerre mesél  Kányádiról, és a korról melyben vele együtt 

olyan sokan kénytelenek voltak élni. Oláh-Gál Elvira beszélget az előadás alkotóival. 

 


