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Nyomtatott és online sajtó 
 

 

Helyettes államtitkár: sikeres a magyar kormány vajdasági gazdaságfejlesztési 
programja 
2019. május 30. – MTI, Magyar Nemzet, Magyar Hírlap, kormany.hu,  

A magyar kormány vajdasági gazdaságfejlesztési programjának sikere három tartóoszlopra 

épült: a magyar kormány támogatási szándékára, egy erős vajdasági partnerre és bátor 

vállalkozókra – hangsúlyozta Kiss-Parciu Péter határ menti gazdaságfejlesztésért felelős 

helyettes államtitkár csütörtökön Szabadkán. A politikus három üzemátadón vett részt a 

Vajdaságban, a temerini, a kishegyesi és a szabadkai beruházás a magyar kormány vajdasági 

gazdaságfejlesztési programjának része. A helyettes államtitkár a szabadkai eseményen 

kiemelte, hogy a gazdaságfejlesztési programmal a magyar kormány ambiciózus célokat 

tűzött maga elé, hiszen a stratégia olyan célokat vázolt, amelyek soha nem látott léptékű 

fejlesztésekről szóltak. Ezek a célok az elmúlt években elkezdtek megvalósulni – mondta, 

majd hozzátette, hogy a program 2022-ig biztosan folytatódik, és folyamatosan nyitnak meg 

új pályázatokat. 

 

Kelemen Hunor szerint nincs azon csodálkozni való, hogy románok is szavaznak 
az RMDSZ-re 
2019. május 30. – Krónika, maszol.ro 

Kelemen Hunor nem érti, miért feltételezik sokan, hogy az RMDSZ román pártokkal kötött 

egyezség alapján szerzett szavazatokat a Kárpátokon túli megyékben. A szövetségi elnök 

szerint az európai parlamenti választáson elnyert bizalom még nagyobb kötelezettséget ró az 

alakulatra. Kolozsvári sajtótájékoztatóján a szövetségi elnök elmondta, a végleges adatok 

alapján az RMDSZ 472 ezer szavazatot kapott, és továbbra is két képviselője lesz az uniós 

törvényhozásban, Winkler Gyula és Vincze Loránt személyében. A politikus ismertetése 

szerint az alakulat százezer szavazattal kapott többet, mint öt évvel ezelőtti EP-választáson, 

amire az általa óriásinak nevezett, 49 százalékos részvétel mellett szükség is volt 

 
 

Pápalátogatás – huszonhárom mobilkórházat és elsősegélynyújtó pontot 
létesítenek a hatóságok az esemény helyszínein 
2019. május 30. – Krónika, transindex.ro, maszol.ro, Bihari Napló 

Összesen 23 mobilkórházat és elsősegélynyújtó pontot alakítanak ki az illetékes hatóságok a 

péntektől vasárnapig tartó pápalátogatás idejére Bukarestben, Csíkszeredában, Iaşiban és 

Balázsfalván – írja az Agerpres. Az esemény biztonságáért felelős tárcaközi bizottság 

csütörtökön kiadott közleményében tájékoztat, hogy Csíkszeredában 9 mobilkórházat és 
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https://magyarnemzet.hu/kulfold/sikeres-a-magyar-kormany-vajdasagi-gazdasagfejlesztesi-programja-6980570/
https://magyarnemzet.hu/kulfold/sikeres-a-magyar-kormany-vajdasagi-gazdasagfejlesztesi-programja-6980570/
https://kronika.ro/erdelyi-hirek/kelemen-hunor-szerint-nincs-azon-csodalkozni-valo-hogy-romanok-is-szavaznak-az-rmdsz-re
https://kronika.ro/erdelyi-hirek/kelemen-hunor-szerint-nincs-azon-csodalkozni-valo-hogy-romanok-is-szavaznak-az-rmdsz-re
https://kronika.ro/erdelyi-hirek/papalatogatas-n-huszonharom-mobilkorhazat-es-elsosegelynyujto-pontot-letesitenek-a-hatosagok-az-esemeny-helyszinein
https://kronika.ro/erdelyi-hirek/papalatogatas-n-huszonharom-mobilkorhazat-es-elsosegelynyujto-pontot-letesitenek-a-hatosagok-az-esemeny-helyszinein
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elsősegélynyújtó pontot alakítanak ki a következő helyszíneken: a megyei kórház udvarán, a 

csíksomlyói nyeregben a Csíkszentlélek felé vezető, illetve a csíkpálfalvi kereszteződésnél, a 

csíksomlyói dombon az erdő szélén és a csíksomlyói kegytemplom melletti parkolóban.  

 

A Pro Románia Neamţ megyei koordinátora szerint a megyében az RMDSZ-re 
adott szavazatok PSD-segítséggel gyűltek össze  
2019. május 30. – transindex.ro, maszol.ro 

A Pro Románia politikai alakulat Neamţ megyei koordinátora, Liviu Harbuz csütörtöki 

sajtótájékoztatóján azt állította, hogy a Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) 

Neamţ megyében a Szociáldemokrata Párt (PSD) segítségével jutott szavazatokhoz, amely 

saját embereit az RMDSZ képviselőiként delegálta a szavazókörzeti bizottságokba. 

„Kielemeztük az RMDSZ-re adott szavazatokat. Ezeket a szavazatokat a PSD képviselői adták 

le, akik az RMDSZ listájára íratták fel saját embereiket, hogy vegyenek részt a 

szavazóbizottságban. Nagyon nagy szavazatszámról van szó” - mondta Liviu Harbuz.  

 

Hivatalos: így teljesített az RMDSZ az erdélyi megyékben az EP-választáson  
2019. május 30. – maszol.ro 

A múlt vasárnapi európai parlamenti választások végleges adatainak ismeretében megnézte a 

maszol.ro, hogy mennyit változott az RMDSZ-re leadott szavazatok száma az erdélyi, 

partiumi és bánsági megyékben a 2016-os parlamenti választások képviselőházi listájához 

képest. Érdekesség, hogy a magyar határ menti – Szatmár, Bihar, Arad és Temes – 

megyékben, valamint Szilágyban csökkent az RMDSZ-es szavazatok száma.  

 

Névvita Sepsiszentgyörgyön: a prefektúra nem engedélyezi a Székely szabadság 
tere és a Gelu Păteanu utca elnevezést  
2019. május 30. – maszol.ro 

A sepsiszentgyörgyi önkormányzati képviselőtestület csütörtöki ülésén több utcának, térnek 

és intézménynek ad nevet, viszont a háromszéki prefektúra mellett működő névadó bizottság 

több javaslatot is visszautasított. Például Szentgyörgyön nem lehet Székely szabadság tere, 

illetve utcát sem nevezhetnek el a Mikes Kelemen leveleit román nyelvre átültető 

műfordítóról.  

 

A pápa színeibe öltözik a Hármashalom-oltár  
2019. május 30. – maszol.ro 

Látványos fázisába érkezett a pápai szentmise helyszínének előkészítése. Szerdán megújult a 

Hármashalom-oltár körüli gyepszőnyeg, valamint nagyméretű virágládákat is elhelyeztek.  

 

Egy hajszálon múlhat a magyar továbbtanulás 
2019. május 30. – maszol.ro 

Könnyítésnek, engedménynek álcázzák, de a nyolcadikosok magyar nyelvű továbbtanulása 

múlhat azon a módosításon, amelyet idén vezetett be az oktatási minisztérium. Bár a 
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http://itthon.transindex.ro/?hir=55768
http://itthon.transindex.ro/?hir=55768
https://www.maszol.ro/index.php/belfold/112429-hivatalos-igy-teljesitett-az-rmdsz-az-erdelyi-megyekben-az-ep-valasztason
https://www.maszol.ro/index.php/tarsadalom/112432-nevvita-sepsiszentgyorgyon-a-prefektura-nem-engedelyezi-a-szekely-szabadsag-tere-es-a-gelu-p-teanu-utca-elnevezest
https://www.maszol.ro/index.php/tarsadalom/112432-nevvita-sepsiszentgyorgyon-a-prefektura-nem-engedelyezi-a-szekely-szabadsag-tere-es-a-gelu-p-teanu-utca-elnevezest
https://www.maszol.ro/index.php/tarsadalom/112423-a-papa-szineibe-oltozik-a-harmashalom-oltar
https://szekelyhon.ro/aktualis/egy-hajszalon-mulhat-a-magyar-tovabbtanulas
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középiskolába felvételiző nyolcadikosok kérhetik, hogy ne vegyék figyelembe az anyanyelvből 

szerzett vizsgajegyet, ez automatikusan azt jelenti, hogy nem is tanulhatnak tovább magyar 

nyelven. 

 

Új napközit és felújított népiskolát adnak át Lövétén 
2019. május 30. – maszol.ro 

Két megvalósítást adnak át rendeltetésének Lövétén vasárnap: a magyar kormány Kárpát-

medencei óvodafejlesztési programja keretében létrehozott napközit, illetve a régi 

szépségében tündöklő népiskolát. A létesítményeket a község szülötte, Fazakas Zoltán Márton 

csornai premontrei apát áldja meg a délután négy órától kezdődő szentmise és átadó 

ünnepség keretében. 

 

Nem engedték be a börtönbe a volt politikai foglyot 
2019. május 30. – szekelyhon.ro, Krónika 

Nem látogathatta meg a terrorizmus vádjával öt-öt év szabadságvesztésre ítélt 

kézdivásárhelyi Beke Istvánt és Szőcs Zoltánt a feketehalmi börtönben a Volt Politikai 

Foglyok Szövetségének háromszéki elnöke, Török József. Török József Kulcsár-Terza József 

parlamenti képviselő kíséretében a múlt hét végén szeretett volna találkozni a két 

kézdivásárhelyi férfival, ám ezt a feketehalmi börtön vezetősége nem hagyta jóvá. 

 

Az ortodox egyesület mellett a románok civil fóruma is az úzvölgyi katonai 
temetőnél ünnepelné a hősök napját 
2019. május 30. – szekelyhon.ro 

Felháborította a Kovászna, Hargita és Maros Megyei Románok Civil Fórumát, hogy a 

csíkszentmártoni önkormányzat lezárta az úzvölgyi katonai temetőt. Csütörtöki 

közleményükben bejelentették, hogy június 6-án, a hősök napján – csatlakozva az Ortodox 

Civilizációért Egyesülethez – a sírkerthez vonulnak.  

 

Horváth István a Kárpátokon túli szavazatokról: logikusabb az egyszerűbb 
magyarázatot választani  
2019. május 30. – transindex.ro 

Horváth István szociológus egy Facebook-bejegyzésben magyarázza azt a jelenséget, hogy 

hogyan kaphatott az RMDSZ az EP-választásokon meglepően sok szavazatot a Kárpátokon 

túli megyékből. A szavazatok témája az elmúlt két napban bejárta a romániai sajtót, és 

számos politikai nyilatkozat tárgya lett, annak fényében, hogy megközelítőleg 20 ezerrel több 

szavazatot jelent, mint ami a korábbi, 2016-os parlamenti választásokon ugyanezen 

megyékből érkezett a szövetségre. Horváth egy bejegyzésben vállalkozik a jelenség 

miértjeinek megválaszolására, ám mindenek előtt felhívja a figyelmet az Ockham 

borotvájaként elhíresült filozófiai elvre, amely szerint két, az adott jelenséget egyformán jól 

leíró magyarázat közül azt érdemes választani, amelyik az egyszerűbb.  
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https://szekelyhon.ro/aktualis/uj-napkozit-es-felujitott-nepiskolat-adnak-at-loveten
https://szekelyhon.ro/aktualis/nem-engedtek-be-a-bortonbe-a-volt-politikai-foglyot
https://szekelyhon.ro/aktualis/az-uz-volgyebe-keszul-a-szekelyfoldi-romanok-civil-foruma
https://szekelyhon.ro/aktualis/az-uz-volgyebe-keszul-a-szekelyfoldi-romanok-civil-foruma
http://itthon.transindex.ro/?hir=55773&Horvath_Istvan_a_Karpatokon_tuli_szavazatokrol_logikusabb_az_egyszerubb_magyarazatot_valasztani
http://itthon.transindex.ro/?hir=55773&Horvath_Istvan_a_Karpatokon_tuli_szavazatokrol_logikusabb_az_egyszerubb_magyarazatot_valasztani
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Hivatalos: az ombudsmani tisztségre javasolja az ellenzék Eckstein-Kovács 
Pétert  
2019. május 30. – maszol.ro 

Eckstein-Kovács Pétert javasolják az ellenzéki pártok az omudsmani tisztségre a mandátuma 

végén járó Victor Ciorbea helyére. A volt szenátorának a kinevezését az RMDSZ is támogatja. 

Az USR és a PMP hivatalosan is megtette javaslatát.  

 

Óriási várakozás előzi meg a szentatya apostoli körútját Romániában 
2019. május 31. – Krónika 

Az erdélyi, székelyföldi katolikusok több évtizedes álma válik valóra Ferenc pápa hétvégi 

romániai látogatásával, amelynek keretében a szentatya felkeresi Bukarestet, Csíksomlyót, 

Jászvásárt és Balázsfalvát. A fővárosba pénteken megérkező katolikus egyházfő szombaton 

óriási székelykapun át érkezik a csíksomlyói hegynyeregbe, és a szűzanya iránti tisztelet 

kifejezéséül arany rózsát hoz a kegyhelynek, ezért a templomból a pápai mise helyszínére 

szállítják az ötszáz éves Mária-kegyszobrot. Erdélyben, és főleg a Székelyföldön hatalmas 

várakozás előzi meg a történelmi pápalátogatást, amelyet Darvas Kozma József csíkszeredai 

pápai káplán nagy megtiszteltetésnek, isteni áldásnak tekint. 

 

Mindenki cáfolja a voksátirányítást 
2019. május 31. – Krónika 

Cáfolja az RMDSZ, hogy a Szociáldemokrata Párttól „kölcsönkapott” és az RMDSZ-re voksoló 

szavazóbiztosok állhatnak amögött, hogy a szövetség több tízezernyi voksot kapott a 

Kárpátokon túl. RMDSZ-es illetékesek szerint nem ez az első alkalom, hogy sok voksot 

kapnak a magyarok az érintett megyékben. George Simion független EP-képviselőjelölt 

feljelentést tett az RMDSZ ellen. 

 

Magyar siker, magyar esély 
2019. május 31. – Balogh Levente – Krónika 

A Krónika vezércikke szerint „a szentatya látogatása jelentős magyar siker, egyben esély is 

arra, hogy az erdélyi magyar közösség megmutassa magát a világnak. Az erdélyi 

pápalátogatás kiemelkedő magyar eredmény – akár még diplomáciai sikernek is nevezhetjük. 

Hiszen igaz ugyan, hogy egyházfőről van szó, így látogatása spirituális jellegű, ugyanakkor 

egyúttal államfő is, tehát a vizit komoly politikai vonzattal is bír. Emlékezetes, hogy a 

legutóbbi romániai látogatáskor, húsz éve a román illetékesek „túszul ejtették” Bukarestben 

II. János Pált, aki csak a román fővárosba látogathatott el, híveihez – vagyis Erdélybe – nem. 

Akkor még nem sikerült elérni sem a Vatikánnál, sem Bukarestben, hogy az egyházfő 

jelenlétében, szülőföldjükön mutathassák meg magukat a magyarok. Most viszont azt a 

sikert, hogy a legismertebb és leglátogatottabb magyar kegyhelyre is ellátogat, az is tetézi, 

hogy sikerült elérni: a romániai látogatásra ne 2018-ban, Erdély megszállásának a 

centenáriumán kerüljön sor”. 
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https://www.maszol.ro/index.php/belfold/112373-frissitve-hivatalos-az-ombudsmani-tisztsegre-javasolja-az-ellenzek-eckstein-kovacs-petert
https://www.maszol.ro/index.php/belfold/112373-frissitve-hivatalos-az-ombudsmani-tisztsegre-javasolja-az-ellenzek-eckstein-kovacs-petert
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Az MKP kikosarazza Matovičot, a párt a magyar egységben érdekelt 
2019. május 30. – Ma7.sk 

Igor Matovič ajánlata az MKP felé még mindig él - a pártelnök interjút adott az Aktuality.sk-

nak. Az EP-választások alaposan átrendezték a szlovák politika színpadát. Az MKP az előzetes 

várakozásokhoz képest jobban szerepelt, de éppen elbotlott a küszöbben. Az Igor Matovič 

vezette OĽaNO ugyan szerzett egy európai mandátumot, de a párt szereplése így is csalódás. 

A pártelnök az Aktuality.sk-nak adott tegnapi interjújában megerősítette, továbbra is 

érvényes az együttműködési ajánlata a KDH és az MKP felé. 

 

A Most-Híd állítólag tárgyalni fog az MKP-val folytatott együttműködés 
lehetőségéről 
2019. május 30. – Ma7.sk, Felvidék Ma, bumm.sk, Új Szó, Körkép 

A Most-Híd elnöksége szombaton állítólag az MKP-val folytatott együttműködés 

lehetőségéről is tárgyalni fog. A TASR információi szerint az ülésen felvetik Bugár Béla 

pártelnök funkcióból való távozását is. Ennek indítványozója Nagy József, leköszönő európai 

parlamenti képviselő lehet. Nagy viszont azt állítja, hogy nem készül ilyesmire. „Erről semmit 

sem tudok. Nem tudom, ki mivel áll elő. Én semmi ilyesmivel nem készülök” – közölte Nagy 

az említett információkra reagálva. Nagy hétfőn is azt nyilatkozta, hogy Bugár Béla 

pártelnököt nem akarja leváltani. „Az elnökség a szombati ülésén a párt aktuális kérdéseivel 

foglalkozik majd” – közölte Debnár Klára, a Most-Híd párt szóvivője, konkrétumokat viszont 

nem árult el. 

 

Nőtt a nemzeti kisebbségek kultúráját bemutató múzeumok látogatottsága 
2019. május 30. – Felvidék Ma 

A tavalyi év folyamán nőtt a nemzeti és etnikai kisebbségek Szlovák Nemzeti Múzeumhoz 

(SNM) tartozó múzeumainak látogatottsága. A legnagyobb érdeklődés a Zsidó Kultúra 

Múzeumában, a szeredi Holokausztmúzeumban, a Szlovákiai Magyar Kultúra Múzeumában 

és az Ukrán Kultúra Múzeumában volt tapasztalható. A Szlovákiai Magyar Kultúra 

Múzeumának látogatottsága körülbelül a negyedével nőtt (2017-ben a látogatók száma 13 

914, 2018-ban 17 852 volt). 

 

Az EP-választás eredményei a felvidéki településeken 
2019. május 30. – Felvidék Ma 

A szlovákiai európai parlamenti választási eredményeket korábban már járási szintig 

ismertették. Most nézzük meg városainkat és falvainkat is. Érdemes, ugyanis a járáson belül 

is jelentős különbségek figyelhetők meg településeink eredményei között. Magyarok által 

lakott települések: Szlovákia azon települései, amelyekben a magyarok aránya eléri a 10%-ot 

vagy legalább a 100 főt: 562 ilyen település van (megj.: ha Pozsonyt és Kassát nem 
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https://ma7.sk/kozelet/aktualis/az-mkp-kikosarazza-matoviot-a-part-a-magyar-egysegben-erdekelt
https://felvidek.ma/2019/05/a-most-hid-allitolag-targyalni-fog-az-mkp-val-folytatott-egyuttmukodes-lehetosegerol/
https://felvidek.ma/2019/05/a-most-hid-allitolag-targyalni-fog-az-mkp-val-folytatott-egyuttmukodes-lehetosegerol/
https://felvidek.ma/2019/05/nott-a-nemzeti-kisebbsegek-kulturajat-bemutato-muzeumok-latogatottsaga/
https://felvidek.ma/2019/05/az-ep-valasztas-eredmenyei-a-felvideki-telepuleseken/
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városrészekként, hanem egy-egy településként vesszük,akkor csak  543). Ezeken a 

településeken 1 798 176 választópolgárból 443 908 (24,68%) szavazott, az érvényes voksok 

száma: 435 454. 

 

Több száz gyerek kapott iskolatáskát 
2019. május 30. – Magyar Szó 

Magyarkanizsán, Zentán és Topolyán is ünnepélyes keretek között adták át tegnap délután, 

illetve este a Rákóczi Szövetség és a Magyar Nemzeti Tanács ajándékát azoknak a 

családoknak, amelyek a magyar tannyelvű vajdasági oktatási intézményeket választják, vagyis 

magyar osztályba íratják csemetéiket. A Rákóczi Szövetség februárban már egy-egy 

mesekönyvvel ajándékozta meg az iskolai előkészítős óvodásokat. Ezúttal az őszre elsőbe 

induló óvodások egy-egy iskolatáskát vehettek át a Rákóczi Szövetség jóvoltából. 

 

Közelebb hozni a televíziót a fiatalabb nemzedékhez 
2019. május 30. – Pannon RTV 

Újvidéken zajlik a 37. Circom nemzetközi média-konferencia. A regionális televíziózás 

témakörében több évtizedes hagyománnyal rendelkező nemzetközi szervezet a regionális 

médiumokat gyűjti egybe. A Circom Regional idei kiemelt témája, hogyan hozzák közelebb a 

közszolgálati televíziók és a hagyományos média világát a fiatalabb nemzedékekhez. 

 

A kelet-ukrajnai válság rendezéséről tárgyalt Zelenszkij a német és a francia 
külügyminiszterrel 
2019. május 30. – karpatalja.ma 

A Donyec-medencei fegyveres konfliktus rendezésének lehetőségeiről, azon belül a minszki 

folyamat felélesztéséről és a normandiai formátumú tárgyalásokról cserélt eszmét Volodimir 

Zelenszkij ukrán államfő Heiko Maas német és Jean-Yves Le Drian francia 

külügyminiszterekkel csütörtökön Kijevben. 

 

Első olvasatban elfogadták a középfokú oktatást szabályozó törvényt 
2019. május 30. – Kárpátalja 

Május 30-án az ukrán parlamentben meglepő módon beterjesztették és el is fogadták a 

középfokú oktatást szabályozó törvényt. Az egyébként előkészületben lévő új jogszabályról és 

elfogadásának körülményeiről Brenzovics László parlamenti képviselőt, a KMKSZ elnökét 

kérdeztük. – „Tízszer vagy tizenötször tették újra meg újra szavazásra, teljesen 

házszabályellenesen. Végül pedig ez a rendkívül fontos jogszabályt vita nélkül elfogadták a 

Legfelső Tanácsban, ki se tudtuk fejteni a véleményünket a törvénytervezettel kapcsolatban – 

emelte ki Brenzovics László. 
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https://www.magyarszo.rs/hu/4001/vajdasag/202721/T%C3%B6bb-sz%C3%A1z-gyerek-kapott-iskolat%C3%A1sk%C3%A1t.htm
https://pannonrtv.com/rovatok/tarsadalom/kozelebb-hozni-televiziot-fiatalabb-nemzedekhez
http://www.karpatalja.ma/karpatalja/kozelet/a-kelet-ukrajnai-valsag-rendezeserol-targyalt-zelenszkij-a-nemet-es-a-francia-kulugyminiszterrel/
http://www.karpatalja.ma/karpatalja/kozelet/a-kelet-ukrajnai-valsag-rendezeserol-targyalt-zelenszkij-a-nemet-es-a-francia-kulugyminiszterrel/
https://karpataljalap.net/2019/05/30/elso-olvasatban-elfogadtak-kozepfoku-oktatast-szabalyozo-torvenyt
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Sorra alakulnak meg a HMDK vezette magyar kisebbségi önkormányzatok 
2019. május 30. – Új Magyar Képes Újság 

A május 5-én lezajlott kisebbségi önkormányzati választásokon a HMDK jelöltjei elsöprő 

sikert arattak. Az elmúlt két hétben megalakultak az első kisebbségi önkormányzatok, először 

Pélmonostoron és Eszéken, majd pedig az ország más részein is. 

 

Kibővített elnökségi ülést tartott a HMDK 
2019. május 30. – Új Magyar Képes Újság 

Múlt pénteken Bellyén ülésezett a Horvátországi Magyarok Demokratikus Közösségének 

országos elnöksége. Az ülés fő napirendi pontja a kisebbségi önkormányzati választásokon 

elért siker, valamint a szervezet bővítése volt. 

 

Székelyföldi és muravidéki látogatás is szerepel a Gazdakör idei tervében 
2019. május 30. – Új Magyar Képes Újság 

Kedden tartotta éves közgyűlését a HMDK Gazdaköre Pélmonostoron. Az ülésen Szabó Attila, 

a szervezet elnöke sikeresnek értékelte 2018-at, és eseménydús programtervről számolt be az 

idei évre vonatkozóan. A pélmonostori HMDK-alapszervezet székházában tartott ülésen 

Szabó Attila, gazdakörünk elnöke köszöntötte a résztvevőket, a szervezet tagjait. 

Beszámolóját a tavalyi, valamint az idei év eddigi eseményeinek felsorolásával kezdte. 

 

Kitáncolták a májusfát Újbezdánban 
2019. május 30. – Új Magyar Képes Újság 

Idén is magas, sudár májusfa állt Újbezdán központjában, melyet múlt szombaton táncoltak 

ki. Az ünnepélyen drávaszögi és szlavóniai népi tánccsoportok, kórusok vettek részt. 

 

A megyében élő nemzeti kisebbségek napja 
2019. május 30. – Új Magyar Képes Újság 

Eszék-Baranya megye vezetősége tavaly május 26-át a megyében élő nemzeti kisebbségek 

napjává nyilvánította. Az idei rendezvény egy díszüléssel kezdődött, majd hagyományőrző 

bemutatóval és kultúrműsorral folytatódott. 

 

Nagydobszai rendezvény kórógyi fellépőkkel 

2019. május 30. – Új Magyar Képes Újság 

A magyarországi Nagydobszán vendégszerepeltek a kórógyiak a hét végén. A két település 

között régóta tart a kapcsolat, amit igyekeznek kulturális téren is erősíteni. 
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https://kepesujsag.com/sorra-alakulnak-meg-a-hmdk-vezette-magyar-kisebbsegi-onkormanyzatok/
https://kepesujsag.com/kibovitett-elnoksegi-ulest-tartott-a-hmdk/
https://kepesujsag.com/szekelyfoldi-es-muravideki-latogatas-is-szerepel-a-gazdakor-idei-terveben/
https://kepesujsag.com/kitancoltak-a-majusfat-ujbezdanban-3/
https://kepesujsag.com/a-megyeben-elo-nemzeti-kisebbsegek-napja/
https://kepesujsag.com/nagydobszai-rendezveny-korogyi-fellepokkel/
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Elektronikus sajtó 

 

Határok nélkül 

2019. május 30. – Kossuth Rádió 

 

Kijevben az ukrán parlament ma váratlanul elfogadta első olvasatban a középiskolai 

oktatásról szóló törvényt, amely ugyan olyan hátrányosan érinti a nemzetiségi iskolákat, -  így 

a magyar oktatási intézményeket is, - mint a korábban elfogadott oktatási kerettörvény. 

Iváncsik Attila telefonon kérdezte a Kijevben tartózkodó Brenzovics Lászlót, a KMKSZ 

elnökét, az ukrán parlament képviselőjét. 

 

Többféle út mutatkozik a felvidéki magyar érdekképviselet megújítására. A helyes stratégia 

kidolgozására azonban csak alig néhány hónap marad, hiszen Szlovákiában 2020 

márciusában parlamenti választásokat tartanak. Haják Szabó Mária Kolek Zsoltot, a ma7 

médiacsalád politikai rovatvezetőjét kérdezte. 

 

A tantervi változások miatt folyamatos a tankönyvek cseréje Szerbiában. A fordítás 

rohammunkában történik, hogy szeptember 1-ére kikerüljenek a nyomdából az új 

kiadványok. A Magyar Nemzeti Tanács arra törekszik, hogy jobb minőségű tankönyvek 

kerüljenek a gyerekek kezébe. Petkovics Mártát, az MNT tagját Németh Ernő kérdezi. 

 

Évtizedekig a nagyváradi római katolikus püspöki palotában kapott helyet a Körösvidéki 

Múzeum., majd az épület visszaszolgáltatása után költözött át az egykori hadapród iskolába. 

A 4 millió eurós európai uniós támogatásból rendbe teszik az épület körüli zöldövezetet: 

sétányokat alakítanak ki és új kerti bútorzatot szerelnek fel, és a belső kiállítóterekben 21. 

századnak megfelelő modern technológiát is felszerelnek. Ionescu Nikolett összeállítása.  

 

A Délvidéken, Adának átellenben, a Tisza bánáti oldalán fekszik Padé település, ahol 1996-

ban alakult meg a Takáts Rafael Magyar Kultúrkör, amely egy családi ház megvásárlásával és 

annak felújításával jutott hozzá egy többfunkciós, a helybeli amatőr művelődési élet igényeit 

kielégítő székházhoz. Komáromi Róberttel, az egyesület elnökével a felújítást követő avató 

ünnepség után beszélgetett Ternovácz István. 

 

Holnap kezdődik a Hargita Megyenapok, rendezvénysorozat, amely több mint 400 eseményt 

kínál az ezekben a napokban a pápalátogatásra Székelyföldre és Csíksomlyóra érkezőknek, 

különösen azoknak aki a következő hétvégéig a pünkösdi búcsúig maradna. A Dévai Szent 

https://www.mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth?date=2019-05-30_18-02-14&enddate=2019-05-30_18-40-14&ch=mr1
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Ferenc Alapítvány csíksomlyói kollégiuma is gazdag programot kínál. A Mária-kert 16 

udvarában mindenki találhat magának útravalót.  Oláh-Gál Elvira összeállításában először 

Ferencz Angélát a Megyei Kulturális Központ igazgatóját halljuk. 

 

 


