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Nyomtatott és online sajtó 
 

Az embernek a saját természetével kell megküzdenie – a klímaváltozásról 
tartott előadást Áder János Csíkszeredában 
2019. június 6. – MTI, Krónika, maszol.ro, szekelyhon.ro 

Eddig az ember a természettel küzdött, most saját természetével kell megküzdenie – idézte 

Áder János köztársasági elnök Gábor Dénes Nobel-díjas magyar fizikus hatvan évvel ezelőtti 

gondolatait csütörtökön a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem (EMTE) csíkszeredai 

karán tartott előadásában. A köztársasági elnök a klímaváltozás és a vízválság kérdéseiről 

tartott előadást a kar aulájában diákok és tanárok előtt. Felhívta a figyelmet arra, hogy a Föld 

hőmérséklete az emberi beavatkozásnak köszönhetően indult gyors ütemű emelkedésnek, a 

klímaváltozás pedig szélsőséges természeti jelenségeket idéz elő. Ezzel párhuzamosan az 

ivóvízkészletek elapadása, a túlnépesedés és a biológiai sokféleség csökkenése is veszélyezteti 

az emberiség jövőjét. 

 

Szijjártó Péter telefonon beszélt a román külügyminiszterrel az úzvölgyi 
rendezvények kapcsán  
2019. június 6. – MTI, Magyar Hírlap, Hír Tv, 888.hu, transindex.ro, maszol.ro, Krónika 

Szijjártó Péter magyar külgazdasági és külügyminiszter telefonon beszélt Teodor Meleșcanu 

külügyminiszterrel, és nyomatékosan kérte, hogy a csütörtöki úzvölgyi rendezvények kapcsán 

a román fél ne adjon teret a provokációknak, és tegyen meg mindent a fizikai atrocitások 

elkerülése érdekében - tájékoztatta Menczer Tamás tájékoztatásért és Magyarország 

nemzetközi megjelenéséért felelős államtitkár csütörtökön az MTI-t. Közleményében azt írta: 

a román külügyminiszter minderre ígéretet tett. "A magyar álláspont változatlan: Románia 

számunkra az erdélyi magyarság miatt kiemelt jelentőségű ország, ráadásul fontos gazdasági, 

kereskedelmi partner, a kiegyensúlyozott és fejlődő kétoldalú kapcsolatokban vagyunk 

érdekeltek" - fogalmazott a közlemény, kiemelve: ugyanakkor ismételten felemelik szavukat 

az úzvölgyi katonatemetőnek a román szabályokkal is ellentétes átalakítása miatt.  

 

Súlyos incidensek Úzvölgyében: kövekkel dobálták és gyalázták az élőláncot 
alkotó magyarokat  
2019. június 6. – hirado.hu, maszol.ro, transindex.ro, szekelyhon.ro, Krónika, Nyugati Jelen, 

Bihari Napló 

Kövekkel dobálta és gyalázta csütörtök délután az úzvölgyi katonatemető körül élőláncot 

alkotó magyarokat románoknak egy csoportja, akik azért érkeztek a helyszínre, hogy részt 

vegyenek a Dormánfalva polgármesteri hivatala által meghirdetett szertartáson. Egy részük a 

csendőrkordont áttörve behatolt a temetőbe, és megrongált több fakeresztet. „Mars ki 

innen!”, „Mars Budapestre” – üvöltözték a magyaroknak. Az élőláncot alkotó székelyföldi 

civilek egy része 17.30 után a csendőrök oltalma alatt elhagyta a helyszínt, a pópák pedig 

bevonultak a temetőbe megtartani a szertartást.  
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Úzvölgyi katonatemető - Tiltakozó jegyzéket adott át a magyar kormány  
2019. június 6. – MTI, Magyar Nemzet, Origo, Demokrata, Krónika, maszol.ro, Bihari Napló 

Tiltakozó jegyzéket adott át a magyar kormány a román kabinetnek az úzvölgyi katonai 

temetőben csütörtökön történtek miatt – mondta Magyar Levente, a Külgazdasági és 

Külügyminisztérium parlamenti államtitkára az MTI-nek. „A jegyzékben az eset teljes körű 

kivizsgálására és a vonatkozó nemzetközi kötelezettségek betartására szólította fel a román 

felet a kormány” – közölte Magyar Levente. Az államtitkár elfogadhatatlannak nevezte, hogy 

Románia eltűr effajta atrocitást, amely „barbarizmusában” a magyarok elleni legdurvább 

provokációkat idézi. 

 

Úzvölgyi katonatemető - A budapesti román nagykövetet berendelték a 
külügyminisztériumba 
2019. június 6. – MTI, Magyar Nemzet, Hír Tv, Krónika, maszol.ro 

Az úzvölgyi katonatemetőnél történtek miatt berendelték a budapesti román nagykövetet a 

Külgazdasági és Külügyminisztériumba péntekre – közölte a tárca tájékoztatásért és 

Magyarország nemzetközi megjelenéséért felelős államtitkára csütörtök este Facebook-

oldalán. Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes a történtekről egy a helyszínen készült videót 

tett közzé Facebook-oldalán, és azt írta: „ha ezt a barbárságot a román politika nem akarta 

megakadályozni, akkor az morális botrány, ha nem tudta, az pedig államigazgatási csőd”. 

 

Legfelsőbb bíróság: nem minősül diszkriminációnak, hogy kizárólag román 
nyelvű a gyakorlati oktatás a vásárhelyi orvosin 
2019. június 6. – MTI, Krónika, transindex.ro, maszol.ro, Bihari Napló 

A legfelsőbb bíróság megalapozatlannak ítélte és elutasította a Romániai Magyar Orvos- és 

Gyógyszerészképzésért Egyesület (RMOGYKE) fellebbezését a bukaresti táblabíróság azon 

döntése ellen, amely – fenntartva az Országos Diszkriminációellenes Tanács (CNCD) korábbi 

álláspontját – úgy döntött, nem minősül diszkriminációnak, hogy kizárólag román nyelven 

végezhető el a szakmai gyakorlat a Marosvásárhelyi Orvosi, Gyógyszerészeti, Tudomány- és 

Műszaki Egyetemen (UMFST). 

 

Zsákutca: eltűntek a közigazgatási kódex tervezetéből az anyanyelvhasználatot 
bővítő rendelkezések 
2019. június 6. – MTI, Krónika, transindex.ro, maszol.ro, Nyugati Jelen, Bihari Napló 

Eltűntek a kisebbségek anyanyelvhasználatát bővítő rendelkezések az új román közigazgatási 

törvénykönyv tervezetéből, amelyet sürgősségi rendelettel készül hatályba léptetni a román 

kormány – közölte csütörtöki hírlevelében Mikó Imre Jogvédelmi Szolgálat (MIJSZ). A 

magyar közösség elleni jogsértésekkel foglalkozó szervezet felidézte: az RMDSZ számos, a 

kisebbségi anyanyelvhasználatnak kedvező passzust sikerült beépítenie a parlament által 
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tavaly elfogadott közigazgatási kódexbe, a törvénykönyvet azonban nem lehetett kihirdetni, 

mert elbukta az előzetes alkotmányossági kontrollt. A kormány most arra készül, hogy 

sürgősségi kormányrendelettel fogadja el a közigazgatási törvénykönyvet, de az új tervezetből 

kihagyták például azt az előírást, amely kötelezővé tette volna, hogy az utcák, terek és parkok 

nevét a kisebbségek nyelvén is írják ki ott, ahol egy adott kisebbség aránya eléri a 20 

százalékot. 

 

A belügyminiszter Facebookon nyugtatja a kedélyeket az úzvölgyi események 
kapcsán 
2019. június 6. – transindex.ro 

Carmen Dan belügyminiszter Facebook-bejegyzésben csitítja a kedélyeket az úzvölgyi eset 

kapcsán. A belügyminiszter a bejegyzésben arról ír, hogy csütörtökön, Urunk 

mennybemenetelének ortodox ünnepén, amely egyben a Hősök napja is. Ebből az alkalomból 

pedig az úzvölgyi katonatemetőben kilenc nacionalista román szervezet szervez 

megemlékezést. Az éles konfliktusra alkalmat adó esemény kapcsán Carmen Dan azt írja: 

“Megértésre és nyugalomra szólítok fel minden résztvevőt, az etnikai hovatartozástól 

függetlenül! A hősök emlékének, akikről ma mindnyájan megemlékezünk, kötelességünk, 

hogy tisztelettel és jóakarattal adózzunk!” A belügyminiszter, utalva Ferenc pápa romániai 

látogatásának jelmondatára és a csíksomlyói prédikációjának lényegére, azzal folytatja: 

“Járjunk együtt!”.  

 

A Hargita megyei prefektus felszólította a csíkszentmártoniakat, hogy 
biztosítsák az úzvölgyi megemlékezés feltételeit  
2019. június 6. – transindex.ro, maszol.ro 

Annak ellenére, hogy több hatóság törvénytelennek nyilvánította a dormánfalvi polgármester 

úzvölgyi ügyködését, illetve a Bákó Megye Prefektusi Hivatala a törvénytelen tanácshatározat 

visszavonására szólította fel az említett polgármestert, Hargita megye prefektusa hivatalos 

átiratban felszólította Csíkszentmárton Polgármesteri Hivatalát, hogy minden feltételt 

biztosítson a dormánfalvi hivatal törvénytelenül engedélyezett eseményére.  

 

Provokátorokra számít Antal Árpád csütörtök délután az Úz-völgyében  
2019. június 6. – maszol.ro 

„Az igazunk adta önbizalommal megyünk ma az Úz-völgyébe a másik oldalon pedig 

provokátorok érkeznek” – jelentette ki csütörtökökn a Maszol érdeklődésére Antal Árpád. 

Sepsiszentgyörgyi polgármestere elmondta, mások mellett ő is részt vesz abban a 

megmozdulásban, amely során a székelyföldi elöljárók élőlánccal próbálják megakadályozni a 

törvénytelenül létrehozott úzvölgyi román parcella csütörtöki felavatását.  
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Úzvölgyi temető: nem létezik jogalap a betonkeresztek felállítására 
2019. június 6. – szekelyhon.ro 

Rövid idő alatt az elmúlt évek egyik legkiemelkedőbb román-magyar botrányának tárgya lett 

az úzvölgyi katonai temető, miközben a helyzet nem is annyira bonyolult, mint az első látásra 

tűnik, és nem is annyira egyszerű, hogy pár mondatban össze lehessen foglalni. Tény, hogy a 

zászló még Bukarest szerint is a magyaroknak áll. 

 

Kelemen Hunor: a belügyminiszter és Hargita megye prefektusának 
menesztésére szólítjuk fel a miniszterelnököt  
2019. június 6. – transindex.ro, maszol.ro, szekelyhon.ro 

“A román hatóságok képtelenek voltak ellátni a rendet, ezért kerülhetett sor erőszakos 

cselekedetekre és fizikai agresszióra az úzvölgyi katonatemetőben és környékén. 

Határozottan felszólítjuk a miniszterelnök asszonyt, hogy menessze Carmen Dan 

belügyminisztert, valamint Hargita megye prefektusát" – hangsúlyozta Kelemen Hunor 

szerkesztőségünknek elküldött közleményében. Az RMDSZ elnöke továbbá felszólítja a 

hatóságokat is, hogy azonnal állítsák elő és vonják felelősségre mindazokat, akik barbár 

módon rongáltak, betörtek az úzvölgyi katonatemetőbe, összetörték a kaput, és kitépték a 

kereszteket, hogy megfélemlítsék közösségünket. 

 

„Mindig magunkért, soha mások ellen” – berobogott a Boldogasszony 
zarándokvonat Kolozsvárra  
2019. június 6. – maszol.ro 

Csütörtökön délután a kolozsvári vonatállomáson röpke húsz percnek köszönhetően 

nyugalom és őszinte öröm szállt arra a gyülekező tömegre, amely zuhogó esőt és délutáni 

csúcsforgalmat félretéve átküzdötte magát a városon, hogy a Boldogasszony Zarándokvonat 

Csíksomlyóra tartó utasait fogadhassa.  

 

A Néppárt elnöke szerint Erdélyben is tetten érhető, hogy a magyarok nem 
etnikai alapon szavaznak 
2019. június 6. – szekelyhon.ro 

A magyar–magyar együttműködés fontosságáról, a közigazgatási törvényben elrejtett 

visszásságokról beszélt első marosvásárhelyi sajtótájékoztatóján Csomortányi István, az 

Erdélyi Magyar Néppárt országos elnöke. A márciusban megválasztott elnök szerint 

tiszteletből gratulálnak az európai parlamenti választásokon mandátumot szerző pártoknak, 

köztük az RMDSZ-nek is, de a magyar közösségnek komoly örömre nincs oka, hiszen a 

magyar képviselők bejuttatása határeset volt. Csomortányi István szerint a Néppárt hasznos 

passzivitással szemlélte a kampányt, nem biztatta követőit, hogy szavazzanak, de azt sem 

hangoztatta, hogy maradjanak távol. Az elnök szerint, ha valós magyar–magyar összefogás 

lett volna, akkor aktívan is részt vettek volna a kampányban. Csomortányi szerint Szilágyi 

Zsolt kiérdemelten kerülhetett volna a lista harmadik helyére, vagy legalább Sógor Csabát 

nem kellett volna száműzni az ötödik, utolsó helyre. 
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Nehéz 
2019. június 6. – Szüszer Róbert – szekelyhon.ro 

A szekelyhon.ro cikke szerint “Biztosan tudjuk, hogy április elején már mind a 

csíkszentmártoni polgármester, mind pedig a Hargita megyei tanácselnök tisztában volt 

azzal, hogy a dormánfalvi városháza megbízásából lapátokkal felszerelt melósok cirkálnak a 

temetőben. Akkor még csak gödröket ástak, nem állt ott semmilyen új emlékmű. A közönség 

csak akkor szerzett tudomást a helyzetről, amikor a betont már kiöntötték. Ehhez is az kellett, 

hogy egy hagyományőrző megunja a finomkodó háttértárbuzulást és világgá kürtölje, mi 

történik”. 

 

Beszélgetés Micaci Cristiannal, az egyetlen romániai magyar újságíróval, aki a 
pápai gépen utazott 
2019. június 7. – Krónika 

Nem csupán tudósított a pápai gép fedélzetéről Micaci Cristian, a nagyváradi római katolikus 

egyházmegye médiafelelőse, a Mária Rádió munkatársa, hanem megpróbálta egyúttal képbe 

helyezni a külföldi újságírókat az erdélyi helyzetről. Az utazás kulisszáiról, Ferenc pápa 

üzenetéről beszélgetett a Krónikával. 

 

Gyorselemzés az anyanyelvi képességivizsga-jegy opcionálissá tételéről, a 
minisztérium kettős mércéjéről 
2019. június 7. – Krónika 

Az elmúlt hetek oktatással kapcsolatos közbeszédének fő témája az a miniszteri rendelet, 

amely a 9. osztályba történő felvételi esetében, bizonyos körülmények között, opcionálissá 

teszi az anyanyelvből szerzett vizsgajegy összmédiába való beszámítását. A rendelet nem új 

keletű, hiszen az idei középiskolai felvételi módszertanát már tavaly leszögezték, azonban 

ennek tematizációjára eddig nem került sor. Jelen gyorselemzés a rendelet hosszú és rövid 

távú következményeit próbálja körüljárni. 

 

Permanens Trianon 
2019. június 7. – Balogh Levente – Krónika 

A Krónika vezércikke szerint “Trianon nem a jelen, hanem a múlt része – mondta ki a 

szentenciát több, magát européernek, modernnek és progresszívnak tartó megmondóember a 

rossz emlékű békediktátum aláírásának évfordulója kapcsán. Pedig ha a Nagykörúton túlra is 

kiterjedne az illetők figyelme, akkor bizony szembe tűnne, hogy Trianon nagyon nem a múlt 

része. Hanem a békediktátum aláírásának időszaka óta permanensen velünk van. Az egyik 

legszembetűnőbb példa erre az úzvölgyi osztrák–magyar katonai temető esete, amely immár 

hetek óta borzolja a kedélyeket”. 
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Pozsony megye: A Kisprojekt Alap újabb szlovák-magyar interreg projekteket 
támogat 
2019. június 6. – bumm.sk 

Továbbra pályázhatnak a Kisprojekt Alapnál azok az önkormányzatok és nonprofit 

szervezetek, amelyek projektjei a szlovák-magyar határon átívelő együttműködésen alapulnak 

– tájékoztatott a Pozsony Megyei Önkormányzat (BSK) azzal a figyelmeztetéssel, hogy a 

projektek következő kiértékelésére június végén kerül sor. „A feltétel egy magyarországi 

pályázóval való kapcsolat. Ez azt jelenti, hogy a projektből finanszírozott tevékenységeknek a 

határ mindkét oldalán meg kell valósulniuk, és ezeknek hozzá kell járulniuk a határ menti 

régiók látogatottságának a növeléséhez vagy a két ország együttműködéséhez” – magyarázta 

Juraj Droba, a BSK elnöke. 

 

Németh Ilona és Simon Attila lesz Čaputová magyar tanácsadója 
2019. június 6. – Új Szó 

Simon Attila történész és Németh Ilona képzőművész lesz az új köztársasági elnök, Zuzana 

Čaputová magyar tanácsadója. Čaputová már az államfőválasztás második fordulója előtt 

bejelentette, az országban élő nemzetiségi kisebbségek, így a szlovákiai magyarok képviselői 

közül is választ tanácsadókat. A magyar kisebbséget érintő ügyekben Simon Attila történész, 

a Fórum Kisebbségkutató Intézet igazgatója és Németh Ilona képvőművész, illusztrátor, 

egyetemi tanár látja el szakmai tanácsokkal a köztársasági elnököt. Martin Burgr, Čaputová 

csapatának kommunikációs igazgatója elmondta, az államfő új tanácsot hoz létre, amelyben a 

magyar, a roma és a ruszin kisebbséget két-két tag, egy férfi és egy nő képviseli. 

 

Prosperitati pályázatok: Kedvezmény a nagycsaládoknak az új ciklusban 
2019. június 6. – Vajdaság MA 

Folytatódik Magyarország Kormányának támogatásával a vajdasági magyar térség- és 

gazdaságfejlesztési program. Megjelent a második ciklus első 10 pályázata. Ezek hasonlóak az 

első körben kiírtakhoz, de van néhány újdonság. Ezekről kérdezzük Juhász Bálintot, a 

Prosperitati Alapítvány ügyvezetőjét. 

 
A muzslyai és a nagybecskereki óvodásokat is meglepték az iskolatáskákkal 
2019. június 6. – Vajdaság MA 

A Rákóczi Szövetség ajándéka eljutott a nagybecskereki óvoda növendékeihez is. Molnár 

Attila, az MNT tagja elsőként ma a muzslyai Hófehérke óvodába látogatott el, ahova elvitte az 

adományt, és 13-an vehették át tőle az iskolatáskákat. A szülők is megjelentek ezen az 

eseményen, és mindenképpen nagyon megörültek ennek a támogatásnak, hiszen manapság 

nem kis tételt jelent az iskolatáska megvásárlása, viszont a gyerekek öröme felülmúlt 

mindent, és nagy volt a zsivaj, míg hátukra vették, kipróbálták. 
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https://www.bumm.sk/regio/2019/06/06/pozsony-megye-a-kisprojekt-alap-ujabb-szlovak-magyar-interreg-projekteket-tamogat
https://www.bumm.sk/regio/2019/06/06/pozsony-megye-a-kisprojekt-alap-ujabb-szlovak-magyar-interreg-projekteket-tamogat
https://ujszo.com/kozelet/nemeth-ilona-es-simon-attila-lesz-caputova-magyar-tanacsadoja
https://www.vajma.info/cikk/vajdasag/23764/Prosperitati-palyazatok-Kedvezmeny-a-nagycsaladoknak-az-uj-ciklusban.html
https://www.vajma.info/cikk/vajdasag/23766/A-muzslyai-es-a-nagybecskereki-ovodasokat-is-megleptek-az-iskolataskakkal.html
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A parlament nem menesztette a külügy- és a védelmi minisztert, valamint az 
SZBU vezetőjét 
2019. június 6. – Kárpátalja, karpatalja.ma 

Nem támogatta az ukrán parlament csütörtökön Pavlo Klimkin külügy- és Sztepan Poltorak 

védelmi miniszter, valamint Vaszil Hricak, az Ukrán Biztonsági Szolgálat (SZBU) elnökének 

menesztését, akiknek a leváltását Volodimir Zelenszkij államfő indítványozta elnöki 

beiktatását követően. A külügyi tárcavezető menesztése mellett 137 képviselő szavazott, míg a 

védelmi miniszter és az SZBU elnökének leváltását csak 67 és 78 képviselő támogatta a 

szükséges 226 helyett a 450 tagú parlamentben. 

 

Jó magyarnak lenni – a Kormorán együttes erősítette az összetartozás érzését 
Beregszászban 
2019. június 6. – karpatalja.ma 

Kormorán koncerttel méltatta a nemzeti összetartozás napját a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai 

Magyar Főiskola és a Pro Cultura Subcarpathica civil szervezet június 4-én Beregszászban. 

Identitásunktól, kultúránktól, nemzeti érzelmünktől törvények parancsára megszabadulni 

nem lehet – hangsúlyozta megnyitó beszédében Orosz Ildikó háziasszony, a Rákóczi-főiskola 

rektora, aki szerint él a bizodalom, hogy a gyászos békediktátum, a folyamatos beolvasztási 

kísérletek ellenére is van jövője a magyar kultúrának Kárpátalján. 

 
Ötven kerékpárt ajándékozott kárpátaljai családoknak a Katolikus Karitász 
2019. június 6. – Kárpátalja   

Ötven kerékpárt ajándékozott kárpátaljai családoknak a Katolikus Karitász, hogy segítse a 

közlekedést – közölte a szervezet országos igazgatója csütörtökön az M1 aktuális csatorna és a 

Kossuth rádió közös műsorblokkjában. Écsy Gábor azt mondta, a bicikliket olyan diákok 

kapták, akik olyan településen élnek, ahol nincs magyar iskola, óvoda, ezért vasárnapi 

iskolába járnak, hogy gyakorolhassák a magyar nyelvet. A kerékpárokat egy németországi 

partnerszervezet gyűjti össze, hozza rendbe, hogy aztán a Karitász el tudja juttatni a 

leginkább rászorulókhoz. Idén a bicikliket ötven – az összetartozás napja alkalmából 

szervezett ünnepségekre Magyarországra érkezett – kárpátaljai magyar gyerek segítségével 

juttatták át a határon – ismertette. 

 

Átadták a zágrábi magyar nagykövetség új épületét 
2019. június 6. – Képes Újság  

A zágrábi magyar nagykövetség új épületének hivatalos megnyitójára múlt héten került sor. A 

külképviseletet horvátországi hivatalos látogatása során Szijjártó Péter külgazdasági és 
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http://karpataljalap.net/2019/06/06/parlament-nem-menesztette-kulugy-es-vedelmi-minisztert-valamint-az-szbu-vezetojet
http://karpataljalap.net/2019/06/06/parlament-nem-menesztette-kulugy-es-vedelmi-minisztert-valamint-az-szbu-vezetojet
http://www.karpatalja.ma/karpatalja/kultura/jo-magyarnak-lenni-a-kormoran-egyuttes-erositette-az-osszetartozas-erzeset-beregszaszban/
http://www.karpatalja.ma/karpatalja/kultura/jo-magyarnak-lenni-a-kormoran-egyuttes-erositette-az-osszetartozas-erzeset-beregszaszban/
http://www.karpatalja.ma/karpatalja/kultura/jo-magyarnak-lenni-a-kormoran-egyuttes-erositette-az-osszetartozas-erzeset-beregszaszban/
http://karpataljalap.net/2019/06/06/otven-kerekpart-ajandekozott-karpataljai-csaladoknak-katolikus-karitasz
https://kepesujsag.com/atadtak-a-zagrabi-magyar-nagykovetseg-uj-epuletet/
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külügyminiszter és Marija Pejčinović Burić horvát miniszterelnök-helyettes, kül- és Európa-

ügyi miniszter nyitották meg. 

 

A nemzeti összetartozás napja Csúzán 
2019. június 6. – Képes Újság  

A magyar Országgyűlés 2010-ben a trianoni békediktátum évfordulójának napját, június 4-ét 

a nemzeti összetartozás napjává nyilvánította. A nemzeti összetartozás napját a horvátországi 

magyar közösségekben is megtartják. A Hegyalja Ifjúsági Egyesület minden évben 

megemlékezést szervez a trianoni békediktátum évfordulóján. 

 

Megalakult a HMDK vezette Eszék-Baranya megyei magyar kisebbségi 
önkormányzat is 
2019. június 6. – Képes Újság  

Eszék-Baranya megyében a választójoggal rendelkező magyarok 41,83%-a voksolt. A HMDK-

jelöltek taroltak, hatalmas szavazatkülönbséggel 25-0-ra nyertek. A megyei kisebbségi 

önkormányzat alakuló ülésére szerdán délben került sor. 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. 

 

Jókai Mórnak állítottak mellszobrot Zágrábban 
2019. június 6. – Képes Újság   

Jókai Mórnak, a nagy magyar mesemondónak állítottak mellszobrot múlt csütörtökön 

Zágrábban, a Bundek-tó melletti Írók alléján. A zágrábi mellszobor a második Jókai-emlék 

Horvátországban. Jókai gyakran megfordult Fiumében (Rijeka) és Abbáziában (Opatija), 

látogatásainak emlékét 2014 óta őrzi emléktábla Fiumében is. 

 
 

 

Elektronikus sajtó 

 

Határok nélkül 

2019. június 6. – Kossuth Rádió 

 

A székelyföldi magyarok nem hagyják az Úz-völgyi temetőt és határozottan követelik, hogy a 

román hatóságok állítsák meg a törvénytelenségek sorozatát. Ma több százan élőlánccal 

tiltakoznak a temetőbe meghirdetett emlékünnepség miatt.  
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https://kepesujsag.com/a-nemzeti-osszetartozas-napja-csuzan-2/
https://kepesujsag.com/megalakult-a-hmdk-vezette-eszek-baranya-megyei-magyar-kisebbsegi-onkormanyzat-is/
https://kepesujsag.com/megalakult-a-hmdk-vezette-eszek-baranya-megyei-magyar-kisebbsegi-onkormanyzat-is/
https://kepesujsag.com/megalakult-a-hmdk-vezette-eszek-baranya-megyei-magyar-kisebbsegi-onkormanyzat-is/
https://kepesujsag.com/jokai-mornak-allitottak-mellszobrot-zagrabban/
https://www.mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth?date=2019-06-06_18-02-16&enddate=2019-06-06_18-40-16&ch=mr1
https://www.mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth?date=2019-06-06_18-02-16&enddate=2019-06-06_18-40-16&ch=mr1
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A Katolikus Karitász újabb adománnyal segíti a kárpátaljai magyar családokat. A szervezet 50 

db kerékpárt ajándékozott a rászorulóknak. A bicikliket a Katolikus Karitász németországi 

jószolgálati nagykövete, Klaus Höhn gyűjtötte, és a Rákóczi Szövetség jutatta el a kárpátaljai 

gyermekeknek. A Katolikus Karitász tavaly két alkalommal, összesen mintegy 100 biciklivel 

segítette a gyertyánligeti és viski diákokat. Idén a rahói és a nagybocskói magyar iskolásokhoz 

kerül majd az adomány. 

  

Elballagtak a muzslyai Emmausz Fiúkollégium végzős növendékei. Hálaadó szentmisét 

szolgáltattak a muzslyai Szűz Mária Szent Neve templomban, amelyet Kalapis Sztoján atya 

celebrált.   Hálát adtak a végzős diákok az elmúlt 4 évért és  köszönetet mondtak  a kollégium 

támogatóinak. Kónya-Kovács Otília összeállítása. 

  

Minden csuda két napig tart. Felvidék legjobb mesemondói találkoztak Rozsnyón, az észak 

gömöri kisvárosban. Két napig mesélt a 10. Ipolyi Arnold Népmesemondó országos döntőjébe 

jutott 86 versenyző. A ma már mozgalommá fejlődött versenyről készült a beszámoló.  

  

Május végén befejeződött az idei Petőfi Sándor Program a Kárpát-medencei magyar 

szórványvidékeken. Temesváron Mecser Szilvia igen tartalmas kilenc hónapot zárt, de még a 

nyár elején is visszatér két tánctáborba. A fiatal ösztöndíjas örömmel mesélt élményeiről, 

tapasztalatairól.  

  

Várad összeköt - mottóval idén már 7. alkalommal rendezik meg június 24. és 30. között a 

Szent László Napokat Nagyváradon. Az egy hetes kulturális fesztiválra évről évre egyre 

többen érkeznek a környékbeli településekről, és határon túlról is. Így ez a térség 

magyarságának egyik legnagyobb, nyári, kulturális rendezvénysorozata. Zatykó Gyula 

főszervező mesélt a tervezett programokról.  

  

 

 

 


