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Nyomtatott és online sajtó 
 

Az államfőhöz fordul az MKP a magyar himnusz éneklését tiltó szabályozás 
miatt 
2019. április 4. – MTI, Webrádió, hirado.hu, Lokál, Origo, Felvidék Ma, Ma7.sk, PestiSrácok, 

Mandiner, Magyar Nemzet, Magyar Hírlap  

Petíciót indít, és vétót kérve Andrej Kiska, szlovák államfőhöz fordul a felvidéki Magyar 

Közösség Pártja (MKP) annak a jogszabálynak a megváltoztatása miatt, amely nyilvános 

rendezvényeken csaknem teljesen betiltaná a külföldi országok - köztük a magyar - 

himnuszának eléneklését. Ezt az MKP vezetői pozsonyi sajtótájékoztatójukon jelentették be 

csütörtökön. A pozsonyi törvényhozás március 27.-án elfogadta az állami jelképekre 

vonatkozó törvény egy olyan módosítását, amely nyilvános rendezvényeken arra az esetre 

korlátozza a külföldi országok himnuszának eléneklését, amikor a helyszínen jelen van az 

érintett országnak hivatalos küldöttsége. A Bugár Béla vezette Most-Híd vegyes párt 

képviselőinek többsége által is megszavazott módosítás tartalma csütörtökön vált szélesebb 

körben is ismertté, s komoly közfelháborodást váltott ki a felvidéki magyarság körében. 

 

Szijjártó Péter: a kölcsönös tisztelet alapjára kell helyezni a magyar-szlovák 
kapcsolatokat 
2019. április 4. – MTI, Magyar Hírlap, Magyar Nemzet, Origo, Mandiner, PestiSrácok 

A kölcsönös tisztelet alapjára kell helyezni a magyar-szlovák kapcsolatokat - mondta Szijjártó 

Péter külgazdasági és külügyminiszter az MTI-nek telefonon azt követően, hogy egyeztetést 

folytatott szlovák kollégájával, Miroslav Lajcákkal csütörtökön Washingtonban. Elmondta: a 

szlovák külügyminiszterrel egyetértettek abban, hogy a két ország kapcsolatát a kölcsönös 

tisztelet alapjára kell helyezni, és ebben a magyar nemzeti közösség erőforrást jelent. Az 

egyeztetésre a NATO megalakulásának 70. évfordulója alkalmából rendezett washingtoni 

külügyminiszteri tanácskozás alkalmával azt követően került sor, hogy ismertté vált: a szlovák 

törvényhozás március 27-én olyan törvénymódosítást fogadott el, amelynek értelmében 

Szlovákiában csakis akkor lehet elénekelni egy másik ország himnuszát, ha a helyszínen jelen 

van az érintett állam hivatalos küldöttsége. Szijjártó Péter elmondta, az ügyről beszélt 

Menyhárt Józseffel, a felvidéki Magyar Közösség Pártjának (MKP) elnökével, valamint 

Bastrnák Tiborral, a legkisebb koalíciós párt, a Most-Híd frakcióvezetőjével is. 

 

Gulyás Gergely: A kormány szerint elfogadhatatlan a magyar himnusz betiltása 
2019. április 4. – Mandiner, Origo, Index, Ripost 

A Miniszterelnökséget vezető miniszter a kormányinfón elmondta, hogy a Külgazdasági és 

Külügyminisztérium hamarosan nyilvánossá teszi hivatalos állásfoglalását a szlovákiai 

törvényről, amely bünteti a más országok himnuszainak nyilvános éneklését. A magyar 

kormány elfogadhatatlannak tartja azt a szlovákiai törvényt, amely megnehezíti a jövőben 

más országok himnuszainak eléneklését nyilvános helyen, és erről a külügyminisztérium 
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https://www.lokal.hu/2019-04-az-allamfohoz-fordul-az-mkp-a-magyar-himnusz-enekleset-tilto-szabalyozas-miatt/
https://www.lokal.hu/2019-04-az-allamfohoz-fordul-az-mkp-a-magyar-himnusz-enekleset-tilto-szabalyozas-miatt/
https://pestisracok.hu/szijjarto-a-himnusz-botranyrol-a-kolcsonos-tisztelet-alapjara-kell-helyezni-a-magyar-szlovak-kapcsolatokat/
https://pestisracok.hu/szijjarto-a-himnusz-botranyrol-a-kolcsonos-tisztelet-alapjara-kell-helyezni-a-magyar-szlovak-kapcsolatokat/
https://mandiner.hu/cikk/20190404_gulyas_gergely_a_kormany_szerint_elfogadhatatlan_a_magyar_himnusz_betiltasa
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hamarosan nyilvános állásfoglalást ad ki – mondta az index tudósítása szerint Gulyás Gergely 

a csütörtöki kormányinfón. A Szlovák Nemzeti Párt által beterjesztett törvény az állami 

szimbólumoknak fokozottabb védelmet biztosító átfogó tervezetbe került be, és akár 7000 

eurós pénzbüntetéssel is sújthatja a tiltás megszegőit. A módosítást a szlovák nacionalisták 

nem titkoltan a dunaszerdahelyi DAC labdarúgócsapatára szabták, ugyanis a szlovákiai 

magyar csapat szurkolói körében már hosszú évek óta hagyomány, hogy minden mérkőzés 

kezdetekor eléneklik a magyar himnuszt. 

 

Marosvásárhelyi iskolaügy - Rákóczi-díjjal köszönték meg az iskola 
újraindításához nyújtott segítséget 
2019. április 4. – MTI, Híradó, Magyar Nemzet, Magyar Hírlap, Mandiner, PestiSrácok, 

Krónika, Webrádió 

Rákóczi-díjjal tüntetett ki a marosvásárhelyi II. Rákóczi Ferenc Római Katolikus Gimnázium 

öt olyan személyiséget, akinek fontos szerepe volt abban, hogy e tanévtől újraindulhatott az 

iskola. A díjat Potápi Árpád János, nemzetpolitikáért felelős államtitkár, Holló László, Római 

Katolikus Státus ügyvezető igazgatója, Szabó Ödön képviselő, a Romániai Magyar Demokrata 

Szövetség (RMDSZ) oktatási szakpolitikusa, Székely Szilárd tanár, aki ideiglenesen látta el a 

tanintézet igazgatói feladatait, amíg Tamási Zsolt korábbi és jelenlegi igazgató nem tölthette 

be a tisztségét, és Márton Gyöngyvér, a szülői bizottság elnöke vehette át a csütörtök esti 

ünnepségen. A díjátadó után Potápi Árpád János államtitkár a magyar közmédiának 

elmondta: a családok és a nemzet életében is van egy-egy olyan nehéz időszak, ami 

összefogásra sarkall. Megjegyezte: a marosvásárhelyi Római Katolikus Gimnázium 

megszüntetése majd újraindítása nemcsak Marosvásárhelynek, hanem az egész 

magyarságnak az egyik fontos ügye volt, sőt általános emberi jogi kérdéseket is felvetett, 

melyek román támogatókat is vonzottak. 

 

Több mint százezren jelentkeztek a csíksomlyói pápalátogatásra, húsvétig 
folytatódik a regisztráció 
2019. április 4. – Krónika, hirado.hu, transindex.ro, maszol.ro, Bihari Napló, Nyugati Jelen 

Meghaladta a százezret a Ferenc pápa csíksomlyói szentmiséjére regisztráltak száma, az 

előjegyzést pedig április 22-éig, húsvét hétfőig meghosszabbították – hangzott el a 

pápalátogatást előkészítő sajtóbizottság csütörtöki kolozsvári sajtótájékoztatóján. Az 

eseményen Pál József Csaba temesvári megyés püspök különös kegyelemnek és örömnek 

nevezte a katolikus egyházfő romániai apostoli körútját, ezen belül a június elsejei 

csíksomlyói látogatást. „Hálát adunk azért, hogy oda látogat a szentatya, ahová az emberek 

évszázadok óta elhozzák örömüket, bánatukat, szeretetüket. Sajátos üzenet, hogy Mária-

kegyhelyre érkezik, hiszen általában az édesanya tartja össze a családot, ezúttal Mária 

összefog minket” – jelentette ki a sajtótájékoztatón az egyébként Csíksomlyón született 

megyés püspök. 
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https://szekelyhon.ro/aktualis/potapi-a-katolikus-iskola-ujraalapitasa-nemcsak-ossznemzeti-hanem-emberjogi-kerdes-is-volt
https://szekelyhon.ro/aktualis/potapi-a-katolikus-iskola-ujraalapitasa-nemcsak-ossznemzeti-hanem-emberjogi-kerdes-is-volt
https://kronika.ro/erdelyi-hirek/tobb-mint-szazezren-jelentkeztek-a-csiksomlyoi-papalatogatasra-folytatodik-a-regisztracio
https://kronika.ro/erdelyi-hirek/tobb-mint-szazezren-jelentkeztek-a-csiksomlyoi-papalatogatasra-folytatodik-a-regisztracio
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Korruptak közkegyelme, a büntetőjog „sürgős” módosítása – kijelölte Johannis 
a népszavazás témáit 
2019. április 4. – Krónika, transindex.ro, maszol.ro, Bihari Napló 

Kijelölte Klaus Johannis államfő az európai parlamenti választások napjára, május 26-ára 

meghirdetett referendum témáit. A népszavazás keretében egyrészt a korrupciós tettek miatt 

elítéltek közkegyelemben vagy amnesztiában részesítésének megtiltásával, másrészt a 

büntetőjog sürgősségi kormányrendelettel való módosításának megtiltásával kapcsolatban 

kérnék ki a lakosság véleményét. „Az állampolgároknak el kell dönteniük, akarják-e, hogy 

elengedjék a korrupciós bűncselekmények miatt elítélt személyek büntetését, illetve hogy 

akarják-e, hogy a kormány sürgősségi rendeleteket fogadjon el olyan érzékeny területekre 

vonatkozólag, mint a büntetőjog vagy az igazságügyi rendszer megszervezése” – fogalmazott 

az Agerpres szerint az elnök a Cotroceni palotában adott csütörtöki sajtónyilatkozatában, 

hozzátéve, hogy a parlamentet is értesítette a referendum tervezett témáiról. 

 

Megfellebbezik a bírósági döntést, amely eltávolítaná a kétnyelvű feliratot 
Kovászna és Brassó megye határánál  
2019. április 4. – transindex.ro 

A Brassó Megyei Tanács vezetősége bejelentette, hogy megfellebbezik a bíróság elsőfokú 

döntését, amely a Kovászna és Brassó megye határánál elhelyezett kétnyelvű üdvözlő felirat 

eltávolítására kötelezi a tanácsot, írja heti hírlevelében a Mikó Imre Jogvédelmi Szolgálat. 

Kovács Attila, az RMDSZ Brassó megyei szervezetének elnöke elmondta, hogy a megyei és a 

városi tanács maga rendelkezett arról, hogy bár a magyarok számaránya nem éri el a húsz 

százalékot, mégis kihelyezik a táblákat, elismerve és hangsúlyozva Brassó megye 

történelmileg alátámasztott többnyelvűségét.  

 
Szatmárnémetiben épül fel a Partiumi Labdarúgó Akadémia  
2019. április 4. – maszol.ro 

Modern, professzionális regionális labdarúgó akadémiát hoz létre Szatmárnémetiben a 

magyar kormány, melynek előkészületi munkálataira már el is különítettek 216 millió forintot 

és amely a  felvidéki Dunaszerdahely, Révkomárom és Rimaszombat, a délvidéki Lendva és 

Eszék, a vajdasági Topolya, a kárpátaljai Munkács és a székelyföldi Sepsiszentgyörgy és 

Csíkszereda után a tizedik ilyen határon túli beruházása lesz. „Egy éves egyeztetés-sorozat 

eredménye, hogy megszületett a végleges döntés, melynek értelmében Szatmárnémetiben 

épül meg a korunk elvárásainak messzemenően megfelelő, modern felszereltségű képzési 

központ. Meggyőződésem, hogy Szatmárnémeti csak nyer ezzel a beruházással, a tehetséges 

fiataloknak teremtett sportolási lehetőség mellett esélyt teremtenek arra is, hogy a szatmári 

foci néhány éven belül régi fényében, akár az első ligában szerepelve tündökölhessen” – 

mondja a Maszol megkeresésére Kereskényi Gábor, Szatmárnémeti polgármestere. 

 

Képzés indult a falugazdász-hálózat szakemberei részére  
2019. április 4. – maszol.ro 
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https://kronika.ro/belfold/korruptak-kozkegyelme-a-buntetojog-bsurgosr-modositasa-n-kijelolte-johannis-a-nepszavazas-temait
https://kronika.ro/belfold/korruptak-kozkegyelme-a-buntetojog-bsurgosr-modositasa-n-kijelolte-johannis-a-nepszavazas-temait
http://itthon.transindex.ro/?hir=55031
http://itthon.transindex.ro/?hir=55031
https://www.maszol.ro/index.php/sport/110236-szatmarnemetiben-epul-fel-a-partiumi-labdarugo-akademia
https://www.maszol.ro/index.php/gazdasag/110230-kepzes-indult-a-falugazdasz-halozat-szakemberei-reszere
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Képzési program kezdődött a Székely Gazdaszervezetek Egyesületének keretében 

tevékenykedő falugazdászok számára. A csütörtökön induló képzés a gödöllői Szent István 

Egyetem szakmai együttműködésével valósul meg, a projektet a magyar állam finanszírozza.  

 

Közös ima a székely terrorper elítéltjeiért, hogy aztán kedden sok minden 
megváltozhasson 
2019. április 4. – szekelyhon.ro, Krónika 

Gyertyát gyújtanak, imádkoznak a terrorizmus vádjával elítélt és fogva tartott Beke Istvánért, 

illetve Szőcs Zoltánért hétfőn este hét órakor Kézdivásárhely főterén. Kulcsár-Terza József 

parlamenti képviselő csütörtöki sajtótájékoztatóján elmondta, benyújtotta a kérést a 

nyilvános rendezvényre, ahol két lelkész mond beszédet, gyertyát gyújtanak, majd közösen 

imádkoznak. Reméli, sokan jelen lesznek, hiszen ezzel az üggyel az egész magyarságot 

megbélyegezték. Aki nem tud részt venni, otthon mondhat el egy imát – ajánlotta a politikus, 

aki azért időzítette az eseményt április 8-ra, mert egy napra rá, április 9-én tárgyalja a 

legfelsőbb bíróság a kézdivásárhelyi férfiak elleni ítélet megsemmisítésére irányuló 

beadványt. 

 

Gazdasági konferenciára készülnek Gyergyószentmiklóson 
2019. április 4. – szekelyhon.ro, Krónika 

A reálgazdaságban érdekeltek számára szeretnének friss és hasznos információkat közölni – 

ez a célja annak gazdasági konferenciának, amelyet április 11-én tartanak 

Gyergyószentmiklóson. Elsősorban vezető beosztású érdeklődőket várnak, de minden 

érdeklődő számára nyílt a rendezvény. Nemzeti és nemzetközi pályázati lehetőségek 2019-

ben; környezetvédelmi engedélyekkel kapcsolatos újdonságok; a Magyarország kormánya 

által indított gazdaságfejlesztési program lehetőségei; az 2018/114-es számú sürgősségi 

kormányrendelettel kapcsolatos tudnivalók: csak néhány azok közül a témák közül, 

amelyeket a konferencián elhangzó előadásokon terítékre kerülnek.  

 
Néhány héten belül ismét a parlament elé kerülhet a közigazgatási 
törvénykönyv  
2019. április 4. – transindex.ro 

Döntő házként a képviselőház szerdán elutasította a közigazgatási kódexet, miután az 

alkotmánybíróság még múlt év novemberében alkotmányellenesnek minősítette. A taláros 

testület procedurális okokra hivatkozva nyilvánította alkotmányellenesnek a közigazgatási 

törvénytervezetet, erre hivatkozva pedig a képviselőház egyöntetűen a törvény elutasítása 

mellett döntött. Korodi Attila, parlamenti képviselő a Transindexnek elmondta, a következő 

hetekben elemzik az esetleges módosításokat és amennyiben a törvényt nem fogadja el a 

kormány sürgősségi rendelet formájában, néhány héten belül ismét a parlament elé 

terjesztik.  
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https://szekelyhon.ro/aktualis/kozos-ima-a-szekely-terrorper-eliteltjeiert-hogy-aztan-kedden-sok-minden-megvaltozhasson
https://szekelyhon.ro/aktualis/kozos-ima-a-szekely-terrorper-eliteltjeiert-hogy-aztan-kedden-sok-minden-megvaltozhasson
https://szekelyhon.ro/aktualis/gazdasagi-konferenciara-keszulnek-gyergyoszentmikloson
http://itthon.transindex.ro/?cikk=27745&Nehany_heten_belul_ismet_a_parlament_ele_kerulhet_a_kozigazgatasi_torvenykonyv
http://itthon.transindex.ro/?cikk=27745&Nehany_heten_belul_ismet_a_parlament_ele_kerulhet_a_kozigazgatasi_torvenykonyv
http://itthon.transindex.ro/?cikk=27745&Nehany_heten_belul_ismet_a_parlament_ele_kerulhet_a_kozigazgatasi_torvenykonyv
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EP-választás: Kelemen Hunor szerint az EU-nak nincs alternatívája, az RMDSZ 
pedig átlépi a küszöböt 
2019. április 4. – MTI, Krónika, maszol.ro, transindex.ro 

Nagyon fontos, hogy ott legyünk az Európai Unióban, az Európai Parlamentben, és a 

döntéseket befolyásolni tudjuk – jelentette ki Kelemen Hunor szövetségi elnök az RMDSZ 

EP-választási programjának csütörtöki kolozsvári bemutatásán. A kincses város egyik főtéri 

kávézójának pincehelyiségében, az alakulat jelöltlistája első négy helyére rangsorolt politikus 

részvételével rendezett eseményen az RMDSZ elnöke rendkívül fontosnak nevezte a május 

26-i megmérettetést. Közölte, a szövetség ambiciózus programmal vág neki a választásnak, 

igyekszik minden olyan kérdésre választ adni, amiről úgy gondolja, hogy fontosak az erdélyi 

magyarság, Románia, az EU szempontjából. Kelemen szerint a Minority SafePack 

kisebbségvédelmi kezdeményezés bebizonyította, hogy az RMDSZ számít az európai 

porondon, a szövetség ezzel indult el azon az úton, amelyet európai őshonos etnikai 

kisebbségvédelemnek nevezünk. 

 

Régóta lappangó konfliktusok vezettek a TVR kolozsvári magyar adása volt 
vezetőjének felmondásához 
2019. április 4. – Krónika 

A magyar szerkesztőség hátrányos megkülönböztetésével, szándékos leépítésével vádolja a 

Román Televízió (TVR) központi és területi stúdiójának román vezetőségét a kolozsvári 

kisebbségi szerkesztőség volt főszerkesztője, a közmédiánál nemrég felmondott Vig Emese. 

Miközben az újságíró szerint a TVR-nél rossz szemmel nézték az RMDSZ alapítványa 

felkérésére készített dokumentumfilm-sorozatát, a Krónika értesülései szerint volt 

munkatársainak többsége az egykori szerkesztőségvezető összeférhetetlenségével magyarázza 

a távozásban kicsúcsosodó botrányt. 

 

„Neki köszönhetjük, hogy Temesvárt, Aradot, Nagyváradot és Szatmárnémetit 
Romániának ítélték”  
2019. április 4. – maszol.ro 

Nagyszabású ünnepségen felavatták hétfőn Nagyváradon Emmanuel de Martonne francia 

földrajztudós szobrát, akinek fontos szerepe volt az első világháború utáni román-magyar 

határ kijelölésében - írta az Agerpres hírügynökség.  A Nagy-Románia megalakulása 

centenáriumi rendezvényei közé sorolt, katonai díszszemlével egybekötött szoboravatást a 

Bihar megyei prefektus hivatala és a nagyváradi helyőrség-parancsnokság szervezte. Ioan 

Mihaiu prefektus a rendezvényen elmondta: a szobor nem a földrajztudósnak, hanem a 

geopolitikusnak állít emléket, aki döntő módon befolyásolta Nagy-Románia nyugati 

határainak a kijelölését. „Neki köszönhetjük, hogy Temesvárt, Aradot, Nagyváradot és 

Szatmárnémetit Romániának ítélték” – idézte Ioan Mihaiut az Agerpres.  

 

Aláírták Pécs és Arad együttműködésének a programját 
2019. április 4. – Nyugati Jelen 
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https://kronika.ro/erdelyi-hirek/ep-valasztas-kelemen-hunor-rmdsz-elnok-biztos-az-kuszob-atlepeseben
https://kronika.ro/erdelyi-hirek/ep-valasztas-kelemen-hunor-rmdsz-elnok-biztos-az-kuszob-atlepeseben
https://kronika.ro/erdelyi-hirek/regota-lappango-konfliktusok-vezettek-a-tvr-kolozsvari-magyar-adasa-volt-vezetojenek-felmondasahoz
https://kronika.ro/erdelyi-hirek/regota-lappango-konfliktusok-vezettek-a-tvr-kolozsvari-magyar-adasa-volt-vezetojenek-felmondasahoz
https://www.maszol.ro/index.php/tarsadalom/110257-neki-koszonhetjuk-hogy-temesvart-aradot-nagyvaradot-es-szatmarnemetit-romanianak-iteltek
https://www.maszol.ro/index.php/tarsadalom/110257-neki-koszonhetjuk-hogy-temesvart-aradot-nagyvaradot-es-szatmarnemetit-romanianak-iteltek
http://www.nyugatijelen.com/jelenido/alairtak_pecs_es_arad_egyuttmukodesenek_a_programjat.php
http://www.nyugatijelen.com/jelenido/alairtak_pecs_es_arad_egyuttmukodesenek_a_programjat.php
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Csütörtökön koradélután órakor az önkormányzat Ferdinánd király Termében Gheorghe 

Falcă polgármester és dr. Őri László pécsi alpolgármester aláírták az idei közös programok és 

együttműködések okmányait, az eseményen a két város kulturális intézmények képviselői, 

valamint a vezetői is jelen voltak.   

 

Büntetendő a magyar himnusz… 
2019. április 4. – Felvidék Ma 

A szlovák parlament március 27-én harmadik olvasatban elfogadta azt a törvénymódosítást, 

melyet Anton Hrnko, Jaroslav Paška, Štefan Zelník, Tibor Jančula és Dušan Tittel (SNS) 

képviselők terjesztettek be a Törvénytár 63/1993-as számú, a Szlovák Köztársaság állami 

szimbólumairól és azok használatáról szóló törvénnyel kapcsolatban. A módosítást a 

jelenlévő 136 képviselő közül 108-an szavazták meg, három képviselő tartózkodott a 

szavazástól, a Most-Híd frakcióból kilencen támogatták, többek között Jakab Elemér, Vörös 

Péter, Sárközy Irén és Bastrnák Tibor is. A törvénymódosításnak van egy bennünket érintő, 

de úgy is fogalmazhatnánk, hogy kifejezetten ellenünk irányuló kitétele, méghozzá az, hogy 

Szlovákiában május 15-től tilos és komoly pénzbírsággal sújtható annak a külföldi országnak 

a himnuszát játszani és énekelni, amelyiknek a helyszínen nincs hivatalos küldöttsége. 

 

Vajon az új szlovák himnusztörvény megfelel az európai normáknak? Csáky Pál 
levelet írt az EB alelnökének 
2019. április 4. – ma7.sk 

Csáky Pál, az MKP EP-képviselője levelet írt Frans Timmermansnak, az Európai Bizottság 

alelnökének az új szlovák himnusztörvény ügyében. "Egyetért-e a szlovák parlament által 

elfogadott törvénymódosítással az Európai Bizottság? Tudna-e Timmermans úr minden 

kampányrendezvényemre biztosítani diplomáciai képviseletet az EU részéről, mert az 

Európai Unió himnuszát is el akarjuk énekelni ezeken?" Csáky Pál videóüzenetben közölte, 

hogy levelet írt Frans Timmermansnak, az Európai Bizottság alelnökének a szlovák 

himnusztörvény ügyében. 

 
Világi Oszkár: amíg én vagyok a DAC tulajdonosa, addig lesz magyar himnusz a 
stadionban 
2019. április 4. – ma7.sk 

A DAC stadionban ezentúl is mindenképpen fogják énekelni a magyar himnuszt – jelentette 

ki Világi Oszkár a Pátria rádió Reggeli c. műsorában, amelyben a DAC tulajdonosát a magyar 

himnuszt tiltó törvénymódosításról kérdezték. „Csodálkozom. Azért csodálkozom, mert azt 

gondoltam, hogy az a fajta 19. századi gondolkodás, miszerint mások rovására, nem pedig az 

én büszkeségemre építem a nemzeti öntudatomat, már a múlté. Ez nem volt egy sikeres 

gondolat. A 21. század elején ennek már történelmi tanulságnak kellene lenni sokak számára” 

– reagált a törvénymódosítás elfogadásának hírére Világi Oszkár a Pátria rádió műsorában. 
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https://felvidek.ma/2019/04/buntetendo-a-magyar-himnusz/
https://ma7.sk/kozelet/vajon-az-uj-szlovak-himnusztorveny-megfelel-az-europai-normaknak-csaky-pal-levelet-irt-az-eb-alelnokenek-video
https://ma7.sk/kozelet/vajon-az-uj-szlovak-himnusztorveny-megfelel-az-europai-normaknak-csaky-pal-levelet-irt-az-eb-alelnokenek-video
https://ma7.sk/kozelet/vilagi-oszkar-amig-en-vagyok-a-dac-tulajdonosa-addig-lesz-magyar-himnusz-a-stadionban
https://ma7.sk/kozelet/vilagi-oszkar-amig-en-vagyok-a-dac-tulajdonosa-addig-lesz-magyar-himnusz-a-stadionban
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„Átvertek bennünket!” Bastrnák Tibor felajánlotta lemondását, de a frakció 
bizalmat szavazott neki 
2019. április 4. – ma7.sk 

„Fogalmazhatunk úgy is, hogy át lettünk verve. Hibát követtünk le, és ezt a hibát magamra 

vállalom” – nyilatkozta a ma7.sk-nak a magyar himnuszt tiltó törvénnyel kapcsolatban 

Bastrnák Tibor, a Most-Híd frakcióvezetője, aki a párt mai frakcióülésén felajánlotta 

lemondását, ám a frakció tagjai bizalmat szavaztak neki. A törvény úgy szól, hogy idegen 

himnuszt elméletileg nem lehet elénekelni, ha nincs ott az adott ország hivatalos delegációja. 

Az, hogy ellenkező esetben lesz-e következménye, a járási hivatal dönti el – de csak akkor, ha 

ezt valaki bejelenti. Ennek ez a mechanizmusa, ami természetesen egy eszement 

mechanizmus.  

 

Simon Zsolt.: A magyar himnusz betiltása feszültséget szült 
2019. április 4. – ma7.sk 

A parlament által múlt héten elfogadott, állami jelképekről szóló törvény megtiltja a magyar 

himnusz éneklését. Simon Zsolt független parlamenti képviselő szerint a törvény rossz, ezért 

Andrej Kiska államfőhöz fordult, hogy küldje vissza a parlamentbe újratárgyalásra. Simon 

arra is felhívta a figyelmet, hogy a Most-Híd is a törvény mellett szavazott. Tegyük hozzá, a 

szavazáskor maga Simon Zsolt sem ellenezte a törvényt, hanem tartózkodott. Simon szerint 

az intézkedés „azonnal nemzetközi feszültséget keltett Magyarország és Szlovákia között”. Azt 

állítja, hogy a magyar oldalról olyan követelések is elhangzottak, hogy Magyarország szakítsa 

meg a kapcsolatait Szlovákiával. 

 
Híd: Nem hagyjuk, hogy életbe lépjen a himnuszt betiltó törvény 
2019. április 4. – bumm.sk, Új Szó 

A Híd elismerte, hogy hibázott és bocsánatot is kért, amiért képviselői megszavazták az SNS 

által benyújtott módosító javaslatot, melynek értelmében 7 ezer eurós büntetés szabható ki, 

ha nyilvános rendezvényen elhangzik egy másik ország himnusza. A párt azonnal tárgyalt 

koalíciós partnereivel, és Andrej Kiskával is megegyeztek, hogy visszaadja a törvényt. A cikk 

frissült Balódi László és Nagy József véleményével. 

 

Kisprojekt Alap a határ menti térség erősítéséért 
2019. április 4. – Felvidék Ma 

A hét elején került kihirdetésre az Interreg V-A Szlovákia–Magyarország határon átnyúló 

együttműködés keretében megvalósuló Kisprojekt Alap 2. pályázati felhívása. A pályázók 

április elsejétől nyújthatnak be kisebb összegre szóló pályázatokat. Kelet-Szlovákiában a Via 

Carpatia Európai Területi Együttműködési Csoportosulás hirdette meg és koordinálja a 

pályázatot. Ugyanakkor segíti a pályázókat is. „A Kisprojekt Alap két prioritási tengelyen 

belül hirdetett pályázatot. A Természet és kultúra területe az egyik. A másik az intézmények 

közötti együttműködést segíti, ez a Közintézmények és a határ térségében élő emberek 

határon átnyúló együttműködésének javítása elnevezésű  prioritási tengely” – tájékoztatta a 
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https://ma7.sk/kozelet/batvertek-bennunketr-bastrnak-tibor-felajanlotta-lemondasat-de-a-frakcio-ezt-nem-fogadta-el
https://ma7.sk/kozelet/batvertek-bennunketr-bastrnak-tibor-felajanlotta-lemondasat-de-a-frakcio-ezt-nem-fogadta-el
https://ma7.sk/kozelet/aktualis/simon-zsolt-a-magyar-himnusz-betiltasa-feszultseget-szult
https://www.bumm.sk/belfold/2019/04/04/hid-nem-hagyjuk-hogy-eletbe-lepjen-a-himnuszt-betilto-torveny
https://felvidek.ma/2019/04/kisprojekt-alap-a-hatar-menti-terseg-erositeseert/
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Felvidék.ma-t Orbán Máté Julianna,  a Via Carpatia Európai Területi Együttműködési 

Csoportosulás igazgatója. 

 

Maradnak a magyar osztályok 
2019. április 4. – Magyar Szó 

A héten kezdődött meg és május végéig tart az elsősök beiratkozása az általános iskolákba. 

Már most bizonyos, hogy a bánáti iskolákban tovább csökken a magyar elsősöknek a száma. 

Egyre több az összevont tagozat, és az is előfordul, hogy a kisebb településeken egyetlen 

magyar elsőst sem íratnak be. Jó hír azonban, hogy a magyar tannyelvű oktatás mindenhol 

megmarad. 

 

VMSZ: A botránypolitizálás újabb fejezete zajlott ma Belgrádban 
2019. április 4. – Pannon RTV 

Így reagált a szerb fővárosban ma történt eseményekre közleményében a Vajdasági Magyar 

Szövetség. A VMSZ szerint az, hogy Boško Obradović, a Dveri vezetője és követői a belgrádi 

városi képviselő-testület épületébe akartak betörni nem a tiltakozásról, nem a sajtó 

tájékoztatásáról és nem arról szól, hogy az ellenzék miben képzeli másként Szerbia vagy 

Belgrád fejlődését. Nem a tervezett projektekről akartak beszélni. Azt megtehették volna más 

helyen is – írja közleményében a VMSZ. 

 

Porosenko elfogadta Zelenszkij kihívását nyilvános vitára 
2019. április 4. – Kárpátalja 

Petro Porosenko hivatalban lévő ukrán elnök elfogadta ellenfele, Volodimir Zelenszkij 

feltételét, hogy a kettejük közötti második elnökválasztási fordulót megelőző vita ne 

tévéstúdióban, hanem stadionban legyen. „A jelöltek közti viták szabályai le vannak írva az 

elnökválasztásról szóló törvényben, kérem, olvassa el. A viták folyhatnak egy közszolgálati 

televízióban valamennyi tévécsatornán sugározva több tízmillió ember számára. Ezek a már 

kialakult szabályok. De ha stadion, hát legyen stadion, várom Önt, Volodimir 

Olekszandrovics” – írta Porosenko csütörtökön a Facebookon közzétett videoüzenetében. 

 

Zelenszkij kampánystábjának követelései 
2019. április 4. – karpatalja.ma 

Volodimir Zelenszkij csapata nyilvánosságra hozta a Facebook-oldalukon pontokba szedett 

követeléseiket, amelyeket szerintük Porosenkónak végre kell hajtania még mielőtt lejár elnöki 

mandátuma. Követelik tőle, gondoskodjon arról, hogy a mögötte álló parlamenti többség 

megszavazza a civil szervezetek vagyonbevallási kötelezettségének eltörlését. Indítsa újra a 

korrupció megelőzésével foglalkozó állami ügynökség, az NAZK működését, új összetétellel 

nemzetközi szakértők bevonásával, a szervezet tevékenységének külső auditálásnak 
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https://www.magyarszo.rs/hu/3952/vajdasag_nagybecskerek/199941/Maradnak-a-magyar-oszt%C3%A1lyok.htm
https://pannonrtv.com/rovatok/politika/vmsz-botranypolitizalas-ujabb-fejezete-zajlott-ma-belgradban
https://pannonrtv.com/rovatok/politika/vmsz-botranypolitizalas-ujabb-fejezete-zajlott-ma-belgradban
https://karpataljalap.net/2019/04/04/porosenko-elfogadta-zelenszkij-kihivasat-nyilvanos-vitara
http://www.karpatalja.ma/karpatalja/nezopont/zelenszkij-kampanystabjanak-kovetelesei/


 

 

 

Napi Nemzetpolitikai Sajtószemle – 2019. április 5. 
9 

bevezetésével. Gondoskodjon továbbá arról, hogy a parlament végrehajtsa a szükséges 

törvénymódosítást, és bevezesse a nyílt listás választási rendszert az őszi parlamenti 

választásokig. 

 

Tavaszi behívás: nőtt a kárpátaljai behívási „norma” 
2019. április 4. – Kárpátalja 

Idén az őszi sorozáshoz képest 425-ről 455 főre nőtt a behívási norma Kárpátalja számára – 

közölte április 3-i ungvári sajtótájékoztatóján Bohdan Cseremiszjkij ezredes, kárpátaljai 

megyei hadbiztos, akit a mukachevo.net idéz. A polgárok közigazgatási és büntetőjogi 

felelősségre vonás terhe mellett kötelesek megjelenni a behívóban szereplő helyen és időben, 

hangzott el a Kárpátaljai Megyei Állami Adminisztráció épületében tartott sajtótájékoztatón. 

A törvény értelmében azoknak a sorköteles korú polgároknak, akik nem kaptak behívót, a 

sorozási időszak kezdetétől számított 10 napon belül szintén meg kell jelenniük a 

toborzóhelyeken. 

 

Teret hódító íjászat 
2019. április 4. – Kárpát Igaz Szó 

Mikor az íj megfeszül, az ideg megpendül, s a vessző kiröpülve célba talál, akkor gyerekben, 

felnőttben fölparázslik valami mélyen szunnyadó harciasság – vallja Szilaj István 

barantaoktató. A Petőfi Sándor Program ösztöndíjasa egyre több helyre viszi el az íjászatot és 

a hagyományos magyar harcművészetnek számító barantát. Rendszeresen tart 

foglalkozásokat Nagyszőlősön és Beregszászban. Ezúttal Ungváron röpködtek a nyilak. 

 

További milliós befektetések érkeznek a Drávaszögbe – a Horvát Vizek 
igazgatójával tárgyalt Jankovics Róbert parlamenti képviselőnk 
2019. április 4. – Képes Újság 

Zoran Đuroković, a Horvát Vizek közvállalat főigazgatója múlt csütörtökön hivatalában 

fogadta a Jankovics Róbert parlamenti képviselőnk vezette küldöttséget, amelynek tagja volt 

Krunoslav Rob, a pélmonostori székhelyű Baranjski vodovod (Baranyai Vízvezeték) cég 

igazgatója, valamint Stipan Šašlin, a Darázsi járás elöljárója. A megbeszélésen elsősorban a 

Darázsi járás területén még hiányos vízvezeték-hálózat megépítéséről és a Baranjski vodovod 

cég aktuális ügyeiről volt szó. 

 

Magyar falvaink Budapesten mutatkoztak be 
2019. április 4. – Képes Újság  

A Magyarság Háza Kárpát-medencei magyar falvakat bemutató sorozatának második 

részében horvátországi magyar falvak értékeivel ismerkedhettek meg az érdeklődők március 

29-én Budapesten, a Magyarság Házában. 
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https://karpataljalap.net/2019/04/04/tavaszi-behivas-nott-karpataljai-behivasi-norma
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https://kepesujsag.com/tovabbi-millios-befektetesek-erkeznek-a-dravaszogbe-a-horvat-vizek-igazgatojaval-targyalt-jankovics-robert-parlamenti-kepviselonk/
https://kepesujsag.com/magyar-falvaink-budapesten-mutatkoztak-be/
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Zeneszerzés és hagyomány 
2019. április 4. – Képes Újság 

A március 15-ei nemzeti ünnepen Kelemen László Erkel Ferenc-díjban részesült. A 

kitüntetéssel a Hagyományok Háza főigazgatójának zeneszerzői, zenei szerkesztői 

munkásságát ismerték el. 

 

Szentlászló: 4 ország, 41 fellépés, több ezer megtett kilométer 
2019. április 4. – Képes Újság 

A tavalyi évben az egyesület népi táncegyüttesének 41 fellépése volt 

A hétvégén került sor a szentlászlói Petőfi Sándor Kultúregyesület rendes évi közgyűlésére, 

amelyen az egyesületben végzett munkáról és a tervekről beszéltek. 

 
 

Elektronikus sajtó 

 

Határok nélkül 

2019. április 4. – Kossuth Rádió 

 

A szlovák parlament március utolsó napjaiban – az elnökválasztás 2. fordulójának 

véghajrájában- olyan törvénymódosítást fogadott el, amely szerint 7000 euróval büntethető az 

idegen himnuszok, köztük a magyar eléneklése. A május 15-től hatályos jogszabályt a Most-Híd 

szlovák-magyar vegyes párt képviselőinek a többsége is megszavazta. A Magyar Közösség 

Pártja lemondásra szólítja fel a Most-Híd képviselőit. A párt délutáni sajtótájékoztatóján 

készült Haják Szabó Mária összeállítása, amelyben elsőként Menyhárt Józsefet halljuk. 

 

A magyar és a szerb kormány támogatásának köszönhetően sorra újulnak meg a délvidéki 

magyar oktatási intézmények. Mindezt az erőfeszítést azonban értelmetlenné teheti, ha nem 

lesznek diákok és egyetemi hallgatók, akik élni szeretnének a szülőföld nyújtotta 

lehetőségekkel, hogy hazai tanintézményben képezzék magukat. Ennek okairól beszélt 

Németh Ernőnek a Vajdasági Magyar Szövetség elnöke, Pásztor István.  

 

A csíksomlyói pápalátogatásra mostanáig több mint 100 ezren regisztráltak a Pontifex.ro 

honlapon. Többségük a gyulafehérvári és a többi 3 egyházmegyéből jelentkezett.  Az is 

körvonalazódott, hogy mivel érkeznek majd a zarándokok. Vonattal megközelítően 25 ezren, 

és körülbelül buszokkal is ennyien. 33 ezren gyalogosan, mások biciklivel vagy 
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motorkerékpárral mennek Csíksomlyóra. Szilágyi Szabolcs a további részletekről Bodó 

Mártát a csíksomlyói pápalátogatást előkészítő sajtóbizottság tagját kérdezte. 

 

Az idei Rákóczi emlékév programsorozatába egy egész hetes rendezvénnyel kapcsolódik be a 

marosvásárhelyi római katolikus líceum, amely a tavalyi újraalakítását követően felvette a II. 

Rákóczi Ferenc nevet. Pontosabban újra felvette, hiszen a felekezeti líceum elődje: a II. 

Rákóczi Ferenc Római Katolikus Főgimnázium ugyanott működött 1903 és 1948 között az 

államosításig. Pénteken a fejedelem emléke előtt tisztelegnek, ugyanis 312 évvel ezelőtt, 1707. 

április 5-én Marosvásárhelyen iktatták Erdély fejedelmévé II. Rákóczi Ferencet. Erdei Edit 

Zsuzsanna az iskola igazgatóját, Tamási Zsoltot kérdezte. 

 

Ma kezdődött és vasárnapig tart a kovásznai és csomakőrösi Kősöri Csoma Sándor Napok 

rendezvénysorozat, amellyel évről-évre a nagy szülöttre emlékeznek. A 30. rendezvényről 

kérdezte a szervező Kőrösi Csoma Sándor Közművelődési Egyesület elnökét, Gazda Józsefet 

Oláh-Gál Elvira 

 

Nemrég nagykorúvá vált – tizenkilencedik évfolyamába lépett – a Hunyad Megyei Hírmondó, 

melynek a napokban mutatták be a kétszázadik lapszámát. A havilap nem előzmények nélküli 

a megye sajtótörténetében, bár 1940-től mintegy fél évszázadon át szünetelt a magyar 

lapkiadás a megyében. A nagy elődökről Lehőcz László Gáspár-Barra Réka újságírót, a 

Hunyad Megyei Hírmondó korábbi felelős szerkesztőjét kérdezte az ünnep alkalmával. 

 

 


