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Nyomtatott és online sajtó 
 

Úzvölgyi katonatemető: Szijjártó Péter a román külügyminiszter közbenjárását 
kérte 
2019. május 6. – MTI, Krónika, transindex.ro, maszol.ro 

Teodor Meleşcanu román külügyminiszter közbenjárását kérte az úzvölgyi katonatemető 

ügyében Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter – közölte a tárca hétfőn az MTI-vel. 

Mint írták, Szijjártó Péter Pozsonyban, a Visegrádi Csoport és a Keleti Partnerség országai 

külügyminisztereinek találkozóján tárgyalt Teodor Meleşcanu román külügyminiszterrel az 

úzvölgyi magyar katonai temetőben zajló építkezések kapcsán. Szijjártó Péter arra kérte 

román kollégáját, hogy járjon közben a helyi önkormányzatnál a munkálatok leállítása 

érdekében, tekintettel arra, hogy a területen még mindig lehetnek feltáratlan magyar 

katonasírok, melyek fölé más emlékművet építeni kegyeletsértő és ellentétes a kétoldalú 

megállapodásokkal.  

 

A kormány üdvözöli a Horvátországi Magyarok Demokratikus Közösségének 
választási győzelmét 
2019. május 6. – MTI, kormany.hu  

Magyarország Kormánya üdvözöli a Horvátországi Magyarok Demokratikus Közösségének 

(HMDK) a május 5-i horvátországi kisebbségi önkormányzati választásokon elért elsöprő 

győzelmét és elismerését fejezi ki a szervezet vezetőjének, Jankovics Róbertnek, valamint a 

HMDK minden tagjának a történelmi sikerhez – áll a Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes 

és Potápi Árpád János államtitkár által jegyzett közleményben. Kiemelik: bízunk abban, hogy 

ez a történelmi eredmény, a megyei, városi és járási szinten létrejövő erős magyar képviselet 

egy új sikeres érdekérvényesítő korszak küszöbét jelenti a horvátországi magyarság számára, 

amely hosszútávon hozzájárul a közösség helyzetének további javulásához, a szülőföldön való 

megmaradásához és gyarapodásához. 

 

A horvátországi magyarok több mint háromszázhatvan kisebbségi képviselőt 
választottak 
2019. május 6. – MTI, Magyar Nemzet, karpatalja.ma, Magyar Szó, Webrádió 

Tizenegy horvátországi megyében összesen 365 magyar képviselőt választott meg az ottani 

magyar közösség a vasárnap tartott kisebbségi önkormányzati választásokon - tájékoztatta az 

MTI-t hétfőn Jankovics Róbert, a Horvátországi Magyarok Demokratikus Közösségének 

(HMDK) elnöke, kisebbségi parlamenti képviselő. Horvátország megyéiben a HMDK, 

valamint a Magyar Egyesületek Szövetsége (MESZ) egykori tagszervezetei küzdöttek a 

szavazatok többségének megszerzéséért. A MESZ ellen, mint ernyőszervezet ellen csődeljárás 

folyik, mert nem tudott elszámolni a költségvetési támogatással az államnak. Jankovics 

Róbert az MTI-nek elmondta, hogy a tizenegy megyéből négyben 25 tagú kisebbségi 

önkormányzati tanácsot választottak, míg hét megyében mindössze képviselőt. Kiemelte, 
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hogy a HMDK nyolc megyében szerezte meg a szavazatok többségét, míg két megyében a 

MESZ volt tagszervezetei: Isztria megyében a pólai Móricz Zsigmond Magyar 

Kultúregyesület, valamint Sziszek-Moszlavina megyében a Belovari Magyarok Közössége 

jelöltjei nyertek. 

 

A magyar kormány 160 millió forinttal támogatja a csíksomlyói pápai mise 
előkészületeit 
2019. május 6. – MTI, Krónika, Erdély Ma, maszol.ro, transindex.ro, Nyugati Jelen, 

szekelyhon.ro 

A magyar kormány közel 160 millió forinttal támogatja a június elsején tartandó csíksomlyói 

pápai mise előkészületeit – közölte Soltész Miklós, a Miniszterelnökség egyházi és 

nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára hétfőn Csíksomlyón. Az államtitkár azután 

beszélt erről, hogy Urbán Erik ferences tartományfőnökkel és Sajgó Balázzsal, a 

pápalátogatás főegyházmegyei koordinátorával megtekintette a pápai mise helyszínén zajló 

munkálatokat. A magyar kormány támogatásával bővítik a Kis- és Nagysomlyó-hegy közötti 

hegynyeregben álló Hármashalom-oltár színpadát, új liturgikus bútorokat helyeznek el, és 

felújítják a csíksomlyói Jakab Antal Házat is, ahol a misét követően ebédelni fog Ferenc pápa. 

 
Kövér: magyarként annyit érünk, amennyit segíteni tudunk nemzettársainkon 
2019. május 6. – MTI, Hír Tv, Demokrata, Pesti Srácok, Lokál Szóljon 

Magyarként mindig annyit érünk, amennyit segíteni tudunk a nemzettársainkon - mondta 

Kövér László, az Országgyűlés elnöke hétfőn Budapesten abból az alkalomból, hogy a Rákóczi 

Szövetség és a Megyei Jogú Városok Szövetsége megállapodást írt alá. 

A két szervezet a külhoni magyar iskolaválasztás és a Kárpát-medencei kapcsolatok erősítése 

érdekében kíván együttműködni a jövőben. Az Országgyűlés elnöke úgy fogalmazott: jövőnk 

akkor lesz, ha Magyarországon, a Kárpát-medencében és bárhol a nagyvilágban a magyar 

édesanyák és édesapák vállalják a gyermekáldást, ha biztosítani akarják és tudják a 

megszületett gyermekek anyanyelven történő szakszerű oktatását, az óvodától a szakképzésen 

keresztül az egyetemekig. 

 

Erdélyi kutatókat tüntetett ki a Magyar Tudományos Akadémia 
2019. május 6. – Krónika, transindex.ro 

Erdélyi kutatókat is kitüntetett hétfőn a Magyar Tudományos Akadémia (MTA): Péntek 

János nyelvészt, Pozsony Ferenc néprajzkutatót és Ercsey-Ravasz Mária-Magdolna fizikust. A 

kitüntetéseket Lovász László, az MTA elnöke adta át. 

 

A Pro Románia alelnöke kifogásolta az MPP román vizsgákkal kapcsolatos 
javaslatát  
2019. május 6. – transindex.ro 
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Kifogásolja a Pro Románia párt első alelnöke, Daniel Constantin, hogy semmiféle reakció 

nem érkezett az illetékes román hatóságok részéről a Magyar Polgári Párt (MPP) kilátásba 

helyezett törvénymódosító javaslatára, amelynek értelmében a nemzeti kisebbségekhez 

tartozó tanulóknak nem lenne kötelező érettségizniük román nyelvből, és ugyanez lenne 

érvényes a hatodik, illetve a nyolcadik osztályt végzők tudásfelmérő vizsgáira is. Hétfői, 

marosvásárhelyi sajtótájékoztatóján Constantin azt mondta, csodálkozik, hogy az oktatási 

minisztérium és a kormány eddig szó nélkül hagyta az MPP kezdeményezését. „Elítélendő, 

hogy a román hatóságok semmiféleképpen nem reagáltak egy ilyen követelésre” - 

fogalmazott.  

 

A PMP elnöke Liviu Dragnea és Orbán Viktor háttéralkuját látja bele az MPP 
törvényjavaslatába 
2019. május 6. – transindex.ro 

Jogalkotási szörnyűségnek" nevezte a Népi Mozgalom Párt (PMP) elnöke, Eugen Tomac a 

Magyar Polgári Párt (MPP) kilátásba helyezett törvénymódosító javaslatát, miszerint a 

nemzeti kisebbségekhez tartozó tanulóknak nem lenne kötelező érettségizniük román 

nyelvből, és ugyanez lenne érvényes a hatodik, illetve a nyolcadik osztályt végzők 

tudásfelmérő vizsgáira is. Hétfői Facebook-bejegyzésében Tomac azt írja, egy ilyen intézkedés 

csak fokozná az etnikai feszültségeket. Szerinte a tervezet Liviu Dragnea szociáldemokrata 

pártelnök, a Kelemen Hunor vezette RMDSZ és Orbán Viktor magyar miniszterelnök közötti 

háttéralku eredménye lehet. „Egyáltalán nem tartom kizártnak, hogy a parlamenti többség 

megőrzése érdekében 'Daddy' (Dragnea) engedjen az RMDSZ zsarolásának” - írja még.  

 

„Átgondolatlan, átláthatatlan, gazdátlan” – helyzetkép az erdélyi magyar 
tankönyvkiadás lehetőségeiről  
2019. május 6. – maszol.ro 

Hogyan lehet kisebbségi helyzetben az anyanyelvén tanuló diák számára egyenlő esélyeket 

teremteni a többség nyelvén, illetve az anyaországban magyar nyelven tanuló diákokéval? 

Hogyan juthat az Erdélyben magyarul tanuló diák olyan tankönyvhöz, amely segíti 

előmenetelében, vizsgákra való fölkészülésében, nyelvi képzettségének, azonosságtudatának 

és önbecsülésének kiteljesedésében, hogyan tehet szert mindkét nyelven olyan tudásra, amely 

versenyképessé teszi őt? A BBTE Bölcsészkarának oktatóközössége legutóbb nyílt levélben 

hívta fel a figyelmet  arra, hogy milyen áldatlan helyzet uralkodik Romániában a magyar 

nyelvű tankönyvek kiadása terén. A levélben megfogalmazott helyzet pontosabb körüljárása 

érdekében kereste meg a maszol.ro az Ábel Kiadó – a legnagyobb romániai magyar 

tankönyvkiadó – munkatársait, Szikszai Bóné Ildikót és Szikszai Attilát, akik már több 

évtizede dolgoznak a szakmában, ismerik a színét és a fonákját is. 

 
Háromnyelvű feliratot szereltek a Székely Mikó Kollégium bejáratához  
2019. május 6. – maszol.ro, szekelyhon.ro 
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Kőtáblára írt, háromnyelvű feliratot szereltek a Székely Mikó Kollégium bejáratához, miután 

tavaly októberben a Dan Tanasă egyesülete által megfogalmazott panasz nyomán egy jogerős 

bírósági ítélet arra kötelezte a sepsiszentgyörgyi önkormányzatot, hogy távolítsa el a magyar 

nyelvű „Református Székely Mikó Kollégium” feliratot a nagynevű iskola bejáratáról. Az 

épület visszaállamosítását követően ismét a sepsiszentgyörgyi önkormányzat 

alárendeltségébe került iskola bejáratánál immár három nyelven – románul, magyarul és 

németül – olvasható az intézmény neve. 

 
EMNP: provokáció történik az úzvölgyi temetőben 
2019. május 6. – szekelyhon.ro 

Jól előkészített, állami segítséggel történt magyarellenes provokációnak nevezte az úzvölgyi 

haditemetőben a dormánfalviak által elkezdett emlékmű- és keresztállítást Csomortányi 

István. Az Erdélyi Magyar Néppárt elnöke szerint ők jogi úton igyekeznek rendezni a 

helyzetet, más megoldást nem látnak.  

 
„Összetévesztették a városnapokat a december 1-jei felvonulással” 
2019. május 6. – szekelyhon.ro 

Felmerül a kérdés, hogy csak ünnepelni, bulizni tudunk-e több tízezren összegyűlni, vagy 

akkor is, ha jogainkat kell megvédeni, vagy amikor éppen hősi halottainkat forgatják ki a 

sírjaikból – fogalmazta meg hétfői, városnapokat értékelő sajtótájékoztatóján Antal Árpád. 

Sepsiszentgyörgy polgármestere szerint „az Úz-völgyében máris megjelent a sárkány, és a mi 

feladatunk, hogy legyőzzük”. 

 

Az anyanyelvű oktatáshoz való hozzáférés emberi jogi kérdés 
2019. május 6. – Krónika 

„Amennyiben a többség nem hajlandó olyan jogokat biztosítani a kisebbségi közösségeknek, 

amelyek biztosítják az anyanyelvű oktatási célokat, az oktatás az emberi jogok hadszíntere, de 

lehet a konszenzus helye is többség és kisebbség között, amennyiben jó törvényi keretet 

sikerül kidolgozni” – mondta el Vincze Loránt hétfőn Brüsszelben, az ENSZ oktatásról, 

anyanyelvről és a kisebbségek emberi jogairól szóló regionális fórumán. 

 

Dormánfalva polgármestere szerint törvényesek az úzvölgyi katonatemetőben 
történt átalakítások  
2019. május 6. – MTI, transindex.ro, maszol.ro 

Az úzvölgyi katonatemető átalakításának törvényességét próbálja bizonyítani egy hétfői 

közleményében a Bákó megyei Dormánfalva (Darmanesti) polgármesteri hivatala annak 

indoklásaként, hogy az első világháborús osztrák-magyar temetőben Csíkszentmárton 

önkormányzata megkérdezése nélkül román katonák parcelláját hozta létre, és magyar 

katonák sírjai fölé helyezett betonkereszteket. A Constantin Toma polgármester által jegyzett, 

az MTI-hez eljuttatott közleményben a város polgármesteri hivatala kijelentette: "az úzvölgyi 

nemzetközi temetőt" a román Hősök Kultusza Társaság (Societatea Cultul Eroilor) hozta létre 
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1926 és 1927 között, a temetőbe 1306 román, magyar, német, osztrák, olasz, orosz és szerb 

katonát temettek el. A temető nemzetközi jellege 1994-ig őrződött meg, amikor a 

csíkszentmártoni helyi hatóságok kezdeményezésére megkezdődött a temető magyar 

parcellájának a felújítása. A dormánfalvi önkormányzat úgy véli, hogy a csíkszentmártoniak 

által szervezett, 2013-ig tartó felújítási munkálatok során nem vették figyelembe temető 

1926-ban készült rajzát. 

 

Bizonyítható az úzvölgyi katonatemetőben zajló kegyeletsértés 
2019. május 7. – Krónika 

A romániai magyar, valamint a magyarországi román hadisírok jogi helyzetét szabályozó 

államközi egyezményt megszegve igyekszik román emlékhelyet létrehozni az úzvölgyi katonai 

temetőben a dormánfalvi önkormányzat. Sőt egy 1917-es osztrák katonai temetőtérkép 

minden kétséget kizáróan bizonyítja, hogy a dormánfalviak honvédsírok fölé állították az 

ortodox betonkereszteket, tehát nyilvánvaló a kegyeletsértés. Babucs Zoltán budapesti 

hadtörténész a Krónikának úgy nyilatkozott: a magyarok nemzeti érzéseit gyalázták meg 

azzal, hogy történelemhamisítási szándékkal megpróbálják elrománosítani a székelyföldi hősi 

temetőt. 

 

Felújított óvodákat adták át Nógrádban 
2019. május 6. – Ma7.sk 

A Kárpát-medencei óvodafejlesztési programnak köszönhetően mintegy 200 ezer euróból 

újult meg három nógrádi óvoda. Az ünnepélyes átadásra május 6-án Ragyolcon, Bénán és 

Fülekpüspökiben került sor. Az ünnepségen részt vett Czimbalmosné Molnár Éva a 

Nemzetpolitikai államtitkárság Felvidéki Főosztályának főosztályvezetője, Csáky Pál az MKP 

Európa parlamenti képviselője, Gyurán Ágnes, az SZMPSZ Rimaszombati Területi 

Választmányának elnöke, valamint polgármesterek, önkormányzati képviselők, pedagógusok, 

szülők, gyermekek. Czimbalmosné Molnár Éva főosztályvezető a Ma7.sk portálnak elmondta: 

a magyar kormány 2016-ban indította el külhoni óvodafejlesztési programját, melynek 

köszönhetően mintegy 47,5 milliárd Ft értékben, Kárpát-medence szerte újítanak fel és 

építenek óvodákat, bölcsődéket. 

 

Csáky Pál a Körképnek: Az EP-választásoktól függetlenül maradok a felvidéki 
magyar politikában  
2019. május 6. – Körkép 

A migránsválságról, a Beneš-dekrétumokról, uniós tapasztalatairól, hazai politikai 

ambícióiról is kérdezték az MKP politikusát. Az EP-képviselő válaszolt arra is, mire a 

legbüszkébb az elmúlt öt évből, milyen témákkal szeretne foglalkozni az elkövetkező 

választási ciklusban, és mi a május 25-i választás legfontosabb tétje a felvidéki magyarság 

számára. 
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https://ma7.sk/kozelet/felujitott-ovodakat-adtak-at-nogradban
https://korkep.sk/cikkek/politika/2019/05/07/csaky-pal-a-korkepnek-az-ep-valasztasoktol-fuggetlenul-maradok-a-felvideki-magyar-politikaban-interju/
https://korkep.sk/cikkek/politika/2019/05/07/csaky-pal-a-korkepnek-az-ep-valasztasoktol-fuggetlenul-maradok-a-felvideki-magyar-politikaban-interju/
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XXIII. Mérföldkövek ismét Udvardon 
2019. május 6. – Felvidék Ma 

A Pro Patria Honismereti Szövetség, a Csemadok Országos Tanácsa, a Csemadok Érsekújvári 

Területi Választmánya, a Csemadok Udvardi Alapszervezete, Udvard Község Önkormányzata 

és a somorjai Bibliotheca Hungarica könyvtár szervezésében valósult meg május 3. és 4. 

között a szlovákiai magyar helytörténészek országos találkozója, a XXIII. Mérföldkövek. Kusy 

Károly, a Csemadok helyi alapszervezetének vezetőségi tagja, a helytörténészek 

találkozójának egyik megálmodója elmondta: már huszonkettedik alkalommal ad otthont 

Udvard község a rendezvénynek, egy alkalommal pedig Somorján került megrendezésre. 

 

A kőhídgyarmati ütközetre emlékeztek 
2019. május 6. – Felvidék Ma 

Az 1 050 lakosú Garam menti település történelmi múltjának fejezeteiből első alkalommal 

emlékeztek meg a 170 évvel ezelőtti gyarmati ütközetről. A magyar történelem az alig 

harminc km-re lévő nagysallói csatát jegyzi, ahol az 1848/49-es magyar szabadságharc egyik 

dicső csatája zajlott. 1849. április 19-e fontos eseménnyel íródott be a magyarság és a község 

történelmébe. Ekkor zajlott a dicső tavaszi hadjárat egyik legvéresebb csatája. 

 

Deli Andor: Folytatni kell a vajdasági magyar közösség építését 
2019. május 7. – Pannon RTV 

Közösségi találkozót tartottak Bezdánban hétfőn délután a májusi Európai Parlamenti 

választások kapcsán. A telt házas fórumon Deli Andor eddigi parlamenti tevékenységéről 

beszélt.A Fidesz-KDNP jelölt az EP választások tétje kapcsán elmondta, ahhoz, hogy a magyar 

kormány kitartson az erős nemzet állami úton, amelyet kijelölt, szükség van minden 

szavazatra. A vajdasági magyar közösség építését tovább kell folytatni - szögezte le Deli. A 

fórumon mindemellett szó esett Szerbia uniós csatlakozásáról is. 

 
Megválasztották a VMSZ tanácsának elnökét, a párt alelnökeit 
2019. május 6. – Magyar Szó, Vajdaság MA, Pannon RTV 

A Vajdasági Magyar Szövetség tanácsának héfőn megtartott ülésén befejeződött a Doroszlón 

május 4-én megkezdett tisztújítás. Erről a párt sajtószolgálata közleményben értesíti a 

nyilvánosságot:"A Vajdasági Magyar Szövetség 2019. május 4-én Doroszlón megtartott 

tisztújító közgyűlésén 330 küldött 128 jelölt közül választotta meg az 50 tagú Tanácsot. 

 
Szabadka: Adománygyűjtés Böjte Csaba védenceinek 
2019. május 6. – Vajdaság MA 

A Rákóczi Szövetség diákutaztatási programja keretében vajdasági gyerekek is elutaznak 

Csíksomlyóra Ferenc pápa szentmiséjére. Utcai Róbert csantavéri plébános szervezésében 

jutnak el a fiatal zarándokok a Hármashalom oltárhoz. A gyerekek egyúttal tartós élelmiszert 
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https://felvidek.ma/2019/05/xxiii-merfoldkovek-ismet-udvardon/
https://felvidek.ma/2019/05/a-kohidgyarmati-utkozetre-emlekeztek/
https://pannonrtv.com/rovatok/politika/deli-andor-folytatni-kell-vajdasagi-magyar-kozosseg-epiteset
https://www.magyarszo.rs/hu/3979/kozelet_politika/201491/Megv%C3%A1lasztott%C3%A1k-a-VMSZ-tan%C3%A1cs%C3%A1nak-eln%C3%B6k%C3%A9t-a-p%C3%A1rt-aleln%C3%B6keit.htm
https://www.magyarszo.rs/hu/3979/kozelet_politika/201491/Megv%C3%A1lasztott%C3%A1k-a-VMSZ-tan%C3%A1cs%C3%A1nak-eln%C3%B6k%C3%A9t-a-p%C3%A1rt-aleln%C3%B6keit.htm
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gyűjtenek Böjte Csaba ferences szerzetes védenceinek. A szállást ugyanis a Szent Ferenc 

Alapítvány segítségével biztosítanak a vajdasági gyerekeknek, akik élelmiszer-adománnyal 

szeretnék ezt meghálálni és egyúttal támogatni Böjte Csaba védenceit. 

 

Táncházak napja Nagyberegen 
2019. május 6. – karpatalja.ma 

A népzenéről, néptáncról szólt a nap a Nagyberegi tájházban május 4-én. Kárpátalján 

második alkalommal rendezték meg a Táncházak napját a Hagyományok Háza össznemzeti 

programjához kapcsolódva. A program a Hagyományok Háza Hálózat Kárpátalja 

szervezésében és a Pro Cultura Subkarpathica társszervezésében valósult meg. 

 

Édesanyák hete programsorozat a Kárpátaljai Magyar Nagycsaládosok 
Egyesületének szervezésében 
2019. május 6. – Kárpátalja 

A Kárpátaljai Magyar Nagycsaládosok Egyesülete (KMNE) szervezésében április 29– május 5. 

között az Édesanyák hete elnevezésű programsorozat került megrendezésre három 

helyszínen: Salánkon, Beregszászban és Munkácson. Elsőként április 30-án a II. Rákóczi 

Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskolán, majd május 2-án pedig Salánkon és Munkácson 

gyűltek össze az anyukák. Mindhárom helyszínen dr. Dabóczi Andrea táplálkozásterápiás 

orvos és fogyásszakértő videokonferencia előadását hallgathatták és nézhették a résztvevők 

Családi felelősség a táplálkozásban címmel. Az előadás után pedig zumbázhattak és/vagy 

aerobikozhattak a résztvevők a helyszíneken. 

 

Tudományos Diákköri Konferencia az ungvári egyetemen 
2019. május 6. – Kárpátalja 

Pénteken, május 3-án ötödik alkalommal szervezte meg a Scientia Denique (Tudomány 

Dióhéjban) című Tudományos Diákköri Konferenciát (TDK) a Kárpátaljai Magyar Diákok és 

Fiatal Kutatók Szövetsége (KMDFKSZ). 
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http://www.karpatalja.ma/karpatalja/kultura/tanchazak-napja-nagyberegen/
https://karpataljalap.net/2019/05/06/edesanyak-hete-programsorozat-karpataljai-magyar-nagycsaladosok-egyesuletenek
https://karpataljalap.net/2019/05/06/edesanyak-hete-programsorozat-karpataljai-magyar-nagycsaladosok-egyesuletenek
https://karpataljalap.net/2019/05/06/tudomanyos-diakkori-konferencia-az-ungvari-egyetemen
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Elektronikus sajtó 

 

Határok nélkül 

2019. május 6. – Kossuth Rádió 

 

A himnusz szabad éneklését betiltó törvény ellen tiltakoztak hazai és anyaországi magyarok 

vasárnap délután a pozsonyi parlament előtt. A főszervezők, Samu István, Halász Béla és 

Németh Titusz követeléseiket elmondták Andrej Danko házelnöknek is, aki fogadta a civil 

aktivistákat. A Szlovák Nemzeti Párt képviselői a törvénymódosítás beterjesztésekor nem 

csináltak titkot abból, hogy őket elsősorban az zavarja, amikor a dunaszerdahelyi DAC 

stadionban a labdarúgó mérkőzés előtt felzúg a magyar himnusz, a köznyelv el is nevezte a 

jogszabályt Lex Dac-nak. Így nem véletlen, hogy a tiltakozás a DAC himnuszával, a Nélküled 

című dallal kezdődött.  

 

A magyar himnusszal kezdődött Egyházasbáston a hétvégi majális és a Magyar Közösség 

Pártja Európai Parlamenti képviselő-jelöltjeinek kampányrendezvénye is.  Az én szavazatom 

többet ér a Felvidéken, mint Magyarországon, én ezért is jöttem haza - mondja Mag Fodor 

Enikő képviselőjelölt a  Medvesalja-i majálison,  ahol az uniós választáson való részvételre 

buzdított  Egyházasbáston. Tarnóczi László kérdezte.  

 

Bízzunk abban, hogy a népek és a régiók karakteres megjelenését segíti majd Európa új 

vezetése – ezt már Csáky Pál mondta az egyházasbásti rendezvényen, ahol az uniós 

parlamenti választás tétjéről beszélt. Az európai parlamenti képviselő  Brüsszelben 

szülőföldjének bemutatkozását segítette a napokban. Tarnóczi László kérdezte. 

A hétvégen nemcsak a felvidéki Egyházasbáston rendeztek egy kis EP kampánnyal 

egybekötött majálist, hanem Aradon is, ahol 19. alkalommal tartották meg a Magyar Majálist. 

A hagyományos családi szabadidős program itt is meg volt toldva más aktualitással is.  Pataky 

Lehel Zsolt számol be a rendezvényről. Elsőként Bognár Leventét, Arad főpolgármesterét 

halljuk. 

 

Negyedszer választották meg a Vajdasági Magyar Szövetség elnökévé Pásztor Istvánt. A 

délvidéki magyarok legnagyobb pártja szombaton, a nyugat-bácskai Doroszlón tartotta 

tisztújító közgyűlését. Az újraválasztott  Pásztor István értékelte az elmúlt négy évet, 

hangsúlyozva, hogy a belső csatározásokon túljutva a pártnak sikerült megerősödnie, 

összefoglalta a következő négy év feladatait.  

 

https://www.mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth?date=2019-05-06_18-02-00&enddate=2019-05-06_18-40-00&ch=mr1
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A pápalátogatás nemzetpolitikai szempontból jelentős, ezért a magyar kormány anyagilag is 

támogatja a szervezési feladatok ellátást- jelentette ki Soltész Miklós államtitkár 

Csíksomlyón, ahol megtekintette az előkészületeket. Oláh-Gál Elvira összeállítása a mai 

sajtótájékoztatón készült. 

 

A Reménység Szigete – A húsvét utáni második vasárnapon tartják minden évben a 

Magyarországon Élő Erdélyiek Találkozóját. 2008-ban elkészült egy – családi emlékhelyként 

és erdélyi pantheonként is szolgáló Emlékkert, ahol az idei találkozón 6 jelentős erdélyi 

személyiség arcképdomborművét helyezték el. A vasárnapi avatóünnepségen készült Veres 

Emese Gyöngyvér összeállítása. 

 

 


