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Nyomtatott és online sajtó 
 
Orbán Viktor: közös európai törekvéseinket támogatja, aki a felvidéki MKP-ra 
szavaz 
2019. május 22. – MTI, Origo, Magyar Hírlap, Hír Tv, Ma7.sk, Körkép, Pannon RTV 

A felvidéki magyarságot is szavazásra buzdította, és a Magyar Közösség Pártja (MKP) 

támogatását javasolta a szlovákiai magyaroknak Orbán Viktor, aki szerda délután a Karmelita 

kolostorban fogadta Menyhárt Józsefet, az MKP elnökét – közölte az MTI-vel Havasi 

Bertalan, a miniszterelnök sajtófőnöke. A Fidesz elnöke elmondta: „Európa jövője nem játék, 

ezért buzdítom a felvidéki magyarságot is arra, hogy érett döntést hozva, minél többen 

menjenek el szavazni május 25-én, mert a mostani európai parlamenti választáson olyan 

fontos kérdések dőlnek el, amelyek alapjaiban határozzák meg a most felnövekvő és az 

utánuk következő generációk életét.” Orbán Viktor azt mondta, hogy a Fidesz mindig 

egyértelműen fogalmazott, „a Magyar Közösség Pártja a mi legszűkebb pártcsaládunkba 

tartozik.” 

 

Két év felfüggesztett szabadságvesztéssel sújtották jogerősen Horváth Annát 
2019. május 22. – MTI, Krónika, maszol.ro, transindex.ro, Erdély Ma, Bihari Napló 

Két év felfüggesztett börtönbüntetésre ítélte Horváth Anna egykori kolozsvári 

alpolgármestert szerdán a bukaresti legfelsőbb bíróság befolyással üzérkedés vádjával – 

közölte a Krónikával az ítélőszék sajtóosztálya. Az RMDSZ ügyvezető alelnöke az európai 

bírósághoz fordul. A legfelsőbb bíróság sajtóosztálya által a Krónikának eljuttatott verdikt 

alapján Horváth Annát felmentették a pénzmosás vádja alól, ugyanakkor helybenhagyták az 

alapfokon született, befolyással üzérkedés miatt kiszabott két éves börtönbüntetést. Ennek 

végrehajtását ugyanakkor négy évre felfüggesztette a legfelsőbb bíróság. Ezen túlmenően az 

ítélőszék arra kötelezi Horváth Annát, hogy részt vegyen egy, a társadalmi 

„visszailleszkedését” szolgáló programban. 

 

Lebuktak az úzvölgyi provokátorok 
2019. május 22. – Krónika 

Egy ország és benne mi, magyarok ismertük meg George Simion nevét, akit saját állítása 

szerint „megvertek” az úzvölgyi katonai temetőnél őrt álló magyarok. Az illető és egy másik, 

vele együtt provokálni érkezett román fiatalemberről készült képek bejárták a román sajtót. 

Azonban a szolgálatok sem találták meg a tökéletes ügynököt a feladatra, lazán lebuktatták 

saját magukat: másnap ugyanis visszatértek a katonai temetőhöz, hogy a zsákoktól azóta a 

magyarok által megszabadított keresztekre piros-sárga-kék szalagot kössenek, majd erről 

fényképeket is közzétettek. És ez okozta a vesztüket. Feltöltöttek egy fotót, amin szerepel 

ugyanaz a fiatalember, aki az állítólagos megverésnél is jelen volt, és mintha őt hagyták volna 
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jobban helyben. Akkor még duzzadt ajkakkal, homlokon keletkezett horzsolásokkal, és 

felkötött bal karral bámult hősiesen a kamerába, hogy aztán alig 24 óra alatt eltűnjön a 

duzzadt ajak, nyoma se maradjon a horzsolásnak, és a felkötött bal kar helyett a felkötött jobb 

karral nézzen hősiesen a kamerába. Egyébiránt ugyanaz a fiatalember, aki március 15-én 

román trikolórba öltözve akarta provokálni az ünneplő magyarokat Sepsiszentgyörgyön.  

 

Friss IMAS-felmérés: így állnak a pártok az EP-választások előtt  
2019. május 22. – MTI, maszol.ro, Krónika, transindex.ro, Erdély Ma, Bihari Napló 

Magasan nyeri a Nemzeti Liberális Párt (PNL) a vasárnapi európai parlamenti választásokat 

az IMAS legfrissebb felmerésének szerdán közzétett adatai szerint. Eszerint a PNL 

támogatottsága 28,5 százalékos, a Szociáldemokrata Párté (PSD) pedig 21,1 százalékos a 

pártpreferenciájukat megnevező választók körében. A 2020 Szövetség (USR-PLUS) a 

szavazatok 19,6 százalékát, a Liberálisok és Demokraták Szövetsége (ALDE) a 9,8 százalékát, 

a Pro Románia párt a 9,9 százalékát, a Népi Mozgalom Pártja (PMP) a 6,2 százalékát, az 

RMDSZ pedig a 3,8 százalékát szerezné meg. Az RMDSZ ügyvezető elnöke, Porcsalmi Bálint 

elmondta: nem szívesen kommentál országos román felméréseket, mert ezeknek a mintája 

rendszerint torzít. Ugyanakkor figyelembe kell venni szerinte a közvélemény-kutatás 

hibahatárát is. „Az IMAS által mért 3,8 százalék ilyen értelemben jelenthet 1 százalékot és 7 

százalékot is” – magyarázta. Ugyanakkor hangsúlyozta: már korábbi felmérések is 

előrejelezték, és román pártok eredményeiből is látszik, hogy magas lesz a román szavazók 

részvétele a választásokon.  

 

Böjte Csaba: május 26-án támogassuk szavazatunkkal a mi közösségünk 
képviselőjelöltjeit 
2019. május 22. – Krónika 

 „Támogassuk szavazatainkkal és bizalommal a mi közösségünk képviselőjelöltjeit, hogy ők a 

mi hangunkat hallassák az Európai Parlamentben, és hogy jó szándékú képviselőtársaikkal 

összefogva védjék meg mindannyiunk közös szülőföldjét, az Európai Uniót” – mondta Böjte 

atya a Hunyad megyei küldöttgyűlés és a Magyar Állandó Konferencia együttes ülésén. 

Felszólalásában megemlítette, alig két nappal korábban ünnepelték meg itt, Déván a Szent 

Ferenc Alapítvány védenceivel és oktatóival a szövetség napját, amely minden évben az 

összetartozás ünnepe az alapítvány teljes közössége számára. „Hiszem, hogy Erdély 

aranykora előttünk van” – mondta a Szent Ferenc Alapítvány vezetője, és aláhúzta, hogy 

nincs olyan akadály, amelyet összefogással ne lehetne leküzdeni. 

 

Erős képviselet sorsdöntő időkben 
2019. május 22. – Nyugati Jelen 

Winkler Gyula szerint létfontosságú, hogy az erdélyi magyarságnak is legyen beleszólása az 

európai döntések meghozatalában. Az RMDSZ EP-képviselőjelöltje a Nyugati Jelennek adott 

interjúban elmondta: „az RMDSZ számára mindig kihívás az 5%-os küszöb – ezt mindig 

összefogással és erős akarattal sikerült teljesíteni. Erre van szükség most is. Május 26-a nem 

szólhat a kételkedésről vagy kishitűségről, fanyalgásról. A vasárnapi megmérettetés a bizalom 
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és az összefogás napja kell, hogy legyen. Közösségünk számára óriási hátrányt, sőt veszélyt 

jelentene a rossz választási eredmény, mert ennek hatására a közösségünk elleni támadások 

és magyarellenes megnyilvánulások felerősödhetnek. Gyenge választási eredménnyel 

pontosan azokat a román politikusokat támogatnánk, akik minduntalan homogén 

nemzetállamként igyekeznek bemutatni Romániát Brüsszelben, és nem lennének jelen az 

erdélyi magyar képviselők akkor, amikor helyre kellene igazítani ezt a hamis képet – 

fogalmazott.  

 

Vincze Loránt: Európa kisebbségei tőlünk várják el, hogy vigyük tovább a 
kisebbségvédelem zászlaját  
2019. május 22. – maszol.ro  

Nemzetpolitikai szempontból fontos döntés a május 26-i európai parlamenti választás -

jelentette ki Vincze Loránt, az RMDSZ EP-jelöltlistájának második helyezettje, aki 

Tusnádfürdőn vett részt lakossági fórumon és találkozott a választókkal. „Tusnádfürdő három 

dologról híres. A turizmusa fejlődőben van, a fürdőváros vezetői azon dolgoznak, hogy élhető 

város legyen, amely sok vendéget vonz. A medvék napi gondot jelentenek: ezzel a 

problémával egyedi helyzetben vagyunk Európában, amelyre egyedi megoldást kell találni. 

Orbán Viktor pedig minden évben nemzetpolitikai szempontból fontos üzeneteket fogalmaz 

meg itt. Most is egy nemzetpolitikai szempontból fontos döntés előtt állunk, és maga Orbán 

Viktor az, aki ezt a legegyértelműebben megfogalmazta: aki erős Kárpát-medencei magyar 

képviseletet akar az Európai Parlamentben, annak május 26-án az RMDSZ listájára kell 

szavaznia.”  

 

Hegedüs Csilla: vasárnap gyermekeink sorsáról is döntünk  
2019. május 22. – maszol.ro  

Vasárnap azért kell az RMDSZ-re szavaznunk, hogy győzzön a magyar összefogás, és ne csak 

a román nacionalista pártok jussanak be az Európai Parlamentbe – hívta fel a figyelmet 

Hegedüs Csilla RMDSZ-es európai parlamenti képviselőjelölt Maros megyében, ahol Csép 

Andrea parlamenti képviselővel a magyarfülpösi Szivárvány Szórványkollégiumot és 

református templomot, illetve a görgényszentimrei Bornemissza-kastélyt látogatták meg. 

Később Görgényüvegcsűrön, Nagyernyében és Marosszentgyörgyön találkoztak a helyi 

emberekkel. A magyarfülpösi Szivárvány Szórványkollégiumban 51 nehéz sorsú, szórványban 

élő gyerek anyanyelvi oktatását biztosítják – mesélte Adi István lelkipásztor. Hiánypótló 

kezdeményezés, amelynek hiánya nélkül sok gyerek kerülne román iskolába, vagy maradna ki 

teljesen az oktatási rendszerből – tette hozzá.  

 

Sebestyén Csaba: Nem mindegy, ki dönt a gazdák sorsáról 
2019. május 22. – szekelyhon.ro,  

A közelgő európai parlamenti választásoknak tétje van az erdélyi gazdák számára is, hiszen 

nem mindegy, hogy a következő költségvetési ciklusban az agráriumra fordított alapok 

mekkora szelete jut majd a hazai kisgazdaságokhoz, hangsúlyozta Sebestyén Csaba. Az 

RMDSZ-es képviselő immár két évtizede vezeti a Romániai Magyar Gazdák Egyesületét, 
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küldetésének tekinti a székelyföldi kisgazdák felkarolását. „Romániában néhány éve teljesen 

megszüntették a mezőgazdasági szaktanácsadást, az egyetlen, aki ezt végezte, a szakmai 

szervezetek voltak. Hargita megye a direkt kifizetések, tehát a területalapú támogatások 

szempontjából mindig dobogós helyen volt, ez köszönhető annak a társadalmi összefogásnak, 

amely szükséges ahhoz, hogy ezeket a pénzeket megszerezzük. Közel nyolcmillió euró jön be 

csak területalapú támogatásból Hargita megyébe. Az elmúlt huszonévben ez rengeteg pénz. 

Ez egy jó helyi összefogás eredménye” – magyarázta Sebestyén, aki szerint az elkövetkező 

éveknek tétjük van a székelyföldi gazdák számára is. 

 

Az összefogás fontosságát hangsúlyozták az RMDSZ és az MPP helyi vezetői a 
Vincze Loránttal Székelyudvarhelyen  
2019. május 22. – transindex.ro 

Az összefogás fontosságát hangsúlyozták az RMDSZ és az MPP helyi vezetői a Vincze 

Loránttal, az RMDSZ európai parlamenti képviselőjelöltjével, a FUEN elnökével szerdán, 

Székelyudvarhelyen tartott sajtótájékoztatón. "Helyi ügyekben együttműködni, nemzeti 

ügyekben összefogni kell. Az európai parlamenti választás veszélyforrás lehet számunkra, ha 

nem sikerül bejutni, azonban összefogással a lehetőségek irányába lehet ezt elbillenteni" – 

nyilatkozta Bíró Barna Botond, az RMDSZ udvarhelyszéki szervezetének vezetője. Mike 

Levente, az MPP városi szervezetének elnökségi tagja örvendetesnek nevezet a pártja és 

Vincze Loránt között született egyezséget.  

 

Rekordmagas részvételi arányt jósolnak a felmérések: hány szavazatra lenne 
szüksége az RMDSZ-nek?  
2019. május 22. – transindex.ro 

A legújabb közvélemény-kutatások szerint akár 41%-os is lehet a részvétel az európai 

parlamenti választásokon - adta hírül a G4Media.ro. A Novel Research által május 14-19. 

között végzett felmérés így két százalékpontos növekedést mutat a legutóbbi olyan 

felméréshez képest, amely kitért a választói részvételre is. A magas részvételi arány az 

RMDSZ szempontjából problémás lehet, hiszen a szövetség eredménye nagyban függ attól, 

hogy mennyire sikeres a román mobilizáció. Minél magasabb ez a szám, annál több 

szavazatra van szükség, ahhoz hogy meglegyen a két képviselőt biztosító 5%-os küszöb. 

 
Winkler: továbbra is szétválasztja közösségeinket a schengeni csatlakozás 
elmaradása  
2019. május 22. – transindex.ro 

„Továbbra is szétválasztja közösségeinket a schengeni csatlakozás halasztása. Mindannyiunk 

kiállása szükséges ahhoz, hogy meg tudjuk védeni érdekeinket, ezért május 26-án szavazzunk 

az RMDSZ-re. Ha összefogunk, és erőt mutatunk fel az európai parlamenti választás napján, 

akkor a célkitűzéseink megvalósításához is közelebb kerülünk" – mondta el szerdán, 

Börvelyben Winkler Gyula EP-képviselőjelölt, akit Kiss Zoltán polgármester, Erdei-Dolóczki 

István parlamenti képviselő, Nagy Szabolcs, az RMDSZ Szatmár megyei szervezetének 
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ügyvezető elnöke, illetve helyi és megyei elöljárók fogadtak a Szatmár megyei, határ menti 

településen.  

 

Flashmobbal buzdítottak a szavazáson való részvételre fiatalok 
Sepsiszentgyörgyön  
2019. május 22. – transindex.ro 

A Háromszéki Ifjúsági Tanács (HÁRIT) szervezésében több mint 150 fiatal buzdította arra a 

fiatalokat Sepsiszentgyörgy központjában, hogy szavazzanak május 26-án. A többek között 

EU-s zászlókkal megjelenők egy urnához járultak, ahol szimbolikusan szavaztak, felhívva a 

figyelmet választások fontosságára és arra, hogy milyen egyszerű folyamatról van szó.  

 

Külhoni románokkal enyhítené a munkaerőkrízist Dragnea 
2019. május 22. – maszol.ro 

Úgynevezett „zöld könyvet” dolgozott ki a kormány azoknak a határon túli, román 

állampolgársággal nem rendelkező román nemzetiségű személyeknek, akik Romániában 

vállalnának munkát – közölte szerdán a Dolj megyei látogatáson tartózkodó Liviu Dragnea, a 

kormány fő erejét jelentő Szociáldemokrata Párt (PSD) elnöke. Dragnea szerint hasonló 

jogszabályok vannak érvényben a környező országokban is, és elsősorban a Moldovai 

Köztársaságban élők (de nem csak) munkavállalását szeretnék megkönnyíteni, hisz külön 

előnynek számít, hogy nincsenek nyelvi korlátok.  

 
A pápai nuncius a Márton Áron-film folytatására biztatta Zágoni Balázs 
rendezőt 
2019. május 22. – MTI, Krónika, Nyugati Jelen, Bihari Napló 

Miguel Maury Buendía romániai pápai nuncius jelenlétében vetítették le Bukarestben A 

püspök reggelije című dokumentumfilmet, amely Márton Áron egykori erdélyi püspök első 

ötven évét mutatja be. A Zágoni Balázs által rendezett egyórás dokumentumfilmet a Román 

Filmművészek Szövetségének székházában mutatták be kedden este a Balassi Intézet 

bukaresti központjának szervezésében Ferenc pápa június eleji romániai látogatásához 

kapcsolódóan. A bemutatót követően a pápai nuncius kiemelte, Márton Áron soha nem azt 

mondta és tanította, ami népszerűnek számított, hanem a saját értékrendje szerint azt 

tanította, amiben hitt, holott sokkal könnyebb lett volna neki is az árral haladni. 

 

Gőzerővel folynak a munkálatok a pápalátogatás előkészítésére Csíksomlyón 
2019. május 22. – szekelyhon.ro 

Jól haladnak a csíksomlyói Hármashalom oltár előtti emelvény befödésével, jelenleg a 

faszerkezet kialakításán dolgoznak és a tartógerendák elhelyezésén. Ezzel párhuzamosan a 

nyeregbe vezető útra tervezett székely kaput is a helyszínre szállították, ott dolgozik a fafaragó 

mester az összeállításán. 
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https://szekelyhon.ro/aktualis/gozerovel-folynak-a-munkalatok-a-papalatogatas-elokeszitesere-csiksomlyon
https://szekelyhon.ro/aktualis/gozerovel-folynak-a-munkalatok-a-papalatogatas-elokeszitesere-csiksomlyon
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A termelést, feldolgozást és értékesítést szeretnék integrálni a Pro Economica 
Alapítvány pályázatai 
2019. május 23. – Krónika 

Egy hónap áll a székelyföldi gazdák rendelkezésére, hogy benyújtsák mezőgazdasággal 

kapcsolatos pályázataikat a magyar kormányzati forrásokból működő Pro Economica 

Alapítványhoz. A mezőségi igénylések tapasztalatait felhasználva az új kiírásokat több 

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

elsődleges cél a mezőgazdasági termelés integrálása gazdák és feldolgozók között. 

 
Acsarkodás a katonasírok fölött 
2019. május 23. – Figyelő – Csinta Samu 

Ahogy arra számítani lehetett, korántsem jutott nyugvópontra az úzvölgyi hősök temetőjének 

ügye. Miután május 12-én több mint kétezer ember követelte a Székelyföld keleti végein lévő 

sírkertben az elmúlt hónapban kialakított román sírok és betonkeresztek eltüntetését, a 

következő hét a provokációé és a kármentésé volt. 

(A teljes cikk a Figyelő 2019. május 23-i számában olvasható.) 

 

Csáky Pál: Az elmúlt öt évben értünk el eredményeket 
2019. május 22. – Ma7.sk 

Brüsszel és mi sorozatunk utolsó részeként Csáky Pállal, a Magyar Közösség Pártja Európai 

Parlamenti képviselőjével beszélgettek, aki összefoglalja az elmúlt parlamenti időszak 

legfontosabb eredményeit. Többek között elárulja azt is, hogyan lehet lavírozni a brüsszeli 

törvényhozás útvesztőiben. Lehet eredményeket elérni még akkor is, ha az ember felvidéki 

magyar párt színeiben egyedül harcol érdekeinkért. Csáky Pál egyértelmű sikerként értékeli, 

hogy rögtön a megbízatási ciklusa elején német, francia és magyar támogatással felkérték, 

vállalja el a petíciós bizottság alelnöki posztját. Míg korábbi képviselőtársai figyelmeztették, 

hogy két olyan terület van, amelyet nem érdemes megnyitni: a Beneš-dekrétumok kérdése és 

az őshonos kisebbségek jogállásának rendezése, mert annyira ellenséges a hangulat és 

érzéketlenek ezekre a témákra, mégis jelentős előrelépést sikerült elérni ezen a két területen. 

 
Egyetlen közösséget sem lehet kívülről megmenteni 
2019. május 22. – Ma7.sk, Felvidék Ma 

Erről Csáky Pál a Magyar Közösség Pártja EP-listavezetője beszélt szerdán Soltész Miklós 

egyházügyi államtitkárral (KDNP) és Tárnok Balázzsal, az MKP EP-jelöltjével közös 

sajtótájékoztatóján Komáromban. Csáky hangsúlyozta, a hétvégi EP-választáson nemcsak 

önmagunkért, hanem az összmagyar képviseletért is küzdünk. A politikus szerint az MKP és a 

vele szövetséges Fidesz-KDNP pártszövetség közös célja a kereszténydemokrata értékek 

megőrzése.  Soltész Miklós egyházi, nemzetiségi és civil társadalmi kapcsolatokért felelős 

államtitkár arról beszélt, hogy a magyarországi támogatások a felvidéki magyarok 
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https://ma7.sk/kozelet/csaky-pal-az-elmult-ot-evben-ertunk-el-eredmenyeket-video
https://ma7.sk/kozelet/aktualis/egyetlen-kozosseget-sem-lehet-kivulrol-megmenteni
https://ma7.sk/kozelet/aktualis/egyetlen-kozosseget-sem-lehet-kivulrol-megmenteni
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megmaradása mellett a szlovákok és a magyarok közeledését is szolgálják, hiszen egy-egy 

felújított óvodában vagy iskolában a helyi szlovák gyermekek is otthonosabban érezhetik 

magukat. 

 

A választásokon való részvételre buzdít a Csemadok Országos Elnöksége 
2019. május 22. – Felvidék Ma, Ma7.sk 

Május 25-én európai uniós képviselőket választunk. A Szlovákiai Magyar Társadalmi és 

Közművelődési Szövetség – Csemadok Országos Elnöksége arra kéri tagságát, hogy vegyenek 

részt a választáson. A szombati szavazás Európa jövőjén kívül a felvidéki magyarság életére is 

hatással van, hiszen a brüsszeli döntések minden uniós állampolgár sorsát befolyásolják. 

„Rendkívül fontos, hogy a szlovákiai magyarságnak továbbra is legyen képviselete az Európai 

Parlamentben, ahol az elkövetkező években is számos, a kisebbségeket érintő kérdésben kell 

majd hallatni a hangjukat. Kérjük ezért a Csemadok tagságát és a szlovákiai magyarokat, 

hogy minél nagyobb számban vegyenek részt a választásokon és szavazzanak a magyar 

közösség jelöltjeire” – olvasható a Csemadok Országos Elnöksége rövid közleményében. 

 

Kampányzáró Galántán: Európát meg kell őrizni az európaiaknak 
2019. május 22. – Ma7.sk 

Galántán tartotta mátyusföldi kampányzáróját a Magyar Közösség Pártja május 21-én. A 

Galántai Városi Művelődési Központ esztrádtermében összegyűlt közönséget Berényi József, 

Nagyszombat megye első alelnöke, az MKP listájának második helyén álló jelöltje 

köszöntötte. A mátyusföldiek által jól ismert jelölt szerint különleges választások előtt állunk, 

és senkinek nem szabad könnyelműen távolmaradni az urnáktól azzal az indokkal, hogy 

Brüsszel túl messze van, és úgysem érezzük a befolyását. Berényi szerint Európát meg kell 

őrizni az európaiaknak, és továbbra is fontos, hogy az EU támogassa a kelet-európai országok 

fejlődését, mind mezőgazdasági, családpolitikai, mind területfejlesztési szinten. A megyei 

alelnök beszélt az irányított migrációs csomag veszélyeiről, és jelölttársaival egyetért abban, 

hogy az EU még adós egy jó védelmi normával a nemzeti kisebbségek felé. 

 

Dunaszerdahelyen zárta kampánykörútját az MKP 
2019. május 22. – Ma7.sk, Felvidék Ma 

Szerdán Dunaszerdahelyen zárta az EP-választások előtti kampányát a Magyar Közösség 

Pártja. A Csaplár Benedek VMK mozitermében Hájos Zoltán, Dunaszerdahely polgármesterét 

követően Horony Ákos képviselőjelölt üdvözölte a vendégeket, aki a város önkormányzati 

képviselője is egyben. Bartalos Szerencsés Lillával, az MKP másik Dunaszerdahelyi járásból 

érkező jelöltjével felváltva kérték fel a társaikat a bemutatkozásra, miközben a Vadkerti Imre-

Kovács Koppány-Derzsi György trió biztosította az est zenés műsorát, de kiváló szavallatot is 

hallhatott a nagyérdemű. A képviselőjelöltek bemutatkozásaikban ismertették az MKP 

európai programjainak alapjait, amely a hagyományos értékek megőrzésére épül, miközben 

nagy hangsúlyt kap benne az őshonos kisebbségek jogaiért folytatott harc is. 

 

 

Fe
lv

id
é

k
 

https://felvidek.ma/2019/05/a-valasztasokon-valo-reszvetelre-buzdit-a-csemadok-orszagos-elnoksege/
https://ma7.sk/tajaink/kampanyzaro-galantan-egyutt-megyunk-egyutt-vagyunk-csapat
https://ma7.sk/tajaink/dunaszerdahelyen-zarta-kampanykorutjat-az-mkp
https://ma7.sk/tajaink/dunaszerdahelyen-zarta-kampanykorutjat-az-mkp
https://ujszo.com/kozelet/kiska-alairta-a-modositott-himnusztorvenyt
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Kiska aláírta a módosított himnusztörvényt 
2019. május 22. – Új Szó 

Andrej Kiska államfő szerdán aláírta az SNS által jegyzett állami jelképekről szóló törvény 

Híd által indítványozott módosítását. Ez utóbbi tartalmazza azt a kitételt, hogy a magán- és 

jogi személyek továbbra is eljátszhatják vagy énekelhetik egy másik állam himnuszát. Az 

állami jelképekről szóló törvény a Híd módosítása után is kimondja, hogy a szlovák állami 

himnusz lejátszására vagy eléneklésére állami ünnepeken, emléknapokon, évfordulókon és 

más, országos vagy helyi jelentőségű események alkalmával kerül sor. Más állam himnuszát 

akkor játsszák le, ha jelen van az adott állam hivatalos küldöttsége. A Híd módosítása 

értelmében azonban ez a rendelkezés nem érinti a „magán- vagy jogi személyek azon jogát, 

mely lehetővé teszi, hogy lejátszhassák vagy elénekelhessék egy másik állam himnuszát”. A 

törvény a bírságok terén is módosult. 

 

„A magyar összefogás pillanatai” 
2019. május 22. – Magyar Szó 

Végéhez közeledik a május 26-ai, magyarországi európai parlamenti választások vajdasági, 

Mindannyian! elnevezésű kampánya, amelyet a Vajdasági Magyar Szövetség szervezésében 

tartottak meg az elmúlt több mint másfél hónapban. A kampányról és eddigi tevékenységéről 

Deli Andor nyilatkozott lapunknak. 

 
Pintér Attila: Soha nem volt még ilyen fontos az európai parlamenti választás 
2019. május 23. – Vajdaság Ma 

Szerbiából nem egészen 69 ezer kettős állampolgár iratkozott fel a magyarországi választási 

névjegyzékre – ismertette Pintér Attila belgrádi nagykövet. Az Újvidéki Rádió Hangadó 

Szerda című műsorában arra kérte őket, hogy az európai parlamenti választásra a 

levélszavazatukat időszűke miatt már ne postázzák, viszont személyesen átadhatják azt a 

külképviseleteken, illetve vasárnap a magyarországi szavazóhelyeken. 

 

Az ukrajnai nemzeti közösségek kérdésével foglalkozó küldöttséggel találkozott 
Nyilas Mihály 
2019. május 22. – Pannon RTV 

A tartományi oktatási titkár az értekezlet elején ismertette hatáskörét. Vajdaság területén 28 

nemzeti közösség él, amelyeknek jogai négy fő területen érvényesülnek. Ezek a nyelvük 

hivatalos használata, a kultúra, a tájékoztatás és az oktatás - hangsúlyozta Nyilas Mihály. Az 

újvidéki találkozót az Európa Tanács projektjének keretében szervezték meg, amely az 

ukrajnai nemzeti kisebbségekkel foglalkozik. Az eseményen Hajnal Jenő, az MNT elnöke is 

részt vett. 
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https://ujszo.com/kozelet/kiska-alairta-a-modositott-himnusztorvenyt
https://www.magyarszo.rs/hu/3993/kozelet_politika/202294/%E2%80%9EA-magyar-%C3%B6sszefog%C3%A1s-pillanatai%E2%80%9D.htm
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https://pannonrtv.com/rovatok/politika/az-ukrajnai-nemzeti-kozossegek-kerdesevel-foglalkozo-kuldottseggel-talalkozott
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Fedinec: nagy elmozdulást hozhat Ukrajnában egy előrehozott választás 
2019. május 23. – karpatalja.ma 

Nagy elmozdulást hozhat Ukrajnában egy előrehozott választás a két napja megválasztott 

államfő Volodimir Zelenszkij javára – vélekedett Fedinec Csilla Ukrajna-szakértő az M1 

aktuális csatorna szerda esti műsorában. Az ukrán államfő hétfői beiktatásakor mondott 

beszédében jelentette be, hogy feloszlatja a parlamentet. Fedinec Csilla elmondta, jelenleg 

arról van vita, hogy törvényesen működött-e az elmúlt években a parlamenti többség. 

 
Feledhetetlen koncertélmény a beregszászi római katolikus templomban 
2019. május 22. – Kárpátalja  

A beregszászi római katolikus a Szent Kereszt Felmagasztalása templom közönségének nem 

mindennapi zenei élményben volt része május 19-én, vasárnap. A kárpátaljai zeneszerző, 

Márton István Missa (Mise) énekkarra, zenekarra, orgonára és szólistákra c. művét adta elő a 

Kárpátaljai Akadémiai Állami Népi Együttes énekkara és zenekara. 

 

Anya és csecsemővédelem az alapellátásban címmel rendeztek konferenciát a 
Rákóczi-főiskolán 
2019. május 22. – Kárpátalja  

A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskolán immár 5. alkalommal került 

megszervezésre továbbképzés a Kárpátalján egészségügyben dolgozó szakemberek számára, 

amely az eddigi öt alkalom során közel 500 résztvevőt számlál. 

 

Két bizottság és a Pro Futura együttes ülése 
2019. május 22. – Népújság  

orban dusan2119Ütemesen folynak az előkészületek a magyarországi gazdasági támogatások 

várhatóan júniusban megjelenő pályázatára. Az eddigi pályáztatást és a feltételeket az 

MMÖNK gazdasági és mezőgazdasági bizottságainak, valamint a Magyar Regionális 

Nemzetiségi Fejlesztési Intézet közös megbeszélésén elemezték. A múlt hét elején Horváth 

Ferenc, a nemzetiségi csúcsszervezet tanácsa elnökének kezdeményezésére együttes 

megbeszélést tartott az MMÖNK gazdasági és mezőgazdasági bizottsága, Orbán Dušan, a 

Magyar Regionális Nemzetiségi Fejlesztési Intézet (Pro Futura) tanácsának elnöke és Močnek 

Otto, az intézet igazgatója. 

 

A tanulás fesztiválja – idén Lendván is 
2019. május 22. – Népújság  

Az életen át tartó tanulás hete kapcsán május 15-én idén első alkalommal – 16 más szlovéniai 

város mellett – Lendva volt az egyik helyszíne „A tanulás fesztiváljának”, melynek keretében a 

K
á

rp
á

ta
lj

a
 

M
u

ra
vi

d
é

k
 

http://www.karpatalja.ma/karpatalja/nezopont/fedinec-nagy-elmozdulast-hozhat-ukrajnaban-egy-elorehozott-valasztas/
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Színház- és Hangversenyteremben több mint harminc szervezet mutatkozott be. Az életen át 

tartó tanulás hete, mely jövőre ünnepli 25 éves jubileumát, az egyik legismertebb oktatási és 

képzési kampány Szlovéniában. 

 
 

 

 

 

 

 


