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Nyomtatott és online sajtó 
 

 
Az RMDSZ közel 150 ezer aláírást gyűjtött az SZNT európai polgári 
kezdeményezéséhez 
2020. április 16. – MTI, Híradó, Magyar Nemzet,  Erdély.ma, Krónika 

A Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) közel 150 ezer, papíron gyűjtött aláírást 

adott át a Székely Nemzeti Tanácsnak (SZNT) a nemzeti régiókról szóló európai polgári 

kezdeményezés támogatására - számolt be csütörtökön az SZNT sajtószolgálata. Az SZNT az 

MTI-hez eljuttatott közleményben köszönetet mondott az aláírásokért a szervezőknek, 

önkénteseknek és aláíróknak egyaránt. Megállapította ugyanakkor, hogy a járványhelyzet 

miatt csak háromnegyed részben teljesült az RMDSZ által korábban vállalt 200-220 ezer 

aláírás összegyűjtése. Az SZNT közlése szerint az általa ellenőrizhető támogató aláírások 

száma 412 ezerre nőtt, az aláírásgyűjtő partnerektől kapott információk szerint pedig 

meghaladta a félmilliót. A tanács azt is hozzátette, hogy az aláírások száma Romániában 

Magyarországon és Szlovákiában meghaladta az EU által támasztott küszöbértéket."A jó hír 

arra ösztönöz, hogy a rendkívüli járványhelyzet körülményei között a munkát folytatni kell" - 

fogalmaz az SZNT közleménye.  

 

Egy évvel elhalasztják a Gombaszögi Nyári Tábort 
2020. április 16. – MTI, Felvidék Ma, bumm.sk, Körkép 

Egy évvel elhalasztják a Gombaszögi Nyári Tábort, a már megváltott jegyek érvényesek a 

2021-es rendezvényre is - közölték a szervezők csütörtökön az MTI-vel. A világjárvány miatt a 

szervezők úgy döntöttek, hogy idén nem rendezik meg a legnagyobb érdeklődésre számot 

tartó szlovákiai magyar rendezvényt. Orosz Örs, a fesztivált szervező Sine Metu Polgári 

Társulás elnöke ezt videóüzenetben jelentette be a tábor Facebook-oldalán - olvasható a 

közleményben. Mint írják, az idei fesztiválra megváltott jegyek érvényesek maradnak a 2021. 

július 12. és 18. között tartandó rendezvényre is. A már megvásárolt bérletek átruházhatóak, 

elajándékozhatóak, a szervezők ezzel együtt biztosítják a hetijegyek visszaválthatóságát is. Aki 

ezzel a lehetőséggel szeretne élni, az július 5-ig e-mailen teheti meg. A szervezők minden 

évben ingyen hetijeggyel ajándékozzák meg egy-egy szlovákiai magyarlakta járás lakóit. Idén 

az érsekújvári járás lakóinak kedvezett volna a szerencse. Ezzel kapcsolatban a szervezők 

elmondták: a kedvezmény továbbra is él, a régió lakói 2021-ben ingyen vehetnek részt a 

fesztiválon, amennyiben kitöltik a hivatalos honlapon elérhető regisztrációs ívet. A szervezők 

kilátásba helyezték, hogy jövőre egy további magyarlakta járás lakóit is ingyenjeggyel 

ajándékozzák meg. 
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https://hirado.hu/kulfold/kulpolitika/cikk/2020/04/16/kozel-150-ezer-alairast-gyujtott-az-rmdsz-az-sznt-kezdemenyezesehez
https://hirado.hu/kulfold/kulpolitika/cikk/2020/04/16/kozel-150-ezer-alairast-gyujtott-az-rmdsz-az-sznt-kezdemenyezesehez
https://hirado.hu/kulfold/kulpolitika/cikk/2020/04/16/kozel-150-ezer-alairast-gyujtott-az-rmdsz-az-sznt-kezdemenyezesehez
https://felvidek.ma/2020/04/gombaszog-egy-ev-halasztas-a-megvaltott-jegyek-2021-re-ervenyesek/


 

 

 

Napi Nemzetpolitikai Sajtószemle – 2020. április 17. 
2 

Magyar összefogás Kanadában a CoViD-19 terjedése ellen 
2020. április 17. – kulhonimagyarok.hu 

STAY home! SEW masks! SAVE lives! szlogennel indult program Kanadában  Magyarország 

Ottawai Nagykövetsége a Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkárságával, a Magyar 

Diaszpóra Tanács kanadai tagjaival, valamint a Kanadában működő magyar diaszpóra 

szervezetekkel együttműködve indította útjára az újtípusú koronavírussal szembeni kanadai 

erőfeszítések támogatását szolgáló programot. A kezdeményezés alapgondolatát az adta, hogy 

a Nemzeti összetartozás évében is tanúbizonyságot tegyünk amellett, hogy a kanadai 

diaszpórában élő magyarság közösségei – éljenek ennek a hatalmas országnak bármely 

pontján – a világjárvány közepette is készek és képesek segítséget nyújtani a rászorulóknak 

vagy éppen a frontvonalban dolgozó szakembereknek. Ennek a pozitív hozzáállásnak és 

tettvágynak adott aktualitást a kanadai szövetségi tisztifőorvos nyilatkozata, amely szerint 

maszk viselése mindenki számára ajánlott annak érdekében, hogy a koronavírus terjedését 

lassítsuk Kanadában. 

 

Kelemen Hunor szerint a kormány rosszul kezelte a válsághelyzetet  
2020. április 16. – maszol.ro 

Rosszul kezelte a koronavírus-járvány által okozott közegészségügyi és a gazdasági válságot a 

kormány a szükségállapot első harminc napja alatt, de az óvintézkedések meghosszabbítására 

és betartására, a lakosság egészségének védelmében szükség van – jelentette ki Kelemen 

Hunor RMDSZ-elnök csütörtök délben, a Klaus Johannis államfő által kihirdetett 

szükségállapot meghosszabbításáról tartott parlamenti vitán.  

 

Elutasították az MPP-elnök kérését Hargita megye határainak lezárására 
2020. április 16. – maszol.ro, transindex.ro 

A koronavírus-járvány terjedésének megakadályozása érdekében kérte Marcel Vela 

belügyminiszterhez intézett beadványában Hargita megye határainak lezárását Mezei János, 

a Magyar Polgári Párt elnöke, az Erdélyi Magyar Szövetség társelnöke, de a hatóságok az 

MPP közleménye szerint „semmitmondó levéllel” válaszoltak. „A központi hatóságok a 

Megyei Vészhelyzeti Bizottságoktól kapott tájékoztatás alapján felmérik és elemzik, 

amennyiben indokolt a helyi karanténok elrendelése” – idézte az MPP közleménye a választ. 

Mezei szerint a román állam „újra a lusta utat választotta”, elintézve az ügyet egy 

bürokratikus válasszal.  

 

Leginkább anyagilag és lelkileg viseli meg az erdélyi magyarokat a koronavírus-
járvány 
2020. április 16. – maszol.ro, Erdély Ma, transindex.ro, Nyugati Jelen, Krónika 

A koronavírus Erdélyben elnevezésű felmérés első eredményei szerint az erdélyi magyarok 

körében még nagyon alacsony a járvány egészségügyi hatása, ugyanakkor a mindennapok 

teljesen átalakultak, a lakosság egy újfajta életformára rendezkedett be. A legnagyobb 
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http://www.kulhonimagyarok.hu/kulhoni-magyarok-hirek/magyar-osszefogas-kanadaban-a-covid-19-terjedese-ellen/
https://www.maszol.ro/index.php/belfold/125320-kelemen-hunor-szerint-a-kormany-rosszul-kezelte-a-valsaghelyzetet
https://www.maszol.ro/index.php/belfold/125335-elutasitottak-az-mpp-elnok-kereset-hargita-megye-hatarainak-lezarasara
https://www.maszol.ro/index.php/tarsadalom/125316-leginkabb-anyagilag-es-lelkileg-viseli-meg-az-erdelyi-magyarokat-a-koronavirus-jarvany
https://www.maszol.ro/index.php/tarsadalom/125316-leginkabb-anyagilag-es-lelkileg-viseli-meg-az-erdelyi-magyarokat-a-koronavirus-jarvany
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problémák az új helyzetben pénzügyi és lélektani jellegűek. A szigorító intézkedésekkel 

ugyanakkor a válaszadók többsége egyetért, kétharmaduk szinte egyáltalán nem hagyja el a 

lakását – számolt be kutatásának eredményeiről közleményben az Erdélystat.  

 

Kolozs megyében is szétosztották a magyar kormány adományát  
2020. április 16. – maszol.ro, transindex.ro 

Kolozs megyében 21 ezer sebészeti maszkot, 6.520 FFP maszkot, 275 pleximaszkot, 8.500 

védőkesztyűt, 1.420 adag fertőtlenítőszert, 1.280 védőruhát és 626 védőszemüveget osztottak 

szét 81 egészségügyi egység között – számolt be csütörtökön a Kolozs megyei RMDSZ- A 

közlemény szerint 68 háziorvosi rendelő, tizenkét idősotthon és 2 kórház kapott 

védőfelszerelést tartalmazó csomagot megyeszerte. „Köszönjük Magyarország kormányának, 

hogy ezekben az embert próbáló időkben sem feledkezik meg a külhoni magyarokról” – 

nyilatkozta Vákár István, a Kolozs Megyei Tanács RMDSZ-es alelnöke. Hozzátette, a 

kolozsvári sürgősségi pszichiátria és onkológiai kórház mellett, 28 település családorvosai, 

valamint a kolozsvári idősotthonok mellett gyalui, dési, szamosújvári, buzai, mérai, bágyoni 

és keszüi öregotthonok kaptak a csomagokból.  

 

Más megyében fertőződhetett meg az egyik új csíkszeredai beteg  
2020. április 16. – maszol.ro, transindex.ro, szekelyhon.ro 

Két új koronavírusos megbetegedésről számolt be a csíkszeredai katasztrófavédelmi bizottság 

csütörtöki ülése után Ráduly Róbert polgármester, a testület elnöke. Jelenleg Hargita 

megyében 9 igazolt fertőzéses esetet tartanak nyilván. A két új csíkszeredai koronavírusos 

esetről Ráduly Róbert elmondta: az egyik az orvos, akinek fertőződését szerdán jelentették be, 

a másik egy olyan személy, aki egy másik megyében járt gyógykezelésen és ott fertőződhetett 

meg. Mindkettőjüket a Hargita Megyei Sürgősségi Kórház fertőző betegségeket kezelő 

részlegén ápolják. A városvezető ugyanakkor hangsúlyozta: az Etéden elhunyt, majd utólag 

koronavírussal diagnosztizált férfi nem jelenik meg az országos statisztikákban. 

 

Koronavírus: a szociális szolgáltatásokat végző szakszemélyzetnek is külön 
juttatást kér az RMDSZ  
2020. április 16. – maszol.ro, transindex.ro 

Átiratban fordult Csép Éva Andrea, az RMDSZ szociális ügyekért felelős szakpolitikusa a 

munkaügyi miniszterhez annak érdekében, hogy tisztázza a 8-as számú katonai rendelet 

előírásait, amely nincs tekintettel a bentlakó otthonokban dolgozó, szociális szolgáltatásokat 

ellátó szakszemélyzet biztonságára. Az RMDSZ azt kéri, hogy teszteljék le a 14 napra kötelező 

munkahelyi elkülönítésbe küldött személyzetet, valamint az egészségügyben dolgozókhoz 

hasonlóan legkevesebb 200 eurós plusz juttatásban részesítsék őket.  

 

Nem akkor derül ki az Orban-kormány valódi támogatottsága, amikor épp 
zuhan a gép 
2020. április 16. – transindex.ro 
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https://www.maszol.ro/index.php/tarsadalom/125325-kolozs-megyeben-is-szetosztottak-a-magyar-kormany-adomanyat
https://www.maszol.ro/index.php/tarsadalom/125321-mas-megyeben-fert-z-dhetett-meg-az-egyik-uj-csikszeredai-beteg
https://www.maszol.ro/index.php/tarsadalom/125331-koronavirus-a-szocialis-szolgaltatasokat-vegz-szakszemelyzetnek-is-kulon-juttatast-ker-az-rmdsz
https://www.maszol.ro/index.php/tarsadalom/125331-koronavirus-a-szocialis-szolgaltatasokat-vegz-szakszemelyzetnek-is-kulon-juttatast-ker-az-rmdsz
http://itthon.transindex.ro/?cikk=28351&nem_akkor_derul_ki_az_orbankormany_valodi_tamogatottsaga_amikor_epp_zuhan_a_gep
http://itthon.transindex.ro/?cikk=28351&nem_akkor_derul_ki_az_orbankormany_valodi_tamogatottsaga_amikor_epp_zuhan_a_gep


 

 

 

Napi Nemzetpolitikai Sajtószemle – 2020. április 17. 
4 

Hogyan teljesített eddig az Orban-kormány? Milyen hatással lehet a járvány okozta krízis az 

idei választások eredményére? Székely István politológust kérdezték.  

 

Pótolták az elromlott csíkszeredai koronavírus-tesztelő berendezést  
2020. április 16. – maszol.ro, szekelyhon.ro 

Közösségi összefogással megvásárolták és üzembe helyezték az új koronavírus-tesztelő 

berendezést. Ennek beszerzése azt követően vált szükségessé, hogy a közegészségügyi 

igazgatóság korábbi gépe néhány napos használat után elromlott. A megye ásványvíz-töltő 

cégei jelentős összeggel támogatták a vásárlást. 

 

Átadták a szurkolók adományait a csíkszeredai kórháznak 
2020. április 16. – maszol.ro 

Átadták szerdán az első székelyföldi képzeletbeli karitatív mérkőzés jegyeladásaiból származó 

pénzadományt a Hargita Megyei Sürgősségi Kórháznak. A csíkszeredai Lokálpatrióták 

Szurkolói Csoport, a sepsiszentgyörgyi Székely Légió foci- és kosárlabda-szurkolói, illetve a 

Transylvanian Fanatics által szervezett jótékonysági eseményen 18 274 lej értékben 

vásároltak jegyeket a „résztvevők”. A képzeletbeli mérkőzés teljes bevételét a csíkszeredai, 

valamint a sepsiszentgyörgyi kórház részére ajánlják fel.  

 

A BBTE lehetővé tette az online vizsgát a felvételizőknek és a végzőseinek  
2020. április 16. – maszol.ro, Krónika 

A kolozsvári Babeș–Bolyai Tudomány szenátusa csütörtökön határozat fogadott el, amely 

szerint a felvételire jelentkezőknek lehetőségük lesz online felvételi vizsgára, a végzős 

hallgatók az alapképzési és a magiszteri tanulmányokat lezáró vizsgáikat szintén online 

tehetik le – számolt be a BBTE sajtóirodája.  

 

Két óvoda felújításán dolgoznak Gyergyószentmiklóson 
2020. április 16. – szekelyhon.ro 

Párhuzamosan zajlik Gyergyószentmiklóson a Csodavilág napközi és a Pitypang óvoda Virág 

negyedi egységének teljes felújítása. Ha minden jól megy, a napközisek az új tanév kezdetétől, 

az ovisok már akár júniustól beköltözhetnek megújult otthonukba. 

 

Mennyire vagyunk sérülékenyek a Kárpát-medencében a koronavírussal 
szemben? 
2020. április 16. – szekelyhon.ro 

A globális járványügyi helyzetben a Nemzetstratégiai Kutatóintézet elkezdte feltárni a Kárpát-

medencei magyarság sérülékenységét a begyűrűző negatív egészségügyi és gazdasági 

hatásokkal szemben. A nemrég közölt kimutatások a szomszédos országok statisztikai adatai 

mellett a Nemzetstratégiai Kutatóintézet – a KSH Népességtudományi Kutatóintézettel 

partnerségben – megvalósított Kárpát-medencei magyar népesség előrebecslésére 

támaszkodnak. Kiemelkedő hasznosságú adatforrásnak bizonyultak továbbá az NSKI által a 
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https://www.maszol.ro/index.php/tarsadalom/125309-potoltak-az-elromlott-csikszeredai-koronavirus-tesztel-berendezest
https://www.maszol.ro/index.php/tarsadalom/125314-atadtak-a-szurkolok-adomanyait-a-csikszeredai-korhaznak
https://www.maszol.ro/index.php/tarsadalom/125338-a-bbte-lehet-ve-tette-az-online-vizsgat-a-felveteliz-knek-es-a-vegz-seinek
https://szekelyhon.ro/aktualis/ket-ovoda-felujitasan-dolgoznak-gyergyoszentmikloson
https://szekelyhon.ro/vilag/mennyire-vagyunk-serulekenyek-a-karpat-medenceben-a-koronavirussal-szemben
https://szekelyhon.ro/vilag/mennyire-vagyunk-serulekenyek-a-karpat-medenceben-a-koronavirussal-szemben
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2018/19-es évben megvalósított nagymintás, reprezentatív felmérések is, amelyek a 

nemzetrészek magyarságára korcsoport, nem és lakóhely szempontjából elsősorban az 

életminőség és a jólét dimenzióit vizsgálták Erdélyben, Felvidéken, Kárpátalján, Vajdaságban 

és Magyarországon. A kutatásokat, az adatbázisokat és a felméréseket a Nemzetstratégiai 

Kutatóintézet minden nemzetrészre kiterjedően működtetett külhoni kutatói és szakértői 

hálózata segítségével sikerült összeállítani. 

 

Néhány szaktantárgyat szlovákul is oktathatnak a magyar iskolákban: 
kormányzati szándék vagy rosszul megfogalmazott mondat? 
2020. április 16. – Ma7.sk 

Általános meglepetést okozott az általunk megszólított szlovákiai magyar pedagógusok 

körében az a kijelentés, amelyet az oktatási minisztérium első államtitkára, Filip Mónika tett 

a szlovák nyelv tanulásával és használatával kapcsolatban a magyar iskolákban. Ne feledjük, 

az anyanyelven való tanulás Szlovákiában alkotmányos jog, ezért annak megkérdőjelezése 

komoly felfogásbeli különbségek jelenthet a kisebbségi oktatás céljait illetően. „A szlovák 

nyelv elsajátításának szintjét javíthatjuk, ha úgy oktatjuk majd mint második nyelvet. Ez azt 

jelentheti, a nyelv tanításán kívül bevezetésre kerül más szaktantárgyak szlovák nyelvű 

oktatása is” – fogalmazott a pozsonyi DennikN című napilap internetes kiadásának adott 

interjúban Filip Mónika oktatásügyi államtitkár. 

 

Virtuális utazások a Felvidéken 
2020. április 16. – Ma7.sk 

Virtuális utazásokat indít Felvidéken a rimaszombati CoolTour.sk elnevezésű utazási iroda. 

Az első helyszín Szepes vára lesz, a virtuális sétához csütörtökön 18:00 órától lehet 

csatlakozni a Zoom rendszerén keresztül. Varga Gábor az utazási iroda egyik alapítója a Ma7-

nek elmondta, hogy tulajdonképpen a jelenlegi járványhelyzetre reagálva született meg az 

ötlet. Mivel gyakorlatilag az összes tavaszra betervezett csoportos kirándulásuk elmarad, így 

megpróbálják legalább a virtuális térben kalauzolni az épített kulturális örökség iránt 

érdeklődőket. „Kicsit próbáljuk fenntartani az érdeklődést, hogy úgymond az emberek 

továbbra is ki legyenek éhezve a Felvidék szépségeire. Elsőként olyan intézményeket 

kerestünk meg, akik virtuális sétát kínálnak. Ezeket a várakat, múzeumokat, kastélyokat ilyen 

módon otthonról, kényelmesen bárki megtekintheti. Mi pedig a magyar történelmi vonzatait 

fogjuk elmesélni" – fejtette ki Varga, hozzátéve, hogy egyelőre három helyszínt terveztek be. 

 

Újabb lehetőség és esély régióink számára 
2020. április 16. – Felvidék Ma 

Tekintsünk a koronavírus-járvány mögé, legalábbis időben. Mire kell majd ügyelnünk és 

milyen lehetőségeket tartogat számunkra, régióink, a déli térség számára a jövőben ez a mai 

áldatlan helyzet. Mi változhat meg, mire kell felkészülnünk a társadalmi és gazdasági 

folyamatok tekintetében? Persze, az alaptényezőkön kívül. Hiszen immár köztudott, hogy 
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2020-ban alaposan lecsökken a hazai össztermék (GDP), csökken a foglalkoztatottság, 

megszűnik a vállalatok és vállalkozások egy része, megnő a munkanélküliség. Remélhetőleg 

csak átmenetileg. Mindezek mélysége, szélessége a kérdés. Nagyon ködös jóslatok is 

napvilágot láttak, ám azok szórása szerteágazó, emiatt hitelességük megkérdőjelezhető, s 

alapvetően a járványra meghozott szigorú intézkedések időbeni elhúzódásától függ. 

 

Pásztor István jókívánságait küldi a Julianus-naptár szerint ünneplőknek 
2020. április 16. – Vajdaság MA, Pannon RTV 

Pásztor István, a tartományi képviselőház elnöke ma gratulált azoknak a hívőknek és egyházi 

személyeknek, akik a Julianus-naptár szerint ünneplik a húsvétot. „Kívánom, hogy az ünnep 

hozzon mindenkinek egészséget, türelmet és reményt a jobb holnaphoz. Csak a jót ébressze 

fel az emberekben, akik meggyőződésem, hogy ebben a kihívásokkal teli időkben szeretettel, 

szolidaritással és felelősséggel fordulnak szeretteikhez és a közösséghez” – áll a tartományi 

képviselőház elnökének húsvéti üzenetében. 

 

Deli Andor: az intézkedések erősítése helyett ideológiai kérdéseket feszegetnek 
2020. április 16. – Pannon RTV 

A képviselők 90 százaléka nem tudott részt venni az Európai Parlament mai ülésén a 

koronavírus járvány miatt. A jelen lévő képviselők ma a koronavírus elleni közös európai 

fellépésről tárgyaltak – nyilatkozta Deli Andor. Az európai parlamenti képviselő hozzátette: 

ahelyett, hogy a tagállamok kormányainak az intézkedéseit erősítenék ideológiai kérdéseket 

feszegetnek – tette hozzá Deli. Felszólalásában a politikus rámutatott a magyar kormányt ért 

hamis vádakra, amikkel tele volt a világsajtó az elmúlt hetekben. Deli Andor, FIDESZ-KDNP 

(VMSZ) képviselő, Európai Parlament: „Mindenhol jelentek meg olyan hírek, hogy 

Magyarországon az Országgyűlés fel van függesztve, nem működik, a demokráciának vége. 

Ezt határozottan vissza kellett utasítani, ugyanis itt a parlamentben is nagyon sok képviselő 

vélekedett úgy, hogy komoly gondok vannak a jogállamisággal Magyarországon. 

 

Barta József: Segítünk, hogy segíthessenek! 
2020. április 16. – karpat.in.ua, Kárpátalja 

Csütörtökön Ungváron a Kárpátaljai Megyei Mentőszolgálat számára adtak át egészségügyi 

védőeszközöket, melyeket a KMKSZ által meghirdetett Kétszer ad, ki gyorsan ad! elnevezésű 

adománygyűjtő akció keretében befolyt pénzből vásároltak meg a KMKSZ Jótékonysági 

Alapítvány közreműködésével – mondta el Barta József, a Kárpátaljai Magyar Kulturális 

Szövetség (KMKSZ) alelnöke, a Kárpátaljai Megyei Tanács első elnökhelyettese. A 250 ezer 

hrivnya értékű segély egyszer és többször használatos egészségügyi maszkokat, kesztyűket, 

köpenyeket, védőszemüvegeket és fertőtlenítőszereket tartalmazott. Az eddig befolyt összeg 
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10%-a az, ami a mostani adományt képezi. Korábban már támogattak járási kórházakat, 

laboratóriumokat és nagy számban, több tucat családorvosi rendelőt. 

 

Hogyan alkalmazkodnak Kárpátalján az online élethez? 
2020. április 16. – karpat.in.ua 

Kiülni egy étterem teraszára és kényelmesen elkortyolgatni egy kávét – ez ma már csak egy 

emlék a nem is olyan távoli múltból. A karantén sokakat rákényszerít az online életre, ahol 

nem csak a hétköznapi ügyeket lehet elintézni,  mint például az élelmiszervásárlást, de a 

közszükségleti cikkek beszerzésére is lehetőséget nyújt. Számos vállalkozó szinte azonnal 

átállt a távolsági munkára. Minden második üzlet ajtaján a ZÁRVA tábla mellett megjelentek 

azok az elérhetőségek, amelyek segítségével telefonon vagy interneten megrendelhetjük a 

szükséges portékát. Egyes kávézók áttértek erre a gyakorlatra, mert hát milyen is lenne az élet 

egy frissen főzött kávé nélkül. Igaz, most sokan kénytelenek megtanulni otthon is elkészíteni 

azt. 

 

Egy magyar sincs egyedül Kárpátalján! 
2020. április 16. – Kárpáti igaz Szó 

Közös éneklésre szólítanak fel. Amikor a legnagyobb szükség van rá, akkor kell 

megmutatnunk a világnak, hogy igenis képesek vagyunk összefogni, és egy nemzetként 

működni – hangzik el a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség Ifjúsági Szervezetének 

(KMKSZ ISZ) videófelhívásában. A videóban arra kérik a kárpátaljaiakat, hogy aki szívén 

viseli a jelenlegi helyzetet, április 19-én 18:00 órakor énekelje el a külhoni magyarok jelképes 

himnuszát, az Ismerős Arcok Nélküled című dalát. S aki úgy gondolja, ezt szívesen 

megosztaná a többiekkel is, készítsen róla felvételt, majd küldje el az 

egymagyarsincsegyedulkarpat@gmail.com email címre. 

 
 

Elektronikus sajtó 

 

Határok nélkül 

2020. április 16. – Kossuth Rádió 

 

A nemzetpolitikai államtitkárság idén nem rendezi meg a Kárpát-medencei magyar 

vállalkozók találkozóját, azaz találkozó lesz, csak online. 2016 óta összesen csaknem 2,5 

milliárd forint fejlesztési támogatást nyújtott a magyar kormány a külhoni magyar kis és 

középvállalkozóknak, több ezer vállalkozó részesült szakmai segítségben vállalkozása 

fejlesztéséhez. Ez részben személyes találkozók formájában valósult meg, amire ezekben a 

hetekben, hónapokban nincs lehetőség. Részletek  Potápi Árpád János nemzetpolitikáért 
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felelős államtitkártól. Jelentkezni mától lehet a www.kulhonimagyarok.hu oldalon május 

elsejéig. Az online találkozóra május 8-9-én kerül sor. 

 

Ki gondolná, hogy nemcsak a hétköznapi - , hanem a diplomáciai életet is befolyásolja a 

járvány.  A kormányközi, nemzeti kisebbségeket érintő tárgyalások, kisebbségi vegyes 

bizottságok találkozói elmaradnak. Kalmár Ferenc, Magyarország szomszédságpolitikájának 

fejlesztéséért felelős miniszteri biztosa beszél az elmaradt találkozókról. 

 

Mindjárt itt a május, de nemigen szervezgetjük a nyarat, külföldre aztán végkép nem. Mi lesz 

a Kárpát-medencei Nyári Szabadegyetemek sorsa? Azt már tudjuk, hogy idén elmarad a 

felvidéki Gombaszögi Nyári Tábor.     

 

A Pro Economica Alapítvány kifizette a de minimis mezőgazdasági programban résztvevő 

sikeres pályázókat. A magyar kormány gazdaság-fejlesztési programja a székelyföldi 

pályázókat összesen közel 19 milliárd ft., vagyis  több mint 53 millió euró támogatáshoz 

juttatta. Kozma Mónika, a Pro Economica Alapítvány igazgatója számol be a tapasztalatokról.  

 

Egy hónappal meghosszabbította a felvételi jelentkezés határidejét a komáromi Selye János 

Egyetem. Természetesen, az elmúlt hetekben  az intézmény is áttért a távoktatásra, de 

kihívást jelent a vizsgáztatás és a felvételi megszervezése, illetve lebonyolítása, s közben az új 

tanévre is két új szak indításával készülnek – mondja az egyetem rektora, Juhász György. 

 

Március 11-től szünetel az oktatás a romániai iskolákban. Nemcsak az egyetemeken, a 

közokatásban is online oktatással és iskolatévével próbálják pótolni az órákat. A 

tapasztalatokról  Hargita megye főtanfelügyelője beszél. 

 

Idén immár 53. alkalommal szervezik meg a Délvidéken a Középiskolások Művészeti 

Vetélkedőjét, azaz a KMV-t. Ez a rendezvény teljesen más lesz, mint ahogyan az az elmúlt bő 

fél évszázadban megszokott volt. Ami most sem változott: az érdeklődés ezúttal is nagy – 

mondta  Virág Kiss Anita szervező. 

 

 


