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Nyomtatott és online sajtó 
 
 

A magyar kormány jóvoltából 8,5 tonna védőeszköz érkezett Kárpátaljára 
2020. április 17. – kmksz.com.ua, karpat.in.ua, Kárpáti Igaz Szó 

2020. április 18-án megérkezett Beregszászba a 8,5 tonna össztömegű védőeszköz-segély 

szállítmány az Ökumenikus Segélyszervezet szervezésében – tájékoztat Magyarország 

Beregszászi Konzulátusa a Facebook-oldalán. Az Ukrajna számos régiójában évtizedek óta 

humanitárius és fejlesztési munkát végző szervezet a Külgazdasági és Külügyminisztérium 

felkérésére vállalta a segítség gyors célba juttatását. A Kárpátaljai Magyar Kulturális 

Szövetség (KMKSZ) közleményében úgy fogalmazott: szeretné megköszönni Magyarország 

Kormányának a 2020. április 18-án Kárpátaljára eljuttatott 8,5 tonna össztömegű 

védőeszköz-segélyszállítmányt, mely a jelenlegi helyzetben rendkívüli segítséget jelent a 

koronavírus elleni közdelemben a vidéken élő valamennyi lakos számára – nemzetiségtől 

függetlenül. Kiemelték: „Sajnos országunk egészségvédelmi rendszerének állapota mellett a 

koronavírus-fertőzés terjedése nagyon nagy veszélyt jelent. „ Hozzáteszik: „A vírus 

megjelenésekor Szövetségünk elsőként indított gyűjtést az elengedhetetlenül szükséges orvosi 

eszközök beszerzésére. A beérkezett adományokból az elmúlt hetekben már számos 

egészségügyi intézményt sikerült ellátni egységcsomagokkal, s a most megérkezett 

magyarországi humanitárius segélyszállítmány vélhetően akár több hónapra is elegendő 

készletet biztosít a helyi egészségügyi dolgozók számára.” 

 

Elfogadták a kormányprogramot: megszavaznák a kisebbségek jogállásáról 
szóló törvényt, félmegoldás a kettős állampolgárság ügyében 
2020. április 19. – Ma7.sk 

Az alkotmány szabta határidőnek megfelelve, hétfőn a kabinet a törvényhozás elé terjeszti a 

kormányprogramot. A koalíciós pártok képviselői vasárnap hajnalig egyeztettek a 

dokumentum tartalmáról. A kormányülés másfél órás késéssel, 10 óra után kezdődött. A 

kormányprogram beterjesztésére a határidő utolsó napján, hétfőn kerül sor a parlamentben. 

A törvény szerint ugyanis ennek a kabinet kinevezését követő 30. napon meg kell történnie. 

„Kormányzásunk alatt mindvégig kötelességünk igazat mondani, és tisztességesen eljárni. A 

pénzügyekhez és az állami vagyonhoz jó gazdaként fogunk hozzáállni, és semmiféle 

korrupciót nem fogunk elfogadni. Biztosítjuk a törvény előtti egyenlőséget, és úgy fogunk 

eljárni, hogy növeljük az emberek államba vetett bizalmát” – fogalmaz a dokumentum. A 

tervek szerint az új kormány rendezi a kettős állampolgárság kérdését is. Igor Matovič a 

vasárnapi kormányülés előtt azt írta a közösségi oldalán, lehetővé teszik a hosszú ideje 

külföldön élő szlovák állampolgároknak, hogy felvegyék az adott ország állampolgárságát 

anélkül, hogy a szlovákot elveszítenék. 
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https://kmksz.com.ua/2020/04/18/a-magyar-kormany-jovoltabol-85-tonna-vedoeszkoz-erkezett-karpataljara/?fbclid=IwAR0WiW5fJQh0gykOFgxCTG9A4HwauT_XAeZxqX5Z4KK4GE0KsKv__Cffp2I
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Rekordrészvétel a Verselő Kárpát-medence online szavalóversenyen  
2020. április 17. – Krónika, Pannon RTV, Kárpátalja, Székelyhon.ro, Maszol.ro, Körkép.sk, 

gondola.hu, Külhoni Magyarok 

Lezárult a Verselő Kárpát-medence online szavalóverseny jelentkezési időszaka szombaton, 

április 11-én – tájékoztatnak a verseny szervezői, akik a Petőfi program ösztöndíjasai. Mint 

írják: több ország, régió lakóit sikerült elérniük, sőt, még a távoli diaszpóra néhány területéről 

is akadtak lelkes jelentkezők. Összesen 464 pályázat érkezett, amelyek közül végül 447 felelt 

meg a feltételeknek, ennyit továbbítottak a szakmai zsűrinek. A kezdeményezés célja az volt, 

hogy összhangban a nemzeti összetartozás éve és a 2020 az erős magyar közösségek 

célkitűzéseivel, a jelenlegi járványhelyzetben is lehetőséget teremtsünk a határon túli 

magyarság számára az identitás- és kapcsolaterősítésre, a magyarság megélésére és az 

egymás közötti szálak szorosabbra fűzésére. 

 

A „Kisebbségvédelem Európában” online nyári egyetem várja a résztvevőket 
2020. április 17. – Ma7.sk, Felvidék Ma 

A Kisebbségi Jogvédő Intézet és a Nemzetpolitikai Kutatóintézet 2020-ban immár kilencedik 

alkalommal rendezi meg a Kisebbségvédelem Európában című nyári egyetemet, idén 

rendhagyó módon online formában. A program célja, hogy felkutassa azokat a joghallgatókat, 

doktoranduszokat, kezdő jogászokat, akik a téma iránt kellően elhivatottak, jövőbeni szakmai 

tevékenységük során érdemben kívánnak a külhoni magyarok jog- és érdeksérelmeivel 

érdemben foglalkozni. A nyári egyetem tematikájában a kisebbségvédelem nemzetközi és 

uniós jogi vetületeire, a nyelvhasználat és az oktatási jogok kiterjesztésének kérdéskörére, 

valamint a kisebbségek politikai képviseletének témakörére fókuszál. Előadónak olyan 

jogászokat, politológusokat, szociológusokat és politikusokat kérünk fel, akik a terület 

elismert szakértői, széleskörű tapasztalattal, tudományos háttérrel rendelkeznek. A képzés 

elméleti és gyakorlati jellegű oktatási modulokat is tartalmaz, külön figyelmet fordítva a 

jogkiterjesztésre és a jogtudatosságra. A képzés nyelve magyar. 

 

A Magyar Állami Népi Együttes online előadássorozatot indít 
2020. április 17 – MTI, Origo, kultúra.hu 

A Magyar Állami Népi Együttes online előadássorozatot indít, hétfő esténként az együttes 

utóbbi tíz évének legsikeresebb előadásait közvetítik. Az este 7 órakor kezdődő előadások a 

megalapításának hetvenedik évfordulójára készülő Magyar Állami Népi Együttes Facebook-

oldalán, valamint a Hagyományok Háza Youtube-csatornáján tekinthetők meg aznap éjfélig - 

közölte a Hagyományok Háza pénteken az MTI-vel. Az estek kiegészítője egy különleges 

filmanyag. A Történetek a Magyar Állami Népi Együttesről című három részes alkotás a 

társulat alapításának 65. évfordulójára készült, a 17. Los Angeles-i Magyar Filmfesztiválon is 

bemutatták. Az archív és élő felvételeket, interjúkat felhasználó dokumentumfilmben nem 

csupán a jelenlegi társulat lép színpadra, hanem az egykori tagok is újra reflektorfénybe 

kerülnek. "Repertoárunkból úgy választottuk ki a tíz alkotást, hogy méltó módon 
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https://pannonrtv.com/rovatok/kultura/rekordreszvetel-verselo-karpat-medence-online-szavaloversenyen
https://ma7.sk/hethatar/a-kisebbsegvedelem-europaban-online-nyari-egyetem-varja-a-resztvevoket
https://www.origo.hu/kultura/20200417-a-magyar-allami-nepi-egyuttes-online-eloadassorozatot-indit.html


 

 

 

Napi Nemzetpolitikai Sajtószemle – 2020. április 20. 
3 

reprezentálja az együttes sokszínűségét. A Kincses Felvidék és a Megidézett Kárpátalja 

esetében a tradíciót helyeztük előtérbe, míg a Szarvasének és a Hajnali hold előadásokban a 

szofisztikáltabb gondolatok is megjelenhetnek a hagyományos zene és tánc mellett" - idézi a 

közlemény Mihályi Gábor, az együttes vezetője szavait. 

 

Ötezer lejre bírságolták a szükségállapotban lazán horgászgató RMDSZ-es 
tanácselnököt 
2020. április 17. – Krónika, transindex.ro, maszol.ro, Bihari Napló 

Ötezer lejes bírságot rótt ki a rendőrség Pásztor Sándor Bihar megyei tanácselnökre, akit 

illegális horgászáson fogott csütörtökön. Erről maga az RMDSZ-es politikus számolt be a 

Facebook közösségi portálon, ahol egyúttal hamut is szórt a fejére. Magyar és román nyelvű 

bejegyzésében rámutat: rövid időre megállt egy Nagyvárad melletti tónál horgászni, ott kapta 

rajta a kijárási tilalom idején illegálisnak minősülő hobbitevékenységen a rendőrség. 

Hibáztam, mert megszegtem a mindannyiunkra vonatkozó szabályokat. Nem lett volna 

szabad engednem a csábításnak – írja továbbá Pásztor, aki nem mellesleg a sürgősségi 

helyzetekért felelős megyei bizottság alelnöke, azaz a második ember Bihar megyében, aki a 

mostani szükségállapotra vonatkozó szabályok betartásáért felel. 

 

Októberig meghosszabbították az oktatási-nevelési támogatás igénylésének 
határidejét 
2020. április 17. – Krónika, maszol.ro, Bihari Napló, szekelyhon.ro 

Meghosszabbították a Szülőföldön magyarul program idei kiírásának igénylésbenyújtási 

határidejét – tájékoztatta a Krónika szerkesztőségét pénteken Ady-Kovács-Ferenczi Noémi 

programkoordinátor. Tekintettel az új típusú koronavírus-járvány okozta helyzetre, a magyar 

állam által biztosított Szülőföldön magyarul program keretében benyújtható igénylések 

leadási határideje október 30-ra módosult. Az új határidő szerint tehát az igénylések a 

március 5– október 30. közötti időszakban adhatóak le, az utolsó postára adási dátum 2020 

október 30. 

 

Koronavírus: ezek a Maros megyei intézmények részesültek a magyar kormány 
adományából  
2020. április 17. – maszol.ro 

A járvány ellen az első vonalban harcoló Maros megyei intézményeknek, civil szervezeteknek 

és családorvosoknak osztották szét a magyar kormány védőfelszerelés-adományát, közölte az 

akciót lebonyolító RMDSZ. Az adományt a napokban több erdélyi megye településeire 

eljuttatták. A hétvégén érkező adományból Maros megye 59 700 védőmaszkot, 600 db plexi 

maszkot, 18 000 védőkesztyűt, 1800 db cipővédőt, 2800 l fertőtlenítőszert, 3000 db orvosi 

védőruhát és 570 db védőszemüveget kapott.  
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https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/otezer-lejre-birsagoltak-a-szuksegallapotban-lazan-horgaszgato-tanacselnokot
https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/otezer-lejre-birsagoltak-a-szuksegallapotban-lazan-horgaszgato-tanacselnokot
https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/oktoberig-meghosszabbitottak-az-oktatasi-nevelesi-tamogatas-igenylesenek-hataridejet
https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/oktoberig-meghosszabbitottak-az-oktatasi-nevelesi-tamogatas-igenylesenek-hataridejet
https://www.maszol.ro/index.php/tarsadalom/125412-koronavirus-ezek-a-maros-megyei-intezmenyek-reszesultek-a-magyar-kormany-adomanyabol
https://www.maszol.ro/index.php/tarsadalom/125412-koronavirus-ezek-a-maros-megyei-intezmenyek-reszesultek-a-magyar-kormany-adomanyabol
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Távoktatás indul az 1–4. osztályosoknak az Erdély TV-ben  
2020. április 17. – maszol.ro 

Az Ér Hangja médiacsoporttal való együttműködésnek köszönhetően április 20-tól elemi 

tagozatosoknak szóló tanórákat is sugároz az Erdélyi Magyar Televízió. A Távoktatás Bihar 

megyében nevű projekt részeként televíziós tanórákat követhetnek az 1–4. osztályosok 

számára a következő héttől. Az Erdély TV minden hétfőn, kedden, szerdán és csütörtökön 

délelőtt 11 órától tűzi műsorra az alsó tagozatosoknak szóló tanórákat (naponta egy-egy 

osztály számára, kb. 1 órás tananyag). A távoktatás az Erdély TV Facebook-oldalán is 

követhető.  

 

Koronavírus: ezeregy ebéddel készülnek az udvarhelyi vendéglátósok 
2020. április 17. – maszol.ro, transindex.ro, szekelyhon.ro 

Ezeregy meleg ebéd címszóval indítanak hétvégenként ismétlődő karitatív akciót a 

székelyudvarhelyi vendéglátósok, a kezdeményezéshez számos támogató és partner is 

csatlakozott. „Nehéz időket élünk: sokan az első vonalban dolgoznak a vírus megfékezése 

ellen, mások pedig a megszokottnál is nehezebb körülmények között próbálják átvészelni ezt 

az időszakot” – közölték az akció szervezői. A kezdeményezés lényege, hogy hétvégenként 

meleg ebédet kapjanak a kórházi dolgozók, családorvosok, mentősök, rendőrök és más, első 

vonalban dolgozók, valamint olyan rászoruló családok és egyedül élő idősek, akiknek a 

mostani helyzetben a szokásosnál is nehezebb a mindennapi élet. 

 

Egész Hargita megyére kiterjesztik az időseket segítő online felületet  
2020. április 17. – maszol.ro 

Új online felületet mutatott be Hargita Megye Tanácsa, amelyen lehetőség van megszervezni 

az önkéntes segítők hálózatát, elsődleges célja pedig a gondoskodás a 65 évnél idősebbekről, 

de bárkiről, akinek szüksége van rá – közölte pénteken a megyei tanács sajtószolgálata. 

Hargita Megye Tanácsa együttműködési megállapodást kötött a Székelyudvarhelyen Szőke 

László által kezdeményezett és megalkotott segitunk.online oldal kiterjesztésére. Itt olyan 

önkéntesek jelentkezését várják, akik a rászorulók megsegítésének érdekében szeretnének 

tevékenykedni. Ugyanitt lehetőség van adományozásra is – áll a közleményben.  

 

Egészségesek, lehangoltak és pénztelenek – Barna Gergő szociológus az erdélyi 
magyarok állapotáról  
2020. április 17. – maszol.ro 

Félnek a koronavírus-fertőzéstől is, de elsősorban a bezártság és a laposodó pénztárcájuk 

miatt aggódnak az erdélyi magyarok – derült ki az Erdélystat által csütörtökön ismertetett 

felmérésből. Barna Gergő szociológust, a projekt koordinátorát faggattuk az eredményekről 

és a kutatás hátteréről.  

 

Jövő év végére elkészülhet a Marosvásárhely–Nyárádtő sztrádaszakasz 
2020. április 18. – Krónika 
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https://www.maszol.ro/index.php/tarsadalom/125395-tavoktatas-indul-az-1-4-osztalyosoknak-az-erdely-tv-ben
https://www.maszol.ro/index.php/tarsadalom/125386-koronavirus-ezeregy-ebeddel-keszulnek-az-udvarhelyi-vendeglatosok
https://www.maszol.ro/index.php/tarsadalom/125415-egesz-hargita-megyere-kiterjesztik-az-id-seket-segit-online-feluletet
https://www.maszol.ro/index.php/tarsadalom/125413-egeszsegesek-lehangoltak-es-penztelenek-barna-gerg-szociologus-az-erdelyi-magyarok-allapotarol
https://www.maszol.ro/index.php/tarsadalom/125413-egeszsegesek-lehangoltak-es-penztelenek-barna-gerg-szociologus-az-erdelyi-magyarok-allapotarol
https://kronikaonline.ro/gazdasag/jovo-ev-vegere-elkeszulhet-a-marosvasarhelynnyaradto-sztradaszakasz
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Miután az Itinera Spa – Retter Projectmanagement Kft. aláírta a szerződést a közúti 

infrastruktúrát kezelő országos társasággal (CNAIR), már csak az építkezés elkezdését 

jóváhagyó okirat kibocsátására van szükség ahhoz, hogy megjelenjenek a munkagépek a 

Marosvásárhelyt Nyárádtővel összekötő, majdani gyorsforgalmi út nyomvonalán. 

 

Még pár napig lehet jelentkezni az MCC Kolozsvári Egyetemi Program 
szakirányos oktatására 
2020. április 18. – Krónika 

Az egyetemi alapképzésen ősszel második évüket kezdő kincses városi magyar diákok 

jelentkezését várja a Mathias Corvinus Collegium (MCC) Kolozsvári Egyetemi Programja 

(KEP). A hagyományos oktatást kiegészítő szakirányos képzések célja, hogy felkarolja azokat 

a tehetséges egyetemistákat, akik a kurzusok elvégzését követően környezetük javára 

szeretnék fordítania a megszerzett tudást – közölte a kollégium. 

 

Zatykó Gyula: Nagyvárad országos minta a járvány kezelésében 
2020. április 18. – Bihari Napló 

Nagyvárad civilizáltan, szervezetten vette fel a küzdelmet a koronavírus-járvánnyal szemben 

– mondja a Bihari Naplónak adott interjújában Zatykó Gyula. A polgármesteri tanácsadó a 

gyakorlati intézkedések sorában megemlítette azt is, hogy az országban talán sehol sem volt 

olyan önzetlen összefogás a városvezetés, az egyházak, a civilszervezetek, a vállalkozók és a 

lakosság között, mint nálunk. 

 

Október 30-ig lehet pályázni a „Szülőföldön magyarul” támogatásra 
2020. április 17. – Ma7.sk 

A Bethlen Gábor Alapkezelő által a 2019/2020. tanévre, 2020. március 5-től meghirdetett 

„Szülőföldön magyarul” támogatási program pályázati felhívásait mind a hat régióban – a 

COVID-19 okozta világjárvány kapcsán bevezetett intézkedések miatt, melyek nem teszik 

lehetővé a támogatási igények eredetileg tervezett benyújtását –, indokolttá tették a kérelmek 

benyújtási időszakának meghosszabbítását. A „Szülőföldön magyarul” támogatási program 

pályázati felhívások esetében a Bethlen Gábor Alap felett rendelkező Bizottság 28/2020 

(04.16.) határozata értelmében a 2019/2020-as tanévre igényelhető támogatásokra 

vonatkozóan 2020. március 5. – 2020. október 30. közötti időszakban teszi lehetővé a 

támogatási kérelmeket benyújtását. 

 

Értékmentésről és összetartozásról - Orosz Örs a SzóBeszéd vendége 
2020. április 17. – Ma7.sk 

A SzóBeszéd legújabb műsorában a Sine Metu Polgári Társulás elnökével Orosz Örssel a dél-

szlovákiai kétnyelvűsítés szorgalmazásáról, az értékmentésről és az összetartozásról 

beszélgettek a szepsi stúdióban. A Gombaszögi Nyári Tábor sikertörténete, a szlovákok mellé 

a magyar nyelvű táblák kihelyezése, a honvédszobrok megmentése, a pálos monostor 
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https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/meg-par-napig-lehet-jelentkezni-az-mcc-kolozsvari-egyetemi-program-szakiranyos-oktatasara
https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/meg-par-napig-lehet-jelentkezni-az-mcc-kolozsvari-egyetemi-program-szakiranyos-oktatasara
https://www.erdon.ro/kozelet/helyi-kozelet/zatyko-gyula-nagyvarad-orszagos-minta-a-koronavirus-jarvany-kezeleseben-2769285/
https://ma7.sk/oktatas/oktober-30-ig-lehet-palyazni-a-szulofoldon-magyarul-tamogatasra
https://ma7.sk/videok/ertekmentesrol-es-osszetartozasrol-orosz-ors-a-szobeszed-vendege
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feltárása is ezeknek az eltökélt, tettre kész felvidéki magyar fiatalok munkájának az 

eredménye. 

 

Horváth Zoltán, a dunaszerdahelyi kórház volt igazgatója magyarázza el, mi a 
különbség a magyarországi és a szlovákiai járvány lefolyása között 
2020. április 18. – Ma7.sk, Felvidék Ma 

Dr. Horváth Zoltánnal, a dunaszerdahelyi kórház egykori igazgatójával készített interjút a 

Válaszonline. A gyakorló orvos érvekkel alátámasztva mondta el a véleményét arról, minek 

köszönhető, hogy arányaiban Szlovákiában ennyire alacsony a halálozások száma, miben más 

a magyarországi járvány lefolyása, és mik a fő különbségek a két ország járványpolitikájában. 

Horváth rögtön egy közkeletű tévedés eloszlatásával kezdte a beszélgetést. Elmondta, téves az 

az elképzelés, hogy a magyar társadalom magasabb átlagéletkorában kellene keresni a 

halálozási adatok különbségét. 

 

"Rossz lépés a jó irányba" - villáminterjú Tárnok Balázs jogásszal az 
állampolgársági törvény módosítása kapcsán 
2020. április 19. – Ma7.sk 

A vasárnap elfogadott kormányprogramban szerepel egy módosítás a kettős állampolgárok 

jogállása kapcsán. A Matovič-kabinet által bevezetendő rendelkezés lehetővé tenné, hogy 

azok a szlovák állampolgársággal rendelkező személyek, akik hosszabb ideje élnek az adott 

országban, úgy vehessék fel annak állampolgárságát, hogy a szlovákot sem veszítik el. 

Villáminterjúnkban Tárnok Balázs jogászt, a kisebbségi jogok szakértőjét kérdezték arról, mit 

jelent ez a felvidéki magyarság szempontjából. 

 

Őry Péter: A kormányprogram a hibái mellett az MKP több elképzését is 
tartalmazza 
2020. április 19. – Ma7.sk, Felvidék Ma 

Őry Pétert, Magyar Közösség Pártja Országos Tanácsának elnökét arra kértük, vonjon 

gyorsmérleget a vasárnap délelőtt bemutatott kormányprogram magyar közösségeket, illetve 

az önkormányzatokat érintő részéről. Őry szerint akár meglepetésnek is nevezhető, de a 

kormányprogram tartalmaz olyan részeket, amelyek egy az egyben az MKP javaslataival 

megegyeznek. Fontosnak tartotta azonban azt is elmondani, hogy a programnak vannak 

olyan részei, amelyeket negatívan értékel. „Az egyik MKP-javaslat a kisebbségek jogállásáról 

szóló törvényről szóló rész, amely ugyan az Alkotmányra hivatkozva került a programba, de a 

fontos az, hogy benne van. Az államnyelvtörvény egyes korlátozásainak javaslata is 

hasonlóságot mutat a miénkkel, akárcsak a kisebbségi nyelvhasználati törvény megyei szintű 

érvényesítése.” 
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https://ma7.sk/hethatar/horvath-zoltan-a-dunaszerdahelyi-korhaz-volt-igazgatoja-magyarazza-el-mi-a-kulonbseg-a
https://ma7.sk/hethatar/horvath-zoltan-a-dunaszerdahelyi-korhaz-volt-igazgatoja-magyarazza-el-mi-a-kulonbseg-a
https://ma7.sk/aktualis/rossz-lepes-a-jo-iranyba-villaminterju-tarnok-balazs-jogasszal-az-allampolgarsagi-torveny
https://ma7.sk/aktualis/rossz-lepes-a-jo-iranyba-villaminterju-tarnok-balazs-jogasszal-az-allampolgarsagi-torveny
https://ma7.sk/aktualis/ory-peter-a-kormanyprogram-a-hibai-mellett-az-mkp-tobb-elkepzeset-tartalmazza
https://ma7.sk/aktualis/ory-peter-a-kormanyprogram-a-hibai-mellett-az-mkp-tobb-elkepzeset-tartalmazza
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Gyimesi: a felvidéki magyaroknak nincs szüksége magyar állampolgárságra, az 
erdélyieknek pedig nagyobb a kötődésük az anyaországhoz 
2020. április 19. – Ma7.sk 

Gyimesi György, az OľaNO parlamenti képviselője avatta be a ma7-et a vasárnap elfogadott 

kormányprogram kisebbségeket érintő részének egyes részleteibe. Gyimesi, aki a parlament 

kisebbségi bizottságának is a tagja, elmondta, hogy az elfogadás előtt egy nappal, szombaton, 

még telefonon hívta őt a miniszterelnök, hogy véglegesítsék a kisebbségeket érintő egyes 

pontokat. A királyhelmeci képviselőt bízták meg ugyanis a mozgalmon belül, hogy részükről a 

kormányprogram kisebbségi részére javaslatot tegyen. Ezek közül Gyimesi a ma7-nek 

elsőként a kisebbségek nyelvhasználatát szabályozó törvény módosítását emelte ki, amely a 

jogszabály hatálya alá vonná a megyéket is; elsősorban Nagyszombat és Nyitra megyét. 

Másodikként pedig a kisiskolák helyzetének stabilizálást említette, amely ugyan oktatásügyi 

téma, és mint ilyen, elsősorban az SaS párt hatáskörébe tartozik, Gyimesi viszont kiemelte, 

hogy Filip Mónika (SaS) államtitkár fontosnak tartotta ezen kívül a pedagógusok fizetésének 

emelését is. 

 

A helytelen iskolaválasztás az ógyallai magyarság gyors asszimilációjának oka 
2020. április 19. – Ma7.sk 

Mivel főleg sok roma család figyelmen kívül hagyta az április 15-17. közti beíratási időpontot, 

ezért az ógyallai Feszty Árpád Alapiskola és Óvoda majd második fordulót is meghirdet a 0. 

vagy 1. osztályba beíratandó gyermekek számára. Az eddigi eredményekről Deme László 

iskolaigazgató nyilatkozott. „Intézményünk ebben a tanévben egy normál és a szociálisan 

hátrányos helyzetű gyerekek számára indított három 1. , valamint egy vegyes összetételű 0. 

osztállyal működik. Az utóbbiba is többségében roma tanulók járnak. A következő tanévre 

három napon át, elektronikus formában lehetett beíratni a kicsiket. Eddig 14-en jelentkeztek 

a normál osztályba, de rajtuk kívül további kicsik beíratását is várjuk. A szüleik ugyanis 

jelezték, hogy eddig nem tudták nekünk eljuttatni a kért dokumentumokat“- mondta el Deme 

László iskolaigazgató. 

 

Farkas Iván: Krízis-kormányprogramot kellett volna elfogadni 
2020. április 19. – Felvidék Ma 

Szlovákia alkotmánya előírja: a kormány kinevezésétől számított 30 napon belül a 

kormánynak el kell fogadnia programját a 4 éves választási időszakra és jóváhagyásra be kell 

nyújtania a törvényhozás elé. Vasárnap a kormány el is fogadta a terjedelmes, 121 oldalas 

kormányprogramot. Mivel a kormányt 2020. március 21-én nevezték ki, járvány idején, 

veszélyes helyzetben vette át a hatalmat, sőt, egyes ágazatokban szükségállapotot hirdetett. 

Meggyőződésem, hogy a helyzetre való tekintettel krízis-kormányprogramot kellett volna 

elfogadnia arra az időszakra, amíg a veszélyes helyzet, esetleg a szükségállapot tart. 
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https://ma7.sk/aktualis/gyimesi-a-felvideki-magyaroknak-nincs-szuksege-magyar-allampolgarsagra-az-erdelyieknek
https://ma7.sk/aktualis/gyimesi-a-felvideki-magyaroknak-nincs-szuksege-magyar-allampolgarsagra-az-erdelyieknek
https://ma7.sk/tajaink/a-helytelen-iskolavalasztas-az-ogyallai-magyarsag-gyors-asszimilaciojanak-oka-0
https://felvidek.ma/2020/04/farkas-ivan-krizis-kormanyprogramot-kellett-volna-elfogadni/
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Filip Mónika: A gyermekotthonokra, nevelőintézetekre is gondolunk a járvány 
idején 
2020. április 19. – Körkép 

Az oktatásügyi minisztérium államtitkára felhívással fordult a belügyminisztérium felé a 

gyermekotthonok, nevelőintézetek tarthatatlan állapotának könnyítésére a koronavírus-

járvány idején.   A Közegészségügyi Hivatal rendelete alapján az oktatási intézmények zárva 

vannak, a tiltás nem vonatkozik azonban a gyermekotthonokra, nevelőintézetekre. Filip 

Mónika (SaS) ezért kéréssel fordult a belügyminisztérium felé, hogy készítse el a megyei 

fenntartású intézmények számára a koronavírus-járvány idején szükséges lépéseket. 

Beleértve az esetlegesen felmerülő krízishelyzetek során való eljárásokat is. 

 

Juhász Bálint: Az itteni vállalkozások is igényelhetik a szerbiai gazdaságvédelmi 
támogatásokat 
2020. április 19. – Pannon RTV 

Bővebb információért a Szerbiai Gazdasági Kamarához érdemes fordulni. A szerbiai 

gazdaságvédelmi csomag igénybevételére biztatja a vállalkozásokat Juhász Bálint. A 

Vajdasági Magyar Szövetség Intéző Bizottságának elnöke Facebookon megosztott videójában 

kiemelte, az ötmilliárd euró értékű gazdaságvédelmi csomag célja, hogy talpon maradjon a 

szerb gazdaság, és a már megteremtett munkahelyeket megmentsék, azok megmaradjanak. 

Bővebb információért a Szerbiai Gazdasági Kamarához fordulhatnak a vállalkozók - 

ismertette Juhász Bálint. 

 

Kiosztották a csomagokat Zentán 
2020. április 17.  – Magyar Szó  

Csütörtökkel bezárólag 3498 helyszínt kerestek föl az elmúlt napokban az önkéntesek – 

tudtuk meg Lőrinc Csongortól, a községi tanács egészségüggyel és szociális kérdésekkel 

megbízott tagjától, aki elmondta, mától már indítják a pótlásokat is azok számára, akik 

valamilyen okból nem tudták átvenni a nekik szánt csomagot. Mintegy háromszáz ember nem 

a megadott címen lakik. Ők a telefonközponton keresztül jelezték a tartózkodási helyüket, és 

hozzájuk is ki fogjuk vinni a csomagot. Pénteken kezdjük kivinni a csomagokat azoknak a 

személyeknek, akik 65 év felettiek, de nem nyugdíjasok, és nincs jövedelmük – magyarázta, 

hozzátéve, annak érdekében, hogy a tartós élelmiszereket és a higiéniai termékeket 

tartalmazó segélycsomagok minél hamarabb eljuthassanak a rászorulókhoz, a munkát 

önkéntesek segítik. 

 

Az Aranytoll díjtól az életműdíjig 
2020. április 20. – Magyar Szó  

Dani Zoltán, a Jó Pajtás vajdasági gyermeklap Aranytoll díjas kistudósítója egyetemista 

korában az Aranymikrofon vetélkedőn riporteri Aranymikrofon díjat nyert. Hat évvel ezelőtt 
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https://korkep.sk/cikkek/friss-hirek/2020/04/17/filip-monika-a-gyermekotthonokra-nevelointezetekre-is-gondolunk-a-jarvany-idejen/
https://korkep.sk/cikkek/friss-hirek/2020/04/17/filip-monika-a-gyermekotthonokra-nevelointezetekre-is-gondolunk-a-jarvany-idejen/
https://pannonrtv.com/rovatok/gazdasag/juhasz-balint-az-itteni-vallalkozasok-igenyelhetik-szerbiai-gazdasagvedelmi
https://pannonrtv.com/rovatok/gazdasag/juhasz-balint-az-itteni-vallalkozasok-igenyelhetik-szerbiai-gazdasagvedelmi
https://www.magyarszo.rs/hu/4276/vajdasag_zenta/218649/Kiosztott%C3%A1k-a-csomagokat-Zent%C3%A1n.htm
https://www.magyarszo.rs/hu/4276/vajdasag_zenta/218649/Kiosztott%C3%A1k-a-csomagokat-Zent%C3%A1n.htm
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a Vajdasági Rádió és Televízió évi újságíródíját érdemelte ki, 2020 márciusában pedig a 

Vajdasági Magyar Újságírók Egyesületétől ünnepélyesen átvette az életműdíjat. 

 

KMPSZ-elnökségi: Hogy a magyar nyelvű oktatás fennmaradhasson vidékünkön 
2020. április 19. – karpat.in.ua 

Online elnökségi ülést tartott a Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetség (KMPSZ), melyen 

több határozat is született annak érdekében, hogy a magyar nyelvű oktatás fennmaradhasson 

vidékünkön. De központi téma volt a karantén-távoktatás, az idei tanév érettségi vizsgái, 

valamint a márciusban hatályba lépő középfokú oktatási törvény hatásai. Orosz Ildikó, a 

KMPSZ elnöke a TV21 Ungvár stábjának adott interjújában elmondta, hogy az új oktatási 

törvény értelmében minden iskola ukrán, nincs magyar tannyelvű elemi, általános vagy 

középiskola sem, viszont amennyiben a szülők a gyermekeiket magyar osztályba szeretnék 

taníttatni, azt a beiratkozási kérvényen fel kell tüntetniük. A KMPSZ mindent megtesz, hogy a 

továbbiakban is megmaradjon a lehetőség a magyar tannyelvű oktatásra, ehhez kéri az 

iskolák és a pedagógusok támogatását és szakértelmét. 

 

A Beregszászi Járási Tanács az éves költségvetés módosításáról döntött a járás 
orvosi intézményeinek támogatása érdekében 
2020. április 17. – karpat.in.ua, Kárpátalja 

Soron kívüli ülést tartott a Beregszászi Járási Tanács, amelynek legfontosabb napirendi 

pontja a járás orvosi intézményeinek támogatása volt. A koronavírussal fertőzöttek számának 

növekedése miatt ezeknek az intézményeknek több anyagi segítségre van szükségük, ezért a 

tanács tagjai az éves költségvetés módosításáról döntöttek. Sin József, a Beregszászi Járási 

Tanács elnöke elmondta: a karantén idején a legjelentősebb támogatást a KMKSZ 

Jótékonysági Alapítványától kapták. Ebből az adományból részesült a Beregszászi Járási 

Kórház, a Beregszászi Járási Egészségügyi Központ, valamint a mentőállomás is. A mostani 

tanácsülésen ezen intézmények további anyagi támogatásáról döntöttek. 

 

A Beregszászi Bethlen Gábor Magyar Gimnázium távoktatási rendszeréről 
2020. április 19. – karpat.in.ua 

Hnatik-Riskó Mártával, a Beregszászi Bethlen Gábor Magyar Gimnázium magyar nyelv és 

irodalom szakos tanárával a távoktatással kapcsolatos tapasztalatokról, a gyakorlatban való 

megvalósításról, az átláthatóságról, illetve a felmerülő problémákról beszélgettünk. – Lassan 

egy hónapja tart a távoktatás Kárpátalján. Milyen tapasztalatai vannak a távoktatás kapcsán? 

– Rendkívül vegyesek! Mindenkinek, tanároknak, diákoknak, szülőknek egyik napról a 

másikra kellett szembenézniük egy szokatlan helyzettel. A korábbi években is voltak a 

járványhelyzet miatti karanténok, de akkor valamennyire tudtunk előre tervezni, és soha nem 

volt még ilyen hosszú a megszokott tanítási rend felfüggesztése. Az eltelt hetek alatt azonban 

kialakult a távoktatásnak egy működő rendszere. A szaktanárok a heti órarendnek 
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http://life.karpat.in.ua/?p=11775&lang=hu
http://economic.karpat.in.ua/?p=3344&lang=hu
http://economic.karpat.in.ua/?p=3344&lang=hu
http://life.karpat.in.ua/?p=11753&lang=hu
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megfelelően minden osztály számára előkészítik az ismereteket közlő és a begyakorló 

anyagokat, valamint a számonkérést lehetővé tevő feladatokat. 

 

Az összetartozás himnuszával üzent Magyarország Ungvári Főkonzulátusa  
2020. április 19. – Kárpáti Igaz Szó 

Egyetlen magyar sincs egyedül Kárpátalján sem! – osztotta meg oldalán Magyarország 

Ungvári Főkonzulátusa. A külképviselet vasárnap délután videót tett ki Facebook-oldalára, a 

felvételen, amit percek alatt több százan osztottak meg a konzulátus személyi állománya a 

külképviselet kertjében énekli el az Ismerős Arcok zenekar Nélküled című dalát, az 

összetartozás himnuszát. Buhajla József főkonzul a felvételen emlékeztet arra, hogy 

Magyarország senkinek nem engedi el a kezét, a diplomata kiemelte, Magyarország 

bizonyította, a világon egyetlen egy magyar sincs egyedül, és ez kárpátaljai magyarokra is 

igaz. 

 

Mit tud értük tenni a Pro Agricultura Carpatika? 
2020. április 19. – Kárpátalja 

A koronavírus-világjárvány a tömeges megbetegedések és az elhalálozások mellett súlyos 

csapásokat mér a világgazdaságra, megannyi ország nemzetgazdaságára, az egyéni 

vállalkozókra és a mezőgazdasági termesztőkre is. Kárpátalja magyar zöldség- és 

gyümölcstermesztői ugyancsak nehéz helyzetbe kerültek, így nagy szükségük van a „Pro 

Agricultura Carpatika” Kárpátaljai Megyei Jótékonysági Alapítvány segítségére. De mit tud 

értük tenni a szervezet? Erről beszélgettem Gál Istvánnal, az alapítvány ügyvezető 

igazgatójával. 

 

 

Később jubilál a „Verőfény“ Bécsben 
2020. április 17. – volksgruppen.orf.at 

Április 18-án rendezték volna Bécsben a 25. Verőfény Versmondó Vetélkedőt. Az új 

koronavírus-járvány viszont felülírta a szervező Központi Szövetség és Bécsi Magyar Iskola 

terveit. A vetélkedő szellemiségéhez hozzátartozik a találkozás élménye, így a jubileumot egy 

későbbi alkalommal ünneplik meg. 
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https://kiszo.net/2020/04/19/az-osszetartozas-himnuszaval-uzent-magyarorszag-ungvari-fokonzulatusa-video/
https://karpataljalap.net/2020/04/19/mit-tud-ertuk-tenni-pro-agricultura-carpatika
https://volksgruppen.orf.at/magyarok/stories/3044578/
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Elektronikus sajtó 

 

Kárpát Expressz 

2020. április 19. – M1  

Kárpátinfo – évtizedek óta a kárpátaljai magyarság szolgálatában 

Kovács Elemér és Marton Erzsébet a beregszászi, hiteles híradásáról híres Kárpátinfo hetilap 

és hírportál szerkesztőségét erősítik. Évtizedek óta számolnak be a kárpátaljai magyarság 

mindennapjairól. A keresztény értékrendet képviselik, a család szerepét hangsúlyozzák. 

Elmondásuk szerint a kárpátaljai magyarság sok nehézségen ment már keresztül, de az 

egységben rejlő erő átsegítette őket minden bajon. 

 

Online oktatás Királyhelmecen 

A felvidéki Királyhelmecen sok tanár és diák, de a szülők közül is rengetegen álltak 

tanácstalanul az online oktatásról szóló rendelet előtt, de mint mondták, az összefogásra 

most minden eddiginél nagyobb szükség van, így sikerült legyűrni ezt a nehézséget is. A 

Bacskán élő Loksa család két gyermeke részesül most online oktatásban, elmondásuk szerint 

sok előnye és hátránya is van ennek az oktatási formának. Az iskolák támogatják azokat a 

gyerekeket, akiknek nincs meg a megfelelő technikai felszerelésük.  

 

Idősek zöld vonala Szatmárnémetiben 

Akár a ház körüli teendők, bevásárlás elvégzéséről, akár csak néhány jó szóról van szó, a 

szatmárnémeti idősek támogatásban részesülnek. Az RMDSZ tagjai több mint 500 idős 

embert hívtak fel, hogy felajánlják segítségüket. A szatmárnémeti önkormányzat zöld vonalat 

indított el, amit olyan 65 év feletti idősek hívhatnak, akiknek nincs közeli hozzátartozójuk a 

városban. A bevásárlásban (alapvető élelmiszerek, gyógyszertár) segítenek, egyfajta 

szeretetszolgálatként működnek.  

 

Pannon RTV – Magyar nyelvű médiacsoport Délvidéken 

Immár több mint 15 éve működteti a Pannónia Alapítvány a Pannon Televíziót, a Pannon 

Rádiót, a Szabadkai rádiót és a Pannon RTV.com weboldalt – egyszóval a délvidéki magyar 

nyelvű hírközlő médiumokat. A magyar nyelvű tájékoztatáson kívül a délvidéki magyar 

közösség megerősítése a céljuk. A szükségállapot az ő munkájukat is nagyban befolyásolja, 

kézfertőtlenítés, kesztyű és védőmaszk képezi a kötelező kellékeket, sokan otthon írják meg a 

híreket, a bejátszások szövegeit. 

 

https://mediaklikk.hu/video/karpat-medence-2020-04-19-i-adas-3/
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Határok nélkül 

2020. április 17. – Kossuth Rádió  

 

Közel 150 ezer aláírást gyűjtött az RMDSZ a nemzeti régiók védelméért indított uniós polgári 

kezdeményezés támogatására. A papíron gyűjtött támogató nyilatkozatokat a szövetség 

munkatársai tegnap adták át a Székely Nemzeti Tanács elnökének. Ez az esemény nagyszerű 

alkalom az újbóli mozgósításra, arra, hogy a hátralévő időben újabb lendületet vegyen az 

online aláírás gyűjtés – mondta Izsák Balázs  elnök.  

 

A KMKSZ gyűjtésbe kezdett, hogy orvosi védőeszközöket, maszkokat, fertőtlenítőszereket, 

védőruhákat tudjon vásárolni. A Szövetség akciója fontos, mert az ukrán állam nem tud 

elegendő és megfelelő minőségű védőfelszerelést biztosítani az egészségügyi dolgozóknak. A 

héten átadták Ungváron a kórházaknak, mentősöknek, rendelőintézeteknek a jelentős értéket 

képviselő adományt.  

 

A Magyar Közösség Pártja megfogalmazta, melyek azok a fontos intézkedések, 

törvénymódosítások, amelyeknek benne kellene lenniük az február 29-i választások után 

megalakult új szlovák kormány programjában. Az oktatási, a nyelvi és a kulturális élettel 

kapcsolatos javaslatokról már szóltunk, de az MKP további, az önkormányzatokat, a déli régió 

gazdasági és infrastrukturális életét, illetve a nemzetközi kapcsolatokat érintő kéréseket és 

törvénymódosítási javaslatokat is megfogalmazott és eljuttatott a miniszterelnökhöz, 

valamint az egyes tárcákhoz.  

 

Nehéz helyzetben vannak a délvidéki mezőgazdasági termelők. Szerbiában zárva vannak a 

piacok, az idény zöldségeket nem tudják értékesíteni. A pénztelenség miatt pedig sokan vetni 

sem tudnak. Rajtuk próbált segíteni szakmai partnereivel a Vajdasági Magyar Szövetség: 

ingyenes vetőmagot osztottak, illetve online piacot szerveztek.  

 

A szatmárnémeti Északi Színház Haragh György magyar nyelvű társulat kezdeményezésére 

szájmaszkokat készítettek a színház varrodájában. De már ennek a jó érzéssel végzett 

munkának is vége szakad, mert már senki be nem teheti a lábát a színházba - mondta 

Bessenyei Gedő István színi direktor 

 

A temesvári magyar középiskola színjátszó köre, a Bartók Diákszínpad a koronavírus-járvány 

idején is működik, igaz, tevékenységét átköltöztette az online térbe.  

 

https://mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth/?date=2020-04-17_18-02-00&enddate=2020-04-17_18-40-00&ch=mr1
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Jelentős jubileumhoz érkezett a beregszászi Kárpátalja hetilap. Az újság 1000. számát 

vehették kezükbe az olvasók. A Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség által 2001-ben 

alapított hetilap az elmúlt évek során a kárpátaljai magyarság egyik legolvasottabb és 

leghitelesebb hírforrásává vált.   

 

 

Határok nélkül 

2020. április 18. – Kossuth Rádió 

 

1919 április 19-én a Fekete-Körös völgyében, a Belényesi medencébe bevonuló román 

félkatonai-katonai alakulatok kirabolták a környező falvakat, a mészárlásoktól sem riadtak 

vissza. Pusztításuknak két falu is áldozatul esett: Köröstárkány és Kisnyégerfalva. 

 

A székelyföldi Bölönt az unitáriusok Rómájaként emlegetik. Erődített, székesegyház méretű, 

hagymakupolás unitárius temploma egyedi építészeti alkotás egész Európában. 125 évvel 

ezelőtt 1895-ben épült, a 15. századi  templom 1720-ban leégett maradványainak 

felhasználásával, Pákey Lajos budapesti építész tervei alapján. A monumentális építészeti 

alkotást Kozma Albert bölöni unitárius lelkész mutatja. 

 

Ustorka, Szalatornya, Hegyek. Eltűnőben lévő délvidéki települések, amelyek néhány évtizede 

még jelentős számú lakossággal rendelkeztek. Kispiac, valamint a szomszédos tanyavilág 

krónikása Kovács Mária. Több helytörténeti könyvet is kiadott már, hogy emléket állítson a 

múltnak, de szerzőtársaival újabbat is tervez.  

 

Trianonról a nemzeti összetartozás jegyében. Ezzel a mottóval indult előadássorozat a Hitel 

Múzeum és a leányfalui Faluház szervezésében. Az előadó, Szász István Tas, a település 

egykori háziorvosa, a kolozsvári szülőházban szülei által megalapított és ott működő Hitel 

folyóirat szellemi örököse. De tárgyi örököst is mondhatunk, hiszen a berendezési tárgyak és 

dokumentumok jelentős részét sikerült Kolozsvárról Leányfalura menekíteni, és belőlük 

kiállítás készült, ami persze egyelőre nem látogatható. 

 

Szász István Tas 12 részesre tervezett programjából mindössze kettő valósulhatott meg a 

koronavírus előtti időkben. A következő percekben a második előadásáról beszélgetünk. 

 

A szatmárnémeti Harag György Társulat évek óta közönségével együtt ünnepli a magyar 

költészet napját. Az idei rendkívüli helyzetben az ünneplés az online térbe költözött, ami új 

https://mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth/?date=2020-04-18_18-01-00&enddate=2020-04-18_18-40-00&ch=mr1
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kihívások elé állította a szervezőket, ugyanakkor lehetőséget jelent egy szélesebb közönség 

elérésére. Az ötletgazdával és egyik fő szervezővel, Frumen Gergővel beszélgettünk a mai 

(április 18) online eseményről, majd a társulat egyik szavaló művészével és a versre zenei 

gondolatait megfogalmazó debreceni művésszel. 

 

A helyi idő szerint 16 órakor kezdődött, közel négy órás produkció a Harag György Társulat 

facebook-oldalán követhető élőben, utólag pedig az érdekesebb részletek felvételei kerülnek a 

facebook-oldalra illetve a társulat youtube-csatornájára. 

 

 

 

 


