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Nyomtatott és online sajtó 
 
Dömötör: vannak pártok, akik megtagadnák a határon túli magyarok segítését 
2020. április 20. – MTI, Híradó,  Mandiner,  Magyar Hírlap, Magyar Nemzet, Origo, Hír Tv, 

ATV, Lokál 

A Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára szomorúnak nevezte hétfőn a 

parlamentben, hogy vannak pártok az ellenzék padsoraiban, amelyek megtagadnák a határon 

túl élő magyarok koronavírus-járvány alatti segítését. Dömötör Csaba a párbeszédes Szabó 

Tímea napirend előtt elhangzott egyik felszólalására válaszolva kifejtette, Magyarország 

határain túl több millió magyar él saját akaratán kívül, akik túléltek több évtizednyi 

kommunizmust, alapjogaik semmibe vételét. "Most van rá lehetőség, hogy segítő kezet 

nyújtsunk nekik és meg is tesszük, mégpedig azért, mert összetartozunk" - jelentette ki az 

államtitkár, botrányosnak nevezve, hogy van olyan ellenzéki párt amely ezzel nem ért egyet. 

"Szégyelljék magukat!" - zárta felszólalását Szabó Tímea felé fordulva. A Párbeszéd társelnöke 

ezt megelőzően Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter napirend előtti felszólalására 

reagálva arról beszélt, nem lehet tudni, hová mennek a Magyarország által beszerzett 

maszkok. "Ahányszor a miniszterelnök parádézik a sajtó előtt a kórházakban, a fele esetben 

nincsen a fogadó orvosokon maszk vagy az a sebészi maszk van, amiről az orvosok nagy része 

azt mondja, hogy nem sokat ér" - mondta Szabó Tímea, úgy folytatva: viszont azt hallják, 

hogy Kolozs megyében 21 ezer maszkot, Maros megyében pedig 60 ezret kaptak, valamint 

Beregszászban, Csíkszeredában, Kovászna megyében, Zilahon, Horvátországban és 

Macedóniában is. Ha olyan jól állunk az ellátottságban, akkor miért halnak meg ennyien 

nálunk? - tette fel a kérdést a képviselő. 

 

Ha zárt körben is, de lesz pünkösdkor búcsús szentmise Csíksomlyón  
2020. április 20. – transindex.ro, maszol.ro, szekelyhon.ro 

A pünkösdszombati csíksomlyói fogadalmi nagybúcsú az idei évben május 30-ra esik, melyet 

az Eucharisztia éve és az 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusra való lelki felkészülés 

jegyében szerveznek az erdélyi ferencesek, a kegyhely őreiként, írják Facebook-

bejegyzésükben az Erdélyi Ferencesek. „A búcsú szervezése az idei év elején a hagyományos 

módon kezdődött: a szentmise rendjének összeállítása, a szónok meghívása, a Csíksomlyó 

Üzenete című kegyhelylap előkészítése stb. A koronavírus-járvány terjedését lassító 

rendeletek, a kijárási tilalom és annak esetleges meghosszabbítása azonban bizonytalanná 

tette a búcsú hagyományos módon történő megszervezését”- áll a bejegyzésben.  
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https://mandiner.hu/cikk/20200420_domotor_vannak_partok_akik_megtagadnak_a_hataron_tuli_magyarok_segiteset
https://mandiner.hu/cikk/20200420_domotor_vannak_partok_akik_megtagadnak_a_hataron_tuli_magyarok_segiteset
http://itthon.transindex.ro/?hir=59519
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Parászka-ügy: agresszió vagy diverzió a Marosvásárhelyi Rádióban? 
2020. április 20. – Krónika, Erdély Ma 

A nyomozó hatóságokhoz készül fordulni Parászka Boróka, a Marosvásárhelyi Rádió 

szerkesztője, aki közösségi oldalán tette közzé, hogy április elején „polgári, értelmiségi, 

keresztény, védett környezetben atrocitás érte”. A rádiós újságíró nem említ sem nevet, sem 

helyszínt, az intézmény vezetőségéhez eljuttatott beadványában azonban kollégáját, Kiss 

Dénest nevezi meg a fizikai agresszió elkövetőjeként. Parászka a zúzódást alátámasztó 

fényképpel erősíti állítását, Kiss viszont azt mondja, a sebet nem a kettőjük vitája közben 

szerezte, sőt azt állítja, hogy éppen a kolléganője volt az, aki hisztérikus kirohanása alatt 

meglökdöste, és trágár szavakkal illette. 

 

Tíz rezidens orvos érkezik Csíkszeredába a koronavírus miatt  
2020. április 20. – transindex.ro 

Tíz rezidens orvost „igazolt” a Hargita Megyei Sürgősségi Kórház a környező megyékből - 

tudta meg a Transindex. Borboly Csaba, Hargita Megye Tanácsának elnöke elmondta, mindez 

annak a sürgősségi rendetlenek az értelmében történik, amely lehetőséget ad arra, hogy 

átcsoportosítsák a rezidensorvosokat a koronavírus-járvány idején. A tanácselnök szerint 

főleg olyan orvosok érkeznek Csíkszeredába, akik eleve Hargita megyeiek, csak az ország más 

pontjain dolgoznak.  

 

Úzvölgye: perelnek a határmegállapításért 
2020. április 21. – Krónika 

Bíróságtól kéri Csíkszentmárton a község és Dormánfalva, ezzel együtt pedig a Hargita és 

Bákó megye közötti határ megállapítását. Az 1968-ban bevezetett, az ország közigazgatási 

felosztásáról rendelkező törvény szerint Úzvölgye Csíkszentmárton része, ezt szeretnék 

érvényesíteni a határ kijelölésével.   

 

Okoseszközöket juttatna a rászoruló családoknak A Magyar Szülők Szövetsége a 
rendkívüli állapot idején 
2020. április 21. – Krónika 

Sok családban kevesebb a számítógép, okostelefon, mint amennyire szükség lenne: ha több 

gyerek van, és a szülő otthonról dolgozik, nem jut mindenkinek készülék, hogy időben 

elvégezhesse a munkát, illetve az iskolai feladatokat. Ezért indította el a Magyar Szülők 

Szövetsége a Szeretetvonal – Digitális oktatás projektet, amelynek lényege, hogy 

összeköttetést teremtsenek a felajánlók és a számítógépekre szoruló családok között. 

 

Dr. Lomnici Zoltán véleménye az állampolgársági törvény változása kapcsán 
2020. április 20. – Ma7.sk 

Dr. Lomnici Zoltán jogász, az Emberi Méltóság Tanácsának elnöke hosszú évekig képviselte 

az állampolgárságuktól megfosztott felvidéki magyarokat. A Ma7-hez eljuttatotta írását ezzel 
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https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/agresszio-vagy-diverzio-a-marosvasarhelyi-radioban
http://itthon.transindex.ro/?hir=59512
https://ma7.sk/aktualis/dr-lomnici-zoltan-velemenye-az-allampolgarsagi-torveny-valtozasa-kapcsanz
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kapcsolatban. „A sajtó beszámolt arról, hogy a szlovák kormány jóváhagyta a 

kormányprogramot, amelybe bekerült a kettős állampolgársági törvény enyhítése is. Ha a hír 

igaz, egy csaknem egy évtizedes küzdelem zárulhat le. A szlovák törvényhozás tíz évvel ezelőtt 

fogadta el azt a törvényt, amely alapján automatikusan elveszti szlovák állampolgárságát az a 

személy, aki másik állampolgárságot vesz fel. A törvény jogorvoslati lehetőséget nem 

biztosított az érintettek számára. A jogszabály hátrányos következményei több mint kétezer 

polgárt érintettek. 

 

Létre kell hozni a Felvidéki Magyar Oktatási Tanácsot! 
2020. április 20. – Felvidék Ma 

Fodor Attila, a COMENIUS Pedagógiai Intézet vezetője szombaton felhívással fordult a 

szlovákiai magyar oktatásban résztvevő szakmai és civil szervetekhez. Ennek lényege, hogy 

mihamarabb indítsanak el „egy szakszerű, tényszerű, adatokon és vizsgálatokon alapuló 

szakmai vitát, párbeszédet a szlovákiai magyar oktatás állapotáról, helyzetéről, minőségéről 

és színvonaláról“. Állítja, a felvidéki magyar oktatás jövőjéről van szó. Fodor Attilát 

kérdeztük. Facebook-bejegyzésében név szerint megszólította a Szlovákiai Magyar 

Pedagógusok Szövetsége, a Katedra Társaság, a Selye János Egyetem Tanárképző Kara, a 

Konstantin Filozófus Egyetem Közép-európai Tanulmányok Kara, a Tandem, az Országos 

Óvodapedagógiai Társulás és az Iskolavezetők Országos Társulása vezetőinek, hogy az 

Oktatásügyi Minisztérium Nemzetiségi Főosztálya, az Állami Pedagógiai Intézet, a NÚCEM, 

az állami tanfelügyelet és a Módszertani- Pedagógiai Központ magyar szakembereit, vezetőit. 

Fodor Attila úgy fogalmazott, eljött az idő, hogy szervezeteink és intézményeink jó példát 

mutassanak közösségi felelősségtudatból, küldetésből és együttműködésből. 

 

A Csemadok a kijárási korlátozás ellenére is működik 
2020. április 20. – Felvidék Ma 

A kézműves-foglalkozás fejleszti a motorikai képességeket, a kreativitást, és összpontosítást 

igényel az alkotóktól. Ebből kiindulva és abból, hogy a gyermekeket kimozdítsák otthonukból, 

Szencen és Dunasápújfalun ősztől több kézműves-foglalkozást szerveztek. A szervezők célja, 

hogy a gyerekek együtt töltsék az időt és megerősödjön bennük a magyarsághoz tartozás 

érzése, a magyar nemzeti öntudat. A Fiatalok a Jövőért Polgári Társulás a Bethlen Gábor 

Alapnál nyert pályázatot, amelyből a Szenci járás szórványba került magyar gyermekeinek 

szervezett programot. Meg kívánták szólítani a magyar iskolába járó gyermekeket, és azokat 

is, akik valamilyen oknál fogva szlovák iskolát látogatnak, de magyar nemzetiségűek. 

Elsősorban olyan településeken fordul ez elő, ahol nincsen magyar tanítási nyelvű iskola, a 

Szenci járásban pedig sok ilyen van. A szenci foglalkozásokon, amelyeket a Csemadok 

üdülőjében tartottak meg, is részt vettek ilyen gyermekek, Magyarbélről. Dunasápújfalun, 

ahol 50 éve nincs magyar iskola – itt a rendezvényeket a Csemadok alapszervezettel karöltve 

szervezték – több gyermek is részt vett a rendezvényeken. 
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https://felvidek.ma/2020/04/letre-kell-hozni-a-felvideki-magyar-oktatasi-tanacsot/
https://felvidek.ma/2020/04/a-csemadok-a-kijarasi-korlatozas-ellenere-is-mukodik/
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Keresik a megoldást a Magyarországon érettségiző vajdasági diákok gondjaira 
2020. április 20. – Vajdaság MA 

A járványhelyzet miatt lezárták a szerb-magyar határt az utasforgalom előtt. Ez nagy 

tanácstalanságot okoz azoknak a vajdasági fiataloknak, akik 2020. májusában 

Magyarországon érettségiznének vagy felvételizének. Mit tud tanácsolni a Magyar Nemzeti 

Tanács ezeknek a fiataloknak? – tettük fel a kérdést Jerasz Anikónak, az MNT végrehajtó 

bizottsági elnökének, aki elmondta, hogy ezzel kapcsolatban az MNT megfogalmazott egy 

tájékoztatót. 

 

Továbbra is csökken a koronavírus-fertőzöttek száma Vajdaságban 
2020. április 20. – Vajdaság MA 

Továbbra is csökkenő tendenciát mutat a koronavírus-fertőzöttek száma Vajdaságban, így 

jelenleg a tartományban 480 beteget tartanak számon, ami 41-gyel kevesebb, mint 24 órával 

ezelőtt. A Vajdasági Klinikai Központban jelenleg 105 koronavírus-fertőzöttet kezelnek, 

vagyis számuk 14-gyel csökkent az elmúlt 24 órában. Továbbra is hét személy van 

lélegeztetőgépen, s az elmúlt egy napban nem jegyeztek halálesetet. 

 

Így osztják el a humanitárius segélyt Kárpátalján 
2020. április 20. – karpatalja.ma 

Nemrég beszámoltunk arról, hogy Magyarország közel 5 millió 260 ezer hrivnyának (63 

millió forint) megfelelő védőeszköz felszerelést adományozott Kárpátaljának. Az Ukrajna 

számos régiójában évtizedek óta humanitárius és fejlesztési munkát végző szervezet a 

Külgazdasági és Külügyminisztérium felkérésére vállalta a segítség gyors célba juttatását. A 

szállítmány április 18-án érkezett meg Beregszászba. 

 

Elhalasztják az idei Beregszászi városnapokat 
2020. április 20. – karpat.in.ua 

Elhalasztják az idei városnapokat Beregszászon. A város vezetése a kialakult járványügyi 

helyzet miatt döntött így. A hírt a város polgármestere Babják Zoltán osztotta meg közösségi 

oldalán.  A városnapok az egyik legnagyobb rendezvénysorozata Beregszásznak. A 

későbbiek  során meg fogják vizsgálni az őszi megrendezés lehetőségét.  
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https://www.vajma.info/cikk/vajdasag/25025/Keresik-a-megoldast-a-Magyarorszagon-erettsegizo-vajdasagi-diakok-gondjaira.html
https://www.vajma.info/cikk/vajdasag/25026/Tovabbra-is-csokken-a-koronavirus-fertozottek-szama-Vajdasagban.html
http://www.karpatalja.ma/karpatalja/kozelet/igy-osztjak-el-a-humanitarius-segelyt-karpataljan/
http://life.karpat.in.ua/?p=11740&lang=hu
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Elektronikus sajtó 

 

Határok nélkül 

2020. április 20. – Kossuth Rádió  

 

Pénteki adásunkban hírt adtunk arról, hogy közel 150 ezer aláírást gyűjtött az RMDSZ a 

nemzeti régiók védelméért indított uniós polgári kezdeményezés támogatására, amit  a 

szövetség munkatársai csütörtökön adtak át a Székely Nemzeti Tanács elnökének. Izsák 

Balázs továbbra is arra buzdítja támogatóit, hogy a www.nemzetiregiok.eu címen írják alá a 

polgári kezdeményezést. Emellett egy újabb aláírási lehetőség is megjelent az online térben, 

egy nagyon egyszerűen kezelhető weboldal, a www.irdala.hu, amelyen politikusok mondják 

el, hogy miért tartják fontosnak az aláírást.  Az ötletgazda, Pesty László. filmrendező, 

producer. 

A nemzeti régiókért indított polgári kezdeményezést már nemcsak a nemzetiregiok.eu 

honlapra kattintva támogathatják, hanem az irdala.hu oldalon is. 

 

600 ezer maszkot, valamint néhány tízezer védőruhát, védőfelszerelést és tesztet biztosít a 

magyar kormány a Felvidéken, Kárpátalján, a Muravidéken és a Vajdaságban élő 

közösségeknek. 100 ezer maszk és több tízezer egyéb védekezéshez szükséges eszköz hétvégén 

érkezett meg.  

 

Szerbiában ma a Húsvét-hétfőt ünnepli a szerbség úgy, hogy már harmadik napja kijárási 

tilalom van érvényben. Biztató azonban, hogy déli szomszédunknál holnaptól fokozatosan 

enyhülnek a megszigorítások. Ternovácz István vajdasági helyzetjelentése. 

 

Romániában nincs kijárási tilalom, de zárva maradtak a templomok.  Aradon például az 

ortodox Húsvét alatt szünetel a tömegközlekedés, és természetesen lemondtak számos 

hagyományos rendezvényt.  

 

Segesváron most elsősorban az egészségvédelemre és a szociális ügyekre, a szórványközösség 

idős tagjainak a támogatására összpontosítanak - mondja Tóth Tivadar, Segesvár 

alpolgármestere Erdei Edit-Zsuzsánna interjújában. 

 

Búvármaszkok átalakításához szükséges tartozékok készülnek a legendás rajzfilmfigurák 

helyett Székelyudvarhelyen. Egyre több erdélyi városból keresik a holland mintára átalakított 

https://mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth/?date=2020-04-20_18-02-00&enddate=2020-04-20_18-40-00&ch=mr1
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búvármaszkokat, amit az első vonalban dolgozó orvosok, egészségügyi személyzet visel. A 

Székelyföldi Legendárium rajzfilmgyárában Fazakas Szabolcs, a Legendárium ötletgazdája és 

a búvármaszkok átalakítását kiötlő orr-fül-gégész főorvos, doktor Andrészek Csaba beszélt a 

részletekről. 

 

Szlovákiában már a koronavírus-járvány megjelenése előtt is sokan adták vissza 

iparengedélyüket, és ez az utóbbi hetekben látványosan felgyorsult. A felvidéki 

vállalkozóknak  a napokban tanácsadási programokat indított el a Szlovákiai Magyar 

Vállalkozók Szövetsége.  Olyan gömöri vállalkozók szólaltak meg, akik nemcsak vállalkoznak, 

de magyar emberként, közösségben is gondolkodnak.    

 

A délvidéki Ada mindig is a kisipari vállalkozások egyik központja volt. Adankó Nándor és 

családja a 80-as évek közepe óta működteti kötödéjét. A járvány az ő termelésüket is 

visszafogta, de azért folyamatos a termelés. Az igazgató szerint szükség lenne arra, hogy a 

szerb kormány kidolgozzon egy válságkezelő programot. 

 

 


