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Nyomtatott és online sajtó 
 

Orbán Viktor Johannis nyilatkozatáról: a legrosszabb antidemokratikus 
időszakokban sem hallottunk ilyet 
2020. május 1. – MTI, Magyar Nemzet, Mandiner, Index, HVG, PestiSrácok, Origo, Krónika, 

hirado.hu 

Orbán Viktor miniszterelnök értetlenséggel figyeli Klaus Johannis román államfő 

nyilatkozatát, mert szerinte ilyen mondatokat „a legrosszabb antidemokratikus, zavaros 

időszakokban sem hallottunk Romániából”. A kormányfő erről pénteken beszélt a Kossuth 

rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában. Az interjúban szó volt a román államelnök 

minapi nyilatkozatáról is, amelyben Klaus Johannis az ellenzéki szociáldemokratákat „Erdély 

magyaroknak adásával” vádolta. Ennek kapcsán Orbán Viktor úgy fogalmazott: a román 

elnök személyében egy tiszteletreméltó embert ismert meg, aki kiáll az elvei mellett, így 

Magyarország tiszteli Romániát és elnökét. A miniszterelnök elmondta, ezért is értetlenséggel 

figyeli a történteket, mert ilyen mondatokat „a legrosszabb antidemokratikus, zavaros 

időszakokban sem hallottunk Romániából”. „Várok egy kicsit, hogy letisztuljon a helyzet, és 

megértsük, mi történt. (...) Ha persze rákényszerülünk, majd felvesszük a kesztyűt, de most 

nem javaslom, hogy az elénk dobott kesztyűért lehajoljunk” – idézte az MTI Orbán Viktort. A 

kormányfő jelezte: nem tudni, provokációról, „balesetről” vagy egy hosszabb távú román 

nemzetstratégia első mozzanatairól van-e szó. 

 

Potápi: Johannis kijelentése tiszteletlen, arrogáns és sértő az egész 
magyarságra nézve 
2020. április 30. – PestiSrácok, Magyar Nemzet, Krónika, szekelyhon.ro, Ma7.sk, Hargita 

Népe,  kulhonimagyarok.hu 

Klaus Johannis román elnök kijelentései nemcsak rendkívül tiszteletlenek és arrogánsak, de 

mélységesen sértőek mind a székelyföldi és erdélyi magyarságra, mind Magyarországra és a 

magyar kormányra nézve – jelentette ki a PestiSrácok megkeresésére Potápi Árpád János. A 

budapesti Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára a portálnak nyilatkozva 

úgy vélekedett, Johannisnak erdélyi szászként tudnia kellene, mit jelent a kisebbségi lét, a 

romániai németség elmúlt száz évben végbement eltűnését nézve érdemes lenne 

elgondolkodnia azon, hová vezet, ha egy nemzeti közösség teljesen elveszíti identitását és 

önállóságát. Potápi Árpád János szerint a román államfő kijelentése felháborító és 

elfogadhatatlan. 

 

Külügyminiszter: saját kezdeményezésből vállalt szolidaritást Szabó Tímeával a 
román nagykövet 
2020. május 2. – MTI, Krónika, Erdély Ma, transindex.ro, maszol.ro 

A budapesti román nagykövet nem a bukaresti külügyminisztérium utasítására, nem annak 

jóváhagyásával, hanem személyes kezdeményezésből, saját nevében vállalt szolidaritást a 
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magyar Országgyűlés egyik politikusával – szögezte le Bogdan Aurescu román 

külügyminiszter a G4Media.ro hírportál által szombaton közölt interjúban Szabó Tímeára, a 

Párbeszéd társelnökére utalva. A román diplomácia vezetője hozzátette: szerinte Marius 

Lazurca üzenete tartalmában világossá tette, hogy gesztusa nem a magyar belpolitikába való 

beavatkozási kísérlet. 

 

Az MKP elítéli a román államfő magyarellenes megnyilvánulásait 
2020. május 1. – MTI, Ma7.sk, Felvidék Ma 

Szolidaritását fejezi ki a Magyar Közösség Pártja az államfői szinten megtámadott romániai 

magyar közösséggel. Erről Őry Péter, az MKP ügyvivő elnöke tájékoztatta a ma7.sk-t. Az MKP 

ügyvivő testülete a Román Köztársaság Szlovákiai Nagykövetségéhez juttatta el tiltakozó 

levelét, melyben a leghatározottabban elítéli, egyben megbotránkoztatónak tartja a román 

köztársasági elnök cinikus és manipulatív megnyilvánulásait a székelyföldi 

autonómiatervezet kapcsán. Klaus Iohannis kirohanása a felvidéki magyarok számára a 

legrosszabb, mečiari-slotai "országlást" idézi, amikor nemcsak egy nemzeti közösséget 

bélyegezett meg az állami vezetés, hanem a velük szolidáris, demokratikus szlovák 

közszereplőket is. A mérgező, kisebbség- és Magyarország-ellenes retorika használata 

rendkívüli társadalmi instabilitást okozó vészhelyzet esetén beláthatatlan következményekkel 

járhat. 

 

Szili: egy perc is elég, hogy áldozzunk a nemzetért, a nemzeti közösségekért 
2020. május 1. – Mandiner, Magyar Hírlap, PestiSrácok, Ma7.sk 

Egy perc is elég, hogy áldozzunk a nemzetért, a nemzeti közösségekért - mondta Szili Katalin 

miniszterelnöki megbízott az M1 aktuális csatorna péntek reggeli műsorában, ahol a Székely 

Nemzeti Tanács (SZNT) májusban a nemzeti régiók védelméért indította aláírásgyűjtéséről 

beszélt. A kezdeményezés célja, hogy az Európai Unió kiemelten támogassa azokat a régiókat, 

amelyeket nemzeti, etnikai, kulturális, vallási, nyelvi sajátosságok különböztetnek meg az 

őket körülvevő területtől - tette hozzá. Az aláírásgyűjtés tavaly május 7-én indult, és az idén 

május 7-ig egymillió szignó szükséges legalább hét tagállamból ahhoz, hogy az Európai 

Parlament foglalkozzon a kérdéssel, az Európai Bizottság közmeghallgatást tartson a 

témában. 

 

Lemondásra szólította fel Klaus Johannis államfőt az Erdélyi Magyar Nemzeti 
Tanács 
2020. április 30. – Krónika, Erdély Ma, maszol.ro, transindex.ro, Bihari Napló 

Lemondásra szólította fel Klaus Johannist csütörtökön az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács 

(EMNT) nevében Tőkés László a román elnök előző napi nyilatkozata miatt. Az EMNT Tőkés 

László elnök által jegyzett, csütörtöki közleményében megállapította: „az államfő uszító, 

gyűlöletkeltő beszéde a román büntető törvénykönyv paragrafusaiba ütközik, etnikai 

feszültséget szít, és mint ilyen, mélységesen kisebbség-, illetve demokrácia- és Európa-

ellenes”. A tanács szégyenletes körülménynek nevezte, hogy az erdélyi szász államfő és a 
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magyar felmenőkkel rendelkező miniszterelnök a román-magyar megértés és megbékélés 

helyett a sovén magyarellenességet gerjeszti. 

 

Az Európai Néppárt vezetőjének figyelmébe ajánlották az EMSZ vezetői 
Johannis gyűlöletbeszédét 
2020. május 3. – Krónika, Erdély Ma, Magyar Nemzet 

Levélben fordultak az Európai Néppárt (EPP) vezetőjéhez, Donald Tuskhoz az Erdélyi 

Magyar Szövetség (EMSZ) társelnökei Klaus Johannis román államfő magyarellenes 

kirohanása ügyében. Csomortányi István, az Erdélyi Magyar Néppárt (EMNP) és Mezei 

János, a Magyar Polgári Párt elnöke a dokumentumban arra kéri az EPP vezetőjét, hogy 

határozottan és késlekedést nem tűrően lépjen fel a román államelnök által gyakorolt 

gyűlöletbeszéd ellen, mely súlyosan rombolja a román–magyar kapcsolatokat. 

Meggyőződésük, hogy az Európai Néppártnak világosan ki kell állnia az európai értékek 

mellett, és nem szabad tolerálnia az EPP politikai családjába tartozó állami vezetők 

gyűlöletbeszédét. A korábban a jobbközép Johannis által irányított román Nemzeti Liberális 

Párt (PNL) az EPP tagja. A társelnökök a levélben rávilágítottak: Klaus Johannist 

egyértelműen magyarellenes megnyilatkozásakor több cél is vezethette, ám azok mindegyike 

összeegyeztethetetlen az európai értékekkel. 

 

Számos román véleményformáló nem tudja hova tenni Johannis elvadult 
nacionalizmusát 
2020. április 30. – Krónika 

A csütörtöki román lapok a közelgő választásokkal, a politikai haszonszerzés szándékával 

magyarázzák Klaus Johannis elnök előző napi – az ellenzéki szociáldemokratákat „Erdély 

magyaroknak adásával” vádoló, és Orbán Viktornak tett engedményekkel gyanúsító – 

nyilatkozatát, ugyanakkor több cikkíró is bírálja a román államfő szokatlanul éles, 

nacionalista hangnemét. 

 

Védőfelszereléseket kaptak a magyar kormánytól a Caritas erdélyi szervezetei 
2020. április 30. – Krónika, szekelyhon.ro 

Megérkezett a magyar kormány védőfelszereléseket és fertőtlenítőszereket tartalmazó 

adománya a négy erdélyi római katolikus egyházmegye Caritas-szervezetei számára – 

tájékoztatta a Krónikát csütörtökön Molnár József, a Gyulafehérvári Caritas közkapcsolati 

felelőse. Az egyhavi szükségletet tartalmazó rakományt a Gyulafehérvári Caritas 

csíkcsomortáni raktárában tették le, innen kerül ki a szatmári, nagyváradi és temesvári 

Caritas-szervezetek ellátóintézményeibe és szolgáltatásaihoz. Összesen 24 750 maszk, 528 

pleximaszk, 2 257 védőruha, 139 400 gumikesztyű, 7 400 cipőhuzat, 940 liter kézfertőtlenítő 

és 461 liter felületfertőtlenítő érkezett. 
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Kalotaszeg nagyasszonyáról neveznek el utcát Bánffyhunyadon 
2020. április 30. – Krónika 

Gyarmathy Zsigáné írónő, a kalotaszegi népi hagyományok gyűjtője nevét fogja viselni 

Bánffyhunyad egyik utcája a helyi képviselő-testület határozata értelmében. Az RMDSZ 

megyei szervezetének tájékoztatása szerint a Kolozs megyei város önkormányzata április 29-i 

ülésén döntött egy új magánutca átvételéről. A döntés értelmében az eddig magánszemélyek 

tulajdonát képező útszakasz átkerül a város köztulajdonába és utcajegyzékébe. Ezzel egy 

időben került sor a névadásra is, így a magyar tanácsosok által javasolt nevet fogja viselni az 

új utca. 

 

IMAS-felmérés: három hónapja folyamatosan csökken a PNL támogatottsága  
2020. április 30. – maszol.ro, transindex.ro 

A kormányon lévő Nemzeti Liberális Párt (PNL) támogatottsága 33 százalékra csökkent az 

IMAS közvélemény-kutatóintézet legfrissebb felmérése szerint. Általában véve a jobb oldali 

pártok népszerűsége esett vissza, míg a baloldaliaké, illetve az RMDSZ-é enyhén nőtt. A PNL 

harmadik hónapja könyvelt el folyamatos csökkenést, januárban a megkérdezett 

választópolgároknak még a 47 százaléka adta volna rá a voksát. Második helyen a parlamenti 

mandátumok legnagyobb hányadát magáénak tudó ellenzéki Szociáldemokrata Párt (PDS) áll 

24,8 százalékkal, míg a Mentsétek meg Romániát Szövetség (USR) 10,8 százalékkal a 

harmadik, de eredménye gyengébb a márciusi 12,5 százaléknál.  

 

Antal Árpád: az államfő a legprimitívebb arcát mutatta  
2020. április 30. – maszol.ro, szekelyhon.ro 

Klaus Iohannis államelnök Románia legprimitívebb, legagresszívebb, legcinikusabb arcát 

mutatta szerdai megnyilvánulásával, a rendszerváltás után román államelnök részéről nem is 

nagyon történt ennyire összetetten agresszív és cinikus megnyilvánulás –  jelentette ki 

csütörtökön Antal Árpád. Sepsiszentgyörgy polgármestere emlékeztetett, hogy Iohannis a 

„normális Románia” jelszóval kampányolt, és szomorúnak tartja, hogy ilyen az államfő 

normális Romániája. 

 

Izsák Balázs: a legjobb válasz Iohannis kijelentésére a nemzeti régiók 
védelmének támogatása 
2020. április 30. – maszol.ro 

Hivatalosan május 7-én jár le a Székely Nemzeti Tanács (SZNT) által a nemzeti régiók 

védelmében indított európai polgári kezdeményezést támogató aláírások összegyűjtésének a 

határideje. Eddig a szükséges egymillió aláírásnak a fele gyűlt össze, de Izsák Balázs SZNT-

elnök bízik bene, hogy az Európai Bizottság jóváhagyja a szervezők hosszabbítási kérelmét, és 

azt is, hogy a magyarság „nem hagyja válasz nélkül” Klaus Iohannis államfő szerdai 

magyarellenes megnyilvánulását, és új lendületet kap az aláírásgyűjtés.  
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A szükségállapot után is zárva maradnak a kulturális intémzények 
Csíkszeredában 
2020. április 30. – maszol.ro 

A csíkszeredai nagyberuházások folytatása enyhítheti a koronavírus-járvány negatív 

gazdasági hatásait. Felkészülnek az oktatási intézmények részleges újranyitására, és a május 

elsejei hosszú hétvégén sem lehet felkeresni a kirándulóhelyeket - a csíkszeredai városi 

katasztrófavédelmi bizottság csütörtöki ülését követően Ráduly Róbert polgármester, a 

bizottság elnöke tartott sajtótájékoztatót.  

 

Folytatódik a Telesuli, pedagógusok meséltek a televíziós műsorról  
2020. április 30. – maszol.ro, transindex.ro 

Május 4-én, a felvételek Marosvásárhelyről Kolozsvárra történő áthelyezése után a már 

megszokott órarend szerint folytatódik a TeleSuli a TVR3, a Marosvásárhelyi TVR és a 

Kolozsvári TVR csatornáin. Pedagógusok és diákok meséltek a televíziós műsorral 

kapcsolatos tapasztalataikról.   

 

Őszig zárva az iskola, óvoda: hány erdélyi magyar munkavállaló tud otthonról 
dolgozni? 
2020. április 30. – maszol.ro 

Nagyon kevés erdélyi magyar munkavállaló tud otthonról dolgozni, így nagyon kevesen 

tudják nehézség nélkül megoldani a kisgyermekek felügyeletét addig, amíg zárva tartanak az 

iskolák, óvodák - derül ki az Erdélystat koronavírussal kapcsolatos felméréséből, amelyet az 

erdélyi magyarok körében végeztek el április 1–10. között. A helyzetet súlyosbítja, hogy a 

megkérdezettek jelentős százaléka tart attól, hogy elveszíti munkahelyét a kényszerszabadság 

lejárta után, és bár így lesz, aki ellássa a gyermekek felügyeletét, de nem lesz, amiből ellátni 

őket.  

 

Mit írnak a lapok és a véleményvezérek Johannis kijelentéseiről?  
2020. április 30. – transindex.ro 

A nemzetközi sajtót vizslatva az a leginkább meglepő, hogy nyugaton tulajdonképpen 

Johannis magyarellenes nyilatkozatai figyelmen kívül maradtak, míg keleten Oroszország 

egyik vezető lapja (és a Kreml szócsöve), a Rossiiskaia Gazeta gyakorlatilag rövid 

összefoglalót közölt az autonómia-helyzetről, bemutatja a benyújtott autonómiatervezet 

lényegét és a román alkotmány álláspontját, miszerint az ország egységes és oszthatatlan. A 

lap azonban következetesen nem tesz különbséget a székelyek és az erdélyi magyarok között, 

amikor a számokról beszél: mindenki székely.  

 

Ezen a három területen fejlesztenék a marosvásárhelyi repülőteret 
2020. április 30. – szekelyhon.ro, maszol.ro, Krónika 

A repülőtér korszerűsítéséről és költségvetés-kiegészítésről is döntött a Maros megyei 

önkormányzat az áprilisi rendes havi ülésén. A megyei képviselő-testületi tagok csütörtökön 
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https://www.maszol.ro/index.php/gazdasag/126013-szig-zarva-az-iskola-ovoda-hany-erdelyi-magyar-munkavallalo-tud-otthonrol-dolgozni
https://itthon.transindex.ro/?cikk=28380&mit_irnak_a_lapok_es_a_velemenyvezerek_johannis_kijelenteseirol?
https://szekelyhon.ro/aktualis/ezen-a-harom-teruleten-fejlesztenek-a-marosvasarhelyi-repuloteret
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jóváhagyták a repülőtér korszerűsítésére vonatkozó beruházás műszaki-gazdasági mutatóit. A 

projekt része a kifutópálya meghosszabbítása, valamint a repülőgép-parkoló és az 

utasterminál kibővítése. „Annak ellenére, hogy jelenleg a koronavírus-járvány miatti 

rendkívüli helyzet kezelése a legfontosabb prioritásunk, úgy gondolom, hogy folytatnunk kell 

az infrastrukturális beruházásokat. A ma jóváhagyott határozat lehetővé teszi, hogy elkezdjük 

előkészíteni azt a pályázatot, amellyel európai uniós alapokat próbálunk lehívni a 

marosvásárhelyi repülőtér fejlesztésére” – hangsúlyozta Péter Ferenc, a Maros megyei 

önkormányzat elnöke. 

 

A nemzeti régiókért indított polgári kezdeményezés aláírására buzdít Szili 
Katalin miniszterelnöki megbízott 
2020. május 1. – Krónika 

Egy perc is elég, hogy áldozzunk a nemzetért, a nemzeti közösségekért – mondta Szili Katalin 

miniszterelnöki megbízott az M1 aktuális csatorna péntek reggeli műsorában, ahol a Székely 

Nemzeti Tanács (SZNT) májusban a nemzeti régiók védelméért indította aláírásgyűjtéséről 

beszélt. 

 

Hosszú Katinka is támogatta aláírásával az SZNT európai polgári 
kezdeményezését 
2020. május 1. – Krónika 

Hosszú Katinka is aláírta a Székely Nemzeti Tanács (SZNT) kezdeményezését, hogy az 

Európai Unió a jövőben sokkal jobban figyelembe vegye a különböző régiók nemzeti 

jellegzetességeit, mint jelenleg – olvasható az Írdalá.hu közösségi oldalán. Pesty Lászlónak, a 

petíció aláírására buzdító akció kampányfőnökének kérdésére a háromszoros olimpiai bajnok 

úszó elmondta: úgy gondolja, nagyon fontos, hogy mi, magyarok összetartsunk. „Csak azért, 

mert ők a határon túl vannak, attól függetlenül ugyanúgy magyarok. Ők azóta is, mióta 

elszakadtak és határon túl kerültek, őrzik a kultúránkat és nagyon küzdenek azért, hogy a 

közösségeik megmaradjanak” – fogalmazott Hosszú Katinka a videóüzenetben. 

 

Leleplezték a szobrát, és teret is elneveznek a neves magyar építészről 
2020. május 1. – Krónika, Bihari Napló, transindex.ro 

Felkerült a magyar felirat ifj. Rimanóczy Kálmánnak, Nagyvárad neves építészének szobrára, 

melyet csinadratta nélkül avattak fel pénteken, a tervező születésének 150. évfordulóján. A 

város számos középületének, magánpalotájának megálmodójáról teret is elneveznek, ígéri Ilie 

Bolojan polgármester. 

 

Zatykó Gyula: Megtiszteltetés volt a Rimanóczy-szobor létrehozását 
képviselnem 
2020. május 1. – Bihari Napló 

Miközben a koronavírus-járvány miatt lelassult Nagyvárad lüktetése, a köztéri beruházások 

felgyorsultak, és teljesült az itt élő magyarság régi vágya is: bronzba öntött egész alakos 
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https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/a-nemzeti-regiokert-inditott-polgari-kezdemenyezes-alairasara-buzdit-szili-katalin-miniszterelnoki-megbizott
https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/a-nemzeti-regiokert-inditott-polgari-kezdemenyezes-alairasara-buzdit-szili-katalin-miniszterelnoki-megbizott
https://kronikaonline.ro/kulfold/hosszu-katinka-is-tamogatta-alairasaval-az-sznt-europai-polgari-kezdemenyezeset
https://kronikaonline.ro/kulfold/hosszu-katinka-is-tamogatta-alairasaval-az-sznt-europai-polgari-kezdemenyezeset
https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/nagyvaradon-lelepleztek-ifjabb-rimanoczy-kalman-epitesz-egesz-alakos-szobrat
https://www.erdon.ro/kozelet/helyi-kozelet/zatyko-gyula-megtiszteltetes-volt-a-rimanoczy-szobor-letrehozasat-kepviselnem-2800272/
https://www.erdon.ro/kozelet/helyi-kozelet/zatyko-gyula-megtiszteltetes-volt-a-rimanoczy-szobor-letrehozasat-kepviselnem-2800272/
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szobor állít emléket ifjabb Rimanóczy Kálmánnak, a város arculatát meghatározó építésznek. 

Mindezekről és a különböző döntések hátteréről Zatykó Gyula polgármesteri tanácsadót 

kérdezték. 

 

Pásztor Sándor: A bajban össze kell tartani 
2020. május 1. – Bihari Napló 

Klaus Iohannis államfő bejelentette, hogy május 15-e után feloldják a szükségállapotot, és 

lassan újraindul az élet. A megyei önkormányzat hogyan készül erre az új időszakra? – 

kérdezték Pásztor Sándort, a Bihar Megyei Tanács RMDSZ-es elnökét. 

 

A szlovákiai Magyar Közösség Pártja is tiltakozik Johannis magyarellenes 
kirohanása miatt  
2020. május 1. – MTI, Krónika 

A pozsonyi román nagykövetségnek küldött levélben fejezte ki tiltakozását a szlovákiai 

Magyar Közösség Pártja (MKP) Klaus Johannis román államfőnek a székelyföldi 

autonómiatervezet kapcsán tett magyarellenes nyilatkozata miatt – közölte az MTI-hez 

eljuttatott közleményében pénteken a felvidéki magyar párt. A levélben az MKP határozottan 

elítélte, cinikusnak, felelőtlennek és veszélyes manipulációnak minősítette a román 

köztársasági elnök nyilatkozatát, amelyben Johannis a Székelyföld autonómiastatútumának 

hallgatólagos elfogadása miatt azzal vádolta a román ellenzéki Szociáldemokrata Pártot 

(PSD), hogy az „odaadná Erdélyt a magyaroknak”. Az Őry Péter ügyvivő elnök által jegyzett 

levélben az MKP ugyanakkor szolidaritását fejezte ki „a romániai magyar közösséggel, 

Romániai minden felelős polgárával és politikai szereplőjével, illetve a veszélyes 

manipulációba szintén bevont Magyarország kormányával”. 

 

„Jó napot, Ciolacu!”: gyűlöletkeltés miatt feljelenti a PSD Klaus Johannist 
2020. május 1. – Krónika, maszol.ro, transindex.ro 

A román Szociáldemokrata Párt (PSD) feljelenti az Országos Diszkriminációellenes Tanácsnál 

(CNCD) Klaus Johannis államelnököt a Székelyföld autonómiastatútumának 

törvénytervezete kapcsán tett, „hamis információkon alapuló gyűlöletkeltő kijelentései” miatt 

– jelentette be pénteken Marcel Ciolacu, az alakulat ügyvivő elnöke. A politikus közösségi 

oldalán posztolt bejegyzésében követeli, hogy hívják össze a jövő hétre a Román Hírszerző 

Szolgálat (SRI) és a Külügyi Hírszerző Szolgálat (SIE) tevékenységét ellenőrző parlamenti 

bizottságokat, és ezek hallgassák meg a két szolgálat vezetőjét az államelnök által tett hamis 

információkkal kapcsolatban. Az ellenzéki alakulat vezetője azzal vádolja Klaus Johannist, 

hogy „nem tud túllépni azon, hogy ő a Nemzeti Liberális Párt (PNL) elnöke volt”, emiatt úgy 

viselkedik, mintha nem lenne minden román elnöke. Marcel Ciolacu úgy véli ugyanakkor, 

hogy a Székelyföldet érintő kijelentéseivel Johannis „tulajdonképpen takargatni akarta az 

általa vezetett PNL-kormány inkompetenciáját”. 
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https://www.erdon.ro/kozelet/helyi-kozelet/pasztor-sandor-a-bajban-ossze-kell-tartani-2800386/
https://kronikaonline.ro/kulfold/a-szlovakiai-magyar-kozosseg-partja-is-tiltakozik-johannis-magyarellenes-kirohanasa-miatt
https://kronikaonline.ro/kulfold/a-szlovakiai-magyar-kozosseg-partja-is-tiltakozik-johannis-magyarellenes-kirohanasa-miatt
https://kronikaonline.ro/belfold/gyuloletkeltes-miatt-feljelenti-a-psd-klaus-johannist
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Újraindította Marosvásárhely és Budapest közötti járatait a WizzAir 
2020. május 1. – transindex.ro 

Május elsején, pénteken újraindította Marosvásárhely és Budapest közötti járatait a WizzAir - 

számol be Facebook-oldalán Péter Ferenc, a Maros megyei tanács elnöke. Pénteken már le is 

szállt a Transilvania Nemzetközi Repülőtéren az első Budapestről érkező repülőgép. Péter 

Ferenc bejegyzése szerint május 15-ig heti három alkalommal, hétfőn, pénteken és vasárnap 

lesznek repülőjáratok Marosvásárhely és Budapest között. Május 20-tól szerdánként is 

indulnak gépek, míg június elsejétől pedig ismét napi járat köti majd össze Marosvásárhelyt a 

magyar fővárossal.  

 

Ezúttal a közigazgatási törvénykönyv hallgatólagos elfogadása borzolja a 
kedélyeket a román kormánypártban 
2020. május 2. – Krónika, transindex.ro, maszol.ro 

Az RMDSZ által előterjesztett, és a szenátus által hallgatólagosan elfogadott új 

közigazgatásitörvény-tervezet napirendre vételét és elutasítását kéri a képviselőházi 

szakbizottságoktól a Nemzeti Liberális Párt (PNL) alsóházi frakciójának vezetője. Florin 

Roman szombati közleményében leszögezi, azt kérik, hogy a javaslatról döntéshozó 

kamaraként szavazó képviselőház illetékes szakbizottságai tűzzék napirendre a tervezetet, 

adjanak ki negatív véleményezést, majd haladéktalanul küldjék el a tervezetet a plénumnak, 

hogy szavazzák le a kezdeményezést. „Azt követően, hogy a képviselőház hallgatólagosan 

elfogadta Székelyföld autonómiastatútumának tervezetét, ez most egy újabb bizonyítéka a 

Szociáldemokrata Párt (PSD) és az RMDSZ közötti egyezségnek” – írja a magyarellenes 

megnyilvánulásairól elhíresült gyulefehérvári politikus. 

 

Volt alkotmánybíró: alkotmányt sértett és uszított Johannis 
2020. május 2. – Krónika 

Klaus Johannis államfő magyarellenes kirohanásával egyértelműen megsértette az 

alkotmányt – jelentette ki a Krónikának Puskás Bálint volt alkotmánybíró. „Egyértelműen az 

államfői hatásköröket rögzítő alkotmányos kitételek megsértésének minősül Johannis szerdai 

beszéde. Az elnök alkotmányos feladatköre az, hogy egyeztessen az államhatalom szervei és a 

társadalom között, illetve a társadalmi szereplők és a politikai pártok között, nem pedig az, 

hogy gyűlöletet szítson és uszítson. Ez ugyanis nem csupán az alkotmánynak, hanem az 

érvényben levő törvényeknek is ellentmond. Ha „civil” ember mondta volna, akkor is 

uszításnak lehetne minősíteni. Durva kifejezést használok, de az elnök aljas módon 

viselkedett” – jelentette ki Puskás. 

 

Tăriceanu szerint az elnöki honlapot is be kellene zárni álhírgyártás miatt 
2020. május 2. – transindex.ro 

Călin Popescu Tăriceanu, az ALDE vezetője, szombati nyilatkozatában kéri, hogy 

„sürgőstégileg zárják le” az elnöki adminisztráció hivatalos honlapját, a presidency.ro-t, mert 

az ismételten olyan információkat közöl, amelyek „teljesen hamisak, vagy amelyeknek semmi 
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https://itthon.transindex.ro/?hir=59694&ujrainditotta_marosvasarhely_es_budapest_kozotti_jaratait_a_wizzair
https://kronikaonline.ro/belfold/ezuttal-a-kozigazgatasi-torvenykonyv-hallgatolagos-elfogadasa-borzolja-a-kedelyeket-a-roman-kormanypartban
https://kronikaonline.ro/belfold/ezuttal-a-kozigazgatasi-torvenykonyv-hallgatolagos-elfogadasa-borzolja-a-kedelyeket-a-roman-kormanypartban
https://kronikaonline.ro/belfold/volt-alkotmanybiro-alkotmanyt-sertett-es-uszitott-johannis
https://itthon.transindex.ro/?hir=59703
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közük nincs a valósághoz” – írja a G4media. Tăriceanu két példát hoz fel, amely Klaus 

Johannis államfő nyilatkozatainak átirataként jelent meg a honlapon, az egyik az, amikor 

bizonyos franciaországi iskolák kísérleti jellegű kinyitásáról hangzottak el valótlanságok, a 

másik pedig az az állítás mi szerint titkos egyezség van a PSD és az RMDSZ között Székelyföld 

autonómiájáról. „Csatlakozom azokhoz, kik kérik a presidency.ro sürgősségi bezárását, a 

195/2020-as Elnöki Határozat 54-ik cikkelye értelmében” - írta a közösségi médián a 

pártelnök.  

 

Eckstein-Kovács Péter: Johannis lovat adott a „mély nacionalisták” alá  
2020. május 2. – transindex.ro 

Sok mindennel lehet vádolni Orbán Viktor, de azzal nem, hogy területi igényeket támasztott 

volna Romániával szemben - mondja Eckstein-Kovács, aki szerint Johannis három nagy hibát 

is ejtett két perc alatt.  

 

Megtervezett magyarellenes kirohanás – Az elemző szerint kétségbeesett 
kampányfogás Johannis uszítása 
2020. május 3. – Krónika 

Jól megtervezett politikai lépés volt Klaus Johannis román elnök magyarellenes kirohanása – 

mondta el a Krónikának Barabás T. János politikai elemző, a budapesti Külgazdasági és 

Külügyi Intézet munkatársa. Úgy véli: a videonyilatkozatot előzőleg többször is 

elpróbálhatták, hogy minél erőteljesebb indulatot sugározzon. 

 

Új kulturális központ létesül Kézdivásárhelyen 
2020. május 3. – Krónika 

Új kulturális és szabadidőközpont készül el Kézdivásárhelyen 2023 novemberére – erre írta 

alá a finanszírozási szerződést Bokor Tibor polgármester – jelentette be a háromszéki város 

önkormányzata. A két projektet az Európai Unió támogatja, összértékük több mint 30 millió 

lej. 

 

Virtuális nyílt napok a kolozsvári Sapientián 
2020. május 3. – Krónika 

A Sapientia EMTE Kolozsvári Kara online nyitja meg kapuit a középiskolások előtt, hogy 

elsőkézből kaphassanak információkat a különböző szakokról. Május 4–8. között a 

Facebookon szerveznek virtuális nyílt napokat, hogy az érdeklődők megismerkedhessenek az 

intézménnyel, néhány oktatójával, szakkínálatával, projektjeivel, sőt a szervezők ígérete 

szerint még az épülettel is – olvasható az intézmény közleményében. 

 

 

 

 

E
rd

é
ly

 

https://itthon.transindex.ro/?cikk=28382&ecksteinkovacs_peter_johannis_lovat_adott_a_8222mely_nacionalistak8221_ala
https://kronikaonline.ro/belfold/elemzo-johannis-uszitasa-ketsegbeesett-kampanyfogas
https://kronikaonline.ro/belfold/elemzo-johannis-uszitasa-ketsegbeesett-kampanyfogas
https://kronikaonline.ro/kultura/uj-kulturalis-kozpont-letesul-kezdivasarhelyen
https://kronikaonline.ro/szines/virtualis-nyilt-napok-a-kolozsvari-sapientian
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A parlamentbe várják a SRI igazgatóját tisztázni „Erdély átadását a 
magyaroknak”  
2020. május 3. – maszol.ro, Krónika, transindex.ro 

Kedden várhatóan összeül a titkosszolgálatokat felügyelő parlamenti bizottság meghallgatni a 

Román Hírszerző Szolgálat (SRI) igazgatóját, Eduard Hellviget az államfőnek azzal a 

kijelentésével kapcsolatban, miszerint a „PSD az RMDSZ-szel és a magyar kormánnyal kötött 

titkos egyezség alapján odaadta Erdélyt a magyaroknak”. A SRI vezetőjének meghívását 

Csoma Botond képviselő javasolta a bizottsági elnöki jogköröket gyakorló Marian Cucşa 

alelnöknek. Utóbbi politikus a Mediafaxnak elmondta, keddre hívja össze az ülést, amelyre 

várják Eduard Hellviget is tisztázni Klaus Iohannis kijelentésének hátterét. 

 

Belehúztak az aláírók: rengeteg támogatást kap az utolsó napokban az SZNT 
kezdeményezése 
2020. május 3. – Krónika, szekelyhon.ro 

Az utolsó métereken felcsillant a reménysugár a nemzeti régiókról szóló európai polgári 

kezdeményezés sikerét illetően: elektronikus formában vasárnap délutánig több mint 470 

ezren támogatták aláírásukkal a Székely Nemzeti Tanács előterjesztését. „Túlléptük a tegnapi 

rekordot, 24 óra alatt 48808 aláírás. Öt nap van hátra! Ha tart még a magyar csoda, akkor a 

hosszabbításban minden figyelmünket a négy uniós államra összpontosítjuk, hogy végül meg 

legyen a hét! A 450 000 aláírót kérem: ma és a következő négy napban hozzon mindenki még 

egy embert!” – írta vasárnap délelőtt Facebook-oldalán Izsák Balázs. Az SZNT elnöke – az 

aláírni akarókkal együtt – szombaton még amiatt bosszankodott, hogy műszaki hiba 

elérhetetlenné vált az Európai Bizottság által működtetett internetes platform. „Az Európai 

Bizottság hibájából 2000 támogatást veszítünk óránként!” – írta Izsák szombat délelőtti 

Facebook-bejegyzésében, de szerencsére később kijavították a hibát. 

 

Iohannis uszító kijelentései: Tăriceanu kezdeményezi az államfő parlamentbe 
hívását 
2020. május 3. – maszol.ro 

Kezdeményezni fogja a szenátus házbizottságánál a Liberálisok és Demokraták Szövetségének 

(ALDE) elnöke, hogy hívják a parlamentbe Klaus Iohannis államfőt. Călin Popescu Tăriceanu 

szerint az elnöknek ismertetnie kell azokat a bizonyítékokat, amelyek alátámasztják az "egyik 

romániai parlamenti párt és egy idegen hatalom között" Székelyföld autonómiája kapcsán 

született állítólagos megállapodást.  

 

Moldovai politikusok: Magyarország többet és hamarabb segített, mint 
Románia 
2020. május 3. – Krónika 

Több moldovai kormánypárti politikus is amellett foglalt állást, hogy a sokak által „testvéri 

országnak” tekintett Románia késve küldött támogatást a Prut túloldalára, miközben más 
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https://www.maszol.ro/index.php/belfold/126166-a-parlamentbe-varjak-a-sri-igazgatojat-tisztazni-erdely-atadasat-a-magyaroknak
https://www.maszol.ro/index.php/belfold/126166-a-parlamentbe-varjak-a-sri-igazgatojat-tisztazni-erdely-atadasat-a-magyaroknak
https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/belehuztak-az-alairok-rengeteg-tamogatast-kap-az-utolso-napokban-az-sznt-kezdemenyezese
https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/belehuztak-az-alairok-rengeteg-tamogatast-kap-az-utolso-napokban-az-sznt-kezdemenyezese
https://www.maszol.ro/index.php/belfold/126172-iohannis-uszito-kijelentesei-t-riceanu-kezdemenyezi-az-allamf-parlamentbe-hivasat
https://www.maszol.ro/index.php/belfold/126172-iohannis-uszito-kijelentesei-t-riceanu-kezdemenyezi-az-allamf-parlamentbe-hivasat
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államok – többek között – Magyarország hamarabb sietett a járvány sújtotta ország 

megsegítésére.  

 

Máris csalódtak az OĽaNO magyar szavazói? Visszatérnek az MKP táborába?  
2020. április 30. – Ma7.sk 

A Nagyító múlt heti adásában a kormányprogram elfogadása és a koronavírus elleni 

védekezés mellett Klaus Iohannis román államfő magyarellenes kirohanását vették górcső 

alá. Első témaként az új kormánykoalíció szakítószilárdságát járták körül. Megjelent az első 

hajszálrepedés a koalícióban azzal, hogy egy SaS-es képviselő nem szavazta meg a 

kormányprogramot? Vajon csalódhattak-e az OĽaNO magyar szavazói a kisebbségi ügyekben 

felemás kormányprogram miatt? Vagy eleve nem a kisebbségi ügyek reménybeli felkarolása 

miatt szavaztak a legnagyobb kormánypártra? 

 

Az OĽaNO magyar képviselője élesen kritizálta a kormány kisebbségi biztosát 
2020. április 30. – Ma7.sk 

Cseh Péter, az OĽaNO mozgalom magyar nemzetiségű parlamenti képviselője egy vele készült 

keddi interjúban jelentette be, hogy a kormányprogram pártja kezdeményezésére 

Szlovákiában szokatlan módon magyar nyelven is hozzáférhető lesz. Ezzel kapcsolatban éles 

kritikával illette a Kormányhivatalhoz tartozó kisebbségi biztos hivatalát, illetve konkrétan 

annak vezetőjét, Bukovszky Lászlót, akinek a következő gondolatot címezte: „Van egy 

kormánybiztos, akiknek ez lenne a dolga, ezért veszi fel a fizetését is.” 

 

Selye János Egyetem: megoldódnak a magyarországi hallgatók határátlépési 
gondjai 
2020. május 1. – Ma7.sk, bumm.sk 

A Selye János Egyetem rektora, Juhász György tájékoztatása szerint Szlovákia tisztifőorvosa 

április 30-i információs levele alapján megoldódnak a magyarországi hallgatók határátlépési 

gondjai. A magyarországi hallgatóknak is lehetőségük nyílik arra, hogy kiköltözzenek a Sirály 

kollégiumból. Az intézkedés lehetővé teszi az államvizsgán való személyes részvételt is. Az 

intézkedés többek között elrendeli, kinek kell állami karanténba vonulnia, ha Szlovákia 

területére lép. Ugyanakkor kivételeket is meghatároz. Az intézkedés első három pontjában 

foganatosított karantén intézkedések nem vonatkoznak azokra, akik Szlovákia területére 

lépnek a következő okokból kifolyólag: felvételi vizsgán való részvétel, államvizsgán vagy más 

vizsgán való részvétel, iskolába való beiratkozás Szlovákia területén vagy kollégiumi szoba 

kiürítése. 

 

Vannak gesztusok, de hol a szándék? 
2020. május 2. – Ma7.sk 

A Matovič-kabinet programnyilatkozata láthatóan kompromisszumos dokumentum, az 

OĽaNO nem tudta ráerőltetni az akaratát a partnereire – vélekedik Tokár Géza politikai 
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elemző, aki arra fogadna, hogy a kormánykoalíció ebben a formában nem tart ki a ciklus 

végéig. Tokár Géza szerint a kormányprogram ugyan tartalmaz gesztusokat a kisebbségek 

felé, de továbbra sem mutatkozik valódi akarat a fennálló problémák rendezésére. 

 

Ezer család énekelt otthonról a Ringatóval 
2020. május 3. – Ma7.sk 

Ezer család énekel otthonról címmel készített különleges online adást a Ringató és a FICSAK 

(Fiatal Családok Klubjának Egyesülete) május első vasárnapján, anyák napjára. A videóban 

több mint kétszáz ringatós foglalkozásvezető mutatja be tehetségét, köztük felvidéki 

foglalkozásvezetők is. A kisgyermekes családok otthonaikból követhették figyelemmel a 

műsort. Sok kisgyermek a képernyő előtt ülve integetett kedvenc ringatós tanító nénijének és 

élvezte a magyar zeneszót és ritmusokat. 

 

Rendhagyó anyák napi meglepetés a dunasápújfalusi Csemadoktól 
2020. május 3. – Ma7.sk 

Rendhagyó módon ünnepelték az anyák napját a szórványmagyarságban élő családok Szenc 

járásbeli Dunasápújfalun. A helyi Csemadok szervezésében a gyerekek aranyos 

meglepetéseket készíthettek édesanyjuknak. A kezdeményezés más régiókba is átterjedt. 

Anyák napját rendszerint iskolai vagy óvodai műsorokkal ünneplik meg a települések, a 

gyermekek pedig pedagógusaik vezényletével készítik el a meglepetés ajándékokat 

édesanyjuknak. Ezen szokás betartására idén sehol nem volt lehetőség a Felvidéken, így a 

dunasápújfalusi Csemadok alapszervezete újfajta kezdeményezéssel rukkolt elő. A 

kézművesfoglalkozásokon aktív családok gyermekeinek falapból kivágott tulipánokat és 

szívecskéket szállítottak haza, hogy azokat kifestve ajándékozhassák meg anyukájukat vagy 

nagymamáikat. 

 

Óvodai beíratás. Megnyílik az első zoboralji magyar óvoda 
2020. május 3. – Ma7.sk 

A következő tanévben megnyitja kapuit a nagycétényi Manócska Óvoda és Bölcsőde. Az 

intézmény a a Kárpát-medencei óvodaprogram keretén belül épült. A Nyitrai járásban ezidáig 

nem volt magyar nevelési nyelvű óvoda. Az intézménybe május végéig lehet beíratni a 

gyermekeket. A Manócska Óvoda és Bölcsőde kora tavaszra tervezett ünnepélyes átadása a 

koronavírus járvány miatt elmaradt. Az intézmény a Videó Alapítvány kezdeményezésére, a 

Kárpát-medencei óvodaprogram keretén belül épült. A Nyitrai járásban eddig nem volt 

magyar nevelési nyelvű óvoda, csupán néhány helyütt alakítottak ki kisebb-nagyobb sikerrel 

magyar csoportokat. A Manócska Óvoda és Bölcsőde hiánypótló intézményként szerepel. 

 

A Most–Híd-asok lelkiismerete 
2020. május 3. – Ma7.sk 

Peter Pellegrini, a februári választások után leköszönt kormányfő egy beszélgetés során 

nyilvánosan rámutatott, hogy az oly sokat kritizált igazságügyi minisztérium a 2016–2020-as 

választási időszakban a Most–Híd párt felügyelete alá tartozott, így furcsállja, hogy a 
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minisztériumot illető összes kritika csak a Smer pártot pellengérezi ki. A látványos, nagy 

botrányok tényleg azt a benyomást kelthették az emberben, hogy minden mutyiban csak a 

Robert Fico vezette Smer volt az érintett. A helyzet azonban ennél árnyaltabb, és nagyon szép 

termést írhatunk a magyar–szlovák vegyespárt számlájára is, amely a maffiakormányban a 

civilizált jófiú szerepében tetszelgett. 

 

A Magyar Nyelv Múzeuma pályázatai és programjai az összmagyarságot 
szólítják meg, határon innen és túl 
2020. május 3. – Felvidék Ma 

A múzeumi „kényszerszünet” óta is számos pályázatot és programot hirdetett a Petőfi 

Irodalmi Múzeum (PIM) Magyar Nyelv Múzeuma. Mindezekkel továbbra is a határon túli 

magyarokat ugyancsak szeretné megszólítani a széphalmi múzeum. Most éppen könyvborító 

tervezésére írtak ki pályázatot, amelynek beküldési határideje május 29-e. A magyar 

klasszikus irodalom népszerűsítését célzó pályázat keretében digitálisan – tetszőleges grafikai 

programmal, vagy saját kezűleg, szabadon választott technikával (rajz, festmény, grafika, 

montázs) készített alkotásokat várnak. Felvidéki pályázók szintén bekapcsolódhatnak, 

ahogyan eddigi pályázataik során is. A pályázati kiírással kapcsolatos részletes információt a 

www.nyelvmuzeum.net oldalon találnak az érdeklődők. 

 

Csütörtöktől megszűnhet a rendkívüli állapot, de marad a kihirdetett 
járványhelyzet 
2020. május 4. – Vajdaság MA, Pannon RTV 

A kijárási tilalom is véget érhet csütörtökön. Várhatóan csütörtökön törlik el a rendkívüli 

állapotot Szerbiában. Ezzel együtt a kijárási tilalom is véget érhet csütörtökön - jelentette be 

vasárnap este Aleksandar Vučić a Pink Televízióban. A szerb államfő a választások lehetséges 

dátumairól is beszélt. Véleménye szerint június 14-én vagy június 21-én kellene megtartani a 

voksolást. Két fontos feltételnek kell teljesülnie a rendkívüli állapot visszavonásához: hogy 

egy hétig 5 százalék alatti legyen a fertőzöttek aránya a tesztelt személyekhez képest, valamint 

az is, hogy jelentősen csökkenjen a lélegeztetőgépen lévők száma. Ezek teljesültek, ezért 

kezdeményezik a rendkívüli helyzet visszavonását - mondta este Aleksandar Vučić a Pink 

Televízió vendégeként. 

 

Az érettségizők átléphetik a határt, de a karantén nem marad el! 
2020. május 1. – Vajdaság MA, Pannon RTV 

Szerbia Kormánya csütörtökön elfogadta azt a kormányhatározatot, amely a Magyarországon 

érettségiző vajdasági diákok státuszát hivatott rendezni, jelentős mértékben figyelembe véve 

kéréseinket, tette közzé a hírt csütörtök este Pásztor István a közösségi oldalán. A két 

országban életbe léptetett szabályrendszerek alapján a VMSZ elnöke a következőkre hívja fel 

az érintettek figyelmét: Magyarországon május 4-e és 21-e közt tartják a középiskolai 
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érettségi vizsgákat. Ezen időszakon belül az érettségiző diákok egyénileg léphetik át a határt 

Magyarország felé egy alkalommal, amelyet célszerű az első vizsgájuk dátumához igazítani. 

 

Május 11-én újranyitják Szerbiában az óvodákat 
2020. május 2. – Pannon RTV 

Az ezzel foglalkozó munkacsoport javaslata alapján az első körben az idősebb korosztály, 

vagyis az 5-6 éves gyerekek térhetnek vissza az iskoláskor előtti intézményekbe. A 

működéshez szükséges utasításokat a napokban kapják meg az intézmények. Nyitás előtt az 

óvodák épületeit fertőtlenítik, illetve azok felügyelőségi ellenőrzéseken is átesnek. Az 

intézmények munkásainak egészségügyi teszteken, illetve szűrővizsgálatokon kell átesniük, 

mielőtt újra dolgozhatnak. Vicsek Annamária oktatási államtitkár a szülőknek azt tanácsolja, 

kezdetben csak akkor vigyék óvodába a gyerekeket, ha nem tudják más módon megoldani a 

felügyeletüket. 

 

Brenzovics: reméljük, hogy jó kapcsolatot sikerül kialakítani az új kormányzóval  
2020. május 4. – karpat.in.ua 

Reméljük, hogy jó kapcsolatot sikerül kialakítani Olekszij Petrov, újonnan kinevezett 

kárpátaljai kormányzóval és, hogy a kárpátaljai magyarság helyzete is javulni fog a jövőben – 

mondta Brenzovics László, a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség elnöke. A politikus 

hozzátette, hogy az új vezető kinevezésére egy rendkívül nehéz időszakban került sor. 

 

Felújítások a Nagyberegi Középiskolában 
2020. május 2. – karpat.in.ua 

A Nagyberegi Középiskolában a karantén alatt is tartanak a felújítási munkálatok. A 

Beregszászi járás egyik legnagyobb középiskolájában jelenleg 4 község fiataljai, 466 diák 

tanul. Az új közigazgatási rendszer szerint bázisiskolaként jelölték ki az intézményt, így 

szükségessé vált annak korszerűsítése, tatarozása. 

 

Ismét módosul a „Szól a fülemüle!” – VI. Kárpátaljai Népzenei és Néptánc 
Tehetségkutató jelentkezési határideje 
2020. április 30. - Kárpátalja 

Tisztelt Oktatók! Kedves Jelentkezők! 

Tisztelettel tájékoztatjuk/unk Önöket/Titeket, hogy a koronavírus következtében kialakult 

járványhelyzet miatt a „Szól a fülemüle!” – VI. Kárpátaljai Népzenei és Néptánc 

Tehetségkutató 2020. április 4-i elődöntőjét, valamint 2020. május 10-i döntőjét egy későbbi 

időpontban tartjuk meg! A meghosszabbított karanténidőszak következtében a jelentkezési 

határidő ismét módosul! 

 

 

V
a

jd
a

sá
g

 
K

á
rp

á
ta

lj
a

 

https://pannonrtv.com/rovatok/tarsadalom/majus-11-en-ujranyitjak-szerbiaban-az-ovodakat
http://politic.karpat.in.ua/?p=5219&lang=hu
http://economic.karpat.in.ua/?p=3760&lang=hu
https://karpataljalap.net/2020/04/30/ismet-modosul-szol-fulemule-vi-karpataljai-nepzenei-es-neptanc-tehetsegkutato
https://karpataljalap.net/2020/04/30/ismet-modosul-szol-fulemule-vi-karpataljai-nepzenei-es-neptanc-tehetsegkutato


 

 

 

Napi Nemzetpolitikai Sajtószemle – 2020. május 4. 
15 

Maradandó alkotások karantén idején│KISZó-portré 
2020. május 3. – Kárpáti Igaz Szó 

A karantén idején sokan gondban vannak, mivel töltsék a hirtelen rájuk szakadt rengeteg 

szabad időt, de azok tábora is nagy, akik értelmes és hasznos dolgokkal foglalkoznak. A 

Bótrágyon élő Molnár Henrietta ez utóbbiak közé tartozik, irigylésre méltó kézügyességének 

köszönhetően csodás hímzéseket készít. De erről később. Henrietta több mint tíz éve a 

turisztikában tevékenykedik, ami most szinte teljesen leállt. Hogy mire számíthatunk a 

későbbiekben, beszélgetésünk során erről is érdeklődtünk tőle. 

 
 

Elektronikus sajtó 

 

Kárpát Expressz 

2020. május 3. – M1 

 

Határtalanul nagydöntő 

Az élet nem áll meg sem Magyarországban, sem a külhonban: a 2019 őszén indult, több 

tízezer iskolást megmozgató Határtalanul! program, melynek a nagydöntőjét online 

rendezték meg. A programban idén körülbelül 70.000 résztvevője volt, a csapatok az internet 

segítségével készült fel a döntőre. Korábbi élményeik is hozzájárultak a felkészüléshez. 

Hatszázan jutottak a döntőbe anyaországi, délvidéki és felvidéki iskolákból. Míg a diákok a 

tudásukat mérték össze, fiatal Kárpát-medencei előadók szórakoztatták a nézőket.  

 

Hétköznapi hősök Felvidéken 

A királyhelmeci kórház egészségügyi dolgozói veszélyhelyzetben is teszik a dolgukat, közel 

70.000 főt látnak el, a kórház 230 dolgozójából 180 egészségügyi dolgozó. Orvosok, ápolók, 

fiatal medikusok, takarítók, portások – mind az élvonalban küzd a koronavírus ellen. A 

kórház megsegítésére folyamatosan érkeznek a felajánlások, önkéntes munkát vállalók. 

 

Nemzeti régiók ügye – az utolsó óra 

Tízezrek követelték az autonómiát az SZNT kezdeményezésére március 10-én az első 

Marosvásárhelyi felvonuláson. A székelyek nagymenetelésén megmutatkozott, hogy 

Székelyföld egységes erőt képvisel az autonómia ügyében. Ám sem a tömeges felhívások, sem 

a Bukarestbe benyújtott autonómiatörvény nem hozott áttörést. A román hatalom válasza 

mindig ugyanaz: megengedhetetlen. Az indítványt támogató egymillió aláírás összegyűjtése 
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2019 májusában kezdődött, több mint 500.000 aláírás érkezett, a koronavírus miatt azonban 

a személyes aláírást le kellett állítani. Most online formában elérhető a kezdeményezés, közel 

félmillió aláírásra van még szükség május 7-ig. 

 

Segítség a külhoni magyaroknak 

Ellenzéki oldalról, a Mi Hazánk tagjai kivételével, folyamatos támadások érik a kormányt a 

koronavírus intézkedésekkel kapcsolatban. Szabó Tímea megszólta a kormányt, amiért a 

határon túli magyaroknak védőfelszereléseket küld, miközben a magyar kórházaknak és 

állampolgároknak sem jut elég. A külhoni magyaroknak küldött maszkok, védőfelszerelések 

humanitárius segély formájában érkeztek meg a határon túlra. Az eszközök kiosztásár az 

Ökumenikus Segélyszervezet intézte a Külgazdasági és Külügyminisztérium felkérésére.  

  

 

Határok nélkül 

2020. április 30. – Kossuth Rádió 

 

Szerdán délben annak kapcsán, hogy a román képviselőház hallgatólagosan elfogadta a 

Székelyföld számára területi autonómiát biztosító törvénytervezetet a román államfő 

kijelentette: miközben a Nemzeti Liberális Párt alkotta kormány a világjárvánnyal küzd, a 

Szociáldemokrata Párt idézem „a parlament titkos irodáiban azért harcol, hogy a 

magyaroknak adja Erdélyt”. 

 

Klaus Iohannis magyarellenes, uszító kijelentéseivel kapcsolatban közleményt adott ki a 

Székely Nemzeti Tanács, az autonómia-statútum kidolgozója. Főbb gondolatait Izsák Balázs  

SZNT elnök osztja meg a hallgatókkal. 

 

 „Magyarellenességből jelesre vizsgázott ismét az államfő” – jelenti ki állásfoglalásában az 

Erdélyi Polgári Mozgalom. Bíró Zsolt parlamenti képviselő, a mozgalom kezdeményezője 

nyilatkozott. 

 

Az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács elnöke tegnapi magyarellenes kijelentései miatt 

lemondásra szólította fel az államelnököt – mondta Tőkés László elnök műsorunknak. 

 

Már csak néhány nap áll a rendelkezésünkre ahhoz, hogy összegyűjtsük a nemzeti régiók 

védelméről szóló polgári kezdeményezés európai elfogadásához szükséges aláírásokat. 

Fontos, hogy minél többen aláírjuk a Székely Nemzeti Tanács által indított kezdeményezést, 

https://mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth/?date=2020-04-30_18-02-00&enddate=2020-04-30_18-40-00&ch=mr1
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hisz az őshonos kisebbségben élők jövőjét meghatározó ügyről van szó – áll Szili Katalin, 

miniszterelnöki megbízott közleményében. A nemzeti régiókért indított polgári 

kezdeményezést a nemzetiregiok.eu vagy az irdala.hu oldalra kattintva támogathatják. 

 

A Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség az ukrán–magyar kishatárforgalom helyreállítását 

sürgeti. Az elmúlt napok hírei szerint Magyarország és szomszédai sorra enyhítenek a 

korábban a koronavírus leküzdése céljából bevezetett szigorú határellenőrzési 

intézkedéseken. A KMKSZ Ukrajnát is szeretné bevonni a folyamatba. Ennek érdekében 

Brenzovics László elnök levélben fordult Szijjártó Péter magyar és Dmitro Kuleba ukrán 

külügyminiszterhez.  

 

A Délvidéken élő, de az anyaországban tanuló diákok is most már nyugodtan 

koncentrálhatnak a hétfőn kezdődő érettségire. Szerbiában ugyanis a május elsejei ünnepek 

miatt többnapos kijárási tilalmat vezetnek be, így fennállt annak a veszélye, hogy az ott élő 

érettségizők nem tudnak hétfő reggel 9 órakor az iskolájukban megjelenni. Pásztor István, a 

Vajdasági Magyar Szövetség elnöke a szerb államfővel tárgyalt a kérdésről, és megoldás 

született.  

 

Ismét kiírták a tendert a válaszúti Bánffy-kastély felújítására. Viszonylag nagy összeggel, 

mintegy 590 millió forintnak megfelelő lejjel toldotta meg a Kolozs Megyei Önkormányzat a 

helyreállításra szánt összeget.  

 

A koronavírus-járvány elleni védekezés komoly lemondásokkal jár a fejlesztések és 

beruházások területén is. A szlovák kormány friss döntése, hogy az a 80 millió euró, amelyet 

korábban a Dunabusz-projektre tettek félre, most másra kell. Vagyis a vírus áldozata lett a 

Somorja-Dévény között tervezett rendszeres hajójárat.  

 

Ha nem lett volna koronavírus-járvány, és emiatt közlekedési korlátozások, az Ótelek 

Magyarul Magyarokért Egyesület ezen a hétvégén szervezte volna meg – szerbiai és 

magyarországi testvértelepülések, baráti szervezetek részvételével – az ötödik 

Gasztromajálist. Mivel a rendezvényre nem kerülhetett sor, az erre félretett pénzből a szerb–

román határ melletti község két településének lakói számára is ajándékcsomagokat állítottak 

össze. Az akciót folytatni szeretnék, de már készülnek a korlátozások feloldása utáni 

időszakra is – mondta el a szervezet elnöke, Kozma István.  

 

Május utolsó  vasárnapjára esik Pünkösd, a Szentlélek eljövetelének ünnepe a keresztények 

számára. Ezt megelőzően tartják Csíksomlyón a sok évszázados pünkösdszombati fogadalmi 
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búcsút. A búcsú idén sem marad el, ám azt, hogy a hatósági intézkedések megengedik-e  a 

hívek részvételét, még igencsak kérdéses. A kegyhely elöljáróját, Albert István,  Páter Leánder 

templomigazgatót halljuk a részletekről. 

 

 

Határok nélkül 

2020. május 1. – Kossuth Rádió 

 

Mandulával töltött csokigolyóval is lehet magasabb célt szolgálni, ahogyan metszőollóval is. 

Május elsejei műsorunkban szokásunkhoz híven munkaszerető emberekről lesz szó, akik 

nemcsak maguk, de közösségük épülését is szolgálják. Akiknek kikapcsolódás a munka vagy 

éppen pihenés. 

 

Május elseje 1955 óta katolikus ünnep is: ekkor nyilvánította XII. Piusz pápa Munkás Szent 

József emléknapjává. Munkás Szent József az ácsok, asztalosok, erdészek, famunkások, 

favágók, bognárok, koporsókészítők, kádárok, tímárok védőszentje. A szentről és az ünnepről 

Szilvágyi Zsolt temesvár-józsefvárosi plébánost kérdeztük. 

 

Egy személyben pap, szakács, karmester és zenetanár, aki Isten akarata szerint hitoktat, a 

szerbiai magyarok kisebbségi önkormányzatában lát el feladatokat, a szabadkai 

filharmonikusokat vezényli, úgy, hogy közben ezüstéremmel tér haza a mesterszakácsok 

luxemburgi világversenyéről. Paskó Csaba kelebiai plébános, a szabadkai katolikus 

egyházmegye zenei igazgatója vall életéről. 

 

A Galánta melletti Taksonyon él Szabó Klaudia, aki amikor kisfia második születésnapjára 

elkészítette az ünnepi tortát, rádöbbent, hogy ez az ő útja, a sütés, és nem a könyvelés. Az 

érdeklődés persze kiskorától adott volt, a nagymama és az édesanyja mellett megtanulta a 

fortélyokat, ehhez már csak fantáziáját és alkotókedvét  kellett hozzátennie, hogy önerőből a 

modern és innovatív cukrászat egyik mesterévé fejlessze magát.  

 

Marosvásárhelyen az 1886-ban alapított Székelyföldi Iparmúzeum nem csupán ipari 

mintagyűjtemény-tár és kiállítóhely volt, hanem a korabeli Székelyföld legfontosabb ipari, 

kisipari oktatási központja is, három évtizeden át, egészen 1918-ig.  A múzeum mellett  építő-, 

fém-, fa- és agyagipari tanműhelyek létesültek, a tanoncok és iparosok ingyen 

kölcsönözhettek mintadarabokat, szemléltető tárgyakat a múzeumból. Az intézmény 

jelentőségét jól szemlélteti, hogy 1889 júliusában Baross Gábor akkori közmunka- és 

közlekedésügyi miniszter Marosvásárhelyre látogatott és jelentős állami támogatást ajánlott 

https://mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth/?date=2020-05-01_18-02-00&enddate=2020-05-01_18-40-00&ch=mr1
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fel az iparmúzeum nagycsarnokának megépítéséhez. Négy évre rá, az impozáns múzeumi 

csarnok 1893 július 2-i felavatásán pedig Lukács Béla kereskedelmi miniszter mondott 

ünnepi beszédet, amelyben így fogalmazott:  „Ez az épület a munka temploma (...) és legyen 

szentélye mindazoknak, akik használják és legyen büszkesége a székely népnek. A munkától 

nem lehet a hazafiságot elválasztani. Nem azt a munkát értem, amely nyerészkedik, 

üzérkedik, amely nem ismer hazát, nemzetet, hanem azt a munkát, amely e helyhez, e földhöz 

kötve a nemzeté, a hazáé. Ezzel a munkával lehet igazi szolgálatot tenni a hazának." A 

Székelyföldi Iparmúzeum történetéről Soós Zoltán történész, a Maros megyei Múzeum 

igazgatója mesél. 

 

Szilágyerked a Szilágyság, azon belül a Tövishát talán legszorgalmasabb faluja. Kell is az 

igyekezet, hiszen – amint a neve is jelzi – önként alig ad valamit a föld. „Ha dolgozunk, akkor 

van, ha nem dolgozunk, akkor nincs” – állapítja meg bölcsen és egyszerűen a 74 éves 

parasztasszony, Mihály Bori, aki szabad idejében, pihenésképpen málét fejt, gyomlál a 

kertben, takarít, mos, főz, meg nem áll lefekvésig. S ha fáj a térde? Bekeni kis zsírral, s megy 

tovább. Száraz gallyakat gyűjt az erdőn titokban, kutyái elkísérik a vadak ellen, amúgy nem 

fél, hiszi, hogy a Jóisten vele van. Élete, munkaszeretet, hite magyarázat arra, hogy Trianon 

után száz évvel hogyan maradt meg a magyarság az elszakított területeken. 

 

 

Határok nélkül 

2020. május 2. – Kossuth Rádió 

 

Utolsó hetéhez érkezett a nemzeti régiók védelméért indított uniós polgári kezdeményezés, 

amelynek lényege, hogy a gazdasági lemaradás megszüntetését szolgáló EU-s kohéziós 

források elosztásánál legyenek tekintettel a régiók nemzeti jellegzetességeire is. 

 

A Székely Nemzeti Tanács elnöke, Izsák Balázs továbbra is arra buzdítja támogatóit, hogy a 

www.nemzetiregiok.eu címen írják alá a petíciót. 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 ötletgazdát, 

Pesty László filmrendezőt, producert halljuk. A nemzeti régiókért indított polgári 

kezdeményezést tehát már nemcsak a nemzetiregiok.eu honlapra kattintva támogathatják, 

hanem az irdala.hu oldalon is. 

 

Szlovákiában a koronavírus-járvány terjedésének csökkentése érdekében a  kulturális 

intézményeket az elsők között zárták be, sok esetben ezzel teljesen ellehetetlenítve azok 

küldetését és gátat szabva az ott dolgozók eddigi tevékenységének. Jelenleg a művészeti ágak 

https://mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth/?date=2020-05-02_18-01-00&enddate=2020-05-02_18-40-00&ch=mr1
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és műfajok a virtuális térben keresik az utat a kultúrakedvelő közönséghez.  A következő 

percekben két Kassa megyei székhelyű intézmény, a kassai MaJel Rovás Központ és a szepsi 

Bódva-völgyi és Érchegységi Kulturális Központ példáján keresztül bemutatjuk az új 

kezdeményezéseket.  

 

A közép-bánáti Szécsány községhez tartozik egy kicsiny falucska, Káptalanfalva, ahol még 

szinte úgy élnek az emberek, mint a mesében, összetartásban, jóban-rosszban kisegítik 

egymást. De kultúráról, közösségi térről is hallunk majd a falu egyik lakójától, Molnár 

Annától. 

 

Tavaly megtalálták az aradi múzeumban Vécsey Károly, az 1849. október 6-án kivégzett 13 

honvédtábornok egyikének az epitáfiumát, vagyis a sírfeliratát. A kripta előlapját 

restaurálták, és idén március 14-én, az 1848-as forradalom kitörése évfordulójának előestéjén 

szentelték volna újjá, egy kiállítás és történelmi konferencia keretében, a Kölcsey Egyesület és 

a múzeum szervezésében. A rendezvény a koronavírus-járvány terjedése ellen elrendelt 

szükségállapot miatt elmaradt, és még nem tudni, mikor pótolhatják be. A kriptaelőlap 

történetéről beszélgetett Mizsur Anita muzeológussal és Fekete Károllyal, a Kölcsey Egyesület 

alelnökével munkatársunk.  

 

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. 12 részesre tervezett programjából mindössze kettő valósulhatott 

meg a koronavírus előtti időkben. 

 

 

 

 

 

 

 

 


