
 

 

 

Napi Nemzetpolitikai Sajtószemle – 2020. május 11. 
1 

Nyomtatott és online sajtó 
 

Kétszázan vesznek részt a Kárpát-medencei magyar vállalkozók online 
találkozóján 
2020. május 8. – MTI, hirado.hu, Magyar Nemzet, Magyar Hírlap, Propeller,  

kulhonimagyarok.hu, Krónika, maszol.ro, szekelyhon.ro, Ma7.sk, Felvidék Ma, Körkép, 

karpatalja.ma, Ma7.sk, Pannon RTV, Vajdaság MA 

Kétszáz külhoni magyar vállalkozó vesz részt a Kárpát-medencei magyar vállalkozók online 

találkozóján, amelyet pénteken és szombaton tartanak - közölte Potápi Árpád János, a 

Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára az M1 aktuális csatornán. Potápi 

Árpád János emlékeztetett: a találkozót tavaly negyedszer rendezték meg Mezőkövesden, 

idén azonban a koronavírus-járvány miatt az államtitkárság online szervezte meg az 

eseményt. A kétnapos képzésen elsősorban olyan mikro- és kisvállalkozások vesznek részt, 

amelyek a járvány által különösen érintett ágazatokban tevékenykednek. A találkozó célja, 

hogy a vállalkozások között erősebb kapcsolatrendszer alakuljon ki, és a kapott 

információknak köszönhetően minél gyorsabban talpra állhassanak a járvány után - mondta. 

Hozzátette: a határon túli magyar vállalkozások 90 százalékban magyarokat foglalkoztatnak, 

ezért egy vállalkozás támogatásával a kormány közvetetten akár tíz magyar családnak tud 

segíteni. Az államtitkár azt reméli, hogy az elmúlt tíz év munkájának köszönhetően a magyar-

magyar kapcsolatok átvészelik a nehéz helyzetet, és abból megerősödve kerülnek ki. 

 

Kezdetét vette a Kárpát-medencei magyar vállalkozók I. online találkozója 
2020. május 8. – MTI, kormany.hu, Mandiner, Krónika, Vajdaság MA, Kárpáti Igaz Szó, 

maszol.ro, OrientPress 

Péntek délelőtt kezdetét vette a Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkársága 

szervezésében, a Design Terminal szakmai együttműködésével megvalósuló Kárpát-medencei 

magyar vállalkozók I. online találkozója, amelyen 200 külhoni magyar vállalkozó vesz részt a 

szomszédos országok magyarlakta területeiről: Erdélyből, Felvidékről, Vajdaságból és 

Kárpátaljáról. A Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkárságának pénteki közleménye 

kiemelte, a találkozót 2016 óta szervezi meg az államtitkárság, rendszerint Mezőkövesden, 

idén a járványügyi helyzet miatt első alkalommal online formában. A találkozó célja, hogy 

szakmai segítséget nyújtson a határon túli területeken is nehéz helyzetbe került magyar 

vállalkozások számára, valamint elősegítse a külhoni magyarság valamint az anyaország 

közötti kapcsolatok szorosabbra fűzését. Az online találkozó megnyitóján Potápi Árpád 

János, a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára úgy fogalmazott: a külhoni 

magyar vállalkozók találkozója nagyban hozzájárul az egységes Kárpát-medencei gazdasági 

tér megerősítéséhez, amelynek kiépítéséért a magyar kormány az elmúlt évek során nagyon 

sokat tett. 
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https://kronikaonline.ro/gazdasag/atveszelni-a-nehez-helyzetet-online-kepzes-a-karpat-medencei-magyar-vallalkozok-szamara
https://kronikaonline.ro/gazdasag/atveszelni-a-nehez-helyzetet-online-kepzes-a-karpat-medencei-magyar-vallalkozok-szamara
https://www.maszol.ro/index.php/gazdasag/126472-kezdetet-vette-a-karpat-medencei-magyar-vallalkozok-i-online-talalkozoja
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Varga Mihály: virtuális térben nyitja meg kaput a Székely Fesztivál 
2020. május 8 – MTI, Mandiner, Magyar Nemzet, Magyar Hírlap 

Az idén is lesz Székely Fesztivál, a koronavírus-járvány miatt azonban a virtuális térben nyitja 

meg a kapuit - mondta Varga Mihály a Facebook-oldalán pénteken. A pénzügyminiszter 

emlékeztetett arra, hogy a rendezvény, amelyet az idén az érdeklődők a Székely Fesztivál 

2020 Facebook-oldalon követhetnek, 2015 óta minden évben csaknem 30 ezer külhoni és 

anyaországi magyar találkozásának ünnepe volt a Millenárison, ahol mintegy száz erdélyi 

vállalkozás több mint ezer termékével mutatkozott be. "A járvány ugyan felülírta ezt a 

találkozást, mégis mi magyarok itthon vagyunk a Kárpát-medencében, és összetartozunk. 

Még akkor is, ha felelőtlen politikai nyilatkozatok be is árnyékolják ezt" - mondta a miniszter 

a péntektől vasárnapig tartó eseményt az interneten követőket köszöntve. A forgatag az idén 

elmarad, de a székelyföldi tájak, művészek, termelők és termékek bemutatkozása megmarad, 

az összehasonlíthatatlan székely ízeket azonban emlékezetből kell majd felidézni - tette hozzá 

Varga Mihály. 

 

Folytatódik a székelyek nagy menetelése, csak mások az eszközök 
2020. május 8. – MTI, Krónika, hirado.hu, Erdély Ma, transindex.ro, maszol.ro 

A Székely Nemzeti Tanács (SZNT) szerint megváltozott eszközökkel, de folytatódik a 

székelyek nagy menetelése. Pénteki közleményében az SZNT elnöke, Izsák Balázs a nemzeti 

régiókért indított európai polgári kezdeményezés csütörtökön éjfélkor lezárult 

aláírásgyűjtését hasonlította a 2013 októberében szervezett nagy meneteléshez, melynek 

során a Brassót Bákóval összekötő 11-es országút székelyföldi szakaszán a szervezők becslése 

szerint 120 ezer ember alakított ki 53 kilométeres összefüggő menetoszlopot. Az SZNT elnöke 

az MTI szerint köszönetet mondott minden aláírónak. Külön azoknak, akik a nyilvánosság 

előtt vagy éppen saját ismeretségi körükben másokat is erre ösztönöztek. Az elnök külön 

köszönetet mondott az SZNT küldötteinek. Úgy vélte: a tanács minden eddigi munkája része 

ennek a sikernek. Megállapította: „a magyar társadalom egységes fellépése mögött, a Székely 

Nemzeti Tanács hitelessége áll”.  

 

Az RMDSZ információi szerint is határidő-hosszabbítás jöhet a nemzeti régiók 
ügyében 
2020. május 8. – MTI, Krónika, maszol.ro, hirado.hu, transindex.ro 

Közleményben üdvözölte az RMDSZ, hogy több mint egymillió aláírást sikerült összegyűjteni 

a nemzeti régiókért indított polgári kezdeményezés támogatására, és azt ígérte, hogy 

kapcsolatai mozgósításával továbbra is a kezdeményezés sikerén fog dolgozni. Az Erdélyi 

Magyar Szövetség (EMSZ) álláspontja szerint az aláírásgyűjtés új magyar egységet hozott 

létre. Az RMDSZ az MTI szerint közölte: európai parlamenti képviselője, Vincze Loránt az 

európai polgári kezdeményezések parlamenti jelentéstevői minőségében már márciusban 

kérte az Európai Bizottság illetékeseit, hogy hosszabbítsák meg a folyamatban levő polgári 

kezdeményezések aláírásgyűjtésének időtartamát. 
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https://mandiner.hu/cikk/20200508_varga_mihaly_virtualis_terben_nyitja_meg_kaput_a_szekely_fesztival
https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/folytatodik-a-szekelyek-nagy-menetelese-csak-masok-az-eszkozok
https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/az-rmdsz-informacioi-szerint-is-hatarido-hosszabbitas-johet-a-nemzeti-regiok-ugyeben
https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/az-rmdsz-informacioi-szerint-is-hatarido-hosszabbitas-johet-a-nemzeti-regiok-ugyeben
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Győrfi Pál: győzelemre állunk a vírus elleni harcban 
2020. május 9. – kulhonimagyarok.hu  

Az Országos Mentőszolgálat szóvivőjének előadásával és a kétnapos vetélkedő 

eredményhirdetésével ma kora este befejeződött a Kárpát-medencei magyar vállalkozók I. 

online találkozója, amelyet pénteken és szombaton összesen kétszáz résztvevő kísért 

figyelemmel. Megegyeztek abban, hogy bár az online térben is sikeres volt a találkozó, sok 

hasznos tanácsot, információt kaptak a mentoroktól, szakemberektől, jövőre személyesen 

szeretnének találkozni, Mezőkövesden. Nyerésre állunk a koronavírus-járvánnyal folytatott 

küzdelemben, aminek több oka van – emelte ki a Kárpát-medencei magyar vállalkozók I. 

online találkozójának záró programján meglepetés vendége, az Országos Mentőszolgálat 

szóvivője. Győrfi Pál az előadásában ennek indokaként elsőként azt hozta fel, hogy kellő 

időben és jó döntések születtek a járvány elején. 

 
Nem román etnikumú állampolgárok nem jelentkezhetnek külgazdasági 
attasénak? Minisztérium: tévedtünk 
2020. május 8. – Krónika, transindex.ro, maszol.ro 

„Tárgyi tévedéssel” magyarázza a bukaresti gazdasági minisztérium annak a rendeletnek a 

kibocsátását, amely kizárja a nem román nemzetiségű állampolgárokat a külföldi kiküldetésre 

jelentkezők közül. A tárca azt ígéri, javítják a hibát.  

 

Benkő Erika: 30 évet léptünk vissza a politikai diskurzust illetően Romániában  
2020. május 8. – transindex.ro, maszol.ro, szekelyhon.ro 

Mérhetetlen hangvételű vitát szült a román politikai pártok körében az RMDSZ-nek a 

közigazgatási kódex kapcsán benyújtott tervezete. Az elmúlt három évben sok visszásságot 

láttam a román parlamentben, de a szerdai online plenáris ülés mindent felülírt – 

fogalmazott Benkő Erika képviselő. Pénteki online sajtótájékoztatóján a sepsiszentgyörgyi 

RMDSZ-es képviselő kiemelte, megdöbbentő volt több órán keresztül végighallgatni azt a 

rengeteg ferdítést, hazugságot és rosszindulatot, amit a politikai pártok szónokai 

megfogalmaztak. A letorkolás, a primitív hangnemű kioktatás jellemezte a szerdai ülést. A 

pártok szabadjára engedték a legvérmesebb nacionalista szónokaikat, lincshangulat volt.  

 

Meg kell tanulni az állam nyelvét, förmedt rá a pénztáros egy idős bácsira a 
sepsiszentgyörgyi Lidl-ben  
2020. május 8. – transindex.ro 

A Mikó Imre Jogvédelmi Szolgálat levélben fordult a Lidl áruházlánc vezetőségéhez, miután a 

sepsiszentgyörgyi kirendeltség egyik román ajkú alkalmazottja arra szólított fel egy idős 

vásárlót, hogy beszéljen románul. A 70. életévét javában betöltő idős férfi fizetéskor nem látta 
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http://www.kulhonimagyarok.hu/kategoria/kulhoni-magyarok-hirek/
https://kronikaonline.ro/belfold/nem-roman-allampolgarok-nem-jelentkezhetnek-kulgazdasagi-attasenak-miniszterium-tevedtunk
https://kronikaonline.ro/belfold/nem-roman-allampolgarok-nem-jelentkezhetnek-kulgazdasagi-attasenak-miniszterium-tevedtunk
https://itthon.transindex.ro/?hir=59805
https://itthon.transindex.ro/?hir=59809&meg_kell_tanulni_az_allam_nyelvet_formedt_ra_a_penztaros_egy_idos_bacsira_a_sepsiszentgyorgyi_lidlben
https://itthon.transindex.ro/?hir=59809&meg_kell_tanulni_az_allam_nyelvet_formedt_ra_a_penztaros_egy_idos_bacsira_a_sepsiszentgyorgyi_lidlben
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a kasszagépen megjelenő összeget, ezért magyarul kérte a pénztárostól, hogy mondja azt meg. 

A sepsiszentgyörgyi Lidl alkalmazottja ráförmedt a vásárlóra: Romániában él! Meg kell 

tanulni az állam nyelvét!  

 

Mikó Imre Jogvédelmi Szolgálat: kiszorítanák a magyar ügyeket! 
2020. május 8. – transindex.ro 

A képviselőház és a szenátus házszabályának módosítását javasolja a Szociáldemokrata Párt 

(PSD), úgy, hogy az elkövetkezőkben ne terjesszék elő megvitatásra az olyan 

törvénytervezeteket, amelyek Románia nemzetállam jellegét érintik. Ezzel gyakorlatilag 

kiszorítanák a magyarok által javasolt regionális fejlesztési közpolitikákat az ország 

törvényhozásából - hívja fel a figyelmet a Mikó Imre Jogvédelmi Szolgálat. Amennyiben a 

törvénymódosítás érvénybe lép, az egyben azt is jelenti, hogy a parlamentbe ezután nem lehet 

többé benyújtani Székelyföld autonómia-statútumát, annak ellenére, hogy nem veszélyezteti 

az ország függetlenségét és egységes nemzetállam jellegét, illetve a területi integritását. Antal 

Árpád, a Székelyföldi Önkormányzati Tanács elnöke rámutatott, a szólásszabadság és az 

alkotmány által szavatolt törvénybeterjesztési jogával minden parlamenti képviselőnek 

tudnia kell élni. Az a demokrácia durva megsértése és alkotmányellenes, ha a parlament 

eldöntheti, hogy egy törvényjavaslatot beiktat vagy sem.  

 

Illyés Gergely: a korrupció helyett Iohannisék most magyarbarátsággal 
bélyegzik meg a PSD-t  
2020. május 8. – maszol.ro 

Az általa támogatott nemzeti liberális kormány válságkezelési hiányosságai mellett saját 

kommunikációs ballépéseiről is el akarta terelni a figyelmet Klaus Iohannis államfő, amikor 

Erdély magyaroknak történő „odaadásával” vádolta meg a Szociáldemokrata Pártot (PSD) – 

jelentette ki a Maszolnak Illyés Gergely politológus. A Nemzetpolitikai Kutatóintézet (NPKI) 

munkatársa szerint az elnök „kisebbség- és magyarbarátsággal” bélyegzi meg a PSD-t, miután 

a párt korrupcióval való azonosítása már nem elég hatásos fegyver a liberálisok kezében.  

 

A PSD szóvivője is megszólalt Orbán Viktor Nagy-Magyarországot ábrázoló 
földgömbje kapcsán  
2020. május 9. – transindex.ro, Nyugati Jelen 

Lucian Romaşcanu, a Szociáldemokrata Párt (PSD)szóvivője egy szombati sajtóértekezleten 

elítélte elítélte Orbán Viktor miniszterelnök szerdai gesztusát, aki - a magyarországi 

történelem érettségi apropóján- Nagy-Magyarország térképét töltötte fel Facebook-oldalára 

és azt mondta: ezeknek a térképeknek 'a könyvtárakban van a helyük', mert csak frusztrációt 

és széthúzást okoznak.  

 

Kiutasítaná az országból egy PMP-szenátor azokat, akik autonómiáról beszélnek 
2020. május 9. – maszol.ro 
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https://itthon.transindex.ro/?hir=59808
https://www.maszol.ro/index.php/belfold/126468-illyes-gergely-a-korrupcio-helyett-iohannisek-most-magyarbaratsaggal-belyegzik-meg-a-psd-t
https://www.maszol.ro/index.php/belfold/126468-illyes-gergely-a-korrupcio-helyett-iohannisek-most-magyarbaratsaggal-belyegzik-meg-a-psd-t
https://itthon.transindex.ro/?hir=59819&a_psd_szovivoje_is_megszolalt_orban_viktor_nagymagyarorszagot_abrazolo_foldgombje_kapcsan
https://itthon.transindex.ro/?hir=59819&a_psd_szovivoje_is_megszolalt_orban_viktor_nagymagyarorszagot_abrazolo_foldgombje_kapcsan
https://www.maszol.ro/index.php/belfold/126514-kiutasitana-az-orszagbol-egy-pmp-szenator-azokat-akik-autonomiarol-beszelnek
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Törvényalkotással tiltaná meg Cătălin Lucian Iliescu, a Népi Mozgalom Pártjának (PMP) 

szenátora, hogy bárki is autonómiáról beszéljen Romániában, aki mégis megtenné, azt 

kiutasítanák az országból. Hegedüs Csilla, az RMDSZ szóvivője szerint a politikus épp Európa 

Napján bizonyította be, hogy mennyire nem tiszteli az európai értékeket.  

 

Lesz autópálya, elkerülő út és vasútfejlesztés is – Marosvásárhelyen mindent 
megígért a miniszterelnök 
2020. május 9. – szekelyhon.ro 

Erőteljes fejlődés lesz Maros megyében a közúti és vasúti infrastruktúra terén, ha mindaz, 

amit a román kormányfő, Ludovic Orban szombaton Marosvásárhelyen megígért, meg is 

valósul. Villámlátogatásán a miniszterelnök Maros Megye Tanácsának elnökével, Péter 

Ferenccel és a megye prefektusával, Mara Togănellel a beruházásokról, tervekről egyeztetett. 

 

Az ember a kampány mögött: Pesty László 
2020. május 10. – szekelyhon.ro 

„Harminc éve vártak erre az emberek. Ha egy pici szerepem is van a nemzeti egység 

megvalósulásában, akkor én boldog vagyok” – vallotta Pesty László, az írdalá.hu kampány 

vezetője. De beszélgettek a székely identitásáról, a lázadó tinédzserkoráról, kalandos szakmai 

pályafutásáról – dokumentumfilmes indulásáról, Fekete Dobozról, a kereskedelmi 

televíziózás kezdeteiről, az információ fontosságáról, határon átcsempészett felvételekről, 

háborús élményeiről, illetve arról is, hogy miért tartotta fontosnak, hogy felkarolja a székely 

kezdeményezést. 

 

Újra kell számolni a várható bevételeket, le kell faragni a kiadásokból 
2020. május 10. – szekelyhon.ro 

A koronavírus-járvány miatt bevezetett korlátozások, amelyek erőteljesen visszavetették a 

gazdaságot, a székelyföldi városok költségvetésében is érezhető nyomokat hagynak. 

Tízmilliókra rúgó bevételkiesésekkel, átcsoportosításokkal kell számolni, korábban tervezett 

kiadásokról kell lemondani. 

 

Új kulturális tér Nagyváradon 
2020. május 11. – Krónika 

Előadóterem, galéria, stúdióterem is lesz abban az új nagyváradi kultúrházban, amelynek 

munkálatait ezen a héten kezdik el. A kulturális központot a város Várad-Velence elnevezésű 

részén létesíti a Bihar Megyei Tanács és a Várad kulturális folyóirat – mondta el a 

Krónikának Szűcs László, a lap igazgatója.   

 

Az üldözött Nagy-Magyarország-térkép 
2020. május 11. – Makkay József – Krónika 

A Krónika vezércikke szerint “a mostani újabb román cirkusznak egy üzenete lehet: magyar 

ember megnézheti ugyan a történelmi Magyar Királyság egykori körvonalait, vármegyéit, de 
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https://szekelyhon.ro/aktualis/lesz-autopalya-elkerulo-ut-es-vasutfejlesztes-is-n-marosvasarhelyen-mindent-megigert-a-miniszterelnok
https://szekelyhon.ro/aktualis/lesz-autopalya-elkerulo-ut-es-vasutfejlesztes-is-n-marosvasarhelyen-mindent-megigert-a-miniszterelnok
https://szekelyhon.ro/vilag/az-ember-a-kampany-mogott-pesty-laszlo
https://szekelyhon.ro/aktualis/ujra-kell-szamolni-a-varhato-beveteleket-le-kell-faragni-a-kiadasokbol


 

 

 

Napi Nemzetpolitikai Sajtószemle – 2020. május 11. 
6 

azt titokban tegye. Ne mutassa nyilvánosan, ne beszéljen róla, ne reklámozza. Helyette 

fogadja el egy az egyben a román történelempropagandát. Ha ezt nem teszi, akkor 

nacionalista, sovén és a román nemzetállam egységére törő magyar. A száz évvel ezelőtti 

trianoni békediktátum három hét múlva sorra kerülő kerek évfordulója tartogathat még 

hasonló kirohanásokat. A kilátástalanságban vergődő román politikai osztálynak ismét mi 

lettünk a „mentőöve”. Múltunk és jelenünk meggyalázásába kapaszkodva újra és újra 

megpróbálnak kimászni abból a mély gödörből, amelybe mohóságuk és soha be nem tartott 

ígéreteik taszította őket”. 

 

Gajdács Mónika: Célom a kisebbségi iskolaügy helyzetének pozitív irányba való 
elmozdítása 
2020. május 8. – Felvidék Ma, bumm.sk 

Május elejével az ipolysági Gajdács Mónika személyében új munkatárssal bővült az oktatási 

minisztérium kisebbségi oktatásügyi részlege. A közel húsz évnyi tapasztalattal rendelkező 

tanárnő Prékop Mária távozása után a nemzetiségi főosztály megbízott vezetője lett. „Április 

elején kaptam Filip Mónika államtitkártól a felkérést. Megkeresésének célja az emberi 

erőforrások erősítése a minisztérium kötelékében. Május elején foglaltam el a posztot” – 

kezdte a Felvidék.ma tájékoztatását Gajdács Mónika. Kölcsönös megegyezéssel május első 

napjaiban távozott a részleg korábbi vezetője, Prékop Mária. Az államtitkár megbízásából 

Gajdács Mónika irányítja a főosztályt. A megbízott vezető 2001-től az ipolysági Szondy 

György Gimnázium matematika és kémia szakos pedagógusa. Nyolc éven át vezette az 

iskolatanácsot. Ennek köszönhetően is gyakorlati áttekintése van az iskolaügy berkeiben. 

 

Kell-e nekünk magyar állampolgárság? – Csonka Ákos 
2020. május 9. – Felvidék Ma 

Az újonnan felállt Matovič-kabinet kormányprogramjában a kampányígéreteknek 

megfelelően szerepel az állampolgársági törvény, de többen rámutattak már, hogy abban a 

formában, ahogy beharangozták, nem biztos, hogy megoldást kínál a felvidéki magyaroknak, 

akik ellen született a diszkriminatív jogkorlátozás. Az új kormány elképzelése ugyanis 

valamilyen jogi kötelékhez társítaná a kettős állampolgárság intézményének megengedését. 

Az említett jogi kötelék lehet munkahely, lakhely, huzamosabb tartózkodás stb. Ez 

vitathatatlanul megoldást kínál annak a több ezer embernek, akik éppen ezen kötelék miatt 

vették fel egy másik ország állampolgárságát. A legtöbben a csehet és a britet, míg a magyarok 

esetében elvesztett állampolgárságúak száma csak a sor végén „kullog”, ami azért, valljuk be, 

nem baj. 
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https://felvidek.ma/2020/05/gajdacs-monika-celom-a-kisebbsegi-iskolaugy-helyzetenek-pozitiv-iranyba-valo-elmozditasa/
https://felvidek.ma/2020/05/gajdacs-monika-celom-a-kisebbsegi-iskolaugy-helyzetenek-pozitiv-iranyba-valo-elmozditasa/
https://felvidek.ma/2020/05/kell-e-nekunk-magyar-allampolgarsag/
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A tartományi választások is június 21-én lesznek 
2020. május 10. – Vajdaság MA, Pannon RTV, Magyar Szó  

Megteremtődtek a feltételek ahhoz, hogy a járvány miatt elhalasztott, háromszintű 

választásokat megtartsák Szerbiában, így a köztársaság parlamenti és a helyhatósági 

választásokkal megegyezően a tartományi képviselőházi választásokat is június 21-én tartják. 

Az erről szóló határozatot ma írta alá Pásztor István, a vajdasági képviselőház elnöke, áll a 

közleményben. Pásztor arra kérte a választókat, hogy június 21-én éljenek választójogukkat, 

menjenek el voksokni, és saját belátásuk szerint szavazzanak valamelyik pártra, koalícióra 

vagy polgári csoportosulásra. 

 

Ismét tarthattak misét a katolikus templomokban 
2020. május 10. – Pannon RTV  

Az óvintézkedések és a szabályok betartásával a hívek is részt vehettek a szentmisén. 

Ismét misét tartottak a szerbiai katolikus templomokban. A hívek között két méter távolságot 

kellett tartani, de az is jelölve volt, hogy mely padokban foglalhatnak helyet. Minden hívőnek 

legalább négy négyzetméteres teret kellett biztosítani. A miséken maximum 50 fő vehetett 

részt. A szabadkai kertvárosi templomba csak alapos kézfertőtlenítés után léphettek be a 

hívők, akik már nagyon várták, hogy ismét résztvehessenek a szentmisén. 

 

Megvan a Vajdasági Vágta időpontja! 
2020. május 9. – Pannon RTV 

Szeptember 19-én tartják a VIII. Vajdasági Vágtát - mondta el a Pannon Rádió Presszó című 

műsorában Bunford Tivadar, a Háló Vajdasági Fejlesztési Alapítvány vezetője, az esemény 

főszervezője. Az esemény helyszíne, ahogy a korábbi években is, a zobnaticai lóversenypálya. 

A szervezők várják a vajdasági lovasok és kishuszárok jelentkezését, akik remélhetőleg, a 

korábbi évek sikerein felbuzdulva, sokan jelentkeznek. A Vajdasági Vágta, a budapesti 

Nemzeti Vágta előfutama, amelyet október 10-11-én szerveznek meg Budapesten, a Hősök 

terén. 

 

Aki továbbadja a lángot 
2020. május 10. – Magyar Szó  

A Vajdasági Magyar Újságírók Szövetsége idén Zséli Ágnesnek ítélte oda a Szórványdíjat. A 

törökbecsei újságíró osztálytanítóként kezdte pályafutását, és mintegy húsz év tanítást 

követően helyezkedett el a médiában. Jelenleg a Pannon RTV tudósítója, de a nyomtatott 

sajtóban és a rádiózásban is jelentős tapasztalatokat szerzett. Mindig is fontosnak tartotta a 

szórványmagyarság segítését, ezt az életszemléletet követi szerteágazó tevékenysége is. Egyik 

alapítója és elnökségi tagja a törökbecsei Jókai Mór Magyar Művelődési Egyesületnek, 

melynek munkájában szervezőként és fellépőként egyaránt részt vesz. 
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https://www.vajma.info/cikk/vajdasag/25083/A-tartomanyi-valasztasok-is-junius-21-en-lesznek.html
https://pannonrtv.com/rovatok/tarsadalom/ismet-tarthattak-miset-katolikus-templomokban
https://pannonrtv.com/rovatok/sport/megvan-vajdasagi-vagta-idopontja
https://www.magyarszo.rs/hu/4295/hetvege/219608/Aki-tov%C3%A1bbadja-a-l%C3%A1ngot.htm


 

 

 

Napi Nemzetpolitikai Sajtószemle – 2020. május 11. 
8 

Zelenszkij Kárpátalján koszorúzott a „Győzelem napján” 
2020. május 9. - MTI, Híradó, Mandiner 

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök szombaton munkalátogatást tett Kárpátalján, ahol lerótta 

kegyeletét a második világháború befejeződésének 75. évfordulója alkalmából egy ungvári 

emlékműnél – közölte az ukrán elnöki hivatal. Az elnök virágcsokrot helyezett el Ungváron, 

az elhunyt katonák sírjainál létesített emlékműkomplexum „örök lángjánál.” „Kárpátalján ért 

véget a megszállók kiűzése. Soha nem fogjuk elfelejteni ennek a győzelemnek a szörnyű árát. 

Azok számára, akiknek szerepük volt ebben a győzelemben, nem a megemlékezés 

hangossága, hanem annak őszintesége a fontos. Ez a győzelem nekünk, valamennyiünknek a 

szívében él” – fogalmazott az elnök. 

 
Zelenszkij: idén 370 km utat újítanak fel Kárpátalján és készül két korszerű 
határátkelő terve 
2020. május 9. – karpat.in.ua, Kárpáti Igaz Szó 

Kárpátalján folytatódik a Nagy Építkezés elnevezésű program, amelynek keretében 370 km 

utat újítanak fel az év végéig, és folyik a munka két korszerű ukrán-magyar határátkelő tervén 

– jelentette ki Volodimir Zelenszkij elnök szombaton, miután Csapon felkereste a Tisza 

ukrán-magyar közúti határátkelőhelyet. Az Elnöki Hivatal honlapján megjelent tudósítás 

szerint az államfő kárpátaljai villámlátogatása során tájékozódott a Nagy Építkezés 

elnevezésű nemzeti program megvalósításáról a régióban. Elmondása szerint a projekt a 

karantén ellenére folytatódik. Emlékeztetett rá, hogy megtekintett öt-öt iskolát és óvodát, 

amelyeknek szerinte mindenképpen el kell készülniük, hogy szeptember 1-jén birtokba 

vehessék őket a „boldog gyermekek”. Említést tett hét sportkomplexum építésének 

elkezdéséről még olyan helyeken is, ahol eddig nem volt ilyen létesítmény. 

 

Távoktatás után távvizsgázás a Rákóczi-főiskolán 
2020. május 9. – karpat.in.ua 

Lassan több mint két hónapja vezették be a távoktatást Ukrajnában. Az elmúlt hetekben a 

korábbi tapasztalatoknak köszönhetően zökkenőmentes a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai 

Magyar Főiskola távoktatási programja, kidolgozták a vizsgarendet, amely a távközlési és 

oktatási programok segítségével lehetővé teszi a tanulók értékelését otthonaikból.  A 

vizsgázás formáját és technikai hátterét az adott tantárgy igényeihez alakították. 

 

Pályázati felhívás a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola diákjai részére 
2020. május 10. – karpatalja.ma 

A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Mutasd meg, mit jelent főiskolásnak lenni! 

címmel pályázatot hirdet diákjai részére. A felhívás szövege a következő: Büszke vagy arra, 

hogy a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskolán tanulsz? Szeretsz bulizni, sportolni? 

Szerinted is jó szakmai képzésben részesülsz? Szereted a választott szakodat? Nagyszerű 

csoportod van, és jó barátok vesznek körül? Buli a koliban lakni? Netán még jó fej tanáraid is 

akadnak? Mutasd be mindezt a Nagyvilágnak! Készíts kisfilmet a főiskolán zajló életről, a 
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https://hirado.hu/kulfold/cikk/2020/05/09/zelenszkij-karpataljan-koszoruzott-a-gyozelem-napjan
http://economic.karpat.in.ua/?p=3929&lang=hu
http://economic.karpat.in.ua/?p=3929&lang=hu
http://life.karpat.in.ua/?p=14103&lang=hu
http://www.karpatalja.ma/karpatalja/oktatas/palyazati-felhivas-a-ii-rakoczi-ferenc-karpataljai-magyar-foiskola-diakjai-reszere/
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mindennapokról. Mutasd be, hogy milyen a közösség, milyen az évfolyamod, a csoportod, a 

tanszéked, kik és milyenek az oktatóid, hogyan látod a főiskolát. Mutasd meg másoknak is, 

miért érdemes a főiskolát választani, miért érdemes ide jönni tanulni. Mutasd meg, mit jelent 

főiskolásnak lenni. 

 

Virtuális emlékhely Mindszenty bíborosnak 
2020. május 10. – volksgruppen.orf.at 

45 éve, 1975. május 6-án hunyt el bécsi száműzetésében Mindszenty József bíboros, 

Magyarország hercegprímása. Az évfordulóra virtuális emlékhelyet létesített a bécsi 

Collegium Pázmáneum a Magyarországi Mindszenty Alapítvánnyal közösen. Bécsben már 

hagyomány, hogy a néhai esztergomi érsek halálának évfordulójához legközelebbi 

vasárnapon az Irgalmasok bécsi kórházában gyűlnek össze a hívek, ahol Mindszenty József 

földi élete utolsó napjait töltötte, és ahol 2006 óta szobra is áll. 

 
 

 

 

Elektronikus sajtó 

 

Kárpát Expressz 
2020. május 10. – Duna World 

 

Kreatív ötletek a karanténban 

A koronavírus egymáshoz és a természethez is közelebb hozza az embereket: a 

gyergyószentmiklósi Bara család vetőmagokkal segíti embertársait. A szomszédos községben 

a Gál család autómosójában született meg a mentőötlet: annak, aki nem tudja a korlátozások 

miatt elvinni a mosóhoz az autóját, úgy segítenek, hogy házhoz jönnek az autóért, elviszik a 

mosóba, majd visszahozzák – ingyen és bérmentve. A bezártságban feléledt az egymás iránti 

szolidaritás – ahogy a székelyek mondják, igazi értéket nem tud a koronavírus elpusztítani. 

 

Segélyakció Kárpátalján 

A KMKSZ azonnal és tevékenyen bekapcsolódott a vírus terjedése elleni küzdelembe. 

„Kétszer ad ki gyorsan ad” elnevezésű akciójuk keretében orvosi védőeszközök, felszerelések 

vásárlása rendezett gyűjtést. Már sikerült egy jelentősebb összeget összegyűjteni, és 

folyamatosan érkeznek a felajánlások. Terveik szerint legközelebb lélegeztetőgépet 
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https://volksgruppen.orf.at/magyarok/stories/3048033/
https://mediaklikk.hu/video/karpat-medence-2020-05-10-i-adas-4/
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vásárolnak. A nagyszőlősi, beregszászi és ungvári járásba szállítottak először 

védőfelszereléseket: kesztyűket, maszkokat, fertőtlenítőszereket. Az akció egész Kárpátaljára 

kiterjed. 

 

Családi gazdaság a járvány idején 

A zentagunarasi Tari család sertések és szárnyasok tenyésztésével foglalkozik. Bár a karantén 

számukra is sok negatív hozadékkal bír, igyekeznek a jó oldalát nézni: végre együtt a család. A 

gyerekek, Ádám és Tiana otthonról tanulnak: Tiana a zongoraóráit és a pingpongedzéseit is 

otthonról kénytelen megoldani, Ádám biológia emeltszintű érettségire készül. A családnak 

mostanában több megrendelése érkezik, mint általában, és házhozszállítást is vállalnak. 

 

Ezeregy meleg ebéd akció Székelyudvarhelyen 

A gyulafehérvári Caritas szervezet székelyudvarhelyi munkatársai minden vasárnap meleg 

ebédet szállítanak a városban élőknek. A helyi éttermek összefogtak és ezeregy adag ingyen 

meleg étellel segítik a rászorulókat és a vírus megfékezésért való küzdelem élvonalában 

dolgozóknak, amit azután a szervezet szállít ki. Az akcióban a legnagyobb élelmiszertermelők 

is részt vettek, örömmel szállították ki a minőségi alapanyagokat. 

 

 

Határok nélkül 

2020. május 8. – Kossuth Rádió 

 

Több mint egymillió online aláírás gyűlt össze  ̶  tegnap éjfélig, a határidő lejártáig  ̶  a nemzeti 

régiók védelméért indított uniós polgári kezdeményezés támogatására. A Székely Nemzeti 

Tanács által indított kezdeményezést értékelte ma délelőtt Izsák Balázs  elnök.  

 

Legyen meg a hét államban a minimális számú aláírás, mert ez a fontos! - mondta Kelemen 

Hunor, az RMDSZ elnöke a nemzeti régiókról szóló polgári kezdeményezés egymillió aláírást 

meghaladó eredményét értékelve.   

 

Szerbiában véget ért az 53 napos, kijárási tilalommal járó rendkívüli állapot. Ebben az 

időszakban az ügyvédi irodák sem működtek. Munkájuk azonban a rendkívüli állapot szülte 

új helyzetben is akadt. Losoncz Dávid temerini ügyvédet, a Vajdasági Magyar Jogászegylet 

tagját kérdeztük arról, hogy a délvidéki magyar jogásztársadalom munkáját miként érintették 

a korlátozások. 
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A rendkívüli állapot megszűnte után sem nyitnak ki az iskolák Szerbiában. Az online oktatás 

délvidéki magyar viszonylatban nagyon jó minőségű, ez derül ki a közelmúltban 

megszervezett próba érettségi eredményeiből. Jerasz Anikót, a magyar Nemzeti Tanács 

végrehajtó bizottságának az elnökét és Szekeres Valentint, a horgosi Kárász Karolina 

Általános Iskola igazgatóját kérdeztük. 

 

Romániában sem nyílnak meg az iskolák ebben a tanévben. A tanügyminisztérium elrendelte, 

hogy okos-eszközökkel lássák el azokat a tanulókat, akik nem rendelkeznek saját 

számítógéppel, okos telefonnal vagy táblagéppel, hogy ez ne legyen akadálya a tanulásnak. 

Pellegrini Miklós Arad megyei főtanfelügyelő-helyettes szerint a megyében több mint 5700 

eszköz vásárlására van igény, ezek beszerzése az önkormányzatokra ró terheket. A diákok 

közel tíz százaléka nem rendelkezik saját komputerrel vagy telefonnal, de a magyar nyelven 

tanuló diákok körében a megyei átlagnál nagyobb ez az arány. 

 

Bár nehezített körülmények között, de épül a felvidéki Szepsiben a magyar iskolaközpont. A 

Magyar Kormány hathatós támogatásából a Jövőért Alapítvány építi, melynek 

kuratóriumában a nemzetpolitikai államtitkárságnak is képviselete van. Az iskolaközpont a 

legnagyobb ilyen jellegű beruházás a Felvidéken, amely a tervek szerint 2021-ben nyithatja 

meg kapuit. 

 

Felvidéken Rozsnyótól délre, körülbelül  20 km-re található Pelsőc egykor  városi ranggal 

büszkélkedett, sőt Gömör megye székhelye is volt. A rozsnyói járásban most azon kevés 

települések közé tartozik, ahol több beruházás is megvalósul.  EU forrásból egészségügyi 

központ építésébe kezdtek. A pályázat önrészének bebiztosítása, a kormány megszorító 

intézkedései miatt, most  elég nagy gondot okoz az önkormányzatoknak.   

  

A Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség március végén indította jótékonysági gyűjtő 

akcióját a kárpátaljai egészségügyi dolgozók számára szükséges védőeszközök vásárlására. Az 

összefogásnak köszönhetően eddig hatvan egészségügyi intézményt tudtak ellátni Kárpátalja 

szerte védőfelszerelésekkel.  

 

 

  

 

 

 


