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Nyomtatott és online sajtó 
 

Szijjártó: Tárgyalni fogunk Szlovákiával a kettős állampolgárság kérdéséről 
2020. május 12. – Ma7.sk 

Az elmúlt években a magyar-szlovák államközi kapcsolatok szoros partneri viszonnyá 

fejlődtek. Szijjártó Péter magyar külgazdasági és külügyminiszter a Nézőpont vendégeként 

arról beszélt, hogyan látja a kétoldalú viszony jövőjét a szlovákiai kormányváltást követően. A 

befejezés előtt álló új komáromi híd fontos kapocs lehet a két ország gazdasági kapcsolataiban 

is. Többek között arra a kérdésre is válaszolt, hogy milyen tartalékok vannak a kétoldalú 

gazdasági kapcsolatok fejlesztésében?  

 

Nemzeti összetartozás napja - Milyen jó, hogy itt vagyunk címmel 
videopályázatot hirdet a Miniszterelnökség nemzetpolitikai államtitkársága 
2020. május 12. – MTI, kormany.hu,  Hír Tv, Origo, Magyar Hírlap, Demokrata, Körkép, 

Erdély Ma, Felvidék.ma, Vajdaság MA, Pannon RTV, karpat.in.ua 

Június 4-e, a nemzeti összetartozás napja alkalmából - az erős magyar közösségek és a 

nemzeti összetartozás éve keretében - fiataloknak szóló videopályázatot hirdet a 

Miniszterelnökség nemzetpolitikai államtitkársága Milyen jó, hogy itt vagyunk címmel. Az 

államtitkárság kedden az MTI-hez eljuttatott közleményében azt írta: a pályázat célja, hogy 

megemlékezzenek a trianoni békediktátum századik évfordulójáról, és a járványügyi helyzet 

miatt szinte mindenhol elmaradó június 4-i ünnepségek helyett a virtuális térben erősítsék a 

világ magyarságának határokon átívelő összetartozását. Meséljük el együtt, milyen jó, hogy itt 

vagyunk - 100 év után is a Kárpát-medencében és a nagyvilágon - ezzel a gondolattal, az 

Ismerős Arcok Nélküled című dalának, az összmagyarság "nem hivatalos himnuszának" 

közismert sorával fordulnak a magyar fiatalokhoz szerte a világon. Azt kérik, kérdezzék meg 

szüleiket, nagyszüleiket, mondják el barátaikkal, a szomszéd nénivel, az osztályfőnökkel vagy 

bárkivel, mit jelent a nemzeti összetartozás. 

 

Potápi: a járvány miatt más módon kell megtartani a megemlékezéseket 
2020. május 12. – MTI, Magyar Nemzet, Webrádió 

A koronavírus-járvány miatt más módon kell megtartani a megemlékezéseket, nemcsak a 

június 4-i nemzeti összetartozás napján, hanem egész évben – mondta Potápi Árpád János, a 

Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára kedd este az M1 aktuális csatornán. 

Az államtitkár elmondta, a nemzetpolitikához kapcsolódó programok nagy részét online 

tartják meg, így jött az ötlet, hogy a június 4-i ünnep alkalmából fiataloknak szóló 

videópályázatot hirdetnek, Milyen jó, hogy itt vagyunk címmel. A beérkező videókból egy 

válogatást készítenek a nemzeti összetartozás napjára – fűzte hozzá. Potápi Árpád János 

elmondta azt is, a videók témája nemcsak a trianoni békediktátum – amelynek idén van a 

100. évfordulója – lehet, hanem például az is, hogy majdnem pont tíz évvel ezelőtt adta meg 

az Országgyűlés minden magyar számára a kettős állampolgárság lehetőségét. 
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https://ma7.sk/hethatar/szijjarto-targyalni-fogunk-szlovakiaval-a-kettos-allampolgarsag-kerdeserol-video
https://hirtv.hu/ahirtvhirei/milyen-jo-hogy-itt-vagyunk-cimmel-videopalyazatot-hirdet-a-nemzetpolitikai-allamtitkarsag-2501161
https://hirtv.hu/ahirtvhirei/milyen-jo-hogy-itt-vagyunk-cimmel-videopalyazatot-hirdet-a-nemzetpolitikai-allamtitkarsag-2501161
https://magyarnemzet.hu/belfold/a-jarvany-miatt-mas-modon-kell-megtartani-a-megemlekezeseket-8111027/
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Támogatják a trianoni szerződés kötelező megünneplését 
2020. május 12. – Magyar Nemzet- Pataky István 

A román parlament szerdán nagy valószínűséggel elfogadja azt a törvénytervezetet, amely 

szerint Románia minden évben meg fogja ünnepelni a trianoni szerződést. A szabályozást 

tavaly decemberben annak az ellenzéki Szociáldemokrata Pártnak a politikusai 

kezdeményezték, amelyet Klaus Johannis államfő nemrég azzal vádolt meg, hogy a 

magyaroknak adná Erdélyt. Korodi Attila, a Romániai Magyar Demokrata Szövetség 

(RMDSZ) képviselője lapunk megkeresésére elmondta: a bukaresti törvényhozás állandó 

bürójában az RMDSZ elutasítása és a Mentsétek meg Romániát Szövetség tartózkodása 

mellett mindegyik párt támogatta a tervezet napirendre tűzését. 

 

Trianon 100. évfordulójára szerveztek koncertturnét 
2020. május 13. – Magyar Nemzet – Ditzendy Attila 

Tavaly június 4-én kezdődött a Kiss Kata Zenekar százállomásos Kárpát-medencei turnéja. A 

száz esztendővel ezelőtti trianoni diktátum emlékezetére szánt idei június 4-i, a nemzeti 

összetartozás napjára tervezett koncertkörútjuk záró hangversenyét a járvány meghiúsította. 

A százból hatvanhárom ízben találkozhattak a közönséggel. Az elmaradt fellépéseket 

bepótolják, és közös éneklésből készült klippel üdvözlik az összetartozást. 

 

A himnusszal emlékezik a Nemzeti Összetartozás napján a Rákóczi szövetség 
2020. május 12. – karpat.in.ua 

„Nehéz időt élünk, amikor tevékenységünket nem tudjuk a megszokott rendben folytatni”- 

olvashatjuk a Rákóczi Szövetség honlapján, ahol a programjaik szüneteléséről, illetve azok 

online térbe történő kapcsolatártásra hívják fel a figyelmet. A szövetségnek át kellett 

alakítania a nemzeti összetartozás napi programjait is, ezért az idei, a trianoni békediktátum 

századik évfordulójára szervezett utcai megemlékezések helyett egy videó összeállítást 

készítenek, amiben nemzeti imádságunk 64 sorát egy-egy fiatal az egykori vármegye 

székhelyein mondja el. 

 

Nyári egyetem a karantén alatt – interjú Csóti Györggyel 
2020. május 12. – karpatalja.ma 

A koronavírus miatti korlátozások valamennyi fontos nyári rendezvényt felülírtak. Emiatt 

idén elmaradnak vagy átalakulnak a fesztiválok, a táborok és a szabadegyetemek. A helyzetre 

való tekintettel a Kisebbségi Jogvédő Intézet (KIJ) az immár hagyományosan megszervezett 

nyári egyetemét – a megszokottól eltérően – az online térbe helyezte át. Ezzel kapcsolatban 

adott interjút hírportálunknak Csóti György, a KIJ igazgatója. „A Nemzetpolitikai 

Államtitkárság kezdeményezte a Kisebbségi Jogvédő Intézet létrehozását nyolc évvel ezelőtt, 

Kalmár Ferenc és Gaudi-Nagy Tamás országgyűlési képviselők javaslatára. Mindjárt az első 

évben tartottunk nyári egyetemet. Az elképzelés az volt, hogy hatékony jogvédelmi hálózat 
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https://magyarnemzet.hu/kulfold/tamogatjak-a-trianoni-szerzodes-kotelezo-megunnepleset-8108246/
https://magyarnemzet.hu/kultura/trianon-100-evfordulojara-szerveztek-koncertturnet-8111609/
http://life.karpat.in.ua/?p=14422&lang=hu
http://www.karpatalja.ma/karpatalja/nezopont/nyari-egyetem-a-karanten-alatt-interju-csoti-gyorggyel/
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jöjjön létre a Kárpát-medence elcsatolt magyarlakta területein olyan esetekre, amikor 

természetes személyt, csoportokat, intézményeket jogsérelem éri magyarsága vagy vélhetően 

magyarsága miatt.” – nyilatkozta Csóti György. 

 

Büszke a Báthory-örökségre, elítéli a történelemhamisítást a BBTE új rektor 
2020. május 12. – Krónika, Nyugati Jelen 

A Báthory István erdélyi fejedelem koráig visszanyúló dicső múlt büszke felvállalásával, 

illetve a romániai nacionalista-szélsőséges idők, a kommunista mentalitás ostorozásával és a 

történelemhamisítás elítélésével idézte fel Daniel David, a Babeș–Bolyai Tudományegyetem 

új rektora a kolozsvári székhelyű felsőoktatási intézmény megalapítását, amely pontosan 439 

évvel ezelőtt történt. 

 

Hogyan csapódott le Orbán nagy-magyarországos glóbusza a román 
elemzőknél?  
2020. május 12. – transindex.ro 

Határozottabb külpolitikájú Magyarország, kavaró oroszok, Bukarestben elsúlytalanodó 

RMDSZ és izolálódó erdélyi magyarok.  

 

Újra „elfelejtették” a kétnyelvűséget: ezúttal Bihar megyében történt mulasztás 
2020. május 12. – Krónika, Bihari Napló 

Lassan már megszokottá válik, hogy az egy-egy útszakasz felújítása után kihelyezett 

helységnévtáblákról lefelejtik a települések magyar nevét, és csak a magyar közösség 

képviselőinek jelzése nyomán cserélik le az illetékes önkormányzatok, hatóságok azokat. Így 

történt ezúttal Bihar megyében is, ahol a hét végén fejeződött be a Nagyvárad-Hegyalját 

Fugyivásárhellyel összekötő, újonnan épített út aszfaltozása. Az Erdélyi Magyar Néppárt 

(EMNP) nagyváradi szervezete viszont kedden Facebook-bejegyzésben irányította rá a 

figyelmet, hogy a két település közigazgatási határán kihelyezett táblákon „a kivitelező 

mulasztása miatt” csak román nyelven szerepel a helységek neve. 

 

Tér a felekezetközi egyetértésnek 
2020. május 13. – Krónika 

Újabb térrel bővül a nagyváradi gyalogosövezet – jelentette be a városvezetés. A Partiumi 

Keresztény Egyetem (PKE) közvetlen szomszédságában létesülő terecske az Egyetértés tere 

(Piața Concordiei) nevet kapja, utalva a közelben lévő különböző felekezetű templomokra és a 

magyar felsőoktatási intézményre. A belvárosi Teleki (Primăriei) utcára nyíló területet 

ugyanis az újvárosi református templom, a Partiumi Keresztény Egyetem új épülete, a 

Nagyváradi Zsidóság Múzeuma (Aachvas Rein ortodox zsinagóga), valamint egy ortodox 

templom határolja – magyarázta a Krónikának Zatykó Gyula, Ilie Bolojan polgármester 

tanácsadója. 
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https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/buszke-a-bathory-oroksegre-eliteli-a-tortenelemhamisitast-a-bbte-uj-rektora
https://itthon.transindex.ro/?cikk=28397&hogyan_csapodott_le_orban_nagymagyarorszagos_globusza_a_roman_elemzoknel?
https://itthon.transindex.ro/?cikk=28397&hogyan_csapodott_le_orban_nagymagyarorszagos_globusza_a_roman_elemzoknel?
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Érzelmi biztonságot nyújt az anyanyelvű óvodai nevelés 
2020. május 12. – Felvidék Ma 

Május az óvodai beiratkozások időszaka. Az anyanyelven történő nevelés, oktatás 

folyamatának alapozása az anyanyelvű óvodai nevelés folyamán valósul meg. Ezért is 

meghatározó a kisgyermek egész életére az, hogy milyen nevelési nyelvű óvodába íratják be a 

szülei. Az óvodaválasztás a szülő számár nagyon fontos döntés, hiszen a pici gyermek a 

családi környezet után az első intézményesített közösségbe kerül az óvodába – jegyezte meg a 

Felvidék.ma megkeresésére Berky Angelika, a peredi óvoda óvópedagógusa, a Szlovákiai 

Magyar Pedagógusok Szövetsége mellett működő Óvópedagógusok Országos Társulásának 

elnöke. „Az óvoda elsősorban érzelmi biztonságot nyújt a gyermekeknek. Ezt a biztonságot 

csupán az anyanyelvű közeg tudja biztosítani a gyermek számára” – hangsúlyozta a 

szakember. 

 

Józan ésszel fel nem fogható, hogy Szlovákiában ma is érvényben vannak a 
kollektív bűnösséget kimondó Beneš-dekrétumok 
2020. május 12. – Felvidék Ma 

A Kárpát-medence politikailag leginkább megfélemlített magyar közössége a felvidéki magyar 

– állítja Csóti György, a határon túl rekedt magyarok jogvédelmét biztosító Kisebbségi 

Jogvédő Intézet (KJI) igazgatója. A vele készített interjúból többek között kiderül, miben 

különböznek az elcsatolt nemzetrészek, hangsúlyosan fókuszálva ránk, felvidéki magyarokra, 

akikre oly jellemző az „évek óta tartó önpusztító megosztottság”. A KJI augusztus 3-a és 7-e 

között megvalósuló nyári egyeteme kapcsán készített beszélgetés egyik lényeges mozzanata, 

hogyan és miért érdemes a mai joghallgatóknak a kisebbségi jogok érvényesítésének 

lehetőségeivel foglalkozni a Kárpát-medencében, illetve uniós és nemzetközi fórumok előtt. 

Egy olyan Európában, ahol a „XXI. század legelképesztőbb jogsértése” is megtörténhetett 

2007-ben a Beneš-dekrétumok megerősítésével. 

 

Hangácsi: Az összes magyar pártra ráférne az önreflexió 
2020. május 12. – Új Szó 

A járványhelyzet a szlovákiai magyar politikai életre is rányomta a bélyegét. A pártok 

tevékenysége is korlátok közé szorul, a legtöbb helyen még nem került sor a parlamenti 

választás után esedékes tisztújításra. A parlamenti választás után, amely során egy magyar 

párt sem jutott a parlamentbe, a Híd elnöke, Bugár Béla és elnöksége is lemondott. Azóta a 

pártot egy négytagú testület vezeti, amelynek Sólymos László is a tagja, aki kérdésünkre 

elmondta, május végéig szeretnék megtartani a Híd tisztújító közgyűlését. Sólymos korábban 

már jelezte, mérlegeli, hogy elindul a pártelnöki tisztségért, a kérdésben a kongresszust 

megelőző napokban dönt majd. Hozzátette, egyelőre nem értesült arról, más is fontolgatná, 

hogy versenybe száll az elnöki székért. „De ez nem jelenti azt, hogy nincs ilyen” – mondta. 
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https://felvidek.ma/2020/05/erzelmi-biztonsagot-nyujt-az-anyanyelvi-ovodai-neveles/
https://felvidek.ma/2020/05/jozan-esszel-fel-nem-foghato-becsuletes-fejjel-el-nem-fogadhato-hogy-szlovakiaban-ma-is-ervenyben-vannak-a-kollektiv-bunosseget-kimondo-benes-dekretumok/
https://felvidek.ma/2020/05/jozan-esszel-fel-nem-foghato-becsuletes-fejjel-el-nem-fogadhato-hogy-szlovakiaban-ma-is-ervenyben-vannak-a-kollektiv-bunosseget-kimondo-benes-dekretumok/
https://ujszo.com/kozelet/hangacsi-az-osszes-magyar-partra-raferne-az-onreflexio
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Pásztor István mindenkit arra biztat, hogy igényelje a minden felnőtt polgárnak 
járó 100 eurót 
2020. május 12. – Vajdaság MA, Pannon RTV, Magyar Szó  

A pénz mindenkit egyformán megillet, a támogatáshoz nemcsak akkor lehet hozzájutni, ha a 

hatalmi pártokra szavaznak az előttünk álló választásokon - mondta a Vajdasági Magyar 

Szövetség elnöke a Szabadkai Magyar Rádióban. Minden felnőtt szerbiai állampolgárnak jár a 

100 eurós támogatás, amelyet az állam a járványhelyzet miatt válságenyhítési juttatásként 

fizet ki május 15-től – hangsúlyozta Pásztor István, a Vajdasági Magyar Szövetség elnöke. 

 

A Szerbiába és a Magyarországra való belépés feltételei 
2020. május 13. – Pannon RTV 

Kihirdették a határok újranyitására vonatkozó jogszabályokat Szerbiában és Magyarországon 

is. Az ezzel kapcsolatos részleteket tette közzé hivatalos Facebook-profilján dr. Pásztor Bálint. 

A beléptetéssel kapcsolatban kerestük a kelebiai határrendészetet, telefonon annyit közöltek, 

hogy megkapták a hivatalos értesítést az új beléptetési rendszerről, de egyelőre egyéb 

tisztázatlan tényezők miatt nem alkalmazzák még az új jogszabályokat. 

 

Példaértékű összefogás 
2020. május 12. – Magyar Szó  

A koronavírus-járvány következtében bevezetett rendkívüli állapot a kistelepülések számára 

is kihívást jelentett. Ludason sem volt ez másképp. Meg kellett szervezni a 65 évnél idősebb 

polgárok ellátását, és a kijárási tilalom rendelkezései mellett is módot kellett találni arra, 

hogy a gazdák elvégezgessék a tavaszi munkálatokat. Arról, hogy a faluban hogyan telt el az 

elmúlt két hónap, Aladics Tibor, a ludasi helyi közösség tanácsának elnöke számolt be 

lapunknak. Aladics Tibor elmondása szerint Ludason főleg a rendkívüli állapot első napjai 

jelentettek nagy kihívást, szerencsére segíteni vágyó polgárokból nem volt hiány a 

településen. 

 

Gyors segítség a kárpátaljai nagycsaládok számára 
2020. május 12. – karpat.in.ua, Kárpátalja, Kárpáti Igaz Szó 

A Kárpátaljai Magyar Nagycsaládosok Egyesülete a karantén miatt három hónapra 

felfüggesztette programjait, azonban a szervezet vezetősége úgy döntött, hogy a programokra 

szánt összegből szociális segélyt nyújtanak a járvány miatt nehéz helyzetbe került kárpátaljai 

nagycsaládoknak. Beregszászban, Csongoron és Salánkon adtak át a héten a szervezet 

tagcsaládjai számára 1500 hrivnya értékben haszonállatokat, valamint élelmiszer-vásárlási 

utalványokat. „A koronavírus-járvány miatt kialakult helyzetből adódóan az elnökség úgy 

döntött, hogy a programjainkat felfüggesztjük három hónapra. Az ezekre fordított pénzből 
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https://www.vajma.info/cikk/vajdasag/25090/Pasztor-Istvan-mindenkit-arra-biztat-hogy-igenyelje-a-minden-felnott-polgarnak-jaro-100-eurot.html
https://www.vajma.info/cikk/vajdasag/25090/Pasztor-Istvan-mindenkit-arra-biztat-hogy-igenyelje-a-minden-felnott-polgarnak-jaro-100-eurot.html
https://pannonrtv.com/rovatok/politika/szerbiaba-es-magyarorszagra-valo-belepes-feltetelei
https://www.magyarszo.rs/hu/4297/vajdasag_szabadka/219706/P%C3%A9lda%C3%A9rt%C3%A9k%C5%B1-%C3%B6sszefog%C3%A1s.htm
https://karpataljalap.net/2020/05/12/gyors-segitseg-karpataljai-nagycsaladok-szamara
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megpróbálunk segítséget nyújtani a rászoruló családok számára. Első körben egy felmérést 

végeztünk, hogy mire lenne szükség.” – fogalmazott Szilágyi Gabriella, a Kárpátaljai 

Nagycsaládosok Egyesületének alelnöke. 

 

Tájékoztató a magyarországi szakképzésben részt vevő kárpátaljai diákok 
számára 
2020. május 12. – karpatalja.ma 

Az Innovációs és Technológiai Minisztérium tájékoztatót adott ki a magyarországi 

szakképzésben tanuló határon túli diákok szakmai vizsgán való részvételének feltételeiről, 

módjáról. A május 8-i dátummal közzétett ismertető szövegét változtatások nélkül közli a 

Kárpátalja Ma hírportál. 

 

Elektronikus sajtó 

 
Határok nélkül 

2020. május 12. – Kossuth Rádió 

 

Két hónapja ideiglenes ügyvivő testület vezeti a Magyar Közösség Pártját, mert a  parlamenti 

választás után - amelyen a párt a bejutási küszöb alatt maradt -  a  teljes vezetősége 

lemondott. Két hónapja új emberek állnak az ország élén, miközben a szlovákiai társadalmat 

soha nem látott kihívás elé állította a koronavírus járvány. Az aktuális helyzetről kérdeztük az 

MKP lemondott elnökét, Menyhárt Józsefet. 

 

A budapesti székhelyű Kisebbségi Jogvédő Intézet jogsegélyszolgálatot tart fenn a külhoni 

területeken. Délvidéki irodáik munkatársai különféle ügyekben járnak el. Az újvidéki jogi kar 

esetétől kezdve, ahol megtagadják a magyar nyelven történő egyetemi felvételiztetést, a 

magyar nyelvű útjelző táblák megrongálásán át a magyar verésekig széles a skála, amely 

esetekben megpróbálják ellátni a kisebbségi jogvédelmet. Buckó György ügyvéddel, a 

szabadkai iroda munkatársával beszélgettünk. 

  

Elindult a Kárpátaljai Magyar Nagycsaládosok Egyesülete „Önellátó Nagycsalád” programja. 

A projekt keretében a tagcsaládok haszonállatokat kapnak tápszerrel és vitaminokkal 

kiegészítve. Ezzel Kárpátalja szerte összesen 300, nehéz körülmények között élő családot 

tudnak segíteni.  
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http://www.karpatalja.ma/karpatalja/oktatas/tajekoztato-a-magyarorszagi-szakkepzesben-reszt-vevo-karpataljai-diakok-szamara/
http://www.karpatalja.ma/karpatalja/oktatas/tajekoztato-a-magyarorszagi-szakkepzesben-reszt-vevo-karpataljai-diakok-szamara/
https://mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth/?date=2020-05-12_18-02-00&enddate=2020-05-12_18-40-00&ch=mr1
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Több a családon belüli erőszak, megsokszorozódtak a párkapcsolati gondok, gyakori 

probléma az alkoholizmus, a gyerekek pedig a bizonytalanságtól szoronganak - 

megduplázódott az erdélyi lelkisegély szolgálathoz fordulók száma  az elmúlt két hónapban. A 

szakemberektől - Szalay Zsuzsanna, székelyudvarhelyi pszichológustól és Tellmann Enikő, az 

Erdélyi Telefonos és Lelkisegély szolgálat udvarhelyszéki vezetőjétől hallink a részletekről.   

  

Hagyományos ballagás nélkül maradnak 2020-ban a középiskolák végzős diákjai 

Romániában is. Ennek a korosztálynak a virtuális ballagás lesz emlékezetes. Az eredeti 

időpontban így tartják meg a búcsúztatót a csíkszeredai Márton Áron Gimnáziumban is.  

  

Az elméleti tantárgyak esetében jól működik az online oktatás, de a művészeti oktatásban 

már nehezebben valósítható meg személyes kapcsolat nélkül – erősíti meg András Gábor 

Róbert, a temesvári Tudományegyetem Művészeti Karának harmadéves magánének-

énekszakos hallgatója, aki most szülőfalujából, a székelyföldi Lövétéről hallgatja az online 

előadásokat. Azt is elmondta, hogy az ének mellett más művészeti ágakban is sikerrel 

kamatoztatja tehetségét. 

  

 

 

 

 


