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Nyomtatott és online sajtó 
 

A trianoni szerződés napjává nyilvánította június 4-ét a román parlament 
2020. május 13. – MTI, hirado.hu, Magyar Nemzet, Magyar Hírlap, 888.hu, Mandiner, 

Krónika, transindex.ro, maszol.ro, Nyugati Jelen, Bihari Napló, szekelyhon.ro 

Megszavazta a bukaresti képviselőház szerdán azt a törvénytervezetet, amely a „trianoni 

szerződés napjává” nyilvánítja június 4-ét Romániában. A jogszabály szerint ezen a napon a 

történelmi esemény jelentőségét népszerűsítő rendezvényeket tartanak, és országszerte 

kitűzik a nemzeti lobogót. A tervezet képviselőházi vitája során Kelemen Hunor, a Romániai 

Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) elnöke úgy értékelte: teljesen haszontalan törvényről 

van szó, napirendre tűzése pedig része a magyarellenes versengésnek, amelyet három hete 

indított az államfő. A Trianon-törvényt 235 szavazattal 21 ellenében és 25 tartózkodás mellett 

szavazta meg a bukaresti képviselőház, hatályba lépéséhez pedig már csak az államfő 

aláírására van szükség. 

 

Prosperitati: Segítik a vállalkozások indítását a járvány után 
2020. május 13. – Vajdaság MA 

A héten újra kinyitottak a Prosperitati Alapítvány területi irodái. A rendkívüli állapot ideje 

alatt az ügyintézés csak online folyt. Most, hogy a különféle hivatalok is megkezdik 

működésüket, lehetővé válik a pályázatok hiánypótlása. Erről beszélgettünk Juhász Bálinttal, 

a Prosperitati Alapítvány ügyvezetőjével, de arra is kíváncsiak voltunk, hogy mennyire veti 

vissza a 2016 elején indult délvidéki térség- és gazdaságfejlesztési program eddigi 

eredményeit a járvány okozta gazdasági világválság? Mennyire módosul a program, illetve 

mire számíthat az új ciklusban kiemelt ágazatként kezelt turizmus? Juhász Bálint elmondta: 

A személyes ügyintézés is lehetővé vált mostantól, de előtte is folyamatosan dolgoztunk és 

ennek eredményeképpen a 7. pályázási körben nyertes pályázatok közül, a több mint 2000-

ből, összesen még 19 vár kifizetésre. 

 

Szóljanak a harangok, a keresztény hit és a nemzeti összetartozás erősítői 
2020. május 13. – Felvidék Ma 

A Kárpát-medencében szóljanak száz másodpercig a harangok Trianon százéves évfordulója 

alakalmából június 4-én, magyar idő szerint 16 óra 30 perckor! Tagsága és partnerszervezetei 

javaslatára a Keresztény Értelmiségiek Szövetsége és a Kárpát-medencei Magyarság 

Evangelizációjáért Alapítvány felhívást tett közzé, melyben felekezettől függetlenül kéri a 

Kárpát-medencei egyházközségeket és gyülekezeteket, hogy harangozással és imával 

emlékezzenek Trianon százéves évfordulójára június 4-én. 
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https://hirado.hu/kulfold/cikk/2020/05/13/a-trianoni-szerzodes-napjava-nyilvanitotta-junius-4-et-a-roman-parlament
https://www.vajma.info/cikk/vajdasag/25091/Prosperitati-Segitik-a-vallalkozasok-inditasat-a-jarvany-utan.html
https://felvidek.ma/2020/05/szoljanak-a-harangok-a-kereszteny-hit-es-a-nemzeti-osszetartozas-erositoi/
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Felmérés: csökkent a kormánypárt népszerűsége, a közéleti személyiségek 
közül Iohannisban bíznak a legtöbben 
2020. május 13. – Krónika, transindex.ro, maszol.ro 

Ha most lennének a helyhatósági választások, a szavazók 32,7%-a a Nemzeti Liberális Pártra 

(PNL), 25,3%-a a Szociáldemokrata Pártra (PSD), 19,8%-a pedig a Mentsétek meg Romániát 

Szövetség - Szabadság, Egység és Szolidaritás Pártja alkotta szövetségre (USR-PLUS) adná a 

voksát – derül ki a Társadalomkutatási Iroda (BCS) május 1-je és 7-e között végzett 

közvélemény-kutatásából. Az Agerpres beszámolója szerint ugyanakkor az RMDSZ a 

szavazatok 5,9%-át, a Népi Mozgalom Párt (PMP) a voksok 5,3%-át, a Pro Románia 5,2%-át, 

a Liberálisok és Demokraták Szövetsége (ALDE) 1,7%-át, a Zöld Párt 1%-át kapná meg, és a 

szavazók 3%-a más párt képviselőjét választaná. A megkérdezettek 27,8%-a azt nyilatkozta, 

hogy nem vesz részt a választásokon, vagy még nem döntötte el, kire szavaz. 

 

Épül a Design Bank közösségi tér, coworking space Sepsiszentgyörgyön 
2020. május 13. – maszol.ro, szekelyhon.ro, Krónika 

Régi bankszékházból innovatív startup központ építése kezdődik Sepsiszentgyörgyön. Antal 

Árpád polgármester szerdai, online sajtótájékoztatón jelentette be, hogy sikerült befejezni az 

építkezésre kiírt közbeszerzést és a napokban kiadják a munkakezdési parancsot a 

kivitelezőnek. A városközponti volt Nemzeti Bank épületének átalakítási terveit a székelyföldi 

informatikai vállalkozásokat tömörítő IT Plusz Klaszter készítette el és az önkormányzatnak 

adományozza. A munkálatokat a város finanszírozza, de menet közben próbálnak 

kormánytámogatást is szerezni rá.  

 

Aktív a kérdőív, amellyel felmérik a csíkszeredai vállalkozók veszteségeit 
2020. május 13. – maszol.ro, szekelyhon.ro 

Online kérdőív segítségével méri fel a csíkszeredai vállalkozók koronavírus-járvány okozta 

veszteségeit, nehézségeit az RMDSZ csíkszeredai városi szervezete. A kérdőívek kiértékelését 

követően konkrét akciótervet fognak kidolgozni, ősszel pedig újra megvizsgálják, milyen 

hatással voltak a nyári intézkedések a hargitai megyeszékhely gazdasági életére. A kedd óta 

aktív online kérdőív a StartSzereda néven létrehozott Facebook-csoporton keresztül érhető el 

– ismertette szerdai online sajtótájékoztatóján Korodi Attila parlamenti képviselő, a városi 

szervezet megbízott elnöke. A kérdések a koronavírus-járvány okozta közvetlen gazdasági 

nehézségek mellett a lehetséges kiutakra, a vállalkozások válságra adott válaszaira, illetve az 

újrainduláshoz szükséges javaslatokra is várja a válaszokat.  

 

Félrevezették a Magyarországon érettségiző romániai diákokat  
2020. május 13. – maszol.ro 

Kéthetes karanténba kényszerült hazatérése után több romániai diák, miután 

Magyarországon érettségizett. Pedig a budapesti Oktatási Hivatal április 30-án azzal 

nyugtatta az Erdélyből érkező érettségizőket, hogy érvényes úti okmánnyal, 
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https://kronikaonline.ro/belfold/felmeres-csokkent-a-kormanypart-nepszerusege-a-kozeleti-szemelyisegek-kozul-iohannisban-biznak-a-legtobben
https://kronikaonline.ro/belfold/felmeres-csokkent-a-kormanypart-nepszerusege-a-kozeleti-szemelyisegek-kozul-iohannisban-biznak-a-legtobben
https://www.maszol.ro/index.php/gazdasag/126707-aktiv-a-kerd-iv-amellyel-felmerik-a-csikszeredai-vallalkozok-vesztesegeit
https://www.maszol.ro/index.php/tarsadalom/126705-felrevezettek-a-magyarorszagon-erettsegiz-romaniai-diakokat
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diákigazolvánnyal, iskolai igazolással, az utazás célját tartalmazó nyilatkozattal vagy érettségi 

behívóval mindkét irányban átléphetik a román-magyar országhatárt, és mentesülnek a 

karantén alól. Később azonban módosult az Oktatási Hivatal tájékoztatója, de a diákokat nem 

figyelmeztették a változtatásokra.   

 

Döntő fórumként megszavazta a képviselőház a választott tisztségviselők 
mandátumának maghosszabbítását 
2020. május 13. – Krónika, szekelyhon.ro, transidnex.ro, maszol.ro 

Módosításokkal elfogadta szerdán a képviselőház a helyi választott tisztségviselők 

mandátumának meghosszabbításáról szóló sürgősségi kormányrendeletet jóváhagyó 

törvénytervezetet. A jogszabály értelmében a szükségállapot feloldását követő legtöbb hat 

hónapra hosszabbítható meg a helyi választott tisztségviselők megbízatása. A törvény előírja 

még, hogy a 2020-as helyhatósági választások dátumát a parlament szabja meg organikus 

törvénnyel, legkevesebb 75 nappal a voksolás tervezett időpontja előtt.  

 

Nem titkolta el a háromszéki román szenátor, hogy mit gondol a magyar 
képviselet céljairól 
2020. május 13. – szekelyhon.ro 

Nyílt levélben fordult Antal Árpád sepsiszentgyörgyi polgármesterhez Gheorghe Baciu 

Kovászna megyei szenátor. A több oldalas episztolában a szenátor a polgármester múlt heti 

nyilatkozatára reagált, amikor azt mondta, a román politikusokat nem érdekli az ország valós 

helyzete, azzal foglalkoznak, hogy Erdély képzelt elszakítását visszaverjék. Levelében a 

szenátor úgy fogalmazott, az RMDSZ kihasználta a világjárvány okozta „fejetlenséget”, hogy 

alkotmányellenes törvénytervezeteket vigyen át a parlamenten, mint amilyen a Székelyföld 

területi autonómiájára vonatkozó tervezet, a közigazgatási törvénykönyv, a kisebbségek 

személyi elvű autonómiájáról szóló kerettörvény, illetve a magyar közösség személyi elvű 

autonómiastatútuma. Várható volt, hogy ezekre a manipulációkra egységesen beindul a 

román bal- és jobboldali politikusok önvédelmi reflexe – írta Gheorghe Baciu, aki keserűen 

idézte fel a kilencvenes éveket, amikor megvalósult a szeparatizmus az oktatásban, a 

kulturális életben, és a Kézdivásárhelyen, Csíkszeredában, Marosvásárhelyen szervezett 

rendezvényeken „sértő, embertelen” román- és államellenes megnyilvánulások voltak tetten 

érhetők. 

 

Kulcsár-Terza: június 4. minden magyar számára gyásznap 
2020. május 13. – szekelyhon.ro 

Folytatódik a provokációsorozat – állapította meg Kulcsár-Terza József háromszéki 

parlamenti képviselő annak kapcsán, hogy a szerdán elfogadott törvény szerint a román 

parlament a trianoni szerződés napjává nyilvánította június 4-ét. „Miközben az orvul szerzett 

préda felett mások örömünnepet ülnek, nekünk a világ értésére kell adnunk, hogy június 4. 

minden magyar számára gyásznap marad, és ha száz évvel ezelőtt ezen a napon egy országtól 

és egy nemzettől el is vettek mindent, amit lehetett, szülőföldünktől mégsem tudtak 
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https://kronikaonline.ro/belfold/donto-forumkent-megszavazta-a-kepviselohaz-a-valasztott-tisztsegviselok-mandatumanak-maghosszabbitasat
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https://szekelyhon.ro/aktualis/nem-titkolta-el-a-haromszeki-roman-szenator-hogy-mit-gondol-a-magyar-kepviselet-celjairol
https://szekelyhon.ro/aktualis/nem-titkolta-el-a-haromszeki-roman-szenator-hogy-mit-gondol-a-magyar-kepviselet-celjairol
https://szekelyhon.ro/aktualis/kulcsar-terza-junius-4-minden-magyar-szamara-gyasznap
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megfosztani minket, jövőnket továbbra is itt képzeljük el” – szögezte le a politikus. Kulcsár-

Terza József arra számít, hogy a provokációk a választások közeledtével folytatódni fognak, a 

támadások kereszttüzében bölcsességre és megfontoltságra lesz szükség, viszont ez nem 

jelenti azt, hogy szó nélkül kell hagyni a magyarságra sértő, gyűlöletkeltésre alkalmas 

politikai diskurzust. „Semmilyen törvény nem kényszeríthet minket arra, hogy egy 

igazságtalan diktátum évfordulóját megünnepeljük” – szögezte le a képviselő. 

 

Szórványközösség képkockákon 
2020. május 14. – Krónika 

Kóbor sorsán keresztül egy átfogó jelenséget, az elnéptelenedő kis falvak világát szeretné 

bemutatni Ferkó Zoltán, aki a Brassó megyei faluról készített dokumentumfilmet. A 

magyarországi alkotó a szociográfiai anyagról, a szórványlétről beszélt a Krónikának. 

 

Novák szerint rögtönzött döntéseket hozott a tanügyminisztérium 
2020. május 14. – Krónika 

Novák Csaba Zoltán oktatásügyekkel foglalkozó RMDSZ-es szenátor problematikusnak tartja, 

hogy a tanügyminisztérium eddig nem kereste a kapcsolatot a parlamenttel, és több 

kérdésben is rögtönzött döntéseket hozott kényszerből. Az első egyeztetések során a szenátus 

szakbizottsági tagjai által megfogalmazott észrevételek, javaslatok nem kötelező jellegűek a 

minisztérium számára, de Novák Csaba Zoltán bízik abban, hogy ahol lehetséges, figyelembe 

fogják venni ezeket. 

 

Székelyföldi restitúciós harc magyar vezetők ellen 
2020. május 14. – Krónika 

Két évtizede tartanak a Kézdivásárhelyi Török család vagyonának visszaigénylési perei. Az 

egyenes ágú leszármazott, Taierling Johann Németországból hazatérve a kommunisták által 

elkobzott ingatlanok visszaszerzése mellett kötelezte el magát. Munkáját nagyban nehezíti, 

hogy a kézdiszéki magyar elöljárók mindenben keresztbe tesznek a jogos tulajdonosoknak. 

 

A kormányprogram magyarul is elérhető lesz 
2020. május 13. – Ma7.sk, bumm.sk 

A legnagyobb lélekszámú szlovákiai kisebbség nyelvén, magyarul is elérhető lesz a 

kormányprogram - közölte közösségi oldalán Bukovszky László kisebbségi kormánybiztos. 

„Kedden véglegesítettem a fordítást, és továbbítottam a kormányhivatal vezetőinek” – írta 

szerdán Bukovszky. A kormányprogramot április 30-án hagyta jóvá a parlament. A 

dokumentum szerint a kormány magától értetődő feladatának tekinti, hogy védelmezze és 

támogassa a nemzeti kisebbségeket. A kabinet kilátásba helyezte egy nemzeti kisebbségek 

jogállásáról szóló törvény elfogadását, amelynek az egyik célja az lenne, hogy leállítsa, vagy 

lelassítsa a kisebbségek beolvadását a többségi társadalomba, vagyis az asszimilációt. A 

kormányprogram szerint a kisebbségi kormánybiztos hivatalát a közeljövőben egy új 

E
rd

é
ly

 
Fe

lv
id

é
k

 

https://ma7.sk/aktualis/a-kormanyprogram-magyarul-elerheto-lesz


 

 

 

Napi Nemzetpolitikai Sajtószemle – 2020. május 14. 
5 

intézmény, a Nemzeti Kisebbségek Hivatala váltaná fel. Elképzelhető, hogy a kisebbségi 

nyelvek használatáról szóló törvény alkalmazási területét ki fogják terjesztik a magasabb 

szintű területi egységekre is. 

 

Felmérés a felvidéki magyar értelmiség legfiatalabb generációjának helyzetéről 
2020. május 13. – Felvidék Ma 

A 2018-ban alakult Impulzus Társulás a Szlovákiai Magyar Fiatalok Tudományos és 

Kulturális Társulásával (TéKa) közösen idén tavasszal egy online kérdőíves felmérést indított 

a felsőoktatásban részt vevő szlovákiai magyar fiatalok körében. Céljuk a szlovákiai magyar 

egyetemisták és főiskolás hallgatók helyzetének feltérképezése által a fiatalok tudományos 

érdeklődésének, tehetséggondozásának fejlesztése. „Célunk a Kárpát-medencében élő 

kutatók összefogása, a kisebbségi (társadalomtudományos) témákra fókuszáló kutatóhálózat 

megújítása, valamint a tehetségfejlesztés” – közölte megkeresésünkre Bajcsi Ildikó, az 

Impulzus Társulás elnöke. 

 

Június 4. – Szóljanak a harangok és emlékezzünk közösen! 
2020. május 13. – Felvidék Ma 

Az Új Egység Mozgalom közös megemlékezésre hívja a Kárpát-medence magyarságát június 

4-én. A trianoni békeszerződés gazdasági-társadalmi hatásait tekintve a magyar történelem 

legsúlyosabb tehertétele volt, mely egyaránt sújtott és sújt napjainkban is minden magyart 

nemzeti, vallási és politikai hovatartozásra való tekintet nélkül – olvasható a 

szerkesztőségünknek eljuttatott közleményben. Ezért minden magyart, éljen a világ bármely 

részén, arra kérünk, hogy június 4-én, a magyar idő szerint 16 óra 30 perckor megszólaló 

harangok elcsitulása után, mondjunk el egy imát, vagy csak gondoljunk nemzetünkre, és az 

Új Egység Mozgalom valamint az Együtt a Kárpát-medencében oldalon hallgassuk meg az 

elszakított országrészekből élőben bejelentkező történészeink, személyiségeink szavait, és 

hagyjuk ott kézjegyünket, írjunk pár sort, éljük át lélekben az együvé tartozás élményét, a 

fizikai, lelki, világnézeti határok virtuális felszámolását – fogalmaz a közlemény. 

 

Felvállaljuk a magyar kisebbség védelmét 
2020. május 14. – Mandiner – Nagy Csomor András 

„A megtisztulást tűztük ki elsődleges célként” – mondja a Mandinernek Grendel Gábor. A 

szlovák parlament alelnökét, a választáson győztes Egyszerű Emberek és Független 

Személyiségek (OĽaNO) párttal szövetséges NOVA politikusát a felvidéki magyarság és a 

visegrádi együttműködés jövőjéről is kérdezték. „Szlovákiában politizáló, magyar 

nemzetiségű szlovák állampolgár vagyok, ez egy közép-európai mix, amely mindig is 

szimpatikus volt az elődeim számára.” – nyilatkozta a politikus. 

(A teljes cikk megtalálható a Mandiner 2020. május 14-i számában.) 
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Betekintés a választói névjegyzékbe 
2020. május 13. – Magyar Szó  

Mint ismeretes, június 21-én Szerbiában többszintű választásokat tartanak. A köztársasági, 

tartományi, valamint helyhatósági választáson való részvételre minden olyan nagykorú és 

cselekvőképes szerbiai állampolgárnak joga van, akinek állandó lakhelye a Szerb Köztársaság 

területén van. A választói jog feltétele továbbá, hogy z adott polgár szerepeljen a választói 

névjegyzékben. A választói névjegyzéket június 5-én 20 órakor zárják le. A polgárok 

betekinthetnek ezen jegyzékbe, és legkésőbb annak lezárása előtt öt nappal kérhetik az abban 

szereplő adatok bejegyzését, törlését, módosítását, kiegészítését vagy kiigazítását. 

 

Lazultak a határátlépés szabályai Szerbia és Magyarország között 
2020. május 13. – Pannon RTV 

Annak aki 72 óránál kevesebbet tölt külföldön, nem kell karanténba vonulnia, amikor 

visszatér Szerbiába. A Magyarországra való beutazás előtt méltányossági kérelmet kell 

benyújtani a www.police.hu oldalon. A rendelkezések részleteiről Juhász Gábor kérdezte 

Pásztor Bálintot, a Vajdasági Magyar Szövetség alelnökét. 

 

Aláírták a Beregszászt elkerülő út építési szerződését 
2020. május 13. – karpat.in.ua, Kárpátalja, karpatalja.ma 

Ünnepélyesen aláírták szerdán a Beregszászt elkerülő útszakasz építési szerződését az asztélyi 

határátkelőig – tette közzé Babják Zoltán, Beregszász polgármestere Facebook-

bejegyzésében. „Ma egy újabb fontos lépést tettünk a Beregszászt elkerülő út megépítése felé: 

sor került ezen út munkaterve korrekciós munkálataira vonatkozó beszerzési megállapodás 

ünnepélyes aláírására. Ezen részt vett Olekszij Petrov, a megyei állami közigazgatási hivatal 

vezetője, Borisz Volovik, a megyei közútkezelő vállalat megbízott vezetője és pénzügyi 

kérdésekkel foglalkozó helyettese, Mihajlo Mohnya, továbbá Anatolij Zinenko, a kivitelező 

VIAKON Ukrajina Kft. képviselője. Remélem, hogy végre megvalósulnak terveink, s 

nemsokára megépül az autóút, amelyre annyira vágynak a beregszásziak, s amely 

csökkentené a városunk utcáit és építményeit terhelő forgalmat, illetve pozitív befolyással 

lenne az egész megye gazdaságára. Köszönöm mindenkinek, aki hozzájárul e terv 

realizálásához!” 

 

Online versáradat Radnóti születésnapján 
2020. május 13. – karpat.in.ua, Kárpátalja 

Az egyik népszerű közösségi oldalon gyönyörű versáradatot hallhattunk múlt héten, Radnóti 

Miklós születésnapján a Kárpát-medence különböző részein élő előadóktól. Tóth Péter Lóránt 

kunszentmiklósi tanárt Kárpátalján sem kell különösebben bemutatni, hiszen számos 

településen járt már barátjával, Hajvert Ákossal és Török Noémi népdalénekessel különböző 

verses összeállításokkal. S ő az, aki tavaly Radnóti Miklós születésének 110. és halálának 75. 
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https://www.magyarszo.rs/hu/4298/vajdasag_szabadka/219757/Betekint%C3%A9s-a-v%C3%A1laszt%C3%B3i-n%C3%A9vjegyz%C3%A9kbe.htm
https://pannonrtv.com/rovatok/tarsadalom/lazultak-hataratlepes-szabalyai-szerbia-es-magyarorszag-kozott
http://life.karpat.in.ua/?p=14714&lang=hu
https://karpataljalap.net/2020/05/13/radnoti-111
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évfordulója alkalmából gyalogos verszarándoklatra vállalkozott a tragikus sorsú költő és a 

többi ártatlanul elhurcolt bori munkaszolgálatos emlékére. 

 

101 rászoruló idős ember részesült adományban Tiszaújlakon 
2020. május 13. – karpat.in.ua 

Hálaadó imával indult az idős embernek számára összegyűjtött élelmiszercsomagok 

szétosztására szervezett akció Kárpátalján a tiszaújlaki polgármesteri hivatalban. Miután 

adományokat bepakolták a helyi Esély az életnek Jótékonysági Alapítvány autóiba, 

elkezdődött a házhoz szállításuk. A csomagokat vallási és nemzetiségi hovatartozástól 

függetlenül osztották szét a nyugdíjasok között. A koronavírus terjedése miatti nehéz 

helyzetben ez jelenleg nem csak anyagi támogatás Kárpátalján. Ennek köszönhetően az idős 

embereknek a bevásárlás miatt nem kell elhagyni otthonukat, így kevésbé vannak kitéve a 

fertőzés veszélyének. 

 

Hogyan tovább Felső-Tisza-vidéki magyar szórványoktatás? 
2020. május 13. – Kárpáti Igaz Szó 

A 2020. január 16-án elfogadott általános középfokú oktatásról szóló törvény végérvényesen 

szabályozta az anyanyelvi oktatás helyzetét. Eszerint 2023-tól az általános és középiskolák 

felső tagozataiban csökkenő százalékban engedélyezi a különféle tantárgyak anyanyelven való 

oktatását. Különösen érzékenyen érinti ez a rendelkezés a Felső-Tisza-vidéki 

szórványoktatást, ahol az elmúlt negyed évszázad során sikerült megállítani az asszimilációt, 

s a vegyes családok esetében biztosítani a magyar nyelv színvonalas elsajátítását. Jelenleg a 

Felső-Tisza-vidéken Visken, Aknaszlatinán és Técsőn lehet magyar nyelven középfokú 

képzésben részesülni. Técsőn a Hollósy Simon Középiskola mellett a Técsői Magyar 

Tannyelvű Bentlakásos Líceumban. 

 

Jogsegélyszolgálat, oktatás és tudományos tevékenység 
2020. május 13. – Népújság 

Csóti György jelenleg a Kisebbségi Jogvédő Intézet igazgatója, aki politikus, képviselő, majd 

Horvátországban magyar nagykövet volt. A közéletben mindig a külhoni magyar kisebbségek 

érdekeit tartotta a legfontosabbnak, többek között neki és az általa vezetett intézet odaadó 

munkájának köszönhetően sikerült a napokban összegyűjtenie az egymillió aláírást a Székely 

Nemzeti Tanácsnak. Távinterjúnkban az intézet küldetéséről, muravidéki vonatkozásairól, az 

európai etnikai kisebbségekről beszélgettünk. 
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http://life.karpat.in.ua/?p=14641&lang=hu
https://kiszo.net/2020/05/13/hogyan-tovabb-felso-tisza-videki-magyar-szorvanyoktatas/
https://nepujsag.net/nemzetiseg/8838-jogseg%C3%A9lyszolg%C3%A1lat,-oktat%C3%A1s-%C3%A9s-tudom%C3%A1nyos-tev%C3%A9kenys%C3%A9g.html
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Elektronikus sajtó 

 

Határok nélkül 

2020. május 13. – Kossuth Rádió 

 

Mostantól Trianon hivatalos ünnep – Romániában. A román parlament ma elfogadta azt a 

törvény, amely szerint ezentúl minden évben, az esemény történelmi jelentőségére tekintettel 

– megünneplik június 4-ét. A szónokok hangsúlyozták, hogy szó sincs kisebbségellenességről, 

és ha ezt a román parlamenti képviselő mondja, az minden bizonnyal úgy is van.  

 

Négy felmérés, és azok eredményei  adják az alapját A Kárpátalja mozgásba: társadalmi 

változások és interetnikus viszonyok az Euromajdan után c. kötetnek, amely magyarországi 

és kárpátaljai kutatók közös munkája. A kiadvány a kárpátaljai magyar lakosságot érintő 

problémákat mutatja be, társadalmi-politikai folyamatokat, a kárpátaljai hétköznapokat azon 

olvasók számára, akik szeretnék jobban megismerni a Kárpát-medence ezt régióját vagy 

kárpátaljaiként szülőföldjüket.  

 

15-étől Románia is enyhít az óvintézkedéseken – az erről szóló törvénytervezetet nemrég a 

román államfő is megerősítette. Már a múlt héttől is sok kisebb bolt, étterem részlegesen 

újranyitott. Mások, amelyek eddig takaréklángon működtek,  fontolgatják a teljes visszaállást 

péntektől. Ugyan még sok minden kérdéses, azért a vállalkozók derűlátóak.  

 

Szerbiában a koronavírus-járvány miatt bő másfél hónapon át szigorú, kijárási tilalommal 

járó rendkívüli állapot volt érvényben. A bezártság megviselte a biztos bevétellel nem 

rendelkező szabadúszó színművészeket a Vajdaságban. Színházi élet ugyanis az elmúlt 

hetekben nem volt és egy ideig még biztosan nem is lesz.  

 

Gólyamegfigyelést ajánlanak diákoknak és biológiatanároknak a magyarfenesi gólyakamera 

üzemeltetői. Március utolsó hetében érkezett meg az első gólya, minden bizonnyal Leske, a 

tojó a fenesi fészekbe. Hogy hogyan lehet ebből alternatív tananyag?  

 

 A magyarfenesi gólyafészekbe idén 4 fióka várható, amiről önök is meggyőződhetnek, és a 

továbbiakban hosszan lehet nézegetni Leske és Miska családi életét a clujbird.ro honlapon, 

vagy más gólyapárokat a milvus.ro honlapon. 

 

https://mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth/?date=2020-05-13_18-02-00&enddate=2020-05-13_18-40-00&ch=mr1
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Avatásra készen áll Bethlen Gábor erdélyi fejedelem egész alakos szobra, amelyet 

Marosvásárhely főterén, - az eredeti tervek szerint -  még tavaly novemberben lepleztek volna 

le.  Ez lesz az első olyan magyar vonatkozású, köztéri alkotás, amely a város központjában kap 

helyet. A szobor elkészült,  minden szükséges engedélyt beszereztek, már csak a talapzat 

felállítása maradt hátra. Remélhetőleg a nyár folyamán  végre a szobor avatásra is sor 

kerülhet – mondta Vass Levente parlamenti képviselő. 

 

 


