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Nyomtatott és online sajtó 
 

Értelmetlen román erőfitogtatás 
2020. május 15. – Magyar Hírlap – Veczán Zoltán 

„Erőfitogtatás, kivagyiság – kommentálta a román lépést Potápi Árpád János 

nemzetpolitikáért felelős államtitkár lapunknak, aki szerint száz évvel a történtek után még 

egyet rúgni a – szintén EU- és NATO-tag, szövetséges – egykori vesztes félbe mindenre vall 

Bukarest részéről csak európaiságra nem. Mint kifejtette, badarság Erdély elszakításával 

riogatni, hiszen ezt sem a magyarság számaránya, sem a szándékai nem indokolják. A 

magyarkártyát és ezt a törvényt abszolút belpolitikai célok húzták elő, hogy a meglévő 

problémákról és feszültségekről eltereljék a figyelmet. Továbbá fontos leszögezni, hogy a nem 

túl távoli jövőben két választás is lett volna az országban: egy helyhatósági június közepén és 

egy parlamenti később. A politika rámutatott: a téma Klaus Iohannis három héttel ezelőtti 

durva kirohanásával került megint a közbeszédbe, aki német származása ellenére 

megfeledkezett arról, hogy száz évvel ezelőtt 800 ezer szász és sváb élt Romániában, akikből 

mostanra alig néhány tízezer maradt – mi, magyarok azonban közösségként megmaradtunk, 

és továbbra is meg akarunk maradni.” 

(A teljes cikk megtalálható a Magyar Hírlap 2020. május 15-i számában.) 

 

EMSZ: újra a magyargyűlölet lett a nemzetstratégia Romániában 
2020. május 14. – MTI, maszol.ro, hirado.hu, Krónika 

Az Erdélyi Magyar Szövetség (EMSZ) szerint újra az állampolitika szintjére emelt 

magyargyűlölet lett a nemzetstratégia Romániában. Az Erdélyi Magyar Néppárt (EMNP) és a 

Magyar Polgári Párt (MPP) szövetségre lépésével létrejött politikai szövetség a román 

parlamentben szerdán elfogadott Trianon-törvénnyel kapcsolatban fejtette ki véleményét az 

MTI-hez eljuttatott csütörtöki állásfoglalásában. A Csomortányi István és Mezei János 

társelnökök által jegyzett dokumentum szerint a trianoni békeszerződés dátumát, június 4-ét 

romániai ünnepnappá nyilvánító törvény a magyarság intézményesített megalázása. A 

társelnökök megállapították: a jogszabály "sajnálatos módon illeszkedik az elmúlt hetek 

magyarellenes kirohanásainak sorába". Megütközésüknek adtak hangot amiatt, hogy "újra az 

állampolitika szintjére emelt magyargyűlölet lett a nemzetstratégia Romániában".     

Kijelentették: "A 21. századi Európában érthetetlen és elfogadhatatlan, hogy a román 

parlament egy ilyen sovén, továbbá az ország legnagyobb őshonos népcsoportját és egyik 

legfontosabb kereskedelmi partnerét, Magyarországot egyaránt megalázó törvényt fogad el". 

Az EMSZ vezetői szerint a törvény arra kötelezi az Erdélyben élő magyar és székely 

közösséget, hogy megünnepeljék nemzetük legtragikusabb történelmi eseményét. "Tegyük 

világossá: magyarok vagyunk, ezért június 4-én gyászolunk, illetve visszafogottan emlékezünk 

meg a nemzeti összetartozás napjáról. Magyarok vagyunk, tehát nem ünnepelünk" - áll a 

dokumentumban. 

 

 
V

e
ze

tő
 h

ír
e

k
 

https://www.maszol.ro/index.php/belfold/126761-emsz-a-magyarellenesseg-az-uj-roman-nemzetstrategia
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Tiltakozik a román Trianon-törvény ellen a Fidelitas 
2020. május 14. – MTI, Krónika 

A Fidelitas követeli, hogy a román államfő ne írja alá a bukaresti parlament által szerdán 

megszavazott „gyalázatos Trianon-törvényt”. Az MTI-hez eljuttatott közleményében a Fidesz 

ifjúsági társszervezete azt írta: Romániában hamarosan választás lesz, s „ahogy azt ilyenkor 

megszokhattuk, előkerül a magyar kártya”. Úgy fogalmaztak: a román politikai elit azonban 

valamennyi alkalommal bizonyítja, hogy „mindig van lejjebb”. Emlékeztetnek, a 

magyarellenes hangulat „ismételt gerjesztését” ezúttal Klaus Iohannis román államfő kezdte 

három héttel ezelőtt, a román parlament pedig szerdán elfogadta, hogy a békediktátum 

évfordulója mostantól hivatalos ünnep legyen Romániában. Hangsúlyozták, hogy a Fidelitas 

a leghatározottabban visszautasít minden magyarellenes döntést, nyilatkozatot. 

 

Jogi bonyodalmak a Magyar Unitárius Egyház Vallásszabadság Háza bukaresti 
fiókjának létrehozása körül 
2020. május 14. – MTI, Krónika 

Jogi bonyodalmak késleltetik a Magyar Unitárius Egyháznak azt a tervét, hogy Bukarestben 

egy székházat létesítsen, amelyet gyülekezeti célokra használhat, amelyben vendégszobák is 

lennének, és amelyben helyet kapna a kolozsvári Vallásszabadság Háza bukaresti fiókja is. A 

bukaresti kormány csütörtöki ülésén fogadott el egy határozatot, amelynek értelmében 

visszavették a Magyar Unitárius Egyháztól annak a bukaresti belvárosi ingatlannak a 

használati jogát, amelyet a román állam 2018-ban szintén egy kormányhatározattal adott át 

neki ingyen 49 évre. Ez utóbbi határozatnak a hátteréről Gyerő Dávid, az unitárius egyház 

főjegyzője az MTI-nek elmondta: 2018-ban a Viorica Dăncilă volt szociáldemokrata 

miniszterelnök vezette kormány fogadta el a Romániai Magyar Demokrata Szövetség 

(RMDSZ) közbenjárásával. A főjegyző reményét fejezte ki, hogy nyáron már új ingatlant jelöl 

ki a román állam az unitárius egyház számára. Az MTI kérdésére elmondta: a bukaresti 

fejlesztés nem szerepel a magyar állam által támogatott beruházások között. 

 

Németh Zsolt: A román Trianon-törvény a legújabb provokáció, de 
felhatalmazás is a magyaroknak az emlékezésre  
2020. május 14. – PestiSrácok – Huth Gergely  

Iohannis nem lehetne most Románia elnöke és nem létezne az a Nagyszeben sem, amelynek 

polgármestere lehetett, ha II. András királyunk nyolcszáz éve nem biztosít autonómiát a 

szászoknak – mondta a legutóbbi Polbeatben Németh Zsolt, az Országgyűlés külügyi 

bizottságának fideszes elnöke, akit arról is kérdeztünk: egy kegyelmi pillanatra hogyan 

sikerült “rendes magyart” faragnia Gurmai Zitából, Molnár Gyulából, Mesterházy Attilából és 

Brenner Kolomanból, akik hétfőn a kormánypárti többséggel együtt megszavazták a külügyi 

bizottság Iohannis magyarellenes uszítását elítélő nyilatkozatát. Németh Zsolt – aki egyben a 

Fidesz és a Bálványosi Nyári Szabadegyetem alapító tagja, s három évtizede a párt 

külpolitikusa – Stefka István és Huth Gergely kérdéseire felidézte: Andreanumnak hívják azt 

a kiváltságlevelet, amellyel II. András királyunktól 1224-ben autonómiát kaptak az Erdélybe 
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bevándorló szászok, hogy megmaradhassanak. Ehhez képest igencsak gyomorforgató, hogy a 

magyar autonómia elleni támadás öklévé vált Klaus Iohannis államelnök, aki szász 

származása ellenére románabb a románnál, még a német nevét is megváltoztatta 

(Johannisról). 

 

Milliárdos tajvani üzletembertől kapott arcmaszkokat az RMDSZ a magyar 
kormány közvetítésével 
2020. május 14. – MTI, Krónika, transindex.ro, maszol.ro, Nyugati Jelen 

Tajvani magánadományozótól kapott egymillió egyszer használatos maszkot az új típusú 

koronavírus elleni védekezéshez az RMDSZ – közölte csütörtöki hírlevelében a szövetség. Az 

adomány a magyar kormány segítségével jutott el Romániába. Az RMDSZ közölte: a 

segélyszállítmányból a záróvizsgákra készülő nyolcadikos és 12-es diákoknak és tanáraiknak, 

erdélyi idősotthonok lakóinak, a Caritas Alapítvány, a Diakónia Alapítvány és a Szent Ferenc 

Alapítvány munkatársainak, az utóbbi gondozásában levő gyermekeknek, valamint erdélyi 

kórházaknak, önkormányzatoknak és egyházaknak juttatnak. Az RMDSZ Frank Liu 

adományozónak, és a magyar kormánynak köszönte meg az adományt. 

 

Nem hatott a premontreiek panasza, folytatja a per tárgyát képező épületek 
bontását a nagyváradi önkormányzat 
2020. május 14. – Krónika 

Nem hatotta meg a premontrei rend panasza a nagyváradi polgármesteri hivatal jogászait. A 

városháza annak ellenére folytatja a bontási munkálatokat a Voința sportpályán, hogy a rend 

képviselői jelezték: ezek illegálisak, hiszen a terület per tárgya. A városháza jogi osztálya egy 

hónappal a panasz benyújtása után válaszolt a rend képviselőinek, miszerint a bontási/építési 

munkálatok törvényesek, a kifogásnak nincs jogi alapja. 

 

Az erdélyi magyar népesség számát és arányát bemutató interaktív térképet 
készített az Erdélystat  
2020. május 14. – transindex.ro, maszol.ro, Nyugati Jelen, Krónika 

Régiók, megyék, települések szintjén ismerteti az erdélyi magyar népesség számát és arányát, 

az az interaktív térkép és adattár, amelyet ma tett közzé az Erdélystat. Az adatvizualizációban 

a teljes és a magyar nemzetiségű lakosságra vonatkozó adatok településméret és év szerint is 

szűrhetők, térkép, táblázatok és diagramok segítik a gyors áttekinthetőséget. A legutóbbi négy 

népszámlálás eredményeit bemutató felület hasznos társadalmi önismereti gyakorlat lehet a 

jelenlegi online oktatásban is. Az adatok forrását az 1997-es, 1992-es, 2002-es és 2011-es 

népszámlálások hivatalos eredményei képezik, ezek a jelenlegi településszerkezethez (városok 

és községek) vannak igazítva. 
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Az ActiveWatch azt kéri Johannistól, hogy ne írja alá a Trianon-törvényt  
2020. május 14. – MTI, transindex.ro, hirado.hu 

Az újságírók, a sajtó- és a szólásszabadság mellett álló ActiveWatch Egyesület aggodalmát 

fejezte ki a május 13-án elfogadott "Trianon-törvény" miatt, és arra bátorítják az elnököt, 

hogy utasítsa el annak elfogadását. "Egy olyan szervezetként, amely a felelősségteljes 

kommunikációért küzd, úgy véljük, hogy a megszavazott törvény mérgező hatású a 

társadalom számára, egyetlen következménye pedig a román állampolgárok közötti 

nacionalista feszültségek keltése lesz" - írják közleményükben. 

 

EMSZ: a magyarellenesség az új román nemzetstratégia  
2020. május 14. – MTI, maszol.ro, hirado.hu, Krónika 

Az Erdélyi Magyar Szövetség a román pártok újabb szélsőségesen magyarellenes lépésének 

tartja, hogy a parlament június 4-ét, a trianoni kényszerszerződés aláírásának napját 

romániai ünnepnappá nyilvánította szerdán. Az Erdély Magyar Néppárt (EMNP) és a Magyar 

Polgári Párt (MPP) koalíciójaként létrehozott EMSZ közleményében úgy értékeli: „A törvény 

nyilvánvaló célja az erdélyi és az összmagyarság intézményesített megalázása a békeparancs 

megkötésének százéves évfordulóján.” A szövetség két társelnöke, Csomortányi István 

EMNP-elnök és Mezei János MPP-elnök szerint a döntés az elmúlt hetek magyarellenes 

kirohanásainak sorába illeszkedik.  

 

Csíkszereda készül az újraindulásra: fokozatosan indul be az élet a városban 
2020. május 14. – maszol.ro, szekelyhon.ro 

Felkészültek Csíkszereda iskolái a júniusi felkészítők és az azokat követő vizsgák 

megtartására. Újranyílnak a város kiskereskedelmi központjai, és elindul a városi 

tömegközlekedés is június 1-től. Az önkormányzat fenntartásában levő kulturális 

intézmények és a városi sportklub is újraindítják tevékenységeiket. Minderről Ráduly Róbert 

polgármester számolt be a városi katasztrófavédelmi bizottság csütörtöki ülését követően.  

 

64 ezer egészségügyi maszkból álló adomány érkezett Háromszékre  
2020. május 14. – maszol.ro 

Az RMDSZ kérésére, a magyar kormány jóvoltából egymillió maszkból álló tajvani 

magánadomány érkezett Erdélybe, ebből 64 ezer egyszer használatos egészségügyi maszkot 

hoztak Háromszékre. Tamás Sándor az RMDSZ háromszéki elnöke rámutatott: „először 

mindig Bukaresttől kérünk segítséget, hiszen oda fizetünk adót, de ha a román állam nem 

tudja, vagy nem akarja megoldani kéréseinket, akkor igyekszünk megoldani gondjainkat. 

Emellett mindig számíthatunk a magyar kormányra és barátainkra. Köszönjük Magyarország 

kormányának és a tajvani magánadományozónak - Frank Liunak - az Erdélybe küldött 

egymillió maszkot” - mondta Tamás Sándor.  
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„Kiszabadítanák” az igehirdetést 
2020. május 15. – Krónika 

Már alig várják, hogy ne csak a világháló közvetítésével „találkozhassanak” híveikkel az 

erdélyi magyar történelmi egyházak vezetői, papjai, így sok felekezetben már most vasárnap 

lehetnek misék, istentiszteletek, amennyiben az ígéretekhez híven a kormány erre lehetőséget 

ad. Vannak olyan egyházak is, akik még nem térnének át az online-ról a szabadtéri 

igehirdetésre.   

 

Járványkezelés Trianon-komplexussal 
2020. május 15. – Balogh Levente – Krónika 

A Krónika vezércikke szerint „a román politikum megint csak nem talált jobb elfoglaltságot 

annál, hogy a magyarokat provokálja. Persze láttunk már hasonlót az elmúlt hetekben: Klaus 

Iohannis államfő is talált időt arra, hogy uszítson egyet az erdélyi magyar közösség és 

Magyarország ellen, amikor azzal vádolta a Szociáldemokrata Pártot (PSD), hogy el akarja 

adni a magyaroknak Erdélyt. Egyértelmű, hogy az autonómia, a magyarok és a PSD elleni 

uszítással Iohannis a kormány pocsék teljesítményéről próbálta elterelni a figyelmet. Mint 

ahogy az is egyértelmű, hogy a teljes román politikai elit is tökéletes hozzá nem értésről, 

cinizmusról és aljasságról tett tanúbizonyságot, amikor a járványhelyzet kellős közepén képes 

volt elővenni és megszavazni a Trianon-törvényt”. 

 

Az összetartást erősítő társadalmi program elindítása most mindennél 
fontosabb! 
2020. május 14. – Felvidék Ma 

A Szövetség a Közös Célokért (SZAKC) társulás kiterjedt tevékenységei közül a jelenlegi 

helyzetben indokoltnak tartja előtérbe helyezni a társadalom erősítését szolgáló programokat. 

Ezek közül a világjárvány időszakában különösen fontos támaszt jelent a Szlovákiában élő 

magyar közösség számára a társulás által 2016-ban elindított Felvidéki Lelki Elsősegély 

Telefonszolgálat (FLET). Gubík László, a SZAKC alelnöke a szolgálat működésével 

kapcsolatban megjegyezte, hogy a széttöredezett felvidéki magyar közösségnek égető 

szüksége van a kohézióra, ezért szükséges egy jó példákra és működő modellekre épülő 

modern társadalmi program felépítése, amely a szociális érzékenységet a keresztény 

értékekkel párosítja. „A Szövetség a Közös Célokért alakulása óta élen jár a társadalom 

szöveteinek összekapcsolásában, és ez a küldetés a nemzeti összetartozás, egy váratlan 

világjárvány és egy újabb összfelvidéki választási kudarc évében még inkább aktuális” – 

mondta Gubík. 

 

Stagnál vagy emelkedik a beíratott elsősök száma a nyelvhatár városaiban 
2020. május 14. – Új Szó 

Évek óta nagyjából ugyanannyi elsőst íratnak magyar iskolába Galántán és Diószegen, 

Szencen viszont jócskán emelkedett a tanulók létszáma az alapiskolában. Az elmúlt tíz évben 
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általában jóval kevesebb gyereket íratnak magyar iskolába a magyar nemzetiségű szülők, 

mint amennyi a magyarok létszáma ezekben a városokban. Galántán 43 gyereket írattak be 

idén, tudatta Oláh Hajnalkától, a Kodály Zoltán Alapiskola igazgatójától. „Az elsősök száma 

valamivel több lesz, mint tavaly volt, de szeptemberig változhat. Nyolcan kértek halasztást, 

pontos számot csak a tanév megkezdése előtt fogunk tudni. Az utóbbi években átlag 40 

elsőssel kezdjük a tanévet. Hozzá kell tenni, hogy csupán a tanulóknak körülbelül a fele 

galántai, a többiek a környező falvakból járnak ide, elsősorban Taksonyról és Kajalról, ahol 

már nincs magyar iskola, de olyan helyekről is jönnek, ahol van” – fogalmazott Oláh 

Hajnalka. 

 

Az elszlovákosodó Vágsellyén kiválóan helytáll a magyar iskola 
2020. május 14. – Ma7.sk 

Sikeres beíratási folyamatot könyvelhet el a vágsellyei Pázmány Péter Alapiskola. A jól 

teljesítő városi intézmény a környező falvakban is vonzóvá és elismertté vált. Az igazgatónő 

szerint a minőségi oktatás döntő alapját a jó pedagógusgárda és a lehetőségek színes kínálata 

képzi. A jó munka gyümölcse látszik beérni a vágsellyei Pázmány Péter Alapiskolában. Az 

intézményben folyó minőségi oktató-nevelő munka és lukratív szakköri tevékenységek egyre 

vonzóbbá teszik a járási város egyetlen magyar tannyelvű iskoláját a városban élő 

szórványmagyarság, de a környező településekben lakók számára is. Vágtornócról és 

Vághosszúfaluról természetszerűleg ide íratják a gyerekeket, hiszen az említett falvakban 

nincs magyar iskola és óvoda, de a városi iskolába érkeznek gyerekek olyan környező 

településekről is, ahol van helyi magyar intézmény. 

 

Túljelentkezés a komáromi Csillag Óvodában és Bölcsődében 
2020. május 14. – Ma7.sk 

Tavaly szeptembertől a komáromi Szövetkezet utcában működik a református Csillag Óvoda 

és Bölcsőde, amely a magyar kormány Kárpát-medencei Óvodafejlesztési Programjának, 

támogatásának köszönhetően épült meg. A véget ért idei beíratás adatai is bizonyítják: 

növekvő érdeklődés mutatkozik az oktatási intézmény iránt. Fazekas László, a Szlovákiai 

Református Keresztyén Egyház püspöke korábban hangsúlyozta: az új intézménybe a 

református kicsiken kívül szeretettel várják a katolikus, evangélikus és ateista családok sarjait 

is, ám el kell fogadniuk a „Csillag“ által kínált irányvonalat. Ott ugyanis a keresztyén 

értékrend alapján egészséges nemzettudatra próbálják nevelni a gyerekeket, ekképp is segítve 

magyarságunk, magyar iskoláink megmaradását. A nemrég lezajlott óvodai beíratás során a 

túljelentkezés örvendetes tényével szembesültek. 

 

Orbán Viktor ma Belgrádba látogat 
2020. május 15. – Pannon RTV 

A magyar miniszterelnök Aleksandar Vučić szerb elnökkel találkozik 11 órakor a szerb elnök 

főtitkárságának épületében. A szerb elnök és a magyar miniszterelnök a megbeszélés után 
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https://ma7.sk/oktatas/az-elszlovakosodo-vagsellyen-kivaloan-helytall-a-magyar-iskola
https://ma7.sk/tajaink/tuljelentkezes-a-komaromi-csillag-ovodaban-es-bolcsodeben
https://pannonrtv.com/rovatok/politika/orban-viktor-ma-belgradba-latogat
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közös sajtótájékoztatót tart, amit a Pannon Televízió holnap élőben közvetít. Az ismétlést a 

20 órai híradó után tekinthetik meg. 

 

Módosultak a határátlépés feltételei 
2020. május 14. – Magyar Szó  

A kormány ma módosította azokat a feltételeket, amelyek a hazai állampolgároknak a 

Szerbiába való belépésére vonatkoznak. A Szerbiába beutazó hazai állampolgárok 

belépésének a beutazás előtt legkorábban 72 órával elvégzett negatív PCR-teszt lesz a 

feltétele. Ha valaki nem végeztette el a tesztet, annak 14 napos házi vesztegzárba kell 

vonulnia, de ha ennek ideje alatt elismert laboratóriumban elvégezteti a PCR-tesztet, és ez 

negatív lesz, akkor megszakítható az önizoláció. 

 

Elhunyt Szungyi László temerini plébános 
2020. május 15. – Vajdaság MA 

Életének 71., papi szolgálatának 44. évében tegnap este elhunyt főtisztelendő Mgr. Szungyi 

László főesperes, temerini plébános. Verbászon született 1950-ben, vallását gyakorló 

katolikus családban. Filozófiai és teológiai tanulmányait Zágrábban és Rómában végezte. Ez 

utóbbi helyen l976-ban diakónussá szentelték, majd saját kérésére ugyanazon év július 4-én 

szülővárosában, Verbászon pappá szentelték. 

 

Ungváron találkozott Kárpátalja kormányzója Visk és Veléte vezetőivel 
2020. május 14. – karpat.in.ua, Kárpátalja 

Rendkívüli találkozón vitatták meg május 14-én a kormány által elfogadott felháborító 

kistérségi egyesülési tervezetet Visk és Veléte önkormányzatainak vezetői, valamint Olekszij 

Petrov, Kárpátalja újonnan kinevezett kormányzója. A találkozó helyszíne Ungváron a 

Kárpátaljai Megyei Közigazgatási Hivatal volt. A delegáltak elmondták, hogyha a helyzet 

megkívánja, készek elmenni akár Kijevig, és a végsőkig harcolni, kiállni jogaik mellett. A 

delegáció részletesen beszámolt a kormányzónak az eddig megtett Viski kistérség 

kialakításért végzett munkáról. Az önkormányzatok képviselői felháborítónak és 

érthetetlennek tartják, hogy hogyan születhetett egy népakarattal szembemenő tervezet. A két 

község már tavaly  meghatározó lépéseket tett a Visk központú kistérség kialakításáért, ezért 

teljességgel érthetetlenül állnak a kialakult helyzet előtt. 

  

Tiltakozás: Huszthoz csatolná Visket a kistérségekről szóló rendelet 
2020. május 14. – karpat.in.ua, Kárpátalja, karpatalja.ma 

A helyi közösség döntése ellenére a Huszti kistérséghez csatolná Visket a hromadák 

kialakításáról szóló, május 13-án közzétett minisztériumi rendelet. A település vezetői és a 

Kárpátaljai Magyar Kulturális Szervezet Viski Alapszervezete tiltakozik a határozat ellen. Az 

elmúlt évben megtartott lakossági fórumon a helyiek Visk és a szomszédos Veléte egyesítését 

szavazták meg. A kormányrendelet azonban figyelmen kívül hagyta a népakaratot, s mindkét 
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https://www.magyarszo.rs/hu/4299/kozelet/219836/M%C3%B3dosultak-a-hat%C3%A1r%C3%A1tl%C3%A9p%C3%A9s-felt%C3%A9telei.htm
https://www.vajma.info/cikk/vajdasag/25095/Elhunyt-Szungyi-Laszlo-temerini-plebanos.html
http://politic.karpat.in.ua/?p=5679&lang=hu
http://karpat.in.ua/
http://www.karpatalja.ma/karpatalja/kozelet/tiltakozas-huszthoz-csatolna-visket-a-kistersegekrol-szolo-rendelet/
http://karpat.in.ua/
http://karpatalja.ma/


 

 

 

Napi Nemzetpolitikai Sajtószemle – 2020. május 15. 
8 

települést a Huszti kistérséghez csatolta. A karapataljalap.net beszámolója szerint Visk 

polgármestere, Jaroszlav Hajovics Kárpátalja kormányzójához kíván fordulni, hogy 

közbenjárását kérje a helyzet rendezéséhez. 

  

A KMKSZ által hirdetett gyűjtésből az Ungvári Járási Kórház is részesült 
2020. május 14. – karpat.in.ua 

A Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség (KMKSZ) és a „KMKSZ” Jótékonysági Alapítvány 

(JA) által közel két hónapja meghirdetett gyűjtésből május 14-én, csütörtökön az Ungvári 

Járási Kórházba juttattak el egészségügyi védőeszközöket. A közel 60 ezer hrivnya értékben 

vásárolt többször használatos orvosi köpenyeket és respirátorokat a délelőtt folyamán Balogh 

Lívia, a KMKSZ Ungvári Középszintű Szervezetének elnöke, az Ungvári Járási Tanács 

KMKSZ-frakciójának vezetője és Kovács Lóránt, a KMKSZ UKSZ titkára adta át. 

  

Vírushelyzet - áldás vagy átok? Kerekasztal a Kárpátaljai Református Egyház 
szervezésében 
2020. május 14. – karpat.in.ua 

Alfa és Omega. A Kárpátaljai Református Egyház ezzel a címmel szervez kerekasztal 

beszélgetéseket Beregszászon. A sorozattal a szervezők szeretnének segítséget nyújtani a 

híveknek a bezártság, a koronavírus terjedése okozta félelem leküzdésében. A kérdéseket 

online feltett kérdések megoldásában rögtönzött stúdió keretében próbálnak segíteni a 

lelkipásztorok. 

 

A horvát kormány elfogadta a magyar-horvát kisebbségi vegyes bizottság 
ajánlásait 
2020. május 14. – Képes Újság  

Legutóbbi ülésén a horvát kormány döntött a Magyar–Horvát Kormányközi Kisebbségi 

Vegyes Bizottság XV. ülésén fenntartott és elfogadott ajánlások jóváhagyásáról. A kisebbségi 

jogok érvényesítése terén Horvátország komoly partnerre talált Magyarországban, így az 

elmúlt időszakban sorra valósultak meg a vegyes bizottság ülésein elfogadott ajánlások. A 

magyar nemzeti közösség Horvátországban és a horvát nemzeti közösség Magyarországon 

kiemelkedő szintű kisebbségi jogokat élvez. A két állam közötti kiváló kisebbségi 

együttműködés alapjait az 1995-ben Eszéken aláírt kisebbségvédelmi egyezmény fektette le, 

aminek végrehajtását a Kormányközi Kisebbségi Vegyes Bizottság (KVB) irányítja, illetve 

felügyeli. 
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Elektronikus sajtó 

 

Határok nélkül 

2020. május 14. – Kossuth Rádió 

 

„Miközben Magyarország ellen folyamatos boszorkányüldözés zajlik, senkit sem zavar, hogy 

Iohannis elnök szerint gyakorlatilag a kisebbségi jogok bővítése nemzetárulás. Pedig szavai a 

román alkotmány szellemét és a jogállamiságot is sértik” – mondta Vincze Loránt RMDSZ-es 

EP-képviselő azon a mai vitán az Európai Parlamentben, amelyen a magyar kormány 

járványügyi intézkedései voltak terítéken. 

 

„Az összeomlás az újrakezdés esélyét nyújtja. Az már nem kérdés, hogy egységes legyen-e a 

magyar érdekképviselet, a hogyan helyett viszont kezdjük a milyennel! A kabát 

újragombolása helyett pedig gondolkodjunk el a kabát cseréjén is“, írja a Találjuk ki a 

Felvidéket! című elemzésében, az Új Szó napilap hasábjain Mózes Szabolcs, az Összefogás 

elnöke. 

 

A koronavírus-járvány a Rákóczi Szövetség munkáját is az online térbe kényszerítette. Ott 

viszont videókkal segíti a Kárpát-medencei középiskolások online tanulását, és az  idősekről 

sem feledkezett meg. A több, mint 500 Kárpát-medencei szervezetének fiataljait arra kérte, 

segítsék a rászoruló időseket a szűkebb környezetükben. Most pedig  Magyar vagyok 2020 

címmel egy virtuális időkapszulát hoztak létre. 

 

Romániában ma véget ér a szükségállapot, helyébe készenléti helyzetre érvényes szabályokat 

fogadtak el. Lassan visszatér a megszokott élet rendje, de csak módjával. 

 

A szükség állapot helyett a készenléti helyzet sem kedvez a végzős diákoknak.  A ballagási 

ünnepségeket nem tarthatják meg, nincs búcsú az alma matertől. Csak virtuális, ahogy már 

beszámoltunk a csíkszeredai Márton Áron Gimnázium esetében is.  

 

A marosvásárhelyi orvosi egyetemen már hagyományos módon, valós jelenléttel tartják meg 

idén nyáron a felvételi vizsgát: az általános orvosi, a fogorvosi és a gyógyszerészeti karon.  

Erről döntött az intézmény Igazgatótanácsa.  A magyar tagozattal is rendelkező szakokra 

magyarországi jelentkezőket is várnak. A felvételivel és a beiratkozással kapcsolatos friss 

információkról Szilágyi Tibor professzor, az egyetemi szenátus alelnöke beszélt. 

https://mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth/?date=2020-05-14_18-02-00&enddate=2020-05-14_18-40-00&ch=mr1
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Ha nincs a koronavírus-járvány a Partiumi Keresztény Egyetem ezen a héten ünnepelné 

harmincadik születésnapját, a jogelőd Sulyok István Református Főiskola létrehozásának 

kezdeményezésére emlékezve. Az ünneplés egyelőre a virtuális térben folyik, de ami késik, 

nem múlik – mondta el Pálfi József rektor, akit a három évtized legfontosabb 

mérföldköveiről, és az egyetem jelenéről és tervezett jövőjéről is mesélt. 

 

 


