
 

 

 

Napi Nemzetpolitikai Sajtószemle – 2020. május 18. 
1 

Nyomtatott és online sajtó 
 

Magyarország és Szerbia kapcsolatában, jövőjében sok lehetőség és remény 
rejlik még 
2020. május 15. – MTI, Origo, Magyar Hírlap, Magyar Nemzet, PestiSrácok, 888.hu, 

Mandiner, Vajdaság MA, Pannon RTV 

Magyarország és Szerbia kapcsolatában, jövőjében sok lehetőség és remény rejlik még - 

hangsúlyozta Aleksandar Vucic szerb elnök pénteken Belgrádban, miután tárgyalt Orbán 

Viktor magyar miniszterelnökkel. Vucic a két vezető közös sajtótájékoztatóján elmondta: a 

magyar kormányfővel a gazdaság, a sport, a kultúra és a diplomácia területét érintő 

kérdésekről és együttműködési lehetőségekről tárgyaltak. Szó esett a Budapest-Belgrád és a 

Szabadka-Szeged-Baja vasútvonal kiépítéséről, valamint a koronavírus-járvány elmúltát 

követően a gazdaság újraindításáról mindkét országban, illetve arról is, hogyan léphetnek fel 

esetleg a szerb és a magyar cégek közösen a piacon. Rámutatott, hogy a két ország kapcsolatai 

történelmi csúcson vannak az élet minden területén. Mint mondta, hálás Orbán Viktornak, 

amiért néhány évvel ezelőtt volt bátorsága ahhoz, hogy ezeket a kapcsolatokat elkezdje 

építeni. A gazdasági kapcsolatok sem voltak még ilyen jók, tavaly 1,7 milliárd eurós 

kereskedelmi forgalmat bonyolított a két ország, és a koronavírus-járvány ellenére az idei év 

első harmadában további növekedés volt tapasztalható. Aleksandar Vucic köszönetet 

mondott minden magyar befektetésért Szerbiában. Rámutatott, hogy a magyar vállalkozók 

nemcsak a magyar lakta településeken fektetnek be, hanem az ország teljes területén, például 

a dél-szerbiai Ariljében málnafeldolgozóüzemet építettek. 

 

Semjén Zsolt: Csak akkor tudunk megmaradni magyarnak, hogyha minden 
nemzetrész megmarad 
2020. május 17. – Pannon RTV 

Magyarország miniszterelnök-helyettese is üzent a Nemzeti Összetartozás Napja és Trianon 

100. évfordulója alkalmából meghirdetett felhívás kapcsán. Semjén Zsolt magyar 

miniszterelnök-helyettes is üzent a magyar Nemzetpolitikai Államtitkárság „Milyen jó, hogy 

itt vagyunk” felhívása kapcsán, amelyet június 4-e, a nemzeti összetartozás napja alkalmából, 

az erős magyar közösségek és a nemzeti összetartozás éve keretében hirdettek. A fiataloknak 

szóló videópályázat célja a trianoni békediktátum századik évfordulójáról való megemlékezés. 

A felhívás kapcsán Semjén Zsolt azt üzente, azért akarunk megmaradni magyarnak, mert egy 

fantasztikus nyelv, egy heroikus történelem és egy egyedülálló kultúra örökösei vagyunk. 

Semjén Zsolt, miniszterelnök-helyettes, Magyarország: „Csak akkor tudunk megmaradni 

magyarnak, hogyha minden nemzetrész megmarad. Mert ha eltűnne az erdélyi vagy a 

felvidéki magyarság, akkor az egyetemes magyarság csonkulna meg. Ezért tehát, hogy 

megmaradhassunk magyarnak, minden nemzetrésznek meg kell maradni, és így tudjuk 

megőrizni azt a csodálatos értékgazdagságot, amit magyarságnak nevezünk, magunknak, és 

ajándékként fölmutatni az egyetemes emberiségnek. Ez a mi küldetésünk.” 
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https://pestisracok.hu/szerb-elnok-magyarorszag-es-szerbia-kapcsolataban-jovojeben-sok-lehetoseg-es-remeny-rejlik-meg/
https://pestisracok.hu/szerb-elnok-magyarorszag-es-szerbia-kapcsolataban-jovojeben-sok-lehetoseg-es-remeny-rejlik-meg/
https://pannonrtv.com/rovatok/politika/semjen-zsolt-csak-akkor-tudunk-megmaradni-magyarnak-hogyha-minden-nemzetresz
https://pannonrtv.com/rovatok/politika/semjen-zsolt-csak-akkor-tudunk-megmaradni-magyarnak-hogyha-minden-nemzetresz
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Az MKP egyeztetésre hív mindenkit a népszámlálással kapcsolatban 
2020. május 15. – Ma7.sk, Felvidék Ma, Körkép 

Csütörtökön tanácskozott a Magyar Közösség Pártja Ügyvivő Testülete, amely nyilatkozatban 

foglalt állást az egységes magyar képviselet megteremtésének szükségessége mellett. „Az 

MKP elengedhetetlenül fontosnak tartja a folyamatos kapcsolattartást a felvidéki magyar 

közösséggel, az anyaországgal, és a többi, határon túli magyar közösséggel is. A magyar-

magyar kapcsolatokban továbbra is az anyaország kormányával, annak pártjaival és az 

össznemzeti civil szervezetekkel folytatjuk és fejlesztjük eddigi együttműködésünket“ – áll a 

párt közleményében. Leszögezik, továbbra is feladatuknak tartják, hogy a szlovák kormány 

kisebbségi vonatkozású megnyilvánulásaival kapcsolatban állást foglaljanak, illetve hogy a 

Dél-Szlovákiát is érintő kormánydöntésekhez szakértői véleményeket és javaslatokat 

fogalmazzanak meg. 

 

Lomnici: az erdélyi magyarság sorsa nem érdekli az Európai Bizottságot 
2020. május 16. – MTI, Origo, Demokrata, PestiSrácok, Erdély.ma 

Az őshonos magyar kisebbség jogait nem tartják tiszteletben és az erdélyi magyarság sorsa 

nem érdekli az Európai Bizottságot és a parlamentet - írta idősebb Lomnici Zoltán, az Emberi 

Méltóság Tanácsának elnöke a Fejér László Ödön RMDSZ-es szenátorral közösen jegyzett 

cikkében az erdely.ma honlapon. A pénteki keltezésű - Az Európai Unió tehetetlensége miatt 

szintet lépett Romániában a magyarellenesség címmel megjelent - írásban az áll, Klaus 

Iohannis román államfő magyarellenes kirohanásai mozgósították a román politikai pártokat 

és a román nacionalista mozgalmakat, és aki nem hajlandó részt venni a jogsértő 

hangulatkeltésben, azt hazaárulónak kiáltják ki. A magyar nemzeti kisebbség érdekeit védő 

csekély számú jogszabály hátrányos tartalmú módosítását szorgalmazzák és nem tudni, hogy 

ez a folyamat mikor ér véget. A magyar Országgyűlés nemzeti összetartozást szolgáló 

határozatára válaszul a román Szociáldemokrata Párt kezdeményezésére elfogadták azt a 

törvényt, amely évről-évre lehetővé teszi az igazságtalan trianoni paktum megünneplését, a 

magyarság provokálását - olvasható a cikkben. 

 

A Hargita megyei románok is képviseltethessék magukat a parlamentben - kérik 
a PSD, PNL, ALDE, Pro Románia megyei vezetői  
2020. május 15. – transindex.ro 

Online petícióban kéri a Hargita megyei Szociáldemokrata Párt (PSD), a Nemzeti Liberális 

Párt (PNL), a Demokraták és Liberálisok Szövetségének (ALDE) az elnökei, valamint a Pro 

Románia Hargita megyei koordinátora, hogy úgy módosítsák a választási törvényt, hogy a 

Hargita megyei román nemzetiségűeknek is legyen képviselete a román parlamentben. Az 

online petíció kezdeményezői szerint a megyében élő román nemzetiségű állampolgárok a 

jelenlegi választási törvény miatt a megye megválasztott magyar tisztségviselőitől függnek. 
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https://ma7.sk/aktualis/az-mkp-egyeztetesre-hiv-mindenkit-a-nepszamlalassal-kapcsolatban-reakciokkal-frissitve
https://www.origo.hu/nagyvilag/20200516-az-erdelyi-magyarsag-sorsa-nem-erdekli-az-europai-bizottsagot.html
https://itthon.transindex.ro/?hir=59906&a_hargita_megyei_romanok_is_kepviseltethessek_magukat_a_parlamentben__kerik_a_psd_pnlalde_pro_romania_megyei_vezetoi
https://itthon.transindex.ro/?hir=59906&a_hargita_megyei_romanok_is_kepviseltethessek_magukat_a_parlamentben__kerik_a_psd_pnlalde_pro_romania_megyei_vezetoi
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Úgy érzik, hogy ők „el vannak felejtve” és „peremre vannak szorítva”, éppen ezért eljött az 

ideje, hogy „hallassák a hangjukat”.  

 

Szilágy megyében is szétosztották az RMDSZ által kapott maszkok egy részét  
2020. május 15. – maszol.ro 

Szilágy megyébe is jutott abból az egymillió maszkból, amelyet az RMDSZ kapott egy tajvani 

felajánlótól a magyar kormány közvetítésével a koronavírus-járvány elleni védekezésre. A 

szükségleteket figyelembe véve, minden megyei RMDSZ szervezet eldöntötte, hogy iskolák, 

civil szervezetek, szociális és egészségügyi intézmények vagy helyi hatóságok részesüljenek az 

adományból.  

 

Kolozs megyében 59 ezer maszkot osztottak szét a végzős diákok között  
2020. május 15. – maszol.ro 

Az RMDSZ közreműködésével, Romániába érkezett sebészeti maszk-adományból Kolozs 

megye tanintézményeiben 59 ezer maszkot osztottak szét a megyei szervezet tisztségviselői. 

Megyeszerte 34 olyan iskolába juttattak el maszkokat, ahol magyar tagozatos nyolcadik, 

valamint 12. osztály működik. Ezzel az adománnyal több mint kétezer, magyar és román 

gyereknek, illetve oktatóiknak segít a szervezet abban, hogy a kisérettségire, valamint az 

érettségire a felkészülés biztonságos körülmények között történjen, olvasható a Kolozs 

megyei RMDSZ közleményében.  

 

Július végéig lehet jelentkezni a Nyilas Misi ösztöndíjprogramra  
2020. május 15. – maszol.ro 

A Nyilas Misi Tehetségtámogató Egyesület meghirdette a kedvezőtlen környezetben élő és 

anyagi gondokkal küszködő családok tehetséges gyermekeinek támogatására kidolgozott 

ösztöndíjprogramját. A pályázatokat július 31-ig várják.   

 

36-ra nőtt a Hargita megyei koronavírus-fertőzöttek száma 
2020. május 15. – maszol.ro, transindex.ro, szekelyhon.ro 

Hivatalosan is megerősítették Ráduly Róbert csíkszeredai polgármester, valamint Borboly 

Csaba, Hargita Megye Tanácsának elnöke péntek reggeli közlését, miszerint jelentősen 

megnövekedett a megyében az igazolt koronavírusos fertőzések száma. Az országosan közölt, 

majd a prefektusi hivatal által is megerősített adatok szerint az elmúlt 24 órában 11 új 

személy produkált pozitív tesztet. 

 

Zatykó Gyula: Két és fél év múlva autópályán utazhatunk Budapestig 
2020. május 16. – Bihari Napló 

Nagyvárad nemcsak országos jelentőségű turisztikai övezetté lépett elő az elmúlt napokban, 

de infrastruktúrája is korszerűsödött, könnyebben lehet megközelíteni a várost Kolozsvár 

irányából – összegezte a Bihari Naplónak adott interjújában Zatykó Gyula. A polgármesteri 
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https://www.maszol.ro/index.php/tarsadalom/126810-szilagy-megyeben-is-szetosztottak-az-rmdsz-altal-kapott-maszkok-egy-reszet
https://www.maszol.ro/index.php/tarsadalom/126836-kolozs-megyeben-59-ezer-maszkot-osztottak-szet-a-vegz-s-diakok-kozott
https://www.maszol.ro/index.php/tarsadalom/126845-julius-vegeig-lehet-jelentkezni-a-nyilas-misi-osztondijprogramra
https://www.maszol.ro/index.php/tarsadalom/126820-36-ra-n-tt-a-hargita-megyei-koronavirus-fert-zottek-szama
https://www.erdon.ro/kozelet/helyi-kozelet/zatyko-gyula-ket-es-fel-ev-mulva-utazhatunk-autopalyan-budapestig-2836647/
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tanácsadótól azt is megtudták, mi szükséges ahhoz, hogy autópályán juthassunk el a 

belvárosból Budapestre. 

 

Pásztor Sándor: Fejlesztjük közösségi épületeinket 
2020. május 16. – Bihari Napló 

Európai uniós forrásból hoz létre modern kulturális központot a Bihar Megyei Tanács magyar 

vezetése és a Várad kulturális folyóirat Nagyvárad-Velencén, átalakítva a római katolikus 

kultúrházat. Pásztor Sándor, a Bihar Megyei Tanács RMDSZ-es elnöke nyilatkozott a Bihari 

Naplónak adott eheti interjújában a beruházásról. 

 

54-re emelkedett a fertőzöttek száma Hargita megyében 
2020. május 16. – szekelyhon.ro 

Továbbra is háromszáz alatt van az újonnan regisztrált fertőzöttek száma országszinten, az 

elmúlt 24 órában 267 nyilvántartásba vett esettel 16 704-re emelkedett a koronavírussal 

fertőződtek száma. Hargita megyében 18 esettel ugrott meg az esetszám, a hivatalos adatok 

szerint már 54 fertőzöttet tartanak nyilván. 

 

Feszültségek a román-magyar határon Nagylaknál: újabb két határátkelőt 
nyitottak meg  
2020. május 16. – maszol.ro 

Feszültté vált a helyzet az óriási torlódás miatt szombaton a magyar-román határon a 

nagylaki országúti határátkelőnél (Nagylak I), ezért a román hatóságok kénytelenek voltak 

megnyitni estére a személyforgalom előtt a Nagylak II autópálya-határátkelőt és a borsi 

határátkelőt is.  

 

Gazdasági visszaesés: Székelyföld a középmezőnyben 
2020. május 17. – szekelyhon.ro 

A székelyföldi megyékben 15 és 16 százalék közötti GDP-visszaesésre lehet számítani a 

második negyedévben a Babeș–Bolyai Tudományegyetem kutatói szerint, akik az országos 

mellett megyei bontásban is megbecsülték a koronavírus-járvány gazdasági hatásait.  

 

Antal Árpád és Tamás Sándor szerint a kormánynak „egyéjszakás kaland” az 
ország sorsa 
2020. május 17. – szekelyhon.ro, Krónika 

A szükségállapot alatt egyértelműen kiderült, hogy államreformra van szükség Romániában, 

hiszen a járványhelyzetben felszínre került az elmúlt 30 esztendő közpolitikáinak a kudarca – 

véli Sepsiszentgyörgy polgármestere és Kovászna Megye Tanácsának elnöke. Antal Árpád 

Sepsiszentgyörgy polgármestere és Tamás Sándor Kovászna Megye Tanácsának elnöke 

pénteken értékelték az elmúlt két hónap történéseit, vázolva a következő időszak 

megváltozott prioritásait. 
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https://www.erdon.ro/kozelet/helyi-kozelet/pasztor-sandor-fejlesztjuk-kozossegi-epuleteinket-2836668/
https://szekelyhon.ro/aktualis/54-re-emelkedett-a-fertozottek-szama-hargita-megyeben
https://www.maszol.ro/index.php/tarsadalom/126886-feszultsegek-a-roman-magyar-hataron-nagylaknal-ujabb-ket-hataratkel-t-nyitottak-meg
https://www.maszol.ro/index.php/tarsadalom/126886-feszultsegek-a-roman-magyar-hataron-nagylaknal-ujabb-ket-hataratkel-t-nyitottak-meg
https://szekelyhon.ro/aktualis/gazdasagi-visszaeses-szekelyfold-a-kozepmezonyben
https://szekelyhon.ro/aktualis/antal-arpad-es-tamas-sandor-szerint-a-kormanynak-begyejszakas-kalandr-az-orszag-sorsa
https://szekelyhon.ro/aktualis/antal-arpad-es-tamas-sandor-szerint-a-kormanynak-begyejszakas-kalandr-az-orszag-sorsa
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Fokozatosan térnek át az erdélyi magyar egyházak a szabadtéri misékre, 
istentiszteletekre 
2020. május 17. – Krónika 

Jóváhagyta az erdélyi magyar történelmi egyházak többsége a szabadtéri istentiszteletek, 

misék megtartását, amelyre a veszélyhelyzet pénteki kihirdetése nyomán immár lehetőséget 

biztosítanak a hatóságok. Számos erdélyi gyülekezetben már a hétvégén felhagytak az online 

istentisztelettel, és a templomkertben tartották meg a szertartást a védőmaszkban, egymástól 

kellő távolságra tartózkodó hívek számára.  

 

Német lap: Iohannis nem érdemli meg a Nagy Károly-díjat az uszítása miatt  
2020. május 17. – maszol.ro 

Egész oldalas összeállításban bírálja a Frankfurter Allgemeine Zeitung a román államfőt az 

Erdélyi „kiárusításával” kapcsolatos kirohanása miatt. A lap következtetése az, hogy Klaus 

Iohannis nem érdemli meg az európai értékek védelméért járó, rangos Nagy Károly-díjat. Az 

összeállítást szemléző G4media.ro emlékeztet, hogy korábban már három, német nyelvű 

tekintélyes lapban jelentek meg a román államfőt a magyarok elleni uszításáért elmarasztaló 

írások. A Der Spiegel után a svájci Neue Zurcher Zeitung és a Deutsche Welle is bírálta emiatt 

Iohannist. 

 

Őry Péter: A 2021-es népszámlálás közös ügyünk 
2020. május 15. – Ma7.sk 

A Magyar Közösség Pártja május végére tárgyalóasztalhoz szólít minden releváns országos 

politikai és társadalmi szervezetet a közelgő népszámlálással kapcsolatban. Őry Péter szerint 

kiemelten fontos, hogy a jövőre esedékes népszámlálás eredményei valós értékeket 

tükrözzenek. Az MKP Országos Tanácsának elnökét a koronavírus-járvány miatt megnehezült 

Kárpát-medencei magyar-magyar együttműködésről is kérdezték. “Ha mérlegre tesszük az 

1990 óta eltelt három évtizedet, érthetővé válik a felvidéki magyarok csalódottsága, 

kiábrándultsága. Húsz év alatt, az utolsó népszámlásig, 2011-ig, 120 ezer magyar tűnt el a 

Felvidékről. Nyugodtan mondhatom, változatlanul kutyaszorítóban van a felvidéki 

magyarság, a szlovák nemzetállam harminc év alatt szinte tapodtat sem engedett a közösségi 

jogaink biztosítása irányában. A belső viták, a megosztottság csak tovább fokozza a felvidéki 

magyarok kiábrándultságát.” 

 

Kárpát-medencei távoktatási körkép kihívásokkal és kérdőjelekkel 
2020. május 15. – Felvidék Ma 

A koronavírus-járvány miatt kialakult helyzet jelentős változásokat eredményezett az oktatás 

területén. Immár két hónapja távoktatás formájában zajlik az ismeretátadás. Az elmúlt hetek 

eredményeiről és tapasztalatairól szólt a Kárpát-medencei távoktatási körkép című online 

beszélgetés.  A szerdai szakmai megbeszélésen a Szlovákiai Magyar Pedagógusok 

Szövetségének képviselője mellett vajdasági, erdélyi, horvátországi és szlovéniai kollégái 
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https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/fokozatosan-ternek-at-az-erdelyi-magyar-egyhazak-a-szabadteri-misekre-istentiszteletekre
https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/fokozatosan-ternek-at-az-erdelyi-magyar-egyhazak-a-szabadteri-misekre-istentiszteletekre
https://www.maszol.ro/index.php/kulfold/126907-nemet-lap-iohannis-nem-erdemli-meg-a-nagy-karoly-dijat-az-uszitasa-miatt
https://ma7.sk/aktualis/ory-peter-a-2021-es-nepszamlalas-kozos-ugyunk
https://felvidek.ma/2020/05/karpat-medencei-tavoktatasi-korkep-kihivasokkal-es-kerdojelekkel/
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osztották meg az észrevételeiket. Kárpát-medence-szerte működnek magyar 

pedagógusszövetségek, a szervezetek több szálon együttműködnek, kölcsönösen részt vesznek 

egymás jelentősebb rendezvényein. Emellett a tapasztalatcserére és a vélemények 

kibontakoztatására is lehetőséget teremtenek. 

 

Három évtizede a felvidéki magyar iskolák szolgálatában 
2020. május 16. – Felvidék Ma 

A Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége az első közgyűlésre emlékezve május 16-án egy 

emlékülésen idézte volna fel a 30 évvel ezelőtti indulást, a kezdeteket, a folyamatos fejlődést, 

a jelenkort. „Sajnos az élet átírta a forgatókönyvet, és a személyes találkozás helyett a virtuális 

teret kellett választanunk. Reméljük, az évforduló kapcsán hamarosan megjelenő 

emlékkönyvvel, a felvillanó képekkel, emlékek felidézésével kifejezhetjük tiszteletünket, 

köszönetünket mindazoknak, akik szövetségünk tagjaiként, tisztségviselőiként folyamatosan 

a magyar iskolák érdekében munkálkodnak immár három évtizede” – fogalmazott az 

évforduló kapcsán Fekete Irén, a szövetség jelenlegi elnöke. 

 

Május végén új elnöke lehet a Hídnak: Sólymos ellenjelölt nélkül marad? 
2020. május 16. – Ma7.sk, bumm.sk 

Eddig egyedül Sólymos László jelentkezett be az elnöki székért – és nagyon úgy tűnik, hogy ez 

így is marad a Híd tisztújító közgyűléséig. Egy ideje nagy a csend, és mintha megállt volna az 

élet a Híd háza táján: se egy nyilatkozat, se egy állásfoglalás. A párt honlapján található Hírek 

rovatban az elmúlt két hónapból mindössze két bejegyzés olvasható. Annyi biztos csupán, 

hogy a parlamenti választások kudarca után a teljes elnökség lemondott, és jelenleg egy 

négytagú (Agócs Attila, Peter Krajňák, Pataky Károly és Sólymos László) megbízott testület 

vezeti a pártot. 

 

A magyar határ megnyitását követeli az MKDSZ 
2020. május 16. – bumm.sk 

A Magyar Kereszténydemokrata Szövetség rendkívül sérelmesnek tartja, hogy miközben a 

szlovák kormány intenzív tárgyalásokat folytat a cseh és osztrák határ megnyitásának 

ügyében, addig a magyar határ átjárhatóságáról csak homályos utalásokra szorítkozik. Május 

15-én, pénteken ülésezett a Magyar Kereszténydemokrata Szövetség Országos Elnöksége. A 

tanácskozáson döntés született arról, hogy a párt június második felében tartja meg országos 

kongresszusát, amelynek legfontosabb témája a február 29-ei parlamenti választások 

eredménye kapcsán kialakult politikai helyzet, illetve a szlovákiai magyar pártok stratégiai 

együttműködésének szükségszerűsége. 

 

Nagycétényben megnyílik Zoboralja első magyar óvodája 
2020. május 17. – Ma7.sk 

Szeptemberben magyar óvoda nyílik Nagycétényben. Az intézmény magyar állami 

támogatással épült, fenntartója a Zoboralja kht. A tervek szerint ősszel a bölcsőde is 

megnyílik, annak engedélyeztetése folyamatban van. 
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https://felvidek.ma/2020/05/harom-evtizede-a-felvideki-magyar-isk-szolgalataban/
https://ma7.sk/aktualis/majus-vegen-uj-elnoke-lehet-a-hidnak-solymos-ellenjelolt-nelkul-marad
https://www.bumm.sk/belfold/2020/05/16/a-magyar-hatar-megnyitasat-koveteli-az-mkdsz
https://ma7.sk/videok/nagycetenyben-megnyilik-zoboralja-elso-magyar-ovodaja
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Gyűlölik-e a szlovákok a magyarokat? I. rész 
2020. május 17. – Ma7.sk 

Tévhit, hogy a szlovákok és a magyarok ősellenségek lennének. Szent István államának népei 

közül a magyar és a szlovák nép élt a legszorosabb szimbiózisban. Államalapító királyunk 

alkotmányában nem szerepelt a nemzet, csak alattvalók voltak. Minden templomban olyan 

nyelven beszéljenek, amelyet a nép ért, hagyta ránk örökségül Szent István. Az itt élő népeket 

a nemzeti tudat megjelenéséig a patriotizmus, illetve a hungarustudat jellemezte. 

Mindannyiunknak ez volt a hazája, egyik népnek sem volt határon túli anyanemzete. Inkább 

a haza fogalma tartott össze minket, mint a nemzettudat, amely csak a 19. században alakult 

ki. Szent István a halálos ágyán Szűz Mária oltalmába ajánlotta országát. Ezt a Mária-kultuszt 

a szlovákság is a magáénak érzi napjainkig, azzal az árnyalatnyi különbséggel, hogy ők a 

Hétfájdalmú Szűz Máriához imádkoznak. 

 

Híre-hamva sincs az új állampolgársági törvénynek 
2020. május 17. – Ma7.sk 

Habár az új kormányprogramban szerepelt a Fico-féle rosszemlékű állampolgársági törvény 

átalakítása, a dokumentum alapján nem sok jóval kecsegtetett az állampolgárságuktól 

megfosztott felvidéki magyaroknak. A belügyi tárca közleménye szerint nem, hogy ennek 

megoldására, de a beígért, elégtelen új törvény elfogadására sem tudni, mikor kerülhet sor. A 

TASR-en megjelent tudósítás szerint a belügyminisztérium egyelőre nem közölte, készül-e 

már egyáltalán a törvénymódosítás. A tárca szerint előbb szakértői viták lefolytatására lesz 

szükség, hogy minél jobb legyen az új rendelkezés, de ahogy a tárca államtitkára, Martin Klus 

fogalmaztott: már tegnap is késő lenne a törvény módosítani. Az államtitkár elmondta, habár 

a külügy is szeretné képviseltetni magát a szakmai vitában, a részleteke kidolgozása a 

belügyminisztérum feladata lenne. 

 

Falath Zsuzsanna: A jövő elkezdődött… 
2020. május 17. – Ma7.sk 

A fiatal muzeológus, Falath Zsuzsanna kálváriájáról többször beszámolt médiacsaládunk is. 

Kiállása a magyarok, még inkább a történelmi igazság mellett példaértékű. Az elbocsátott 

muzeológus hányattatásainak legutóbbi fejleményei még januárban történtek, amikor a 

nemzeti kisebbségekért felelős kormánybiztos hivatalában részt vett egy meghallgatáson, 

Bukovszky László kisebbségi biztos elleni panasza pontosítása miatt. Zsuzsit akkor 

megdöbbentette, hogy a hivatal alkalmazottai semmit nem tudtak az ügyéről, és nem is 

értették a problémáját. A kormányhivatal elutasította a panaszát, azzal az indokkal, hogy az 

nem felel meg a törvény által előírt tartalmi feltételeknek. Jogi képviselőjével, Nagy Dáviddal 

ezért panaszt nyújtanak be az elutasító határozat ellen. Ezen kívül a Pozsonyi Városi Múzeum 

ellen is beadványt nyújtott be, ahonnan jogtalanul bocsátották el. 
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https://ma7.sk/aktualis/gyulolik-e-a-szlovakok-a-magyarokat-i-resz
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"Csak összefogással lehet" - interjú a Reviczky Társulás elnökével, Urbán 
Zoltánnal 
2020. május 17. – Ma7.sk 

2020. január 30-án, a lévai Reviczky Társulás éves közgyűlésén, Wirth Jenő lemondása után 

az addigi alelnök, Urbán Zoltán vette át a közösség irányítását. Vele beszélgettünk a társulás 

infrastruktúráért felelős alelnökeként végzett munkájáról, a lévai magyar ifjúságról és a 

járványhelyzet utáni terveiről. 

 

Zenta: Köszönőlevéllel jutalmazták meg az önkénteseket 
2020. május 15. – Vajdaság MA 

Zenta község önkormányzata köszönőlevéllel fejezte ki háláját azoknak az önkénteseknek, 

akik az elmúlt hetekben éjt nappallá téve dolgoztak azon, hogy megkönnyítsék 

polgártársaiknak a koronavírus-járvány megelőzése érdekében foganatosított intézkedések 

miatti nehézségek leküzdését. 

 

A határkerítés marad 
2020. május 18. – Magyar Szó  

Magyarországon a Fidesz–KDNP többsége és a kormány mindent megtesz azért, hogy a 

továbbiakban is megmaradjon a kerítés, az élőerős katonai-rendőri őrizet, és továbbra is 

működjönek a tranzitzónák – jelentette ki a Honvédelmi Minisztérium parlamenti 

államtitkára vasárnap a közmédiának a röszkei tranzitzónánál. Németh Szilárd elmondta: az 

Európai Unió luxemburgi székhelyű bíróságának döntése arra akarja kényszeríteni 

Magyarországot, hogy a határkerítést és a tranzitzónát bontsa le. 

 

Tovább enyhítik a koronavírus miatt bevezetett intézkedéseket Szerbiában 
2020. május 18. – Pannon RTV 

Mától megnyitják kapuikat a felsőoktatási intézmények és az egyetemista kollégiumok is. 

A vizsgákon kizárólag maszkban és kesztyűben vehetnek majd részt a hallgatók, a társadalmi 

távolságtartás szabályát betartva. Szerbia több kollégiuma is megnyitotta kapuit a diákok 

előtt, hogy az oktatás zavartalanul folytatódhasson. Az óvodai oktatásban is enyhítenek a 

szigorításokon. Mostantól a szülő nem csak munkavállalási indokkal viheti óvodába a 

gyermekét, így minden gyerek részt vehet a foglalkozásokon. 

 

Visk és Veléte ellenzi a Miniszteri Kabinet által jóváhagyott távlati terv 
projektjét 
2020. május 15. – karpat.in.ua, Kárpátalja 

Visk és Veléte közössége ellenzi a kormány által május 13-án elfogadott, a kistérségekről szóló 

távlati tervezetet, amelynek értelmében Visket és Velétét Huszt kistérséghez csatolják. A 
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https://ma7.sk/aktualis/csak-osszefogassal-lehet-interju-a-reviczky-tarsulas-elnokevel-urban-zoltannal
https://ma7.sk/aktualis/csak-osszefogassal-lehet-interju-a-reviczky-tarsulas-elnokevel-urban-zoltannal
https://www.vajma.info/cikk/vajdasag/25099/Zenta-Koszonolevellel-jutalmaztak-meg-az-onkenteseket.html
https://www.magyarszo.rs/hu/4302/kulfold_szomszedsag/219966/A-hat%C3%A1rker%C3%ADt%C3%A9s-marad.htm
https://pannonrtv.com/rovatok/tarsadalom/tovabb-enyhitik-koronavirus-miatt-bevezetett-intezkedeseket-szerbiaban
http://politic.karpat.in.ua/?p=5683&lang=hu
http://politic.karpat.in.ua/?p=5683&lang=hu
http://karpat.in.ua/
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kormány ezen tervezet elfogadásával szembe ment a népakarattal, mely még 

tavaly  indítványozta Visk és Veléte egy kistérséggé történő egyesülését. A két önkormányzat 

még tavaly kidolgozta az egyesülésről szóló okmányt, melyet a Megyei Állami Közigazgatási 

Hivatal elutasított, azzal az indoklással, hogy az további kidolgozásra szorul. A két község az 

átdolgozott okmányokat idén újra benyújtotta, azonban megdöbbenéssel értesültek a 

miniszteri kabinet leveléből, hogy Visket és Velétét Huszt kistérséghez csatolnák. 

  

Rajzpályázat Trianon 100. évfordulója alkalmából 
2020. május 16. – karpat.in.ua 

 A 2020-as évet Trianoni emlékévvé nyilvánította az magyar kormány. Világszerte a számos 

rendezvényen emlékeznek meg a Békeszerződés aláírásának 100. évfordulójáról. A Tiszaháti 

Tájmúzeum és Péterfalvai Képtár csatlakozott ehhez a rendezvénysorozathoz és 

rajzpályázatot hirdetett az iskolás korú gyermekek számára „Szülőföldem Kárpátalja” címmel. 

  

Hálaadó szent liturgiát végeztek Beregszászban 
2020. május 16. – karpatalja.ma 

Hálaadó szent liturgiát végeztek május 15-én Beregszászban annak emlékére, hogy a helyi 

egyházközség tagjai 30 évvel ezelőtt, 1990. május 15-én vehettek részt először nyilvános szent 

liturgián a Vérke-parti városban. A Görögkatolikus Egyházat a kommunizmus idején 

betiltották, csak 1989-ben legalizálták. A beregszászi közösség ekkor még nem kapta vissza 

templomát az ortodoxoktól, így 1990 húsvétján a helyi temetőben szenteltek pászkát, majd 

május 15-én itt tartották meg az első szent liturgiát. 

  

Boldogulás szülőföldön (2. rész) 
2020. május 16. – Kárpátalja 

Ahogy azt Kárpátalja előző cikkében is olvashattuk már, olyan kárpátaljai fiatalokat veszünk 

górcső alá, akik a jobb életkörülmények, magasabb munkabér, illetve a biztosabb megélhetés 

céljából nem szálltak fel a külföldi munka nyújtotta, néha viszontagságokkal teli 

„pénzvonatára”, hanem inkább itthon próbálnak boldogulni, önmagukat megvalósítani, 

környezetükön segíteni. Kárpátalját – ahogy Ukrajnát – sem kerülte el a több éve tartó 

kivándorlási hullám. A főként más európai országokba kivándorló fiatalok (nem csak fiatalok) 

nagy része építőipari, gyári, üzemi műszakos munkás, vagy éppen gyorséttermi 

felszolgálóként próbál meg elhelyezkedni az adott ország munkaerőpiacán ‒ sok esetben 

diplomával a kezükben ‒ jobb megélhetési alternatívát keresve/találva ezzel.  Ugyanakkor 

mindezt jogosan teszik, hiszen jelenleg Ukrajna nem egy túlzottan adekvát ország az 

alkotmányos jogok, a jogbiztonság, a stabil munkahely, a biztos anyagi háttér, a viszonylag 

növekvő életszínvonal területeit tekintve, így a fiatalok számára sem túl megbízható, 

perspektívákkal telített jövőképet vetít előre. 
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http://life.karpat.in.ua/?p=15043&lang=hu
http://karpat.in.ua/
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Magyar nyelvű misék az Őrvidéken 
2020. május 17. – volksgruppen.orf.at 

Május 15.-e óta, bizonyos szabályozások mellett újra lehet istentiszteleteket, szentmiséket 

tartani a templomokban. Az Őrvidéken Alsóőrött katolikus, Felsőőrött református és 

Őriszigeten evangélikus szertartást is tartottak vasárnap. 

 

Határon átnyúló együttműködés online térben 
2020. május 15. – volksgruppen.orf.at 

Az alsóőri UMIZ – Magyar Média és Információs Központ és a Vas Megyei Civil Információs 

Centrum együttműködése több évre tekint vissza. A koronakrízis a közös munka új távlatait 

nyitotta meg az intézmények között. Határon átnyúló civil adatbázist és közös 

rendezvénynaptárt készítenek a jövőben. 

 
 

Elektronikus sajtó 

 

Kárpát Expressz 

2020. május 17. – M1 

  

Segítség a Székelyföldi Legendárium csapatától 

A rajzfilmeket gyártó Székelyföldi Legendárium csapata koronavírusos betegeket gyógyító 

orvosoknak készít védőfelszerelést. Egy 3D nyomtató segítségével alakítanak át 

búvármaszkokat védőmaszkokká, mivel ezek beszerzése nagy nehézségekbe ütközik. Az ötlet 

a székelyudvarhelyi kórházi dolgozóktól jött. A maszk nem orvosilag bevizsgált eszköz, de 

szükség esetén jól használható. A székely sajtó is felfigyelt az eszközökre, azóta folyamatosan 

érkeznek a megrendelések. 

  

A kárpátaljai borászoknál sem áll meg az élet 

A muzsalyi Kovács András és családja a Pécsi Szőlészeti és Borászati Kutatóintézet 

génbankjából kapott olyan szőlőket, amelyek egykor honosak voltak Kárpátalján. A 

krízishelyzet ellenére is elültették a tőkéket, hiszen mint fogalmaznak: ők a jövőbe tekintenek. 

A szőlészeknek minden évben ki kell menniük a domboldalra, hogy óvják és gondozzák a 

tőkéket. A karantén a benei Parászka család életében sem jelentett pihenést: tavasszal a 

szőlész első számú feladata a metszés. Bár a tőkének 6-7 is kellhet, hogy visszahozza a 

befektetett pénzt, a szőlészeket nem a pénz motiválja. 
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Székely kistermelők a karantén idején 

Alig indult újra a termelés a kénosi Mózes Tamás gyümölcslevet készítő manufaktúrában, 

máris befut az első rendelés házhozszállításra. A fiatalember székelyudvarhelyi nagyszüleinél 

alakította ki műhelyét. Mióta szükségállapot van, a kis üzletekben fogynak jobban a termékei, 

és megnőtt az igény a házhozszállításra is. A forgalmazásban nagy segítséget nyújt egy 

székelyudvarhelyi alapítványi bolt, amely kifejezetten a helyi kistermelők megsegítésére jött 

létre. A Helyénvaló boltban a házi kenyerektől kezdve a lekvárokon át a kézműves sajtig 

minden megtalálható. Szőcs levente Petekfaluból szállítja ide a mézet, azt mondja, a 

méhészekre vonatkozó karanténrendeletek nem állítják le a méztermelést. Az állattartó 

gazdáknál sem állt meg az élet, a Mózes család továbbra is ellátja az állatállományt, sajtot 

állítanak elő és gyümölcsfeldolgozással is foglalkoznak. 

  

Senki nem marad segítség nélkül: összefogtak Komandó lakói 

Az egykori székely határőrvidéken fekvő jelentős fakitermelő község, Komandó Erdély 

legmagasabban fekvő települése. Nehezen megközelíthető, így elszeparálódott helység. A 

helyi buszjárat vezetője, Kádár József különleges megbízást kapott a polgármestertől: 

személyszállítás helyett a helyiek gógyszereit szállítja a járvány miatt még jobban 

elszigetelődött közösségnek. A megbízható sofőr nem csak gyógyszereket vált ki: csekkeket 

fizet be, postára megy, sokan bankkártyájukat is rábízták, hogy készpénzt vegyen fel az 

automatából. A betegek ellátását József felesége, a Diakónia Keresztyén Alapítvány 

munkatársa végzi a komandói háziorvosi rendelőben.  

 

Határok nélkül 

2020. május 15. – Kossuth Rádió 

 

A gazdaság újraindításának lehetőségeiről tárgyalt ma Belgrádban Orbán Viktor 

miniszterelnök Aleksandar Vucic szerb államfővel. Szó volt a kisebbségek helyzetéről és déli 

szomszédunk EU-s integrációjáról is. 

 

A Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetség és önzetlen pedagógusok közös erőfeszítésének 

köszönhetően elkészült a biológia és a kémia érettségi tesztek magyar fordítása - mondta a 

KMPSZ elnöke, Orosz Ildikó. 

 

A temesvári magyar középiskola az év eleje óta készült megemlékezni arról, hogy 30 éve 

május elején vette fel Bartók Béla nevét. A koronavírus-járvány miatt a közösségi esemény 

elmaradt, így jelenleg a visszatekintés az online térben folyik. Az évfordulós visszaemlékezés 

jelenleg lehetséges eszközeiről Erdei Ildikó igazgató beszélt. 

https://mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth/?date=2020-05-15_18-02-00&enddate=2020-05-15_18-40-00&ch=mr1
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Felértékelődött a helyi termék, a helyi zöldség-gyümölcs, de nem körvonalazódik stratégia 

ezen a téren. A gazdák inkább egyénileg próbálnak alkalmazkodni az elvárásokhoz. Ez nagyon 

jó eredményhez is vezethet, de az is előfordulhat, hogy túltermelés lesz - mondja Fancsali 

Ernő, az Aranyosszéki Gazdák Egyesületének elnöke, aki a kolozsvári Bejön a vidék termelői 

bolt forgalmán keresztül is rálát a kérdésre. 

 

Szerbiában április végétől nyithattak ki újra a fodrászszalonok és a konditermek. Az 

"újrakezdés" tapasztalatairól beszélt két testépítéssel foglalkozó fiatal, akik az otthoni 

körülmények közötti edzéseket is felidézték. 

 

Május 16-án tartották volna Szlovákiában a múzeumok éjszakáját, amelyre az intézmények 

mindig valamilyen különlegességgel készülnek. A járvány miatt ez a rendezvény is elmaradt, 

illetve áttették őszre. A korlátozások enyhítésével azonban újból megnyitották kapuikat a 

múzeumok és galériák, érdemes tehát kimozdulni otthonról és ellátogatni például a 

dunaszerdahelyi Csallóközi Múzeumba. 

 

Kicsi és elegáns. Felvidéken az elmúlt hetek egyik legnépszerűbb kiadványa egy imakönyv. 

Népszerűsége napról napra növekszik, ahogy közeledünk a trianoni szerződés aláírásának 

100. évfordulójához. A felvidéki reformátusok sok közös megemlékezést terveztek a 

szétszakított gyülekezetekben, ami a járványhelyzet miatt nem valósulhatott meg. Ám maradt 

az ötlet, a 100 napos imalánc, amely lélekben összeköthet családokat, közösségeket határon 

innen és túl egyaránt. 

 

Határok nélkül 

2020. május 16. – Kossuth Rádió 

 

A kárpátaljai magyarok a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség kezdeményezésére és a 

magyar kormány támogatásával 2019-ben hozzá láttak több mint 100 éves álmuk 

megvalósításához, egy monumentális, egész alakos Rákóczi lovas szobor felállításához 

Beregszászon. A nagyságos fejedelem lovas szobrát még december közepén avatták fel 

ünnepélyes keretek között. A szobor szinte azonnal a kárpátaljai magyarság jelképévé és 

zarándokhelyévé vált. Csatáry György történészt, a beregszászi főiskola bázisán működő 

Lehoczky Tivadar Társadalomtudományi Kutatóközpont vezetőjét halljuk. 

 

  

https://mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth/?date=2020-05-16_18-30-00&enddate=2020-05-16_19-10-00&ch=mr1


 

 

 

Napi Nemzetpolitikai Sajtószemle – 2020. május 18. 
13 

 

Születésének 150. évfordulója alkalmából  felavatták ifj. Rimanóczy Kálmán építész szobrát 

Nagyváradon a Barátok temploma mellett, amelynek tervezője volt, és amelynek kriptájában 

nyugszik a neves műépítész. A járványhelyzetre való tekintettel az ünnepélyes átadó 

elmaradt. És elmaradt a magyar nyelvű tábla is a szoborról, de azt már sikerült pótolni. 

 

Trianonról a nemzeti összetartozás jegyében. Ezzel a mottóval indult előadássorozat a Hitel 

Múzeum és a leányfalui Faluház szervezésében. Az előadó, Szász István Tas, a település 

egykori háziorvosa, a kolozsvári szülőházban szülei által megalapított és ott működő Hitel 

folyóirat szellemi örököse. 12 részesre tervezett programjából mindössze kettő valósulhatott 

meg a koronavírus előtti időkben. 

 

Simon Judit újságíró, a Várad kulturális folyóirat főmunkatársa, színikritikus március 17-e 

óta – a koronavírus-járvány miatti védekezésként – nem hagyja el otthonát. Azóta 

úgynevezett vesztegzár-naplót vezet, amelyet az ERport, a Holnap Kulturális Egyesület 

honlapja közöl. Amint a szerző fogalmaz: lejegyzi és megosztja a csacskaságokat, amik eszébe 

jutnak az önkéntes elvonulás egyedüllétében. Simon Juditot az otthonmaradás és a naplóírás 

céljáról kérdeztük. 

 

A nagybecskereki Joszif Marinkovity zeneiskola vegyes ifjúsági kórusa, valamint barátaik és a 

volt diákok a világ szinte minden tájáról bekapcsolódtak abba az akcióba, hogy mindenkit 

otthon marasztaljanak. Egy videoklippet készítettek, amely 82 hangból állt össze. A 

hangfelvétel végén felcsendül a varázslatos dal is. 

 

 

 


