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Nyomtatott és online sajtó 
 

 

A nemzetpolitikai erőfeszítéseket a járvány sem írhatja felül 
2020. május 19. – Borsodi Attila – Magyar Nemzet  

A magyar nemzetpolitika csak akkor lehet sikeres a következő tíz évben is, ha a kormány és a 

közvélemény támogatását élvezve a különböző nemzetrészek a céljaikat közösen tudják 

megfogalmazni és elérni – jelentette ki a Magyar Nemzetnek a Miniszterelnökség 

nemzetpolitikai államtitkára. Potápi Árpád János beszélt arról is, hogy a járvány miatt a 

június 4-i programok az online térbe kerülnek át, de az Országgyűlés ünnepi üléssel készül a 

százéves évfordulóra. „Az Országgyűlés ünnepi üléssel emlékezik a százéves évfordulóra, mi 

pedig az online térbe visszük a programjaink nagy részét. Szentmiséket és istentiszteleteket 

viszont lehet majd tartani, ahol kisebb létszámban, de meg tudunk emlékezni a százéves 

évfordulóról. Feltett szándékunk volt azonban, hogy ne csak a békediktátumról, hanem az 

eltelt évszázadról, a megvalósult eredményekről és a sikerekről is szóljon ez a nap, 

amelyeknek köszönhetően ma is a legerősebb nemzet vagyunk a Kárpát-medencében, és a 

magyar államiság tovább tudott élni – nyilatkozta a politikus. 

 

Csíksomlyói búcsú - Szívbéli zarándoklatra hívnak a szervezők 
2020. május 18. – MTI, Magyar Hírlap, Origo, PestiSrácok, Maszol, Hír TV 

Szívbéli zarándoklatra hívják mindazokat, akik a csíksomlyói búcsúra készültek a 

zarándoklatot szervező ferences szerzetesek. Az MTI-hez hétfőn eljuttatott közleményben a 

ferences testvérek közölték: az év elejétől készültek a zarándoklatra, melynek az eucharisztia 

jegyében azt a mottót választották, hogy "A Szentlélek száll le rád!" Az új típusú koronavírus-

járvány, és a járvány terjedésének megakadályozására hozott rendelkezések miatt azonban az 

idén nem fogadhatják a tömeges zarándoklatot. Hozzátették: e nehéz döntést a zarándokok 

iránti felelősség jegyében, az egészségük megóvása érdekében kellett meghozniuk. "E döntés 

értelmében arra kérjük a zarándok testvéreket, hogy az idén szervezetten ne zarándokoljanak 

el a kegyhelyre a pünkösdszombati búcsú alkalmával, hanem szívünk zarándoklatával 

kapcsolódjanak be az ünnepi szentmisébe és az egyéb liturgikus programokba. Kérjük, ne 

szervezzenek keresztaljákat, és kerüljék a tömeges zarándoklatot" - áll a ferences szerzetesek 

közleményében. 

 

Száz év, száz ok, amiért magyar maradok… 
2020. május 18. – Felvidék Ma 

A Csemadok Somorjai Alapszervezete immár 7. alkalommal rendezi meg a vers- és meseíró 

pályázatát, melyre 2020. június 4-ig várják az írásokat. A pályázat leírásában  a szervezők 

felhívják a figyelmet arra, hogy idén emlékezünk a trianoni békediktátum aláírásának 100. 

évfordulójára, amikor feldarabolták a történelmi Magyarországot, melynek következtében 

felmenőink egyik napról a másikra Csehszlovákia területén találták magukat. „Ezt az 
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igazságtalan és szomorú eseményt számtalan küzdelem és megpróbáltatás követte, 

amelyekkel szüleiteknek, nagy- és dédszüleiteknek olykor szembe kellett nézniük. Ám Ti 

mégis itt vagytok, magyarul tanultok és magyarul gondolkoztok. Elmélkedtetek már azon, 

hogy miért tudtunk mégis 100 éven át megmaradni magyarnak? Mi az, ami miatt érdemes 

magyarnak maradni? Milyen előnyünk származik a magyarságunkból? Mire lehetünk 

büszkék? Miben vagyunk mi erősebbek, mint mások?” – teszi fel a kérdést somorjai szervezet 

pályázati felhívásában, majd különböző témajavaslatokkal látják el a fiatalokat. 

 

„Megtanult magyarul” is a Bihar megyei útszakasz 
2020. május 18. – Krónika 

Megoldódott a Nagyvárad-Hegyalját Fugyivásárhellyel összekötő, újonnan épített út 

„kétnyelvűsítése”: a hétvégén már magyar felirat is jelezte, hogy hol kezdődik, illetve végződik 

a bihari megyeszékhely, és hol a szomszédos község. Az Erdélyi Magyar Néppárt (EMNP) 

nagyváradi szervezete Facebook-oldalán számolt be fényképes bejegyzésben arról, hogy 

orvosolták az útépítő cég mulasztását, amely – mint arról beszámoltunk – kizárólag román 

nyelvű helységnévtáblákat helyezett ki. Érdekesség viszont, hogy ezúttal nem kétnyelvű tábla 

került ki a települések határába, hanem a román táblával átellenben, az úttest bal oldalán 

magyar feliratú táblákat helyeztek ki. 

 

Ráduly Róbert a fertőzések számának növekedéséről: nem kell pánikba esni  
2020. május 18. – maszol.ro, szekelyhon.ro 

A pánik elkerülésére hívta fel a figyelmet a csíkszeredai városi katasztrófavédelmi bizottság 

hétfői ülését követően Ráduly Róbert polgármester, a bizottság elnöke. Az elöljáró a lakosság 

és a kereskedelmi egységek részéről is felelős magatartást és mértékletességet vár el azt 

követően, hogy a napokban hirtelen megnövekedett a térségben koronavírus-fertőzések 

száma.  

 

„A közösségi élet jele volt” – lelkészeket és híveket kérdeztek az első szabadtéri 
szertartásról  
2020. május 18. – maszol.ro 

Az unitárius, református és katolikus lelkészek hálaadásként élték meg a szükségállapot 

lejártát követő első vasárnapot, amelyen nem a megszokott módon, de a találkozhattak a 

hívekkel. „Végre nem a négy falnak és a kamerának prédikáltunk” – nyilatkozták a legtöbben 

arra a kérdésre, hogyan zajlott az első szabadtéri szertartás.   

 

A gyulavarsándi és a petei határátkelő is használható a Romániába tartó 
személyforgalomban  
2020. május 18. – maszol.ro, Nyugati Jelen 

Vasárnap késő este óta a Szatmár megyei Pete és a Csengersima közötti határátkelő is igénybe 

vehető a Romániába tartó személyforgalomban – közölte honlapján hétfőn a román 
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határrendészet. A közlemény szerint a magyar hatóságokkal folytatott egyeztetések nyomán 

nyitották meg a határátkelőt a személygépkocsi-, illetve gyalogosforgalom számára, hogy így 

próbálják tehermentesíteni a magyarországi humanitárius folyosó romániai végén lévő 

nagylaki országúti és a Nagylak–Csanádpalota autópálya-határátkelőt.  

 

Maszk-adomány az RMDSZ-nek 
2020. május 18. – Nyugati Jelen 

A Temes megyei RMDSZ 16 000 egészségügyi maszkot kért és kapott meg abból a tajvani 

adományból, amely múlt kedden érkezett meg Romániába. Az egyszer használatos maszkokat 

Temes megyei iskolák és idősotthonok között osztották szét. Marossy Zoltán, a Temes megyei 

RMDSZ elnöke a Nyugati Jelennek elmondta: az egyszer használatos maszkok egy részét a 

Máltai Segélyszolgálat temesvári filiája, illetve a Csáki Caritas szervezet működtette 

idősotthonoknak adták át. A többi maszkot olyan Temes megyei magyar iskolák és magyar 

tagozatos iskolák kapták, ahol 8-dik és 12-dik osztályok működnek. 

 

Minden egyetem egy kattintásnyira 
2020. május 19. – Krónika 

A romániai magyar egyetemek adatbázisaként működik majd a Felvi.ro oldal, ahol minden 

felsőoktatási intézmény leírása, képzései, felvételi információi elérhetők magyar nyelven – 

mondta a Krónikának Lázár Beáta projektmenedzser. A platform a középiskolások 

egyetemválasztással kapcsolatos döntését szeretné megkönnyíteni.   

 

Elérhető irodalmi szemelvények a művészi élmény jegyében 
2020. május 18. – Felvidék Ma 

Az immár három évtizedes múltra visszatekintő Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége a 

koronavírus okozta kényszerhelyzetben is segíteni próbálja a felvidéki magyar pedagógusok 

munkáját. A szövetség felkérésére neves felvidéki, anyaországi, valamint Kárpát-medencei 

magyar művészek olvasták fel a szlovákiai magyar tankönyvek irodalmi szemelvényeit. A 

felolvasást tartalmazó hang- és videofelvételek első csokrát ma tették közzé a szövetség 

hivatalos honlapján. Iskoláinkban immár két hónapja távoktatás folyik, amely egyaránt 

többletterhet jelent a pedagógusok, a gyerekek és a szülők számára. „A szövetségen belül e 

gondokon szerettünk volna segíteni. Így felhívással fordultunk a színházak művészeihez, hogy 

olvassák fel a Felvidéken használatos tankönyvek magyar irodalmi szemelvényeit, ezzel 

segítve az online oktatás hatékonyabbá és élményszerűvé tételét” – nyilatkozta a Felvidék.ma 

megkeresésére Fekete Irén, a Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetségének elnöke. 

 

Támogató adományokban reménykedik a Reviczky Társulás 
2020. május 18. – Felvidék Ma 

A Reviczky Társulás a szórványosodó lévai magyar közösség egyik legfőbb bástyájaként 

működésének biztosításához jószívű emberek támogatását várja. „Az életben adódnak olyan 
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helyzetek, amikor akaratunkon kívül alapvetően megváltoznak a mindennapjaink és bevett 

szokásainkat nem tudjuk gyakorolni. Vannak helyzetek, amikor a változások komoly 

gondokkal járnak. Sajnos társulásunkat is elérte a baj” – olvasható a szerkesztőségünknek 

eljuttatott közleményben. Mint kiemelték: rendezvényeiket kénytelenek voltak lemondani, s 

az anyaországi és helybeli partnereik támogatásai késnek. 

 

Solymos László a Körképnek: A választót nem szabad megvezetni. A Most-Híd 
és az MKP megújulása után tárgyalnunk kell 
2020. május 18. – Körkép 

A Körkép.sk társadalmi vitát indít a felvidéki magyar politizálás jövőjéről. A felkért 

személyeken kívül várjuk a további politikai vezetők, intézményvezetők, civil személyek, 

közéleti szereplők, illetve olvasóink véleményeit is. Kérdéseinkre elsőként Solymos László 

(Most-Híd) korábbi környezetvédelmi miniszter, a vegyespárt potenciális új elnöke válaszolt: 

„A parlamenti választáson elért eredmény kapcsán már többször elmondtam, hogy bukás és 

veszteség. Én személy szerint egy percig sem bíztam abban, hogy egy majdnem évtizednyi 

testvérharc, a politikai korrektség határait jócskán meghaladó megnyilvánulások (pártházban 

vagy a sajtóban), a túl hosszúra nyúlt tárgyalási folyamat, a két külön lista, bármelyik pártot 

vagy formációt belendíti a parlamentbe.” 

 

Pásztor István a Közügyekben: Nagyobb támogatást szeretnénk szerezni 
Szabadkán 
2020. május 18. – Pannon RTV 

Átadta a szabadkai önkormányzati listáját a Vajdasági Magyar Szövetség. Pásztor István 

pártelnök a Közügyek című műsorban elmondta: szeretnének nagyobb támogatást szerezni a 

városban. A VMSZ elnöke beszélt a szabadkai csomagokról, a haladókkal való viszonyról és 

arról is, hogy milyen hatással van a vajdasági magyar közösségre, hogy ilyen kiváló a viszony 

Szerbia és Magyarország között. 

 

Lokálpatrióta programmal indul a VMSZ a szabadkai önkormányzati 
választásokon 
2020. május 18. – Vajdaság MA 

A VMSZ hétfő délben átadta Szabadka Város Választási Bizottságának a Vajdasági Magyar 

Szövetség-Pásztor István elnevezésű jelöltlistáját Szabadka Város Képviselő-testülete 

tagjainak megválasztására. A listát dr. Pásztor Bálint vezeti, akitől rövid nyilatkozatot kértünk 

a lista átadása kapcsán. - Erős önkormányzati listát sikerült összeállítanunk, ami azt jelenti, 

hogy Szabadka teljes területét lefedjük, a városi helyi közösségeket is lefedjük, illetve a kültéri 

településeket. Különböző hivatások képviselői szerepelnek a listán, olyan emberek, akik értik 

Szabadkát és fontos nekik Szabadka szellemisége, a város épített öröksége, fejlődése. Az a 

célunk, hogy olyan választási eredményeket érjünk el, ami lehetővé teszi, hogy ez a város ne a 
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balkanizáció felé csússzon tovább, hanem azzá váljon, ami volt is az elmúlt évszázadokban, 

egy közép-európai város. 

 

Szerdától ismét főtt ételt osztanak a szabadkai Népkonyhán 
2020. május 18. – Magyar Szó  

A Vöröskereszt szabadkai szervezetének Népkonyhája szerdától ismételten megkezdi a meleg 

ételek készítését és kiosztását. A főtt ételt a megszokott időben adják át az 1200 

felhasználójuknak. A két hónapig tartó rendkívüli állapot ideje alatt a szabadkai szervezet 

csaknem 53 tonna tartós élelmiszert tartalmazó csomagot osztott szét a rászorultak és az idős 

polgárok között. – Felhasználóink között mintegy 800 személy 65 évnél idősebb vagy 

valamilyen krónikus betegségben szenved, a konyhán és az elosztóhelyeken pedig szintén 

idősebbek dolgoznak. 

 

Törvény a kettős állampolgárságról – Kijevben már kedden dönthetnek 
2020. május 18. – karpatalja.ma, Kárpáti Igaz Szó 

Elképzelhető, hogy akár már május 19-én napirendre kerülhet a kettős állampolgárságot 

szabályozó törvényjavaslat az ukrán parlamentben. Az erről szóló információt Viktorija 

Szjumar ellenzéki képviselő osztotta meg, amit később a kijevi Ráda házelnöke is 

kommentált. Dmitro Razumkov elismerte, az illetékes bizottságokban már megvitatták a 

javaslatot, s bár az nagy ellentéteket szított, de a végső szót a Legfelső Tanácsnak kell 

kimondania. Ruszlan Sztefancsuk házelnök-helyettes, az államfő parlamenti megbízottja 

elmondta, a kettős állampolgárság intézményének megvalósíthatóságáról részletekbe menő 

egyeztetéseket folytattak az Ukrajna határain kívül élő diaszpórával és az Ukránok 

Világszervezetével. Ennek lényege, hogy nem automatikusan terjesztenék ki annak 

lehetőségét, hogy a külhonban élők felvehessék hazájuk állampolgárságát, hanem minden 

egyes ország esetében külön döntenének. Vélhetően ez azt a célt szolgálná, hogy az 

Oroszországban élők más megítélés alá essenek… 

 

Református óvoda épül Nagyberegen 
2020. május 18. – karpatalja.ma 

Magyar református óvoda épül a beregszászi járási Nagyberegen. Az építkezés három évvel 

ezelőtt kezdődött el. A lakóépület átalakítása apránként zajlott. Azonban a tervek szerint idén 

ősszel már megnyitja kapuit a tanintézmény. Az óvoda egy csoporttal indul majd el, 

körülbelül 20-25 gyermeket tud majd befogadni – mondta el Tóth László, a helyi református 

gyülekezet lelkipásztora. 

 

Május 18. – a múzeumok világnapja 
2020. május 18. – karpat.in.ua 

Rendhagyó módon ünnepelték meg a múzeumi dolgozók világnapját a Boksay József 

Kárpátaljai Megyei Szépművészeti Múzeumban. Mivel még érvényben vannak a korlátozó 
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intézkedések, a múzeum belső udvarában szerveztek rögtönzött kiállítást kortárs kárpátaljai 

festőművészek alkotásaiból. 

 

Elektronikus sajtó 

 

 

Határok nélkül 

2020. május 18. – Kossuth Rádió 

 

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

nemzeti összetartozás évében fiataloknak szóló videó-pályázatot hirdetett a 

Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkársága „Milyen jó, hogy itt vagyunk” 

címmel.  Potápi Árpád János nemzetpolitikáért felelős államtitkár minél több fiatalt buzdít a 

részvételre határon innen és túl.  

  

A magyar-ukrán határszakasz legforgalmasabb pontja a Záhony-Csap átkelő, ahol a két 

ország közötti és a nemzetközi teherforgalom is zajlik. A Tisza-híd azonban a hatalmas 

terhelés miatt sürgősen felújításra szorul. Volodimir Zelenszkij ukrán államfő a napokban 

személyesen járta be a terepet. A részletekről Buhajla József ungvári magyar főkonzul beszélt. 

  

Lassan visszatérhet az élet a rendes kerékvágásba Szlovákiában is és a járvány elleni 

védekezés mellett a kormány is nagyobb figyelmet fordíthat az egy hónapja elfogadott 

programja teljesítésére. A felvidéki magyarok többsége elégedett azzal, hogy az általuk is 

szorgalmazott kormányváltás bekövetkezett, de sokan nehezményezik, hogy nincs magyar 

párt a szlovák törvényhozásban. A kormányprogram ugyan felveti az állampolgársági törvény 

módosításának a lehetőségét, de nem a 2010 előtti állapotot állítaná vissza.   

  

Alig hogy felfüggesztették a szükségállapotot Romániában, a hétvégén megugorott a 

koronavírussal fertőzöttek száma Hargita megyében, pedig Románia szerte itt regisztrálták a 

legkevesebb, igazolt koronavírussal fertőzöttet, és még ma is a legkevésbé érintett térségnek 

számít.    

  

  

https://mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth/?date=2020-05-18_18-02-00&enddate=2020-05-18_18-40-00&ch=mr1
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Bár a járvány idején alkalmazott távoktatás jobban vizsgázott, mint általában a román on-line 

tanítás, így is nagy az esélyegyenlőtlenség, és még mindig kérdéses, hogy hogyan is tudják 

megszervezni a záróvizsgákat.  

  

Értékmentés és építkezés. Idén a koronavírus járvány átírta a felvidéki fiatalok legnagyobb 

nyári rendezvényét a Gombaszögi Nyári Tábort, ám a helyszín fejlesztése tovább 

folytatódik.  Az építkezésekkel párhuzamosan halad, a felvidéki települések maréknyi 

földajánlásainak begyűjtése, amit Gombaszögön az ereklyés zászlótartó talapzatában 

helyeznek majd el. A részletekről Orosz Őrs, a Gombaszögi Nyári Tábor főszervezője mesélt. 

  

 

 


