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Nyomtatott és online sajtó 
 

 

Folytatja a magyar kormány a határon túli gazdaságfejlesztési programokat 
2020. május 19. – Krónika 

Folytatja a magyar kormány a határon túli magyar közösségeket célzó gazdaságfejlesztési 

programokat, újabb 18,5 milliárd forintot fordítanak erre – derül ki Szijjártó Péter 

külügyminiszternek az Országgyűlés keddi, napirend előtti felszólalásából. Szijjártó Péter 

kifejtette: Magyarország esetében az ország és a nemzet határai történelmi okok miatt nem 

esnek egybe. A külgazdasági és külügyminiszter közölte, olyan külpolitikát folytat a kormány, 

amely a jószomszédi kapcsolatokban érdekelt, minden szomszédos országgal jó kapcsolatot 

akarnak ápolni, ami főként a határon túli magyar nemzeti közösségeknek jó. Hozzátette: 

igyekeznek elkerülni a feszültséget, a belpolitikai kérdésektől távol tartják magukat, amíg 

azoknak nincs hatásuk a magyar nemzeti közösségekre. Szijjártó kijelentette: fontos a 

kölcsönös tisztelet is, elvárják a szomszédos országoktól, tartsák tiszteletben, hogy ami nekik 

„történelmi eseményként örömet jelent, az számunkra nemzeti tragédia”. Hozzátette 

ugyanakkor: „a történelmi tények tiszteletben tartása, az nem jelent revizionizmust”. 

 

A magyar közösségek figyelnek egymásra 
2020. május 20. – Nagy Ida – Demokrata 

A világjárvány idején a diaszpórában és a Kárpát-medencében egyaránt összekapaszkodtak a 

magyar közösségek. Egymást segítve, támogatva igyekeztek túlélni a veszélyhelyzetet. Potápi 

Árpád Jánossal, a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkárával beszélgettünk, 

a külhoni magyarságnak miként sikerült úrrá lennie a nehézségeken. 

(A cikk teljes terjedelmében a Demokrata 2020. május 20-i számában olvasható). 

 

Elmarasztalták Szlovákiát egy Beneš-dekrétumokkal kapcsolatos ügyben 
2020. május 19. – Ma7.sk, Felvidék Ma, Új Szó, Körkép 

A strasbourgi Emberi Jogok Európai Bírósága május 19-én elmarasztalta Szlovákiát egy, a 

Beneš-dekrétumokra visszavezethető ügyben. Nemzetközi szinten első ízben adtak igazat egy 

panaszosnak, magánembernek a szlovák állammal szemben ilyen jellegű ügyben. A világ 

számára így bizonyítottá vált, hogy Szlovákiában a Beneš-dekrétumok alapján ma is sor 

kerülhet vagyonelkobzásra. Ezen kívül a döntés rámutat arra, hogy a főügyész jogkörei túl 

tágak, ami lehetővé teszi a már jogerősen lezárt ügyek politikai manipulációját. A panaszos 

ellen, aki egy erdő tulajdonosa Észak-Szlovákiában, 2009-ben indított pert az állami 

erdővállalat, hogy az erdejét elvegyék tőle, arra hivatkozva, hogy édesapja, akitől az erdőt 

örökölte, magyar nemzetiségű volt, amiért 1946-ban a Beneš-dekrétumok alapján el kellett 

volna kobozni tőle az erdőt. Az eljárás során a Bártfai Járásbíróság és az Eperjesi Kerületi 

Bíróság megállapították, hogy 1946-ban valóban el akarták az édesapától kobozni az erdőt, de 

erre eljárási hibák miatt akkor nem került sor. 
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https://kronikaonline.ro/kulfold/folytatja-a-magyar-kormany-a-hataron-tuli-gazdasagfejlesztesi-programokat
https://felvidek.ma/2020/05/a-benesi-megalaztatas-gyakorlata-a-mai-napig-kihat/
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Még mindig több órát kell várni Nagylaknál, ismét lezárták a sztrádaátkelőt a 
személyforgalom előtt 
2020. május 19. – Krónika, Erdély Ma 

Valamelyest csökkent a forgalom a nagylaki régi határátkelőnél, de kedden reggel is négy órát 

kellett várakozni Románia belépő oldalán. A forgalom hétvégén ugrott meg jelentősen a 

magyar–román határ mentén, amikor Romániában véget ért a szükségállapot, és alacsonyabb 

fokozatú készenléti állapot, veszélyhelyzet lépett életbe. Az új intézkedések szerint a 

belépőknek már nem kell intézményes karanténba vonulniuk, hanem otthoni elkülönítésben 

maradhatnak. A péntektől érvényes enyhítések ismeretében a külföldön élő román 

állampolgárok valósággal megrohamozták legfőképpen a nagylaki régi határátkelőt, ahol 

óriási torlódás alakult ki, a várakozási idő nyolcórásra nőtt. Emiatt spontán tiltakozások, 

tüntetések, dulakodások robbantak ki. Bár néhány nap elteltével csökkent a forgalom a 

határnál, a torlódás nem szűnt meg. Kedden reggel négy órát kellett várni a belépésre – 

tájékoztatott az Agerpres szerint az Arad megyei határrendészet. 

 

Kétnyelvű emléktáblát avattak Szatmárhegyen a negyedszázada elhunyt 
Páskándi Géza tiszteletére 
2020. május 19. – Krónika 

Páskándi Géza Kossuth-díjas íróra, költőre, drámaíróra emlékeztek halálának 25. 

évfordulóján szülőfalujában, Szatmárhegyen. Kétnyelvű emléktáblát helyeztek el szűk körben 

annak az épületnek a falán, ahol az író iskolai tanulmányait kezdte. 

 

Lakossági bejelentő rendszert fejlesztett a Marosvásárhelyi RMDSZ 
2020. május 19. – transindex.ro 

A Marosvásárhelyi RMDSZ körzeti elnökei két projektet indítottak el a marosvásárhelyi 

lakosok érdekében. A Figyelő a Marosvásárhelyi RMDSZ által fejlesztett lakossági bejelentő 

rendszer, amely segít a lakosoknak abban, hogy a városban észlelt problémákat jelenthessék.  

 

Elutasították Beke István szabadlábra helyezési kérelmét  
2020. május 19. – transindex.ro, Nyugati Jelen 

Brassói Bíróság csütörtökön alapfokon elutasította Beke István feltételes szabadlábra 

helyezési kérését, írja a Háromszék. A lap szerint a bíróság megalapozatlannak ítélte a kérést, 

Szőcs Zoltán pedig – akit huszonnyolc nappal Beke István után helyeztek vizsgálati fogságba 

– egy hónappal később kérvényezheti szabadlábra helyezését. Beke Istvánt április végén 

állították szabadulási bizottság elé a feketehalmi börtönben. A lap értesülései szerint Beke 

magaviseletéről, tevékenységeken és kurzusokon való részvételét is beleértve, kedvező 

jellemzést írt a börtön vezetősége, feltételes szabadlábra helyezési kérelmének tárgyalását 

azonban két hónappal későbbi dátumra javasolta, azzal érvelve, hogy túl sok letöltendő idő 

E
rd

é
ly

 

https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/meg-mindig-tobb-orat-kell-varni-nagylaknal-ismet-lezartak-a-sztradaatkelot-a-szemelyforgalom-elott
https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/meg-mindig-tobb-orat-kell-varni-nagylaknal-ismet-lezartak-a-sztradaatkelot-a-szemelyforgalom-elott
https://kronikaonline.ro/kultura/ketnyelvu-emlektabla-a-negyedszazada-elhunyt-paskandi-geza-tiszteletere
https://kronikaonline.ro/kultura/ketnyelvu-emlektabla-a-negyedszazada-elhunyt-paskandi-geza-tiszteletere
https://itthon.transindex.ro/?hir=59977
https://itthon.transindex.ro/?hir=59965
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van hátra még az ítéletből, pedig a börtönbüntetés törvény által kiszabott minimálisan 

letöltendő időszaka már lejárt.  

 

Részben újraindul a járóbeteg-ellátás Hargita megyében, Kovászna megyében 
csak júniustól  
2020. május 19. – transindex.ro 

Amíg Hargita megyében a járóbeteg-ellátás kapacitásának csökkenésével mindegyik rendelő 

újraindult, addig Kovászna megyében bár már lehet online időpontot foglalni, az ellátás 

viszont egyelőre csak telefonos konzultáció útján történik meg. A Csíkszeredai Megyei 

Sürgősségi Kórházhoz tartozó járóbeteg rendelők mindegyike beindult, itt azonban a 

kapacitást csökkentették a felére. A februárban „megvalósított” vizsgálatok felére jegyeznek 

elő a mostani időszakban. Május 18-tól a krónikus betegek programált beutalása is kezdetét 

vette, itt azonban húsz százalékára limitálták a vizsgálatok számát. 

 

Klaus Iohannis: így játszik a populisták kottájából a régió „legeurópaibb” 
politikusa 
2020. május 19. – maszol.ro 

Miközben egyre-másra kapja az európai díjakat állítólagos európaiságáért, Klaus Iohannis 

egyike a régió legvirulensebb populista politikusainak. Mintha tankönyvként használná a 

populizmusról szóló szakirodalmat. Ha minden jól megy, május 21-én az észak-rajna-

vesztfáliai Aachenben, a Frank Birodalom egykori székvárosában Klaus Iohannis átveszi a 

Nagy Károlyról elnevezett díjat egyebek mellett „a kisebbségek és a kulturális sokszínűség 

védelméért” – röviddel azután, hogy Kelet-Európa „legeurópaibb országának” elnöke a 

rendszerváltás óta precedens nélküli támadást intézett a magyar kisebbség ellen.  

 

A szenátusba került az RMDSZ-javaslat: öt évre növelnék a helyi választottak 
mandátumát  
2020. május 19. – maszol.ro 

Pozitívan véleményezte a szenátus közigazgatási bizottsága az RMDSZ-nek azt a 

törvénymódosító tervezetét, amely a jelenlegi négyről öt évesre növeli a helyi választottak 

(polgármesterek, helyi és megyei tanácsosok) mandátumát. A jogszabályt korábban a 

képviselőház hallgatólagosan elfogadta. A tervezet jelentéstevője a szenátusban a 

közigazgatási és a jogi bizottság. Az utóbbi testület még nem vitatta meg a javaslatot. Ha ez 

megtörténik, az RMDSZ tervezete a felsőház plénuma elé kerülhet – tudta meg a maszol.ro 

Cseke Attila szenátusi frakcióvezetőtől.  

 

Online szervezik meg a XXIII. Erdélyi Tudományos Diákköri Konferenciát  
2020. május 19. – maszol.ro 

A XXIII. Erdélyi Tudományos Diákköri Konferenciát (ETDK) május 21–23. között rendezik 

meg, a jelenlegi helyzetre való tekintettel online, közölték a szervezők. Mint írják, 120 

dolgozatot mutatnak be a tudományos találkozó keretében, 16 különböző szekcióban. Az 
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https://itthon.transindex.ro/?hir=59966
https://itthon.transindex.ro/?hir=59966
https://www.maszol.ro/index.php/hatter/127027-klaus-iohannis-igy-jatszik-a-populistak-kottajabol-a-regio-legeuropaibb-politikusa
https://www.maszol.ro/index.php/hatter/127027-klaus-iohannis-igy-jatszik-a-populistak-kottajabol-a-regio-legeuropaibb-politikusa
https://www.maszol.ro/index.php/belfold/127006-a-szenatusba-kerult-az-rmdsz-javaslat-ot-evre-novelnek-a-helyi-valasztottak-mandatumat
https://www.maszol.ro/index.php/belfold/127006-a-szenatusba-kerult-az-rmdsz-javaslat-ot-evre-novelnek-a-helyi-valasztottak-mandatumat
https://www.maszol.ro/index.php/tarsadalom/127002-online-szervezik-meg-a-xxiii-erdelyi-tudomanyos-diakkori-konferenciat
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egyes szekciók díjazottjai pénzjutalomban részesülnek, emellett részt vehetnek az Országos 

Tudományos Diákköri Konferencián.  

 

RMDSZ-kérésre egyszer használatos maszkok érkeztek Aradra 
2020. május 19. – Nyugati Jelen 

Mintegy hónappal ezelőtt, az RMDSZ kérésére, már érkezett Romániába gyorssegély – 

maszkok, kesztyűk, védőruhák, fertőtlenítőszerek – Magyarországról. Ezúttal ugyancsak az 

RMDSZ kérésére érkezett a Magyar Kormány segítségével egymillió darab, egyszer 

használatos orvosi maszk, amiből 59 000 darabot Arad Megyében osztanak szét. Jut belőle az 

Arad Megyei Tanácsnak, az Arad Városi Tanácsnak, az Arad Megyei Sürgősségi Kórháznak, a 

Szociális és Gyermekvédelmi Igazgatóságnak (DGASPC), az Aradi Vöröskeresztnek és a 

Máltai Szeretetszolgálat Arad Megyei Szervezeteinek, de jó hasznát veszik majd a vírus elleni 

védelemben aktívan közreműködő, önkénteseket foglalkoztató civilszervezetek is. 

 

Öt új átkelő lép működésbe a román–magyar határszakaszon 
2020. május 19. – Krónika, transindex.ro, maszol.ro 

Öt új határátkelő lép működésbe a román–magyar határszakaszon szerdától – jelentette be 

kedden délután Marcel Vela román belügyminiszter. A tárcavezető budapesti tárgyalásait 

követően, a nagylaki határátkelőnél úgy nyilatkozott, a magyar kollégájával, Pintér Sándorral 

folytatott megbeszélésén megállapodtak abban, hogy a Nyugat-Európából hazatartó román 

állampolgárok számára öt új átkelőt nyitnak meg az ország nyugati határszakaszán. Marcel 

Vela tájékoztatása szerint a román és a magyar határrendészet munkatársai szerdától teszik 

lehetővé a személygépkocsi-forgalmat a másik öt határátkelőnél. 

 

Tovább segítenek Marosvásárhelyen 
2020. május 20. – Krónika 

Értékes tapasztalattal gazdagodtak azok a fiatalok, akik részt vettek a Segíteni akarok! 

elnevezésű, marosvásárhelyi akcióban. Az időseket célzó segítségnyújtó tevékenységről Soós 

Zoltán polgármesterjelölt és önkéntesek beszéltek. 

 

Bírálatözön németországból – Megtépázta a román államfő nyugati 
médiaimázsát a magyarellenes kirohanás 
2020. május 20. – Krónika 

Több tekintélyes német nyelvű lap is bírálta Klaus Iohannis április végi nacionalista 

kirohanását. Az éles hangú kritikát olyan sajtóorgánumok fogalmazták meg, amelyek eddig a 

tenyerükön hordozták, egyfajta kelet-európai példaképként emlegették a liberális román 

államfőt. Clarice Dinu, a Hotnews bukaresti hírportál főszerkesztője szerint nem hagyható 

figyelmen kívül egy ilyen súlyú nemzetközi médiareakció. 
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https://www.nyugatijelen.com/jelenido/rmdsz_keresre_egyszer_hasznalatos_maszkok_erkeztek_aradra.php
https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/ot-uj-atkelo-lep-mukodesbe-a-romannmagyar-hatarszakaszon
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Online felmérés készül a szlovákiai magyar egyetemisták helyzetéről 
2020. május 19. – bumm.sk 

Az Impulzus Társulás a Szlovákiai Magyar Fiatalok Tudományos és Kulturális Társulása 

(TéKa) és a Diákhálózat társszervezésében 2020 tavaszán online kérdőíves felmérést indít a 

felsőoktatásban részt vevő szlovákiai magyar fiatalok körében. Az Edu Uni - Szlovákiai 

Magyar Fiatalok a Felsőoktatásban című projekt egy online kérdőívre épül, mely a szlovákiai 

magyar egyetemistákat hivatott kutatni. "A felmérés célja a szlovákiai magyar egyetemisták és 

főiskolás hallgatók helyzetének a feltérképezése. Az eredmények többek között 

hozzásegítenek a fiatalok tehetséggondozásának a fejlesztéséhez. A magyarországi Innovációs 

és Technológiai Minisztérium támogatásával megvalósuló kutatás anonim, önkéntes alapú.” 

 

A Bodrogközi Magyar Közösség Háza programjai a vírusjárvány idején 
2020. május 19. – Felvidék Ma 

Jó néhány hete a nyilvános rendezvények tilalmát éljük. Királyhelmecen a Bodrogközi 

Magyar Közösség Házában (BMKH) úgy gondolták, hogy  ebben az időszakban sem hagyják 

program nélkül a közönséget. Májusban három zenés programmal is megszólították a 

közönséget úgy, hogy azokat videofelvételeken keresztül közvetítették a nyilvánosság felé. A 

májusi programok sorát Abaházi Nagy Lívia operaénekessel nyitották, aki  G. Puccini: 

Lauretta O mio babbino caro áriáját,  A csitári hegyek alatt magyar népdalt, és Turandot: 

Nessun dorma című művét énekelte. 

 

Magyar vagyok 2020… – fogalmazzuk meg a jövőnek szóló üzeneteinket! 
2020. május 19. – Felvidék Ma 

A Rákóczi Szövetség létrehozott egy virtuális időkapszulát, Magyar vagyok 2020 elnevezéssel 

annak érdekében, hogy üzenjünk a jövő magyarjainak és fogjuk össze, öleljük át virtuálisan a 

magyarságot, hitet adva a megmaradásnak. A www.magyarvagyok2020.hu oldalon mindenki 

2020. június 4-ig helyezheti el „Magyar vagyok…” kezdetű videó, hang, vagy szöveges 

üzenetét. Erről kérdezték Csáky Csongort, a Rákóczi Szövetség elnökét. 

 

Nagy József a Körképnek: Ma már a piros-fehér-zöld macska nem jut be a 
parlamentbe. Pártpaktum helyett egy nagy, közös, hiteles lista kell 
2020. május 19. – Körkép 

A 2020-as parlamenti választás a felvidéki magyar képviselet teljes bukását hozta. Kivétel 

nélkül, és sajnos megérdemelten. A kiútkeresés azóta is akadozik, mint ahogy az 

elengedhetetlen személyi konzekvenciák levonása is. A Körkép.sk-n ezért társadalmi vitát 

indítottunk a felvidéki magyar politizálás jövőjéről. Elsőként Solymos László (Most-Híd) 

fejtette ki véleményét, ezúttal az Összefogás (Magyar Közösségi Összefogás) egyik vezetője, 

korábbi EP-képviselő és környezetvédelmi miniszter, Nagy József válaszol kérdéseinkre. „A 

választások kudarcát számunkra nem csak a magyar egység hiánya okozta.  Az emberek 

változást akartak, amit az MKÖ nem tudott olyan szenzációsan és hitelesen kommunikálni, 

mint Igor Matovič. Nagyon hiányzott a reformpártok látványos támogatása, ami biztosította 
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https://www.bumm.sk/regio/2020/05/19/online-felmeres-keszul-a-szlovakiai-magyar-egyetemistak-helyzeterol
https://felvidek.ma/2020/05/a-bodrogkozi-magyar-kozosseg-haza-programjai-a-virusjarvany-idejen/
https://felvidek.ma/2020/05/magyar-vagyok-2020-fogalmazzuk-meg-a-jovonek-szolo-uzeneteinket/
https://korkep.sk/cikkek/belfold/2020/05/19/nagy-jozsef-a-korkepnek-ma-mar-a-piros-feher-zold-macska-nem-jut-be-a-parlamentbe-partpaktum-helyett-egy-nagy-kozos-hiteles-lista-kell/
https://korkep.sk/cikkek/belfold/2020/05/19/nagy-jozsef-a-korkepnek-ma-mar-a-piros-feher-zold-macska-nem-jut-be-a-parlamentbe-partpaktum-helyett-egy-nagy-kozos-hiteles-lista-kell/
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volna a magyar választókat, hogy nem vesznek el a szavazataik. A legtöbbet a felmérésekben 

ismétlődő 200%-os tévedés ártott” – fejtette ki. 

 

Kihirdették a VMSZ szabadkai választási listáját 
2020. május 19. – Pannon RTV 

Kihirdette a Vajdasági Magyar Szövetség szabadkai választási listáját a városi választási 

bizottság. A VMSZ a 4-es sorszámot kapta. A listavezető Pásztor Bálint, a VMSZ alelnöke. 

A párt teljes, 67 nevet tartalmazó listát adott át tegnap. Második helyen szerepel Kern Imre 

építésügyi államtitkár, őt követi Nágel János jogász, majd Lovas Ildikó József Attila-díjas író. 

Horvát Tímea, Szabadka jelenlegi alpolgármestere a lista ötödik helyén szerepel. 

 

Életszerű, ambiciózus programmal indul a VMSZ a választásokon 
2020. május 19. – Pannon RTV 

Egy életszerű, ambiciózus, de nem a valóságtól elrugaszkodott programmal indul a Vajdasági 

Magyar Szövetség az előttünk álló választásokon - nyilatkozta Pásztor István, a párt elnöke a 

Közügyekben. A pártelnök azt követően érkezett a stúdiónkba, hogy a VMSZ átadta a 

szabadkai önkormányzati listáját is. Pásztor István hangsúlyozta: szeretnének nagyobb 

támogatást szerezni a városban. Céljuk, hogy a legjobb emberek menjenek be az 

önkormányzati ügyeket intézni, és a listájuk ilyen - magyarázta a pártelnök. Az elmúlt négy 

évben folyamatosan intézték a mindennapi ügyeket más szinteken is, erre szeretnének 

rámutatni a kampányidőszakban is - magyarázta Pásztor István. 

 

Pásztor Bálint: A szabadkai listánkon ismert és elismert személyek vannakű 
2020. május 19. – Pannon RTV 

A VMSZ szabadkai listavezetője a Közügyek című műsorunk felvételén üzent a választóknak. 

Kihirdette a Vajdasági Magyar Szövetség szabadkai választási listáját a városi választási 

bizottság. A VMSZ a 4-es sorszámot kapta. A listavezető Pásztor Bálint, a VMSZ alelnöke. A 

párt teljes, 67 nevet tartalmazó listát adott át tegnap. Második helyen szerepel Kern Imre 

építésügyi államtitkár, őt követi Nágel János jogász, majd Lovas Ildikó József Attila-díjas író. 

Horvát Tímea, Szabadka jelenlegi alpolgármestere a lista ötödik helyén szerepel. Pásztor 

Bálint a Közügyek című műsor felvételén azt üzente a szabadkai választóknak, hogy akik 

elégedettek Bogdan Laban polgármester munkájával, azok szavazzanak a Szerb Haladó 

Pártra, akik pedig úgy gondolják, hogy Szabadkát más irányba kell vezetni, azok pedig 

szavazzanak a Vajdasági Magyar Szövetségre. 

 

Milliók a kisebbségi tudománynak 
2020. május 19. – Magyar Szó 

A kisebbségi tudományos élet az idén is részesült tartományi támogatásban. Dr. Zoran 

Milošević tartományi felsőoktatási és tudományügyi titkár kedden délelőtt a tartományi 

kormány előcsarnokában 14 végzést osztott ki 5 millió dinár értékben a tudományos kutatási 
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https://pannonrtv.com/rovatok/politika/kihirdettek-vmsz-szabadkai-valasztasi-listajat
https://pannonrtv.com/rovatok/politika/eletszeru-ambiciozus-programmal-indul-vmsz-valasztasokon
https://pannonrtv.com/rovatok/politika/pasztor-balint-szabadkai-listankon-ismert-es-elismert-szemelyek-vannak
https://www.magyarszo.rs/hu/4304/gazdasag/220075/Milli%C3%B3k-a-kisebbs%C3%A9gi-tudom%C3%A1nynak.htm
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tevékenység elvégzésére sikeresen pályázó kisebbségi felsőoktatási intézmények 

képviselőinek. – A vajdasági társadalom kutatása és a kisebbségi tudomány támogatása nagy 

jelentőséggel bír a tartományi titkárság számára. Ennek köszönhetően többet megtudhatnak 

egymásról az itt élő népek, könnyebben felismerhetik a másik nehézségeit, és segíthetnek 

egymáson – jelentette ki a titkár. 

 

Nyilatkozatban sürget határnyitást a KMKSZ 
2020. május 20. – karpat.in.ua 

A határzár és a karantén miatt a családi kapcsolattartás is teljesen ellehetetlenült Kárpátalja 

és Magyarország között. Sokan már harmadik hónapja nem látták rokonaikat, szeretteiket, 

ezért a KMKSZ arra kéri Magyarország és Ukrajna kormányát, hogy tegyenek meg mindent 

annak érdekében, hogy mihamarabb helyreálljon a határforgalom. 

 

Fontos kérdéseket érint a KMKSZ nyilatkozata 
2020. május 19. – karpat.in.ua 

A május 19-én kiadott nyilatkozatában több rendkívül fontos kérdést érint a Kárpátaljai 

Magyar Kulturális Szövetség (KMKSZ): a közigazgatási reform végrehajtása kapcsán a Visk és 

Veléte egyesülésével létrehozandó kistérség, valamint a Beregszász központú térség 

kialakításának ügyét; a Beregszászban található egykori laktanya újraindítását célzó tervet; a 

Vérke-parti várost elkerülő út megépítéséről szóló költségvetést módosító dokumentumot, az 

új magyar–ukrán határátkelők megnyitása lehetőségének, valamint a határforgalom 

mihamarabbi újraindításának kérdését. 

 

A KMKSZ megszervezte az Ukrajnában nem kapható gyógyszerek magyarországi 
beszerzését 
2020. május 19. – karpat.in.ua 

A koronavírus-járvány miatt lezárt határok miatt számos kárpátaljai honfitársunk 

magyarországi gyógyszerbeszerzése hiúsult meg. Az érintettek sokszor kétségbeejtő helyzetén 

igyekezett enyhíteni a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség (KMKSZ) és Magyarország 

Ungvári Főkonzulátusa azzal, hogy megszervezték az Ukrajnában nem kapható gyógyszerek 

magyarországi beszerzését. 
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http://politic.karpat.in.ua/?p=5864&lang=hu
http://politic.karpat.in.ua/?p=5860&lang=hu
http://life.karpat.in.ua/?p=15462&lang=hu
http://life.karpat.in.ua/?p=15462&lang=hu
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Elektronikus sajtó 

 

Határok nélkül 

2020. május 19. – Kossuth Rádió 

 

Történelmi jelentőségű döntés született Strasbourgban. Az Emberi Jogok Európai Bírósága 

elmarasztalta Szlovákiát egy, a Beneš-dekrétumokkal kapcsolatos ügyben. 

         

Izsák Balázs, a Székely Nemzeti Tanács elnöke: „Európai polgári kezdeményezés   a 

világjárvány árnyékában”  című írásában köszönetet mond mindazoknak, akik aláírásukkal 

támogatták az uniós kezdeményezést,  ugyanakkor  részletesen cáfolja azokat a  bírálatokat, 

félreértelmezéseket is, amelyek a nemzeti régiókról szóló kezdeményezéshez kapcsolódnak.  

 

Az országos és tartományi választások mellett helyhatósági választásokat is tartanak június 

21-én Szerbiában. A Vajdasági Magyar Szövetség számára nagyon fontos, hogy Szabadkán 

minél jobban szerepeljen, és irányító szerepet kapjon a délvidéki magyarság kulturális 

központjának számító városban. Az elmúlt négy évben mindössze 11 tanácsnoki helyük volt a 

67 fős közgyűlésben, jóval erősebb koalíciós partnerük mellett nehezen tudták akaratukat 

érvényesíteni. A VMSZ listáját hétfőn adták át a városi választási bizottságnak.  

 

Eszközöket kell azoknak az önkormányzati vezetőknek a kezébe adni, akiknek bizalmat 

szavazott a közösség - ezért lenne szükséges négyről öt évre hosszabbítani az önkormányzati 

mandátumokat. Ezt Cseke Attila, a RMDSZ frakcióvezetője mondta. Romániában - 

Magyarországgal és más európai országokkal ellentétben, még mindig négy évre választják az 

önkormányzati képviselőket. A tervezet most kapott zöld utat a  közigazgatási bizottságtól. Az 

RMDSZ azt szeretné, hogy már az idei helyhatósági választásokon öt évre válasszák meg a 

polgármestereket és a tanácsosokat.  

  

Idén elmarad a csíksomlyói pünkösdi zarándoklat, de a búcsús szentmisét megtartják. Igaz, 

nem a hagyományos helyén, a Hármashalom-oltárnál, a Somlyó-hegyi nyeregben, hanem a 

kegytemplomban. A Szent Istvánról elnevezett erdélyi ferences rendtartomány elöljárója, 

Urbán Erik beszélt a részletekről. 

 

https://mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth/?date=2020-05-19_18-02-00&enddate=2020-05-19_18-40-00&ch=mr1
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A koronavírus-járvány félbeszakította a romániai közoktatás előkészítő osztályaiba való 

beiratkozást is. A kijárási korlátozások bevezetése után online beiratkozásra is volt lehetőség, 

de – a pénteken kiadott tanügyminiszteri rendelet szerint – a folyamatot július 7-ig 

meghosszabbították. A Rákóczi Szövetség tavaly óta iskolatáskával is megajándékozza az 

ősszel tanulmányaikat magyarul kezdő Temes megyei kisdiákokat.  

 

Kihasználva a koronavírus-járvány miatti iskolabezárást, Aradon nekikezdenek a Csiky 

Gergely Főgimnázium régi épülete átfogó felújításának. A megye egyetlen magyar 

iskolaközpontjába, ahol óvodától az érettségiig tanulhatnak anyanyelvükön a magyar 

gyerekek, csaknem hatszáz diák jár. A munkálatok felborították volna a tanulás rendjét, most 

azonban, hogy internetes távoktatásban zajlik a tanítás, lehetőség nyílt megkezdeni a munkát 

már a nyári vakáció előtt.  

 

 


