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Nyomtatott és online sajtó 
 

Szijjártó: újabb átkelő nyílt meg a magyar-román határon 
2020. május 21. – MTI, Híradó, Magyar Hírlap, Magyar Nemzet, Webrádió, Mandiner, 

Demokrata, Hír TV 

Újabb átkelő nyílt meg a magyar-román határon csütörtök reggel, ezúttal Nyírábrány és 

Érmihályfalva között - közölte a külgazdasági és külügyminiszter a Facebook-oldalán. 

Szijjártó Péter azt írta, szerdán sikerre vezettek a kétoldalú határrendészeti egyeztetések, így 

reggel 6 órától újabb - már a tizenegyedik - átkelőhely nyílt újra Románia és Magyarország 

határán. Az átkelőt a két ország állampolgárai használhatják a kishatárforgalom szabályai 

szerint. "Tasó László képviselőtársam kitartó lobbizásának köszönhetően a környékben 

élőknek ezentúl nem kell hosszú kerülőt tenniük, ha át akarnak menni a határ túloldalára" - 

jelezte Szijjártó Péter. 

 

Potápi: jórészt az online térben lesznek a nemzeti összetartozás éve 
rendezvényei 
2020. május 20. – MTI, hirado.hu, Magyar Nemzet,Magyar Hírlap, kulhonimagyarok.hu, 

Orientpress, Felvidék Ma, Körkép, Krónika 

A koronavírus-járvány miatt nem lehet megtartani a nemzeti összetartozás éve 

rendezvényeinek nagy részét – mondta a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős 

államtitkára szerda reggel Kossuth Rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában. Potápi 

Árpád János emlékeztetett, az Országgyűlés tavaly döntött arról, hogy 2020 a nemzeti 

összetartozás éve legyen, de a járvány miatt az ehhez, és az erős magyar közösségek tematikus 

évéhez kapcsolódó megemlékezések többsége elmarad. Ugyanakkor arra van lehetőség – 

korlátozott számban – hogy például istentiszteleteken tartsanak megemlékezéseket; 

rendezvényeik nagy részét egyébként már „átterelték” az online térbe – fűzte hozzá. Kérdésre 

válaszolva elmondta azt is, a programok egy részét lehet csúsztatni, sőt már olyan javaslatot is 

kapott, hogy hosszabbítsák meg a nemzeti összetartozás évét, így a rendezvények közül 

néhányat 2021-ben tartanának meg. Ezt a felvetést Potápi Árpád János jó ötletnek tartja. 

 

Zelenszkij kész találkozni Orbán Viktorral és rendezni a két ország közti vitás 
kérdéseket 
2020. május 20. – MTI, Híradó, Magyar Nemzet, Demokrata, Mandiner, Magyar Narancs, 

karpat.in.ua, karpatalja.ma, Kárpáti Igaz Szó 

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök közölte szerdán, hogy kész találkozni Orbán Viktor magyar 

miniszterelnökkel, és szeretne egy memorandumot aláírni vele a két ország közti vitás 

kérdések rendezéséről. Ezt az államfő azon a sajtótájékoztatón jelentette ki újságírói kérdésre 

válaszolva, amelyet Kijevben tartott beiktatásának egyéves évfordulója alkalmából. 

"Mindenkinek tudnia kell a(z állam-)nyelvet. Sokak számára az ukrán nem anyanyelv, mint 

például a beregszásziaknak, de nekik is tudniuk kell az ukrán nyelvet. Magyarországgal évek 

V
e

ze
tő

 h
ír

e
k
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óta nincs kapcsolatunk, és éppen a történelmi örökség és a nyelvi kérdés miatt blokkolják az 

EU- és a NATO-tagságunkat" - idézte Zelenszkijt az Ukrajinszka Pravda hírportál. "Orbán úr 

egy éve keresi egy találkozó lehetőségét velem. Mondtam, hogy kész vagyok erre az alapvető 

fontosságú találkozóra, amelyen szeretném, ha aláírnánk egy mindenre kiterjedő 

memorandumot: a biztonsági helyzetről, az egymás iránti tiszteletről, a történelem 

tiszteletben tartására vonatkozóan. Egyelőre nem egyszerű a kapcsolatunk Magyarországgal, 

de úgy gondolom, hogy ezt a kérdést a közeljövőben megoldjuk" - tette hozzá az elnök. 

 

Ötezer lejes bírságot kapott Iohannis az „Erdély kiárusításáról” tett nyilatkozata 
miatt  
2020. május 20. – MTI, Krónika, transindex.ro, maszol.ro, hirado.hu, Bihari Napló, Erdély 

Ma, Nyugati Jelen  

Ötezer lejes pénzbírsággal sújtotta Klaus Iohannis román államelnököt az Országos 

Diszkriminációellenes Tanács (CNCD) az „Erdély kiárusításáról” tett nyilatkozata miatt. Az 

Asztalos Csaba vezette testület egy ellenszavazat mellett úgy ítélte meg, hogy az államfő 

kijelentése hátrányos megkülönböztetésnek minősül, és sérti az etnikai/nemzetiségi 

hovatartozáson alapuló emberi méltósághoz való jogot. Asztalos Csaba, a CNCD elnöke az 

MTI-nek elmondta: ilyen esetekben nem a bírság mértéke számít, hanem az a tény, hogy egy 

állami intézmény megállapította a kihágást. A bukaresti elnöki hivatal a 

diszkriminációellenes tanács határozatára úgy reagált: Iohannis tudomásul vette a döntést. 

Az államelnök azonban „teljességgel politikainak” nevezte a bírságról szóló ítéletet, és 

megfellebbezi az erről szóló döntést a közigazgatási bíróságon. 

 

Újraindulhat az aláírásgyűjtés a nemzeti régiók védelmében 
2020. május 20. – MTI, Krónika, Erdély Ma, maszol.ro, transindex.ro, Nyugati Jelen, 

hirado.hu 

Meghosszabbítják az európai polgári kezdeményezések aláírásgyűjtési határidejét – közölte 

Vincze Loránt európai parlamenti képviselő. Ugyanakkor az Európai Bizottság döntését még 

az Európai Parlamentnek és az Európai Tanácsnak is meg kell erősítenie. „Bár kissé 

megkésve, de végül méltányos és igazságos döntést hozott az Európai Bizottság az európai 

polgári kezdeményezések határidejének meghosszabbításával. A legtöbb uniós országban 

hónapok óta tartó kijárási tilalom jelentősen megnehezítette az aláírásgyűjtések megfelelő 

népszerűsítését, ugyanakkor teljes mértékben ellehetetlenítette a papír alapú aláírások 

gyűjtését. Úgy értékelem, a Bizottság mostani döntésével megfelelő megoldást talált a 

kialakult helyzetre” – nyilatkozta Vincze Loránt az RMDSZ közleménye szerint. 

 

Nemzeti régiók polgári kezdeményezés: az SZNT szerint további fél évet kaptak 
az aláírásgyűjtésre  
2020. május 20. – MTI, maszol.ro, transindex.ro 

A nemzeti régiók európai polgári kezdeményezését elindító Székely Nemzeti Tanács (SZNT) 

úgy értékeli: további fél évet kapott az aláírásgyűjtésre, és arra, hogy a kezdeményezés 
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érvényességének második, területi feltételét is teljesítse. Az MTI-hez eljuttatott 

közleményében az SZNT az Európai Bizottság szerdai javaslatára reagált, amely szerint 

valamennyi folyamatban levő európai polgári kezdeményezés esetében hosszabbítsák meg fél 

évvel a támogató aláírások gyűjtését. Közleményben üdvözölte a határidő kitolását az Erdélyi 

Magyar Szövetség (EMSZ) is. A Erdélyi Magyar Néppárt (EMNP) és a Magyar Polgári Párt 

(MPP) szövetsége reményét fejezte ki, hogy „az EU intézményei, valamint a magyarellenes 

erők nem gördítenek akadályt a határidő meghosszabbítása elé, és így az elkövetkező hat 

hónapban összegyűlhet a kellő mennyiségű szignó az eddig hiányzó országokból is". 

 

DK: A kormány állítsa le a határon túli gazdaságfejlesztési programokat! 
2020. május 20. – MTI, Híradó, Magyar Nemzet, Mandiner, Demokrata, ATV, Krónika 

A Demokratikus Koalíció arra szólította fel a kormányt, hogy állítsa le a határon túli 

gazdaságfejlesztési programokat. Barkóczi Balázs, a párt szóvivője szerdai, online 

sajtótájékoztatóján arról beszélt, hogy a kabinet a magyar munkahelyek megmentése és a 

kirúgott magyar dolgozók megsegítése helyett mintegy 36 milliárd forintot költ határon túli 

gazdaságélénkítésre. Barkóczi Balázs hozzátette, ezt a pénzt ráadásul olyan országokba 

küldik, amelyek kormányai – a magyarral ellentétben – „teszik a dolgukat, és segítik az 

embereket”. A politikus úgy fogalmazott: Orbán Viktor a „legnagyobb bajban árulta el és 

szúrta hátba a magyarokat”. Hozzátette, hogy ebből a pénzből háromszázezer magyar 

munkanélküli fejenként 120 ezer forint támogatást kaphatna. 

 
 Ludovic Orban: igazságtalanul bírságolták meg Iohannist a magyarok elleni 
diszkriminációért 
2020. május 20. – maszol.ro 

Éles támadást intézett Ludovic Orban román miniszterelnök szerdán az Országos 

Diszkriminációellenes Tanács (CNCD) ellen, mivel szerinte a testület igazságtalanul 

bírságolta meg Klaus Iohannis államfőt a magyar nemzetiségű román állampolgárok emberi 

méltóságának megsértéséért. A miniszterelnök megdöbbentő politikai döntésnek minősítette 

Iohannis elmarasztalását, aminek szerinte semmi köze a diszkrimináció szankcionálását 

szabályozó törvényhez. Orban szerint a CNCD az ellenzéki szociáldemokraták (PSD) 

befolyása alatt áll, Iohannis pedig szerinte nem diszkriminált, és csak azért büntetik, mert 

"leleplezte" a PSD és a Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) közötti 

"cinkosságot". Úgy értékelte: Iohannisnak azért kell bűnhődnie, mert az ország területi 

épségének alkotmányos elvének védelmére kelt és felhívta a figyelmet azokra az 

"elfogadhatatlan kompromisszumokra", amelyeket a tavalyig kormányon lévő 

szociáldemokraták a utóbbi három évben az RMDSZ támogatásának megszerzése érdekében 

kötöttek.  
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Vincze Loránt: méltányos az Európai Bizottság döntése az aláírásgyűjtés 
meghosszabbításáról 
2020. május 20. –MTI, Magyar Nemzet, Magyar Hírlap, PestiSrácok, Origo, Krónika, 

maszol.ro, Ma7.sk 

Enyhén megkésettnek, de méltányosnak és igazságosnak tartja Vincze Loránt néppárti 

európai parlamenti képviselő az Európai Bizottság döntését, mely szerint fél évvel 

meghosszabbítják a folyamatban levő európai polgári kezdeményezések aláírásgyűjtésének az 

időtartamát. A Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) politikusának nyilatkozatát 

a szövetség közleménye idézte szerdán. Az európai polgári kezdeményezések parlamenti 

jelentéstevői és az Európai Nemzetiségek Föderatív Uniója (FUEN) elnöki tisztségét is betöltő 

politikus azért tartotta méltányosnak és igazságosnak a döntést, mert - mint fogalmazott - a 

legtöbb uniós országban hónapok óta kijárási korlátozások vannak érvényben, és ez 

jelentősen megnehezítette az aláírásgyűjtések megfelelő népszerűsítését, és teljes mértékben 

ellehetetlenítette a papír alapú aláírásgyűjtést. Vincze Loránt arra emlékeztetett, hogy 

március 17-én jelentéstevői minőségében kérte Vera Jourová alelnököt és Ilze Juhansone 

főtitkárt, hogy a koronavírus-járvány kapcsán elrendelt megszorító intézkedések miatt az 

Európai Bizottság (EB) hosszabbítsa meg a futó polgári kezdeményezések határidejét. Ezt 

később több polgári kezdeményezés polgári bizottsága és más EP-képviselők is kérvényezték. 

 
Minden magyar-román határátkelő megnyílik 
2020. május 20. – MTI, Híradó, Magyar Hírlap, Mandiner, HVG, Index 

Csütörtök reggel 6 órától a magyar-román határ valamennyi átkelője megnyílik - közölte a 

rendőrség szerda este honlapján. Közleményük szerint a Nyugat-Európából, illetve a nyugat-

európai úti céllal történő tranzit átutazás továbbra is biztosított mindkét irányban. A 

tranzitlehetőségek bővültek a személyautókkal, autóbuszokkal és a kisbuszokkal szállított 

azon román állampolgárok részére, akik Budapestről repülővel utaznak tovább, vagy 

Magyarországra érkezik a repülőgépük, és hazautazási céllal közlekednek. Kitértek arra is, 

hogy az e célból érkező gépkocsivezetők és utasaik a beutazás során mentesülnek a hatósági 

házi karantén elrendelése alól. Utazásuk során, Magyarország területén csak az 

elengedhetetlenül szükséges alkalommal, a kijelölt üzemanyagtöltő állomáson és 

pihenőhelyen állhatnak meg. A Liszt Ferenc repülőtérre utasokat szállító gépkocsivezetőnek 

24 órán belül a belépés helye szerinti határátkelőhelyen, a tranzitáló autóbuszokkal 

utazóknak az utazáshoz szükséges legrövidebb időn belül a kijelölt útvonalon el kell hagynia 

Magyarország területét. 

 

Kelemen Hunor korrektnek tartja a Johannisra kiszabott bírságot, de nem a 
bírság összege miatt  
2020. május 20. – transindex.ro, maszol.ro, Bihari Napló 

Klaus Johannis államfő megbírságolása az Országos Diszkriminációellenes Tanács (CNCD) 

részéről nagyon jelentőséggel bír, de nem a kiszabott összeg, hanem az üzenet szempontjából, 

mivel az elnök által mondottak egy etnikai közösséget diszkrimináltak, közölte az Agerpres 
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hírügynökséggel Kelemen Hunor. Az RMDSZ elnöke szerint a CNCD döntése korrekt és 

szükséges volt. Elmondása szerint, bár a kiszabott 5000 lejes bírság nem túl jelentős, mivel az 

egy államfő esetében nem nagy összeg, viszont fontos üzenetet hordoz magában. Kelemen 

Hunor örül, hogy a tanácsban nagy többséggel szavazták meg az államfő megbírságolását, 

még akkor is, ha az valószínűleg fellebbezni fog az ítélet ellen. Az RMDSZ elnöke szerint 

Johannis bocsánatkéréssel tartozik az „elfogadhatatlan kijelentései miatt”.  

 

Ciolacu: Johannisnak kötelessége nyilvánosan bocsánatot kérni 
2020. május 20. – transindex.ro, maszol.ro, Krónika 

Marcel Ciolacu véleménye szerint Klaus Johannisnak nyilvánosan bocsánatot kell kérnie, és 

meg kell ígérnie a románoknak, hogy többé nem próbálja meg olyan témákkal életben 

tartania a pártját, amelyek méltatlanok egy európai államfőhöz. "Johannis elnöknek 

nyilvánosan bocsánatot kell kérnie, és meg kell ígérnie a románoknak, hogy többé nem 

próbálja meg olyan témákkal életben tartani a pártját, amelyek méltatlanok egy európai 

elnökhöz. Az államfő Erdéllyel kapcsolatban tett kisiklását ma a CNCD szankcionálta. 

Szükséges, de szimbolikus gesztus volt. Sajnos Johannis nagyot ártott az államelnöki funkció 

megítélésének. Az elnöknek tudnia kéne, hogy a 21. század Európájában már nem lehet ilyen 

durva petárdákkal dobálózni a nyilvánosság előtt. Minden európai kancellária előtt 

nevetségessé tette Romániát! Más prioritásai vannak a románoknak, Johannis úr' - írta 

Ciolacu a Facebookra.  

 

Források: a helyhatósági választásokat szeptember-októberben, a parlamenti 
választásokat decemberben tartaná a PNL  
2020. május 20. – transindex.ro 

Az önkormányzati választásokat szeptember végén vagy október elején, a parlamenti 

választásokat pedig rendes időben, decemberben szervezné meg a Nemzeti Liberális Párt 

(PNL). Pártforrások szerint Ludovic Orban kormányfő, az alakulat elnöke közölte a párt 

országos politikai bizottságának tagjaival, azt szeretné, hogy szeptember végén, október 

elején tartsák meg a helyhatósági választásokat, ez azonban a járványhelyzet alakulásától is 

függ.  

 

Amit lehet, és ami nem tanácsos az idei pünkösdi búcsún 
2020. május 20. – szekelyhon.ro 

Elkészült a csíksomlyói pünkösdi zarándoklat idei lebonyolításának tervezete: az már biztos, 

hogy a koronavírus-járvány miatt jövő hétvégén nem tudják fogadni a zarándoktömeget. 

Urbán Erik, az Erdélyi Ferences Rendtartomány vezetője felkérte a híveket, hogy idén ne 

szervezzenek keresztaljákat és csoportos zarándoklatot a kegyhelyhez pünkösd alkalmából. A 

május 30-án, szombaton déli fél egykor kezdődő szentmisére a zárt csíksomlyói kegytemplom 

pápai kisbazilikájában kerül sor. A tartományvezető elmondta, még egyeztetnek arról, hogy a 

labarumot és a kisbazilika-jelvényt mint a búcsú hagyományőrző tárgyait miként tudják 

bevonni a szertartásba. Mivel a szervezett zarándoklatok elmaradnak, így a szokásos pénteki 

fogadásokra sem kerül majd sor.  
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https://itthon.transindex.ro/?hir=59997&ciolacu_johannisnak_kotelessege_nyilvanosan_bocsanatot_kerni
https://itthon.transindex.ro/?hir=59988
https://itthon.transindex.ro/?hir=59988
https://szekelyhon.ro/aktualis/amit-lehet-es-ami-nem-tanacsos-az-idei-punkosdi-bucsun
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Az online térben zajlik idén a Hargitai Megyenapok 
2020. május 20. – szekelyhon.ro 

Rendhagyó módon szervezik meg idén a tizenhatodik kiadásához érkezett Hargitai 

Megyenapokat. A május 24. és június 4. között zajló rendezvényen csak és kizárólag a 

virtuális térben lesznek majd előadások, dokumentumfilmek és kiállítások. 

 

Jelentős adomány három székelyföldi kórháznak  
2020. május 20. – szekelyhon.ro 

Százezer euró értékben támogatja a MOL Románia a Polgár-Társ Alapítvány erőfeszítéseit a 

koronavírus világjárvány leküzdése érdekében. Ebből az összegből a csíkszeredai 

civilszervezet orvosi védőeszközöket és felszereléseket vásárolhat három székelyföldi 

kórháznak, a sepsiszentgyörgyi Dr. Fogolyán Kristóf Megyei Sürgősségi Kórháznak, a 

Csíkszeredai Megyei Sürgősségi Kórháznak és a Székelyudvarhelyi Városi Kórháznak. 

 

A Székely Termék online jelenlétét erősítenék  
2020. május 20. – maszol.ro 

Szövetkezetek létrehozására és az online jelenlét növelésére biztatja Hargita Megye Tanácsa a 

Székely Termék védjeggyel ellátott hagyományos helyi termékeket előállító termelőket. A 

termékek népszerűsítésére vonatkozó elképzeléseit online sajtótájékoztató keretében mutatta 

be szerdán Borboly Csaba megyei tanácselnök és Cilip Árpád, Hargita Megye Fejlesztési 

Ügynökségének vezetője. Borboly Csaba bevezetőjében elmondta: fontos, hogy minél több 

település szervezze meg a maga helyi termékeket népszerűsítő vásárát. A tanácselnök 

kiemelte, a koronavírus-járvány miatt különösen célszerű elkerülni azt, hogy távoli vidékekről 

érkező termelők, kereskedők járjanak tömegesen a régióban.  

 

Egyelőre marad a házi karantén Magyarországra utazáskor 
2020. május 21. – Krónika 

Továbbra is jelentős akadályt jelent a Magyarországra utazni kívánók számára, hogy ott 

kéthetes házi elkülönítésbe kell vonulniuk. Ez alól a magyar állampolgársággal rendelkezők 

sem kivételek. A Krónika megkérdezte a koronavírus-járvány elleni védekezésért felelős 

magyarországi operatív törzset, tervezik-e a közeljövőben az izolációra vonatkozó rendelkezés 

feloldását. Kiss Róbert rendőr alezredes közölte: a rendőrség rendszeresen egyeztet a 

szomszédos országok hatóságaival, hogy ütemezetten visszatérhessenek a normális 

határátlépéshez. „Az operatív törzs ügyeleti központja folyamatosan figyeli a járványügyi 

adatokat, a nemzetközi intézkedéseket és ezek hatásait. Ha indokolt a korlátozások 

felfüggesztése vagy megszüntetése, akkor javaslatot tesznek arra, hogy ne kelljen hatósági 

házi karantént elrendelni, illetve szabadon lehessen az országok között mozogni” – 

fogalmazott tegnap Kiss Róbert. 
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https://szekelyhon.ro/aktualis/az-online-terben-zajlik-iden-a-hargitai-megyenapok
https://szekelyhon.ro/aktualis/jelentos-adomany-harom-szekelyfoldi-korhaznak
https://www.maszol.ro/index.php/gazdasag/127088-a-szekely-termek-online-jelenletet-er-sitenek
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Tünetmentes demokrácia 
2020. május 21. – Pataky István – Krónika 

A Krónika vezércikke szerint „nem jött be Klaus Iohannis taktikája. A legfrissebb, az április 

végi magyarellenes kirohanás után készült felmérések egyetlen százaléknyi javulást sem 

jeleznek az államfő szeretett pártjának megítélésében. A járványba vagy inkább a 

járványellenes cirkuszba belefáradt embereknek a magyarok gúnyolása és a 

szociáldemokraták szidalmazása unalmas, lejárt lemezt jelent. Márpedig ennél sokkal többet 

a „penele”-kormány államfőstől sem tud felmutatni. „Lucovid” Orban csapata továbbra is 

bolyong a maszkos, arafatos, sürgősségis útvesztőben, miközben Európa nagy része már jó 

ideje a gazdasági válság elleni megoldásokon, a lakosság elszegényedésének meggátolásán 

dolgozik”. 

 

Tisztújítás a Hídban: május 30-án kiderül, ki lesz Bugár utódja az elnöki székben 
2020. május 20. – Ma7.sk, bumm.sk, Új Szó, Körkép  

Május 30-án, Füleken tartja tisztújító közgyűlését a Híd. Az elnöki tisztség legfőbb 

várományosa Sólymos László, a Híd korábbi környezetvédelmi minisztere. „Az ideiglenes 

vezetés tagjai a járványügyi intézkedések további enyhítése után úgy határoztak, összehívják a 

párt rendes közgyűlését, amelyet május 30-án, szombaton rendeznek meg Füleken, 

természetesen az óvintézkedések szigorú betartása mellett" - közölte Magdeme Klára, a párt 

szóvivője. A közgyűlés küldöttei megválasztják a párt elnökét, az alelnököket és az elnökség 

tagjait. Eddig egyedül Sólymos László jelezte, hogy elvállalná a Híd vezetését. Sólymos 

közösségi oldalán azt írta, hosszú fontolgatás után döntött úgy, hogy indulok a Híd elnöki 

tisztségéért. 

 

Németh Gabriella (MKP) a Körképnek: Nincs más választásunk, mint alapjaiban 
megváltoztatni a felvidéki magyar politizálást 
2020. május 20. – Körkép 

Németh Gabriella, lemondásáig az MKP Országos Elnökségének tagja, a párt szociális- és 

egészségügyi alelnöke válaszol a kérdésekre: „Örülök, hogy a választópolgárok a 

kormányváltásra szavaztak és markánsan kinyilvánították, hogy elég volt a Smer-SNS-Most-

Híd politizálásából. Sajnálom, hogy ismételten nem sikerült magyar politikai képviseletet 

biztosítani a szlovák parlamentben.   Az MKP jelöltjei véleményem szerint hozták a tőlük 

elvárt eredményeket, míg az MKÖ és a Magyar Fórum az elvárásoktól gyengébben szerepelt.  

Amint az várható volt, a Most-Híd mélyen alul teljesített, ami a 4 éves kormánytagság és az 

elmúlt 10 év politizálásának a következménye volt.” 
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https://ma7.sk/aktualis/tisztujitas-a-hidban-majus-30-kiderul-ki-lesz-bugar-utodja-az-elnoki-szekben
https://korkep.sk/cikkek/velemeny/2020/05/20/nemeth-gabriella-mkp-a-korkepnek-nincs-mas-valasztasunk-mint-alapjaiban-megvaltoztatni-a-felvideki-magyar-politizalast/
https://korkep.sk/cikkek/velemeny/2020/05/20/nemeth-gabriella-mkp-a-korkepnek-nincs-mas-valasztasunk-mint-alapjaiban-megvaltoztatni-a-felvideki-magyar-politizalast/
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Az MNT szerb nyelvi felzárkóztató képzést szervez 
2020. május 20.  – Vajdaság MA 

A Magyar Nemzeti Tanács – az ösztöndíjprogram keretein belül – intenzív szerb nyelvi 

tanfolyamot szervez annak érdekében, hogy a szerbiai felsőoktatási intézménybe felvételiző 

egyetemisták szerb nyelvtudását olyan szintre fejlesszék, amellyel könnyebben vehetik a szerb 

nyelven történő továbbtanulás jelentette akadályokat, közölte az MNT sajtószolgálata. Az 

anyanyelven szerzett tudás a legminőségesebb ismeret. A szülőföldön folytatott felsőoktatási 

továbbtanulás pedig annak záloga, hogy itthon is boldogulhatunk szerzett képzettségünkkel 

és szakértelmünkkel. Ennek egyik esélye és lehetősége, hogy anyanyelvünkön kívül minél 

több nyelvet, de mindenekelőtt környezetünk nyelvét, a szerb nyelvet minél tökéletesebben 

ismerjük meg. 

 

„Nem engedjük el a turizmusban dolgozók kezét” 
2020. május 21. – Magyar Szó  

Március 31-éig 58 közepes és nagyléptékű gazdasági és turisztikai fejlesztés támogatására 

érkezett kérelem a Prosperitati Alapítványhoz, ezek közül 16 idegenforgalmi jellegű. A 

koronavírus-járvány miatt bevezetett rendelkezések miatt felvetődött annak a kérdése, hogy 

mennyire megvalósíthatók ezek a projektek. A határzárak és a gyülekezésre vonatkozó 

korlátozások miatt ugyanis súlyos válságba került a vendéglátóipar és a rendezvényszervezés 

is. Juhász Bálint, a Prosperitati Alapítvány ügyvezetője elmondta, hogy a megváltozott helyzet 

miatt kiemelten kezelik a korábban kiírt, turisztikai vállalkozók számára meghirdetett 

pályázat elbírálását. 

 

Fontos kérdéseket érint a KMKSZ nyilatkozata 
2020. május 20. – karpatl.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 TV21 Ungvár stábjának Brenzovics László, a 

KMKSZ elnöke nyilatkozott: „Az ukrán parlamentben korábban önkéntes egyesülésekről volt 

szó, most a közigazgatási reform ügyét áttették a kormány hatáskörébe, amely a hatályos 

ukrán alkotmány szerint is alkotmányellenes – hiszen erről a Legfelső Tanácsnak kellene 

döntenie.” 
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https://www.vajma.info/cikk/vajdasag/25115/Az-MNT-szerb-nyelvi-felzarkoztato-kepzest-szervez.html
https://www.magyarszo.rs/hu/4304/gazdasag/220115/%E2%80%9ENem-engedj%C3%BCk-el-a-turizmusban-dolgoz%C3%B3k-kez%C3%A9t%E2%80%9D.htm
http://politic.karpat.in.ua/?p=5860&lang=hu
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Új határátkelők nyílhatnak Kárpátalján – felújíthatják a Tisza hidat 
2020. május 20. – karpat.in.ua 

Volodimir Zelenszkij ukrán államfő május elején munkalátogatást tett Kárpátalján. A Csap-

Záhony ukrán-magyar határátkelő megtekintése után bejelentette: két új korszerű 

határátkelő tervén dolgoznak a régióban. Az ukrán elnököt Kárpátalja kormányzója 

tájékoztatta a Tisza híd rossz állapotáról, illetve kiemelte az új határátkelők megnyitásának 

fontosságát. Volodimir Zelenszkij ukrán elnök rövid időn belül kétszer is járt Kárpátalján. 

Szakértők szerint, ha az államfő továbbra is odafigyel a megyére, és figyelembe veszi a helyiek 

igényeit, akkor reális esély van új határátkelők megnyitására a vidéken. 

 

Viski kistérség: A hátuk mögött döntöttek a sorsukról? 
2020. május 20. – Kárpátalja 

A kistérségek megalakítása kezdettől jobban hasonlított bohózatra, mintsem demokratikus 

folyamatra, múlt héten azonban a kijevi hatalomnak sikerült alulmúlnia önmagát. Május 13-

án közzétették a kárpátaljai kistérségek létrehozásának a miniszteri kabinet által véglegesített 

tervét. Az Ungvárról felterjesztett dokumentum eredetileg 64 kistérséget tartalmazott, a 

kormány azonban csak 63 létrehozását hagyta jóvá, egy szőrén-szálán eltűnt. Utóbb kiderült, 

hogy a Visk és Veléte (Veljatino) alkotta kistérséget nemes egyszerűséggel, mindennemű 

előzetes figyelmeztetés és indoklás nélkül a huszti kistérséghez csapták. A két község még 

tavaly megállapodott a közös kistérség megalakításáról, elképzelésüket a Kárpátaljai Megyei 

Tanács is támogatta. Vagyis, ami történt, arra nincs magyarázat.  

 

Vissza az iskolába 
2020. május 20. – Népújság  

cim2020Az általános iskolák 1–3. osztályos tanulói és az érettségiző középiskolások a héten 

visszaültek az iskolapadokba. A szülők nyilatkoztak a gyerekek egészségügyi állapotáról, az 

Országos Közegészségügyi Intézet (NIJZ) és az Oktatási Minisztérium pedig számos eligazító 

utasítással látta el az iskolákat. Az iskolák igyekeztek betartani a szabályokat (távolságtartás, 

fertőtlenítés, padlójelzések, a nagyobb iskolákban étkezés a tantermekben…), s az első 

információk szerint az újrakezdés a körülményekhez képest eredményesen indult a kétnyelvű 

területen is. A szülők többsége is megértéssel fogadta az adott helyzetet. 

 

Júniusban megkezdi a munkát a tájház mindenese 
2020. május 20.  – Népújság  

A sali magyar önkormányzat tanácsának pénteki ülésén napirendre került az idei költségvetés 

első olvasata, döntöttek a közösség részmunkaidős alkalmazottjának személyéről, illetve 

tárgyaltak a Muravidéken magyar anyanyelven tanuló gyermekek szüleinek jövőbeni 

támogatásáról is. 
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http://economic.karpat.in.ua/?p=4197&lang=hu
https://karpataljalap.net/2020/05/20/viski-kisterseg-hatuk-mogott-dontottek-sorsukrol
https://nepujsag.net/muravidek/8868-vissza-az-iskol%C3%A1ba.html
https://nepujsag.net/nemzetiseg/8874-j%C3%BAniusban-megkezdi-a-munk%C3%A1t-a-t%C3%A1jh%C3%A1z-mindenese.html
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Elektronikus sajtó 
Határok nélkül 

2020. május 20. – Kossuth Rádió 

 

Pénzbírságot szabott ki ma hozott határozatában a romániai Országos Diszkriminációellenes 

Tanács az államfőre az „Erdély kiárusításával” kapcsolatos nyilatkozata miatt. Ötezer lejre 

büntették, ez valamivel több mint 360.000 forint. A testület nagy szavazattöbbséggel 

meghozott döntését Klaus Iohannis megtámadja a bíróságon.  

  

A Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség felháborítónak tartja, hogy a közigazgatási reform 

keretében Visk központú térség kialakításánál a helyi lakosság kívánságát figyelmen kívül 

hagyták. A KMKSZ hétvégi Nyilatkozata kitér az új magyar–ukrán határátkelők 

megnyitásának lehetőségére, valamint a határforgalom mihamarabbi újraindításának 

kérdésére is. 

  

Az erdélyi magyar népesség számát és arányát bemutató interaktív térképet tett közzé az 

Erdélystat. A legutóbbi négy népszámlálás eredményeit bemutató felület hasznos társadalmi 

önismereti gyakorlat lehet a jelenlegi online oktatásban is. Lehőcz László először is az 

ismertető céljáról kérdezte Barna Gergőt, az Erdélystat projektvezetőjét. 

  

Online kérdőíves felmérést indított az Impulzus, a TéKa Társulás és a Diákhálózat a 

szlovákiai magyar egyetemisták körében. A három felvidéki magyar civil szervezet célja, hogy 

átfogó képet kapjon a felsőoktatásban résztvevő fiatalok helyzetéről, motivációiról és 

jövőképéről. A kutatás vezetőjét, Bajcsi Ildikót kérdeztük. 

  

Lassan újraindul az élet a szerbiai főiskolákon és egyetemeken. A szabadkai Műszaki 

Szakfőiskolán az online oktatás után a héten megkezdődtek a gyakorlati órák. A 

túlnyomórészt magyar nyelven oktató intézményben folynak az előkészületek a felvételi 

megszervezésére is. Fürstner Igort, az intézmény igazgatóját kérdeztük. 

  

Mennyire veti vissza a 2016 elején indult délvidéki térség és gazdaságfejlesztési program 

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

https://mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth/?date=2020-05-20_18-02-00&enddate=2020-05-20_18-40-00&ch=mr1
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mire számíthat az új ciklusban kiemelt ágazatként kezelt turisztika? A kérdésekre Juhász 

Bálint, a Prosperitati Alapítvány ügyvezetője felel. 

  

Magyardécsében elfagyott a cseresznye. A gazdák nagy reményeket fűztek az idei terméshez, 

most vetették be először a magyar kormány gazdaságfejlesztő programja keretében a Pro 

Economica Alapítványtól pályázott gépeket, s úgy tűnik, a Beszterce-Naszód megyei 

cseresznyés falu szintet lépett a gyümölcstermesztés terén.  

  

A koronavírus-járvány áldozata a hazai turizmus is. Nemcsak azok szenvedik meg, akik 

szállodákat, vendéglőket működtetnek, hanem a kis, falusi vendégfogadókat, szálláshelyeket 

biztosítók is. Erdélyben, Kalotaszentkirályon sok családnak biztosítja a jövedelmét vagy 

annak egy részét a nyaranta a faluba érkező rengeteg vendég. Mire számítanak idén nyáron? 

Van-e foglalás? A kérdésekre Vincze Kecskés István szállásadó, a helyi turisztikai ügynökség 

vezetője válaszolt. 

 

 

 


