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Románia budapesti nagykövete védelmébe vette Szabó Tímeát, 
Szijjártó Péter szerint „ennél nincs lejjebb” 

Románia budapesti nagykövete védelmébe vette Szabó Tímeát, a Párbeszéd társelnökét – 

derül ki a Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter közösségi oldalán posztolt 

bejegyzésből. A magyarországi ellenzéki politikus a héten az Országgyűlésben elhangzott 

felszólalásában szóvá tette, hogy a magyar kormány védőfelszereléseket tartalmazó 

adománycsomagot juttatott el a határon túli magyaroknak. Bár utólag Szabó úgy 

nyilatkozott, nem a külhoniaknak eljuttatott támogatást kifogásolta, állásfoglalása 

rengeteg bírálatot vont maga után. Szijjártó Péter szombaton feltárta: ezek után Románia 

budapesti nagykövete azt írta a többi, Budapesten szolgáló diplomatának, hogy Szabó 

Tímeát fenyegetések és inzultusok sora érte. „Ezért a román nagykövet egy levelet küldött 

Szabó Tímeának, amelyben kifejezi szolidaritását és reméli, hogy Szabó Tímea sértetlen 

maradt az őt ért inzultusok után” – írta bejegyzésében a külgazdasági és külügyminiszter 

azzal a megjegyzéssel: „ennél valószínűleg nincs lejjebb. „Szabó Tímea szerint tehát baj, 

hogy az erdélyi és székelyföldi magyarok maszkokat és védőruhákat kaptak az 

anyaországtól. A román nagykövetnek pedig tetszik, hogy vannak pártok a magyar 

országgyűlésben, amelyek így gondolkodnak. Megdöbbentő a román nagykövet 

nyilvánvalóan hazug hisztériakeltése, de ennél sokkal szégyenteljesebb az, hogy a magyar 

ellenzék és a román nagykövet közös platformra kerültek a határon túli magyarokkal 

szemben” – ovasható Szijjártó Péter bejegyzésében. 

 

Potápi: Aki szembemegy a határon túli magyarokkal, az az egész 
magyar nemzettel megy szembe 

Aki szembemegy a határon túli magyarokkal, az az egész magyar nemzettel megy szembe – 

jelentette ki a Magyar Nemzetnek nyilatkozva a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért 

felelős államtitkára, reagálva Szabó Tímea, a Párbeszéd frakcióvezetőjének hétfői 

parlamenti felszólalására. Potápi Árpád János hangsúlyozta: a határon túli magyar 

emberek nem tehetnek arról, hogy ősidők óta azokon a területeken élnek, arról sem 

tehetnek, hogy az ország határai éppen száz éve nem esnek egybe a nemzet határaival. 

Szavai szerint a nemzeti összetartozás évében ilyen nyilatkozatot tenni döbbenetes, 

felháborító és vérlázító, ilyenekre a kommunizmus legsötétebb éveiben sem volt példa. 

Arról nem is beszélve, hogy a külhoni magyarságnak a járvány kezelésére adott adomány 

gesztusértékű, amelyből az ottani emberek láthatják, hogy a magyar kormány egységes 

nemzetben gondolkodik, és volt értelme az elmúlt évek közösen végzett munkájának – 

tette hozzá. 
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Szatmári diákok nyerték a Határtalanul középiskolai vetélkedő 
nagydöntőjét 

Csaknem hatszáz anyaországi és külhoni diák vett részt a Határtalanul középiskolai 

vetélkedő nagydöntőjén, amely a jelenlegi járványügyi helyzetre tekintettel online 

formában valósul meg. A Miniszterelnökség nemzetpolitikai államtitkársága felidézte, 

hogy 2019 októberében hirdették meg a Határtalanul programhoz kapcsolódó középiskolai 

vetélkedőt, amely nemzetpolitikai sikertörténet lett: több mint 75 ezer diák kapcsolódott 

be az anyaországból és határon túlról. A verseny első fordulójában online teszteket 

töltöttek ki a jelentkező osztályok történelmi, irodalmi, földrajzi, nemzetpolitikai 

kérdésekből harminc napon keresztül, ezután a továbbjutó csapatok a középdöntőkben 

mérhették össze tudásukat. A döntőbe húsz csapat – 11 külhoni és 9 anyaországi – jutott. A 

fiatalokat a döntő napján Potápi Árpád János, a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért 

felelős államtitkára és Erdélyi Rudolf Zalán, a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. 

vezérigazgatója online köszöntötte. A szatmárnémeti Hám János Római Katolikus 

Teológiai Líceum 10. B osztálya osztálya nyerte meg a döntőt. Minden döntőbe jutott 

csapat százezer forintot, valamint értékes ajándékokat nyert, a győztes csapat pedig 

elvihette az egymillió forint értékű fődíjat. 

 

Kelemen Hunor: Azért támadni a magyar kormányt, mert segít, 
elítélendő 

A szolidaritás a tettekben mutatkozik meg, s a magyar kormány bebizonyította, hogy lehet 

rá számítani – mondta Kelemen Hunor, az RMDSZ elnöke szerdán a Kossuth rádió Jó 

reggelt, Magyarország! című műsorában. A műsorban arról beszéltek, hogy Szabó Tímea, a 

Párbeszéd társelnöke hétfőn a parlamentben Szijjártó Péter külgazdasági és 

külügyminiszter napirend előtti felszólalására reagálva arról beszélt, nem lehet tudni, hová 

mennek a Magyarország által beszerzett maszkok. Kelemen Hunor erre reagálva elmondta, 

nem örült a nyilatkozatnak, de arra most nem áll rendelkezésre sok idő, hogy 

elmagyarázzák Szabó Tímeának, miként került a Kárpát-medencei magyarság jelentős 

része abba a helyzetbe, amiben él. „Azt sem tudjuk elmagyarázni, hogy mit jelent a nemzeti 

szolidaritás” – fűzte hozzá. Kelemen Hunor szerint azért támadni a magyar kormányt, 

mert segít, elítélendő. 

 

Várhatóan ősszel indul a Pro Economica partiumi gazdapályázata 

Virtuális székelyföldi mezőgazdasági piacot és online szövetkezetet tervez a 

marosvásárhelyi székhelyű Pro Economica Alapítvány. Ezen az internetes felületen 
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szeretnék népszerűsíteni a mezőgazdaság minden területén tevékenykedő kistermelőket, 

hogy az online piac lefedje az egész Székelyföldet, de a kört bővítenék. Kozma Mónika, az 

erdélyi gazdaságfejlesztési támogatásokat lebonyolító szervezet vezetője a Krónikának 

elmondta, hogy a partiumi gazdapályázatokat idén ősszel hirdetnék meg, amelyek összege 

azonban különbözne a most elszámolás alatt álló székelyföldi kiírásoktól. A kis összegű 

székelyföldi pályázatok közel ötezer nyertesének elszámolását nem befolyásolja a mostani 

koronavírus-járvány. 

 

Ha zárt körben is, de lesz pünkösdkor búcsús szentmise 
Csíksomlyón  

A pünkösdszombati csíksomlyói fogadalmi nagybúcsú az idei évben május 30-ra esik, 

melyet az Eucharisztia éve és az 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusra való lelki 

felkészülés jegyében szerveznek az erdélyi ferencesek, a kegyhely őreiként, írják Facebook-

bejegyzésükben az Erdélyi Ferencesek. A közleményben beszámolnak róla, hogy ennek 

fényében választották meg a 2020-as év jelmondatát, mely a nagybúcsú mottója is egyben: 

„A Szentlélek száll le rád.” (Lk. 1, 36) „A búcsú szervezése az idei év elején a hagyományos 

módon kezdődött: a szentmise rendjének összeállítása, a szónok meghívása, a Csíksomlyó 

Üzenete című kegyhelylap előkészítése stb. A koronavírus-járvány terjedését lassító 

rendeletek, a kijárási tilalom és annak esetleges meghosszabbítása azonban bizonytalanná 

tette a búcsú hagyományos módon történő megszervezését”- áll a bejegyzésben. A 

ferencesek hangsúlyozzák, hogy korai még pontos információk közlése a búcsú folyamatát 

illetően, de minden tőlük telhetőt megtesznek annak érdekében, hogy a fogadalmi búcsú 

napján ha zárt körben is, de szentmisét mutassanak be a kegyhelyen.  

 

Gyimesi: Döntő fontosságú a kisebbségi törvény elfogadása 

Gyimesi György (OĽaNO) parlamenti képviselő szerint a kisebbségi kérdés kezelése 

szempontjából döntő fontosságú a nemzeti kisebbségek jogállásáról szóló törvény 

elfogadása. Úgy véli, a kisebbségekre nem szabad biztonsági kockázatként tekinteni. 

Hangsúlyozta, hogy a kisebbségek érdekeit továbbra is képviselik a parlamentben. A 

képviselő szerint a kisebbségi törvénynek tartalmaznia kell egy világos meghatározást arra 

vonatkozóan, hogy kit lehet egy adott kisebbség tagjának tekinteni. Úgy véli, garantálni 

kell a kisebbségek alkotmányos jogát arra, hogy részt vehessenek az őket érintő ügyek 

intézésében. Gyimesi hangsúlyozta a tervezett kisebbségi hivatal fontosságát is, ez utóbbi a 

kisebbségi kormánybiztos hivatalának jogköreit venné át. A kormány egyik legfontosabb 

elköteleződése ezen a területen Gyimesi szerint az, hogy nem fogja felszámolni a kis 
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osztályokat. Figyelmeztetett ugyanakkor, hogy a tanári pálya manapság nem sokakat vonz, 

és hatványozottan igaz ez a kisebbségi iskolákra. 

 

MartFeszt: a hagyományos nyári fesztivál elmarad, ősszel viszont 
közéleti egyetem indul 

A MartFeszt szervezőcsapata úgy döntött, hogy a VIII. Martosi Szabadegyetemet az előre 

bejelentett július 8-12-i dátumon nem tartja meg. Mindez azonban egyelőre csak a 

hagyományos nyári műfaj és a beharangozott nagykoncertek elhagyását jelenti – közölte 

Gubík László. A nyári fesztivál főszervezője közleményében azt írta, amennyiben azt a 

körülmények lehetővé teszik, idén egy ingyenes őszi közéleti egyetemmé alakítják át a 

MartFesztet, melynek témái a koronavírus utáni világ, a nemzeti összetartozás éve, a 

szlovákiai parlamenti választások utáni helyzetkép, a felvidéki magyar társadalmi program 

és politikai egység megteremtésének útjai lesznek. Kiemelte: az addig felépülő Martosi 

Rendezvényliget létesítményei, továbbá az Esterházy Akadémia és a Zsittnyan István 

Művelődési Ház egy másik őszi hétvégén is a látogatók rendelkezésére állnak, ezért tehát a 

kül- és beltéri rendezvények megtartására egyaránt felkészültek, a lehetőségekhez mérten 

pedig a családi programok, sportolási lehetőségek, szórakoztató kultúrműsorok és 

koncertek megszervezéséről sem mondanak le. 

 

Pásztor István: „Hatékony volt a koronavírus elleni küzdelem” 

A koronavírus elleni küzdelem terén hétfőn új időszámítás kezdődött. A szigorítások után 

most lazított első ízben az intézkedésein a kormány, ami azt jelzi, hogy fokozatosan 

normalizálódik majd a helyzet - mondta hétfői sajtótájékoztatóján Pásztor István. A VMSZ 

elnöke emlékeztetett arra, hogy újranyílhatnak a piacok, s bizonyos szolgáltatások is újra 

elkérhetőek lesznek, rövidebb a kijárási tilalom is. „Ezen döntések tükrében azt kértem a 

VMSZ-hez tartozó önkormányzati vezetőktől, hogy a jogszabályokat betartva tegyék meg 

azokat az intézkedéseket, amik lehetővé teszik például a piacok működését. A mai nap 

folyamán befejeződnek az erre irányuló előkészületi műveletek, s holnap megkezdődik a 

normál rend szerinti működés” – jelentette be a pártelnök. Pásztor István leszögezte: a 

környező országok vírus elleni küzdelmének tapasztalatait figyelembe véve úgy kell 

normalizálni a mindennapi életet, hogy az elért eredményeket ne veszélyeztessék. Nem 

reális azonban arra számítani, hogy máról holnapra a korábbi védelmi intézkedések a múlt 

részévé válhatnak. 

 

 

 

Fe
lv
id
é
k

 
V
a
jd
a
sá

g
 



 

 

 

 

 

 
6 

Csak a rendkívüli helyzet végeztével lesznek választások Szerbiában 

Április 26-a van, vagyis világjárvány híján ma dönthettünk volna a háromszintű szerbiai 

választáson. Helyi képviselő-testületek, továbbá a tartományi- és köztársasági 

parlamentek összetételéről szavazhattak volna az arra jogosult polgárok Szerbia-szerte, 

azonban a koronavírus-járvány miatt a voksolást elhalasztották. De vajon mikor 

járulhatnak az urnák elé a polgárok? A kérdésről számos találgatás látott már napvilágot. 

A szerbiai háromszintű választással kapcsolatban jelenleg egy dolog bizonyos, mégpedig 

az, hogy nem tartották meg a szavazást április 26-án a koronavírus szerbiai terjedése 

miatt. Természetesen a szerb sajtóban napok óta röpködnek a lehetséges dátumok, 

hivatalos megerősítés nélkül. Egy héttel ezelőtt még arról szóltak a hírek, hogy a szavazást 

szeptemberre halasztják, így lesz elegendő idő megbirkózni a járvánnyal. A belgrádi sajtó 

ugyanakkor a hétvégén meg nem nevezett forrásokra hivatkozva azt írta, hogy akár már 

július 5-e és 19-e között az urnákhoz szólíthatják a választópolgárokat. A szavazás 

megtartásának mikéntje napról napra visszatérő kérdés a hivatalos koronavírus-

sajtótájékoztatókon is. 

 

Brenzovics László: A humánum ellen hatott Szabó Tímea parlamenti 
felszólalása 

Rendkívül felháborítónak nevezte Brenzovics László, a Kárpátaljai Magyar Kulturális 

Szövetség (KMKSZ) elnöke a Hír TV Magyarország élőben extra című műsorában a 

Párbeszéd frakcióvezetőjének, Szabó Tímeának a határon túli magyarokról kifejtett 

parlamenti felszólalását. A KMKSZ elnöke szerint Trianon 100 évfordulójának évében, a 

nemzeti összetartozás esztendejében és akkor, amikor a járvány miatt a Kárpát-medencei 

népek is nehéz helyzetbe kerültek, elvárható lenne, hogy ne nyilatkozzon senki olyat, ami 

az emberiesség, a humánum ellen hat. „Jellemző némely ellenzéki politikusra, hogy ilyen 

körülmények között is a vélt politikai haszonszerzéssel törődik” – jelentette ki Brenzovics 

László. Megerősítette: Kárpátalján sincs elég gyógyszer, védőmaszk és lélegeztetőgép sem, 

a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség elnöke megerősítette, hogy január-februárban 

az ukrán kormány tudtával a védőfelszereléseket gyártó cégek több tonnányi maszkot és 

védőruhát adott el Spanyolországnak és Németországnak. A hiány miatt a KMKSZ gyűjtést 

indított és próbálta ellátni az orvosokat és kórházakat, most pedig a magyar segítség volt 

az, ami két hónapra megoldotta a problémát. 
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A Rákóczi-főiskola munkatársainak adománya a beregszászi járási 
kórház számára 

A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola adománygyűjtési akcióba kezdett a 

karantén bevezetését követően. Az intézmény munkatársai fizetésük egy részét 

jótékonysági célra ajánlották fel, melyből a Beregszászi Linner Bertalan Központi Járási 

Kórháznak vásároltak a koronavírusos megbetegedések leküzdéséhez nélkülözhetetlen 

eszközöket és védőfelszereléseket több mint 210 ezer hrivnya értékben. Az átadóra április 

22-én került sor a főiskolán. „A főiskola a karantén bevezetését követően gyűjtést indított a 

munkatársak körében, akik felajánlották fizetésük 10–30 százalékát” – szögezte le Orosz 

Ildikó, a főiskola megbízott rektora, hozzátéve, hogy a főiskola vezetőségének döntése 

alapján az áprilisi havi fizetésükből összegyűlt adományból közvetlenül a beregszászi 

kórház azon részlegeit szeretnék támogatni, amelyek a „frontvonalban állnak”. Ennek 

értelmében felkeresték a felvételi osztályt, a belgyógyászatot, a fertőző osztályt, a 

laboratóriumot, az intenzív osztályt, a mentőállomást, valamint a családorvosi rendelőt, 

hogy állítsanak össze listát a számukra szükséges eszközökről. Így a főiskola azokat a 

dolgokat szerezte be, amelyeket a különböző részlegek és osztályok konkrétan igényeltek, 

ilyenek például a korszerű, gyors, érintés nélküli hőmérők, a vérvételhez szükséges 

megfelelő kémcsövek, illetve a mosógépek. 

 

Másfél éve főosztályvezetőként a zágrábi oktatási minisztériumban 
– beszélgetés Csapó Nándorral 

Másfél éve, hogy újraindították a nemzetiségi főosztályt az oktatási tárcán belül, melynek 

élére Csapó Nándor, az eszéki magyar iskolaközpont volt szaktanára, a Horvátországi 

Magyar Pedagógusok Fórumának (HMPF) elnöke került. A horvátországi nemzeti 

kisebbségek oktatási kérdéseivel foglalkoznak. „A kisebbségi nyelvek kerettantervének 

kidolgozása 2015-ben kezdődött. Ez a feladat szakemberek híján az utóbbi időben leállt, 

ezért újra kellett indítani. Elmondhatom, hogy mostanra munkánk végéhez értünk” – 

mondta Csapó Nándor, hozzátéve, elkészült nemzeti kerettantervvel rendelkeznek az 

olasz, a szerb és a cseh kisebbségi oktatás számára, a szlovák és a magyar kerettanterveken 

pedig még dolgoznak. Ahogy régebben, úgy az oktatási minisztérium most is a nemzetiségi 

oktatással megbízott főosztályon keresztül támogatja a kisebbségi tannyelvű oktatási 

anyagok fordítását, szerzői tankönyvek kidolgozását. 
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