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Nyomtatott és online sajtó 
 

 

Potápi: Gyurcsányék attól sem riadnak vissza, hogy a munkanélkülieket 
szembefordítsák a határon túliakkal 
2020. május 24. – PestiSrácok  

A DK még attól sem riad vissza, hogy politikai tőkét kovácsoljon a koronavírus járvány miatt 

munkanélkülivé válók és a határon túliak szembefordításából – nyilatkozta portálunknak 

Potárpi Árpád János, hozzátéve, Gyurcsányék azt hangoztatják, hogy a kormány inkább 

kedvez a határon túli magyaroknak, mint a hazai munkanélkülieknek, pedig ez nyilvánvalóan 

nem igaz. A nemzetpolitikáért felelős államtitkár arról is beszélt, a nacionalista ukrán vezetés 

az elmúlt években minden jogot visszavett, amelyet a kisebbségek kivívtak maguknak, most 

pedig azzal próbálkoznak, hogy ezekből valamennyit esetleg visszaadnak a kárpátaljai 

magyaroknak bizonyos feltételekért cserébe. Hangsúlyozta, a magyar diplomáciát semmilyen 

engedményekre nem lehet rávenni kis adagokban visszacsepegtetett kisebbségi jogokért 

cserébe, alapvető elvárás, hogy a kárpátaljai magyarság minden jogát visszakapja. 

 

Tíz éve lett június 4-e a Nemzeti Összetartozás Napja 
2020. május 22. – Híradó 
Az Országgyűlés tavaly döntött arról, hogy 2020 a nemzeti összetartozás éve legyen, de a 

koronavírus-járvány miatt a megemlékezések többsége elmarad. A nemzetpolitikához 

kapcsolódó programok nagy részét online tartják meg, így jött az ötlet, hogy a június 4-i 

évforduló alkalmából fiataloknak szóló videópályázatot hirdetett a Miniszterelnökség 

Nemzetpolitikai Államtitkársága. A felhívásra május 25-e éjfélig jelentkezhetnek a 10-25 év 

között fiatalok. A részletekről Potápi Árpád János államtitkár beszélt az M1 Ma reggelben.  

 

A világ magyarsága is június 4-re készül 
2020. május 23. – Veczán Zoltán – Magyar Hírlap   

Százéves a trianoni békediktátum, tízéves a nemzetpolitikai reneszánsz – ez alkalomból 

beszélgettünk Szilágyi Péter miniszteri biztossal. Egységes Kárpát-medencei térben egyesült 

újra a magyarság szellemi, gazdasági és közjogi értelemben is, és a diaszpórában élő két és fél 

millió honfitársunkat is sikerült újra egyesíteni – emelte ki az elmúlt évtized legkomolyabb 

eredményeit Szilágyi Péter nemzetpolitikáért felelős miniszteri biztos, aki nagy előrelépésnek 

tartja, hogy – egy-két kivételtől eltekintve – nemzeti minimummá vált a külhoni magyarság 

támogatása. Szó esett a rázósabb témák – a Beneš-dekrétumok, a kettős állampolgárság vagy 

éppen a román elnök hungarofóbiája – kezelésérőls arról is, miként lehet megemlékezni a 

nemzeti összetartozás napjáról, évéről úgy, hogy a rendezvények nagy része a koronavírus 

áldozatául esett. 
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https://pestisracok.hu/potapi-gyurcsanyek-attol-sem-riadnak-vissza-hogy-a-munkanelkulieket-szembeforditsak-a-hatarontuliakkal/
https://pestisracok.hu/potapi-gyurcsanyek-attol-sem-riadnak-vissza-hogy-a-munkanelkulieket-szembeforditsak-a-hatarontuliakkal/
https://hirado.hu/belfold/video/2020/05/22/10-eve-lett-junius-4-e-a-nemzeti-osszetartozas-napja
https://www.magyarhirlap.hu/kulfold/20200523-a-vilag-magyarsaga-is-junius-4-re-keszul
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Petíció indult Iohannis nemzetközi kitüntetésének visszavonásáért 
2020. május 22. – Krónika, maszol.ro, Erdély Ma 

Állampolgári kezdeményezés indult annak megakadályozására, hogy Klaus Iohannis román 

államfő megkaphassa a Károly-díjat – közölte pénteken honlapján a Magyar Nemzet. A 

napilap cikke szerint a CitizenGo platformon indított kampány támogatókat toboroz, a 

kezdeményezők így tiltakoznának a román elnök kitüntetése ellen. A díjat ajándékozó német 

szervezet, az Internationaler Karlspreis zu Aachen alapítvány a „méltányosság, a kisebbségek 

védelme és a kulturális sokszínűség támogatása” miatt adományozná a kitüntetést 

Iohannisnak. 

 

Iohannis büntetése: védelmébe vette a neves német lap a diszkriminációellenes 
tanácsot 
2020. május 22. – Krónika 

Való igaz, hogy az elmúlt csaknem két évtizedben a pártok többször is részlehajlással vádolták 

a romániai diszkriminációellenes tanácsot, ám a mindkét oldalról érkező kritikák az 

intézmény minőségi munkáját igazolják – olvasható a Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) 

csütörtök este közzétett cikkében. A neves német lap cikkírója annak kapcsán foglalkozott az 

Országos Diszkriminációellenes Tanáccsal (CNCD), hogy az Asztalos Csaba vezette intézmény 

által a minap megbüntetett Klaus Iohannis államfőnek csütörtökön kellett volna átvennie 

Aachenben az Európa egységéért tett erőfeszítéseket elismerő Nemzetközi Nagy Károly-díjat, 

ám az ünnepséget elhalasztották a pandémia miatt. 

 

Május végéig várják a földadományokat Felvidék magyar lakta településeiről 
Gombaszögre 
2020. május 22. – Ma7.sk, Felvidék Ma 

A Gombaszögi Nyári Tábor szervezői a hónap végéig várják a magyarlakta települések 

földadományait - áll a portálunkhoz eljuttatott közleményükben. A Gombaszögi Nyári Tábor 

szervezői május végéig fogadják a Felvidék magyar településeinek jelképes földadományait. A 

cél, hogy a trianoni békeszerződés aláírásának századik évfordulójára, az összetartozás 

jegyében egy illusztris emlékhely jöhessen létre Gömör szívében - írják a szervezők. A 

fesztivál önkénteseinek a tél folyamán sikerült megmenteniük a selmecbányai honvéd-szobor 

16 tonnás talapzatát, amelyet Selmecbánya városa a Sine Metu Polgári Társulásnak 

ajándékozott. „Terveink szerint erre a talapzatra rögzített árbócon lobog majd a napjainkban 

gyakran használt felvidéki lobogó mint kohéziót teremtő szimbólum, ami a felvidéki magyar 

emberek összetartozását, egymás iránti közösségvállalását hirdeti majd“. 
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https://kronikaonline.ro/belfold/peticio-indult-iohannis-nemzetkozi-kituntetesenek-visszavonasaert
https://kronikaonline.ro/kulfold/iohannis-buntetese-vedelmebe-vette-a-neves-nemet-lap-a-diszkriminacioellenes-tanacsot
https://kronikaonline.ro/kulfold/iohannis-buntetese-vedelmebe-vette-a-neves-nemet-lap-a-diszkriminacioellenes-tanacsot
https://ma7.sk/tajaink/majus-vegeig-varjak-a-foldadomanyokat-felvidek-magyar-lakta-telepuleseirol-gombaszogre
https://ma7.sk/tajaink/majus-vegeig-varjak-a-foldadomanyokat-felvidek-magyar-lakta-telepuleseirol-gombaszogre
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Elmarad a nagyváradi Szent László Napok 
2020. május 22. – Krónika, Bihari Napló 

Napra pontosan egy hónap múlva kellene elrajtolnia a nagyváradi Szent László Napoknak, 

ám a szervezők pénteki közleményükben és Facebook-bejegyzésükben arról tájékoztattak, 

hogy a kulturális fesztivál idén elmarad.  

 

Nehéz nyitás: nyolc átkelő működik az átutazók számára a román–magyar 
határon 
2020. május 22. – Krónika, Bihari Napló 

Nyolc átkelőt vehetnek igénybe az átutazók a román–magyar határszakaszon, a személy- és a 

teherforgalom esetében egyaránt – közölte pénteken a román határrendészet országos 

parancsnoksága. Az intézmény közleménye szerint a román és a határrendészet illetékesei 

újfent kielemezték a két ország közötti határforgalmat, különös tekintettel a Romániában és 

Magyarországon foganatosított járványügyi helyzetre tekintettel. Ennek nyomán abban 

állapodtak meg, hogy a magyar–román határszakaszon a következő átkelők működnek: 

Nagylak I és Nagylak II, Tornya-Battonya, Gyula-Gyulavarsánd, Bors-Ártánd, Érmihályfalva-

Nyírábrány, Csanálos-Vállaj, Pete-Csengersima. A határszakasz másik három átkelőjét – 

Csanád-Kiszombor, Nagyszalonta-Méhkerék, Székelyhíd-Létavértes – kizárólag a határsáv 

harminc kilométeres körzetében élő, a határ túloldalán dolgozó ingázók használhatják. 

 

Segítség a tűzvész után: több ezer euró gyűlt össze a bethlenszentmiklósi 
templom felújítására 
2020. május 22. – Krónika, maszol.ro 

Csaknem 20 ezer lejnyi adományt gyűjtött a bethlenszentmiklósi Jövőnk a Szórványban 

Egyesület, amely azok után indított kampányt, hogy 2019. október 2-án leégett a Fehér 

megyei település 15. században épített unitárius templomának toronysüvege. A tűzvész 

nemcsak a gerendázatot emésztette fel, hanem a torony fából készített hagyományos 

borítását is; elrepedt a templom 1631-ben öntött nagyharangja, valamint a templom 

falszerkezete is megrongálódott. Az egyesület az adományokat kizárólag a templom 

felújítására gyűjtötte, ezzel a megkötéssel bocsátotta a helyi egyházközösség rendelkezésére 

az összegyűlt 19660,88 lejt, ami mintegy 4 ezer eurónak felel meg. 

 

Továbbra is több órás a várakozási idő a nagylaki határátkelőnél 
2020. május 22. – Krónika, Erdély Ma, maszol.ro 

Legkevesebb három órát kell várakozniuk a határnál azoknak, akik a Nagylak 1-es átkelőnél 

hagyják el Romániát, a magyar hatóságok ugyanis egészségügyi vizsgálatnak vetik alá az 

országba belépőket az új koronavírus terjedésének fékezése érdekében; az országúti átkelő 

belépőoldalán kétórás várakozási időt jegyeztek pénteken. 
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https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/elmarad-a-nagyvaradi-szent-laszlo-napok
https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/nehez-nyitas-nyolc-atkelo-mukodik-az-atutazok-szamara-a-romannmagyar-hataron
https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/nehez-nyitas-nyolc-atkelo-mukodik-az-atutazok-szamara-a-romannmagyar-hataron
https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/segitseg-a-tuzvesz-utan-tobb-ezer-euro-gyult-ossze-a-bethlenszentmiklosi-templom-felujitasara
https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/segitseg-a-tuzvesz-utan-tobb-ezer-euro-gyult-ossze-a-bethlenszentmiklosi-templom-felujitasara
https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/tovabbra-is-tobb-oras-a-varakozasi-ido-a-nagylaki-hataratkelonel
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Hogyan értékeli Markó és Frunda az elmúlt időszak magyarellenes 
megnyilvánulásait 
2020. május 22. – transindex.ro 

Gyenge feltételeket szabott az RMDSZ a PNL-kormány megszavazásakor, a Szövetség 

önmagában nem elég megállítani a magyarellenességet. De az is probléma, hogy 

Magyarország nemzetközi renoméja csökkent. Frunda György és Markó Béla beszélgettek.  

 

Közösen tisztázták a határátlépés feltételeit a román és a magyar hatóságok 
2020. május 22. – maszol.ro 

Nagylakon tájékozódott pénteken a román–magyar határon kialakult helyzetről Liviu Bute, a 

román határrendészet csütörtökön megbízott országos parancsnoka. A két ország érintett 

hatóságai közösen tisztázták a határátlépés – járványügyi intézkedésekkel összhangban lévő 

– feltételeit, miután a múlt hét vége óta ismét megnőtt a várakozási idő a Nyugat-Európában 

munkát vállalók nagy számban történő utazása miatt.  

 

Hargita megye: nincs szükség külső segítségre a járvány leküzdéséhez  
2020. május 22. – maszol.ro, transindex.ro 

Megfelelően felkészült Hargita megye a koronavírusos esetek megnövekedett számával járó 

egészségügyi kihívásokra. Bár a csíkszeredai kórház fertőző részlege lassan eléri 

kapacitásának maximumát, a megyében megfelelő számú kórházi ágy áll rendelkezésre az 

esetleges új fertőzöttek. Az aktuális járványügyi helyzetről pénteken tartottak 

sajtótájékoztatót a csíkszeredai megyeházán.  

 

Eljutottak a védőmaszkok a Bihar megyei magyar iskolákba 
2020. május 22. – Bihari Napló 

Az RMDSZ kérésére a második komoly adomány érkezett Erdélybe a magyar kormányzatnak 

köszönhetően, egy taiwani magánadományozótól. Egymillió maszkot osztottak szét Erdély-

szerte az RMDSZ által vezetett önkormányzati és szövetségi vezetők. Bihar megyében nemrég 

osztották ki az adományt, 85 ezer maszkot juttattak el az oktatási intézményekhez. 

 

Pásztor Sándor: „Járhatóvá tesszük a magyarlakta településeink útjait” 
2020. május 23. – Bihari Napló 

A megyei önkormányzat költségvetéséből a megyei utak fejlesztése mellett a tavalyi évtől 

kezdődően a községi úthálózat korszerűsítését is támogatják, mondta el a Bihari Naplónak 

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

 

Zatykó Gyula: Annyit kapunk, amennyit kiharcolunk magunknak 
2020. május 23. – Bihari Napló 

Továbbra is adókedvezményben részesül az, aki online fizeti be az adóját Nagyváradon – 

mondja Zatykó Gyula a Bihari Naplónak adott interjújában. A polgármesteri tanácsadó 

szerint annak is érdemes igénybe venni ezeket az alternatív eszközöket, aki esetleg még nem 
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https://itthon.transindex.ro/?cikk=28413
https://itthon.transindex.ro/?cikk=28413
https://www.maszol.ro/index.php/tarsadalom/127221-kozosen-tisztaztak-a-hataratlepes-felteteleit-a-roman-es-a-magyar-hatosagok
https://www.maszol.ro/index.php/tarsadalom/127212-hargita-megye-nincs-szukseg-kuls-segitsegre-a-jarvany-lekuzdesehez
https://www.erdon.ro/kozelet/helyi-kozelet/eljutottak-a-vedomaszkok-a-bihar-megyei-magyar-iskolakba-2853582/
https://www.erdon.ro/kozelet/helyi-kozelet/pasztor-sandor-jarhatova-tesszuk-a-magyarlakta-telepuleseink-utjait-2855922/
https://www.erdon.ro/kozelet/helyi-kozelet/zatyko-gyula-annyit-kapunk-amennyit-kiharcolunk-magunknak-2855877/
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barátkozott meg velük, mert ezzel megspórolhatja a személyes ügyintézéssel járó utat és időt, 

és nem utolsó sorban a vírusfertőzés kockázatát is, ami még nem múlt el teljesen. 

 

Felvették a Magyar Értéktárba a vallásszabadság törvényét 
2020. május 23. – Krónika, Erdély Ma 

A Hungarikum Bizottság legutóbbi, 25. jubileumi ülésén felvette a Magyar Értéktárba a 

vallásszabadság törvényét, beemelve azt a kiemelkedő nemzeti értékek sorába. A Magyar 

Unitárius Egyház tájékoztatása szerint a vallásszabadság törvénye hungarikummá 

nyilvánításának folyamatát az egyház kezdeményezte 2017-ben. Első lépésként az Erdélyi 

Magyar Értéktár Bizottság 2017. november 20-i ülésén erdélyi magyar értékké nyilvánította a 

törvényt. Ezt követően a Magyar Unitárius Egyház és az Erdélyi Magyar Értéktár Bizottság 

közösen terjesztette fel a dokumentációt a Hungarikum Bizottságnak. Az Erdélyi 

Országgyűlés által 1568-ban elfogadott vallásszabadság törvénye Erdély és a magyarság egyik 

legfontosabb szellemi kincse, amely a világon először mondta ki a gyülekezetek szabad, 

lelkiismeret és hit szerinti lelkészválasztás jogát, ami elejét vette az Európa-szerte zajló 

vallásháborúknak. E törvény kihirdetésétől számolja a Magyar Unitárius Egyház intézményi 

létrejöttét. 

 

Felvi.ro: minden romániai egyetem egy kattintásnyira, magyarul 
2020. május 24. – Krónika 

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

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

mondta el a Krónika érdeklődésére Lázár Beáta projektmenedzser. Emlékeztetett, hogy az 

Országos Magyar Diákszövetség (OMDSZ) 2013-ban adta ki utoljára az Egyetemi Kalauz nevű 

kiadványt, amelyet több éven keresztül nyomtatott ki több ezer példányban. 

 

A hétköznapi történetekre voltam kíváncsi – új Trianon-könyvéről kérdezték 
Ablonczy Balázst  
2020. május 24. – maszol.ro 

Trianon. Olyan mérföldköve a nemzeti emlékezetnek, amely meghatározza önképünket, 

világlátásunkat. Ablonczy Balázs történész évek óta kutatja a témát, és egy új megközelítésből 

próbálja bemutatni a történetet. Nem a főszereplőkön, a nagy, ismert neveken van a 

hangsúly, hanem rajtunk, a mi nagyszüleinken, és dédszüleinken, akik annak idején úgy 

mentették életüket, a talpalatnyi földet, egzisztenciájukat, ahogy tudták. Az ismeretlen 

Trianon – egyelőre e-könyv formájában olvasható, de május 29-én nyomtatott formában is 

megjelenik. Ablonczy Balázzsal a megjelenés kapcsán beszélgettek. 

 

Tíz új koronavírusos esetet jegyeztek Hargita megyében  
2020. május 24. – maszol.ro, szekelyhon.ro 

Újabb 10 koronavírusos megbetegedést regisztráltak az elmúlt 24 órában Hargita megyében, 

ezzel 115-re emelkedett az igazolt megbetegedések száma. Ebből egy személy elhunyt, 22 
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https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/felvettek-a-magyar-ertektarba-a-vallasszabadsag-torvenyet
https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/felviro-minden-egyetem-egy-kattintasnyira
https://www.maszol.ro/index.php/kultura/127269-a-hetkoznapi-tortenetekre-voltam-kivancsi-uj-trianon-konyver-l-kerdeztuk-ablonczy-balazst
https://www.maszol.ro/index.php/kultura/127269-a-hetkoznapi-tortenetekre-voltam-kivancsi-uj-trianon-konyver-l-kerdeztuk-ablonczy-balazst
https://www.maszol.ro/index.php/tarsadalom/127276-tiz-uj-koronavirusos-esetet-jegyeztek-hargita-megyeben
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meggyógyult, 92 tekinthető úgynevezett aktív esetnek, őket a csíkszeredai, és a 

székelyudvarhelyi kórházban ápolják. Hargita megyében 50 személy tartózkodik intézményes 

karanténban, míg házi elkülönítésben 1708-an vannak.  

 

Nagy-Románia térképével látta el portréját Raluca Turcan miniszterelnök-
helyettes 
2020. május 24. – Krónika 

A jelenlegi Moldovai Köztársaságot is magában foglaló Nagy-Románia térképet jelenített meg 

Facebook-oldalán Raluca Turcan miniszterelnök-helyettes. A Nemzeti Liberális Párt (PNL) 

vezető politikusa a közösségi oldalán látható portréjában az alakulat 145 évvel ezelőtti 

megalakulására emlékezik egy történelminek semmiképpen sem nevezhető térképpel. Akkor 

ez most irredentizmus vagy sem? Nekik szabad történelmi térképekkel zsonglőrködni, de a 

magyaroknak nem? Nem mellesleg Románia térképe 1875-ben egyáltalán nem így nézett ki” 

– jegyezte meg a Facebookon közölt bejegyzésében Benkő Erika, az RMDSZ parlamenti 

képviselője, utalva a kettős mércére. 

 

Külön sávot és új átkelők megnyitását kérik a magyar-román határon az ingázók 
2020. május 24. – maszol.ro 

Petíciót indítottak a Transfrontalieri – Határátkelők elnevezésű Facebook-csoport tagjai, 

hogy megkönnyítsék a magyar-román határon át ingázók napi közlekedését. A járványhelyzet 

miatt számtalan gonddal szembesültek az elmúlt hónapokban azok a határmenti megyékben 

élő alkalmazottak, akiknek Magyarországon van a munkkahelyük: a határátkelők megnyitása, 

lezárása, a változó szabályozás nem könnyítette meg a dolgukat. A két nyelven – magyarul  és 

románul elindított petícióban több lehetőséget is felvetnek, amelyek a Bihar és Szatmár 

megyékből, illetve megyékbe ingázók helyzetén könnyítene. 

 

Az MKP is közbenjárt: megnyitották a magyar-szlovák határt 
2020. május 22. – Ma7.sk 

Szijjártó Péter magyar külgazdasági és külügyminiszter másfél hete Révkomáromban 

találkozott a Magyar Közösség Pártja vezetőivel. A párt vezetői azt kérték, a magyar kormány 

segítse elő, hogy a határ két oldalán élő családok, baráti közösségek tagjai végre újra 

találkozhassanak egymással. Szijjártó Péter Facebook-oldalán jelentette be pénteken, annak 

érdekében, hogy a határ mentén élő családok és közösségek tagjai újra találkozhassanak 

egymással, úgy döntöttek, péntek reggeltől karantén-mentesen engedélyezik a szlovák 

állampolgárok belépését egy napra Magyarországra. Emlékeztetett: Magyarországhoz 

hasonlóan Szlovákia is kifejezetten sikeresen kezelte a koronavírus-járványt, alacsonyan 

tudta tartani a fertőzöttek számát. 

 

Az MKP OT június 20-án dönt a tisztújító közgyűlés időpontjáról 
2020. május 22. – Ma7.sk, Felvidék Ma, Új Szó, Körkép 
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A Magyar Közösség Pártjának Országos Tanácsa (MKP OT) június 20-án tartja legközelebbi 

ülését, ahol a tisztújító kongresszus időpontjáról, valamint a pártelnöki tisztségre jelöltekről 

döntenek. Ezt az MKP sajtótitkára, Królik Róbert közölte a szlovák sajtóiroda kérdésére 

válaszolva. Az erről szóló döntés csütörtökön született, mondta a sajtótitkár, aki hozzátette, 

hogy az OT ülésén szó lesz a további magyar pártokkal való együttműködésről is. Mint 

ismeretes az MKP a Magyar Fórummal és az Összefogás mozgalomma egy választási pártot 

létrehozva közösen indult a február 29-i parlamenti választásokon, de nem sikerült átlépni az 

5 százalékos küszöböt. 

 

Forró Krisztián (MKP): Kérdés, elég nagy volt-e a pofon, vagy még bírunk 
keményebbeket is 
2020. május 22. – Körkép 

Forró Krisztián évekik az MKP Országos Elnökségének tagja volt, jelenleg megyei képviselő 

Nagyszombat megyében. 2018-ban lemondott az MKP Galántai járási elnökségi posztjáról. A 

2020-as parlamenti választások előtt néhány napig országos kampányfőnök volt. “A 

választási eredmény nagy pofon volt a felvidéki magyarság számára. A kérdés az, elég nagy 

volt-e, vagy még bírunk keményebbeket is. Ez a lejtmenet ugyanis nem márciusban 

kezdődött, ez csak a kicsúcsosodása volt. Véleményem szerint a felvidéki magyarok nagy 

részének van olyan magyar politikusa, akiben nem bízik, ellenérzéseket táplál vele szemben, 

és ezért hajlamos elfordulni a felvidéki magyarságot képviselni akaró pártoktól.” 

 

Szlovákia strasbourgi megbízottja szerint a magyar tulajdonosnál kell maradnia 
a perelt erdőknek 
2020. május 23. – Ma7.sk 

A hét keddjén, május 19-én a strasbourgi Emberi Jogok Európai Bírósága olyan határozatot 

hozott, amely szerint Szlovákia főügyésze jogtalanul avatkozott be egy már lezárt bírósági 

ügybe, amelyben négy magánember javára ítéltek meg bizonyos földterületeket. Ezeket a 

földterületeket (erdőket) még felmenőiktől vették el, azaz konfiskálták, a Beneš-dekrétumok 

hírhedt, magyarokra vonatkozó részeinek értelmében. Több mint hatvan évig az erdők az 

állam gondozásában álltak, mígnem 2000-ben a telekkönyvi nyilvántartások rendbetételénél 

máig megmagyarázhatatlan módon, talán egy adminisztratív lépés eredményeképpen, esetleg 

a Gondviselés akarta így, de ismét az eredeti tulajdonosok nevére kerültek. 

 

Gyűlölik-e a szlovákok a magyarokat? (II.) 
2020. május 23. – Ma7.sk 

A szlovák politikusok nyilatkozatai a rendszerváltás után, éveken át azt sugallták a többségi 

társadalom felé, hogy a szülőföldjén élő magyar közösség létével veszélyezteti a többségi 

nemzet biztonságát, az állam szuverenitását. Tehát létünk félelmet indikál, ami a gyűlölet 

táptalaja. A harag, az ellenszenv érzése az emberi agyban noradrenalint, oxitocint és 

dopamint szabadít fel. A felsorolt vegyületek összessége fájdalmat és félelmet elnyomó 

„hormonkoktél”, amely ugyan kellemes érzést vált ki, ám a gyűlölet hosszú távon önpusztító, 
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s mint erkölcsi kategória, megterheli a gyűlölködők lelkiismeretét. Miközben ezek a 

gyűlölködések száz esztendeje stresszhatásként mérgezik és teszik tönkre a gyűlölet 

légkörében élő magyar nemzeti közösség emberi létezésének a komfortját. Ez az egyébként is 

felgyorsult asszimiláció meghatározó katalizátora. 

 

Az MKP jobban szerepelne, mint februárban a magyar választási szövetség. A 
kisebb kormánypártok Matovič kárára erősödnek 
2020. május 23. – Ma7.sk 

A Focus ügynökség májusi felmérése a legnagyobb kormánypárt gyengülését mutatja, az 

MKP azonban a Magyar Közösségi Összefogás februári eredményéhez képest is több voksra 

számíthatna. A Focus ügynökség vasárnap publikálta a májusi pártpreferenciáit. A felmérés 

eredményei azt mutatják, a legnagyobb kormánypárt esetében megállt a győzteshez húzás 

tendenciája, sőt az OĽaNO, ha most rendeznék a választásokat, még a februári eredményét 

sem tudná megismételni, 23 százalék alatt maradna a támogatottsága. 

 

Falath Zsuzsi és ügyvédje nem adják fel: újabb panasszal fordulnak a 
Kormányhivatalhoz 
2020. május 23. – Felvidék Ma 

Újabb panasszal fordult a Kormányhivatal Panaszosztályához Nagy Dávid, a történelmi 

igazság melletti bátor kiállása miatt meghurcolt, munkahelyéről is menesztett fiatal 

muzeológus, Falath Zsuzsi jogi képviselője. Mint ismeretes, Bukovszky László akkori 

kisebbségügyi kormánybiztos a hivatalos facebook oldalán egyoldalúan foglalt állást az 

ügyben. A muzeológus hölgy véleménye szerint jogtalanul bocsátották el munkahelyéről, a 

Pozsonyi Városi Múzeumból. Történt ez azután, hogy a Magyar Hírlapnak adott interjút az 

újkori szlovák-magyar történelemmel kapcsolatosan. Úgy érzi, hogy a kifejtett véleménye 

miatt kapott végül az év végén felmondást. Mivel ezt nem tekinti érvényesnek, ezért 

bíróságon, munkaügyi per keretein belül támadta meg a felmondást. 

 

Klus szerint amíg Magyarország nem változtat az állampolgársági törvényén, a 
felvidéki magyarok nem lehetnek kettős állampolgárok 
2020. május 23. – Körkép 

A szlovák külügy szerint problémás a magyar kettős állampolgárság lehetősége, mivel nem 

„standard európai elveken“ alapul.   Egy diplomatához képest ismét szokatlanul nyíltan és 

kendőzetlenül nyilatkozott Martin Klus. A szlovák külügy második embere a Magyarország 

nélküli mini-Schengen után ezúttal a kettős állampolgársággal kapcsolatban fejtette ki 

önmaga, a szlovák külügy, és a jobboldali liberális kormánypárt, az SaS véleményét. A gond 

az, hogy míg a mini-Schengen ügyében végül visszavonulót kellett fújnia, és saját minisztere 

is kritikával illette, a magyarokkal kapcsolatos kettős állampolgárság ügyében már 

véleményazonosság van. 
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Trianon 100 - ingyenes digitális oktatási anyagot 
2020. május 24. – Ma7.sk 

Trianon 100 címmel olyan digitális oktatási anyag készült a békediktátum aláírásának 100. 

évfordulójára, amely 10 fejezeten keresztül – a Monarchia összeomlásától kezdve a 

békeszerződésen, nemzetiségi és gazdasági viszonyok tárgyalásán át a soproni népszavazásig 

– az események pontos és objektív bemutatásával nyújt segítséget elsősorban diákok, de a 

szélesebb olvasóközönség számára is a történések megismerésében és megértésében. Az 

interaktív digitális anyag könnyen beilleszthető az általános és középfokú oktatás tanrendjébe 

legyen szó történelemóráról vagy társadalomismeretről. Az átlátható, jól felépített 

tananyagkezelés egyaránt alkalmas egyéni és csoportos feldolgozásra. Külön erénye a 

módszertani tervezésnek, hogy többféle gyakorlófeladat mélyíti el az ismeretanyagot játékos 

formában (igaz-hamis, feleletválasztó, rendezd sorba! stb.), alapos, megbízható tudást adva 

ezzel. 

 

Gyümölcsöző anyaországi támogatások a rozsnyói református alapiskolában 
2020. május 24. – Ma7.sk 

Szeptemberben, a tanintézmény történetében először, két első osztály nyílik a Rozsnyói 

Református Egyházközség Alapiskolájában. Az asszimilációval súlytott gömöri város 23 éve 

alapított iskolája a Magyar Kormány hathatós támogatásaiból megvalósuló beruházásoknak 

köszönhetően vonzóbb lett a magyarajkú és a kétnyelvű családok körében. 

 

A kettős (vagy többes) állampolgárság, mint közpolitikai dilemma, történeti 
háttere és hatásai 
2020. május 24. – Körkép 

Mostanság ismét több alkalommal előkerült a kettős állampolgárság kérdése, s amíg meg 

nem oldódik véglegesen nemzetközi jogi szempontból (is) ez a probléma minden ország 

állampolgára számára, addig időszerű is marad. A teljes tisztánlátás érdekében létfontosságú, 

hogy a problémát gyökerében lássuk, tehát nem vagdalkozzunk olyan fogalmakkal ebben a 

témában, melyeket nem ismerünk, vagy nem is idevalók. Tekintsük át tehát az alábbiakban 

jogi, nemzetközi jogi, történeti és politikai szempontból, mit is jelentett, mit is jelent a kettős 

vagy többes állampolgárság, honnan ered, melyek a tudományos-történeti aspektusai, nem 

csak magyar szemüvegen át. 

 

Magyar-szerb miniszteri sajtótájékoztató  
2020. május 25. – Pannon RTV 

Kilenc órától a Pannon TV élőben közvetíti Szijjártó Péter, Jadranka Joksimović és Pásztor 

István közös sajtótájékoztatóját a Röszke-Horgos autópálya-határátkelőhelyről. Magyar-szerb 

miniszteri sajtótájékoztatót tartanak hétfőn a Röszke-Horgos autópálya-határátkelőhely 

főépületében - tájékoztat Magyarország Külgazdasági és Külügyminisztériuma. A 9 órakor 

kezdődő eseményen beszédet mond Szijjártó Péter magyar külgazdasági és külügyminiszter, 
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Jadranka Joksimović, Szerbia európai integrációért felelős minisztere, valamint Pásztor 

István, a Vajdasági Magyar Szövetség elnöke. A sajtótájékoztatót a Pannon Televízió élőben 

közvetíti. 

 

„Dr. Pásztor Bálint a legalkalmasabb a szabadkai polgármesteri posztra” 
2020. május 24. – Pannon RTV 

A szakmaiság és a politikai tapasztalat alapján dr. Pásztor Bálintot tartja legalkalmasabbnak 

Szabadka vezetésére Ágoston András. Ágoston András, a történelmi VMDK majd később a 

VMDP elnöke is volt, saját Hírlevelében írt erről. Úgy fogalmazott: a VMSZ az egyetlen a 

szerbiai kisebbségi szervezetek közül, amely nem kis felelősséggel bír a jó nemzetközi 

kapcsolatok fenntartásában. Azzal, hogy mára fontos elemévé vált a magyar–szerb államközi 

kapcsolatokban a migránsügyi, valamint a gazdasági együttműködés sok szegmensében is, 

egyszerre segíti a vajdasági magyarokat, de a Kárpát-medencében élő magyarok politikai 

integrációját is - tette hozzá Ágoston András. 

 

Elítéli a kishegyesi sírgyalázást a VMSZ helyi szervezete 
2020. május 23. – Pannon RTV 

Mélységesen elítéli a kishegyesi Nyugati-temetőben történt vandál sírrongálást a Vajdasági 

Magyar Szövetség Kishegyesi Helyi Szervezete. Közösségi oldalukon azt írták, a tettes május 

23-a reggelére több sírban is jelentős kárt okozott. Hozzáteszik, a rendőrségi feljelentés és 

helyszínelés megtörtént, a VMSZ helyi szervezete pedig az elkövető mielőbbi megbüntetését 

várja el a hatóságoktól. 

 

Nagy lendülettel folyik a munka 
2020. május 25. – Magyar Szó  

Az oktatásügyi minisztérium pénteken délután közzétette a tankönyvek katalógusát, amely 

181 magyar nyelvű kiadványt tartalmaz. Már javában készülnek a magyar nyelvű tankönyvek. 

A részletekről Petkovics Márta, a Magyar Nemzeti Tanács tankönyvekkel megbízott tagja 

nyilatkozott lapunknak. 

 

Kárpátaljai diákok is részt vesznek a miniszterelnökség összetartozás napi 
videópályázatán 
2020. május 24. – karpat.in.ua, TV21 Ungvár Híradó 

A nagyberegi Rájplik Benedek a helyi református líceum diákja. Miután a világhálón olvasott 

a miniszterelnökség által meghirdetett nemzeti összetartozás napi videopályázatról, azonnal 

eldöntötte, hogy részt vesz rajta.  
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Brenzovics László: a magyar-ukrán viszony rendezése a kárpátaljai magyarság 
alapvető érdeke 
2020. május 23. – karpat.in.ua 

A Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség üdvözli Volodimir Zelenszkij ukrán elnök azon 

kijelentését, miszerint találkozni szeretne Orbán Viktor magyar miniszterelnökkel, és 

rendezni szeretné a két ország közötti vitás kérdéseket, mondta a KMKSZ elnöke. Brenzovics 

László hangsúlyozta: a magyar-ukrán viszony mindenki számára megnyugtató rendezése a 

kárpátaljai magyarság alapvető érdeke. 

 

Magyar vagyok 2020 – üzenjünk a jövő magyarjainak 
2020. május 22. – karpat.in.ua, TV21 Ungvár Híradó 

A budapesti székhelyű Rákóczi Szövetség 30 éve szervez a kárpát-medencében és a 

diaszpórában élő fiatalok számára nemzetépítő programokat, rendezvényeket. Idén a 

karantén helyzet miatt a Trianon 100. évfordulójára tervezett nagyszabású rendezvényük 

elmarad. Ezért indították a Magyar vagyok 2020 virtuális időkapszula projektet. Az online 

időkapszulába bárki készíthet szöveges, videó vagy hangüzenet, amelyet a 

magyarvagyok2020.hu weboldalra lehet feltölteni. Gerendely Béla, a szövetség kárpátaljai 

munkatársa elmondta, meg kell mutatnunk az egész világnak, hogy habár 1920-ban 

igazságtalanul döntöttek fölöttünk, 100 év után is itt vagyunk. 

 

Különleges búcsúünnep Dédában 
2020. május 23. – karpat.in.ua 

Különleges Szent Liturgiával ünnepelték a dédai görögkatolikusok templomuk születésnapját. 

A karatén helyzet miatt a templomkertben tartották a szertartást. A búcsún Szabó 

Konstantin, ungvári görögkatolikus pap adta át a tanítást, aki a beregszászi járásban 30 évvel 

ezelőtt tartotta a rendszerváltozás utáni első szabad szertartást. Demkó Ferenc, püspöki 

helynök elmondta, az alkalom nem csupán a karantén helyzet miatt volt különleges. 

 

Boldogulás szülőföldön (3. rész) 
2020. május 23. – Kárpátalja 

A Kárpátalja hetilap által indított cikksorozat olyan kárpátaljai magyar fiatalokat mutat be, 

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

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

„pénzvonatra”, hanem itthon próbálnak boldogulni, önmagukat megvalósítani, 

környezetükben segíteni. A mostani cikkünkben két kárpátaljai magyar fiatalt kérdeztünk 

meg a munkájukról, mindennapjaikról és főként arról, hogy miért érdemes itthon, 

Kárpátalján, a szülőföldön maradni. 
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http://politic.karpat.in.ua/?p=6021&lang=hu
http://politic.karpat.in.ua/?p=6021&lang=hu
http://life.karpat.in.ua/?p=15775&lang=hu
http://life.karpat.in.ua/?p=15907&lang=hu
https://karpataljalap.net/2020/05/23/boldogulas-szulofoldon-3-resz
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Elektronikus sajtó 

 

Kárpát Expressz 

2020. május 24. – M1  

 

Újrainduló sportélet Délvidéken 

A járvány megfékezése érdekében bevezetett szigorító intézkedések a sportolókat is 

érintették. Nem csak az élsportolók, de az amatőrök is nehézségekkel néztek szembe, azonban 

most, az enyhítések után ők is újra kezdhették az edzéseket. Két hónap után gyógyír a testnek 

és a léleknek is a sport. Az elmúlt időkben a fiatal sportolók online kapták a különféle 

ügyességi és erőnléti feladatokat, de mindezek után is hiányérzetük maradt. Az edzések az 

akadémiákon május közepén fokozatosan újraindulhattak, egyelőre barátságos mérkőzéseket 

játszanak. Idén az alapszakaszt lejátsszák, a rájátszás azonban elmarad. Május végére újra 

megtelhetnek a stadionok, újraindul a sportélet. 

 

Vállalkozásfejlesztési program Kárpátalján 

A kárpátaljai II. Rákóczi Ferenc Főiskolán működő Kiscsikó étterem az ukrajnai karantén 

bevezetésekor kénytelen volt bezárni. A tulajdonosokon kívül 6 ember dolgozik a konyhán, az 

ő munkabérüket lehetőségeik szerint kifizetik. A főiskolán szeptemberig nem lesz tanítás, ez 

is nehezíti a dolgukat. A tulajdonos házaspár részt vesz az idei Kárpát-medencei magyar 

vállalkozók I. online találkozóján a Nemzetpolitikai Államtitkárság és a Design Terminál 

szervezésében. Az előadások témái a kialakult járványhelyzet okozta nehézségekre 

fókuszálnak. A program a magyarok szülőföldön való boldogulását célzott segíteni, a program 

során nem csak szakmai, de baráti kapcsolatok is kialakultak.  

 

Kitartás és összefogás Székelyföldön 

A székelyföldi vendéglátásban 2020 jó évnek ígérkezett, a járványhelyzet miatt azonban a 

zeteváraljai víztározó közelében lévő kulcsos házak, csak úgy, mint az összes többi panzió és 

szálláshely, üresen állnak. A tulajdonosok a házak szépítésére fordítják az idejüket. Sok a 

bizonytalanság egyelőre a turizmussal kapcsolatban, nem lehet pontosan tudni, mikor indul 

újra. A Hargita osztálykirándulások népszerű célpontja is, a túraszervezőket is sújtja a 

járvány, azonban Mihály Ernő és Baksa József programszervezés helyett most kőműves 

munkákkal foglalkozik.  

 

Kreativitás karanténban Kárpátalján 

https://mediaklikk.hu/video/karpat-medence-2020-05-24-i-adas-3/
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A kárpátaljaiak a karanténban töltött idő alatt sem feledkeztek meg a hagyományőrzésről. A 

májusi szerenádnak komoly tradíciója van, idén is meg lehetett ezeket tartani a megelőző 

intézkedések betartásával. A májusfa-állítás sem maradhatott el: a KMKSZ online versenyt 

indított a hagyomány megőrzése érdekében. A legtöbb like-ot kapott májusfa tulajdonosa egy 

romantikus vacsorát kap ajándékba, amelyet a karantén végén meg is szerveznek számára. Az 

egyházak sem hagyják magukra híveiket: a karantén kezdete óta a református egyház is az 

online alkalmak mellett döntött, illetve autós istentiszteleteket szerveztek a személyes 

kapcsolatok megtartása céljából.  

 

Határok nélkül 

2020. május  22. – Kossuth Rádió 

 

Az Európai Bizottság döntése -  a polgári kezdeményezések határidejének módosításával 

nemcsak a nemzeti régiókért indított aláírásgyűjtést érinti, hanem a már közvita előtt álló 

kezdeményezést is, ilyen  a RMDSz által elindított Minority Safepack  is. 

 

A Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség örömmel vette tudomásul Volodimir Zelenszkij 

ukrán elnök azon felvetését, hogy találkozni szeretne Orbán Viktor magyar miniszterelnökkel, 

és rendezni szeretné a két ország közötti vitás kérdéseket, mondta a KMKSZ elnöke 

Brenzovics László.  

 

A szlovákiai iskolák ugyan üresek, de már nem sokáig, mert júniusban újra nyitnak az 

általános iskolák alsó tagozatai. Eközben a tanári karnak fel kell készülnie az otthon maradó 

kisdiákok távoktatását is. A nagyobb iskolaközpontokban -mint például a pozsonyi Duna 

utcai Magyar Alapiskola és Gimnázium -az érettségi, a felvételi és az alapiskolai beíratást is 

meg kellett szervezni, mondta az iskola igazgatója, Morvay Katalin . 

 

A Szlovákiai Református Keresztyén Egyház Cigánymissziója segítségével Barkán épül 

Felvidék első Biztos Kezdet Gyerekháza és egy, a tanulmányi felzárkóztatást segítő tanoda. 

A történelmi Abaúj és Gömör határán fekvő mintegy 600 lelkes településen a lakosság 80 

százaléka roma. Az intézmény a tervek szerint szeptemberben nyitja meg kapuit. A Biztos 

Kezdet Gyermekházról Tóth Zsuzsannát, a Cigánymisszió vezetőjét kérdeztük. 

 

Környezetbarát és sok esetben gyors közlekedési eszköz a kerékpár. Különösen akkor, ha 

magyar-szerb határon bedugul a forgalom. Szabadka, Tompa és Ásotthalom önkormányzata 

három éve közös uniós projektbe kezdett. Kerékpárutakkal kötik össze a három várost. A 

https://mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth/?date=2020-05-22_18-02-00&enddate=2020-05-22_18-40-00&ch=mr1
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részletekről Újhelyi Ákost, a Szabadkai Városi Tanács gazdasági ügyekkel megbízott tagját 

kérdeztük. 

 

A magyarországi dinnyetermelők szövetségének tavalyi pályázatát a muzslyai Császárkert Kft. 

nyerte meg, és ami a múlt évben még csak kísérlet volt, az idén már több hektárnyi sárga- és 

görögdinnye palánta. Igaz, hogy kihívásnak számít ezúttal is ez a munka, de a 

növénytermesztés magában egy nagy kihívást jelent évről évre - vallja Molnár Árpád, a 

Császárkert Kft telepvezetője.  

 

A hátrányból előnyt kovácsolt a Nagygalambfalvi Általános Iskola: a szükségállapot miatt 

online formában szervezte meg 18. alkalommal a Kányádi Sándor versmondó versenyt a költő 

születésnapján. A videos versenynek  további érdekesség, hogy idén  a diákok mellett 

felnőttek is benevezhettek és szavalhatták Kányádi Sándor verseit.  

 

 

Határok nélkül 

2020. május 23. – Kossuth Rádió 

 

A nemzeti összetartozás évének tiszteletére a Maros megyei Geges bejáratánál – idén nyáron 

– monumentális székelykaput állítanak, amely a nemzet egységét és a helyi közösség élni 

akarását is jelképezi majd - mondja Tőkés Attila, gegesi református lelkész, a terv 

kezdeményezője. 

  

A Vereckei Magyar Honfoglalási Emlékmű körüli területet hozta rendbe a napokban a Tiszta 

Kárpátalja Gondnoki Hálózat. Az 5 tagú csapat a honfoglalási emlékmű mellett több mint tíz 

magyar vonatkozású emlékhely, emlékmű, várrom, katonatemető megtisztítását és 

karbantartását vállalta Kárpátalja szerte. A csapat 3 éve végzi misszióját, idén egyelőre 

támogatás nélkül, önerőből. Bíró Andrással, a Tiszta Kárpátalja Gondnoki Hálózat vezetőjével 

beszélgetettünk. 

  

A muzslyai Szervó Mihály Általános Iskola egyik magyar kabinetje, a falu szülöttjének 

emlékére Sziveri János emlékszobává alakult át. A költő nevét viselő Művészeti Színpad 

tevékenységéről és terveiről a civil szervezet elnöke, Ispánovics Endre mesélt. 

  

A Durindó, illetve a Gyöngyösbokréta a délvidéki magyar népzenei együttesek és 

néptánccsoportok, valamint szólisták hagyományőrző szemléje már több mint fél évszázados 

https://mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth/?date=2020-05-23_18-01-00&enddate=2020-05-23_18-40-00&ch=mr1
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múltra tekint vissza. A két rendezvénynek idén június elején Törökbecse adott volna otthont, 

de a járványhelyzet miatt mindkét eseményt elnapolták. S vajon mikor várható a szemlék 

megtartása? – erről is kérdeztük Tímár Gabriellát, a fesztiváltanács elnökét. 

  

A Magyar Civil Szervezetek Erdélyi Szövetsége a múlt héten mutatta be a 2018-2019-es 

Erdélyi Magyar Civil Évkönyvet. A Bethlen Gábor Alapkezelő támogatásával megjelent 

vaskos, 500 oldalas kettős kötet alcíme: Hagyomány, örökség, érték.  A könyvet az online 

térben mutatta be Bodó Barna szerkesztő és az évkönyv néhány szerzője. A virtuális 

könyvbemutatóról készült az összefoglaló. 

  

A Magyar Újságírók Romániai Egyesülete riportpályázatot hirdet a koronavírus járvánnyal 

kapcsolatos rendkívüli intézkedések utáni időszakra, a hétköznapokhoz való visszatérés 

különböző élethelyzeteinek megjelenítésére. Pályázhatnak romániai magyar újságírók, más 

külhoni magyar kollégák, illetve magyarországi újságírók is. A részletekről a MÚRE elnökét, 

Szücs Lászlót kérdeztük. 

  

 

 

 

 


