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Nyomtatott és online sajtó 
 

 

Semjén Zsolt: a honosítás maga a történelem 
2020. május 25. – Demokrata, Híradó, Magyar Hírlap, Magyar Nemzet, Krónika 

A koronavírus-járvány elleni védekezést értékelték és megemlékeztek a kedvezményes 

honosítás szabályainak tíz évvel ezelőtti elfogadásáról hétfőn napirend előtt az 

Országgyűlésben. Semjén Zsolt (KDNP) elmondta, hogy a tíz évvel ezelőtt elfogadott 

kedvezményes honosítási törvénynek köszönhetően a Kárpát-medencében 940 ezren tettek 

állampolgársági esküt, míg a diaszpórában 160 ezren kapták meg a magyar állampolgárságot, 

azaz 1,1 millióan váltak „nemzettársainkból honfitársainkká”. Elmondta, a kifejezett 

közigazgatási magyarellenességtől, illetve a 2004. decemberi „lelki Trianont” okozó 

népszavazástól jutottak el idáig. Megjegyezte, meg kellett küzdeniük néhány kevésbé baráti 

utódállam ezerféle támadásával, ellenséges titkosszolgálatok dezinformációs 

aknamunkájával, amiben néhány itteni újságíró is dicstelen szerepet játszott. Kitért arra, 

hogy megtízszerezték a külhoni magyarok költségvetési támogatását. Paradigmatikus 

jelentőségűnek nevezte a határon túlra menő, hatalmas összegű gazdaságfejlesztési 

expanziót. „Száz évig hátrány volt, ha valaki magyar, legfőbb ideje, hogy végre előny legyen” – 

mondta, úgy összegezve: ez így együtt – az asszimiláció megállításának, sőt megfordításának 

az esélye – a Trianonra ma adható reális válasz. Orbán Balázs válaszában a többi között arról 

beszélt, hogy az elmúlt tíz év minden riogatást, félelmet megcáfolt akár a kettős 

állampolgársággal, akár a külhoni választás lebonyolításával kapcsolatban. A magyar 

kormány minden magyart megvéd és ezt sikeresen meg is tette, legyen az egy közösség joga, 

vagy az új állampolgárok adatai – közölte. 

 
Korlátozás nélkül léphetik át a magyar-szerb határt a két ország állampolgárai 
2020. május 25. – MTI, kormany.hu,  Magyar Hírlap, Magyar Nemzet,  Híradó, Pannon RTV, 

Vajdaság MA, Magyar Szó, Krónika 

Hétfőn 10 órától korlátozás nélkül léphetik át a magyar-szerb határt a két ország 

állampolgárai - jelentette be Szijjártó Péter Röszkén. A külgazdasági és külügyminiszter 

Jadranka Joksimovic szerbiai integrációs miniszterrel, valamint Pásztor Istvánnal, a 

Vajdasági Magyar Szövetség (VMSZ) elnökével folytatott megbeszélését követően azt mondta, 

a szerb állampolgárok karanténkötelezettség nélkül beléphetnek Magyarországra, és magyar 

állampolgárok is így térhetnek vissza Szerbiából. Szijjártó Péter hangsúlyozta, Közép-Európa 

országai az időben meghozott szigorú korlátozó intézkedéseknek köszönhetően végig kontroll 

alatt tudta tartani a vírus terjedését. A védekezés sikeréhez a személyforgalom korlátozása is 

hozzájárult. Az eredmények lehetővé teszik, hogy az élet és az egészség védelmének 

elsőbbséget adva visszatérjünk a normalitáshoz - fogalmazott a miniszter. A politikus kitér 

arra, a folytatódó vajdasági gazdaságfejlesztési program keretében 54 közepes és nagy projekt 

6 milliárd forintos támogatását hagyta jóvá a magyar kormány. Közölte, ugyanazok a 
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https://demokrata.hu/magyarorszag/semjen-zsolt-a-honositas-maga-a-tortenelem-248010/
https://pannonrtv.com/rovatok/politika/ujra-szabadon-atlepheto-szerb-magyar-hatar
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nagyvállalatok játszanak szerepet a két gazdaság újraindításában, példaként említve a Mol-t 

és az OTP-t. A politikus köszönetet mondott Pásztor Istvánnak, aki sokat tett azért, hogy az 

érettségiző vajdasági diákok beléphessenek Magyarországra, lehetővé váljon az ingázás, és a 

mostani nyitásban fontos szerepet játszott. Ez bizonyíték arra, a vajdasági magyarok 

számíthatnak a VMSZ-re, mert a párt eredményesen képviseli érdekeiket. Hozzátette: bízik 

benne, ez a jövőben is így lesz. 

 

Hetedik éve a diaszpóra magyarságáért 
2020. május 24. – Bocskai Rádió  

A Kőrösi Csoma Sándor program (továbbiakban KCSP) Magyarország Nemzetpolitikai 

Államtitkárságának az egyik legismertebb és legsikeresebb programja. Értékmentő és 

fiatalokat megszólító ügyekről, pályázatokról kaptunk aktuális híreket és jövőbeni terveket 

Dr. Szilágyi Péter nemzetpolitikáért felelős miniszteri biztostól. A KCSP-t a Miniszterelnökség 

2013-ban azzal a céllal indította el, hogy megszólítsa a diaszpóra 2,5 milliós magyarságát, 

segítséget nyújtson a tengerentúlon működő magyar szervezetek munkájában. Immár hetedik 

éve utaznak ki ösztöndíjasok, akik vállalják, hogy tehetségükhöz képest érdemi munkával 

dolgoznak magyar egyházaknál, cserkészszövetségeknél, hétvégi iskoláknál, 

néptánccsoportokat hoznak létre, vagy épp a Bocskai Rádiónál teszik hasznossá az ottlétüket. 

Mára kinőtte magát a KCSP program. Míg 2013-ban 47 fő kapott lehetőséget, 2020-ban már 

150 ösztöndíjast foglalkoztatnak. A koronavírusjárvány megváltoztatta a KCSP, illetve a 

Nemzetpolitikai Államtitkárság programjainak a működését. A veszélyhelyzet elején 

választhattak az ösztöndíjasok, hogy hazautaznak, vagy folytatják a munkát a kijelölt 

állomásukon. Úgy az északi, mint a déli félteke országaiban tevékenykedők többsége kinn 

maradt. Néhányan online szerveztek képzéseket, magyarórákat, foglalkozásokat, esetleg 

ételkiszállítással vagy más szociális területen segítették az időseket. Ez a rendkívüli helyzet 

nagyobb erőfeszítést igényelt mindenkitől. 

 

Megtartja nyári táborait a Rákóczi Szövetség 
2020. május 26. – MTI, Híradó, karpatalja.ma, Vajdaság MA 

Megtartja nyári táborait a Rákóczi Szövetség - közölte a szövetség elnöke kedden a Kossuth 

rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában. Csáky Csongor hozzátette: az elmúlt két 

hónapban több mint egy tucat nagy rendezvényt kellett lemondania a Rákóczi Szövetségnek, 

ugyanakkor a nyárra 15 tábort terveznek, zömét Sátoraljaújhelyen. Kitért arra, hogy a 

lemondott rendezvények helyett létrehozott virtuális időkapszula iránt tízezrek érdeklődnek. 

A www.magyarvagyok2020.hu címen elérhető időkapszula egészen június 4-ig várja minden 

magyar ember Magyar vagyok... kezdetű szöveges, hang- vagy videoüzenetét - mondta, 

megjegyezve, hogy legközelebb 2040. június 4-én nyílik ki az időkapszula. Érdekes, hogy 

szinte valamennyi üzenet pozitív, optimista - hangsúlyozta Csáky Csongor, hozzátéve, hogy 

Trianon egyszerre gyász és öröm: "gyászoljuk a szétszakítottságot, és örülünk annak, hogy 

megmaradtunk és vagyunk". 
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https://www.bocskairadio.org/hetedik-eve-a-diaszpora-magyarsagaert/?fbclid=IwAR31DXAtFuCBVIY_7cC8ulcWS0O_B_XknSgoAF3U11FZKwUWl-QWZzoYsuc
https://hirado.hu/belfold/kozelet/cikk/2020/05/26/megtartja-nyari-taborait-a-rakoczi-szovetseg
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Semmi gond, ha a lovak nyelvének nevezik a magyart: öt év után eltörölték 
Funar bírságát 
2020. május 25. – Krónika, maszol.ro, transindex.ro 

A kolozsvári táblabíróság öt évnyi pereskedés után eltörölte az Országos 

Diszkriminációellenes Tanács (CNCD) által Gheorghe Funarra kirótt 2000 lejes bírságot. A 

CNCD 2015-ben azért szabott ki pénzbüntetést a magyarellenességéről elhíresült politikusra, 

mert a volt államfőjelölt többek között a lovak nyelvének nevezte a magyart. Asztalos Csaba 

szerint a bíróság úgy találta, el sem hangzott a vitatott nyilatkozat. A CNCD fellebbez. 

 

Gyulafehérvári diákok nyerték meg a „keresztes háborút” 
2020. május 25. – Krónika 

A legkörültekintőbb és egyedülállóbb stratégiájukkal és realitásérzékükkel érdemelték ki a 

győzelmet a gyulafehérvári Gróf Majláth Gusztáv Károly Római Katolikus Teológiai Líceum 

diákjai, akik a Problema Solvenda Romania történelmi témájú esetmegoldó versenyen érték 

el a legjobb eredményt. 

 

Nagy-Romániás profilképet posztolt több PNL-s politikus is, de van, aki már 
levette  
2020. május 25. – transindex.ro, Nyugati Jelen 

Megalakulásának 145-évét ünnepelte vasárnap a Nemzeti Liberális Párt (PNL), ebből az 

alkalomból pedig lecserélték a borítóképet is a párt Facebook-oldalán és több politikus is egy 

egyéni kerettel látta el a profilképét. Ha bárkinek kedve támadna PNL-s kerettel ellátni a 

profilképét, az bátran megteheti, és kap is a profilképéhez egy 145-ös számot és egy Nagy-

Románia képet. Több politikus, köztük Raluca Turcan is ilyen kerettel látta el a profilképét 

vasárnap, viszont hétfőre le is vette, és úgy tűnik, az oldal kezelői letörölték a képet, viszont 

más PNL-s politikusoknál még mindig megtalálható.  

 

Koronavírussal diagnosztizálták a legnagyobb Hargita megyei pékség több 
alkalmazottját 
2020. május 25. – transindex.ro, maszol.ro, szekelyhon.ro 

Koronavírussal diagnosztizálták a legnagyobb Hargita megyei pékség több alkalmazottját, a 

cég vezetősége Facebook-üzenetben biztosítja a vásárlókat arról, hogy minden kötelező 

biztonsági intézkedést megtettek az ügyben és az általuk forgalmazott termékek továbbra is 

biztonságban fogyaszthatók.  
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https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/semmi-gond-ha-a-lovak-nyelvenek-nevezik-a-magyart-ot-ev-utan-eltoroltek-funar-birsagat
https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/semmi-gond-ha-a-lovak-nyelvenek-nevezik-a-magyart-ot-ev-utan-eltoroltek-funar-birsagat
https://kronikaonline.ro/szines/gyulafehervari-diakok-nyertek-meg-a-bkereszteshaborutr
https://itthon.transindex.ro/?hir=60043
https://itthon.transindex.ro/?hir=60043
https://itthon.transindex.ro/?hir=60045
https://itthon.transindex.ro/?hir=60045
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A marosvásárhelyi katolikus iskola története két és fél percben – az Erdély TV 
gyártásában  
2020. május 25. – maszol.ro 

Évszázados múlt, újraindulás, megpróbáltatás, újrakezdés, és számtalan emlék – mindezeket 

tartalmazza a II. Rákóczi Ferenc Római Katolikus Teológiai Líceum népszerűsítése céljából 

készült kisfilm. „Az Erdélyi Magyar Televízió fontosnak tartja, hogy segítsen a sok 

megpróbáltatás után újraindult, élő, és élni akaró iskola bemutatásában. Folyamatosan jelen 

volt minden fontos pillanatban, s erkölcsi kötelességének tekintette, hogy amikor az iskola 

megkérte, hogy segítsen egy promóciós-film összeállításában, ezt vállalja. Köszönjük!” – írta 

Tamási Zsolt iskolaigazgató az Erdély TV-nek küldött levelében.  

 

Egy felület, ahol összegyűlhet a tömeg a hétvégi pünkösdi búcsúra 
2020. május 25. – szekelyhon.ro 

A SzeredApp telefonos alkalmazás fejlesztői megegyeztek a ferences rendiekkel egy virtuális 

tájékoztató platform létrehozásáról. A részleteket a Csíksomlyón hétfőn tartott 

sajtótájékoztatón ismertették. 

 

Szerdán dönt a parlament a március 15-ét hivatalos ünneppé nyilvánító 
törvényről 
2020. május 25. – maszol.ro 

Szerdán szavaz döntő házként a képviselőház arról az RMDSZ által 2017-ben beterjesztett 

törvénytervezetről, amely hivatalos ünneppé nyilvánítaná március 15-ét a romániai magyarok 

számára. A szenátus a jogszabályt korábban elutasította. A tervezet két és fél éve porosodik a 

képviselőházban, és a HotNews beszámolója szerint hétfőn születetett döntés arról, hogy 

szerdán plénum elé kerüljön. Előtte a jogi szakbizottság készít róla jelentést.  

 

Asztalos Csaba: „Elkezdődött egy verseny, hogy ki magyarellenesebb”  
2020. május 25. – maszol.ro 

A politikai harc részeként értelmezi az Országos Diszkriminációellenes Tanács elnöke a 

román államfő magyarokat sértő kijelentését, amelyért 5000 lejre bírságolták Klaus Iohannis 

államfőt. Asztalos Csaba szerint „szélsőséges kampány és harc folyik”, amelyben „bármi 

feláldozható a politikai támogatottságért”. Úgy látja, az elnök következő húzása a Trianon-

törvény kihirdetésének „megfelelő” időzítése lehet.  

 

Határnyitás vs. határtalan magyarellenesség 
2020. május 26. – Balogh Levente – Krónika 

A Krónika vezércikke szerint „alig jelentette be Marcel Vela belügyminiszter, mennyire 

nyitottnak és korrektnek bizonyult a magyar fél a román kérésekkel szemben, Ludovic Orban 

miniszterelnök átvette a stafétát főnökétől, Klaus Iohannis államfőtől, és hozzá hasonlóan ő is 

úgy próbálta befeketíteni a pártja legfőbb riválisának számító Szociáldemokrata Pártot, hogy 

azzal vádolta meg: lepaktált a magyarokkal. Mint ismert, ő is azzal uszított egyszerre a PSD és 
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https://www.maszol.ro/index.php/tarsadalom/127320-a-marosvasarhelyi-katolikus-iskola-tortenete-ket-es-fel-percben-az-erdely-tv-gyartasaban
https://www.maszol.ro/index.php/tarsadalom/127320-a-marosvasarhelyi-katolikus-iskola-tortenete-ket-es-fel-percben-az-erdely-tv-gyartasaban
https://szekelyhon.ro/aktualis/egy-felulet-ahol-osszegyulhet-a-tomeg-a-hetvegi-punkosdi-bucsura
https://www.maszol.ro/index.php/belfold/127344-szerdan-dont-a-parlament-a-marcius-15-et-hivatalos-unneppe-nyilvanito-torvenyr-l
https://www.maszol.ro/index.php/belfold/127344-szerdan-dont-a-parlament-a-marcius-15-et-hivatalos-unneppe-nyilvanito-torvenyr-l
https://www.maszol.ro/index.php/belfold/127347-asztalos-csaba-elkezd-dott-egy-verseny-hogy-ki-magyarellenesebb
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a magyarok ellen, hogy a párt az RMDSZ támogatásának megszerzése érdekében 

elfogadhatatlan kompromisszumokat kötött, és olyan jogszabályokat szavazott meg, amelyek 

mindenütt kötelezővé tették volna a kisebbségek nyelvének használatát, ugyanakkor 

megengedte a Székelyföld autonómiájáról szóló törvénytervezet hallgatólagos elfogadását. 

Azt is felrótta, hogy a PSD a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezetbe (OECD) 

való román belépéssel kapcsolatos magyar vétó miatt belement a marosvásárhelyi római 

katolikus gimnázium újraalapításába. Orban szerint a PSD arról is megállapodást kötött, 

hogy a Fekete-tenger térségében található teljes földgázmennyiséget Magyarország vásárolja 

fel”. 

 

Boris Kálnoky német publicista a román államfő megítéléséről, a politikai 
haszonszerzésről 
2020. május 26. – Krónika 

Klaus Iohannis nem erkölcsi alapon politizál, az államfő egy hatékony, ügyes román politikus, 

akivel ugyanakkor sok szász sem ért már egyet – állapította meg a Krónikának Boris Kálnoky 

magyar származású német külpolitikai újságíró. A több tekintélyes lapban is közlő publicista 

szerint a magyarellenes hangulatkeltés után kiesett a németországi sajtó kegyeiből Iohannis, 

holott eddig egyfajta büszkeséggel írtak az elnökről, aki „német virtussal” reformálja 

Romániát. 

 

Peter Hyross marad a Pozsonyi Városi Múzeum igazgatója, aki elbocsátotta 
Falath Zsuzsannát 
2020. május 25. – Ma7.sk 

 Május 22-én került sor a Pozsonyi Városi Múzeum (Múzeum mesta Bratislavy) igazgatói 

tisztségének betöltésével kapcsolatos kiválasztási eljárásra. A jelöltek közül a választási 

bizottság Peter Hyrosst javasolta, így továbbra is betöltheti a Pozsonyi Városi Múzeum 

igazgatói posztját. Hyross volt az, aki Magyar Hírlapnak adott interjúja miatt bocsátotta el 

Falath Zsuzsannát. A pozsonyi magisztrátus által meghirdetett pályázati felhívásra a Pozsonyi 

Városi Múzeum igazgatói tisztségének betöltésére kilenc jelölt jelentkezett. Önéletrajzaik, 

referenciáik, és ajánlásaik alapján három jelöltet hívott meghallgatásra a választási bizottság, 

 

Trianon 100 – emlékkeresztet állítanak Nagyszarván 
2020. május 25. – Felvidék Ma 

A trianoni békediktátum 100. évfordulójához közeledve egyre több helyi közösségről derül ki, 

hogy bizony szívén viseli a 100 éve történt igazságtalanság ügyét: emlékezni, s emlékeztetni 

akar. Így vannak ezzel a nagyszarvaiak is, akik az elmúlt években bizonyították, hogy nem 

engednek a betelepültek provokációjának, s ha kell, össze tudnak fogni. Ennek a közösségnek 

egyik tagja Lentulay István – aki egyébként a nagyszarvai önkormányzat képviselője is –, aki 

mert nagyot álmodni, és eldöntötte: szeretne egy emlékhelyet a trianoni békediktátumnak a 

faluban. Vele beszélgettek. 
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https://ma7.sk/aktualis/peter-hyross-marad-a-pozsonyi-varosi-muzeum-igazgatoja-aki-elbocsatotta-falath-zsuzsannat
https://ma7.sk/aktualis/peter-hyross-marad-a-pozsonyi-varosi-muzeum-igazgatoja-aki-elbocsatotta-falath-zsuzsannat
https://felvidek.ma/2020/05/trianon-100-emlekkeresztet-allitanak-nagyszarvan/
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Április végéig 3527 magyar elsőst írattak be az alapiskola első évfolyamába 
2020. május 25. – Felvidék Ma, Új Szó 

A Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége minden évben tájékoztatja a közvéleményt 

arról, hogyan alakult a magyar tanítási nyelvű alapiskolákban a beiratkozás. A friss adatokat 

az intézményvezetők bocsájtották a szövetség rendelkezésére. Segítségüket, korrekt 

hozzáállásukat ezúton is köszönjük. A szlovákiai magyar iskolák ezen beíratási időszakában a 

tavalyi évben 3499 elsőst iskoláztak be. A 2020/2021-es tanévre 2020 április végéig 3527 

elsőst írattak be az alapiskola első évfolyamába, a tavalyi évhez képest 28 potenciális 

tanulóval többet. A számadatok csak irányadóak, a szeptemberi tanévkezdetig bizonyosan 

változnak, hiszen a nem iskolaérett tanulók pszichológiai kivizsgálása csak ezután következik. 

Ráadásul most a járványügyi helyzet következtében az iskolákban elmaradtak a 

figyelemfelhívó beiratkozási programok, és módosult a beiratkozás eddig megszokott módja 

is. 

 

Emlékezzünk együtt az Összetartozásunk Tüzével 2020. június 4-én 20 óra 20 
perckor! 
2020. május 25. – Felvidék Ma 

A Kárpátaljai Magyar Cserkészszövetség Összetartozásunk Tüze elnevezésű 

kezdeményezéséhez csatlakozott a Szövetség a Közös Célokért társulás is, mely 

szervezőerejével segíti, hogy a tűz láncolata a Felvidéken is minél folytonosabb legyen. Ennek 

érdekében a szervezők civil szervezetek, intézmények, közösségek, baráti társaságok, családok 

és magánemberek jelentkezését várják minden olyan településről, ahol magyarok élnek. 

Amennyiben egy szervezet a Felvidék több településén is szeretne tüzet gyújtani, akkor a 

regisztráció során ennek megjelölésére is van lehetőség, emellett pedig egy településről 

többen is regisztrálhatnak. 

 

Nagy Dávid a Körképnek: Az egység önmagában már nem lesz elég 
2020. május 25. – Körkép 

Nagy Dávid (MKP) a magyar párt egyik fiatal politikusa, Érsekújvár korábbi alpolgármestere, 

a Via Nova alelnöke: „Most arra kell törekedni, hogy a jellemtelen emberek gaz praktikáitól 

végleg megszabaduljon a közélet. Továbbá kiderült, amit mindenki sejtett, hogy külön-külön 

megosztva ez nem fog menni. Nem csupán a politikai pártoknak, hanem a közösségünknek is 

egységesnek kell lennie. Véget kell vetni a mutogatásnak, megosztásnak, kategorizálásnak, 

hogy ki a jó és ki a rossz magyar.” 

 

Mede Ferenc a Körképnek: Már csak a szerves magyar műveltségre alapozott 
szellemiség tud minket kihúzni a „csávából“ 
2020. május 25. – Körkép 

Mede Ferenc vállalkozó, mecénás, véleményalkotó, a népi gyógyászat támogatója: „Saját 

szempontból nagyjából ezt az eredményt vártam. Sem a magukat magyarként aposztrofáló 
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https://felvidek.ma/2020/05/aprilis-vegeig-3527-magyar-elsost-irattak-be-az-alapiskola-elso-evfolyamaba/
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https://korkep.sk/cikkek/velemeny/2020/05/25/mede-ferenc-a-korkepnek-mar-csak-a-szerves-magyar-muveltsegre-alapozott-szellemiseg-tud-minket-kihuzni-a-csavabol/
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pártok, de a pártok háttéremberei sem tudtak megszólítani. Nem, mintha nem szerettem 

volna, de egész egyszerűen nem volt mivel megszólítaniuk. Az üresség, a nihil jött le a 

kommunikációjukból, s akkor még udvariasan fogalmaztam. Ezen véleményemnek már 

néhány éve hangot is adok.” 

 

Szabadka: Aláírták az Ady-ösztöndíj szerződéseit 
2020. május 25. – Vajdaság MA, Pannon RTV, Magyar Szó 

Magyarország kormánya és az Emberi Erőforrások Minisztériuma a 2019/20-as tanévben is 

kiírta az Ady–ösztöndíjat a Nemzeti Tehetségprogram keretében. A Vajdasági Tehetségsegítő 

Tanács, mint a program délvidéki lebonyolítója hétfőn Szabadkán, a Pedagógusházban írta 

alá a szerződéseket a nyertesekkel. A pályázatra külhoni magyar diákok és családok 

jelentkezhettek, akiknek szociokulturális helyzetük nem engedi meg azt, hogy tehetségüket 

kibontakoztathassák, hogy a család eszközöket biztosítson a számukra. Ez az ösztöndíj tehát 

hozzájárul ahhoz, hogy a tehetséges vajdasági diákok tárgyi vagy szellemi juttatásban 

részesüljenek ahhoz, hogy tovább fejlődjön a tehetségük, mondta kérdésünkre válaszolva 

Szűcs Emese, a bírálóbizottság elnöke. 

 

Pénteken ér véget a távoktatás Vajdaságban 
2020. május 25. – Pannon RTV 

Május 29-én, pénteken ér véget a vajdasági diákok számára a távoktatás, júniustól pedig 

kezdődnek a külön felkészítő órák, tájékoztat a tartományi oktatási titkárság. A 

nyolcadikosok hivatalosan június 5-én fejeznek, a többi általános iskolás diák pedig június 16-

án. A végzősök a próbaérettségit matematikából június 2-án írják. A kombinált és az 

anyanyelvi tesztet otthon töltik ki. Június 1-jén kapják meg a feladatlapokat, 2-án küldik 

vissza a kitöltött teszteket. A kisérettségit idén június 17-én, 18-án és 19-én tartják, az 

eredményeket június 23-án teszik közzé. A középfokú oktatásban június 1-je és 3-a között a 

végzős diákok jelennek meg az iskolákban, ezeken a napokon zárják le ugyanis a jegyeket, de 

mindössze tíz tanuló és egy tanár tartózkodhat egyszerre a teremben.  

 

Enyhülhet az ukrán nyelvtörvény egy ukrán-magyar csúcstalálkozó nyomán 
2020. május 25.  – MTI, Magyar Hírlap, Origo, Híradó, KárpátHír 

Az ukrán oktatási törvény esetében nem, ám a nyelvtörvénynek a magyar kisebbséget érintő 

rendelkezéseiben enyhülés várható a tervezett Orbán-Zelenszkíj találkozó nyomán - jelentette 

ki a Magyar Tudományos Akadémia Társadalomtudományi Intézetének Ukrajna-szakértője 

az M1 aktuális csatorna hétfői műsorában. Fedinec Csilla emlékezetett: Volodimir Zelenszkíj 

ukrán államfő kifejezte szándékát, hogy kétoldalú találkozó keretében rendezné a magyar-

ukrán viszonyt Orbán Viktor magyar miniszterelnökkel. A tárgyaláson a nyelvtörvénynek 
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elsősorban a magyar nyelvű sajtót hátrányosan érintő rendelkezéseinek enyhítésére kerülhet 

sor - tette hozzá. 

  

Ellenőrző pontokat alakítottak ki Kárpátalja egyik településénél 
2020. május 25. – karpat.in.ua 

A perecsenyi járási Kapuszögön az ott kialakult járványhelyzet miatt speciális ellenőrző 

pontokat alakítottak ki a korlátozási intézkedések betartásának kontrollálására. Az ellenőrző 

pontok fő célja a Covid–19 további terjedésének megakadályozása és a lakosság informálása. 

Az ügyeletes csoportok tagjai egészségügyi dolgozók, tűzoltók és rendőrök. A Rendkívüli 

Helyzetek Állami Szolgálatának (DSZNSZ) munkatársai sátrat állítottak fel az ügyeletes 

csapat számára, melyet elektromos szolgáltatással is elláttak. A csoport nem engedi ki a 

község területéről a betegekkel érintkező személyeket, ellenőrzik a hőmérsékletét a be- és 

kiutazóknak, figyelnek arra, hogy a sofőrök betartsák az utasszállítás karantén alatti 

szabályait, továbbá fertőtlenítik a járműveket – közölte a DSZNSZ sajtószolgálata. 

 
 

 

 

Elektronikus sajtó 
Határok nélkül 

2020. május 25. – Kossuth Rádió 

 

A szerb és a magyar állampolgárok ma tíz órától szabadon átjárhatnak a két ország közötti 

határon, s nem kell karanténba vonulniuk, - mondta Szijjártó Péter magyar külgazdasági és 

külügyminiszter azon a sajtótájékoztatón, amelyet Szerbia európai integrációs miniszterével, 

és Pásztor István tartományi házelnökkel, a VMSZ elnökével közösen tartott.  A délvidékiek 

már nagyon várták ezt a pillanatot.  

 

Bevételkiesés, újratervezés – felborult a költségvetés.  Felvidéken a koronavírus járvány 

pénzügyi és gazdasági hatásait kezdik számba veszik az önkormányzatok. Mozgósítani kell a 

tartalékaikat, költségvetés módosításra készülnek. Hisz június 1-én részben újraindul az 

óvodai és az alsó tagozatos oktatás az országban, amihez saját forrásból kell kiegészíteni a 

megcsappant állami támogatást. Az állami adóbevételek aránytalan elosztása  többszörösen 

sújtja a felvidéki településeket.  

  

A közelmúltban rendezték meg a Kárpát-medencében dolgozó magyar nyelvű SOS Lelki 

Segély szolgálatok video konferenciáját, mintegy 70 fős részvétellel. Arra voltak kíváncsiak, 

K
á

rp
á

ta
lj

a
 

http://podiji.karpat.in.ua/?p=13803&lang=hu
https://mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth?date=2020-05-25_18-02-00&enddate=2020-05-25_18-40-00&ch=mr1


 

 

 

Napi Nemzetpolitikai Sajtószemle – 2020. május 26. 
9 

hogyan működnek ezek a szolgálatok, a világjárvány idején. A tapasztalatokról a video 

találkozó házigazdája, a szegedi SOS Lelki segély szolgálat vezetője, Fábiánné Páger Anna 

beszélt.  

  

Május első felében két hétig teljesített szolgálatot a Moldovai Köztársaságban több mint 

negyven romániai orvos és egészségügyi asszisztens,  a koronavírusos fertőzöttek kezelésében 

nyújtottak segítséget a moldovai kollégáknak. Románia több régiójából toborozták a 

résztvevőket. Aradról is voltak jelentkezők, köztük egy magyar mentőasszisztens, Détári Attila 

is. Mivel hazatéréskor a csapatból néhány személynek pozitív lett a tesztje, mindnyájukat 

köztelező házi elkülönítésbe helyezték.  

  

Kárpátaljai diákok is részt vesznek a Miniszterelnökség Összetartozás Napi Videó pályázatán. 

A  „Milyen jó, hogy itt vagyunk” címmel meghirdetett versenyre ma éjfélig lehet jelentkezni,  

10-25 év közötti fiataloknak az egész Kárpát-medencéből és a diaszpórából  olyan 

pályamunkákkal, amelynek témája a nemzeti összetartozás. A videó-pályázattal, azon kívül, 

hogy megemlékezzünk a trianoni békediktátum századik évfordulójáról, az államtitkárságnak 

az is a szándéka, hogy a járványügyi helyzet miatt szinte mindenhol elmaradó június 4-i 

megemlékezések helyett a virtuális térben erősítsük a világ magyarságának határokon átívelő 

összetartozását.  

  

Évről-évre június 4-e körül az latolgatjuk, mit tudnak a többségi nemzetek a környező 

országokban a 100 ével ezelőtti békediktátumról. Ami nekik ország gyarapítás, nemzeti 

felemelkedés és történelmi szükségszerűség, az a másik oldalon országvesztés, gyász és 

tragédia. Ez Trianon, amelyről minden korban mást és mást tanítottak a szlovákiai 

iskolákban. Kovács László nyugalmazott iskolaigazgató, történelemtanár, tankönyvíró szerint 

leginkább tanárfüggő volt minden korban, hogy mit is tanult a diák az első világháborút 

lezáró békediktátumról és következményeiről.  

 

 

 

 


