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Nyomtatott és online sajtó 
 

Szijjártó: éjféltől Magyarország, Szlovákia és Csehország megnyitják határaikat 
egymás állampolgárai számára 
2020. május 26. – MTI, Origo, Mandiner, Magyar Nemzet, Erdély Ma, Ma7.sk 

Éjféltől Magyarország, Szlovákia és Csehország megnyitják határaikat egymás állampolgárai 

számára - erősítette meg újságírói kérdésre válaszolva Szijjártó Péter, Magyarország 

külgazdasági és külügyminisztere Kolozsváron, a Kelemen Hunor RMDSZ-elnökkel közösen 

tartott sajtótájékoztatóján. Szijjártó Péter elmondta: tegnap éjjel és ma reggel abban 

állapodott meg a cseh és a szlovák kollégájával, hogy éjféltől azon a magyar, szlovák és cseh 

állampolgárok számára teszik lehetővé az országaikban való karanténmentes tartózkodást, 

akik tartózkodása a másik ország területén nem haladja meg a 48 órát. „Mi megengedjük a 

szlovákoknak, hogy 48 órát Magyarországon töltsenek karanténkötelezettség nélkül, a 

szlovákok ugyanezt megengedik a magyar állampolgároknak. Ugyanez van cseh-szlovák 

vonatozásban, és ugyanez lesz magyar-cseh vonatkozásban” - részletezte a miniszter. 

 

Szijjártó: Magyarország kölcsönös tisztelettel működne együtt Romániával 
2020. május 26. – MTI, hirado.hu, Krónika, Erdély Ma, transindex.ro, maszol.ro, Nyugati 

Jelen, Bihari Napló, szekelyhon.ro 

Magyarország kölcsönös tiszteleten alapuló együttműködést akar építeni Romániával, és a 

világjárvány idején megtapasztalt ésszerű együttműködést szeretné továbbfejleszteni – 

mondta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter kedden Bukarestben, ahol román 

hivatali partnerével, Bogdan Aurescuval tárgyalt. Közös sajtóértekezletükön elmondta: 

Magyarország a közép-európai térség együttműködésének erősítésében érdekelt, kétoldalú 

kapcsolatait pedig a kölcsönös tiszteletre alapozza. „Megadjuk a tiszteletet a partnereinknek, 

de egy több mint ezeréves nemzetként el is várjuk azt” – szögezte le. Hozzátette: a másfél 

milliós erdélyi magyarságnak is az az érdeke a két ország „jóban legyen egymással”. Szijjártó 

Péter bukaresti tárgyalásai során azt kérte román kollégájától, hogy Románia is tekintsen 

erőforrásként a területén élő magyar közösségre, miként Magyarország is így tekint az 

országban élő román nemzeti közösségre. 

 

Szijjártó: Magyarország nem akar kampánytémává válni a romániai 
választásokon 
2020. május 26. – Krónika, maszol.ro, transindex.ro, Bihari Napló, szekelyhon.ro, Nyugati 

Jelen 

Szijjártó Péter szerint a trianoni évforduló közeledtével el kell fogadni, hogy ugyanaz a 

történelmi esemény mást jelent románok és magyarok számára, június 4-e pedig a magyar 

történelem egyik legszomorúbb pillanata. Magyarország külügyminisztere Kolozsváron 

közölte: Budapest készen áll új megállapodást kötni Bukaresttel az Erdélybe irányuló 

gazdaságfejlesztési támogatásról. 

V
e

ze
tő

 h
ír

e
k

 
 

https://www.origo.hu/nagyvilag/20200526-eljeltol-megnyitjak-a-hatarokat.html
https://www.origo.hu/nagyvilag/20200526-eljeltol-megnyitjak-a-hatarokat.html
https://hirado.hu/kulfold/kulpolitika/cikk/2020/05/26/szijjarto-magyarorszag-kolcsonos-tiszteleten-alapulo-egyuttmukodest-akar-epiteni-romaniaval
https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/szijjarto-magyarorszag-nem-akar-kampanytemava-valni-a-romaniai-valasztasokon
https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/szijjarto-magyarorszag-nem-akar-kampanytemava-valni-a-romaniai-valasztasokon
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Potápi: a kettős állampolgárságról szóló törvény elfogadása az elmúlt tíz év 
nemzetpolitikájának legfontosabb mérföldköve 
2020. május 26. – MTI, Hír Tv, Magyar Nemzet, Krónika, Ma7.sk, Felvidék Ma, Körkép 

A kettős állampolgárságról szóló törvény elfogadása az elmúlt tíz év nemzetpolitikájának 

legfontosabb mérföldköve – emelte ki a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős 

államtitkára kedden az évforduló alkalmából az MTI-hez eljuttatott közleményében. Potápi 

Árpád János felidézte, az újonnan alakult magyar Országgyűlés éppen tíz esztendeje, 2010. 

május 26-án fogadta el elsöprő többséggel, 98 százalékos támogatással az állampolgársági 

törvény módosítását, amely lehetővé tette a külhoni magyarság számára, hogy közjogi 

értelemben is a magyar nemzet részévé váljon. Ez volt az a történelmi lépés, amellyel új 

időszámítás kezdődött a magyar nemzetpolitikában és amelynek eredményeként mára az 1 

millió 100 ezret is meghaladta az új magyar állampolgárok száma – mutatott rá Potápi Árpád 

János. 

 

Potápi Árpád János: A nemzetpolitika egyfajta nemzeti minimumnak kell 
számítson 
2020. május 26. – Hír TV 

2010-ben az akkori parlament elfogadta, hogy a nemzetpolitika egyfajta nemzeti 

minimumnak kell számítson, és nem lehet pártpolitika - mondta el a nemzetpolitikáért 

felelős államtitkár a Hír TV Magyarország élőben extra című műsorában. Potápi Árpád János 

emlékeztetett arra, hogy annak idején az ellenzék demagóg állításokkal kampányolt a törvény 

ellen. Tíz éve döntött a Magyar Országgyűlés a kettős állampolgárság elfogadásáról. Ezt már 

az új parlament megalakulása után, de még az új kormány megalakítása előtt fogadta el az 

újonnan megválasztott Országgyűlés. Az elmúlt 10 évben olyan támogatási rendszerek, olyan 

határon túli magyar közösségi építkezési folyamatok indultak el, amelyek teljesen 

megváltoztatták a külhoni létnek a lehetőségeit. 

 

Félezer kisfilm érkezett a trianoni videópályázatra 
2020. május 26. – Borsodi Attila – Magyar Nemzet  

Óriási érdeklődés kísérte a Nemzeti Összetartozás Napjára és a trianoni békediktátum 

százéves évfordulójára kiírt pályázatunkat, amire mintegy ötszáz videóanyagot küldtek be – 

jelentette ki a Magyar Nemzetnek a Miniszterelnökség nemzetpolitikai államtitkára. Potápi 

Árpád János elmondta: előzőleg szó volt arról, hogy későbbi határidőt adnak meg a kiírásban, 

hisz a kéthetes pályázati időszak meglehetősen szűk, de számítottak rá, hogy nagyon sok 

pályamunka érkezik, így végül május 25-e éjfélig fogadták az alkotásokat. 

 

Tőkés László: Száz év alatt meg kellett tanulnunk zsákban táncolni 
2020. május 26. – MTI, hirado.hu, Krónika, maszol.ro, Nyugati Jelen, transindex.ro 

A Trianoni békeszerződés óta eltelt száz év alatt a magyarságnak meg kellett tanulnia zsákban 

táncolni – jelentette ki keddi kolozsvári sajtótájékoztatóján Tőkés László, az Erdélyi Magyar 
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https://kronikaonline.ro/kulfold/potapi-a-kettos-allampolgarsag-torvenye-az-elmult-tiz-ev-nemzetpolitikajanak-legfontosabb-merfoldkove
https://kronikaonline.ro/kulfold/potapi-a-kettos-allampolgarsag-torvenye-az-elmult-tiz-ev-nemzetpolitikajanak-legfontosabb-merfoldkove
https://hirtv.hu/magyarorszageloben/potapi-arpad-janos-a-nemzetpolitikai-egyfajta-nemzeti-minimumnak-kell-szamitson-2502210
https://hirtv.hu/magyarorszageloben/potapi-arpad-janos-a-nemzetpolitikai-egyfajta-nemzeti-minimumnak-kell-szamitson-2502210
https://magyarnemzet.hu/belfold/felezer-kisfilm-erkezett-a-trianoni-videopalyazatra-8163182/?fbclid=IwAR0FAEpAAdKx9hDouDx9ccNdMmN6Mzkx2zJkIfjRCFATYc-K8uT4NEtKI-Y
https://hirado.hu/kulfold/cikk/2020/05/26/tokes-laszlo-szaz-ev-alatt-meg-kellett-tanulnunk-zsakban-tancolni
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Nemzeti Tanács (EMNT) elnöke. A politikus arra a felvetésre reagált, hogy a Romániában 

ünneppé nyilvánított trianoni évfordulót használhatják-e az erdélyi magyar többségű 

önkormányzatok arra, hogy immár törvényesen és méltóképpen megünnepeljék a nemzeti 

összetartozás napját. Tőkés László a „zsákban táncolás” kényszerű megnyilvánulásának 

nevezte azt is, hogy a magyar Országgyűlés pozitív konnotációt próbált adni a trianoni 

évfordulónak, és a gyásznapot a nemzeti összetartozás napjává nyilvánította. 

 

Elutasította a román parlament szakbizottsága, hogy március 15. a magyarság 
hivatalos ünnepe legyen 
2020. május 26. – MTI, Krónika, transindex.ro, maszol.ro 

A bukaresti parlament emberi jogi, vallásügyi és nemzeti kisebbségi szakbizottsága 

elutasítóan véleményezte azt az RMDSZ által 2017-ben beterjesztett törvénytervezetet, amely 

március 15-ét a romániai magyarság hivatalos ünnepévé nyilvánítaná. A parlament 

alsóházának honlapján elérhető jelentés szerint a grémium többségi szavazással hozta meg a 

döntést, miszerint a plénumnak a tervezet elutasítását javasolják. Korábban a jogi bizottság is 

hasonló álláspontra helyezkedett. Benkő Erika, az RMDSZ szakbizottsági tagja az MTI-nek 

kedden elmondta, a 15 fős bizottságban csak hárman támogatták a törvényjavaslatot: az 

RMDSZ két képviselője mellett a török kisebbség képviselője szavazott a tervezet mellett, a 

többi román honatya ellene voksolt vagy tartózkodott. A képviselő arra számít, hogy a szerdai 

végszavazáson a képviselőház plénuma is elutasítja, hiszen most magyarellenes hangulat 

uralkodik a román parlamentben Klaus Iohannis elnök nyilatkozata után. 

 

Mi maradunk 
2020. május 27. – Szánthó Miklós – Magyar Nemzet  

Történelmi időket, neves évfordulókat élünk. A kormány kedden nyújtotta be a veszélyhelyzet 

megszüntetésével összefüggő törvényjavaslatát; tegnap volt tizennégy éve, hogy a 

szégyentelen manipulátor, Gyurcsány Ferenc elmondta az őszödi beszédét; 1990. május 23-

án alakult meg a rendszerváltoztatás utáni első magyar kormány, és most pénteken lesz kerek 

tíz éve, hogy hivatalba lépett Orbán Viktor második kabinetje. […] De talán mindannyian 

érezzük, hogy van egy dátum, egy közelgő évforduló, amely sokkal inkább a szívünkbe 

markol. A rejtett érzelmi cellákból, szellemi sejtekből hoz elő dühöt, keserűséget, haragot, 

felháborodást. Szomorú könnyek, nehéz tekintetek, iszonyatos családi emlékek, fátyolos, 

búsuló dalok övezik: igen, száz évvel ezelőtt, 1920. június 4-én Trianonban – hogy a 

versailles-i Nagy Trianon-palotában vagy annak egy összekötő csarnokában, most mindegy is 

– egy végletekig igazságtalan, barbár, a magyar nép irányába minimum közönyt, de inkább 

undort sugárzó diktátumot írattak alá a kormány képviselőivel, Benárd Ágoston népjóléti és 

munkaügyi miniszterrel, valamint Drasche-Lázár Alfréd rendkívüli követtel és 

meghatalmazott miniszterrel. 
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https://kronikaonline.ro/belfold/elutasitotta-a-roman-parlament-szakbizottsaga-hogy-marcius-15-a-magyarsag-hivatalos-unnepe-legyen
https://kronikaonline.ro/belfold/elutasitotta-a-roman-parlament-szakbizottsaga-hogy-marcius-15-a-magyarsag-hivatalos-unnepe-legyen
https://magyarnemzet.hu/velemeny/mi-maradunk-8166602/


 

 

 

Napi Nemzetpolitikai Sajtószemle – 2020.május 27. 
4 

 

Szijjártó Péter a pengeváltások után: meglátjuk, ma mire jutunk Romániában 
2020. május 26. – Krónika 

Szijjártó Péter magyar külgazdasági és külügyminiszter néhány mondatos Facebook-

bejegyzéssel harangozta be keddi romániai látogatását. Hangsúlyozta: Magyarország arra 

törekszik, hogy minden szomszédjával jó kapcsolatban legyen. „Megadjuk, de egy több mint 

ezeréves nemzetként el is várjuk a tiszteletet. Az elmúlt hetek Romániával legkevésbé sem a 

kölcsönös tiszteletről, hanem sokkal inkább a pengeváltásokról szóltak. Meglátjuk, ma mire 

jutunk... Irány Bukarest, aztán Kolozsvár és Gyulafehérvár” – olvasható Szijjártó Péter 

hivatalos Facebook-oldalán. 

 

Ferenc pápa kinevezte gyulafehérvári segédpüspökké Kerekes Lászlót 
2020. május 26. – MTI, hirado.hu, Krónika, Erdély Ma, transindex.ro, maszol.ro, Nyugati 

Jelen, szekelyhon.ro 

Ferenc pápa a kézdivásárhelyi Kerekes László plébánost nevezte ki a gyulafehérvári 

főegyházmegye segédpüspökévé – közölte Kovács Gergely gyulafehérvári római katolikus 

érsek keddi körlevelében, amelyet a Romkat.ro erdélyi hírportál tett közzé. A gyulafehérvári 

főegyházmegye korábbi érseke és püspökhelyettese, Jakubinyi György és Tamás József tavaly 

mondtak le életkorukra hivatkozva. Ferenc pápa elfogadta a lemondásukat, a katolikus 

egyházfő pedig tavaly decemberben nevezte ki Kovács Gergelyt püspökké, akit az idén 

februárban avattak püspökké és iktattak be érseknek. Segédpüspöknek a pápa most Kerekes 

László szentszéki tanácsost, a kézdivásárhelyi Boldog Özséb plébánia plébánosát nevezte ki. 

 

Iohannis után szabadon: sportot űz a bukaresti parlament a magyar 
kezdeményezések elutasításából 
2020. május 26. – Krónika, maszol.ro 

Futótűzként terjedt át a bukaresti parlamentre a Klaus Iohannis által felkorbácsolt 

magyarellenesség: egyetlen román politikai alakulat sem meri felvállalni, hogy bármilyen 

módon együttműködjön az RMDSZ-szel. Közben a Mikó Imre Jogvédelmi Szolgálat az 

államfő Nagy Károly-díjának visszavonását kéri. 

 

Legyen-e március 15 hivatalos ünnep a romániai magyaroknak? Erről szavaz 
szerdán a képviselőház  
2020. május 26. – transindex.ro, Nyugati Jelen 

Szerdán szavaz a képviselőház arról az RMDSZ által még 2017-ben benyújtott 

törvénytervezetről, amely szerint március 15-ét hivatalosan is ünneppé nyilvánítanák 

Romániában, valamint a magyar közösség tagjai szabadnapot vehetnének ki, amennyiben 

részt vesznek az ünnep alkalmából szervezett eseményeken. Három éve a szenátus összevont 

közigazgatási és emberjogi bizottsága már megszavazta a törvényt, viszont a szenátus 
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https://kronikaonline.ro/kulfold/szijjarto-peter-a-pengevaltasok-utan-meglatjuk-ma-mire-jutunk-romaniaban
https://hirado.hu/kulfold/cikk/2020/05/26/ferenc-papa-kinevezte-gyulafehervari-segedpuspokke-kerekes-laszlot
https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/iohannis-utan-szabadon-sportot-uz-a-bukaresti-parlament-a-magyar-kezdemenyezesek-elutasitasabol
https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/iohannis-utan-szabadon-sportot-uz-a-bukaresti-parlament-a-magyar-kezdemenyezesek-elutasitasabol
https://itthon.transindex.ro/?hir=60059
https://itthon.transindex.ro/?hir=60059
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plénuma elutasította azt, a képviselőházban pedig még nem vitáztak róla. Az ügyben a 

képviselőház a döntőfórum.  

 

Trianon alkalmából több mint száz helyszínen koszorúzik az EMNP  
2020. május 26. – transindex.ro, Krónika 

A trianoni békediktátum aláírásának centenáriumán (június 4-én) fél ötkor az Erdélyi 

Magyar Nemzeti Tanács és az Erdélyi Magyar Néppárt tagjai és szimpatizánsai – legtöbb 

háromfős csoportokban – Erdély-szerte több mint száz településen helyezik el koszorúikat 

kiemelt jelentőségű nemzeti emlékhelyeknél, melyek emlékeztetnek a magyarság 1100 éves 

erdélyi és kárpát-medencei jelenlétére is – számolt be a tervezett akcióról Sándor Krisztina az 

EMNT ügyvezető elnöke. Hozzátette: többek között első világháborús és millenniumi 

emlékműveket, szobrokat és más, kiemelt jelentőségű, nemzeti emlékhelyeket keresnek fel. 

Ezek teljes listáját május 28-án teszik közzé.  

 

Digitális rendszerrel segítené a román érettségire való felkészülést Hargita 
Megye Tanácsa  
2020. május 26. – maszol.ro 

Oktatástámogató rendszerrel segíti Hargita Megye Tanácsa az érettségire való felkészülést, 

elsősorban román nyelv és irodalomból. Keddtől várják az érdeklődők jelentkezését, az első 

jelentkezőknek ingyenesen biztosítják a hozzáférést. Olyan osztályközösségek jelentkezését 

várják, ahonnan legalább tíz diák részt vesz a programban.  

 

Szeretetvonal projekt: közösségi összefogás az otthoni tanulásért 
2020. május 26. – Krónika 

Átvették az online oktatáshoz szükséges, a Szeretetvonal projekt keretében felajánlott első 

digitális készülékeket a diákok. A kampányt kezdeményező Magyar Szülők Szövetsége nagy 

összegű felajánlásról számolt be, viszont úgy véli, továbbra is nagy szükség van segítségre. 

 

Trianon-nap: gyors aláírást várnak a román történészek Iohannistól 
2020. május 26. – Krónika 

A trianoni döntés napját ünneppé nyilvánító jogaszabály mielőbbi aláírását, kihirdetését várja 

Klaus Iohannis államfőtől a Romániai Történészek Országos Bizottasága (CNIR), amely 

közleményben üdvözölte a törvény parlamenti elfogadását. „Míg 1918 december elseje a 

román nemzet egyesülésének kinyilvánítását jelenti, addig a Trianonban 1920. június 4-én 

aláírt szerződés ennek az akaratnak a nemzetközi szintű elismerését jelenti” – fogalmaznak a 

történészek. A CNIR tagiai azzal érvelnek a gyors államfői aláírás mellett, hogy a törvény 

minél előbb „hatékony legyen”, annál is inkább, mert Románián kívül több más közép-

európai ország is megemlékezik a trianoni szerződésről. 
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https://itthon.transindex.ro/?hir=60068&trianon_alkalmabol_tobb_mint_szaz_helyszinen_koszoruzik_az_emnp
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https://kronikaonline.ro/szines/szeretetvonal-projekt-kozossegi-osszefogas-az-otthoni-tanulasert
https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/iohannis-utan-szabadon-sportot-uz-a-bukaresti-parlament-a-magyar-kezdemenyezesek-elutasitasabol


 

 

 

Napi Nemzetpolitikai Sajtószemle – 2020.május 27. 
6 

Kevesebb magyar hely a MOGYE-n 
2020. május 27. – Krónika 

A tavalyinál kevesebb magyar tannyelvű helyet hirdet az orvosi szakon a Marosvásárhelyi 

Orvosi, Gyógyszerészeti, Tudomány- és Technológiai Egyetem (MOGYTTE), viszont ez a 120 

az akkreditációs bizottság (ARACIS) által jóváhagyott maximális létszám – tájékoztatott Nagy 

Előd rektorhelyettes. Mint a Krónika érdeklődésére elmondta, az idei újdonság az, hogy 

megszűntek a költségtérítéses helyek, csak államilag finanszírozott helyekre felvételizhetnek a 

jelentkezők. 

 

Nemzeti összetartozás: Semjén Zsolttal és Potápi Árpád Jánossal egyeztetett az 
MKP 
2020. május 26. – Ma7.sk, Felvidék Ma 

A Magyar Közösség Pártja Facebook bejegyzése alapján értesültünk a hírről, hogy május 26-

án Budapesten Őry Péter, az MKP Ügyvivő Testületének vezetője, és Menyhárt József, az 

MKP korábbi elnöke ma Semjén Zsolt, Magyarország miniszterelnök-helyettesével és Potápi 

Árpád János Nemzetpolitikáért felelős államtitkárral egyeztetett több aktuális témában, így a 

nemzetpolitikai kérdésekről, a nemzeti összetartozás napjáról, a nemzeti összetartozás 

napjának közelgő századik évfordulójáról, valamint a határok átjárhatóságáról. A 

beszélgetésen jelen volt Czimbalmosné Molnár Éva, a Nemzetpolitikai Államtitkárság 

Felvidéki Főosztály főosztályvezetője is. 

 
Matovič: Berényi barátommal ebédeltem 
2020. május 26. – Új Szó, Felvidék Ma 

Igor Matovič (OĽaNO) miniszterelnök kedden találkozott a kormányhivatalban Berényi 

Józseffel (MKP), Nagyszombat megye alelnökével. Minderről közösségi oldalaikon 

tájékoztattak. „Ma meghívtam ebédre magyar barátomat, Berényi Józsefet” – írta magyarul 

és szlovákul Matovič a Facebook közösségi portálon. Nagyszombat megye alelnöke lapunk 

megkeresésére elmondta, egy kötetlen konzultációról volt szó, amelyen több témát érintettek. 

Matovič a közelgő Trianon-évforduló miatti közhangulatra is kíváncsi volt. „A miniszterelnök 

intenzíven érdeklődött, hogy mi, magyarok mit gondolunk erről, hogyan éljük meg, mit jelent 

ez a százéves évforduló számunkra” – mondta Berényi. Ezen kívül szó volt a 

határátlépésekről, a kormányprogram nemzetiségeket érintő részeiről és a kormány által 

tervezett kisebbségi hivatalról is. 

 

Csáky Pál: Basternák féltette az életét 
2020. május 26. – Felvidék Ma, Ma7.sk, Körkép, Új Szó, bumm.sk 

Csáky Pál volt európai parlamenti képviselő, az MKP volt elnöke azt vallotta kedden 

Besztercebányán, a Speciális Büntetőbíróságon, hogy féltette az életét Basternák László, 

Ógyalla polgármestere, akit 2010-ben meggyilkoltak. A gyilkossági ügy egyik vádlottja Alena 

Zs. Csáky megerősítette, hogy Basternák félt, azt mondta neki „nem úgy viselkedett, ahogy 
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https://felvidek.ma/2020/05/ory-es-menyhart-budapesten-egyeztettek-berenyi-matovic-nal-jart/
https://felvidek.ma/2020/05/ory-es-menyhart-budapesten-egyeztettek-berenyi-matovic-nal-jart/
https://felvidek.ma/2020/05/csaky-pal-basternak-feltette-az-eletet/
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egyesek elvárták tőle”, de hogy mire gondolt, azt Csáky nem tudja pontosan. Az ügyben 

Roman O.-t vádolják a gyilkosság megrendelésével, Alena Zs.-t közvetítéssel, Vladimír M.-t 

pedig azzal, hogy átvette a megrendelést és elrendelte a gyilkosság végrehajtását. Basternákot 

Štefan Kaluz lőtte le, őt jogerősen 25 év börtönre ítélték. Csáky azt mondta a bíróságon, hogy 

egyik vádlottat sem ismeri. Basternákot tisztességes és becsületes embernek ismerte, a 

meggyilkolásáról a sajtóból szerzett tudomást. 

 

A Híd leendő elnöke a ma7-nek: „Belőlem szlovákiai magyar Matovič biztosan 
nem lesz” 
2020. május 26. – Ma7.sk 

Ha nem érezném úgy, hogy a Most-Híd számára van visszaút a februári parlamenti választás 

kudarca után, akkor nem pályáztam volna meg az elnöki pozíciót – mondja Sólymos László, 

aki – eddigi tudásunk szerint – az egyetlen jelölt a Híd pártvezetői tisztségére. A politikus 

elismeri, nincs könnyű helyzetben az, aki most Bugár Béla helyébe akar lépni, mert egy 

„nagyon rossz passzban lévő pártot kell visszahozni a palettára”, ugyanakkor bízik abban, 

hogy fiatal politikusok bevonásával ez sikerülhet. Vajon van-e élet Bugár Béla után is a 

Hídban? A párt május 30-i kongresszusa előtt Sólymos László volt a ma7 podcast adásának, a 

Présnek a vendége. 

 

Orosz Örs a Körképnek: Ne pártlogókhoz és pártidentitáshoz legyünk hűek, 
hanem nemzetrészünkhöz 
2020. május 26. – Körkép 

Orosz Örs az Összefogás alelnöke, Nyitra-megyei képviselő, a Gombaszögi Nyári Tábor 

főszervezője: “A választások eredménye elég egyértelmű: egymásra vagyunk utalva. A 

választók egységet akarnak, egy listát, kevesen vagyunk több indulóhoz, emellett megújulást 

kívánnak. Jópár szereplő és brand használódott el az elmúlt 2-3 évtizedben. Fontos 

tudatosítani: a párt csak egy eszköz, nem a cél. A nemzetféltő igyekezet – amivel én magam is 

azonosulni tudok – azt diktálja, hogy ne pártlogókhoz és pártidentitáshoz legyünk hűek, 

hanem nemzetrészünkhöz, azt nézzük, mi a jó a közösségnek, aminek szolgálatát végezni 

akarjuk.” 

 

Indul a zászlóanyag gyűjtése Kalondán az Összetartozás Zászlajához 
2020. május 26. – Felvidék Ma 

Március elején meghirdette a Pro Kalondiensis Polgári Társulás kezdeményezését, de a 

járvány miatt, mint sok minden más, ez is elakadt a Felvidéken, most viszont újraindítjuk a 

felhívásunkat és arra kérjük a Palócföldön, de az egész Kárpát-hazában, sőt az azon kívül is 

élő magyar lányokat, asszonyokat, hogy adományozzanak egy darab anyagot a zászlóhoz. A 

szövetanyag lehet egy ing, vagy bármilyen ruhadarab, de egy régi abrosz, vagy egyéb olyan 

anyag a nagyszülők hagyatékából is akár, amelyhez kötődik egy családi történet vagy emlék. 
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https://ma7.sk/aktualis/a-hid-leendo-elnoke-a-ma7-nek-belolem-szlovakiai-magyar-matovic-biztosan-nem-lesz
https://ma7.sk/aktualis/a-hid-leendo-elnoke-a-ma7-nek-belolem-szlovakiai-magyar-matovic-biztosan-nem-lesz
https://korkep.sk/cikkek/velemeny/2020/05/27/orosz-ors-a-korkepnek-ne-partlogokhoz-es-partidentitashoz-legyunk-huek-hanem-nemzetreszunkhoz/
https://korkep.sk/cikkek/velemeny/2020/05/27/orosz-ors-a-korkepnek-ne-partlogokhoz-es-partidentitashoz-legyunk-huek-hanem-nemzetreszunkhoz/
https://felvidek.ma/2020/05/indul-a-zaszloanyag-gyujtese-kalondan-az-osszetartozas-zaszlajahoz/
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Pásztor István: Több mint 200 ezer vajdasági magyar vált Magyarország 
állampolgárává 
2020. május 26. – Vajdaság MA, Hír TV 

Vajdaságban már szinte nem maradt olyan magyar, aki nem vette fel a magyar 

állampolgárságot. Ezt nyilatkozta ma Pásztor István a Pannon RTV-nek azzal kapcsolatban, 

hogy tíz éve döntött a Magyar Országgyűlés a kettős állampolgárságról. A VMSZ elnöke 

szerint több mint 200 ezren éltek már ezzel a lehetőséggel Vajdaságban. Pásztor István 

elmondta, a törvény megvalósulása az egész nemzetpolitikát új alapokra helyezte. A pártelnök 

aláhúzta: az elmúlt 10 évben olyan támogatási rendszerek, olyan határon túli magyar 

közösségi építkezési folyamatok indultak el, amelyek teljesen megváltoztatták a külhoni 

létnek a lehetőségeit. 

 

Száz év, száz mondat június 4-én a VM4K szervezésében 
2020. május 26. – Pannon RTV 

Száz év, száz mondat című kulturális program keretében emlékeznek meg Trianon 100. 

évfordulójáról a szabadkai VM4K szervezésében. A központ 2020. június 4-én közösségi 

oldalán, valamint videómegosztóján jelenteti meg az általa felkért száz vajdasági magyar 

ember mondatát a trianoni békediktátum 100. évfordulójára való megemlékezésként. Az 

akció lényege a szülőföld megtartó ereje, a szülőföldhöz való ragaszkodás, és a szűkebb és 

tágabb környezet szeretete. A VM4K ezzel az megmozdulással a vajdasági magyarság iránti 

tiszteletét hivatott kifejezni, amiért megtartja magyarságát, vagyis nap mint nap vállalja 

anyanyelvét, kultúráját, valamint hovatartozását. 

 

Szerbiában 8259 szavazóhely nyílik 
2020.m ájus 26. – Pannon RTV 

8259 szavazóhely várja a választópolgárokat Szerbia-szerte a június 21-i háromszintű 

választáson. Ebből 29-et nyitnak a büntetés végrehajtási intézetekben, közölte a Köztársasági 

Választási Bizottság. Vladimir Dimitrijević, a bizottság elnöke elmondta, Belgrádban 1196 

szavazóhely lesz, Vajdaságban 1781, Közép-Szerbiában 5247. A bizottság hamarosan 

közzéteszi, hogy hány szavazóhelyet nyitnak Koszovó területén, mint ahogy az is ezután derül 

ki, hány külképviseleten lehet majd szavazni. 

 

Összetartozásunk Tüze – csatlakozzon Ön is a megmozduláshoz! 
2020. május 26. – karpatalja.ma 

Összetartozásunk Tüze címmel hirdette meg június 4-i programját a Kárpátaljai Magyar 

Cserkészszövetség. „Szent István király ezeresztendős keresztény államiságát a Kárpát-

medencében Trianonnál pont egy évszázada zúzták szét, feldarabolva az országot. Tíz évvel 

ezelőtt az Országgyűlés a kettős állampolgárságról szóló törvényben az elcsatolt területeken 

élő és a világban szétszóródott magyarokat közjogi értelemben is a nemzet részévé, június 4-

ét pedig a Nemzeti Összetartozás Emléknapjává tette.Mindezekre emlékezve 2020. június 4-
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https://www.vajma.info/cikk/vajdasag/25134/Pasztor-Istvan-Tobb-mint-200-ezer-vajdasagi-magyar-valt-Magyarorszag-allampolgarava.html
https://www.vajma.info/cikk/vajdasag/25134/Pasztor-Istvan-Tobb-mint-200-ezer-vajdasagi-magyar-valt-Magyarorszag-allampolgarava.html
https://pannonrtv.com/rovatok/kultura/szaz-ev-szaz-mondat-junius-4-en-vm4k-szervezeseben
https://pannonrtv.com/rovatok/politika/szerbiaban-8259-szavazohely-nyilik
http://www.karpatalja.ma/karpatalja/kultura/osszetartozasunk-tuze-csatlakozzon-on-is-a-megmozdulashoz/
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én 20.20-kor (budapesti idő szerint) mindenütt a világon, ahol magyarok élnek, gyúljon meg 

Összetartozásunk Tüze!” – áll a felhívásban. Csatlakozni https://gyujtsukmeg.ma/ oldalon 

van lehetőség. 

 

Kárpátaljai grafikus művészet a xx. század második felében 
2020. május 26. – karpat.in.ua 

Kárpátaljai grafikus művészet a XX. század második felében címmel jelentetett meg könyvet 

Iván Nebesznik, a Kárpátaljai Képzőművészeti Akadémia docense. A tudományos kutatáson 

10 éve kezdett el dolgozni, rögtön a Lembergi Művészeti Akadémia befejezése után. 

 

Mégsem nyílt meg a két határátkelő Kárpátalján 
2020. május 26. – karpat.in.ua 

A múlt héten az ukrán kormány olyan határozatot fogadott el, amelynek értelmében május 

22-től két EU-s határátkelő nyílt volna meg az utazók előtt: az asztélyi és a kisbereznai. 

Viszont ez mégsem történt meg. A határrendészetnél azt mondják, hogy bár láttak erre 

vonatkozó információkat, de nem kaptak felsőbb utasítást az átkelők újranyitására. 

 

Elektronikus sajtó 

 

Határok nélkül 

2020. május 26. – Kossuth Rádió 

 

A nemzeti összetartozásunknak egyik legfontosabb állomása lett a honosítási törvény 

elfogadása - mondta ma Kolozsváron Tőkés László. Az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács 

elnöke mai kolozsvári sajtótájékoztatóján a Trianon évfordulója kapcsán beszélt a törvény 

fontosságáról. 

 

Sokan érdeklődnek a honosítási folyamat újraindításáról - mondta el Sándor Krisztina. Az 

Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács ügyvezető elnöke ma a kolozsvári sajtótájékoztatón, ahol 

bejelentette - június másodikán újranyitják a Demokrácia központ-hálózat irodáit. 

  

Miután a Legfelsőbb Bíróságot is megjárta az ügycsomó, Gheorghe Funar, Kolozsvár egykori 

polgármestere, öt év után  pert nyert Tánczos Barna szenátorral és a romániai Országos 

Diszkriminációellenes Tanáccsal szemben. A per tárgya az a bírság, amit Funar kapott azért, 

mert arról értekezett, hogy a magyar a lovak nyelve. A kolozsvári Ítélőtábla Funarnak adott 

igazat. 
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A Trianon-törvényről, a határforgalomról és a magyar gazdaságfejlesztési programról 

tanácskozott ma délelőtt a román és a magyar külügyminiszter. A megbeszélést követő 

sajtótájékoztatón Szijjártó Péter magyar külgazdasági és külügyminiszter kijelentette Trianon 

évfordulóját ünnepnappá nyilvánító törvény kapcsán, - „nem akarja, hogy ez akadályt 

gördítsen a kétoldalú kapcsolatok elé”.  

  

Szijjártó Péter bukaresti kollégájával tartott délelőtti találkozója után érkezett Kolozsvárra, és 

az RMDSZ elnökével tárgyalt. Kelemen Hunor a sajtótájékoztatón elmondta: …..úgy látja, 

hogy elkezdődött egy verseny a román politikusok között, hogy ki magyarellenesebb. És 

Johannis államelnök adta le a startlövést.  

  

A Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetségének összesített  adatai alapján 3527 magyar 

elsőst írattak be, 28-cal többet, mint tavaly. Az, hogy végül is hány gyerek kezdi majd az 

iskolát magyar intézményben, csak szeptemberben derül ki, hiszen sok gyerek szülei  

döntenek a halasztás mellett, és egyes vidékeken több száz gyerek jár az ún. nulladik 

évfolyamba, akik majd szeptemberben csatlakoznak a most beíratott gyerekekhez.  

  

Szabadkán hétfőn 38 tehetséges, de szerényebb anyagi lehetőségekkel élő diák írta alá az 

Ady-ösztöndíj szerződéseit. A pályázat célja a tehetségek kibontakoztatása. De Negri Ibolyát, 

a Vajdasági Tehetségsegítő Tanács elnökét kérdezi Németh Ernő. 

  

Május elején a Határok Nélkül műsorában hírt adtunk a marosvásárhelyi Magyar Szülők 

Szövetségének jótékonysági kezdeményezéséről, amellyel digitális eszközöket: 

számítógépeket, táblagépeket gyűjtenek  ̶  a kötelező online oktatásban részt vevő   ̶  hátrányos 

helyzetű erdélyi gyermekeknek. Az igény nagy, a helyi lelkészek felmérése alapján a szülői 

szövetség nyilvántartásában 700 olyan diák szerepel, aki nem rendelkezik digitális eszközzel.  

Ezért is különösen nagy segítséget jelent az a 4 millió forintos pénzadomány, amelyet – 

nemrégiben, a riport elhangzása után – egy magyarországi hallgatónk ajánlott fel a szülői 

szövetségnek, digitális eszközvásárlásra. A nagy értékű támogatásból 50 darab minőségi 

táblagépet tudnak vásárolni – mondja Csiky Csengele, a Magyar Szülők Szövetségének 

elnöke. 

 

 


