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Nyomtatott és online sajtó 
 

Csíksomlyói búcsú: arra kérik a zarándokokat, hogy idén maradjanak otthon  
2020. május 27. – MTI, Erdély Ma, maszol.ro, szekelyhon.ro, transindex.ro, Krónika 

Csíkszereda polgármesteri hivatala lélekbeli, a ferences szerzetesek szívbeli zarándoklatra 

biztatják mindazokat, akik a szombati csíksomlyói búcsúra készültek. A polgármesteri hivatal 

a honlapján közzétett közleményben ismételte el: a járványhelyzet miatt idén rendhagyó 

módon kell megünnepelni „a Kárpát-medence legjelentősebb keresztény ünnepét”. A 

zarándoklatot szervező ferences szerzetesek szerdai közleményükben ismételten szívbéli 

zarándoklatra hívták a csíksomlyói zarándokokat. Hozzátették: az új típusú koronavírus-

járvány, és a járvány terjedésének megakadályozására hozott rendelkezések miatt az idén 

nem fogadhatják a tömeges zarándoklatot. E nehéz döntést a zarándokok iránti felelősség 

jegyében, az egészségük megóvása érdekében kellett meghozniuk. 

 

A felvidéki mezőgazdászok helyzetének javítása érdekében tárgyalt az MKP a 
szakminisztériumban 
2020. május 27. – MTI, Mandiner, Felvidék Ma, Új Szó 

A Földművelésügyi Minisztériumban tárgyalt Farkas Iván vezetésével az MKP szakmai 

küldöttsége – azzal a céllal, hogy javuljon a Dél-Szlovákiában élő gazdák, illetve a 

mezőgazdasággal foglalkozó vállalkozók helyzete. Szóba kerültek a Beneš-dekrétumok is. A 

tárgyalást követő sajtótájékoztatón Farkas Iván, az MKP ügyvivő testületének tagja (egyben 

Muzsla község polgármestere) elmondta, szakmai együttműködést javasoltak az 

agrártárcának olyan témakörökben, amelyek régióink számára és a jövőnk szempontjából 

nagyon fontosak, ám eddig Szlovákiában nem élveztek kiemelt figyelmet. Miután az MKP-ban 

2010 és 2020 között komoly szakmai munkát végeztek a mezőgazdaságunk helyzetére 

vonatkozóan, megvan ehhez a megfelelő szakmai potenciál. Az MKP szakemberei már 2011-

ben sikeresen dolgoztak a magyarországi Darányi Ignác Terv létrehozásában, Fazekas Sándor 

vidékfejlesztési miniszterrel együttműködve. 

 

Elhalasztották a március 15-ét ünnepnappá nyilvánító törvénytervezet 
parlamenti vitáját 
2020. május 27. – Krónika, transindex.ro, maszol.ro 

Elhalasztotta szerdán a képviselőház annak az RMDSZ által benyújtott törvénytervezetnek a 

vitáját, amelynek értelmében a romániai magyar közösség ünnepnapjává nyilvánítanák 

március 15-ét. A javaslatot visszaküldték a szakbizottságba – számol be az Agerpres 

hírügynökség. A tervezetet a frakcióvezetők közös megegyezése alapján vették le a 

napirendről – közölte Marcel Ciolacu, a képviselőház elnöke. Marius Paşcan, a Népi 

Mozgalom Párt (PMP) alsóházi frakcióvezetője telefonon jelentkezett be a plenáris ülésen, és 

kérte, hogy a javaslatot vitassa meg és utasítsa el a ház, mivel az „megalázó”, és a 

szakbizottsághoz való visszaküldése csak azt a célt szolgálja, hogy az RMDSZ megfelelő 
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pillanatot találjon elfogadtatásához. Marcel Ciolacu erre azt felelte, hogy a szakbizottsághoz 

való visszaküldés szabályszerűen és a frakcióvezetők beleegyezésével történt. A képviselőházi 

elnök álláspontját a PSD és a PNL törvényhozói is támogatták. A tervezet így két hétre 

visszakerült a parlamenti bizottság elé. 

 

Az RMDSZ javaslatára halasztották el a szavazást március 15-e ünneppé 
nyilvánításáról 
2020. május 27. – szekelyhon.ro 

Két héttel elhalasztotta a román képviselőház a szavazást a törvénytervezetről, amely a 

romániai magyarság hivatalos ünnepévé nyilvánítaná március 15-ét. Benkő Erika RMDSZ 

képviselő a szekelyhon.ro-nak elmondta, az RMDSZ kérte, hogy vegyék le a tervezetet a 

napirendről. A szövetség politikusai azzal érveltek a halasztás mellett, hogy nem a járvány 

idején kell ezzel a kérdéssel foglalkozni, ugyanakkor nyilvánvaló, hogy Marius Pașcan, a Népi 

Mozgalom Párt (PMP) politikusa azért javasolta az RMDSZ tervezetének napirendre tűzését, 

hogy azt döntő házként elutasítsák. 

 

Jövő évre halasztják a 10. Székely Vágtát 
2020. május 27. – Krónika, Erdély Ma, szekelyhon.ro, transindex.ro 

A Nemzeti Vágta szervezőcsapatával egyeztetve, valamint a járványügyi helyzetet figyelembe 

véve, a Székely Vágta szervezői úgy döntöttek, hogy idén nem tartják meg a Székely Vágtát. A 

tizedik, jubileumi Székely Vágta 2021-ben lesz – közölték szerdán a szervezők a rendezvény 

Facebook-oldalán. 

 

A kormány tárgyalásokat kezd Magyarországgal egy új határátkelő 
létrehozásáról  
2020. május 27. – transidnex.ro, Krónika, Erdély Ma 

A képviselőház elfogadott szerdán egy törvénytervezetet, amelynek értelmében a kormány 

tárgyalásokat kezd Magyarországgal az Óbéba (Beba Veche) és Kübekháza közötti határátkelő 

létrehozásáról. A tervezetet 306 képviselő támogatta, egy ellenezte, ketten tartózkodtak a 

szavazáskor. A nemzetközi határátkelőhely létrehozására vonatkozó tervezetet a 

Szociáldemokrata Párt (PSD) és a kisebbségek parlamenti csoportja terjesztette elő.  

 

Meguntak várni, saját maguk építenek utat Székelyföld felé az elszigeteltségben 
élő csángók  
2020. május 27. – transindex.ro, Erdély Ma, Marosvásárhelyi Rádió 

Bár több alkalommal is megegyeztek, hogy az útépítés közös érdek, Hargita és Bákó megyéé 

együtt, most mégis az a helyzet állt elő, hogy egy civil szervezet gyűjti a pénzt és önkéntesek 

építenek makadámutat Kostelekre, az egyik legelzártabb gyimesi csángó településre. Az út 
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nemcsak összekötné a csángó települést Székelyfölddel, hanem új összeköttetést teremtene 

Moldva és Erdély között, így számos előnnyel járna. 

 

A Maros Megyei Törvényszéken folytatódik Borbolyék pere 
2020. május 27. – szekelyhon.ro 

Közel hét eredménytelen év után a Maros Megyei Törvényszéken folytatják a Borboly Csaba 

és tizenkét másik személy elleni büntetőper tárgyalását. A Hargita Megyei Törvényszéken 

nincs megfelelő büntetőbíró, ezért született ez a döntés.  

 

Ősszel pótolják az Alfalvi Falunapokat, más gyergyószéki településeken kivárnak 
2020. május 27. – szekelyhon.ro 

Mivel a járványügyi intézkedések miatt be van tiltva minden esemény, ahol nagyobb 

közönség venne részt, így nem lehetséges a falunapok megszervezése Gyergyóalfaluban sem. 

Helyette azt tervezik, hogy a hagyományos őszi Gazdanapokra fordítanak idén a szokásosnál 

is nagyobb figyelmet. 

 

Német publicista a Krónikának: morálisan védhetetlen Iohannis tette 
2020. május 27. – 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. 

 

Idén nem indít fizetéses helyet a marosvásárhelyi orvosi egyetem 
2020. május 27. – szekelyhon.ro 

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

Orvosi, Gyógyszerészeti, Tudomány- és Technológiai Egyetem (MOGYTTE). Nagy Előd 

rektorhelyettes a Székelyhon érdeklődésére elmondta, az idei újdonság az, hogy megszűntek a 

költségtérítéses helyek, csak államilag finanszírozott helyekre felvételizhetnek a jelentkezők. 

A gyógyszerészetin egyenlőségi alapon 50–50 helyet hagytak jóvá az egyetem hétfő délutáni 

igazgatótanácsi ülésén, a fogászati karon pedig 45–45 hely jut a román, illetve a magyar 

tannyelvet választóknak. 

 

Magyarellenesség miatt megsokasodott a munka a Székely Figyelő 
Alapítványnál 
2020. május 27. – szekelyhon.ro, Krónika 

Az utóbbi időben annyira megszaporodott a magyarellenes kijelentések, provokációk száma, 

hogy egyszerűen nem győznek mindent dokumentálni, feldolgozni és fellépni ellenük – 
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mutatott rá Árus Zsolt, a Székely Figyelő Alapítvány vezetője. Az elmúlt hetekben 32 újabb 

panaszt nyújtottak be az a hatóságokhoz ilyen ügyek miatt.  

 

Ablonczy Balázs történész Trianonról, a halk normalitásról 
2020. május 28. – Krónika 

Bár vannak olyan román kollégák, akik nyitottak a Trianonnal kapcsolatos magyar érzelmek 

megértése iránt, a hivatalos közeledésre jelenleg nem lát sok esélyt Ablonczy Balázs történész, 

a Magyar Tudományos Akadémia Lendület programja keretében működő Trianon 100 

kutatócsoport vezetője. A szakértő a Krónikának adott interjúban elmondta, az ilyen 

közeledések elsősorban a politikumon múlnak, és ha a politika is úgy akarja, elkezdődhet. A 

Trianon ügyében a magyar köztudatban élő mítoszok kapcsán a történész úgy véli: azok 

népszerűsége annak tudható be, hogy az egytényezős magyarázatok mindig nagyon jól 

használhatók identitáspolitikai küzdelmekben.   

 

Egy éve húzódik, de még távolról sincs vége az erdély és moldva határán fekvő 
magyar katonatemető körüli konfliktusnak 
2020. május 28. – Krónika 

Több mint egy éve, hogy a dormánfalviak által állított betonkeresztek és román emlékmű 

miatt addig soha nem tapasztalt figyelem irányult a Hargita és Bákó megye határán fekvő 

úzvölgyi magyar katonatemetőre, ahol később az indulatok is elszabadultak. A 

hovatartozásról és illetékességről szóló vita azóta a bíróságokon folytatódik, ám még messze a 

helyzet rendezése. 

 

Ismét bíróság előtt az alapfokon felmentett csíkszeredai elöljárók 
2020. május 28. – Krónika 

Elkezdődött a Ráduly Róbert Kálmán csíkszeredai polgármester és Szőke Domokos 

alpolgármester elleni büntetőper fellebbviteli tárgyalása. Az első fokon felmentett elöljárók 

ezúttal is Marosvásárhelyen állnak a bírák elé. A marosvásárhelyi ítélőtáblán, ahol korábban 

már kijelöltek egy márciusi időpontot a per másodfokú tárgyalásának elkezdésére, a 

szükségállapot következtében történt kényszerszünet miatt szerdára „tűzték műsorra” az első 

tárgyalást. Az alkalomból semmilyen meghallgatás nem történt, mindössze a következő 

időpontot rögzítették – számolt be Máté Attila, Szőke Domokos ügyvédje. Az alpolgármester 

jogi képviselője azt is elmondta, a vádhatóság is tegnap nyújtotta be a bíróságnak a 

fellebbezés indokait tartalmazó dokumentumokat, így ezek tartalmát még nem ismeri a 

védelem.  

 

Román–magyar erőfelmérés 
2020. május 28. – Pataky István – Krónika 

A Krónika vezércikke szerint “az, hogy Szijjártó Péter és Bogdan Aurescu egy vélhetően 

cseppet sem baráti tárgyalást követően, egymást időnként keresztnevükön szólítva, több 

kérdésben egyetértve, kulturált nyitottsággal tájékoztatták a vérszagra összesereglett 
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bukaresti újságírókat, azt jelzi a kétkedőknek, valamint a tartós rossz viszonyban különböző 

okok miatt érdekelteknek: barátság ugyan nincs, de tisztában vannak egymás izomzatával, 

ezért kerülik a verekedést. Üzenetek szintjén egyelőre ennél sokkal többet nem is lehet 

kihozni a magyar–román államközi viszonyból”. 

 
Csíksomlyó pápa után, zarándoklat nélkül 
2020. május 28. – Mandiner – Ádám Rebeka Nóra 

Idén a járvány miatt nem tudja fogadni a tömeges zarándoklatot a székelyföldi kegyhely: egy 

évvel a pápalátogatás után kérdezte a Mandiner az illetékeseket az újabb fejleményekről, a 

tavaly és idén történtek tanulságairól. Minden esztendő elején lázas készülődés veszi 

kezdetét, hogy megszervezzék a szokásos csíksomlyói búcsút, amelyre évről évre több tízezren 

zarándokolnak el lelki feltöltődés vagy csodás gyógyulás reményében. Mindez idén sem 

kezdődött másként, azonban a szervezés váratlan fordulatot vett a járvány megjelenése miatt. 

Az idei esemény az eucharisztia jegyében zajlott volna, de a pandémia miatt végrehajtott 

egészségügyi döntések következtében a kegyhely most nem fogadhatja a tömeges 

zarándoklatot. „Igyekeztünk informálódni, hogy Európának más kegyhelyein, ahol nagyobb 

zarándoktömegek fordulnak meg, hogyan szerveznek búcsúkat. Végül közös nevezőre 

jutottunk a helyi szervekkel, hogy idén mi is azt hirdetjük, amit Európa más kegyhelyein: 

éljük meg a szívünknek a zarándoklatát. Arra kértük a búcsújárókat, hogy maradjanak 

otthon, és az interneten kapcsolódjanak be a liturgiába. Én hiszem azt, hogy ha kitárjuk a 

szívünket, és befogadóvá válunk, akkor ebben a formában is kapni fogunk lelki ajándékot” – 

mondja Urbán Erik, a búcsút szervező erdélyi ferencesek tartományfőnöke.  

(A teljes cikk megtalálható a Mandiner 2020. május 28-i számában.) 

 

Megújult a bélyi magyar alapiskola épülete 
2020. május 27. – Ma7.sk 

Befejeződött Bodrogköz második legnépesebb magyar alapiskolája felújításának első fázisa. A 

munka március második felében kezdődött, és elsősorban az alagsori műhelyeket érintette, 

míg a második fázisban a biológia, kémia és fizikai szaktanterem, valamint a nyelvi labor új 

bútorokkal, korszerű berendezésekkel történő felszerelését jelenti. A teljes rekonstrukció, 

illetve az új felszerelések vásárlása összesen 133 ezer eurót emészt fel, amelynek 95 százalékát 

egy sikeres uniós pályázatnak köszönhetően nyerték el, míg a befektetés 5 százalékát a 

fenntartó, Bély község fedezi. 

 

24 új református bölcsőde és óvoda épül a Felvidéken a magyar kormány 
segítségével 
2020. május 27. – Ma7.sk 

A Kárpát-medencei Bölcsőde – és Óvodafejlesztési Programnak köszönhetően 24 református 

tanintézmény épül, illetve újul meg a Felvidéken. Eddig 9 református magyar bölcsőde, illetve 

óvoda készült el, amelyeket már átadtak rendeltetésüknek. A koronavírus-járvány ellenére is 
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folyamatban van a beruházások lebonyolítása, az egyházvezetés rendszeresen egyeztet a 

gyülekezetek vezetőivel a munkálatok menetéről. A Nézőpont vendégei Géresi Róbert a 

Szlovákiai Református Keresztyén Egyház püspökhelyettese és Molnár Sándor zsinati 

főtanácsos. A 2017-ben indult Kárpát-medencei Bölcsőde –és Óvodafejlesztési Programnak 

köszönhetően a Felvidéken 135 önkormányzati és 24 egyházi oktatási intézmény felújítását, 

illetve megépítését támogatja. Ez a rendszerváltás óta a legnagyobb oktatási-fejlesztési 

beruházás, hiszen néhány év alatt még soha ennyi oktatási intézményt nem modernizáltak. 

 

Berényi: A miniszterelnök úr a véleményemet kérte 
2020. május 27. – Felvidék Ma 

Igor Matovič miniszterelnök május 26-án Pozsonyban munkaebéden találkozott Berényi 

Józseffel, Nagyszombat megye alelnökével. Portálunk megkeresésére Berényi elmondta, hogy 

a miniszterelnök a találkozási szándékát már a választások után jelezte, ám annak 

megvalósulását akkor nem pontosították. Most egyéb megyei feladatainak az ellátása miatt 

érkezett Pozsonyba, hasonlóan a többi megyei tisztségviselőhöz és a megbeszélések után 

érkezett a meghívás Igor Matovičtól. Arra a kérdésre, hogyan értékeli a találkozót, Berényi 

kifejtette: „Az eszmecsere nagyon nyitott volt mindkét fél részéről, s a szlovák–magyar 

kapcsolatok kérdéseit érintette. A több mint két óra alatt számos témát megvitattunk. 

Megemlíteném a kormányprogram nemzetiségekre vonatkozó részét, a határok 

átjárhatóságát, valamint Trianon 100. évfordulóját is.” 

 

Egyéni munkával a közös célokért 
2020. május 28. – Magyar Szó  

Hogy a VMSZ a fiatalokra is épít, abból is látszik, hogy a köztársasági parlamenti 

választásokra leadott listáján fiatalok is szerepelnek. Az adai Kiss Nándort tavaly választották 

meg a VMSZ Ifjúsági Fórumának elnökévé, de már korábban is vállalt közösségi feladatokat, 

ugyanis fontosnak tartotta az egyéni munka befektetését a közös célok elérésében. A 26 éves 

fiatalember, mivel mindenképp itthon tervezte a jövőjét, egyetemi tanulmányait is itt végezte 

el, és 2017-ben mester közagazdász diplomát szerzett. Jelenleg Szabadkán a Magyar Nemzeti 

Tanács munkatársa. A VMSZ köztársasági parlamenti listáján Kiss Nándor a kilencedik 

helyen szerepel. 

 

2021-ben tartják meg a Durindót és a Gyöngyösbokrétát 
2020. május 27. – Pannon RTV 

Elhalasztják egy évvel, 2021-re az idei törökbecsei Durindót és a Gyöngyösbokrétát - erről 

döntött a Fesztiváltanács és a helyi szervezők. Mint írják, tették mindezt főként azokra a 

tényekre alapozva, hogy a legtöbb néptáncegyüttes és népzenei csoport az idei produkciókkal 

és összeállításokkal leghamarabb október végére készülne el, és novemberben az a hangulat 

és az az élményszerűség és vendégszeretet, az a szép kavalkád és sokadalom, amelyet a 

házigazdák megálmodtak, nem volna megteremthető, átadható, felmutatható. 
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https://www.magyarszo.rs/hu/4311/kozelet_politika/220488/Egy%C3%A9ni-munk%C3%A1val-a-k%C3%B6z%C3%B6s-c%C3%A9lok%C3%A9rt.htm
https://pannonrtv.com/rovatok/kultura/2021-ben-tartjak-meg-durindot-es-gyongyosbokretat
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Online tartották meg a Helyi ízek - Helyi értékek projekt zárórendezvényét 
2020. május 27. – Pannon RTV 

A projekt megvalósítói arra törekedtek, hogy erősítsék a szociális vállalkozások határon 

átívelő együttműködéseit és azok piaci pozícióját. Ugyanakkor nagy hangsúlyt fektettek a 

hagyományos kézművességre. A helyi termékek népszerűsítése érdekében a partnerek 

különböző eseményeket, vásárokat, termékkóstolókat szerveztek. Az Interreg IPA CBC 

Magyarország - Szerbia Helyi ízek - Helyi értékek projekteben közel 120 vajdasági és 

bácsalmási termelő vett részt. 

 

Érettségi, felvételi és óvodák - Interjú dr. Orosz Ildikóval 
2020. május 27. – karpat.in.ua, Kárpátalja 

A címben olvasható főnevek jelenleg minden kárpátaljai magyar számára vitathatatlanul 

fontosak. Valószínűleg majdnem mindenki szájából elhangzott már a következő kérdések 

legalább egyike: „Vajon mi lesz az érettségivel/felvételivel?”, illetve „Mikor nyitnak ki az 

óvodák?”. Hasonló kérdésekkel kereste fel a TV21 Ungvár stábja és hetilapunk dr. Orosz 

Ildikót, a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola (II. RF KMF) elnökét és megbízott 

rektorát, a Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetség (KMPSZ) elnökét. „A KMPSZ már az 

emelt szintű érettségi rendszer megjelenése óta szorgalmazza, hogy a korábbi gyakorlatnak 

megfelelően – ahogy ez működött Ukrajna függetlenségének első évtizedében, a 

szovjetrendszerben, de még a csehszlovák korszakban is – a magyar tannyelvű oktatási 

intézményekben az oktatás nyelvéből is érettségizzenek a diákok” – tájékoztatott az elnök 

asszony. 

 

Együttműködési megállapodást kötött Kárpátalja kormányzója és az 
Ökumenikus Segélyszervezet vezetője 
2020. május 27. – MTI, karpat.in.ua, Kárpátalja 

Lehel László, az Ökumenikus Segélyszervezet elnök-igazgatója, Olekszij Petrov, a Kárpátalja 

Megyei Állami Közigazgatási Hivatal új elnöke és Gerevich János, a Segélyszervezet ukrajnai 

képviseletének vezetője együttműködési megállapodást írt alá május 21-én, Ungváron – adta 

hírül a segélyszervezet. A dokumentum aláírását megelőző megbeszélésen részt vett Petruska 

István, a Beregszászi Járási Állami Közigazgatási Hivatal elnöke is, ahol a felek az 

Ökumenikus Segélyszervezet elmúlt évtizedekben végzett ukrajnai humanitárius 

segítségnyújtásáról és a két ország járványhelyzetben kiemelkedő együttműködéséről 

tanácskoztak. 

 

A KMKSZ által hirdetett gyűjtésből a Perecsenyi Járási Kórház is részesült 
2020. május 27. – karpat.in.ua, Kárpátalja 

Folytatódik a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség (KMKSZ) és a „KMKSZ” Jótékonysági 

Alapítvány (JA) által több mint két hónapja meghirdetett gyűjtés során befolyt összegből 
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https://pannonrtv.com/rovatok/regio/online-tartottak-meg-helyi-izek-helyi-ertekek-projekt-zarorendezvenyet
https://karpataljalap.net/2020/05/27/erettsegi-felveteli-es-ovodak
https://karpataljalap.net/2020/05/27/egyuttmukodesi-megallapodast-kotott-karpatalja-kormanyzoja-es-az-okumenikus
https://karpataljalap.net/2020/05/27/egyuttmukodesi-megallapodast-kotott-karpatalja-kormanyzoja-es-az-okumenikus
https://karpataljalap.net/2020/05/27/kmksz-altal-hirdetett-gyujtesbol-perecsenyi-jarasi-korhaz-reszesult
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vásárolt egészségügyi védőeszközök beszerzése és átadása. Május 27-én, szerdán a Perecsenyi 

Járási Kórházba juttattak el egészségügyi védőeszközöket. A közel 100 ezer hrivnya értékben 

vásárolt többször használatos védőruhákat, orvosi köpenyeket, védőszemüvegeket, orvosi 

maszkokat és respirátorokat, valamint a különböző fertőtlenítőszereket Barta József, a 

KMKSZ alelnöke, a Kárpátaljai Megyei Tanács elnökének első helyettese személyesen adta át 

a házigazda szerepét betöltő Vaszilina Danilasnak, a Perecsenyi Járási Kórház 

igazgatónőjének. Az átadáson jelen volt Petro Hricik, a megyei tanács elnökhelyettese, Ihor 

Deniszenko, a Perecsenyi Járási Állami Közigazgatási Hivatal elnöke és első helyettese, Vitalij 

Dupin, Mihajlo Laszkin, a Perecsenyi Járási Tanács elnöke, valamint Jurij Malisko, a 

Perecsenyi Járási Egészségügyi Elsősegély-szolgálat vezetője. 

 

Ősztől indulhatna a „Muravidéken magyarul” 
2020. május 27. – Népújság  

osztondij2120Az MMÖNK legutóbbi, Pártosfalván megtartott tanácsülésén megerősítették, 

hogy a nemzeti önkormányzatok, illetve egyes nemzetiségi intézmények pénzügyi 

hozzájárulásával beiskolázási támogatási rendszer, egyfajta alap jön létre, amely már akár 

ősztől támogatásban részesítené az anyanyelvi szinten magyarul tanulókat. A projekt 

vezetője, kivitelezője a Muravidéki Magyar Pedagógusok Egyesülete lesz. A nemzetiségileg 

vegyesen lakott területen különböző intézmények, szervezetek és magánszemélyek részéről a 

múltban már többször felmerült egy egységes, muravidéki magyar ösztöndíj és szociális alap 

létrehozásának kezdeményezése. A tárgykört megvitatta az MMÖNK Oktatási Bizottsága, az 

MMÖNK elnöksége, és legutóbb megerősítést nyert a kezdeményezés a csúcsszervezet 

tanácsában is. Kivitelezőnek a Muravidéki Pedagógusok Egyesületét jelölték meg.   

 

A Kézművességek Házában lesz a székhelyük 
2020. május 27. – Népújság  

dobr monk2120A Dobronak Községi Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösség (DKMÖNK) 

Tanácsa múlt heti ülésén elfogadta a közösség 2019-es zárszámadását és döntött arról, hogy a 

közösség székhelyét Dobronak Község épületéből átviszi a Kézművességek Házába. A 

DKMÖNK tavaly 152,7 ezer euróval gazdálkodott, a tervezett programokat teljes egészében 

megvalósították, az ellenőrzőbizottság az ügyviteli beszámolót pozitívan véleményezte. Ezen 

információk birtokában és a zárszámadás részletes bemutatása után a tanács egyhangúlag 

elfogadta a beszámolót. 
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https://nepujsag.net/nemzetiseg/8901-%C5%91szt%C5%91l-indulhatna-a-%E2%80%9Emuravid%C3%A9ken-magyarul%E2%80%9D.html
https://nepujsag.net/nemzetiseg/8904-a-k%C3%A9zm%C5%B1vess%C3%A9gek-h%C3%A1z%C3%A1ban-lesz-a-sz%C3%A9khely%C3%BCk.html
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Elektronikus sajtó 

 

Határok nélkül 

2020. május 27. – Kossuth Rádió 

 

Levették a bukaresti képviselőház ma ülésének napirendi pontjai közül az RMDSZ 

törvényjavaslatát, amely március 15-ét, hivatalos ünnepnappá nyilvánította volna. A 

visszavonást az RMDSZ kezdeményezte, mert nem akartak egy újabb magyarellenes 

megnyilvánulásnak esélyt adni, miután az elmúlt hetekben egymást érték a magyar 

közösséget hátrányosan érintő törvények és nyilatkozatok. A törvénytervezetet várhatóan két 

hét múlva tűzik napirendre a plénumban.  

 

Az elmúlt hónapokban  a világjárványról szólt minden. Az erdélyi magyarság azonban joggal 

érzi úgy, hogy Romániában mintha éppen a magyarellenességgel szándékoztak volna elterelni 

a figyelmet a járvány következményeiről. A Székely Figyelő Alapítvány nem tétlenkedett ez 

idő alatt sem.   

 

Berényi Józseffel, Nagyszombat megye MKP-és alelnökével találkozott tegnap Igor Matovics 

szlovák miniszterelnök. A találkozó baráti jellege miatt sem sajtóértekezlet, sem nyilatkozat 

nem követte a megbeszélést. 

 

Külön sávot és új átkelők megnyitását kérik a magyar-román határon ingázók. Petíciót 

indítottak el a Határátkelők elnevezésű csoport tagjai a világhálón. Az elmúlt hetekben 

nagyon megnőtt a várakozási idő a határátkelőknél, ezért veszélybe került azok munkahelye, 

akik a két ország között naponta ingáznak.   

 

Zombor Trianon előtt Bács-Bodrog Vármegye központja volt. 100 év múltán kevesebben 

vannak ugyan a nyugat-bácskai magyarok, de azt megtanulták, hogy összefogásban van az 

erő, mert így tudják csak érdekeiket érvényesíteni. Zomborban minden magyar,  magyar 

pártra szavaz, mondja Pelt Ilona, a Vajdasági Magyar Szövetség nyugat-bácskai körzeti 

szervezetének az elnöke.  

 

Az identitás megtartásának, és annak egyik megnyilvánulási formája délvidéken a Vajdasági 

Magyar Helytörténeti Társaság. Kiadványokkal, rendezvényekkel, konferenciákkal 

szerepelnek évről-évre a régió kulturális életében. Idei konferenciájukat Muzslyára 

szervezték, ám közbeszólt a koronavírus-járványa.  

https://mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth/?date=2020-05-27_18-02-00&enddate=2020-05-27_18-40-00&ch=mr1
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Határainkon innen és túl megnehezíti a trianoni megemlékezések  szervezését a pandémia-

helyzet. A rendezvények előkészületein ugyanakkor már hosszú hónapok óta dolgoznak, s a 

felvidéki kisvárosban, Füleken például úgy döntöttek, hogy amivel június 4-re nem végeznek, 

arra majd külön alkalmat keresnek az összetartozás emlékévében.  

 

 

 


