
 

 

 

Napi Nemzetpolitikai Sajtószemle – 2020. június 9. 

. 
1 

Nyomtatott és online sajtó 
 

 
 

Igor Matovič miniszterelnök pénteken Budapestre látogat 
2020. június 8. – Ma7.sk, Felvidék Ma, bumm.sk, Új Szó, Körkép 
Igor Matovič miniszterelnök pénteken (június 12.) Budapestre látogat. Ezt hétfőn jelentette 
be a parlamentben Szijjártó Péter magyar külügyminiszter. „A szlovák miniszterelnök 
számíthat Magyarországra és a magyar kormányra. Közös érdekünk, hogy a Szlovákiában élő 
magyarság sikeres közösséggé váljon. Szlovákia Magyarország fontos stratégiai partnere, 
ezért látogat pénteken az ország új miniszterelnöke Magyarországra” – fogalmazott a magyar 
külügyminiszter. Szijjártó rámutatott, Szlovákiával és Szerbiával soha olyan jó nem volt 
Magyarország kapcsolata, mint jelenleg. 

 
Szijjártó: az összes határátkelő megnyílik Szlovénia és Magyarország között 
2020. június 8. – MTI, Híradó, Origo, Magyar Hírlap, Magyar Nemzet, Demokrata, 888, 
HVG, Index, Pannon RTV 
Keddtől valamennyi határátkelő újranyit Szlovénia és Magyarország között - jelentette be a 
külgazdasági és külügyminiszter a Facebook-oldalán kedden kora reggel. Szijjártó Péter 
bejegyzésében azt írta: "Folyamatosan egyeztetünk a szomszédos országokkal a határainkon 
alkalmazott korlátozó intézkedések feloldásáról vagy lazításáról. Ma reggel is lépünk egyet 
előre: tegnap este Anze Logar szlovén kollégámmal folytatott telefonbeszélgetés során 
oszthattunk meg egymással egy örömteli hírt, mely szerint - mivel a rendőri vezetőink 
alkalmasnak találták rá a helyzetet - mától valamennyi átkelőt újranyitjuk Szlovénia és 
Magyarország között." Ez azt jelenti, hogy mind a tizenkét átkelőt lehet használni a két ország 
közötti közlekedésre - tette hozzá. 

  

„A történelmet nem tudjuk megváltoztatni, de egy párbeszédet el kellene 
kezdeni.” Interetnikus beszélgetés Trianonról  
2020. június 8. – transindex.ro 

Erdélyi román és magyar történészek, politikusok beszélgettek a Trianoni békeszerződés 100-

ik évfordulóján, arról, hogy mit jelent Romániában (is) otthon lenni. 

 

Megoszlanak a vélemények a Madarasi Hargitán talált megrongált jelképekről 
2020. június 8. – maszol.ro, transindex.ro, szekelyhon.ro 

Eddig ismeretlen tettesek megrongálhatták a Madarasi Hargita hegycsúcson található 

keresztek, kopjafák egy részét. A kidöntött, majd egy halomba hordott jelképekre egy 

kiránduló hívta fel a figyelmet. Borboly Csaba megyei tanácselnök a tettesek kézrekerítésére 

szólított fel, azonban van, aki szerint nem egyértelmű a vandalizmus ténye.  
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https://felvidek.ma/2020/06/igor-matovic-miniszterelnok-penteken-budapestre-latogat/
https://hirado.hu/belfold/kozelet/cikk/2020/06/09/az-osszes-hataratkelo-megnyilik-szlovenia-es-magyarorszag-kozott
https://itthon.transindex.ro/?cikk=28436&8222a_tortenelmet_nem_tudjuk_megvaltoztatni_de_egy_parbeszedet_el_kellene_kezdeni8221_interetnikus_beszelgetes_trianonrol
https://www.maszol.ro/index.php/tarsadalom/127950-megoszlanak-a-velemenyek-a-madarasi-hargitan-talalt-megrongalt-jelkepekr-l
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Nem szokványos megoldás: Messengeren hirdet nyílt napokat a Sapientia 
2020. június 8. – szekelyhon.ro 

A Facebook Messenger alkalmazáson keresztül hirdet nyílt napokat a Sapientia EMTE 

Csíkszeredai Kara június 5–9. között a végzős diákok számára. A felsőoktatási intézmény a 

vírushelyzet miatt elmaradt egyetembemutató rendezvényét kívánja helyettesíteni az 

alternatív lehetőséggel, valamint a diákokkal való személyesebb találkozásra törekszik. 

 

Pénzt kapnak a megyétől magyar egyházak 
2020. június 8. – Bihari Napló 

Rendkívüli közgyűlést tartott online péntek délelőtt a Bihar Megyei Tanács. Három 

előterjesztés szerepelt a napirendi pontok közt, és valamennyi egyhangúan átment. Az első 

előterjesztés azt tartalmazta, hogy kétmillió lejt osszanak ki a megye költségvetéséből 

különböző felekezetű egyházak között. Magyar vonatkozásban 40 ezer lejt kapott a 

váradszőllősi református egyházközség a parókia épületére, 95 ezer lejt a váradrogériuszi 

református egyházközség a gyülekezeti házra és 40 ezer lejt a biharpüspöki református 

egyházközség az Emmaus-ház külsejének rendbetételére. 70 ezer lejt utaltak ki a 

váradvelencei római katolikus plébániatemplom renoválásra, 130 ezer lejt a biharpüspöki 

plébániatemplom belső felújítására és 35 ezer lejt a székesegyházi főplébániának. Pénzforrást 

különítettek el továbbá az evangélikus-lutheránus egyházközségnek (20 ezer lejt), az 

unitárius egyházközségnek (5 ezer lejt), a Királyhágómelléki Református Egyházkerületnek 

(190 ezer lejt), valamint az 1. számú Baptista Keresztény Gyülekezetnek (25 ezer lejt). 

 

Erdély-szerte versengés várható az óvodai helyekért 
2020. június 9. – Krónika 

Zajlik az óvodai jelentkezés, és az első tapasztalatok szerint az elmúlt évekhez képest idén 

sokkal több gyereket íratnának be. A járványügyi intézkedések következtében jóval több 

hatéves marad még egy évet a nagycsoportban, amely idén ősztől a kötelező oktatás részét 

képezi. 

  

Sólymos: Az oktatásügy prioritás – Prékop Mária belépett a Hídba 
2020. június 8. – bumm.sk 

Prékop Mária, az oktatásügyi minisztérium nemzetiségi és inkluzív oktatásért felelős 

főigazgatóságának volt vezetője június 8-án belépett a Híd pártba, hogy a minisztériumban 

megkezdett munkát a Híd oktatási szakpolitikusaként folytassa. A Híd Prékop Máriával az 

előző kormányzási időszakban is szorosan együttműködött. Négy évvel ezelőtt a párt 

jelöltjeként, a ciklus elején az oktatási minisztérium nemzetiségi főosztályát vezette, majd 

miután az a Híd jóvoltából létrejött, a tárca Nemzetiségi és Inkluzív Oktatásért Felelős 

Főigazgatóságának az élére állt. Főigazgatóként, helyettes államtitkárként eredményes 

munkát végzett. Az ő érdeme, hogy a magyar oktatásügy hangsúlyosan volt jelen a szlovák 

közoktatásról szóló szakmai kommunikációban. 
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https://szekelyhon.ro/aktualis/nem-szokvanyos-megoldas-a-facebook-messengeren-keresztul-hirdet-nyilt-napokat-a-sapientia
https://www.erdon.ro/kozelet/helyi-kozelet/penzt-kapnak-a-megyetol-magyar-egyhazak-2896770/
https://www.bumm.sk/belfold/2020/06/08/solymos-az-oktatasugy-prioritas
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A Nemzetiségi Oktatásért Felelős Főigazgatóság konstruktív együttműködésre 
törekszik a felvidéki szakemberekkel 
2020. június 8. – Felvidék Ma 

Iskolalátogatások, szakmai találkozók, sokszínű tapasztalatcsere és törvényalkotások – 

röviden így jellemezhetnénk az oktatási minisztérium Nemzetiségi Oktatásért Felelős 

Főigazgatóság elmúlt hetekben végzett munkáját. A részletekről Gajdács Mónika, a 

főigazgatóság megbízott vezetője számolt be a Felvidék.ma megkeresésére. Az elmúlt 

hetekben több nemzetiségi, nagyrészt magyar tanítási nyelvű intézményt keresett fel Filip 

Mónika államtitkár és a főosztály megbízott vezetője. Az első találkozások Komáromban, 

Rimaszombatban, Kassán, valamint Eperjesen valósultak meg. „Az oktatási minisztérium 

nyitott a tanintézmények felé, ez nyilvánul meg iskolalátogatásokban. Ennek legfőbb célja az 

ismerkedés és a kapcsolatépítés. Ezek az tanintézmények a nemzetiségi oktatásunk alapjai” – 

nyilatkozta a Felvidék.ma-nak Gajdács Mónika. 

 

Trianon100 Somorján: Keresztre feszített Nagy-Magyarország-szobor, szívhez 
szóló Popély-beszéd 
2020. június 8. – Felvidék Ma 

A Felvidék nyugati végvárában, Somorján is megemlékeztek a trianoni diktátum 100. 

évfordulójáról. A megemlékezés-sorozatot a Csemadok Somorjai Alapszervezete, a Somorjai 

Katolikus Egyházközség, a Somorjai Ágostai Hitvallású Evangélikus Gyülekezet, a Csemadok 

Tejfalui Alapszervezete és a Via Nova Ifjúsági Csoport Somorja szervezte, mely rendhagyó 

módon egy élő bejelentkezéssel kezdődött a somorjai Nagyboldogasszony-plébániatemplom 

tornyából, így aki nézte a felvételt, úgy érezhette, ő is a toronyban áll, s ott hallgatja a három 

harangot, melyek méltóságteljesen, büszkén emlékeztek az elszakításunk 100. évfordulójára. 

 

Fehér István a Körképnek: Már nincsenek példaképeik, akik vannak, azok meg 
nagyon rossz, értéktelen példák! 
2020. június 8. – Körkép 

Fehér István (pártonkívüli) komáromi lakos, tanár, iskolaigazgató, független politikai 

gondolkodó: „Soha nem voltam semmilyen politikai pártnak a tagja sem 1989 előtt, sem 

utána. Valamikor leginkább az Együttélés mozgalommal szimpatizáltam, főleg Duray Miklós 

személyének hitelessége és a mozgalom kitűzött céljai miatt is, de nem lettem a tagja. Akkor 

először tapasztaltam meg ugyanis, hogy ott is, mint a többi újonnan létrejött pártok körül is 

lebzseltek a régi kommunista nomenklatúra tagjai. Akkor azt mondtam magamnak, hogy 

azokkal én semmilyen szinten nem tudok egy karámba tartozni! Olyan volt a neveltetésem, 

amibe egy ilyen dolog nem fér bele. Nem bántam meg soha, hogy így döntöttem.” 
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https://felvidek.ma/2020/06/a-nemzetisegi-oktatasert-felelos-foosztaly-konstruktiv-egyuttmukodesre-torekszik-a-felvideki-szakemberekkel/
https://felvidek.ma/2020/06/a-nemzetisegi-oktatasert-felelos-foosztaly-konstruktiv-egyuttmukodesre-torekszik-a-felvideki-szakemberekkel/
https://felvidek.ma/2020/06/trianon100-somorjan-keresztre-feszitett-nagy-magyarorszag-szobor-szivhez-szolo-popely-beszed/
https://felvidek.ma/2020/06/trianon100-somorjan-keresztre-feszitett-nagy-magyarorszag-szobor-szivhez-szolo-popely-beszed/
https://korkep.sk/cikkek/velemeny/2020/06/08/feher-istvan-a-korkepnek-mar-nincsenek-peldakepeik-akik-vannak-azok-meg-nagyon-rossz-ertektelen-peldak/
https://korkep.sk/cikkek/velemeny/2020/06/08/feher-istvan-a-korkepnek-mar-nincsenek-peldakepeik-akik-vannak-azok-meg-nagyon-rossz-ertektelen-peldak/
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Pásztor István: Meg lehet tartani a ballagásokat 
2020. június 8. – Pannon RTV 

Nincs akadálya a továbbiakban a ballagások megtartásának - tette közzé Facebook-oldalán 

Pásztor István. A Vajdasági Magyar Szövetség elnöke ezt írta: örömmel jelzem, hogy ma 

egyeztettem Mladen Šarčević miniszter úrral, aki arról tájékoztatott, hogy a ballagások 

megtartásának ma már nincsenek akadályai, azok megszervezése az iskolák hatáskörébe 

tartozik. Pásztor István hozzátette, egyetlen diáknak, szülőnek és nagyszülőnek sem kell 

lemondania egy életre szóló élményről. 

 

Rekordszámú magyar elsős 
2020. június 9. – Magyar Szó  

Az iskolakezdés általában aggodalommal jár az iskolák számára, mivel évrről-évre csökken az 

elsősök száma. A bácsfeketehegyi Nikola Đurković Általános Iskolában azonban más a 

helyzet, esetükben sokkal több magyar ajkú elsős indul majd iskolába. Természetesen, az 

iskolakezdés még odébb van, az iskola most arra összpontosít, hogy a végzősöket felkészítsék 

az érettségire. Sajnos, ehhez a próbaérettségi nem jelent számukra támpontot, mondta el 

lapunknak Bojtos Béla iskolaigazgató. 

 

Ada: Ajándék iskolatáska a leendő elsősöknek 
2020. június 8. – Vajdaság MA 

Az előző évekhez hasonlóan idén is minden első osztályba induló Ada községbeli gyermek 

iskolatáskát kap ajándékba, amelyet ma délelőtt az adai községháza dísztermében az adai és 

törökfalui, a moholi általános iskola tornatermében pedig a moholi leendő elsősök is 

átvehettek, olvasható a helyi önkormányzat közleményében. 

 

Visken is méltatták a trianoni centenáriumot 
2020. június 8. – karpat.in.ua, Kárpátalja 

Június 4-én a helyi civil szervezetek együtt koszorúztak az egykori koronavárosban, majd az 

összetartozás tüzét is meggyújtották. Jelentős létszámmal emlékeztek a viskiek a százéves 

évfordulóra. A délután folyamán a KMKSZ Felső-Tisza-vidéki Középszintű Szervezete, a 

KMKSZ Viski Alapszervezete, a Visk Jótékonysági Alapítvány, a Viski Zöld Falusi Turizmus, 

valamint a Kárpátaljai Magyar Népművészeti és Hagyományőrző Egyesület képviselői 

helyezték el a református templomban az emlékezés koszorúit a trianoni emlékműnél. 

 

Nem maradnak el a nagycsaládosok nyári programjai 
2020. június 8. – karpat.in.ua 

A járványügyi enyhítéseknek köszönhetően nem maradnak el a Kárpátaljai Magyar 

Nagycsaládosok Szervezetének nyári programjai. A hírt a tagcsaládokkal is közölték már 
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https://pannonrtv.com/rovatok/tarsadalom/pasztor-istvan-meg-lehet-tartani-ballagasokat
https://www.magyarszo.rs/hu/4321/vajdasag_kishegyes/221128/Rekordsz%C3%A1m%C3%BA-magyar-els%C5%91s.htm
https://www.vajma.info/cikk/vajdasag/25184/Ada-Ajandek-iskolataska-a-leendo-elsosoknek.html
http://life.karpat.in.ua/?p=17911&lang=hu
http://life.karpat.in.ua/?p=17843&lang=hu
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körlevelükben, amelyből kiderül, hogy az idei nyáron szabadidős foglalkozásokon és 

kirándulásokon kívül készülnek Online kamasz vetélkedővel, és családi táborral is. Jó hír, 

hogy a szervezet tagjai az idén is igénybe vehetik a Nagycsaládosok számára fenntartott 

pihenő szektort a Dédai tó területén. 

 

 

Elektronikus sajtó 

 

  

Határok nélkül 

2020. június 8. – Kossuth Rádió 

 

Zuzana Caputová szlovák köztársasági elnök a hétvégén egy rádióműsorban bevallotta: még 

nem olvasta a Magyar Közösség Pártjának a memorandumát. Azonban még így, látatlanban 

sem ért vele egyet. Nem tartja helyénvalónak az autonómia követelését. Szlovákiában a 

memorandum éles szócsatákat, politikai vitákat váltott ki azt követően, hogy a kormányfő 

kezdeményezésére a trianoni évforduló kapcsán, a pozsonyi várban megtartott ünnepségen az 

MKP memorandumot nyújtott át Igor Matovics miniszterelnöknek.  

 

Miközben a memorandum éles szócsatákat, politikai vitákat váltott ki, a hétvégén Trianonra 

emlékeztek a magyarok Szepsiben, a Kassától alig 30 km-re lévő kisvárosban. A Bódva patak 

két partján található településen a Magyar Közösség Pártja, a VIA NOVA Ifjúsági Csoport és a 

CSEMADOK közösen szervezte a Nemzeti Összetartozás Napja programját.   A 

megemlékezésen részt vett Potápi Árpád János, nemzetpolitikáért felelős államtitkár, aki 

beszédében a történelmi visszatekintés után, összefogásra hívta fel a jelenlévők figyelmét.   

  

Az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács kártérítési pert indított a Román Akadémia 

Politikatudományi és Nemzetközi Kapcsolatok Intézetének igazgatója ellen, aki „ Magyarvírus 

okozta járvány fenyegeti a régiót” címmel magyarellenes, uszító hangvételű cikket publikált. 

Az írás fő célja hitelteleníteni, lejáratni a Kós Károly-tervet, a magyar kormány erdélyi 

gazdaság-fejlesztési programját, amely - a cikkíró szerint - arra szolgál, hogy erősítse 

Erdélyben a magyar befolyást, ezáltal pedig gyengítse a román állam jelenlétét - hangsúlyozta 

marosvásárhelyi sajtótájékoztatóján Tőkés László, az EMNT elnöke és Kincses Előd, a 

szervezet jogi képviselője.  

  

https://mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth/?date=2020-03-20_18-02-00&enddate=2020-03-20_18-40-00&ch=mr1
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Szerbiában június 21-én általános választásokat tartanak. A Vajdasági Magyar Szövetség 

szabadkai önkormányzati listája ellen a sajtó egy részében lejárató kampány indult. Egyre 

több polgár fordult Pásztor Bálinthoz, a lista vezetőjéhez, hogy valóban ő-e a párt 

polgármester jelöltje vagy csak húzónévként került a lista élére. A híresztelések kapcsán 

Pásztor Bálint Szabadkán sajtótájékoztatót tartott.  

  

A Vajdasági Magyarok Demokratikus Közössége a nagybecskereki katolikus temetőben tartott 

sajtótájékoztatón azt követelték, hogy méltó emlékhelyet állíthassanak a hősöknek.  

  

Székelyudvarhely utcáin sétált egy barnamedve a hétvégén. Az ijedt nagyvadat a hajnali 

órákban lefilmezték és a közösségi médián keresztül került a helyi rendőrség látókörébe – A 

részletekről László Szabolcs, a helyi rendőrség ügyvezető igazgatója beszélt. 


