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Nyomtatott és online sajtó 
 

Potápi: a közép-európai népek egyre inkább felismerik, hogy csak összefogással 
tudnak megkapaszkodni 
2020. június 10. – MTI, Hír Tv, Demokrata, Magyar Hírlap, Felvidék Ma 
A közép-európai népek egyre inkább felismerik, hogy csak összefogással, egymás 
segítségében bízva tudnak megkapaszkodni, és így tudnak majd a 21. század történelmi 
kihívásaira közösen válaszolni - mondta Potápi Árpád János, a Miniszterelnökség 
nemzetpolitikáért felelős államtitkára szerdán Horvátországban, a pulai haditengerészeti 
temetőben, az első világháborúban hősi halált halt magyar tengerészek emléknapján. Ünnepi 
beszédében emlékeztetett, hogy mai Petőfi híd lábánál korábban állt egy magyar tengerészeti 
emlékmű Budapesten, amely emlékmű a fiumei tornyot formázta. Ennél az emlékműnél 
tudtak évről évre megemlékezni a magyar katonák azokra a haditengerészekre, akik az első 
világháborúban, vagy azt megelőző időszakban áldozták életüket a hazáért. Mint mondta, ezt 
az emlékművet a kommunista hatalom lebontotta, és így nem volt hol fejet hajtani a 
következő évtizedekben. "2017 óta tudunk újra emlékezni, mert van egy olyan hely - a horvát 
barátainknak köszönhetően - ahol ezt meg tudjuk tenni" - hangsúlyozta. 
 

Elutasította a román képviselőház március 15. ünnepnappá nyilvánítását – 
Tudose visszaköszön 
2020. június 10. – MTI, Krónika, hirado.hu, transindex.ro, maszol.ro, Nyugati Jelen, Bihari 

Napló 

Nagy többséggel elutasította a román képviselőház szerdán a Romániai Magyar Demokrata 
Szövetség (RMDSZ) törvénytervezetét, amely március 15-ét a romániai magyar közösség 
ünnepévé nyilvánította volna. A jogszabály lehetővé tette volna a magyarlakta települések, az 
önkormányzatok és intézmények számára, hogy saját költségvetésükből támogassák a 
március 15-i ünnepségek megrendezését, a munkáltatóknak előírta, hogy igény esetén 
szabadnapot adjanak magyar alkalmazottaiknak, a román közszolgálati televízió és rádió 
pedig különkiadásban számolhatott volna be a magyarság ünnepéről. A képviselőházi vita 
során a kezdeményezők nevében Kelemen Hunor arról beszélt, hogy a jogszabály a 
magyarság ünnepének hivatalos elismeréséről rendelkezik, és nem rövidíti meg a román 
többséget. Az RMDSZ elnöke azt kérte román képviselőtársaitól: adjanak egy esélyt a 
"remény politikájának", ne hallgassanak a gyűlölködőkre, bizonyítsák be, hogy nemcsak 
porhintés volt, amikor igyekeztek a külföldi partnerek elvárásainak megfelelően viszonyulni 
az etnikumközi kapcsolatokhoz az európai uniós és NATO-csatlakozás előtt. 

 
Terrorper: elutasították Beke István szabadon bocsátási kérését 
2020. június 10. – MTI, Krónika, maszol.ro, szekelyhon.ro, hirado.hu 
A Brassó megyei törvényszék jogerősen elutasította szerdán a terrorizmus vádjával 
börtönbüntetésre ítélt Beke István feltételes szabadlábra helyezési kérését. A határozat 
kivonatát a romániai bíróságok portálján tették közzé. A törvényszék megalapozatlannak 
ítélte Beke fellebbezését a brassói bíróság május közepén hozott elutasító ítélete ellen. A 
terrorizmus vádjával elítélt másik kézdivásárhelyi férfi, Szőcs Zoltán feltételes szabadon 
bocsátási kérelmét május 27-én utasította el a brassói bíróság, fellebbezését június 16-án 
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https://hirtv.hu/ahirtvhirei/potapi-a-kozep-europai-nepek-egyre-inkabb-felismerik-hogy-csak-osszefogassal-tudnak-megkapaszkodni-2503188
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tárgyalják másodfokon. A két székelyföldi férfi a börtönben tanúsított jó magaviseletére és a 
ledolgozott napok után járó kedvezményekre hivatkozva kérte a feltételes szabadon bocsátást. 
 

Magyar Érdemrenddel tüntették ki Kozma Imre atyát 
2020. június 10. –Demokrata, Pesti Hírlap,  Ma7.sk 
A Magyar Érdemrend középkeresztje a csillaggal kitüntetést adta át Kozma Imrének, a 
Magyar Máltai Szeretetszolgálat alapító elnökének Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes 
szerdán Budapesten, a Karmelita kolostorban. Áder János köztársasági elnök - Semjén Zsolt 
és Orbán Viktor miniszterelnök előterjesztésére - az elismerést több mint fél évszázados papi 
szolgálata, a betegek, az elesettek és a rászorulók testi-lelki egészségének, szociális 
helyzetének javításáért folytatott elhivatott, példaértékű életpályájáért adományozta Kozma 
Imrének 80. születésnapja alkalmából. Semjén Zsolt laudációja szerint Kozma Imre bencés 
diákként és 1963, a pappá szentelése után még inkább megbélyegzett állampolgára lett a 
Magyar Népköztársaságnak az utcán követték, megfélemlítésekkel próbálták 
elbizonytalanítani, a hatalom szívesen meg is szabadult volna tőle, ő viszont tudta, hogy itt 
van dolga, a magyar népért akar élni. 
 

„Számomra előny előző civilizációs fokon lenni” 

2020. június 11. –  Szilvay Gergely – Mandiner  

A Securitate terrorja üldözte Erdélyből Magyarországra, és ezzel tett is egy szívességet az 

egyetemes magyar kultúrának: Kelemen László nélkül aligha jött volna létre a 

néphagyományok intézményes átadásának szentelt Hagyományok Háza. Hamarosan hazatér, 

hogy végre otthon is dolgozzon az ügyért. Interjú átalakuló erdélyi magyarságról, a 

kényszeres gazdasági növekedés fojtogató kulturális hatásáról, táncházmozgalomról, örök 

kétlakiságról. „Marosvásárhely utcái ugyanolyan ismerősek, mint Ditró fölött a hegyek. Ami 

alapvető változás, hogy mind kevesebben vannak, akik természetes módon, közösségben 

kapták és élik is a néphagyományt. Ezért fontos, hogy az erdélyi Hagyományok Háza is 

foglalkozzon majd azzal, hogy a hagyományt élő módon lehessen átadni; szervezett keretek 

között, de élő módon.” – nyilatkozta Kelemen László. 

(A teljes cikk megtalálható a Mandiner 2020. június 11-i számában.) 

 

Erdélyi magyar egyházak és hívek Trianonja 
2020. június 10. – Krónika 

Milyen következményei voltak az erdélyi magyar egyházak szempontjából az 1920-as 

békediktátumnak? Buzogány Dezső teológiatanár, egyháztörténész válaszolt a Krónika 

kérdéseire. 

 

A székelyföldi tanfelügyelőségek meg vannak elégedve azzal, ahogyan az 
iskolák betartják az egészségügyi szabályokat  
2020. június 10. – transindex.ro, szekelyhon.ro 

Megbizonyosodott a Kovászna, a Hargita és a Maros megyei tanfelügyelőség arról, hogy az 

iskolák betartják-e az egészségügyi- és a tanügyminiszter közös rendeletbe foglalt előírásait. A 
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székelyföldi megyék főtanfelügyelőségei több száz iskolát ellenőriztek az utóbbi időszakban 

annak érdekében, hogy megtudják, a vizsgára készülő végzős diákok biztonságát garantáló - a 

koronavírus miatt elrendelt – szigorú óvintézkedéseket milyen mértékben sikerült 

alkalmaznia a tanintézményeknek a vizsgák felkészítőórái előtt. A felkészítők ugyanis egyfajta 

„főpróbát” jelentettek az óvintézkedések betartása szempontjából a nyolcadikosok 

képességvizsgája és a tizenkettedikesek érettségi vizsgáját illetően.  

 

Elárasztott háztartások, tönkretett utak maradtak a Hargita megyei áradások 
után 
2020. június 10. – maszol.ro, szekelyhon.ro, Krónika 

Özönvíz-szerű eső zúdult le több Hargita megyei községben kedden este. Elárasztott 

háztartások, vízzel telt pincék, tönkretett utak maradtak az esőzések okozta áradások nyomán 

a Kis-Homoród, a Vargyas- és Csonka-patakok mentén. A keletkezett károkkal kapcsolatosan 

az érintett települések polgármestereit kérdezték. 

 

Egyházi pályázatok támogatásáról döntött a Hargita megyei önkormányzat 
2020. június 10. – szekelyhon.ro 

A Hargita megyei egyházi támogatásra benyújtott hetvenkilenc pályázat közül csupán öt volt 

olyan, amely nem jogosult támogatásra. „Még nem fordult elő olyan, hogy a leadott 

pályázatok kevesebb mint tíz százaléka legyen formailag hibás vagy nem támogatható” – 

számolt be Borboly Csaba, a pályázatot kiíró Hargita megyei önkormányzat elnöke. A 

kiemelkedő összegű támogatások között van a felsőboldogfalvi református templom felújítása 

és a székelyudvarhelyi belvárosi református templom tetőzetének javítása, de a 

gyergyószárhegyi ferences rendi kolostor tetőszerkezetével kapcsolatos munkálatokra elbírált 

összeg is eléri a 170 ezer lejt. Csíki viszonylatban pozitív elbírálásban részesült a Segítő Mária 

Római Katolikus Gimnázium bentlakásában elvégzendő javítás, továbbá a csíkszentmihályi 

római katolikus vártemplom felújítása. Az egyházi projektekre szánt keret elérte a 3,7 millió 

lejt, a támogatások megítéléséhez pedig húszszázalékos önrész volt a kitétel. 

 

Vitéz Mihály és a székely autonómia az emberjogi bizottságban 
2020. június 10. – szekelyhon.ro, Krónika 

A történelmi személyiségek nem kellene a nacionalista-populista kezdeményezések tárgyát 

képezzék – szögezte le szerdai sajtótájékoztatóján Benkő Erika parlamenti képviselő annak a 

törvényjavaslatnak kapcsán, amely nemzeti hőssé és mártírrá nyilvánítaná Vitéz Mihályt. A 

háromszéki RMDSZ-es parlamenti képviselő hangsúlyozta: célravezetőbb lenne Erdély közös 

történelmére összpontosítani, nem kisajátítani Vitéz Mihályt román hősként és mártírként. A 

tervezet a képviselőház emberjogi bizottságában kedden került napirendre, az ülésen Benkő 

Erika bemutatta annak a dokumentumnak a másolatát, amelyben Mihály vajda az 

udvarhelyszéki székelyek jogait állítja vissza. A dokumentumot a keszthelyi Balaton 

Múzeumban őrzik. 
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Önök anélkül adhatnak, hogy bármit is veszítenének - mondta Kelemen Hunor a 
március 15-i törvénytervezet vitáján 
2020. június 10. – transindex.ro 

A március 15-i törvénytervezet képviselőházi vitáján szólalt fel kelemen Hunor a 

parlamentben. A Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) elnöke azt mondta, hogy 

a képviselők előtt egy olyan törvénytervezet van, amelynek kezdeményezői egyetlen dolgot 

javasolnak: március 15. legyen hivatalosan a romániai magyar közösség napja.  

 

Ha a járványhelyzet engedi, szeptemberben megszervezik a Székelyföldi Lovas 
Ünnepet 
2020. június 10. – szekelyhon.ro 

Mindenképp megszervezik a Székelyföldi Lovas Ünnepet, amennyiben szeptember elején 

engedélyezett lesz az olyan rendezvények megtartása, ahol nagyobb tömeg fordulhat meg. A 

szervező gyergyószentmiklósi Krigel Sportklub online kérdőívvel fordul a közönséghez: azt 

szeretnék megtudni, számíthatnak-e támogatásra és mekkora az igény idén erre a 

rendezvényre.  

 

Benedek Zakariás: magyar törvénykezdeményezésnek jelenleg nincs helye a 
parlamentben 
2020. június 10. – maszol.ro 

Nemzetiségi kérdésekben semmilyen törvénykezdeményezéshez nem találna támogatókat 

jelenleg az RMDSZ a parlamentben – jelentette ki Benedek Zakariás, a magyar érdekvédelmi 

szövetség képviselőházi frakcióvezetője annak kapcsán, hogy a törvényhozás szerdán 

leszavazta azt a jogszabálytervezetet, amely március 15-ét a romániai magyarság hivatalos 

ünnepnapjává nyilvánította volna. Benedek Zakariást nem érte váratlanul a képviselőházi 

szavazás eredménye azok után, hogy az elmúlt másfél hónapban – amióta Klaus Iohannis 

államfő „Erdély kiárusításának” vádjával egy állítólagos „titkos összeesküvésről” beszélt a 

Szociáldemokrata Párt és az RMDSZ között – egymást érték a magyarellenes 

megnyilvánulások, törvénykezdeményezést, vagy a kisebbségi jogokat biztosító 

törvénytervezetek elutasítása.  

 

Történelmi zászlók egyedi tárlata 
2020. június 11. – Krónika 

Eredeti formájukba visszaállított magyar történelmi zászlókból rendezett kiállítást a 

sepsiszentgyörgyi Lábas Házban a Balassi Intézet – Magyarország Kulturális Központjának 

sepsiszentgyörgyi fiókja. A leginkább Erdélyhez kötődő, analógiák alapján rekonstruált 

zászlók sorában látható többek közt Szent István, Károly Róbert, Hunyadi János, Bocskai 

István és Bethlen Gábor zászlója is.   
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Trianoni üzenetek 
2020. június 11. – Pataky István – Krónika 

A Krónika vezércikke szerint “a trianoni döntés századik évfordulójának apropóján hangos 

sebnyalogatás, gyűlölködő kirohanások, hangulatkeltés helyett a magyar és a szlovák 

miniszterelnök az erős, de egymást tisztelő nemzetekről, a térségbeli együttműködésről 

beszélt. Hogy ezekből értett-e valamit a bukaresti vezetés? Aligha. Klaus Iohannis világában 

egy egészen más régióképet tákoltak össze. Az államelnöki hivatalban kidolgozott, a 

Legfelsőbb Védelmi Tanács által pedig elfogadott új, 2020–2024-es román védelmi 

stratégiában attól rettegnek, hogy „egyes országok” dominanciára törekednek a közép-

európai térségben. Iohanniséknál veszélyesnek számítanak továbbá „az illiberálisnak nevezett 

törekvések”, amelyek állítólag terjedhetnek Közép-Európában. Miközben a térség országai 

összefogva, de saját jól felfogott érdekeiket érvényesítve nyitnak új történelmi fejezetet, addig 

Bukarest fél, és az önizolációt választja.” 

 

Összmagyar agrárpolitikában gondolkodnak 
2020. június 11. – Krónika 

A magyar–román agrárkapcsolatok jól teljesítettek az elmúlt években. Ennek köszönhetően a 

magyar kormány sikerrel fejlesztette erdélyi falugazdász-hálózatát, és eredményes volt a négy 

éve indult erdélyi gazdaságfejlesztési program is. A felmerülő gondokat magyar–román 

gazdasági vegyes bizottság vizsgálja. A magyar–magyar együttműködésről, a bővülő 

agrárexportról és az uniós agrártámogatási kilátásokról Belánszky-Demkó Zsolt helyettes 

államtitkárral beszélgettek, aki az Agrárminisztérium Nemzetközi Kapcsolatokért Felelős 

Helyettes Államtitkárságát vezeti. Ide tartozik a külhoni magyarsággal foglalkozó Kárpát-

medencei Együttműködések Főosztálya is. 

 

Nem veszett még el Temesvár 
2020. június 11. – Ádám Rebeka Nóra – Mandiner 

Bár a Bánság „fővárosában” ma már az öt százalékot sem éri el a magyarok aránya, a 

városban pezseg a magyar kulturális élet. Az asszimiláció súlyos gondot jelent, mégis megéri 

a közösségi munka – mondja lapunknak Kása Zsolt, a Temesvári magyar napok szervezője. 

Az utóbbi harminc évben harmincötezerről tizenötezerre csökkent Temesváron a magyarság 

létszáma. Itt történelmileg nem is olyan erős a magyarságtudat, mint Erdélyben. A trianoni 

döntés előtt a városban egyenlő arányban éltek magyarok, németek és az egyéb nemzethez 

tartozók: románok, szerbek, tótok, bolgárok. Az 1980-as évekig Temesvár multietnikus város 

volt, a kisebbségek aránya 30 százalék körül alakult, ma már kevesebb mint 15 százalék. 

A teljes cikk megtalálható a Mandiner 2020. június 11-i számában. 
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Füleki óvodai körkép a beíratásról 
2020. június 10. – Ma7.sk 

Füleken két vegyes tannyelvű óvoda várta a gyermekeket. A koronavírus-járvány miatt a 

beíratás a nógrádi városban is más módon zajlott, mint a korábbi években. A Daxner Utcai 

Óvodát jelenleg 162 kisgyermek látogatja. Az idei eredmények alapján eddig 39 gyermeket 

írattak be szüleik az intézménybe, ebből 18 gyermeket a magyar, 21-et pedig a szlovák 

tagozatra. Az intézmény szeptemberben 160 kisgyermekkel kezdi az új tanévet, ami 4 magyar 

és 4 szlovák csoport indítására ad lehetőséget. A férőhelyeknek megfelelően az óvoda teljes 

kapacitással működik. Varga Danica, igazgató elmondta: az intézmény felújítását ebben az 

évben fejezték be. Hőszigetelték a külső falakat, a tetőt, és új nyílászárókkal helyettesítették a 

régi ajtókat és ablakokat. Emellett az óvónők, főként a magyar csoportot vezetők, több 

projektben is részt vesznek. A 2019/2020-as tanévben az intézmény bekapcsolódott a 

Boldogságóra Programba, amely Magyarországon a Jobb Veled a Világ Alapítvány pedagógiai 

műhelyének innovációja. 

 

A memorandum margójára – a felvidéki magyar politikai “elit” dilemmája: 
lenni, vagy nem lenni 
2020. június 10. – Körkép 

Több mint egy héttel az MKP opportunista húzása után a párt megmondóemberei még 

mindig teljes gőzzel magyarázzák Őryék bizonyítványát, hogy miért volt szükségszerű és 

hiábavalóságában is dicsőséges a memorandum átadása. Az MKP magánakcióját 

sokféleképpen lehet megítélni, mi most mégis inkább az indítékokat vesszük górcső alá. 

Elöljáróban annyit leszögezhetünk, hogy az MKP memoranduma nem volt teljesen logikátlan 

lépés. Már ha azt nézzük, milyen hatalmi célok mentén “gondolkodtak” a párt (átmeneti) 

vezetői. Az is igaz azonban, hogy sokkal inkább a kétségbeesés és lépéskényszer szülte a 

memorandum ötletét, ami nem éppen a politikacsinálás színvonalának emelkedéséről 

árulkodik rájuk nézve. 

 

„A jövő alakítása a tét” 
2020. június 10. – Pannon RTV 

A fiatalokat is megcélzó kerekasztal beszélgetést szervezett a Vajdasági Magyar Szövetség 

Ifjúsági Fóruma Nacsa Lőrinccel, az Ifjúsági Kereszténydemokrata Szövetség elnökével 

Magyarkanizsán. Az eseményen Nacsa Lőrinc arra buzdította a több mint 25 megjelent 

fiatalt, hogy vegyenek részt a június 21-i szerbiai köztársasági, tartományi és önkormányzati 

választásokon, hiszen a jövőjük alakítása a tét, továbbá hozzátette, közép-európai 

összefogásra van szükség és ezért fontos, hogy erős magyar érdekképviselet legyen 

Vajdaságban. 
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https://ma7.sk/oktatas/fuleki-ovodai-korkep-a-beiratasrol
https://korkep.sk/cikkek/velemeny/2020/06/10/a-memorandum-margojara-a-felvideki-magyar-politikai-elit-dilemmaja-lenni-vagy-nem-lenni/
https://korkep.sk/cikkek/velemeny/2020/06/10/a-memorandum-margojara-a-felvideki-magyar-politikai-elit-dilemmaja-lenni-vagy-nem-lenni/
https://pannonrtv.com/rovatok/politika/jovo-alakitasa-tet
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Kiosztották az MNT videópályázatának díjait 
2020. június 10. – Vajdaság MA 

A Magyar Nemzeti Tanács 2020. márciusában Tudni már unalmas. Csak tanulni érdekes! 

címmel kisvideó-pályázatot hirdetett a vajdasági felsőoktatási intézmények első-, másod- és 

harmadéves hallgatói részére. Azt kérték a pályázóktól, hogy fogalmazzanak meg üzeneteket 

az utánuk következő felvételizők generációinak. 

 

Megjelent az Újvidéki Egyetem felvételi pályázata 
2020. június 10. – Vajdaság MA 

Megjelent az Újvidéki Egyetem pályázata az első éves egyetemi hallgató felvételére a 

2020/2021-es tanév minden tanulmányi fokozatára. A következő tanévben az Újvidéki 

Egyetemen összesen 15.964 egyetemi hallgató iratkozhat be, közülük 8.234 állami 

költségvetésen, 7.730 pedig önköltségen folytathatja tanulmányait. Ebből a számból 9.292 

egyetemista iratkozhat az alapfokú és integrált stúdiumokra, közülük 5.419 az állam terhére 

és 3.873 önköltségen. 

 

Idén is lesz Tiszavirág Fesztivál Zentán 
2020. június  10. – Pannon RTV, Vajdaság MA 

Idén is megtartják a zentai Tiszavirág Fesztivált, jelentették be a szervezők mai 

sajtótájékoztatójukon, ahol elmondták, a június 19. és 21. között a zentai Tisza-parton 

megrendezendő összejövetelen ezúttal is igen sokszínű programokkal várják majd a 

látogatókat. 

 

Zenta: Támogatás a községbeli sportkluboknak 
2020. június 10. – Vajdaság MA 

Ma délelőtt ünnepélyes keretek között vehették át a Zenta községbeli sportklubok és 

sportszervezetek képviselői azokat a támogatási szerződéseket, amelyeket Czegledi Rudolf, 

Zenta község polgármestere és Danilo Popov, a községi tanács sporttal és ifjúsággal megbízott 

tagja nyújtottak át nekik. 

 

Összetartozás online térben 
2020. június 10. – karpat.in.ua, Kárpátalja 

Egész napos virtuális megemlékezésen vehettünk részt a közösségi média oldalán Tóth Péter 

Lóránt Radnóti- és Latinovits-díjas versmondó szervezésében. A versmondó június 4-re, a 

nemzeti összetartozás napjára hirdetett online eseményében szerte a Kárpát-medencéből és a 

diaszpórából is csatlakoztak művészek, egyházi képviselők. Az egész napos online kulturális 

műsorban szűkebb pátriánkat Gál Natália, a Kárpátaljai Megyei Magyar Drámai Színház 

színésze, a Kovács család Váriból, Lőrincz P. Gabriella versmondó, valamint a beregszászi 

központú Sodró népzenei együttes képviselte. A kárpátaljai művészek előadásában a próza, a 

néptánc, a népzene és hazafias gondolatok elevenedtek meg. 
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https://www.vajma.info/cikk/vajdasag/25196/Kiosztottak-az-MNT-videopalyazatanak-dijait.html
https://www.vajma.info/cikk/vajdasag/25193/Megjelent-az-Ujvideki-Egyetem-felveteli-palyazata.html
https://www.vajma.info/cikk/vajdasag/25195/Iden-is-lesz-Tiszavirag-Fesztival-Zentan.html
https://www.vajma.info/cikk/vajdasag/25198/Zenta-Tamogatas-a-kozsegbeli-sportkluboknak.html
http://life.karpat.in.ua/?p=18037&lang=hu
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A külügyminiszter cáfolja, hogy magyar járást hoznának létre Kárpátalján 
2020. június 10. – karpat.in.ua, Kárpáti Igaz Szó 

Nincs szó semmilyen magyar járás létrehozásáról Kárpátalján, sem pedig Magyarországgal 

szembeni kötelezettségvállalásról magyar nemzetiségű járás kialakításáról a közelmúltban 

tartott ukrán–magyar budapesti külügyminisztériumi találkozón – közölte szerdán Dmitro 

Kuleba külügyminiszter szerdán Facebook-oldalán az ukrán médiában megjelent állításokra 

reagálva, amelyek szerint Ukrajna nagy határ menti járást hoz létre Magyarország 

befolyásának engedve. Az ukrán diplomácia vezetője álhírnek nevezte, miszerint Ukrajna 

Magyarország kedvében akar járni a Beregszászi járás kialakításával. A valóság az, írta, hogy a 

Beregszászi járás régóta és boldogan létezik, és joga van arra, hogy tovább létezzen. Csupán 

arról van szó, hogy a reform keretében kiegészül a Nagyszőlősi járással – tette hozzá, 

megjegyezve, hogy nem a Külügyminisztérium döntött a járás létrehozásáról, mindazonáltal a 

tárca támogatja a közigazgatási-területi reformot, amely valóban európai és előre mutató. 

 
 

Elektronikus sajtó 

 

  

Határok nélkül 

2020. június 10. – Kossuth Rádió 

 

Lakóházakat öntött el, melléképületeket és utakat rongált meg, a mezőgazdaságban is 

jelentős károkat okozott a tegnap délután bekövetkezett ítéletidő Székelyföld több 

településén. A legnagyobb károkat Szentegyházán, Kápolnásfaluban és Homoródfürdőn 

szenvedték el.  

  

A Romániai Magyar Demokrata Szövetség parlamenti képviselete 2017-ben kezdeményezte, 

hogy március 15-e legyen a magyarok ünnepe Romániában. Azóta sokat megért a 

törvényjavaslat, most azért tűztek napirendre, hogy bizonyítsák, hogy a magyar kisebbség 

Románia ellensége. A tegnap a jogi bizottság már elkészítette elutasító jelentését, amelyről 

ma szavazott a parlament. Amint várható volt elfogadták az elutasító jelentést.   

  

Az aláírásgyűjtés tényleges meghosszabbítását kéri a Székely Nemzeti Tanács, az Európai 

Bizottsághoz intézett újabb levelében.  
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Az újabb írásos megkeresést azért tartotta szükségesnek az SZNT, mert a korábbi, április 

elején megfogalmazott kérésükre nem kaptak érdemi választ.Izsák Balázs, SZNT elnök 

nyilatkozott. 

  

Június 1-jén a Legfelső Tanács nyilvánosságra hozta az ukrajnai megyék új közigazgatási 

felosztását rögzítő határozattervezetet. Ami Kárpátalját illeti, a korábbi 13 helyett öt járást 

hoznak létre a megyében: Beregszászi, Munkácsi, Técsői, Ungvári, Huszti járásokat. Magyar 

szempontból pozitív, hogy Beregszász központtal létrejöhet egy olyan járás, amely egyesíti a 

tömb magyar területek nagy részét. Az új járásban azonban 75 százalékról 43 százalékra 

csökkenne a magyarok aránya, ami jelentős visszaesésnek számít.  

  

Új kulturális központot hoznak létre Nagyvárad egyik negyedében. EU-s támogatásból 

napokon belül elkezdődik a római katolikus egyház tulajdonában lévő kultúrház felújítása. A 

román-magyar határmenti együttműködés keretében a Bihar megyei önkormányzat a 

debreceni Csokonai Színházzal közösen nyújtotta be pályázatát. A kultúrházban lesz 

előadóterem, kiállító tér is. Szűcs Lászlót, a Várad folyóirat főszerkesztőjét, a projekt felelősét 

kérdeztük. 

  

A Dél-Bánságban szerb és szlovák települések közé ékelődik egy többségében magyar falu: 

Torontálvásárhely. Az ott élő magyarok büszkék rendezvényeikre, amelyek éltetik 

kultúrájukat, s készülnek a soron következő szerbiai általános választásokra, mert meg 

szeretnék erősíteni érdekképviseletüket. Lálity Urbán Emesét, a Vajdasági Magyar Szövetség 

antafalvi helyi szervezetének elnökhelyettesét kérdeztük. 

  

Új lehetőségeket, kreatív megoldásokat is hozott az, hogy a járványidőszakban az online térbe 

költözött a versmondás. Erre jó példa a Verselő Kárpát-medence elnevezésű  felvidéki 

kezdeményezésű verseny, amely során 10 Petőfi-programos fiatalnak sikerült megszólítania 

mintegy 400 versszerető diákot. A tapasztalatokról kérdeztük az egyik szervezőt, Papp 

Boglárkát. 

  

 


