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Nyomtatott és online sajtó 
 

 
Szijjártó Péter: Az új világrendben fontos a Keleti Partnerség 
2020. június 11. – MTI, Híradó, Magyar Hírlap, Magyar Nemzet, Mandiner, Origo, 

Demokrata, Hír TV, 888, Kárpátalja 

Az Európai Unió külügyminiszterei és a Keleti Partnerségben érintett hat ország – 

Azerbajdzsán, Ukrajna, Georgia, Fehéroroszország, Moldova és Örményország – 

külügyminiszterei tárgyaltak csütörtökön videokonferencia keretében. Szijjártó Péter kitért 

arra is, hogy Ukrajnával folyamatosan folynak a kétoldalú tárgyalások a Kárpátalján élő 

magyarok jogainak visszaadásáról, s hogy a területi adminisztrációs reform során a 

beregszászi járás maradjon meg beregszászi központtal, minél nagyobb magyar lakossági 

aránnyal. A miniszter kiemelte, hogy Magyarország az elmúlt két évben 160 különböző 

fejlesztési program keretében 25 millió dollárral segítette a keleti partnerségi programban 

résztvevő országokat, és 460 diáknak adnak évente ösztöndíjat a Keleti Partnerség 

országaiból. 

 

Kövér László: Európa addig marad önmaga, amíg a jövő nemzedékei is meg 
tudják őrizni nemzeti identitásukat 
2020. június 11. – MTI, Híradó, Demokrata,  Magyar Hírlap, Hír Tv, Pannon RTV, Magyar 

Szó, Vajdaság Ma, Webrádió, Propeller 

Európa addig marad önmaga, míg a magyar, szerb és más európai nemzetek leányai vállalják 

a gyermekáldást, és a családok a nevelési és oktatási intézményekkel együtt képesek bevonni 

minden gyermeket az európai keresztény kultúrkörbe megőrizve nemzeti identitásukat - 

hangsúlyozta Kövér László, az Országgyűlés elnöke csütörtökön Nagybecskereken, ahol 

átadta a Boldogasszony Iskolanővérek leánykollégiumának felújított épületét. "A múltunk 

nemcsak kötelez, hanem erőt is ad" - húzta alá a házelnök. Hozzátette: "ezer éves magyar 

múlt áll mögöttünk e tájakon is, amely ezer indokot szolgáltat arra, hogy minden 

megpróbáltatás, minden gyötrelem és aggodalom ellenére, bizakodva tekintsünk a jövőbe". 

 

Kövér László Szabadkán az anyaország támogatásáról biztosította a vajdasági 
magyarságot 
2020. június 11. – MTI, Webrádió, Origo, Hír Tv, Híradó, Pannon RTV, Körkép, Magyar Szó, 

Vajdaság Ma 

Miként az utóbbi tíz évben, úgy az elkövetkező időszakban is számíthat a vajdasági magyarság 

az anyaország támogatására - hangsúlyozta Kövér László, az Országgyűlés elnöke csütörtökön 

Szabadkán. Emlékeztetett arra, hogy a magyar kormány iskolafelújításokkal, gazdasági 

programmal, politikai-diplomáciai segítséggel is igyekezett megkönnyíteni a szülőföldön 

történő boldogulást. Kiemelte: a június 21-i szerbiai választás sorsdöntő a vajdasági 

magyarság számára, ahogyan a korábbi választások is azok voltak. A legfontosabb feladatok 
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https://www.magyarhirlap.hu/kulfold/20200611-az-uj-vilagrendben-fontos-a-keleti-partnerseg
https://webradio.hu/hirek/kulfold/kover-laszlo-europa-addig-marad-onmaga-amig-a-jovo-nemzedekei-is-meg-tudjak-orizni-nemzeti-identitasukat
https://webradio.hu/hirek/kulfold/kover-laszlo-europa-addig-marad-onmaga-amig-a-jovo-nemzedekei-is-meg-tudjak-orizni-nemzeti-identitasukat
https://felvidek.ma/2020/06/igor-matovic-miniszterelnok-penteken-budapestre-latogat/
https://webradio.hu/hirek/kulfold/kover-laszlo-szabadkan-az-anyaorszag-tamogatasarol-biztositotta-a-vajdasagi-magyarsagot
https://webradio.hu/hirek/kulfold/kover-laszlo-szabadkan-az-anyaorszag-tamogatasarol-biztositotta-a-vajdasagi-magyarsagot
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között van most a választás, és arra szólította fel a vajdasági magyarokat, hogy a választás 

napján minél többen menjenek el szavazni, és voksoljanak a Vajdasági Magyar Szövetségre. 

Kövér László beszédében - amelyet a szabadkai Népszínház épülete előtt mondott el - 

elhangzott, hogy az utóbbi napokban, amikor a trianoni békeszerződés aláírásának 100. 

évfordulójáról emlékeztek meg a magyarok, egyebek mellett az is cél volt, hogy egy tágabb, 

közép-európai keretbe helyezve bemutassák: az önazonosság megőrzéséért zajló 

százesztendős törekvés, az itteni magyarok önszerveződése, a nyelv és kultúra megőrzéséért 

zajló küzdelem "nem valaki ellenében, hanem a közös érdekeink jegyében történik." 

 

KDNP: van jövője a Vajdaságban a magyaroknak 
2020. június 11. – MTI, Híradó, Pannon RTV, Lokál 

A vajdasági magyar települések sokat fejlődtek, tudtak élni az elmúlt időszakban a szerbiai és 

a magyarországi támogatási lehetőségekkel, a jövő heti szerbiai választásokon azt kell 

megerősíteniük az itt élőknek, hogy vannak elképzeléseik, van jövője a Vajdaságban a 

magyaroknak - közölte a Kereszténydemokrata Néppárt (KDNP) frakciószóvivője csütörtökön 

telefonon az MTI-vel. Nacsa Lőrinc a szerdán kezdődött vajdasági látogatása során mások 

mellett találkozott Magyarkanizsa és Zenta polgármesterével, illetve több településen - köztük 

Óbecsén - választási fórumokon vett részt. "Arra bíztattam a helyi fiatalokat, hogy vegyenek 

részt a jövő vasárnapi szerbiai általános választásokon, hogy legyen beleszólásuk a 

jövőjükbe". Látható, hogy Magyarország és Szerbia kapcsolata kiváló az utóbbi időkben, ami 

nagyon nagy részben köszönhető a vajdasági magyar közösségnek, ami egyfajta közvetítő- 

vagy hídszerepet tölt be - fejtette ki a KDNP-s politikus. 

  

Szeptember végén rendezhetik meg az elhalasztott helyhatósági választásokat 
2020. június 11. – Krónika, transindex.ro, maszol.ro, Nyugati Jelen 
Szeptember 27-én rendezhetik meg Romániában a koronavírus-járvány miatt elhalasztott 

önkormányzati választásokat – a Mediafax hírügynökség értesülése szerint erről elvi egyezség 

jött létre a kisebbségben kormányzó jobbközép Nemzeti Liberális Párt (PNL) és a legnagyobb 

parlamenti frakcióval rendelkező ellenzéki Szociáldemokrata Párt (PSD) között. A két nagy 

párt csütörtökön közösen terjesztett be törvénytervezetet arról, hogy november elsejéig 

hosszabbítanák meg a polgármesterek és önkormányzati képviselők júniusban lejáró 

mandátumát. A jogszabály tervezete szerint a helyhatósági választások időpontjáról a 

parlamentnek kell majd sarkalatos törvényben döntenie legalább 60 nappal a voksolás előtt. 

 

Elindult az erdélyi lótenyésztést segítő program Magyarországon 
2020. június 11. – MTI, Krónika, hirado.hu, maszol.ro 

Elindult az erdélyi lótenyésztést segítő magyarországi program, amelynek keretében a 

budapesti agrárminiszter négy mént adott át csütörtökön a hortobágyi mátai majorban. A 

méneket erdélyi gazdákhoz szállítják. Nagy István tárcavezető kiemelte: a magyar kormány 

számára kiemelten fontos, hogy a Kárpát-medence hagyományaira építve a magyar 
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https://kronikaonline.ro/kulfold/elindult-az-erdelyi-lotenyesztest-segito-program-magyarorszagon
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lótenyésztés ismét a világ élvonalába kerüljön, ennek jegyében tartozik az agrártárcához hét 

nemzeti ménes. „A szakemberek ezekből választottak ki négy hibátlan, megnyerő küllemű 

mént, amelyek kihelyezésével segítjük az erdélyi lótenyésztést, lótartást, a mezőgazdaság 

fellendítését” – mondta Nagy István. A lovak két Kolozs megyei fogadóállomásra és két 

Hargita megyei tartóhoz kerülnek. 

 

Jogerősen elutasították Beke István szabadon bocsátási kérését  
2020. június 11. – transindex.ro 

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 

tárgyalják másodfokon.  

 

Koronavírus Hargita megyében: újabb öt megbetegedést jegyeztek  
2020. június 11. – maszol.ro, szekelyhon.ro 

Öt új koronavírussal igazolt esetről tájékoztatott a prefektusi hivatal csütörtök déli 

közleménye. Az új fertőzöttekkel együtt 188 az igazolt megbetegedések száma a székelyföldi 

megyében. Az igazolt esetek közül 104-en meggyógyultak, 5 személy elhunyt, 79-et pedig a 

csíkszeredai és a székelyudvarhelyi kórházban ápolnak. Az ötödik elhunytról a prefektusi 

hivatal közleményében annyit tudatott, hogy Maros megyében igazolták nála a vírus 

jelenlétét, és a marosvásárhelyi kórházban hunyt el. A székelyföldi megyében 18-an 

tartózkodnak intézményes karanténban, 1 933-an pedig otthoni elkülönítésben, utóbbiak 

száma 63-mal növekedett az elmúlt 24 órában.  

 

Nehezen indul újra a Gyimesek turizmusa: a vendéglátók egy részének idén a 
túlélés a cél 
2020. június 11. – maszol.ro 

Óvatosak és bizonytalanok a gyimesi vendéglátók, az idegenforgalmi korlátozások részleges 

feloldásait követően alig nyitottak meg a népszerű turisztikai régió szolgáltatói. Egyelőre 

kevés az elérhető szálláshely, és az általában tömegeket vonzó nyári bobpálya sem nyitotta 

meg a kapuit. A vendéglátók az intenzívebb őszi szezonban és a határok mielőbbi 

megnyitásában bíznak leginkább.  

 

RMDSZ: nem kell Bukarestre várni az uniós alapok felhasználásához  
2020. június 11. – maszol.ro 

Döntő kamaraként fogadta el a képviselőház június 10-én azt a törvénytervezetet, amely 

közelebb viszi az önkormányzatokhoz és az állampolgárokhoz az európai uniós alapok 

lehívásának és felhasználásának feltételeit – írta az RMDSZ hírlevele Benedek Zakariásra, a 
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https://itthon.transindex.ro/?hir=60255
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https://www.maszol.ro/index.php/gazdasag/128114-rmdsz-nem-kell-bukarestre-varni-az-unios-alapok-felhasznalasahoz
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szövetség frakcióvezetőjére hivatkozva. A képviselő elmondta, ez a törvénytervezet 

gyakorlatilag decentralizálja az adminisztratív teendők egy részét, és így nem Bukarestet, 

hanem a regionális fejlesztési ügynökségeket és önkormányzatokat ruházzák fel további 

hatáskörökkel.  

 

A kézdivásárhelyi kórház újabb négy alkalmazottja fertőződött meg 
koronavírussal 
2020. június 11. – szekelyhon.ro, transidnex.ro, maszol.ro 

Hatra emelkedett a koronavírussal fertőzött egészségügyi alkalmazottak száma a 

kézdivásárhelyi kórházban. Iulian Todor Kovászna megyei prefektus tájékoztatás szerint 

miután a kórház két sebészénél kimutatták a koronavírust elkezdték a tesztelést, és további 

négy esetben diagnosztizálták a fertőzést. A prefektus szerint eddig mintegy 80 tesztet 

végeztek el, az alkalmazottaktól és a bennfekvő betegektől vettek mintát. Négy kivételével a 

többi teszt negatív volt. 

 

Karanténmentes lehet a Magyarországról Romániába való beutazás, de fordítva 
még nem működik 
2020. június 11. – Krónika 

Nagy esély mutatkozik arra, hogy június 15-étől nem kell majd tizennégy napos házi 

elkülönítésbe vonulniuk azoknak, akik Magyarországról utaznak be Romániába. 

Magyarországra visszatérve azonban még karantén várna rájuk.  

https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/karantenmentes-lehet-a-magyarorszagrol-

romaniaba-valo-beutazas-de-forditva-meg-nem-mukodik 

 

Erdélyből igényelték a legtöbben a külhoniak közül a Köldökzsinór program 
támogatását 
2020. június 11. – maszol.ro 

Továbbra is népszerű a határon túli magyarok körében a Köldökzsinór program, amelynek 

köszönhetően 2018 januárja óta az anyasági támogatás valamint a fiatalok életkezdési 

támogatása, a babakötvény ugyanúgy jár a külhonban születő magyar gyermekek után is. A 

támogatások csaknem kétharmadát a Kárpát-medencében élők vették igénybe, azon belül is 

70 százalékuk Erdélyben, 15 százalékuk a Vajdaságban, 9 százalékuk Kárpátalján, 6 

százalékuk pedig Felvidéken. A Kárpát-medencén kívül több mint 8000 kisbaba után 

folyósították a támogatásokat. A gyermekek 95 százaléka Európában, 5 százaléka a világ más 

tájain született. Összesen 68 országból érkeztek igénylések, a legtöbb Erdélyből és 

Németországból – olvasható a KINCS tájékoztatójában.  

 

A Németországi forrásokat nem vegzálják a román hatóságok 
2020. június 12. – Krónika 

A román sajtó és a politikum érdeklődési körén kívül működik Brassó megyei székhellyel az 

erdélyi szász közösség boldogulását gazdaságfejlesztési programokkal is támogató Saxonia 
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https://szekelyhon.ro/aktualis/a-kezdivasarhelyi-korhaz-ujabb-negy-alkalmazottja-fertozodott-meg-koronavirussal
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Alapítvány. A szociális és gazdasági támogatás céljából létrehozott nonprofit szervezet közel 

három évtizede közvetíti a német kormány költségvetési támogatását, és a Németországban 

élő szász szervezetek adományait az erdélyi szászok irányába. A román sajtóban nem esik szó 

a szervezetről, annak tevékenységéről, működését a román politikusok nem vitatják, szemben 

az erdélyi magyarságnak szánt magyarországi fejlesztési programot lebonyolító Pro 

Economica Alapítvánnyal. Klaus-Harald Sifft, a Saxonia Alapítvány ügyvezető igazgatója a 

Krónikának elmondta, a projekt egy 28 évvel ezelőtt kötött egyezmény alapján fut, amelyet 

azóta nem kellett újratárgyalni. 

 

Kézfogás helyett uszítás 
2020. június 12. – Balogh Levente – Krónika 

A Krónika vezércikke szerint „a jelek szerint a román illetékesek jelentős része pszichózisként 

éli meg a magyarokhoz való viszonyt, nagy Erdély-féltésükben továbbra sem képesek 

feldolgozni, hogy még mindig nem sikerült felszámolniuk közösségünket, és lejáratniuk, 

meggyengíteniük Magyarországot. A helyzet paradoxona az, hogy éppen akkor dúl a 

hisztérikus magyarellenesség, amikor Orbán Viktor magyar kormányfő a trianoni diktátum 

centenáriumán elmondott beszédében ismét baráti jobbot nyújtott a románoknak, felajánlva 

nekik, hogy csatlakozzanak a közép-európai nemzetek érdekérvényesítő együttműködéséhez. 

A jelek szerint azonban Bukarest továbbra sem az egyenlő felek közötti békejobbot, hanem a 

megadást jelző feltartott kezet akarja látni magyar részről. Márpedig olyan körülmények 

között, amikor a románok azok, akik nemet mondanak a régió országai közötti 

együttműködésre, meglehetősen nevetségesen hangzanak azok a bukaresti vádak, hogy a 

békétlenséget a magyarok szítják.”  

  

Berényi József: „Tényleg nem értem, hogy egy gesztusértékű lépésre miért az a 
válasz, hogy berúgjuk az ajtót?!” 
2020. június 11. – Ma7.sk 

Ha valamire jó volt a múlt heti konfliktus, akkor az az, hogy megmutatta, jelen pillanatban 

két erőtér létezik a felvidéki magyar politika számára: van egy Matovič-féle és egy Pellegrini-

féle erőtér – von mérleget a szlovák miniszterelnök Trianon-találkozója után Berényi József, 

aki szerint jó volna, ha lenne harmadik alternatíva is. Az MKP politikusát pártján belüli 

konfliktusairól, valamint Igor Matovič lelepleződéséről, indulatos nyilatkozatairól és 

megenyhüléséről is kérdeztük. Interjú. 

 

Csáky Pál: Nem szabad, hogy a megfelelési kényszer ennyire eluralkodjon 
rajtunk 
2020. június 11. – Ma7.sk 

„Nem örül az ember neki, de azok, akik az elmúlt években azt mondogatták, hogy a szlovák 

társadalomból eltűnt a magyarellenesség, most kaptak egy újabb leckét” – vélekedik a szlovák 

sajtó múlt heti hisztériájáról Csáky Pál, aki elismeri, az MKP memoranduma ugyan rögtönzés 
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https://ma7.sk/aktualis/berenyi-jozsef-tenyleg-nem-ertem-hogy-egy-gesztuserteku-lepesre-miert-az-a-valasz-hogy
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volt, de szerinte sokak számára csupán ez tette lehetővé, hogy tiszta lélekkel tudjanak eleget 

tenni a miniszterelnök meghívásának. Interjú. 

 

Berényi már hetekkel ezelőtt közölte az MKP ügyvivő elnökségével kilépési 
szándékát 
2020. június 11. – Ma7.sk, bumm.sk, Új Szó, Körkép 

Pozsonyban találkoztak ma a Magyar Közösség Pártja és az Összefogás képviselői. A 

tárgyalóasztalnál ott ült Berényi József is, akiről a találkozó után kiderült, kilépett az MKP 

ügyvivő elnökségéből. Telefonon értük utol Berényi Józsefet, de a politikus nem kívánta 

kommentálni az értesülést, kilépésének megerősítésére sem volt hajlandó. Berényi után Őry 

Pétert kerestük meg. Az ügyvivő elnökség vezetője megerősítette Berényi döntését, de 

közölte: Nem érte őket meglepetésként a kilépés híre, hiszen Berényi már hetekkel korábban 

jelezte, a továbbiakban nem kíván részt venni az elnökség munkájában. Őry Péter 

kihangsúlyozta, Berényi József munkájára a párt továbbra is igényt tart, sőt, kiemelte szükség 

is van Berényi József segítségére és politikai tapasztalataira. 

 

II. Rákóczi Ferenc mozgalmát hitéért és Európáért vezette 
2020. június 11. – Felvidék Ma 

Az idei II. Rákóczi Ferenc-emlékév alkalmából 2020. június 10-én a lévai Reviczky Házban 

került sor a Reviczky Társulás berkein belül működő Léva és vidéke helytörténeti szakosztály 

immár 109. helytörténeti előadására, melynek témája „II. Rákóczi Ferenc, az ember” volt. Ez 

volt a szakosztály első találkozási alkalma a koronavírus okozta kényszerszünetet követően. 

Az előadót, Kun Ferenczet, a Rákóczi Szövetség alelnökét és a szép számban megjelent 

érdeklődő közönséget Müller Péter, a Reviczky Társulás Léva és vidéke helytörténeti 

szakosztályának vezetője köszöntötte. Ezt követően az előadó lebilincselő módon mutatta be 

II. Rákóczi Ferenc életútját.  

 

Új erőre kaphat a magyar–szlovák kapcsolat a budapesti találkozó után 
2020. június 11. – hirado.hu, Körkép 

A hagyományos prágai látogatás után Budapestre utazik az új szlovák kormányfő. Orbán 

Viktor és Igor Matovič pénteki találkozójának jelentőségéről, valamint a szlovákiai politikai 

folyamatokról Faragó Csaba, a Századvég Alapítvány külügyi vezetője nyilatkozott a 

hirado.hu-nak. „Érthető módon minden új szlovák kormányfő először Prágába látogat el. 

Ebből látszik, hogy mekkora értéke van a második külföldi látogatásnak” – hangsúlyozza 

Orbán Viktor és Igor Matovič pénteki találkozójának jelentőségét a Századvég Alapítvány 

külügyi vezetője. Faragó Csaba arra számít, hogy „folytatódhat a gesztusok gyakorlása a 

szavak szintjén, és akár magyar nemzetiségű politikusok is bekerülhetnek a delegációba, 

amely szintén jelzésértékű lehet.” 
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https://ma7.sk/aktualis/berenyi-mar-hetekkel-ezelott-kozolte-az-mkp-ugyvivo-elnoksegevel-kilepesi-szandekat
https://ma7.sk/aktualis/berenyi-mar-hetekkel-ezelott-kozolte-az-mkp-ugyvivo-elnoksegevel-kilepesi-szandekat
https://felvidek.ma/2020/06/ii-rakoczi-ferenc-mozgalmat-hiteert-es-europaert-vezette/
https://korkep.sk/cikkek/kulugyek/2020/06/11/uj-erore-kaphat-a-magyar-szlovak-kapcsolat-a-budapesti-talalkozo-utan/
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Nagybecskerek: Átadták a megújult, egykori zárda épületét 
2020. június 12. – Vajdaság MA 

Ünnepélyes keretek között csütörtökön átadták Nagybecskereken a Boldogasszony 

Iskolanővérek Kollégiumát, amelyet teljes egészében a magyar kormány támogatásával 

újítottak fel. Az épület átadásának ünnepségén a szalagot Kövér László, a Magyar 

Országgyűlés elnöke és Pásztor István, a VMSZ elnöke vágta át. A felújított kollégiumot 

Pastyik László, a nagybecskereki egyházmegye általános helynöke áldotta meg. 

 

Optimizmussal a jövő felé 
2020.június 12. – Magyar Szó  

Az önkormányzati választásokon a helyi két magyar párt, a VMSZ és a VMDP teljes 

egyetértésben, közös listával indul.  A kampány során a pártaktivisták meglátogatják a 

magyar családokat és elmondják nekik, mit tettünk az elmúlt négy évben, és mi az, amit tenni 

szeretnénk a következő négy évben. Mi itt a piacon még közvetlenebb módon kerülhetünk 

kapcsolatba az emberekkel. Elsősorban elmondjuk nekik a terveinket, eddigi 

eredményeinket. Másodsorban pedig meghallgatjuk az ő véleményüket, gondjaikat, 

panaszaikat. Egy életerős közösségről van szó. Nagyon pozitív tapasztalaink vannak eddig, 

aminek nagyon örülök. A helyi magyarság optimizmussal néz a jövő felé, bíz bennünk és 

érvényesítő erőnkben – emelte ki Pásztor Róbert, a közös jelöltlista vezetője. 

 

Zenta: Erős közösségnek erős képviselet kell 
2020. június 11. – Vajdaság MA, Pannon RTV 

Nacsa Lőrinc országgyűlési képviselő, az Ifjúsági Kereszténydemokrata Szövetség elnöke volt 

a Vajdasági Magyar Szövetség Ifjúsági Fórumának vendége ma délután Zentán, a BeeHome 

Közösségi Házban, ahol a képviselő Kiss Nándor, a VMSZ Ifjúsági Fórumának elnökének 

kérdéseire válaszolva beszélt a küszöbön álló választások jelentőségéről, a fiatalok közéleti 

szerepvállalásának fontosságáról, valamint számos egyéb kérdésről is. 

 

Leonyid Kravcsuk: a Beregszászi járásban nincs szeparatizmus és soha nem is 
lesz 
2020. június 11. – karpat.in.ua 

A Beregszászi járásban soha nem merült fel a szeparatizmus vagy a nyelv kérdése a szovjet 

időszakban, ezért a probléma forrását nem Beregszászban, hanem Budapesten kell keresni – 

jelentette ki Leonyid Kravcsuk, a független Ukrajna első elnöke a TSZN televízió csütörtök 

esti műsorában. A volt elnök elmondta, hogy szerinte a „beregszászi konfliktushelyzetet” meg 

kell beszélni, de ott nincs szó szeparatizmusról. Mint emlékeztetett rá, a szovjet időszakban is 

sokszor megfordult Beregszászon, de soha nem tapasztalta, hogy felvetődött volna az 

úgynevezett – szerinte helytelenül használt – szeparatizmus vagy a nyelv kérdése.  
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https://www.vajma.info/cikk/vajdasag/25206/Nagybecskerek-Atadtak-a-megujult-egykori-zarda-epuletet.html
https://www.magyarszo.rs/hu/4324/vajdasag_temerin/221305/Optimizmussal-a-j%C3%B6v%C5%91-fel%C3%A9.htm
https://www.vajma.info/cikk/vajdasag/25204/Zenta-Eros-kozossegnek-eros-kepviselet-kell.html
http://politic.karpat.in.ua/?p=6881&lang=hu
http://politic.karpat.in.ua/?p=6881&lang=hu
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Az új Beregszászi járás létrehozásánál nem játszanak szerepet etnikai 
szempontok – kárpátaljai kormányzó 
2020. június 11. – karpat.in.ua 

A járások kialakítása állami, nem megyei szintű hatáskör, létrehozásukkor a nemzetiségi 

összetétel kérdése nem játszik szerepet, csak az állam és az ukrán állampolgárok érdekei, így 

az új Beregszászi járás is megfelel minden követelménynek – jelentette ki Olekszij Petrov, a 

Kárpátalja Megyei Állami Közigazgatási Hivatal elnöke egy csütörtöki sajtókonferencián, 

amiről maga számolt be Facebook-oldalán. A közigazgatási-területi reform során kibővítendő 

Beregszászi járás nagy ukrajnai és nemzetközi visszhangot kiváltott ügyével kapcsolatos 

újságírói kérdésre válaszolva a kárpátaljai kormányzó kifejtette: a járások létrehozása 

államhatalmi hatáskörbe tartozik, nem megyei szintű feladat. 

 

 

Elektronikus sajtó 

 

  

Határok nélkül 

2020. június 11. – Kossuth Rádió 

 

A Délvidékre látogatott Kövér László házelnök, hogy támogassa a Vajdasági Magyar Szövetség 

választási kampányát. Először Horgoson megtekintette a romos Kárász kastélyt, majd 

Szabadkán a Közép európaiság a 21. században címmel tartott összejövetelen vett részt. Az ezt 

követő sajtótájékoztatót tudósítónk is részt vett. 

  

A romániai közoktatásban a héten zárul a tanév, és máris készülnek  a következő iskolaévre. A 

Gerhardinum Római Katolikus Teológiai Líceumban, amely magyar szempontból Temes 

megye második legnagyobb iskolája, ősszel az intézményépítés új szakaszába lépnek: beindul 

a magyar ötödik osztály is.  Az iskola igazgatóját, Kocsik Zoltánt kérdeztük a fejleményekről. 

  

 A nagybecskereki Szathmáry Karolina Leánykollégiumban a nevelők gondoltak egyet, és 

virtuálisan elballagtatták a végzős lányokat. Ebben a tanintézményben, ugyanúgy mint a 

muzslyai Emmausz Fiúkollégiumban, várják a leendő középiskolásokat.  

  

A délvidéki magyarok országos kisebbségi önkormányzata évről évre kampányt szervez, hogy 

arra buzdítsa a fiatalokat, hogy maradjanak a Vajdaságban és hazai felsőoktatási 

intézményekben tanuljanak. Az idei kampányba bevonták a délvidéki magyar egyetemistákat 

is egy videó-pályázat révén: arra kérték őket, hogy a kisfilmek segítségével üzenjenek a 

http://politic.karpat.in.ua/?p=6841&lang=hu
http://politic.karpat.in.ua/?p=6841&lang=hu
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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fiatalabb generációk tagjainak. A pályázatról De Negri Ibolyát, az MNT oktatási felelősét és a 

díjazott fiatalokat kértük mikrofon elé. 

 

Lassan újra indul az élet a színházak háza táján - ha nem is a megszokott módon, de ahhoz 

már kicsit hasonlóan. Folytatódhatnak a félbemaradt próbák, készülhetnek új bemutatóra, 

amely időpontja egyelőre bizonytalan. A nyári szabadtéri előadások  - a hosszú szünet után - 

nagy lehetőségekkel kecsegtetnek. A következő percekben Aradról, Nagyváradról és 

Nagybecskerekről nyújtunk helyzetképet. 

  

A tervezettnél jóval szűkebb körben, de méltó módon emlékeztek meg a Csemadok örökös 

tiszteletbeli elnöke, Fábry Zoltán halálának 50. évfordulójáról az író sírjánál és stószi 

szülőházánál. De ki is volt Fábry Zoltán, akinek a személyét a szocializmusban idealizálták, a 

89-es rendszerváltoztatás után pedig igyekeztek elfelejteni? Köteles Lászlóval, a Csemadok 

alelnökével beszélgetettünk. 

 


