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Nyomtatott és online sajtó 
 

Orbán: magyarok és szlovákok együtt akarnak sikeresek lenni 
2020. június 12. – MTI, kormany.hu, Híradó, Magyar Hírlap,  Magyar Nemzet, Origo, 

Demokrata,  PestiSrácok, Promenád, Hír Tv, Lokál, Ma7.sk, Felvidék Ma, bumm.sk, Körkép, 

Vajdaság MA, Pannon RTV 

Magyarország és Szlovákia polgárai kölcsönös tiszteletet akarnak, együtt akarnak működni, 

vagyis együtt szeretnének sikeresek lenni - hangoztatta Orbán Viktor miniszterelnök 

pénteken Budapesten, miután hivatalában fogadta Igor Matovic szlovák kormányfőt. A 

tárgyalás után tartott közös nemzetközi sajtótájékoztatón Orbán Viktor megköszönte szlovák 

kollégájának többek között a felvidéki magyaroknak küldött üzeneteit és gesztusait, valamint 

a koronavírus-járvány alatt kialakított együttműködést. Szintén köszönetet mondott azért, 

hogy a kormányprogramot magyar nyelvre is lefordították Szlovákiában. Közölte azt is, hogy 

Magyarország büszke az itt élő szlovák közösségre, amely nagyszerű teljesítmény mutat, 

költségvetési támogatása pedig 2010 óta a négyszeresére nőtt. Megjegyezte, éppen a 

parlament előtt fekszik egy olyan törvényjavaslat, amely a magyarországi szlovákok által 

használt iskolák épületét a közösség tulajdonába adja. 

 

Matovič: A cél az, hogy egyenjogúak legyenek a Szlovákiában élő magyarok 
2020. június 12. – Felvidék Ma 

A cél az, hogy a szlovákiai magyarok teljesen egyenjogú polgároknak érezzék magukat 

Szlovákiában – hangoztatta Igor Matovič szlovák miniszterelnök Budapesten pénteken, 

miután munkamegbeszélést folytatott Orbán Viktor kormányfővel. Kijelentette: Szlovákia 

régióit attól függetlenül fogják fejleszteni, hogy kik élnek ott. Hozzátette: azt szeretné, hogy 

mindenki saját anyanyelvére taníthassa gyermekeit, és ne kelljen félnie attól, hogy emiatt 

később hátrányt szenvednek a fiatalok. Természetes, hogy Magyarországot érdekli, milyen a 

szlovákiai magyarok helyzete, miként élnek – jegyezte meg. A szlovák kormányfő többször is 

kiemelte: Trianon után száz évvel az az álláspontja, hogy a múltat nem ők írták, de a jövő a 

kezükben van. A történelmet megváltoztatni nem lehet – mondta Igor Matovič, hozzátéve: 

azért tárgyalt a magyar miniszterelnökkel, hogy előre tekintsenek. 

 

Kuleba: Nem módosítják az oktatási törvényt a magyarok miatt 
2020. június 12. – Híradó, Magyar Hírlap, Magyar Nemzet, Demokrata, Hír TV, 888, HVG, 

Index, karpat.in.ua, Kárpátalja, karpatalja.ma,  

Nem fognak változtatni Az oktatásról szóló törvényen a magyar partnerek kérésére – 

biztosított az 1+1 tévécsatorna Jog a hatalomra című műsorában Dmitro Kuleba ukrán 

külügyminiszter, akit az Ukrajinszka Pravda idéz. „Elutasítjuk magyar partnereink bármilyen 

igényét Az oktatásról szóló törvény további módosításával kapcsolatban. Nem változtatjuk 

meg az oktatási törvényben lefektetett alapelveket, hogy valaki kedvére tegyünk. Hazánkban 

egyetlen államnyelv van” – jelentette ki a tárcavezető. Kuleba egyben arról biztosított, hogy 
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magyarországi látogatásának célja a két ország közötti kapcsolatok helyreállítása, valamint a 

Magyarország által blokkolt NATO–Ukrajna Bizottság üléseinek feloldása volt. 

 

Szijjártó: a magyar kormány kiáll a kárpátaljai magyarok mellett 
2020. június 12. – MTI, kormany.hu, Híradó,  PestiSrácok, Magyar Nemzet, Magyar Hírlap, 

Hír Tv, Lokál, karpat.,in.ua, Kárpátalja 

A magyar kormány mindig ki fog állni a kárpátaljai magyarok mellett - emelte ki a 

külgazdasági és külügyminiszter pénteken a Facebook-oldalán. Szijjártó Péter azt írta: 

Dmitro Kuleba ukrán miniszterelnök-helyettessel legutóbbi budapesti látogatásakor korrekt 

tárgyalást folytattak, baráti hangnemben. Akkor is elmondta neki, hogy csak abban az 

esetben vonjuk vissza a miniszteri szintű NATO-Ukrajna ülések vétózását, ha a Kárpátalján 

élő magyarok visszakapják korábban elvett, az anyanyelvi oktatáshoz fűződő jogaikat. "A 

párbeszédre természetesen továbbra is készen állunk, várjuk a gazdasági, oktatási és 

kisebbségi vegyes bizottságok üléseit és reméljük, hogy közösen megoldásokat találunk a 

fennálló vitás kérdésekre" - fogalmazott Szijjártó Péter. 

 

Tovább blokkolja Kijev NATO-tagságát a kormány, csak akkor lesz változás, ha 
visszavonják az oktatási törvényt 
2020. június 13. – 168 óra, HVG, Index, Népszava  

Mindaddig fenntartjuk a miniszteri szintű NATO–Ukrajna ülések vétózását, ameddig a 

kárpátaljai magyarság vissza nem kapja korábban elvett jogait – közölte a 168 Óra 

érdeklődésére a Miniszterelnökség nemzetpolitikai államtitkára. Potápi Árpádot azután 

kerestük meg, miután kiderült, nem várható érdemi korrekció a sokat vitatott ukrán oktatási 

törvény ügyében. A kijevi kormány külügyminisztere egy pénteki tévéinterjúban azt mondta, 

nem fog további változtatásokat végrehajtani a 2017-ben elfogadott rendelkezésen a 

Magyarországgal való kompromisszum kedvéért. Dmitro Kuleba ugyanakkor jelezte, a 

Velencei Bizottság által javasolt módosítások megtörténtek. A nemzetpolitikai államtitkár 

szerint a kárpátaljai magyarság jelenleg a legnehezebb helyzetben lévő nemzetrész, nemcsak 

a nehéz ukrajnai gazdasági helyzet miatt, hanem mert olyan jogsértések érték, amelyek 

egyetlen másik nemzetrészt sem. „Elfogadhatatlan, hogy egy nemzeti kisebbséget 

megfosszanak az anyanyelvi oktatáshoz való jogától, ez gyakorlatilag a nemzeti közösség 

ellehetetlenítése.” – fogalmazott Potápi Árpád. 

 

Az RMDSZ üdvözli, hogy az amerikai külügyi jelentés is foglalkozik a 
temetőgyalázással 
2020. június 12. – MTI, Krónika, transindex.ro, maszol.ro 

A Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) közleményben üdvözölte pénteken, hogy 

az Amerikai Egyesült Államok külügyminisztériumának vallásszabadságról szóló éves 

jelentése - a Romániáról szóló részben - az úzvölgyi katonatemető ügyére is kitér. A jelentés 

negatív példaként említi a dormánfalvi polgármester temetőgyalázását, a "legionárius" 

megnyilvánulásokat a temetőben, és rámutat arra, hogy a dormánfalvi polgármester román 
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katonák tiszteletére állított emlékműveket a magyar katonák sírjai fölé. Az amerikai külügy 

sérelmezi az egyházi javak, ingatlanok visszaszolgáltatásának lassú ütemét is. Tételesen említi 

a gyulafehérvári Batthyáneum könyvtár visszaigénylésének bírósági úton való 

ellehetetlenítését, valamint a római katolikus, református és evangélikus-lutheránus 

egyházak restitúciós kérelmeinek elutasítását, különböző ürügyekre hivatkozva. Az RMDSZ 

közleménye felidézte: a szövetség tavaly több nemzetközi fórumon emelt szót a 

temetőgyalázás ellen, amelyről Kelemen Hunor személyesen tájékoztatta az amerikai 

külügyminisztérium egyik Romániába utazó képviselőjét is.  

 

Illés Boglárka: fontos, hogy a fiatalok a szülőföldjükön akarjanak boldogulni 
2020. június 12. –MTI, Demokrata, Magyar Hírlap, Magyar Nemzet,  Hír Tv, Vajdaság MA 

Nagyon fontos, hogy minél több fiatal döntsön úgy, hogy a szülőföldjén szeretne boldogulni - 

hangsúlyozta Illés Boglárka, a Fidelitas elnöke vajdasági körútjának első állomását követően 

az MTI-nek telefonon. Mint mondta, a Fidelitas és a Vajdasági Magyar Szövetség (VMSZ) 

ifjúsági szervezetének meghívására érkezett a Vajdaságba, a két szervezet között régóta jó az 

együttműködés. "Nekünk célunk és feladatunk, hogy ezt az együttműködést minden szinten 

erősítsük" - húzta alá. Kiemelte, hogy a körút során fiatalokkal beszélgetnek az elmúlt időszak 

eredményeiről és a jövőbeli tervekről. "Ha megnézzük, hogy milyen programok azok, amelyek 

elősegítik a fiatalok szülőföldön maradását és szülőföldön való boldogulását itt a 

Vajdaságban, akkor látjuk, hogy van gazdaságfejlesztés, gazdaságélénkítés, vállalkozás 

alapításához történő hozzájárulás, támogatás a mezőgazdaság vagy a turizmus területén, 

házvásárlási támogatás. Emellett pedig az is fontos, hogy a fiatalok között jó legyen az 

együttműködés, és minél több fiatal döntsön úgy, hogy a szülőföldjén szeretne boldogulni" - 

részletezte Illés Boglárka. 

 

Esterházy-emlékünnepséget tartottak Csehországban 
2020. június 13. – MTI, Magyar Hírlap, Demokrata, Felvidék.ma 

Esterházy Jánosra, a felvidéki magyarság két világháború közötti, illetve második világháború 

alatti vezető politikusára emlékeztek szombaton a morvaországi Olmützben és Mírovban 

csehországi, szlovákiai és magyarországi magyarok. A megemlékezésen Boros Miklós, 

Magyarország prágai nagykövete is megjelent. Az idén 23. alkalommal megtartott 

emlékünnepséget a Cseh- és Morvaországi Magyarok Szövetségének ostravai egyesülete, 

valamint a helyi önkormányzati szervek közösen rendezték. Az ünnepség Olmützben 

(Olomouc) kezdődött, ahol a Szent Vencel-katedrálisban szentmisét mutattak be Esterházy 

János tiszteletére. Ezt Balga Zoltán prágai magyar plébános celebrálta, aki prédikációjában 

rámutatott: Esterházy megértette Isten hívó szavát, és egész életében hűen szolgálta hitét és 

népét. Hangsúlyozta, hogy Esterházy János élete példa lehet a mai generációk számára. 

Felszólította a híveket, hogy imádkozzanak Esterházyért, akinek boldoggá avatási pere tavaly 

márciusban kezdődött meg. 
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Újabb szakaszra szerződtek Biharban: az észak-erdélyi autópálya eredeti terv 
szerinti megépítését ígéri a kormányfő 
2020. június 12. – Krónika, maszol.ro, Bihari Napló 

A kormánynak legfontosabb prioritása az infrastruktúra fejlesztése, ezért elkülönítenek pénzt 

arra, hogy az észak-erdélyi autópályát „az eredeti elképzelés szerint” építsék meg – jelentette 

ki pénteken a Bihar megyei látogatáson lévő Ludovic Orban miniszterelnök. Meglátása 

szerint a Szociáldemokrata Párt (PSD) „képtelen volt” arra, hogy megoldja az észak-erdélyi 

autópálya építésének problémáját. Hozzátette: az elmúlt években több olyan cég is volt, amely 

„nem tudni, miképpen kapta meg a munkát, felvette az előleget, összecsomagolt és elment”. A 

miniszterelnök a közlekedési miniszterrel együtt részt vett pénteken a Brassó-Nagyvárad 

autópálya Bisztraterebes és Bihar közötti, közel 30 kilométeres szakasza tervezési és 

kivitelezési szerződésének aláírásán.  

 

Szenátusi igen a helyi tisztségviselők mandátumának meghosszabbítására 
2020. június 12. – Krónika, transindex.ro, maszol.ro 

Első házként megszavazta pénteken a szenátus a helyi választott tisztségviselők 

mandátumának meghosszabbításáról szóló törvénytervezetet. A törvényjavaslatot 100 

szenátor támogatta, 28-an tartózkodtak a voksoláskor. A Marcel Ciolacu és Alfred Simonis 

(Szociáldemokrata Párt), Florin Roman (Nemzeti Liberális Párt), valamint Călin Popescu-

Tăriceanu (Liberálisok és Demokraták Szövetsége) által kezdeményezett törvénytervezet 

értelmében 2020. november 1-jéig meghosszabbítják a polgármesterek, megyei 

tanácselnökök, valamint a helyi és megyei tanácsok tagjainak mandátumát. A törvényjavaslat 

azt is előírja, hogy a 2020-as helyhatósági választások időpontjáról a parlament dönt 

sarkalatos törvénnyel, legalább 60 nappal a szavazás napja előtt. A képviselőház plénuma 

hétfő délben kezdődő ülésén szavaz a jogszabályjavaslatról. 

 

Két tévécsatornát ismét magyarellenes nyilatkozatok miatt büntettek meg, 
amelyeknek Johannis kijelentése adott alapot  
2020. június 12. – tranisndex.ro, Krónika 

Az Országos Audiovizuális Tanács (CNA) 2020. június 10-i döntése értelmében a B1 TV és a 

Realitatea Plus csatorna három-három adása miatt kapott büntetést. A fejenként 10.000 lejes 

büntetések Johannis elnök április 29-i magyarellenes kijelentéseihez kapcsolhatóak – 

tájékoztat sajtóközleményben a Mikó Imre Jogvédelmi Szolgálat, akik az aznapi műsorok 

miatt tettek feljelentéseket. Ilyen műsor volt például a Silviu Mănăstire vezette Dosar de 

politician című, illetve a Mădălina Dobrovolschi-féle Legile Puterii műsor.  

 

Felütötte fejét a koronavírus a székelyudvarhelyi polgármesteri hivatalban 
2020. június 12. – transindex.ro, maszol.ro, szekelyhon.ro 

Székelyudvarhely Polgármesteri Hivatalának sajtóirodája közleményben tájékoztat arról, 

hogy egy személy, aki a hivatal épületében teljesített szolgálatot Covid-19 pozitív lett. Az illető 

családi vonalon keresztül került koronavírusos személlyel kapcsolatba, ezt követően tesztelték 
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le, a családdal együtt, de csak az ő tesztje lett pozitív a fertőzésre. “Ezt követően a Megyei 

Közegészségügyi Igazgatóság munkatársainak segítségével gyorsan sikerült letesztelni az 

érintett személy közvetlen munkatársait is, és péntek délutánra kiderült: mindenki esetében 

negatív a teszteredmény, így egyelőre csak elszigetelt esetről van szó” – áll a 

sajtóközleményben.  

 

Csoma Botond: bomlasztani próbálta a magyargorbói magyar közösséget az 
MPP politikusa  
2020. június 12. – maszol.ro 

Megpróbálta lebeszélni Kerekes Emőkét, Magyargorbó jelenlegi RMDSZ-es alpolgármesterét 

Keizer Róbert, a Magyar Polgári Párt politikusa arról, hogy elvállalja a kalotaszegi községben 

a polgármesterjelöltséget a szövetség színeiben az idei helyhatósági választásokon – állítja 

Csoma Botond parlamenti képviselő, az RMDSZ Kolozs megyei szervezetének elnöke. Az ügy 

érdekessége, hogy Keizer 2016-ban az RMDSZ listáján jutott be a megyei tanácsba. Igaz, 

néhány hónapja lemondott önkormányzati képviselői mandátumáról – a minap viszont 

Magyargorbó nemzeti liberális párti (PNL-s) polgármestere, Gheorghe Lucian Broaina 

kinevezte személyes tanácsadójának.  

 

Egyesületet hoznak létre a székelyföldi zöldség- és gyümölcstermelők  
2020. június 12. – maszol.ro 

Egyesületet hoznak létre a Hargita megyében zöldség- és gyümölcstermesztéssel foglalkozó 

családi vállalkozások. Cél a helyi termelők életképességének növelése, a helyi termékek 

népszerűsítése, a szakmai együttműködés szorgalmazása. A Székely Gazdaszervezetek 

Egyesülete csütörtökön szervezett beszélgetést a témában. A résztvevő termelők 

megállapodtak egy egyesület létrehozásában, valamint előrevetítették egy gazdasági társulás 

megalapítását is.  

 

Látványosan halad az új baptista óvoda építése 
2020. június 12. – Bihari Napló 

Új óvoda építésébe kezdett a Nagyvárad-Belvárosi Baptista Gyülekezet. Jelenleg már 

elkészült az alagsor és az emelet, a födém lehelyezése után pedig nekifognak a második 

emeletnek is – nyilatkozta Budai Lajos Dániel, a Nagyvárad-Belvárosi Baptista Gyülekezet 

lelkipásztora. „Ha a Jóisten megsegít, a gyerekek év végére beköltözhetnek” – tette hozzá. 

Amint tető alá kerül az épület, nekikezdenek a belső munkálatoknak is, részben pedig az 

udvarrendezés, lefolyóelvezetés is megkezdődött. Rendelkeznek a szükséges engedélyekkel, 

ugyanakkor a magyar kormány támogatását is megkapták – mondta. 

 

Újjászületett a védőnői tevékenység Csíkszeredában 
2020. június 12. – szekelyhon.ro 

Hiánypótló szolgáltatás vált elérhetővé Csíkszeredában, ahol az önkormányzat 

alkalmazásában egy szülésznő kezdte el nemrég védőnői tevékenységét. A járványhelyzet 
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https://www.maszol.ro/index.php/belfold/128122-csoma-botond-bomlasztani-probalta-a-magyargorboi-magyar-kozosseget-az-mpp-politikusa
https://www.maszol.ro/index.php/belfold/128122-csoma-botond-bomlasztani-probalta-a-magyargorboi-magyar-kozosseget-az-mpp-politikusa
https://www.maszol.ro/index.php/gazdasag/128176-egyesuletet-hoznak-letre-a-szekelyfoldi-zoldseg-es-gyumolcstermel-k
https://www.erdon.ro/kozelet/helyi-kozelet/latvanyosan-halad-az-uj-baptista-ovoda-epitese-2908842/
https://szekelyhon.ro/aktualis/ujjaszuletett-a-vedonoi-tevekenyseg-csikszeredaban
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miatt egyelőre csak otthonlátogatásra van lehetősége, de a tervek szerint hamarosan 

fogadóórákat is tart majd a háziorvosi ügyeleti központban. 

 

Tizenhét európai államból, köztük Magyarországról válik karanténmentessé a 
beutazás Romániába 
2020. június 13. – Krónika, maszol.ro 

Jóváhagyta az országos katasztrófavédelmi felügyelőség szombaton azoknak az európai 

országoknak a listáját, ahonnan június 15-étől kezdődően intézményes karantén vagy lakhelyi 

elkülönítés nélkül utazhatnak be a román állampolgárok. A Magyarországról érkezőknek sem 

kell hétfőtől vesztegzárba vonulniuk, a visszaútjukat azonban ajánlott jól megtervezniük. 

 

Októberben szervezik meg a Fehér Megyei Magyar Napokat, addig online 
ünnepelnek  
2020. június 13. – maszol.ro 

Október 1–4. között szervezik meg „élőben” az idei Fehér Megyei Magyar Napokat, addig 

online tekintenek vissza az elmúlt évek kiadásaira. A kialakult járványhelyzet miatt őszre 

halasztották a rendezvénysorozatot, ám addig is meglepetésekkel készülnek Fehér megye 

magyar közösségének. Ezekben a napokban Facebook-oldalukon online tekintenek vissza az 

elmúlt évek élményeire.  

 

Pásztor Sándor: „Folyamatosan támogatjuk a magyar történelmi egyházainkat” 
2020. június 13. – Bihari Napló 

A Bihar Megyei Tanács az utóbbi években több alkalommal is célirányos támogatást 

biztosított a magyar történelmi egyházaknak. Legutóbb a júniusi rendkívüli közgyűlésen 

különítettek el pénzt erre a célra. Pásztor Sándor, a Bihar Megyei Tanács RMDSZ-es elnökét 

az egyházak támogatásának fontosságáról kérdezték. 

 

Zatykó Gyula: Új szintet lépett a magyarellenesség 
2020. június 13. – Bihari Napló 

Közös faültetési akciót szervez az Erdélyi Magyar Néppárt nagyváradi szervezete és az 

Érmelléki Gazdák Egyesülete, hogy felhívja a figyelmet a Sebes-Körös és Nagyvárad 

természeti értékeire, a környezetvédelemre, valamint a környezettudatosságra – mondta el a 

Bihari Naplónak adott interjúban Zatykó Gyula polgármesteri tanácsadó. A faültetésre a 

Sebes-Körös jobb partján kerül sor, az eseményen előzetes regisztrációval bárki részt vehet. 

 

Homályos védelmi utalás Magyarországra 
2020. június 15. – Krónika 

Éles reagálást váltott ki Moszkva részéről a parlamenti elfogadás előtt álló román védelmi 

stratégia, amely gyakorlatilag ellenségként határozza meg Oroszországot. Bár 

Magyarországot nem nevesíti, a dokumentum szerint veszélyt látnak az „illiberális 
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https://kronikaonline.ro/belfold/tizenhet-europai-allambol-koztuk-magyarorszagrol-valik-karantenmentesse-a-beutazas-romaniaba
https://kronikaonline.ro/belfold/tizenhet-europai-allambol-koztuk-magyarorszagrol-valik-karantenmentesse-a-beutazas-romaniaba
https://www.maszol.ro/index.php/tarsadalom/128223-oktoberben-szervezik-meg-a-feher-megyei-magyar-napokat-addig-online-unnepelnek
https://www.maszol.ro/index.php/tarsadalom/128223-oktoberben-szervezik-meg-a-feher-megyei-magyar-napokat-addig-online-unnepelnek
https://www.erdon.ro/kozelet/helyi-kozelet/pasztor-sandor-folyamatosan-tamogatjuk-a-magyar-tortenelmi-egyhazainkat-2910249/
https://www.erdon.ro/kozelet/helyi-kozelet/zatyko-gyula-uj-szintet-lepett-a-magyarellenesseg-2910207/
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demokráciában”. Barabás T. János elemző úgy véli, a homályos megfogalmazás 

visszaélésekre ad lehetőséget.   

 

Közéleti újrakezdést szeretnének Székelyudvarhelyen 
2020. június 15. – Krónika 

Közel száz fajsúlyos székelyudvarhelyi személyiség – vállalkozók, orvosok, ügyvédek, civil 

aktivisták, művészek, lelkészek – csatlakozott eddig ahhoz a helyi mozgalomhoz, amely 

legalább négy évre száműzné a székelyudvarhelyi közéletből az elmúlt két évtizedben 

állandósult politikai belharcokat. Azt is szeretné elérni, hogy a közélet főszereplői új 

társadalmi egyezség mentén mindent a város szellemi és gazdasági fejlődésének rendeljenek 

alá. A Komoróczy Zsolt és Geréb László által elindított civil kezdeményezés célja, hogy közös 

asztalhoz ültessék a politikai pártok képviselőit az együttműködés érdekében. 

 

Várják az adományokat az Összetartozás zászlajához 
2020. június 12. – Ma7.sk 

A kalondai Pro Kalondiensis Polgári Társulás június 11-én, a helyi Palóc Múzeumban 

szervezte meg első zászlóanya találkozóját, mely egy új kezdeményezéshez, az Összetartozás 

zászlajának elkészítéséhez kapcsolódik. A közös összejövetelekre olyan, főként hölgy 

adományozókat várnak, akik egy-egy számukra kedves, értékes szövetdarabbal járulnak 

hozzá a lobogó megvarrásához. Két keréken érkezett az első adományozó Kalondára. A gútai 

Zsélyi Zoltán a Magyar Asszonyok Ligájának hozzájárulását kézbesítette, s a nemes cél 

érdekében közel 200 km-t tekert kerékpárján. De rajta kívül is érkeztek szép számmal 

ajándékozók, akik őseik hagyatékát szánták a lobogóra, s vele együtt a szövetdarab történetét 

is közreadták. 

 

Lesz-e önálló magyar politika a Felvidéken? Bárdos Gyula és Sólymos László a 
Nézőpontban 
2020. június 12. – Ma7.sk 

Tisztújítás előtt a Magyar Közösség Pártja, tisztújítás után a Most-Híd. Harminc évvel a 

rendszerváltás után először nincs a magyarságot felvállaló politikai képviselet a szlovák 

parlamentben. Bárdos Gyula és Sólymos László - két politikus, aki a maga pártjában a 

parlamenti választások előtt minden tőle telhetőt megtett, hogy legyen közös lista. Ez egy 

évvel ezelőtt nem sikerült. Vajon van-e újabb esély a magyar egységre, és lenne-e egy ilyen 

összefogáshoz a parlamenti küszöb megugrásához kellő mennyiségű magyar szavazó is?  

Megannyi nyitott kérdés Trianon századik évfordulójának árnyékában. Ezekre a kérdésekre 

kerestük a választ a Nézőpont legújabb adásában. 
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https://ma7.sk/tajaink/varjak-az-adomanyokat-az-osszetartozas-zaszlajahoz
https://ma7.sk/aktualis/lesz-e-onallo-magyar-politika-a-felvideken-bardos-gyula-es-solymos-laszlo-a-nezopontban
https://ma7.sk/aktualis/lesz-e-onallo-magyar-politika-a-felvideken-bardos-gyula-es-solymos-laszlo-a-nezopontban
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Sólymos: A választási katasztrófa után restartol a Híd 
2020. június 12. – bumm.sk, Új Szó 

Sólymos László a Híd elnökeként a párt polgári irányvonalát akarja továbbvinni, minden 

kisebbséget képviselni szeretnének. A pártot egyúttal nyitottabbá akarja tenni, nagyobb 

hangsúlyt fektetve a régiók problémáira. A 2020-as parlamenti választások katasztrofálisan 

végződtek a Híd számára, és a kisebbségek szempontjából is vereségről beszélhetünk, hiszen 

Szlovákia történetében először nincs parlamenti képviseletük. Ezt Sólymos László, a Híd 

újonnan megválasztott elnöke mondta a Tablet.TV műsorában. „Nagy különbséget jelent, 

amikor a parlamentben két, három vagy négy magyar nemzetiségű képviselő ül, szétszóródva 

különböző pártok között, illetve amikor egy párt képviseli a kisebbségeket - arról az esetről 

nem is beszélve, amikor ez a párt a kormány tagja is egyben. Ilyenkor ténylegesen foglalkozni 

lehet a kisebbségek problémáival” – jegyezte meg a volt környezetvédelmi miniszter. 

 

Sólymos: Önálló magyar politika kell, nem magyar tagozatok 
2020. június 12. – bumm.sk 

Villáminterjúnkban a mai Orbán–Matovič találkozón elhangzottakról kérdeztük Sólymos 

Lászlót, a Híd párt elnökét és szóba került a szlovákiai magyar politika jövője is: “Szlovákia 

magyarként fontosnak tartom, hogy a két ország között folyamatos legyen a kommunikáció és 

legyen együttműködési szándék. Annak külön örülök, hogy magyar kormányfő a komáromi 

híd és az Ipoly-hidak átadását is említette a közös tervek felsorolása során, amelyeket a Híd 

más dél-szlovákiai beruházásokkal együtt kiemelten kezelt, amikor kormányon volt. Trianon 

kapcsán a gesztusok fontosak voltak Matovič részéről, ahogy ezt Orbán is megjegyezte, a 

kérdés számomra az, hogy ezeket milyen tettek követik.” 

 

Berényi: Matovič és Orbán találkozója útkeresésként értelmezhető 
2020. június 12. – Új Szó 

Igor Matovič és Orbán Viktor találkozóján részt vett Berényi József is. Elmondása szerint a 

szlovák kormányfő nemcsak gazdasági szempontból szeretne nyitni Magyarország felé, 

hanem a szlovákiai magyar kisebbség helyzetét is rendezni szeretné. Az MKP-n belüli 

viszonyokat Berényi nem kommentálta. Berényi az Új Szónak úgy fogalmazott, hogy a két 

miniszterelnök találkozóját egyfajta útkeresésként lehetne értékelni. „Az új szlovák 

miniszterelnök keresi azokat a pontokat, ahol a két ország és a két nemzet tovább tud lépni. 

Az elmúlt időszakban főleg közös infrastrukturális, energetikai és gazdasági projektek 

valósultak meg, a miniszterelnök viszont azt szeretné, ha a magyar kisebbség helyzetének 

kérdése is ott lenne a tárgyalóasztalon” – mondta az Új Szónak Berényi. Hozzátette: Matovič 

nemcsak az Orbán Viktorral folytatott tárgyaláson hangsúlyozta a szlovákiai magyar közösség 

helyzetének javítását, hanem Kövér Lászlóval is erről beszéltek. 

 

Nagy reményeket fűznek Zobor vidék első magyar óvodájához 
2020. június 14. – Ma7.sk 

Nyílt napot tartottak a Zobor vidéki Nagycétényben felépült Manócska Óvodában. Az 

intézménybe már szép számmal írattak be kisgyermekeket. A kerekerdő mesemotívummal 
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https://www.bumm.sk/belfold/2020/06/11/solymos-a-valasztasi-katasztrofa-utan-restartol-a-hid
https://www.bumm.sk/belfold/2020/06/12/solymos-onallo-magyar-politika-kell-nem-magyar-tagozatok
https://ujszo.com/kozelet/berenyi-matovic-es-orban-talalkozoja-utkereseskent-ertelmezheto
https://ma7.sk/oktatas/nagy-remenyeket-fuznek-zobor-videk-elso-magyar-ovodajahoz-videoval


 

 

 

Napi Nemzetpolitikai Sajtószemle – 2020. június 15. 
9 

díszített óvoda csodaszép berendezéssel és kültérrel, magyar hagyományokra építő 

programmal várja az aprókat. A következő tanévben megnyitja kapuit a nagycétényi 

Manócska Óvoda és Bölcsőde. Az intézmény a Videó Alapítvány kezdeményezésére, a Kárpát-

medencei óvodaprogram keretén belül épült. A Nyitrai járásban ezidáig nem volt magyar 

nevelési nyelvű óvoda. Ladányi Lajos, a Videó Alapítvány elnöke kiemelte, a Manócska Óvoda 

hiánypótló intézmény a Zobor-vidéken. Nagy örömükre szolgál, hogy már a nyílt nap 

megrendezése előtt tizenhárom gyermeket beírattak az óvodai intézménybe. 

 

A magyar-szerb kapcsolat 100 éve nem volt olyan jó, mint most 
2020. június 14.  - Mandiner, PestiSrácok,  Vajdaság MA, Pannon RTV, feol.hu, 

Délmagyarország 

Ebben elévülhetetlen szerepe van a Vajdasági Magyar Szövetségnek. „A hétvégén Illés 

Boglárka, a Fidelitas elnöke és Magyar Ágnes Zsófia, a YEPP alelnöke a VMSZ Ifjúsági Fórum 

által szervezett rendezvényeken vett részt Újvidéken, Adán, Topolyán és Szabadkán, 

amelyeken a Vajdasági Magyar Szövetség több politikusa is megjelent. A vajdasági fiatalokkal 

folytatott beszélgetéseken a helyi kihívásokról, a további együttműködés lehetőségeiről, a 

magyar kormány által elindított fejlesztési programokról és a magyar-szerb kapcsolatról esett 

szó, melyről elhangzott, hogy 100 éve nem volt olyan jó, mint napjainkban. A Fidelitas a 

VMSZ Ifjúsági Fórumra az Európai Néppárt ifjúsági szervezetének (YEPP) keretein belül is 

fontos szövetségesként számíthat. A két szervezet elkötelezett a magyar közösség 

megmaradásában, a magyar fiatalok szülőföldön történő boldogulásában, a fiatalok aktív 

közéleti szerepvállalásában, a nemzeti-konzervatív értékek képviseletében és a közép-európai 

együttműködés további sikeres építésében. 

 

Egy hét múlva lesznek a háromszintű választások Szerbiában 
2020. június 14. – Pannon RTV 

Jövő vasárnap ilyenkor már javában zajlik a háromszintű választás Szerbia-szerte. Ez azt 

jelenti, hogy a választópolgárok köztársasági, tartományi és önkormányzati szinten is 

voksolhatnak. Köztársasági szinten 21, míg tartományi szinten kilenc lista közül 

választhatnak a szerbiai állampolgárok, a helyi szintű listák száma pedig településenként 

eltérő. Lássuk, melyek a legfontosabb tudnivalók az idei szavazás kapcsán. 

 

Pásztor István: Képzés is kell a turisztikai érdekeltségű vállalkozóknak 
2020. június  14. – Pannon RTV 

Meg kell ismertetni a vállalkozókkal a lehetőségeket, tudással kell őket felvértezni és együtt 

dolgozni azon, hogy Magyarkanizsa község felvirágozzon - mondta a VMSZ elnöke. A jövőben 

arra készülünk, hogy oktassuk a turizmusban tevékenykedőket, a turisztikai vállalkozókat, 

hiszen a tudás legalább annyira fontos, mint az, hogy szép legyen a berendezés a szobában - 

jelentette ki Magyarkanizsán Pásztor István. A Vajdasági Magyar Szövetség elnöke az 
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idegenforgalom és a turizmus területén tevékenykedő vállalkozókkal találkozott a Tisza-parti 

városban. 

 

Az érdekérvényesítés fontosságáról 
2020. június 15. – Magyar Szó  

Az észak-bánáti községekben tett látogatása során Pásztor István, a VMSZ elnöke szombaton 

ellátogatott a csókai Móra Ferenc Magyar Művelődési Egyesület fennállásának 50. 

évfordulója alkalmából megrendezett családi napra és alkalmi művelődési műsorra is. A 

családi nap szervezőit és résztvevőit, illetve a Vajdasági Magyar Szövetség csókai 

önkormányzati listáján szereplő képviselőjelölteket köszöntve a vajdasági magyar párt elnöke 

kifejtette, hogy a Móra Ferenc MME épületét tartományi forrásokból sikerült felújítani, és ez 

kiváló példa arra, hogy miért is fontos a politikai érdekérvényesítő erő. 

 

Péterrévére került a Magvető főnyereménye 
2020. június 15. – Magyar Szó  

A napilapunk által szervezett élőújság keretében pénteken este Kúlán felavatták a Népkör 

Magyar Művelődési Központ felújított helyiségeit. Az emeleten levő tárgyalótermet, irodákat 

és szálláshelyeket Pásztor István, a Vajdasági Magyar Szövetség elnöke és Valka Károly 

alpolgármester adták át rendeltetésének. Az ezt követő ünnepi műsor keretében kisorsolták a 

mezőgazdasági mellékletünk nyereményeit is. 

 

A kuratórium döntése értelmében dr. Csernicskó István lett a II. Rákóczi Ferenc 
Kárpátaljai Magyar Főiskola megbízott rektora 
2020. június 13. – karpat.in.ua, Kárpátalja 

A kuratóriumának döntése értelmében dr. Csernicskó István lett a beregszászi székhelyű II. 

Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola megbízott rektora. Megbízása szerint dr. 

Csernicskó István egyik feladata a törvényeknek megfelelően megszervezni és jogszerűen 

lebonyolítani a hivatalos rektorválasztást a főiskolán. Orosz Ildikó, aki az elmúlt 5 évben 

betöltötte a rektori tisztséget elnöki pozícióban továbbra is részt vesz majd a beregszászi 

főiskola irányításban és fejlesztésében. Brenzovics László, a beregszászi főiskolát fenntartó 

Kárpátaljai Magyar Főiskoláért Alapítvány elnöke hangsúlyozza: fontos, hogy az új rektor 

szakmailag elismert legyen, illetve az értékrendszere megegyezzen a kárpátaljai magyarság 

törekvéseivel. 

 

Petíció Ungvár épített örökségének védelméért 
2020. június 13. – karpatalja.ma 

Helyi civilek fogtak össze, hogy megóvják a megyeszékhely történelmi épületeit s ezáltal a 

város eredeti arculatát. Petíciójukat eddig 200-an írták alá, további 50 aláírásra lenne 

szükség. Beadványukban – melyet Ungvár polgármesterének és főépítészének címeztek – a 

történelmi épületek megóvására hívják fel a figyelmet, s egyúttal tiltakoznak a városban zajló 
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https://www.magyarszo.rs/hu/4325/vajdasag_csoka/221443/Az-%C3%A9rdek%C3%A9rv%C3%A9nyes%C3%ADt%C3%A9s-fontoss%C3%A1g%C3%A1r%C3%B3l.htm
https://www.magyarszo.rs/hu/4325/kozelet/221442/P%C3%A9terr%C3%A9v%C3%A9re-ker%C3%BClt-a-Magvet%C5%91-f%C5%91nyerem%C3%A9nye.htm
http://life.karpat.in.ua/?p=18314&lang=hu%20K%C3%81RP%C3%81TALJA
http://life.karpat.in.ua/?p=18314&lang=hu%20K%C3%81RP%C3%81TALJA
http://www.karpatalja.ma/karpatalja/kultura/peticio-ungvar-epitett-oroksegenek-vedelmeert/
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átgondolatlan és kaotikus építkezések ellen. A petíció szerzője, Olekszandr Rovnyak a 

varosh.com.ua-nak egyebek mellett elmondta: a történelmi- elsősorban az osztrák-magyar 

érabeli és két világháború közötti -, jellegzetes épületek megsemmisítésével Ungvár elveszíti 

európai jellegét. Az utóbbi időben egyre több régi épület válik a város sajátos arculatát és a 

városkép integritását figyelmen kívül hagyó átépítések, rombolások áldozatává. Példaként 

említette a Korzó sarkán álló 1-es számú gyógyszertárat, melynek nemrég tönkretették 

modernista, art déco jellegű homlokzatát. 

 

Nagyszőlősi grafikusművészek munkáiból nyílt kiállítás Beregszászban 
2020. június 13. – karpat.in.ua 
Nagyszőlősi grafikusművészek munkáiból nyílt kiállítás Magyarország Beregszászi 

Konzulátusán. A mostani tárlaton hat alkotó: Havriló Marianna, Tegze Margarita, 

SztaszjukAljona, Marinics Sándor, Kosztya Valentina, valamint Dobos Diána mutatkozott be. 

Szilágyi Mátyás beszédében kihangsúlyozta, hogy ez a kiállítás is azt tükrözi, hogy Kárpátalja 

képzőművészete sokszínű és multikulturális, ahol különböző irányzatok, látásmódok és 

megjelenítési technikák vannak jelen. 

 
 

 

Elektronikus sajtó 

 

Határok nélkül 

2020. június 12. – Kossuth Rádió 

 

Nagybecskereken átadták a Boldogasszony Iskolanővérek Kollégiumát, amelyet a magyar 

kormány támogatásával újítottak fel. Az ünnepségen a szalagot Kövér László, a Magyar 

Országgyűlés elnöke és Pásztor István, a VMSZ elnöke vágta át.  

 

A magyar kormány külhoni óvoda- és bölcsődefejlesztési programjában Aradon is új magyar 

bölcsődét építenek. A pályázatot és a kivitelezést a református egyház bonyolítja le. A 

részletekről az Aradi Református Egyházmegye esperese, Módi József mesélt 

munkatársunknak. 

 

Az új szlovák kormány programjában kommunális reformot tervez, ami tulajdonképpen a 

települési önkormányzatok összevonását jelentené. Ez nem új gondolat, hogy a hatékonyság 

és a költségmegtakarítás oltárán feláldoznák a falvak önállóságát. A 2000-es évek elején, a 
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http://life.karpat.in.ua/?p=18320&lang=huhttp://life.karpat.in.ua/?p=18320&lang=hu
http://life.karpat.in.ua/?p=18320&lang=huhttp://life.karpat.in.ua/?p=18320&lang=hu
https://mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth/?date=2020-06-12_18-02-00&enddate=2020-06-12_18-40-00&ch=mr1
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második Dzurinda-kormány idevágó terveit a kormányzó magyar partnerpárt, az MKP akkor 

meg tudta hiúsítani - emlékeztet Farkas Iván, a párt gazdasági alelnöke. Most azonban nincs 

magyar párt a parlamentben, tehát nehezebb dolguk lesz. 

 

A kuratórium döntése értelmében dr. Csernicskó István lett a beregszászi székhelyű II. 

Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola megbízott rektora. Orosz Ildikó, aki az elmúlt 5 

évben betöltötte ezt a tisztséget, ezután a főiskola elnökeként vesz részt az intézmény 

irányításában. Elsőként Brenzovics Lászlót, a beregszászi főiskolát alapító és fenntartó 

Kárpátaljai Magyar Főiskoláért Alapítvány elnökét halljuk. 

 

Nem marad el idén sem a Bolyai Nyári Akadémia, a magyar pedagógusok legrangosabb 

erdélyi továbbképző programja! De formájában alkalmazkodik a járvány miatt kialakult 

helyzethez. A részletekről Borus-Siklódi Botond, a szervező, Romániai Magyar 

Pedagógusszövetség elnöke beszélt. 

 

Öt kontinens 

2020. június 13.  – Duna World 

 

Június 4-én a világ magyarsága együtt gyászolta Trianon következményeit. A békediktátum 

aláírásának 100 évfordulójáról elsőként Ausztráliában emlékeztek meg. Magyar idő szerint 

nulla órakor vette kezdetét az a hangverseny, amelyet a Duna Televízió kamerája is 

közvetített. 

 

Száz év, száz méter. A Trianoni békediktátum 100. évfordulójáról közösségi zászlóvarrással 

emlékeztek meg a torontói magyarok. Az elkészült 100 méternyi zászlóból a helyi cserkészek a 

Budapest Parban felállított 56-os emlékműnél rakták ki a történelmi Magyarország határait. 

 

Ausztráliában élő magyarok is csatlakoztak ahhoz a világhálón elindult kezdeményezéshez, 

amely az összetartozás jegyében indult el, a trianoni békediktátum aláírásának 100. 

évfordulóján. A távoli kontinensen még mindig érvényben vannak a járványügyi 

intézkedések, és nagyobb létszámú gyülekezést nem lehet tartani. Így a családok 

otthonaikban, szűk körben gyújtották meg az Összetartozás Tüzeit. 

 

"Azért harang a harang, hogy hívja az élőket" – //e mottóval és az Úr imájával emlékeztek 

meg az észak-amerikai magyar papok, lelkészek  a 100 évvel ezelőtti trianoni békediktátumra. 

( alatta ima – részlet)  

https://mediaklikk.hu/video/ot-kontinens-2020-06-13-i-adas/
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 A  Diaszpóra Tanács regionális elnökei pedig közös videó üzenetben hangsúlyozták az 

összetartozás fontosságát. 

 

A diaszpóra magyarsága, a nemzeti egységet és összetartozást méltatta június 4-én, a 

Trianoni békediktátum 100. évfordulóján. Ez alkalomból a nemzeti együvé tartozást 

szimbolizálva a clevelandi és környékbeli magyar templomok harangjai egyidőben szólaltak 

meg a Kárpát-medence magyar templomainak harangjaival.  

 

Az Összetartozás napján nem csak a határon túl, hanem a tengerentúlon is összeszorul sok 

magyar szíve. Nekik kétszer o jobban fájnak az emlékek: egyrészt a trianoni események miatt. 

Másrészt pedig azért, mert nem otthon, hanem távol a hazától kell magyarnak lenniük. De 

közösséget kovácsoltak, és nem csak ilyenkor, hanem az év több napján is együtt vannak, és 

ápolják a hagyományokat, éltetik a magyar kultúrát. 

 

A marosvásárhelyi Meggyesfalván volt birtokuk, ám a trianoni békeszerződéssel a családi 

kastély leégett, a birtok egy részén pedig repülőteret építettek. Hadik Ilona 1948 óta 

Párizsban él, de legszebb emlékei továbbra is Erdélyhez kötik. 

 

 

Kárpát-medence magazinműsor 

2020. június 7. – M1 

 

Cirkalom Táncegyüttes 

A nemzetpolitikai államtitkárság Milyen jó, hogy itt vagyunk videópályázatára a Cirkalom 

Táncegyüttes is küldött videót, amelyet jellegzetes topolyai helyszíneken rögzítettek. A 

táncegyüttes 35 éve létezik, az elmúlt 10 évben jelentősen egyszerűsödött az életük. A 

videójukban hagyományokat, szokásokat mutatnak be. 

  

Farkaslaka hősei 

Tamási Áron szülőfalujában 2006-ban interjú készült Jakab Rozáliával, Farkaslaka 

nyugdíjazott tanítónőjével. Csatlakozott a Bandi Dezső indította népművészeti mozgalomhoz, 

és férjével népi kört indítottak Farkaslakán. Sajnos Jakab Rozália 2017-ben elhunyt, de a 

hagyatékát az EMMI által indított „Hétköznapi hősök” elnevezésű programnak köszönhetően 

a mai diákok is megismerhetik. 

https://mediaklikk.hu/video/karpat-medence-2020-06-14-i-adas-2/
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Magyar jövő Felvidéken 

A szlovák határ mentén található, 700 lelket számoló Visk kétharmada magyar. A helyiek a jó 

természeti adottságokat kihasználva szeretnének jövőt biztosítani a fiataloknak. A helyi 

fiatalok kenutúrát szerveznek, sportolás és turistacsalogatás céljából is. Aki pedig Visk 

történetére kíváncsi, megismerheti a 2019 októberében átadott ipolyviski tájházban. 

  

Újraindult az élet Sepsiszentgyörgyön 

A külső terek Sepsiszentgyörgyön már a karantén alatt megteltek élettel, ma már – szigorú 

szabályok mellett – a hivatalok, posták, boltok, üzletek is nyitva vannak. Szigorúan csak 

szájmaszkban lehet bemenni, és az iskolák is újranyitottak. A vendéglátóiparban dolgozók a 

vírus alatt sem lustálkodtak: lehetőségeik szerint karitatív tevékenységeket folytattak. A 

háromszéki közösségi házban a vállalkozókat támogatták a karantén idején.  

 

 

 


