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Nyomtatott és online sajtó 
 

 

Miniszteri biztos: eddig több mint hatszázan vettek részt a Kőrösi Csoma 
Sándor-programban 
2020. június 15. – MTI, hirado.hu, Magyar Nemzet, Magyar Hírlap, Hír Tv, Ma7.sk, Felvidék 

Ma, Körkép 

Eddig 625-en vettek részt a Kőrösi Csoma Sándor-programban, segítve a külhoni magyar 

közösségeket – közölte a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős miniszteri biztosa 

hétfőn Budapesten. Szilágyi Péter a program 2019/2020-as, az északi féltekén tevékenykedő 

ösztöndíjasoknak szóló szakaszát, valamint az idei Petőfi Sándor-programot lezáró kétnapos 

konferencia kezdetén mondott köszöntőjében kiemelte: 19 országban 163 szervezetnek 

segített a Kőrösi Csoma Sándor-program mostani, északi féltekére kiutazó 114 ösztöndíjasa. 

Közöttük tanárok, néptáncoktatók, cserkészek és egyházi ösztöndíjasok is voltak – ismertette. 

A miniszteri biztos közlése szerint a konferenciára nem mindenki tudott eljönni, mert sokan 

még külföldi állomáshelyükön tartózkodnak, míg másokat hatósági karanténra köteleztek a 

koronavírus-járvány miatt. Ők online számolhatnak be az elmúlt kilenc hónapjukról – fűzte 

hozzá. Szilágyi Péter megjegyezte, hogy bár mindenki megtapasztalhatta a járványhelyzet 

okozta nehézségeket, tudomásuk szerint egyik ösztöndíjasukat sem fertőzte meg a 

koronavírus. 

 

Főügyészség: Iohannis gyűlöletbeszédet mondott, de nem indul ellene bűnvádi 
eljárás 
2020. június 15. – MTI,  Nyugati Jelen, Mandiner, Népszava, Index, Krónika, transindex.ro, 

maszol.ro, Erdély Ma, Vajdaság MA 

Nem indít bűnvádi eljárást a bukaresti legfőbb ügyészség Klaus Iohannis ellen az „Erdély 

kiárusításáról” tett kijelentése miatt, a nyomozó hatóság elismeri ugyanakkor, hogy az 

államfő nyilatkozata kimeríti a gyűlöletbeszéd fogalmát. A román főügyészség hétfőn hozta 

nyilvánosságra a három magyar szervezet feljelentése nyomán hozott határozatát. Iohannis 

ellen az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács (EMNT), a Székely Nemzeti Tanács (SZNT) és a 

Székely Figyelő Alapítvány tett bűnvádi feljelentést uszításért. A május elején beterjesztett 

beadvány szerint a román államelnök április 29-i televíziós beszédében gyűlöletre és 

diszkriminációra uszított, ezt pedig a törvény bünteti. 

 

Matovič: A kollektív bűnösség elve nincs összhangban a keresztény elvekkel 
2020. június 15. – Ma7.sk, Felvidék Ma 

Mint ismeretes, Igor Matovič szlovák kormányfő Orbán Viktor magyar miniszterelnök 

meghívására pénteken Budapestre látogatott. A szlovák miniszterelnök a látogatás kapcsán 

interjút adott többek között a Válasz Online-nak is. A beszélgetés során több kényes téma is 

terítékre került. Az alábbiakban a ma reggel megjelent interjúból idézünk. Matovič kifejtette: 
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https://hirado.hu/belfold/belpolitika/cikk/2020/06/15/eddig-tobb-mint-hatszazan-vettek-reszt-a-korosi-csoma-sandor-programban
https://hirado.hu/belfold/belpolitika/cikk/2020/06/15/eddig-tobb-mint-hatszazan-vettek-reszt-a-korosi-csoma-sandor-programban
https://kronikaonline.ro/belfold/fougyeszseg-iohannis-gyuloletbeszedet-mondott-de-nem-indul-ellene-bunvadi-eljaras
https://kronikaonline.ro/belfold/fougyeszseg-iohannis-gyuloletbeszedet-mondott-de-nem-indul-ellene-bunvadi-eljaras
https://felvidek.ma/2020/06/matovic-a-kollektiv-bunosseg-elve-nincs-osszhangban-a-kereszteny-elvekkel/
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Trianonnal kapcsolatban amiatt kértem bocsánatot, ha a szlovákiai magyarok bármilyen 

esetben nem érezték magukat egyenrangúnak vagy hátrányosan érintette őket az, hogy 

magyar az anyanyelvük. Mint elmondta, a 2014-es elnökválasztásra készülve került közelebbi 

kapcsolatba a felvidéki magyar közösség politikusaival, amikor is támogatta Bárdos Gyula 

indulását. „Már 2013-ban segítő kezet nyújtottam nekik, amikor az akkori kormánypárt, a 

baloldali Smer úgy döntött, hogy a pártoknak a karácsonyi ünnepek alatt kell összegyűjteni a 

jelöltséghez szükséges aláírásokat a 2014-es elnökválasztásra. Kifejezetten ellenséges 

lépésnek tartottam, amelynek az volt a célja, hogy a Magyar Közösség Pártja ne tudjon 

elnökjelöltet állítani” – jegyezte meg az interjúban. 

Karanténmentes beutazás: megrohamozták az átkelőket a román–magyar 

határon 

2020. június 15. – Krónika, Erdély Ma, transindex.ro, maszol.ro 

Mintegy négy órát kell várakozniuk hétfőn a határnál azoknak, akik a Nagylak 2-es átkelőnél 

érkeznek Romániába. A Nagylak 1-es határátkelőnél egyórás volt a várakozási idő hétfő 

reggel. A megnövekedett forgalom oka, hogy Románia hétfőtől nem küldi már kéthetes 

otthoni vagy hatósági elkülönítőbe azokat a tünetmentes utasokat, akik abból a 17 európai 

országból – közöttük Magyarországról – érkeznek, amelyekben az utóbbi időben alacsony 

volt az újonnan észlelt koronavírus-fertőzések aránya. Ezek az országok a következők: 

Ausztria, Bulgária, Csehország, Ciprus, Horvátország, Svájc, Németország, Görögország, 

Izland, Lettország, Liechtenstein, Litvánia, Málta, Norvégia, Szlovákia, Szlovénia és 

Magyarország. 

 

Nincs utazási könnyítés Magyarország felé, Romániába beléphetnek az uniós 
állampolgárok is 
2020. június 15. – Krónika, maszol.ro 

Bár az erdélyi magyarok és a Magyarországon élő, Erdélyből elszármazottak között nagy 

lelkesedést váltott ki a hír, miszerint június 15-től karanténkötelezettség nélkül lehet 

Magyarországról Romániába utazni, sokan nem tudják, hogy a Magyarországra való beutazás 

feltételei változatlanok maradtak. Azaz ha valaki a romániai vizit után visszatér az 

anyaországba, akkor kéthetes otthoni izolációba kell vonulnia. Nem történt bejelentés a 

karantén kötelezettségének eltörléséről a Magyarországra látogató, Erdélyben élő magyar 

állampolgárok esetében sem. Kiss Róbert rendőr alezredes, a magyarországi operatív törzs 

ügyeleti központjának munkatársa hétfői sajtótájékoztatóján leszögezte: Románia 

határátkelői schengeni külső határok, vagyis azokon folyamatos a határellenőrzés. 

Nyomatékosította azt is, hogy a nem magyar állampolgárok csak akkor léphetnek be 

Magyarországra, ha az érintett országgal kétoldalú megállapodás van érvényben a 

karanténmentes határátlépést illetően. Románia és Magyarország között nincs még ilyen 

egyezmény. 
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https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/karantenmentes-beutazas-megrohamoztak-az-atkeloket-a-romannmagyar-hataron
https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/karantenmentes-beutazas-megrohamoztak-az-atkeloket-a-romannmagyar-hataron
https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/nincs-utazasi-konnyites-magyarorszag-fele-romaniaba-belephetnek-az-unios-allampolgarok-is
https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/nincs-utazasi-konnyites-magyarorszag-fele-romaniaba-belephetnek-az-unios-allampolgarok-is
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Rábólintott a képviselőház is az önkormányzati mandátumok 
meghosszabbítására 
2020. június 15. – MTI, Krónika, Erdély Ma, transindex.ro, maszol.ro, Nyugati Jelen 

A szenátus után hétfőn a kétkamarás bukaresti parlament képviselőháza is megszavazta az 

önkormányzati tisztségviselők mandátumát november elsejéig meghosszabbító 

törvénytervezetet. Az önkormányzati választásokat a koronavírus-járvány miatt nem tartották 

meg június elején. A polgármesterek és önkormányzati képviselők megbízatása június 21-én 

jár le. Mandátumuk meghosszabbításáról már korábban is születtek jogszabályok, amelyeket 

azonban – a választások kitűzésének jogáról folyó belpolitikai csatározás közepette – az 

alkotmánybíróság hatályon kívül helyezett. A törvény lerövidíti a választási előkészületek 

időtartamát, és felére csökkenti a jelölésekhez szükséges támogatói aláírások számát. 

 

Első kapavágás: Szilágyságban is elkezdődhet a sztrádaépítés 
2020. június 15. – Krónika 

Elkezdődhet az észak-erdélyi autópálya szilágysági szakaszának az építése, ha senki nem óvja 

meg a kivitelező kiválasztására kiírt licit eredményét. A Nagyvárad és Kolozsvár közötti 

autópálya-szakasz szilágysági alszakaszának, a Magyarzsombor (Zimbor) és Vaskapu (Poarta 

Sălajului) közötti sztrádarésznek az építésére kiírt licitet a SC SA&PE CONSTRUCT SRL – SC 

SPEDITION UMB SRL – SC TEHNOSTRADE SRL konzorcium nyerte, közölte az országos 

útügyi vállalat. A 12,24 kilométeres Szilágy megyei szakasz kivitelezési szerződésének értéke 

áfa nélkül 680 405 395 lej. 

 

„Visszafogottabb” lesz idén a nagybányai Főtér Fesztivál  
2020. június 15. – maszol.ro, Krónika 

A szeptember 7. és 13. közötti időszakra meghirdetett nagybányai Főtér Fesztivál nem marad 

el, de a járvány és a korlátozások feloldásának bizonytalansága miatt nem a megszokott 

formában tartják meg, közölték hétfőn a szervezők. „Változó világban, kiszámíthatatlan 

környezetben élünk, de a céljaink változatlanok – a helyi magyar közösség szolgálata, egy 

közösségépítő, minőségi rendezvénysorozat megszervezése” – írták közleményükben. „A 

Petőfi ösztöndíjasokkal együtt november óta összeállított programból kiindulva, egy 

visszafogottabb rendezvénnyel készülünk, amit az adott lehetőségekhez igazodva tartunk 

meg” – szögezték le, részletesebb programot pedig későbbre ígértek.  

 

Iohannis megfellebbezte a CNCD által kiszabott bírságot  
2020. június 15. – maszol.ro 

Klaus Iohannis államelnök megtámadta a bukaresti ítélőtáblánál az 5 000 lejes bírságot, 

amelyet az Országos Diszkriminációellenes Tanács (CNCD) május 20-án rótt ki rá a 

Székelyföld autonómiastatútumának törvénytervezete kapcsán tett nyilatkozata miatt.  A 

fellebbezést, amely a tanács május 20-án hozott 443-as határozatának eltörlését kéri, 

pénteken nyújtották be a bírósághoz. Az ítélőtábla még nem tűzte ki a per elkezdésének 

időpontját.   
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https://kronikaonline.ro/belfold/rabolintott-a-kepviselohaz-is-az-onkormanyzati-mandatumok-meghosszabbitasara
https://kronikaonline.ro/belfold/rabolintott-a-kepviselohaz-is-az-onkormanyzati-mandatumok-meghosszabbitasara
https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/elso-kapavagas-szilagysagban-is-elkezdodhet-a-sztradaepites
https://www.maszol.ro/index.php/tarsadalom/128268-visszafogottabb-lesz-iden-a-nagybanyai-f-ter-fesztival
https://www.maszol.ro/index.php/belfold/128316-iohannis-megfellebbezte-a-cncd-altal-kiszabott-birsagot
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A Most-Híd a magyar középiskolások kapcsán egyeztetett 
2020. június 15. – Ma7.sk 

Prékop Mária és Rigó Konrád a Bukovszky László kormánybiztossal való találkozójukon a 

magyar középiskolások körüli problémáról egyeztetett. A kormánybiztos a soron következő, 

június 16-i, tárgyalásán az oktatásügyi minisztertől kéri majd a helyzet orvoslását. "A 

nemzetiségi oktatás középiskolai fokon sem kiváltság, hanem alapvető jog. A szlovák 

gyereket, ha nem veszik fel az egyik szakiskolába, akkor választ egy másikat. Magyar 

szakközépből viszont sokszor nincs másik, nemcsak a környéken, hanem az országban sem. 

Így ha helyszűke miatt nem tudják felvenni, akkor mehet szlovák suliba, ami nem jó 

megoldás” - mondta Sólymos László. 

 

Stádium Díj az összmagyarságért: július 10-ig nevezhetnek be a középiskolák 
2020. június 15. – Ma7.sk 

A 2018-ban létrehozott Stádium Díjat a Gróf Széchenyi Család Alapítvány a Stádium 

Társadalmi és Kulturális Hírlappal közös együttműködésben alapította, s a kapcsolódó 

pályázatot idén másodszor hirdették meg a Kárpát-medencei magyar tannyelvű középiskolák 

diáksága részére. Annak két fővédnöke: Novák Katalin család- és ifjúságügyért felelős 

államtitkár, valamint gróf Széchenyi Géza, gróf Széchenyi István dédunokája. 

 

Emeli a rangunkat, hírnevet ad 
2020. június 16. – Magyar Szó, Vajdaság MA 

Az adai rekreációs központban tegnap közös kapura lövéssel ünnepélyesen felavatták a fedett 

műfüves focipályát, amely a magyar és szerb állam, a helyi önkormányzat, valamint a topolyai 

és az adai labdarúgóklub összefogásával valósult meg. A kezdő lövéseket Pásztor István, a 

Vajdasági Magyar Szövetség elnöke, tartományi képviselőházi elnök, Đorde Milićević 

tartományi kormányalelnöke, Zsemberi János TSC-elnök, Takács Mihály, Magyarország 

miniszterelnökének tanácsadója, Bilicki Zoltán, Ada polgármestere és Tóth Tamás, az AFK 

Labdarúgó Klub elnöke végezte el az adai és topolyai utánpótlás-labdarúgók és szüleik, 

valamint köztársasági, tartományi és önkormányzati tisztségviselők jelenlétében. 

 
Juhász Attila: A VMSZ politikáját nemcsak a magyarok, a többségi nemzet tagjai 
is támogatják 
2020. június 15. – Pannon RTV 

A Vajdasági Magyar Szövetség az egyetlen magyar párt Szerbiában, amely országos, 

tartományi és önkormányzati szinten is indul a vasárnapi választásokon. Annak ellenére, 

hogy a párt tagságának több mint 90 százaléka magyarokból áll, a többségi nemzet tagjai is 

támogatják a listát. A VMSZ belgrádi szervezetének tagságát például főként a fővárosban élő 
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https://ma7.sk/oktatas/a-most-hid-a-magyar-kozepiskolasok-kapcsan-egyeztetett
https://ma7.sk/hethatar/stadium-dij-az-osszmagyarsagert-julius-10-ig-nevezhetnek-be-a-kozepiskolak
https://www.magyarszo.rs/hu/4326/vajdasag_ada/221521/Emeli-a-rangunkat-h%C3%ADrnevet-ad.htm
https://pannonrtv.com/rovatok/politika/juhasz-attila-vmsz-politikajat-nemcsak-magyarok-tobbsegi-nemzet-tagjai-tamogatjak
https://pannonrtv.com/rovatok/politika/juhasz-attila-vmsz-politikajat-nemcsak-magyarok-tobbsegi-nemzet-tagjai-tamogatjak
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szerbek képezik, akik úgy vélik, a magyar párt képviseli a leginkább azokat az értékeket, 

amelyek mellé tudnak állni - mondta Juhász Attila, a VMSZ köztársasági képviselőjelöltje. 

 

Nem csak Vajdaságban értenek egyet a VMSZ elképzeléseivel 
2020. június 15. – Pannon RTV 

A szerb fővárosban is támogatják a Vajdasági Magyar Szövetség programját - mondta 

Nebojša Marjanović, a VMSZ belgrádi Városi Szervezetének elnöke. A Vajdasági Magyar 

Szövetség programját Belgrádban is támogatják, a környezetvédelem és az európai integráció 

kérdése ugyanis például olyan téma, amely nemcsak a magyarságot, vagy nemcsak a 

Vajdaságban élőket érinti, hanem egész Szerbia lakosságát - hangsúlyozta Nebojša 

Marjanović, a VMSZ belgrádi Városi Szervezetének elnöke. 

 

Beruházások Pacséron és Bácskossuthfalván 
2020. június 16. – Pannon RTV 

Új műfüves futballpályával gazdagodott Pacsér központja a felújított játszótér mellett. A 20-

szor 40 méteres játékfelületű terepen hétfő délután, az átadó után már a fiatalok rúgták a 

bőrt. A műfüves pálya a remények szerint új erőt, lendületet ad ahhoz, hogy a gyerekek még 

jobban megszeressék ezt a sportot és nem utolsó sorban játékosokat is kinevelhetnek. A 

műfüves pályát Pásztor István, a tartományi képviselőház és a VMSZ elnöke, Zsemberi János, 

a TSC Labdarúgó klub elnöke valamint Miklós József, a pacséri Bácska Labdarúgóklub 

vezetője adták át. 

 

Határon túli produkciók az Esztergomi Várszínház új évadán 
2020. június 15. – MTI, Híradó, Ma7, Felvidék Ma 

A nemzeti összetartozás évadjaként hirdette meg az Esztergomi Várszínház idei szabadtéri 

programját, melyben kárpátaljai, pozsonyi, révkomáromi és temesvári darabok is szerepelnek 

- közölte Horányi László, a színház igazgatója. Horányi László tájékozatója szerint a 32. 

évadot július 4-én a Római karnevál című színdarabbal indítják, mely a marosvásárhelyi, a 

soproni, a zentai színház és az Esztergomi Várszínház közös produkciójaként jött létre. A 

hagyományos színművek között látható lesz Darvasi László Karády zárkája című darabja a 

Gyulai Várszínház, Carlo Goldoni A fogadósnő című műve a Zentai Magyar Kamaraszínház, 

Kokan Mladenovic a Hattyúk tava újratöltve című alkotása a Temesvári Állami Csiky Gergely 

Színház előadásában. 

Kuleba: A kárpátaljai helyzet destabilizálására irányuló kísérlet a szolyvai 
emlékmű meggyalázása 
2020. június 15. – karpat.in.ua 

Dmitro Kuleba külügyminiszter a kárpátaljai helyzet destabilizálására irányuló kísérletnek 

minősítette a Szolyvai Emlékpark siratófalának hátoldalán elhelyezett szabadtéri kiállítás 

anyagának meggyalázását, és bejelentette, hogy folyik a vandál cselekmény hatósági 

kivizsgálása – adta hírül hétfőn az Interfax Ukrajina hírügynökség a tárcavezető Facebook-
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https://pannonrtv.com/rovatok/politika/nem-csak-vajdasagban-ertenek-egyet-vmsz-elkepzeleseivel
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http://podiji.karpat.in.ua/?p=15663&lang=hu
http://podiji.karpat.in.ua/?p=15663&lang=hu
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bejegyzésére hivatkozva. Kuleba szomorúnak nevezte a hétvégi hírt az „ukrán magyarok” 

számára fontos helyen, a Szolyvai Emlékpark siratófalánál történt vandál cselekedetről. „Ez a 

vandál tett provokáció, amely a kárpátaljai helyzet destabilizálására irányul, valaki meg akar 

zavarni minket a Magyarországgal fennálló vitánk rendezésében” – írta. 

 
XVII. Fiatal Kárpátaljai Magyar Kutatók Konferenciája 
2020. június 15. – karpat.in.ua 

A „GENIUS” Jótékonysági Alapítvány a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskolával 

együttműködve 2020. november 6-ra meghirdeti a Fiatal Kárpátaljai Magyar Kutatók XVII. 

Konferenciáját. A konferenciára fiatal, 35 évnél nem idősebb alapdiplomával már rendelkező, 

de tudományos fokozattal még nem rendelkező kárpátaljai magyar kutatók jelentkezését 

várjuk. 

 
 

Elektronikus sajtó 

 

  

Határok nélkül 

2020. június 15. – Kossuth Rádió 

 

A vallásszabadság esetében Romániában nem javult a helyzet az előző évekhez képest - ez az 

egyik lényeges következtetése az Amerikai Egyesült Államok külügyminisztériuma által 

összeállított, a vallásszabadság helyzetét elemző dokumentum Romániára vonatkozó 

fejezetének. A vallásszabadságról szóló évi jelentés részletesen kitér az úzvölgyi katonai 

temető helyzetére és az egyházi ingatlanok visszaszolgáltatása körüli huzavonára.  

  

A megosztottságnak az egész közösség kárát láthatja. Ezt megtapasztalhatták a délvidéki 

Kishegyes polgárai is. Habár a magyarság többségben van ezen a településen, nyolc év óta 

már nem magyar a polgármester, aminek az a következménye, hogy elmaradtak a fontosabb 

fejlesztések Kishegyesen és a községhez tartozó, szintén magyar többségű Bácsfeketehegyen 

is. Június 21-én Szerbiában általános választások lesznek, amikor a kishegyesiek erősíthetik a 

közösség érdekképviseletét. Juhász Bálintot, a Vajdasági Magyar Szövetség listájának 

vezetőjét halljuk. 
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https://karpataljalap.net/2020/06/15/xvii-fiatal-karpataljai-magyar-kutatok-konferenciaja
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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A nyugat-bácskai Apatint egykor a Duna-menti svábok lakták, akiknek a helyébe a II. 

világháború után horvátországi szerbeket telepítettek. A magyarság erősen megfogyatkozva 

ugyan, de tartja még magát. Péter István, az apatini közgyűlés tagja. 

  

A Kőrösi Csoma Sándor Program mai záró konferenciájára 114 olyan ösztöndíjas volt 

hivatalos, akik 19 ország 163 fogadó szervezeténél szolgáltak az elmúlt 9 hónapban az északi 

félteke országaiban. ,,Változatlanul nagy az igény a tanárok, cserkészek, néptánc-oktatók és 

az egyházi személyek munkájára” – a többi között erről is beszélt Szilágyi Péter, 

nemzetpolitikáért felelős miniszteri biztos megnyitó beszédében.  

  

Nincs a Felvidéken még egy olyan magyar nyelvű oktatási intézmény, amelyhez olyan nagy 

kiterjedésű tangazdaság tartozna, mint a Komárom melletti Karván évtizedek óta működő 

szakközépiskola. 10 áras üvegház, 50-50 áron szőlő-, illetve gyümölcstermesztéssel 

foglalkoznak a tanárok vezetésével elsősorban a diákok. Az iskolák márciusi bezárása, komoly 

probléma elé állította az igazgatót, Varga Pétert is. 

  

Ma 150 esztendeje fedezték fel a Dobsinai jégbarlangot.  Ruffinyi Jenő, dobsinai királyi 

bányamérnök és társai 1870. Június 15-én tárták fel a több mint  1 km hosszú jégvilágot, 

amely 2000-től  a világ természeti örökségének része. A nevezetes dátumhoz még egy fontos 

információ is társul: június 16–tól ugyanis feloldották a barlanglátogatási tilalmat 

Szlovákiában, amelyről először Gaál Lajos, a barlang felügyelet barlangász munkatársa 

számol be. 


