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Nyomtatott és online sajtó 
 

 

Orbán: Magyarok nélkül szegényebb lenne a világ 
2020. június 16. – Pannon RTV, Vajdaság MA 

A magyaroknak saját maguknak kell alakítaniuk a sorsukat – mondta Orbán Viktor 

Budapesten. A Pannon RTV-nek adott interjújában felszólította a vajdasági magyarokat, hogy 

éljenek szavazati jogukkal. Magyarok nélkül szegényebb lenne a világ - nyilatkozta a Pannon 

RTV-nek adott exkluzív interjújában Orbán Viktor Budapesten. Magyarország 

miniszterelnöke a közelgő szerbiai voksolásokról is beszélt. Kiemelte: fontos, hogy a szerb-

magyar kapcsolatok a jövőben is olyan szinten maradjanak mint most. A magyar olyan nép, 

amelynek sorsát minden választás erőteljesen befolyásolja - nyilatkozta Budapesten a Pannon 

RTV-nek adott exkluzív interjújában Orbán Viktor. Magyarország miniszterelnöke arra 

szólította fel a vajdasági magyarokat, hogy éljenek szavazati jogukkal és támogassák a magyar 

jelölteket. Elmondta, amennyiben a magyar közösségek asszimilálódnak, beolvadnak vagy 

felszívódnak, akkor eltűnnek. A magyarok nélkül pedig szegényebb lenne a világ - 

hangsúlyozta Orbán Viktor. Szavai szerint az a küldetésünk, hogy megőrizzük a magyar 

nyelvet és kultúrát, valamint, hogy segítsük egymást. Azt is elmondta továbbá, hogy miért 

támogatják a Vajdasági Magyar Szövetséget a vasárnapi voksoláson. 

 

Nemzetpolitikai államtitkárság: 113 külhoni intézmény nyert Csodasarkot 
2020. június 16. – MTI, Mandiner, hirado.hu, OrientPress, kulhonimagyarok.hu, Gondola, 

Ma7.sk, Felvidék Ma, Körkép, Krónika, Kárpátalja 

Lezárult a külhoni magyar óvodásoknak és kisiskolásoknak szóló Miénk a város! online játék 

és megvannak az idei nyertesek, 113 külhoni intézmény nyert Csodasarkot – jelentette be 

Facebook-oldalán közzétett videójában Potápi Árpád János, a Miniszterelnökség 

nemzetpolitikáért felelős államtitkára. Az államtitkár közölte: az idei játékban rekordszámú 

versenyző, 2500 külhoni gyerek vett részt, akik nyolc héten át 60 000 feladatot oldottak meg. 

Kiemelte: az aktív részvételért nemcsak a gyerekeket, de a szülőket, családtagokat is köszönet 

illeti, akik végig támogatták és segítették a gyerekeket a versenyben. Elmondta: a játék 

eredményeként 113 külhoni oktatási intézmény – 62 erdélyi, 22 felvidéki, 22 vajdasági és 7 

kárpátaljai intézmény – tanulói nyertek 100 ezer forint értékű könyv- és fejlesztő 

játékcsomagot, úgynevezett Csodasarkot saját közösségüknek. Hozzátette: a 113 nyertes 

intézmény mellett további 500 gyerek értékes könyvjutalomban részesül, mindegyik 

nyereményt az új tanév elején adják át. Az államtitkár minden játékosnak és résztvevőnek 

gratulált, valamint hozzátette: a nyertesek teljes listája elérhető a www.kulhonimagyarok.hu 

oldalon. 
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https://pannonrtv.com/rovatok/politika/orban-magyarok-nelkul-szegenyebb-lenne-vilag
https://mandiner.hu/cikk/20200616_113_kulhoni_intezmeny_nyert_csodasarkot
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Több ezer diákot és tanárt várnak a Rákóczi Szövetség nyári táboraiba 
2020. június 16. – MTI, Webrádió, Ma7.sk, Pannon RTV 

Több ezer diákot és tanárt várnak a Rákóczi Szövetség nyári táboraiba Magyarországról és a 

határon túlról egyaránt - közölte a szervezet kedden az MTI-vel. A közlemény szerint július 

elejétől augusztus végéig a sátoraljaújhelyi Rákóczi Tábor és Rendezvényközpontba várják a 

tematikus táborok hétről hétre az általános iskolásokat, a középiskolásokat, az 

egyetemistákat, valamint a tanárokat. Ezek az együttlétek nem csak a kapcsolatépítést, 

pihenést szolgálják, de jó alkalmat teremtenek az identitás erősítésére is - írták. Kitértek arra, 

hogy az egyes nyári táborokba a tudomány, a közélet, a gazdaság és a művészvilág számos 

képviselője is ellátogat. 

 

Karanténmentesen lehet Magyarországra utazni 
2020. június 16. – Krónika, transindex.ro, maszol.ro, hirado.hu 

Kedd éjféltől, azaz gyakorlatilag szerda reggeltől megszűnik a karanténba vonulási 

kötelezettség Magyarország és Románia között – jelentette be Szijjártó Péter külgazdasági és 

külügyminiszter. A tárcavezető Facebook-oldalán közölte: az RMDSZ régóta kérte a magyar 

kormányt arra, hogy próbáljon megállapodni a román kabinettel arról, hogy a román és a 

magyar állampolgárok karanténmentesen átkelhessenek Magyarország és Románia határán. 

„Felgyorsítottuk ezeket a tárgyalásokat, és sikerült is most eredményt elérni” – fogalmazott 

Szijjártó Péter, aki megköszönte az RMDSZ-nek és Kelemen Hunor szövetségi elnöknek, hogy 

mindvégig napirenden tartotta a témát.  

 

Terrorvád: elutasították Szőcs Zoltán szabadon bocsátási kérését is 
2020. június 16. – MTI, Krónika 

A Brassó megyei törvényszék jogerősen elutasította kedden a terrorizmus vádjával 

börtönbüntetésre ítélt Szőcs Zoltán feltételes szabadlábra helyezési kérését. Hasonló döntést 

hozott múlt héten terrorizmus vádjával elítél másik kézdivásárhelyi férfi, Beke István 

ügyében is. A Szőcs Zoltán kérését elutasító határozat kivonatát a romániai bíróságok 

portálján tették közzé. A két székelyföldi férfi a börtönben tanúsított jó magaviseletére és a 

ledolgozott napok után járó kedvezményekre hivatkozva kérte a feltételes szabadon bocsátást. 

Beke Istvánt és Szőcs Zoltánt 2018. július 4-én ítélte 5-5 év letöltendő börtönbüntetésre a 

bukaresti legfelsőbb bíróság, terrorista cselekmények, illetve ezekre való felbujtás miatt. 
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https://webradio.hu/hirek/belfold/tobb-ezer-diakot-es-tanart-varnak-a-rakoczi-szovetseg-nyari-taboraiba
https://kronikaonline.ro/kulfold/karantenmentesen-lehet-magyarorszagra-utazni
https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/terrorvad-elutasitottak-szocs-zoltan-szabadon-bocsatasi-kereset-is
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„Eltelt száz év, és mégis itt vagyunk” 
2020. június 17. – Demokrata – Szentei Anna 

Hazám, hazám címmel készített dalt Trianon századik évfordulója és a nemzeti összetartozás 

napja alkalmából a Csík zenekar, a videóklipben az együttes tagjai mellett Miklósa Erika, 

Novák Péter, Ferenczi György, Molnár Ferenc Caramel, Dér Heni és még számos ismert hazai 

művész és közreműködik. A dal szerzője Szabó Attila hegedűs-gitáros, akivel a szembenézés 

fontosságáról és a nagypapa történeteiről beszélgettünk. “[...] a tényeken változtatni már nem 

lehet, Trianon megtörtént, nem eltelt száz év, és mégis itt vagyunk. Örülnünk kell annak, 

hogy át járhatóbbak a határok, hogy az elszakított területek nagy részén működhetnek 

magyar nyelvű iskolák, és hogy léteznek még majdhogynem színmagyar települések.” – 

nyilatkozta Szabó Attila. 
(A teljes cikk megtalálható a Demokrata 2020. június 17-i számában.) 

 

Ludovic Orban a románok átutazásának akadályoztatásával vádolja 

Magyarországot 
2020. június 16. – Krónika, transindex.ro, maszol.ro 

A román állampolgároknak a Magyarország területén való átutazása akadályozásával vádolta 

meg kedden a budapesti hatóságokat Ludovic Orban román kormányfő, aki meglebegtette az 

Európai Bizottság tájékoztatását az ügyben. A miniszterelnök a bukaresti kabinet keddi 

ülésének sajtónyilvános részén, belügyminiszterével együtt kelt ki Magyarország ellen. 

Ludovic Orban azt állítja, hogy „vannak emberek”, akiknek nem engedélyezik az átutazását 

Magyarország területén. A román kormányfő szerint Magyarország megsérti az Európai 

Uniónak a polgárok szabad mozgásához való jogát szavatoló rendelkezéseit, mivel a magyar 

hatóságok szerinte újabb szabályokat léptettek életbe azoknak a polgároknak az esetében, 

akik csak tranzitálnak Magyarország területén. Az első számú áldozatok a román 

állampolgárok. Fogalmazzanak meg határozott kérelmet Magyarország irányába” – fordult 

oda a román kormányfő belügyminiszteréhez. 

 

Megkétszereződött az átkelők forgalma a magyar–román határszakaszon 
2020. június 16. – Krónika, transindex.ro, Nyugati Jelen 

Mintegy 65 200 román és külföldi állampolgár, valamint 28 900 jármű (ezek közül 12 760 

teherszállító) lépte át a román államhatárt a hétfői nap folyamán – tájékoztatott kedden a 

román határrendészet. A belépőoldalon 40 200 személy jelentkezett ellenőrzésre 15 900 

járművel, a kilépőoldalon pedig 25 ezer személyt és 13 ezer járművet regisztráltak. 

Összességében 60 százalékkal nőtt meg a forgalom ezekben a napokban a májusi átlaghoz 

viszonyítva. A jelzett időszakban a Magyarországgal közös határszakaszon levő 11 átkelőnél 

mintegy 43 800 személyt jegyeztek, közülük 30 300-at a belépési oldalon. 
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https://kronikaonline.ro/belfold/ludovic-orban-a-romanok-atutazasanak-akadalyoztatasaval-vadolja-magyarorszagot
https://kronikaonline.ro/belfold/ludovic-orban-a-romanok-atutazasanak-akadalyoztatasaval-vadolja-magyarorszagot
https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/megketszerezodott-az-atkelok-forgalma-a-magyarnroman-hatarszakaszon
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Harminc év után először fordul elő: idén elmarad Tusványos  
2020. június 16. – MTI, maszol.ro, transindex.ro, Krónika, szekelyhon.ro, hirado.hu 

A koronavírus-járvány miatt idén nem tartják meg a Bálványosi Nyári Szabadegyetemet és 

Diáktábort Tusnádfürdőn – erősítette meg kedden a Maszolnak Tusványos politikai 

programfelelőse, Sándor Krisztina. „A járványügyi helyzetre való tekintettel, sajnos idén 

elmarad sokunk kedvenc nyári közéleti eseménye. Ezt hamarosan hivatalos közleményben is 

megerősítjük” – nyilatkozta Sándor Krisztina.  

 

Végre sor kerül Kolozsvár jelképének évek óta halogatott viaszozására 
2020. június 17. – Krónika 

Már a következő hetekben leviaszozhatják a kolozsvári Mátyás-szoborcsoportot, a régóta várt 

beavatkozáshoz csupán a kolozsvári polgármesteri hivatal felkérésére van szükség – erősítette 

meg a Krónikának Kolozsi Tibor szobrászművész. A Fadrusz János emblematikus alkotását 

pár évvel ezelőtt restauráló szakember szerint már megvan a szakhatósági engedély, csupán 

az időpont nincs leszögezve, várják a polgármesteri hivatal felkérését, melyen napra pontosan 

szerepel majd a dátum. 

 

Címlapsztori: Történelmi pillanatoknak vagy üres fecsegőt festő üres 
fecsegésnek voltunk-e tanúi az elmúlt napokban? 
2020. június 16. – Ma7.sk 

Trianon centenáriumáról, az MKP-memorandum tanulságairól, az Orbán-Matovič-

találkozóról, Bernd Strockról és a DAC-ról, valamint arról, az USA után Európa is lángba 

borul-e.  Íme a Címlapsztori legújabb adása, amely néhány hét „koronavírusos és karanténos” 

szünet után jelentkezett ismét. Kegyelmi pillanat és őszinte gesztus vagy PR-akció és puszta 

szavazatszerzés: miről szólt valójában az Igor Matovič miniszterelnök által szervezett 

Trianon-találkozó? Hogyan éltük meg Trianon 100. évfordulóját, milyen érzések és 

gondolatok kavarognak bennünk a centenáriumon? 

 
Híd: Elindult a restart helyi és járási szinten is 
2020. június 16. – bumm.sk 

A lévai járási konferenciával veszi kezdetét az egész párton átívelő tisztújítási folyamat, 

amelyet Sólymos László pártelnök jelentett be május végén. Ma a lévai járási konferenciával 

kezdetét veszi az egész párton átívelő tisztújítási folyamat, amelyet Sólymos László pártelnök 

jelentett be május végén, megválasztását követően. “Nagyon fontos, hogy az a restart, amit az 

országos elnökségben megtettünk, a teljes megújulás, azt helyi szinten is érezzék az emberek. 

Sok a dolgunk, van mit tenni a szlovákiai magyarokért, szlovákokért és minden olyan 

emberért, aki egy fejlődő régióban nem csak túlélni, hanem jól élni akar. Ezért mindenkire 

szükségünk van, aki komolyan gondolja, hogy mindannyiunkért dolgozzon.” - mondta 

Sólymos László a tisztujítás kapcsán. 
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https://ma7.sk/aktualis/cimlapsztori-tortenelmi-pillanatoknak-vagy-ures-fecsegot-festo-ures-fecsegesnek-voltunk-e
https://ma7.sk/aktualis/cimlapsztori-tortenelmi-pillanatoknak-vagy-ures-fecsegot-festo-ures-fecsegesnek-voltunk-e
https://www.bumm.sk/belfold/2020/06/16/hid-elindult-a-restart-helyi-es-jarasi-szinten-is
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Bugár beszállt az oligarchák kiszolgálása miatt hitelét vesztett baloldal 
népszerűsítésébe 
2020. június 16. – Körkép 

Kevés olyan dolog van, amit Bugár Béla nem rótt fel Igor Matovičnak a Pravdának adott 

interjújában, amelyben viszont Robert Ficot és Peter Pellegrinit még véletlenül sem akarta 

„megítélni”. A Most-Hidat két százalékos parlamenten kívüli pártra leépítő Bugár elemezte 

Matovič kormányának teljesítményét a baloldali napilap keresztkérdéseket nem ismerő 

szerkesztőjének. Bugár interjújával szintet lépett a politikai kettős mérce, de egyértelművé 

vált az is, hogy az egykori pártelnök teljes erőbedobással beszállt az oligarchák kiszolgálása 

miatt hitelét vesztett baloldal népszerűsítésébe. 

 
A Fidesz a VMSZ jelöltjeinek támogatására buzdít a szerbiai választásokon 

2020. június 16. – Vajdaság MA 

A Fidesz a Vajdasági Magyar Szövetség (VMSZ) jelöltjeinek támogatására buzdítja a vajdasági 

magyarokat a június 21-ei szerbiai parlamenti választásokon. Novák Katalin, a nagyobbik 

kormánypárt alelnöke az MTI-hez kedden eljuttatott videoüzenetében kiemelte: a szerbiai 

magyar választók június 21-én ismét dönthetnek arról, hogy "magyar politikusok képviseljék-

e a magyar érdekeket". 

 

Több mint egymillió eurónyi állami pénzt kapott Bajmok a VMSZ-nek 

köszönhetően 
2020. június 17. – Pannon RTV 

Több mint egymillió euró került Bajmokra a Vajdasági Magyar Szövetség közbenjárásával az 

elmúlt négy évben a köztársasági költségvetésből. Ennek legnagyobb részét a bajmoki 

határátkelőhely felújítására és korszerűsítésére fordították. Ugyanakkor a szabadkai városi 

önkormányzatban többséget alkotó másik koalíciós partner nem sokat törődött a település 

fejlesztésével, hiszen a városi költségvetésből alig több mint harmincezer eurót fordítottak 

bajmoki fejlesztésekre. Ebből csak a helybeli medence felújítására valamint a bajmoki 

sportközpont nyílászáróinak cseréjére futotta - hangzott el a Dózsa György Magyar 

Művelődési központban kedd este megtartott lakossági fórumon.  

 

Alkotóműhelyekkel bővült a bácskossuthfalvi Emlékház 
2020. június 16. – Vajdaság MA 

A Csoóri programnak köszönhetően újabb szakaszához érkezett a bácskossuthfalvi Emlékház 

felújítása. A létesítmény alkotóműhelyekkel bővült, melyeket ma adtak át. A megjelenteket 

köztük Pásztor Istvánt, a Tartományi Képviselőház és a VMSZ elnökét, Hajnal Jenőt, a 

Magyar Nemzeti Tanács elnökét, Fremond Árpád köztársasági képviselőt, Kislinder Gábor 
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https://korkep.sk/cikkek/politika/2020/06/16/bugar-beszallt-az-oligarchak-kiszolgalasa-miatt-hitelet-vesztett-baloldal-nepszerusitesebe/
https://korkep.sk/cikkek/politika/2020/06/16/bugar-beszallt-az-oligarchak-kiszolgalasa-miatt-hitelet-vesztett-baloldal-nepszerusitesebe/
https://www.vajma.info/cikk/vajdasag/25232/A-Fidesz-a-VMSZ-jeloltjeinek-tamogatasara-buzdit-a-szerbiai-valasztasokon.html
https://pannonrtv.com/rovatok/politika/tobb-mint-egymillio-euronyi-allami-penzt-kapott-bajmok-vmsz-nek-koszonhetoen
https://pannonrtv.com/rovatok/politika/tobb-mint-egymillio-euronyi-allami-penzt-kapott-bajmok-vmsz-nek-koszonhetoen
https://www.vajma.info/cikk/vajdasag/25236/Alkotomuhelyekkel-bovult-a-bacskossuthfalvi-Emlekhaz.html
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topolyai községi elnököt, Sutus Áront, a Vajdasági Magyar Művelődési Szövetség elnökét, 

Vázsonyi Csillát, a VMMI képviselőjét a Csicsergő leánykórus fellépése után Tímár Gabriella, 

az Ady Endre Művelődési Központ elnöke köszöntötte. 

 

Bácskossuthfalva: Számítástechnikai kabinetet adtak át az iskolában 
2020. június 16. – Vajdaság MA 

Számítástechnikai kabinettel gazdagodott a bácskossuthfalvi id. Kovács Gyula Általános 

Iskola. A létesítményt ma délután adta át rendeltetésének a Vajdasági Magyar Szövetség és a 

Magyar Nemzeti Tanács képviselőinek jelenlétében Hajnal Jenő, az MNT elnöke és Crnkovity 

Gábor iskolaigazgató. 

Létrejön a Beregszász központú járás 

2020. június 16. – karpat.in.ua 

A kormány június 12-én megtartott soron kívüli ülésén jóváhagyta a 129 új ukrajnai járás 

jegyzékét a jelenlegi 490 helyett. A dokumentum öt járás kialakítását irányozza elő 

Kárpátalján, amelyek között immár szerepel a Beregszászi Járás is, Beregszász székhellyel. A 

korábbi tervek szerint Kárpátalján csak 4 járást hoztak volna létre Ungvár, Munkács, Huszt, 

valamint Técső központtal. 

 

Forrnak az indulatok a Beregszászi járás körül 
2020. június 16. – karpat.in.ua, Kárpátalja, Kárpáti Igaz Szó 

Ismerjük el, várható volt, hogy az ukrán nacionalisták kikelnek magukból azután, hogy minap 

Dmitro Kuleba ukrán külügyminiszter Budapesten tárgyalt Szijjártó Péter magyar 

külgazdasági és külügyminiszterrel, majd rá körülbelül 72 órával ismertették Kárpátalja új 

járásrendszerét, benne a „magyar” Beregszászi járással. Így is történt. 

 

Még egyszer a kanadai magyarságról 
2020. június 17. – Demokrata – Pordány László 

A kanadai magyarság nemcsak az egyik legnépesebb a nyugati világban, hanem többségében 

nemzeti gondolkodású és érzelmű, továbbá hosszas együttműködésünk révén érzek iránta 

némi személyes elkötelezettséget is. Tény, hogy a kormány által létrehozott Kőrösi Csoma 

Sándor-program, hazai fiatalok kiküldése a magyar nyelvű oktatás segítésére, kulturális 

programok szervezése, végső soron a magyar identitás erősítésére￼ komoly siker, és 

valamennyire talán máris hozzájárult a negatív tendencia lelassítására, reményeink szerint 

végül a megállítására. 

(A teljes cikk megtalálható a Demokrata 2020. június 17-i számában.) 
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https://www.vajma.info/cikk/vajdasag/25237/Bacskossuthfalva-Szamitastechnikai-kabinetet-adtak-at-az-iskolaban.html
http://politic.karpat.in.ua/?p=7014&lang=hu
https://karpataljalap.net/2020/06/16/forrnak-az-indulatok-beregszaszi-jaras-korul


 

 

 

Napi Nemzetpolitikai Sajtószemle – 2020. június 17. 

. 
7 

 
 

Elektronikus sajtó 

 

  

Határok nélkül 

2020. június 16. – Kossuth Rádió 

 

Szerbiában június 21-én, vasárnap általános választásokat tartanak. A Vajdasági Magyar 

Szövetség listája egyedüli magyar listaként jó eredményekre számíthat országos és 

tartományi szinten is. Pásztor István, a párt elnöke abban bízik, hogy visszaszerezhetik több 

önkormányzat polgármesteri posztját.  

 

Nem indít bűnvádi eljárást a bukaresti legfőbb ügyészség Klaus Iohannis ellen, aki - április 

végén - egy televíziós nyilatkozatában Erdély kiárusításának veszélyével riogatott, azt állítva, 

hogy a román Szociáldemokrata Párt (PSD) „azért harcol, hogy Erdélyt odaadja a 

magyaroknak". A román államfő ellen május elején tett bűnvádi feljelentést az Erdélyi 

Magyar Nemzeti Tanács és a Székely Nemzeti Tanács. Jogi képviselőjük, Kincses Előd ügyvéd 

foglalja össze a feljelentés indítékait, valamint az ügyészségi választ.  

 

Kárpátalján a rendőrség vizsgálja a Szolyvai Emlékparkban történt rongálás körülményeit. 

Ismeretlen elkövetők megrongálták az emlékpark siratófalának hátsó felületén elhelyezett 

szabadtéri kiállítás anyagát.  

 

A közelmúltban jelent meg a szlovák pénzügyminisztérium elemzése, amely szerint milliókat 

lehetne megtakarítani a kisiskolák megszüntetésével, illetve a települések összevonásával. 

Eszerint minden olyan kisiskolát bezárnának, amelynek közelében 5 kilométeren belül van 

egy másik iskola, a településekből pedig 5-6 ezres mikro-régiókat hoznának létre. A 

tervezetről beszélt Őry Péter, az MKP ügyvezető testületének elnöke. 

 

A koronavírus-járvány alatt, a személyforgalmi korlátozások a határátkelőhelyeken súlyosan 

érintették a gazdasági kapcsolatokat, károkat okozva azoknak a befektetőknek, 

vállalkozásoknak és üzletembereknek, akiknek a határ túlsó oldalán vannak érdekeltségeik. 

Egyesek felfüggesztették telephelyeik működését, folyamatban lévő cégbejegyzések és 

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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kibontakozó üzleti kapcsolatok szakadtak meg. A Közép-európai Gazdaságfejlesztési Hálózat 

Nonprofit Kft. (CED) aradi regionális irodájának vezetője, Kranowszky-Nagy Andrea arról 

beszélt, hogy a járványhelyzet miként befolyásolta a gazdasági kapcsolatokat. 

 

Egyelőre alig 5 százalékos működésről beszélhetünk, de júliustól végül teljes gőzzel elindulhat 

a turizmus – véli Horváth Alpár, a Babes-Bolyai Tudományegyetem gyergyószentmiklósi, 

idegenforgalmi karának adjunktusa, turizmuskutató. Az elmúlt, nehéz három hónap sem telt 

munka nélkül: a székelyföldi vendéglátósok felújításokat, fejlesztéseket végeztek, ugyanakkor 

elindult egy országos szintű innovatív minőségbiztosítási kezdeményezés. 


