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Nyomtatott és online sajtó 
 

 

Magyarország megérdemli saját jövőjét 
2020. június 18. – Mandiner – Maráczi Tamás 

Kevés hálátlanabb feladat lehet, mint magyar miniszterelnökként beszédet mondani Trianon 

100. évfordulóján. Ám kevés felelősségteljesebb feladat is. Orbán Viktor június 6-án 

Sátoraljaújhelyen mondott beszédében új közép-európai együttműködést vázolt fel: a jövő 

elkezdődött a Kárpát medencében. „Ezeréves történelmi horizonton kell szemlélniünk a 

múltat, hogy megértsük a magyar nemzet sors kérdéseit” – mondta a miniszterelnök. Az 

Orbán-beszéd erős eleme volt a nemzet és az állam fogalmának megkülönböztetése. „Csak az 

államnak van határa, a nemzetnek nincs” – fogalmazott a kormányfő. 

(A teljes cikk megtalálható a Mandiner 2020. június 18-i számában.) 

 

Szijjártó: a Vajdaság Szerbia és Magyarország közös sikertörténete 
2020. június 17.  –MTI, Híradó, Magyar Hírlap, Magyar Nemzet, Origo, Demokrata, 

Mandiner, Hír TV, PestiSrácok 

A Vajdaság egy különleges sikertörténet, Szerbia és Magyarország közös sikertörténete, és 

minél jobban megy a Vajdaságnak, az annál jobb a magyaroknak és annál jobb a szerbeknek 

is - hangsúlyozta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter szerdán Bácsfeketehegyen, 

ahol a magyar kormány vajdasági gazdaságfejlesztési programjának keretében létrehozott 

fagyasztottzöldség-feldolgozó üzemet adta át.  Szijjártó Péter kiemelte, hogy 2010 óta minden 

évben új rekordra emelkedett a két ország közötti kereskedelmi forgalom, amely tavaly már 

több mint 2,5 milliárd eurót ért el. 2016-ban megindult a vajdasági gazdaságfejlesztési 

program is; amelyről azt mondta, "mindeddig a Vajdaságban 13 ezer vállalkozót, céget, 

gazdát, termelőt támogattunk 47,5 milliárd forintnyi magyar költségvetési támogatással, 

amelyekből összesen 93 milliárd forintnyi beruházás jött létre a Vajdaság területén". 

Hozzátette: ezzel megerősödött a magyar közösség gazdasági helyzete. Szijjártó Péter célnak 

nevezte, hogy a jövőben is a lehető legtöbb vajdasági vállalkozóhoz és gazdához eljusson ez a 

támogatási program. 

 

Bácsfeketehegyen 435 nyertes pályázó írta alá a szerződést a Prosperitati Alapítvánnyal 

2020. június 17. – Pannon RTV, Vajdaság MA 

Bácsfeketehegyen Szijjártó Péter Magyarország külgazdasági és külügyminisztere, valamint 

Pásztor István a VMSZ és Nagy Sándor, az Aretol vállalat tulajdonosa ünnepélyesen átadta az 

új üzemrészleget, amely anyaországi támogatásból épülhetett fel. Bácsfeketehegyen az iskola 

sportcsarnokában a Prosperitati Alapítvány 435 újabb sikeres pályázóval írta alá a szerződést. 

Szijjártó azt is bejelentette, hogy a gazdaságfejlesztési program folytatódik. "Az ország határai 

és a nemzet határai nem esnek egybe. Ez egy nagyon komoly felelősséget ró a mindenkori 

magyar kormányra. Annak a felelősségét, hogy gondoskodjon a határon túl élő magyar 
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nemzeti közösségekről. A jelenlegi magyar kormány nem Budapesten szeretné eldönteni, mi a 

jó a vajdasági magyaroknak, hanem arról az itt élők döntenek. A négy évvel ezelőtti 

gazdaságfejlesztési program sikeres, hiszen minél jobban megy Vajdaságnak, az annál jobb a 

magyaroknak és annál jobb a szerbeknek is" – hangsúlyozta Szijjártó Péter külgazdasági és 

külügyminiszter Bácsfeketehegyen, ahol a magyar kormány vajdasági gazdaságfejlesztési 

programjának keretében létrehozott fagyasztottzöldség-feldolgozó üzemet adta át. 

 

„Soha ennyi eredménye nem volt a politizálásunknak” 
2020. június 18. – Magyar Szó 

Pásztor István 13 éve áll a VMSZ élén. Ez alatt az idő alatt 5 választáson vezette pártja 

csapatát. A 2020-as háromszintű választásokra a párt szempontjából egy négyéves 

sikertörténetet követően kerül sor. Ez határozta meg a kampány hangulatát, és ez ad okot a 

bizakodásra, hogy az eredmények sem maradnak el.  „A kampánynak volt egy betét része: a 

vírus elleni küzdelem, ami nem tényleges kampány volt, hanem a bizonyításnak és a 

bizonyíthatóságnak a pillanata. Ha úgy tetszik, az igazság pillanata, olyan szempontból, ki az, 

aki képes cselekvő politikára, és ki az, aki nem. A VMSZ ezekben a hónapokban azt tudta 

bizonyítani, hogy egy cselekvő párt”– nyilatkozta Pásztor István. 

 
Újabb átkelők nyíltak meg a román–magyar határon, csökken a várakozási idő 
2020. június 17. – Krónika 

További átkelőknél indult újra a nemzetközi személyi és teherforgalom szerdától Románia 

Bulgáriával, Szerbiával, a Moldovai Köztársasággal és Magyarországgal közös határszakaszán. 

Utóbbin tíz plusz egy határátkelőt vehet igénybe az utazóközönség.  

 

Megbírságolták a román futballszövetséget a magyarellenes rigmusok miatt  
2020. június 17. – Krónika, transindex.ro 

Ötezer lejes bírságot rótt ki az Országos Diszkriminációellenes Tanács (CNCD) a Román 

Labdarúgó-szövetségre (FRF) a szurkolóknak a tavaly szeptember 5-i Románia-

Spanyolország mérkőzés közben elhangzott magyarellenes skandálása miatt. A CNCD 

igazgatótanácsának szerdai döntése értelmében a szurkolók skandálásai diszkriminációnak 

minősülnek és sértik a méltósághoz való jogot. A határozatot egyöntetűen (8 voks) 

megszavazta a testület. A román és a spanyol labdarúgó-válogatott tavaly szeptemberi 

összecsapásán a hazai szurkolók többször nyomdafestéket nem tűrő szidalmakra, 

magyargyalázó megnyilvánulásra ragadtatták magukat, azt skandálva: „Kifelé a magyarokkal 

az országból!”. 

 

Szobor Ferenc pápa „dákoromániai” látogatása emlékére 
2020. június 17. – Krónika, transindex.ro 

Szobrot avattak kedden délután Bukarestben Ferenc pápa tavalyi romániai látogatásának 

emlékére. A szoboravatás ugyanakkor nem csupán azért visszás, mert még élő egyházfő 
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https://www.magyarszo.rs/hu/4327/kozelet/221630/%E2%80%9ESoha-ennyi-eredm%C3%A9nye-nem-volt-a-politiz%C3%A1l%C3%A1sunknak%E2%80%9D.htm
https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/ujabb-atkelok-nyiltak-meg-a-romannmagyar-hataron-csokken-a-varakozasi-ido
https://kronikaonline.ro/sport/megbirsagoltak-a-roman-futballszovetseget-a-magyarellenes-rigmusok-miatt
https://kronikaonline.ro/belfold/szobor-ferenc-papa-bdakoromaniair-latogatasa-emlekere
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képmását állították fel, hanem azért is, mert a talapzaton a pápa „dákoromániai” 

látogatásáról szóló felirat olvasható. A katolikus egyház fejének mellszobrát a bukaresti római 

katolikus érsekség állította a román főváros önkormányzatával és a Romániai Apostoli 

Nunciatúra – azaz a vatikáni képviselet – közreműködésével.  

 

Felújítják Erdély legkülönlegesebb kastélyát 
2020. június 17. – Krónika 

Megújul Beszterce-Naszód megye kevés épen megmaradt főúri rezidenciáinak egyike, az 

árokaljai Bethlen-kastély, miután a Babeș–Bolyai Tudományegyetemnek (BBTE) sikerült 

uniós pénzalapokat lehívnia a korszerűsítésére. A neobizánci stílusban épült műemlékben – 

mely emiatt egyedülálló Erdélyben – a BBTE Környezettudományi és Környezetmérnöki 

Kara, valamint a Biológia és Geológia Kara működtet oktatási központot, ahova főleg nyári 

gyakorlatra érkeznek a hallgatók. 

 

Kihirdette az államfő az önkormányzati tisztségviselők mandátumát 
meghosszabbító törvényt  
2020. június 17. – maszol.ro, tranisndex.ro, Bihari Napló 

Kihirdette szerdán Klaus Iohannis államelnök a helyi választott tisztségviselők mandátumát 

2020. november elsejéig meghosszabbító törvényt.  A törvény előírja, hogy a jelenleg 

tisztségben levő polgármesterek, helyi és megyei tanácsosok, helyi és megyei tanácselnökök 

mandátumát 2020. november elsejéig meghosszabbítják.  A törvény azt is kimondja, hogy a 

2020-as helyhatósági választások időpontjáról a parlament dönt sarkalatos törvénnyel, 

legalább 60 nappal a szavazás napja előtt. A törvény értelmében felére csökken a jelölésekhez 

szükséges támogató aláírások száma, ugyanakkor változik az aláírásgyűjtés módja és az 

aláírások iktatása is.   

 

Székelyhídnál továbbra is csak ingázók kelhetnek át a határon  
2020. június 17. – maszol.ro 

Hivatalosan is bejelentette Marcel Vela belügyminiszter, hogy a román–magyar határon 

szerdától karanténkötelezettség nélkül átkelhetnek a két ország állampolgárai. Ugyanakkor a 

határrendészet közleményéből az derült ki, hogy Székelyhídnál és Nagykárolynál részleges 

korlátozások maradtak érvényben. Egyes román sajtóbeszámolók szerint megtette hatását 

Ludovic Orban miniszterelnök „fenyegetése”, miszerint Bukarest az Európai Bizottsághoz 

fordul, ha Magyarország továbbra is bürokratikus akadályokat gördít a területén átutazni 

óhajtó román állampolgárok elé.  

 

A román-magyar együttélés a témája a hosszú idő óta először nézők előtt 
bemutatott színdarabnak Marosvásárhelyen 
2020. június 17. – szekelyhon.ro 

A járvány miatti hosszú szünet után újból nézők előtt játszik a Marosvásárhelyi Nemzeti 

Színház Tompa Miklós Társulata. Az első bemutatót június 21-én, vasárnap este 9 órától 
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https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/felujitjak-erdely-legkulonlegesebb-kastelyat
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tartják a színház belső udvarán, a szabadban kialakított játszótéren, ahová a látogatók a 

parkoló felőli nagy kapun mehetnek be. 

 

Székely István a bukaresti paradigmaváltásról: a román szélsőjobb átköltözött a 
mainstreambe  
2020. június 17. – maszol.ro 

A román politikai elit szintjén végbement egy paradigmaváltás a magyarsághoz való 

viszonyulásban. A fősodorba tartozó pártok ma ugyanúgy ellenzik a kisebbségi jogok 

bővítését – sőt a meglevők alkalmazását is –, ahogy azt régebben a szélsőjobboldali pártoktól 

megszokhattuk. Ráadásul megszűnt az a korábbi konszenzus is, hogy a magyarságnak 

képviselettel kell rendelkeznie a bukaresti parlamentben. Székely István politológussal, az 

RMDSZ társadalomszervezésért felelős ügyvezető alelnökével beszélgettek.  

 

Árulkodó bukaresti csend 
2020. június 18. – Pataky István – Krónika 

A Krónika vezércikke szerint „Lehetett volna egy magyar–román sikertörténet is, ha a két 

külügyminiszter közösen, vagy legalább azonos időpontban, jelenti be az akadálytalan 

határátlépés megvalósulását. De Bukarestben inkább úgy gondolták, ismét kampányolnak 

egyet a Klaus Iohannis által bemutatott magyarellenes hangulatkeltéssel. Ludovic Orban a 

keddi kormányülés sajtónyilvános szakaszában egy férfiről beszélt, akinek a magyar 

hatóságok megtagadták a beutazását Magyarországra, pedig csak a lányát akarta elkísérni 

vizsgázni egy nyugat-európai országba. Marcel Vela belügyminiszter is enyje-bejnyézett egyet 

Magyarország viselkedésével kapcsolatban. Aztán amikor megtörtént Szijjártó Péter 

bejelentése a román állampolgároknak is karanténmentes beutazást biztosító döntésről, 

mély, árulkodó csend borult a bukaresti kormányra. Egyetlen rövid üdvözlő közleményre sem 

tellett a magyarországinál jóval rosszabb járványadatokkal rendelkező Románia vezetőitől a 

nagyvonalú magyar lépéssel kapcsolatban. Úgy tűnik, még sokat kell várni a magyarfóbia 

kezelésére alkalmas oltás bukaresti megjelenésére.” 

 

Az RMDSZ és az Erdélyi Magyar Szövetség képviselői a romániai magyarságot 
ért támadásokról 
2020. június 18. – Krónika 

Kemény magyarellenesség uralja a román belpolitikát. Klaus Iohannisnak az „alaphangot” 

megütő áprilisi, magyarságot gyalázó beszéde óta szinte naponta éri valamilyen „politikai 

lincselés” az erdélyi magyarságot. Az RMDSZ és az Erdélyi Magyar Néppárt képviselőivel 

vették számba a régóta tartó folyamat újabb állomásait. 
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A Kőrösi Csoma Sándor-program nyertese, a székelyföldi Pál Zsuzsanna 
brüsszeli tapasztalatairól 
2020. június 18. – Krónika 

A budapesti kormány a határon túli magyarokkal rendszerszerű kapcsolatot ápol, határon 

átívelő programok tucatjait bocsátja rendelkezésükre. Kevésbé ismert, hogy a diaszpórában 

élők sem maradnak ki a kormány érdeklődési köréből. Számukra a Kőrösi Csoma Sándor-

program eleleveníti fel az óhaza hagyományait, kultúráját. A program keretében Pál 

Zsuzsanna harmadik évét zárja Brüsszelben. A zetelaki lány a székelyudvarhelyi Tamási Áron 

Kollégiumban érettségizett, majd a Babeş–Bolyai Tudományegyetem angol–magyar szakán 

szerzett diplomát. Brüsszeli tapasztalatairól beszélgettek. 

 

Mik a közös pontok, és mik a különbségek az MKP és az Összefogás között? 
2020. június 17. – Ma7.sk 

Miért higgye el a felvidéki választó, hogy a pártjai őszintén az egységre törekednek? Ezt is 

megkérdeztük a Nézőpont vendégeitől, Farkas Ivántól, az MKP ügyvivő testületének tagjától 

és Mózes Szabolcstól, a Magyar Közösségi Összefogás elnökétől. A koronavírus-válság miatt 

tulajdonképpen elmaradt a februári választási kudarc kiértékelése. Bő három hónap elteltével 

ki miben látja a sikertelen szereplés okait? Egyre több magyar szavaz szlovák pártokra: 

hogyan reagálnak a Matovič felől érkező kihívásra? Egy találkozó utóélete: hogyan hozhatók 

köztudatba a magyarság megoldatlan problémái? Van-e egyáltalán jó időzítés, a szlovákok 

számára is elfogadható forma és tartalom? 

 

Berényi József a miniszterelnök kisebbségi kérdésekben illetékes tanácsadója 
2020. június 17. – Felvidék Ma, bumm.sk 

Igor Matovič miniszterelnök tanácsadói testülete még mindig nem teljes. A testület tagja 

jelenleg Ján Marosz, az OĽaNO volt parlamenti képviselője, és Ľubomír Ščasný, a testület 

vezetője. A tanácsadói csoport megalakítása folyamatban van – tájékoztatta a TASR 

hírügynökséget a kormányhivatal sajtóosztálya. Berényi József, az MKP volt elnöke a 

miniszterelnök kisebbségi kérdésekben illetékes tanácsadója. A sajtóosztály tájékoztatása 

szerint ő nem tölt be hivatalos tisztséget a kormányhivatalban. A kormányhivatal 

tájékoztatása szerint a koronavírus-járvány során Matovič a központi válságstáb tagjaival és 

járványügyi szakértőkkel, orvosokkal dolgozott együtt, arról nem tájékoztatott a sajtóosztály, 

hogy mikor lesz teljes a tanácsadói testület. 

 

Kezet nyújtott a felvidéki magyaroknak Igor Matovič 
2020. június 18. – Mandiner – Leimeiszter Barnabás 

„Nyomjuk együtt a maltert!”- mondta az új szlovák kormányfő a pozsonyi várban meghívott 

száz felvidéki magyarnak a Trianon-évforduló előestéjén. Egy új korszak nyitánya vagy pőre 

szavazatszerző akció? Az esemény résztvevőivel beszélgetett a Mandiner. 
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„Legyen merszünk kimondani, hogy a magyar történelem a mi közös történetünk! Hogy a 

magyar királyok a mi közös királyaink voltak.” Igor Matovič szlovák miniszterelnök a trianoni 

békediktátum 100. évfordulója előtt két nappal jelentette ki ezt azon a pozsonyi várban tartott 

fogadáson, amelyre 100 szlovákiai magyar politikust, közéleti személyiségek, értelmiségit 

hívtak meg. „Az új kormány fenntartaná Pozsony és Budapest szoros kapcsolatát” – 

nyilatkozott a kormányfő. 

(A teljes cikk megtalálható a Mandiner 2020. június 18-i számában.) 

 

Mit jelent a külső tanácsadói státusz? – interjú Berényi Józseffel 
2020. június 17. – Felvidék Ma 

Igor Matovič miniszterelnök (OĽaNO) tanácsadói testülete még mindig nem teljes, de a 

kormányhivatal sajtóosztálya megerősítette, hogy Berényi József, az MKP volt elnöke, 

Nagyszombat Megye Önkormányzatának alelnöke a miniszterelnök kisebbségi kérdésekben 

illetékes tanácsadója. Őt kérdeztük az előzményekről és a lehetséges fejleményekről: „Már bő 

egy hónapja, hogy nemzetiségi ügyekben a miniszterelnök tanácsadója vagyok, de egyelőre 

még nem hivatalos formában. Informálisan működik, s már ezen a címen vettem részt a 

budapesti látogatásán is. Megjegyzem, Zuzana Čaputová államfőnek is van két magyar 

tanácsadója Németh Ilona és Simon Attila személyében.” 

 
Az oktatásügyi minisztérium szerint van elegendő szabad hely a magyar 
tannyelvű középiskoláinkban 
2020. június 17. – Felvidék Ma, Körkép 

A magyar nemzetiségű diákoknak biztosítják a lehetőséget, hogy magyar tanítási nyelvű 

középiskolákban tanulhassanak tovább. Így reagált a Szlovák Oktatási, Tudományos, Kutatási 

és Sportminisztérium a Most-Híd parlamenten kívüli párt állítására, miszerint több mint 

1400 diák maradhat magyar nyelvű középiskolai oktatás nélkül. Az oktatási tárca azt állítja, 

hogy a magyar középiskolák több helyet kínálnak, mint ahány diák ebben a tanévben 

jelentkezett ezekbe az oktatási intézményekbe. „A Tudományos és Műszaki Információs 

Központ aktuális adatai szerint jelenleg 2696 magyar nyelven tanuló kilencedikest tartunk 

nyilván, a magyar tannyelvű középiskolák pedig 2747 helyet kínálnak” – áll az oktatási tárca 

állásfoglalásában. Az oktatási minisztérium új vezetősége eddig csak két olyan beadvánnyal 

foglalkozott, amelyek benyújtói magyar tanítási nyelvű középiskolákba való felvételt 

kérvényeztek. „A kölcsönös kommunikációt követően az összes felet kielégítő megoldás 

született” – emelte ki a tárca. 

 

Híd: A garanciát köszönjük! A minisztérium nem látja a részleteket! 
2020. június 17. – bumm.sk 

A Híd párt értékeli és garanciának tekinti az oktatásügyi tárca kijelentését, amely szerint 

minden magyar diák anyanyelvén tanulhat tovább a középiskolákban, ugyanakkor úgy véli, a 

Branislav Gröhling vezette minisztériumnak a szlovákiai magyar középiskolai helyekkel 

kapcsolatos "számadása" félrevezető és nem fedi a valóságot. Garanciának tekintjük: "Minden 
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https://felvidek.ma/2020/06/mit-jelent-a-kulso-tanacsadoi-statusz/
https://felvidek.ma/2020/06/az-oktatasugyi-miniszterium-szerint-van-elegendo-szabad-hely-a-magyar-tannyelvu-kozepiskolainkban/
https://felvidek.ma/2020/06/az-oktatasugyi-miniszterium-szerint-van-elegendo-szabad-hely-a-magyar-tannyelvu-kozepiskolainkban/
https://www.bumm.sk/belfold/2020/06/17/hid-a-garanciat-koszonjuk-a-miniszterium-nem-latja-a-reszleteket
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magyar diák anyanyelvén tanulhat tovább a középiskolákban"! “Értékeljük az oktatási 

minisztérium reakcióját, miszerint minden magyar diák anyanyelvén tanulhat tovább a 

középiskolákban és ezt nem csupán szép gesztusnak, hanem komoly garanciának tekintjük a 

jövőre nézve. Azért a jövőre nézve, mert a jelen helyzetben ez nem fedi a valóságot” – reagált 

Sólymos László az oktatásügyi minisztérium álláspontjára. 

 
Szijjártó Péter Palicson: A Szabadka-Szeged vasútvonal közelebb hozza 

egymáshoz a két várost 
2020. június 17. – Vajdaság MA, Pannon RTV, Magyar Szó 

2022 tavaszáig felújítják a Szabadka és Szeged közti vasútvonalat, illetve a közbe eső vasúti 

állomásokat. Az elképzelésekről a palicsi vasútállomáson megtartott alkalmi 

sajtótájékoztatón számolt be szerda délután Szijjártó Péter magyar külgazdasági és 

külügyminiszter, illetve vendéglátói: dr. Pásztor Bálint szabadkai polgármester-jelölt és 

Pásztor István, a VMSZ elnöke. - Magyarország és Szerbia között a térségfejlesztési 

elképzelések vonatkozásában is erőteljes az együttműködés, amiben a VMSZ-nek 

megkerülhetetlen szerepe van. 

 

VMSZ: Közép-európai Szabadkát! - Dr. Pásztor Bálint a polgármesterjelölt 
2020. június 17. – Pannon RTV 

Dr. Pásztor Bálint a Pannon RTV-nek elmondta, a VMSZ programja egy lokálpatrióta 

program, amelyben egy normális Szabadkáért szállnak síkra. Szabadkán éles verseny várható 

a Szerb Haladó Párt és a Vajdasági Magyar Szövetség között. A VMSZ polgármesterjelöltje a 

párt alelnöke. Dr. Pásztor Bálint elmondta, a VMSZ programja egy lokálpatrióta program, 

amelyben egy normális Szabadkáért szállnak síkra. 

  
A Megyei Közigazgatási Hivatal hat járás létrehozását támogatja  

2020. június 17. – karpat.in.ua, Kárpátalja 

Az Ukrán Területfejlesztési Minisztérium kidolgozta Ukrajna  járásainak projektjét és 

jóváhagyás céljából megküldte azt a régiók számára. Ennek értelmében Kárpátalján 5 járást 

fognak kialakítani, viszont Olekszij Petrov, Kárpátalja kormányzója nem ért egyet ezzel a 

tervvel. A megye olyan javaslattal állt elő, amelyben azt kéri, hogy vegyék figyelembe a vidék 

sajátosságait és hozzanak létre egy hatodik, hegyvidéki járást is Rahó központtal. 

 

Tehetséges gyermekek támogatása 2016–2020 
2020. június 17. – karpat.in.ua 

Kárpátalján negyedik éve zajlika Tehetséges gyermekek támogatása 2016–2020 elnevezésű 

program, amely elsősorban a jó képességű iskolás diákok felfedezésére, anyagi támogatására, 
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https://www.vajma.info/cikk/vajdasag/25241/Szijjarto-Peter-Palicson-A-Szabadka-Szeged-vasutvonal-kozelebb-hozza-egymashoz-a-ket-varost.html
https://www.vajma.info/cikk/vajdasag/25241/Szijjarto-Peter-Palicson-A-Szabadka-Szeged-vasutvonal-kozelebb-hozza-egymashoz-a-ket-varost.html
https://pannonrtv.com/rovatok/onkormanyzatok/vmsz-kozep-europai-szabadkat-dr-pasztor-balint-polgarmesterjelolt
http://politic.karpat.in.ua/?p=7068&lang=hu
http://life.karpat.in.ua/?p=18705&lang=hu
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önmegvalósítására, önfejlesztésére, az oktatási intézmények technikai felszereltségének 

bővítésére és modern oktatási technológiák bevezetésére irányul. A vetélkedők által egy-egy 

tudományág alaposabban tanulmányozására szeretnék ösztönözni a tanulókat. A 

megmérettetések kizárólag Ukrajna Oktatási és Tudományos Minisztériumának előírásai 

szerint kerülnek megszervezésre és levezetésre. 

 
Online orvosi konzultációval segít a kárpátaljai magyaroknak az Ökumenikus 
Segélyszervezet és a Doktor24 
2020. június 17. – karpatalja.ma 

Bár Magyarországon a koronavírus-fertőzések száma csökken, Ukrajnában még javában 

tombol a járvány, amely Kárpátalját sem kerüli el. Míg Magyarországon már hétfő óta 

valamennyi egészségügyi ellátás korlátozás nélkül elérhető, a kárpátaljai magyarok jelenleg 

korlátozottan vehetnek részt általános orvoslást érintő személyes orvosi konzultáción, pedig 

vannak olyan egészségügyi problémák, amelyekkel nem várhatják meg a vírus végét. Ezen 

szeretne segíteni a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet és a Doktor24 Egészségközpont, akik 

összesen 14 szakterületen tesznek elérhetővé videókonzultációs lehetőséget a kárpátaljai 

magyaroknak. 

 
 

Elektronikus sajtó 

 

  

Határok nélkül 

2020. június 17. – Kossuth Rádió 

A Vajdaság egy különleges sikertörténet, Szerbia és Magyarország közös sikertörténete, és 

minél jobban megy a Vajdaságnak, az annál jobb a magyaroknak és annál jobb a szerbeknek 

is - hangsúlyozta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter szerdán Bácsfeketehegyen, 

ahol a magyar kormány vajdasági gazdaságfejlesztési programjában létrehozott zöldség-

feldolgozó üzemet adta át.  

 

Zombor Trianon előtt Bács-Bodrog Vármegye központja volt. 100 év múltán kevesebben 

vannak ugyan a nyugat-bácskai magyarok, de azt megtanulták, hogy összefogásban van az 

erő, mert így tudják csak érdekeiket érvényesíteni. Zomborban minden magyar, magyar 

pártra szavaz, mondja Pelt Ilona, a Vajdasági Magyar Szövetség nyugat-bácskai körzeti 

szervezetének az elnöke, akit Németh Ernő kérdezett. 
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http://www.karpatalja.ma/karpatalja/kozelet/online-orvosi-konzultacioval-segit-a-karpataljai-magyaroknak-az-okumenikus-segelyszervezet-es-a-doktor24/
http://www.karpatalja.ma/karpatalja/kozelet/online-orvosi-konzultacioval-segit-a-karpataljai-magyaroknak-az-okumenikus-segelyszervezet-es-a-doktor24/
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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Zombortól észak-keletre a Tisza jobb partján fekszik Magyarkanizsa, ahol a magyarság 

homogén tömbben él. Ezért fontos, hogy az önkormányzat magyar vezetés alatt maradjon. - 

mondta Magyarkanizsa polgármestere, Fejsztámer Róbert. 

 

Szerbiában június 21-én, vasárnap tartanak köztársasági, tartományi és önkormányzati 

választásokat.  

Romániában június elején tartottak volna önkormányzati választást, ami aztán a 

koronavírus-járvány miatt elmaradt. A kétkamarás román parlament hétfőn megszavazta az 

önkormányzati tisztségviselők mandátumának meghosszabbítását november 1-ig. 

 

A székelyudvarhelyiek egy csoportjának most már elege lett, hogy húsz éve politikai 

csatározások erodálják a várost. Közéleti újrakezdést! címmel felhívást tettek közzé, amelyben 

társadalmi egyezséget, összefogást és elkötelezettséget kínálnak.  A mozgalomhoz már most 

sokan csatlakoztak.  

 

Az alumni hálózat korábban is segítette már a temesvári Bartók Béla Líceumot számítógép-

adományokkal, a diákoknak tartott képzésekkel, előadásokkal. Az iskola most újabb 

adományt kaphat, amelynek Temesvárra szállításáért indítottak gyűjtést. Az akcióról a 

kezdeményező, Bálint Zsolt mesélt. 

 

Magyar állami kitüntetéseket adtak át a Nemzeti Összetartozás Napja alkalmából 

Magyarország Ungvári Főkonzulátusán és a Beregszászi Konzulátuson. Magyar 

Aranyérdemkereszt kitüntetésben részesült Debreceni Mihály, az MTVA korábbi vezető 

szerkesztője, ismert kárpátaljai televíziós újságíró, jelenleg Kárpátalja egyik legnépszerűbb 

hírportálját, a karpat.in.ua honlapot vezeti. Műsorunk minden munkatársa nevében 

gratulálunk kollégánk kitüntetéséhez. 


