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Nyomtatott és online sajtó 
 

 

Szerbiai választások - Potápi: aki a VMSZ-re szavaz, a magyar jövőre szavaz 
2020. június 18. – MTI, Mandiner, PestiSrácok, M1, Magyar Hírlap, Pannon RTV, Webrádió 

Aki a Vajdasági Magyar Szövetségre (VMSZ) szavaz, a magyar jövőre szavaz - hangoztatta a 

Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára csütörtökön a Facebookon közzétett 

videójában. Potápi Árpád János kiemelte: 2020. június 21-én a nemzeti összetartozás, 

Trianon 100. évfordulójának évében, Szerbiában sorsdöntő választásokat tartanak. Három 

szinten: helyi, tartományi és országos szinten dől el, kik fognak irányítani a következő 

években. Vasárnap minden vajdasági magyar dönthet arról, szeretné-e, hogy a magyar 

emberek érdekeit magyar emberek képviseljék a következő években. "Szeretné-e, hogy 

folytatódjanak a beruházások Szabadkán, épüljenek az újvidékihez hasonló kollégiumok, 

megmeneküljenek az enyészettől az olyan történelmi emlékek, mint az aracsi pusztatemplom 

és tovább gazdagodjunk-e olyan értékekkel, mint a doroszlói zarándokhely" - sorolta a 

politikus. 

 

Sérelmezi a Székely Nemzeti Tanács, hogy továbbra sincs jogalapja a nemzeti 

régiókért indított aláírásgyűjtés folytatásának 
2020. június 18. – MTI, Magyar Hírlap, Hír TV, Krónika 

Közleményben sérelmezte csütörtökön a Székely Nemzeti Tanács (SZNT), hogy a sajtóban 

közölt hírek ellenére továbbra sincs jogalapja a nemzeti régiókért elindított európai polgári 

kezdeményezés aláírásgyűjtése folytatásának. Az Izsák Balázs SZNT elnök által jegyzett 

közlemény arról ad hírt, hogy választ kaptak a Vera Jourová EB-alelnöknek címzett levelükre 

az Európai Bizottság főtitkárságáról. A levél szerint a Bizottságnak az a szándéka, hogy a 

május 7. után gyűjtött aláírásokat visszamenőlegesen elismerjék, de ez az Európai 

Parlamenttől és a Tanácstól függ. Arról tájékoztatják azonban a kezdeményezőket, hogy ha 

saját felelősségükre az aláírásgyűjtés folytatásáról döntenének, fennáll annak a kockázata, 

hogy a május 7. után összegyűjtött támogatásokat nem fogják figyelembe venni. 

 

Deli: Itt voltunk, itt vagyunk, és itt is akarunk maradni 
2020. június 19. – Vajdaság Ma, Pannon RTV 

A Vajdasági Magyar Szövetség vezetésével, a magyar kormány támogatása és a szerbiai 

lehetőségek kihasználása eddig soha nem látott lendületet hozott a vajdasági magyar 

közösségnek, mondta a Facebook oldalon közzétett üzenetében Deli Andor európai 

parlamenti képviselő. Mint fogalmazott, a VMSZ hosszú évek munkájával elérte, hogy újra jó 

érzés magyarnak lenni ezen a vidéken. - Nem engedhetjük meg, hogy mindez megtorpanjon. 

Vasárnap minden szinten választások lesznek, és itt az alkalom, hogy szavazatunkkal 

megüzenjük: itt voltunk, itt vagyunk, és itt is akarunk maradni. Ezért arra kérek mindenkit, 
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https://webradio.hu/hirek/belfold/szerbiai-valasztasok-potapi-aki-a-vmsz-re-szavaz-a-magyar-jovore-szavaz
https://www.magyarhirlap.hu/kulfold/20200618-meg-mindig-nincs-jogalapja-a-nemzeti-regiokert-inditott-alairasgyujtes-folytatasanak
https://www.magyarhirlap.hu/kulfold/20200618-meg-mindig-nincs-jogalapja-a-nemzeti-regiokert-inditott-alairasgyujtes-folytatasanak
https://www.vajma.info/cikk/vajdasag/25246/Deli-Itt-voltunk-itt-vagyunk-es-itt-is-akarunk-maradni.html
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azokat is, akik külföldön vannak, hogy ha csak tehetik, menjenek haza, és szavazatukkal 

támogassák a közösséget, a fejlődést, a jövőt. Minden szavazatra szükség van, szavazzunk hát 

a VMSZ-re – mondta Deli Andor európai parlamenti képviselő. 

 

Román ügyészség: Wass Albert irodalmi munkássága nem esik a háborús 

bűnösök kultuszát tiltó törvény hatálya alá 
2020. június 18. – MTI, Híradó, Magyar Hírlap, 888, Krónika, maszol.ro, szekelyhon.ro 

Egy ügyészségi végzés szerint Wass Albert irodalmi munkássága nem esik a háborús bűnösök 

kultuszát tiltó törvény hatálya alá. A brassói táblabírósági ügyészség június 12-én keltezett 

végzéséről a székelyföldi magyar nyelvhasználati és szimbólumhasználati jogok ellen küzdő 

Dan Tanasă blogger közölt fényképet blogjában. Az ügyészség a Tanasă által vezetett 

Méltóságért Európában Polgári Egyesület (ADEC) feljelentése nyomán vizsgálta egyes, 

Sepsiszentgyörgyön 2018 elején tartott Wass Albert-megemlékezések törvényességét. A 

feljelentő arra hivatkozott, hogy Wass Albertet egy kolozsvári népbíróság távollétében 

háborús bűnösnek találta és halálra ítélte, így bármilyen Wass-megemlékezés a háborús 

bűnösök kultuszát tiltó sürgősségi kormányrendelet hatálya alá esik. Döntését indokolva az 

ügyészség arra hivatkozott, hogy a rendőrség javasolta az eljárás megszüntetését, miután 

meghallgatta a tanúkat és megállapította: „a Wass Albert-megemlékezésen nem történt utalás 

azokra a cselekményekre, amelyekért elítélték az írót, hanem csak irodalmi munkássága 

került terítékre.” 

 
Erdélyi magyarok a nagyvilágban: kutatás indul a Nyugatra elvándoroltak 

körében 
2020. június 18. – Krónika 

Miért hagyják, hagyták el a külföldön élő erdélyi magyarok Romániát, hogyan élnek ott, 

mennyire tudnak egy „kis magyar világot” teremteni maguk köré, terveznek-e visszajönni? – 

teszi fel a kérdést a Bálványos Intézet, amely nagyszabású online kérdőíves közvélemény-

kutatást indít jövő héten a Nyugaton élő erdélyi magyarok körében.  

 

Marosvásárhely húszéves „büntetése”: Soós leleplezte Florea műanyag 

várkastélyát 
2020. június 18. – Krónika, transindex.ro, maszol.ro, szekelyhon.ro 

Dorin Florea „várkastélyának” a bemutatása volt Soós Zoltán marosvásárhelyi 

polgármesterjelölt csütörtöki sajtótájékoztatójának a témája. A félórás „haknira” a több 

román pártot is megjárt elöljáró pontosan húsz évvel ezelőtti megválasztása adott okot. 

Amint Soós hangsúlyozta, az évforduló csak „Floreának és bandájának” jelenthet ünnepet, a 

város többi lakójának a június 18. „gyásznap”. Marosvásárhely számára büntetés volt a 

polgármester két évtizedes regnálása. A város lemaradt Kolozsvártól, Nagyszebentől, de még 
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https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/roman-ugyeszseg-wass-albert-irodalmi-munkassaga-nem-esik-a-haborus-bunosok-kultuszat-tilto-torveny-hatalya-ala
https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/roman-ugyeszseg-wass-albert-irodalmi-munkassaga-nem-esik-a-haborus-bunosok-kultuszat-tilto-torveny-hatalya-ala
https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/erdelyi-magyarok-a-nagyvilagban-kutatas-indul-a-nyugatra-elvandoroltak-koreben
https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/erdelyi-magyarok-a-nagyvilagban-kutatas-indul-a-nyugatra-elvandoroltak-koreben
https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/marosvasarhely-huszeves-bbunteteser-soos-bemutatta-florea-muanyag-varkastelyat
https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/marosvasarhely-huszeves-bbunteteser-soos-bemutatta-florea-muanyag-varkastelyat
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Gyulafehérvártól vagy a fele akkora Besztercétől is. Ezen a napon emlékezünk és 

emlékeztetünk mindenkit a polgármester örökzöld ígéreteire és rossz döntéseire. Húsz év sok 

ígéretre volt elegendő. Florea megvalósításainak felsorolásához viszont néhány rövid perc is 

sok lenne” – mondta az RMDSZ politikusa, hozzátéve, hogy nemtetszésének kifejezésével 

lényegében a marosvásárhelyiek többségéhez csatlakozik. 

 

Dan Tanasă jogerősen pert vesztett Borboly Csabáék ellen  
2020. június 18. – transindex.ro, maszol.ro, Bihari Napló 

Végérvényesen elutasította a Marosvásárhelyi Ítélőtábla a Méltóságért Európában Polgári 

Egyesület (ADEC) fellebbezését abban a perben, amelyet a szervezetet vezető Dan Tanasă 

indított Hargita Megye Tanácsa és annak elnöke, Borboly Csaba ellen. A hírt Borboly Csaba 

jelentette be szerdán este a Facebook-oldalán. A Hargita Megyei Tanács elnöke elmondta, 

hogy Tanasă mintegy 200 ezer eurónak megfelelő összegre perelte, mivel szerinte az 

intézmény, illetve a tanácselnök nem hajtott végre egy jogerős bírósági ítéletet, amely a 

megyezászló eltávolítására kötelezte. Ezt a pert egyébként formai hibák miatt Tanasă már 

korábban is elvesztette, akkor is a Marosvásárhelyi Ítélőtábla mondta ki az ítéletet.  

 

Nagyon meglódult a forgalom a román-magyar határon az elmúlt 24 órában  
2020. június 18. – maszol.ro 

Mintegy 73.900 román és külföldi állampolgár, valamint 34.900 jármű (ezek közül 15.600 

teherszállító) lépte át a román államhatárt az elmúlt 24 órában - tájékoztatott csütörtökön a 

határrendészet. A belépőoldalon 41.100 személy jelentkezett ellenőrzésre 18.800 járművel, a 

kilépőoldalon pedig 32.900 ezer személyt és 16.100 járművet regisztráltak. A jelzett 

időszakban a Magyarországgal közös határszakaszon levő 11 átkelőnél mintegy 46.800 

személyt jegyeztek, közülük 26.500-at a belépési oldalon. 

 

Tanúmeghallgatás következik Rádulyék perének fellebviteli tárgyalásán 
2020. június 18. – szekelyhon.ro 

Ismét meg kell hallgatni több tanút – erről döntött a Marosvásárhelyi Ítélőtábla a Ráduly 

Róbert Kálmán csíkszeredai polgármester és Szőke Domokos alpolgármester elleni 

büntetőper szerdai fellebbviteli tárgyalásán.  

 

A testvértelepülésektől kapott zászlók eltávolítását kéri Tanasă 

Székelyudvarhely polgármesterétől 
2020. június 18. – szekelyhon.ro 

Exkluzív főcímmel jelentette be saját blogján Dan Tanasă, hogy a bukaresti törvényszék helyt 

adott az általa vezetett Méltóságért Európában Polgári Egyesület (ADEC) keresetének, és arra 

kötelezik Gálfi Árpádot, Székelyudvarhely polgármesterét, hogy a Városháza belső tereiből 

távolítsa el a magyar zászlókat. Azokról a testvérvárosi ajándékzászlókról van szó, amelyeket 

a városvezető a saját irodájában és az Orbán Balázs tanácsteremben függesztetett ki. 
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https://itthon.transindex.ro/?hir=60345
https://www.maszol.ro/index.php/tarsadalom/128449-nagyon-meglodult-a-forgalom-a-roman-magyar-hataron-az-elmult-24-oraban
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Nem szavazta meg az RMDSZ az önkormányzatok számára hátrányos 

költségvetés-kiigazítást 
2020. június 18. – Krónika, Nyugati Jelen 

Nem szavazta meg a 2020-as állami költségvetés-kiegészítést az RMDSZ tekintettel arra, 

hogy az nem nyújt reális megoldást az önkormányzatoknak, a megyei tanácsok 

alárendeltségében működő kulturális intézményeknek, és fedezetlenül maradnak az 

önkormányzatok által biztosított szociális szolgáltatások – írja a szövetség csütörtöki 

közleményében.  

 

Újabb kérések és ígérgetések hangzanak el a Bethlen-emlékmű ügyében 
2020. június 19. – Krónika 

Soós Zoltán marosvásárhelyi polgármesterjelölt augusztus 20-án szeretné felavatni Bethlen 

Gábor főtéri szobrát. A polgármesteri hivatal illetékesei szerint viszont annál jóval korábban 

le lehetne rántani a leplet az erdélyi fejedelem egész alakos emlékművéről. Az eddigi 

huzavona azonban inkább egy harmadik változatot vetít előre: könnyen megeshet, hogy az 

avatás a következő polgármesterre marad. 

 

Hosszú távú magyarellenesség 
2020. június 19. – Balogh Levente – Krónika 

A Krónika vezércikke szerint „Egyértelmű, hogy a román kormányfő nem véletlenül időzítette 

a kormányülés sajtónyilvános, az összes hírcsatorna által élőben közvetített részére a 

kirohanást: annak célja a Magyarországgal szembeni hangulatkeltés volt, mintha csak előre 

ellensúlyozni akarta volna a kedvező budapesti döntést, nehogy a magyarok pozitív színben 

tűnjenek fel a románok szemében. Vagyis a határozott magyar felszólítás ellenére továbbra is 

a román belpolitikai kampány témájává teszik Magyarországot. Ha ehhez még hozzátesszük, 

hogy a következő évekre érvényes új román védelmi stratégia egyik fontos eleme az illiberális 

demokrácia kockázata, amelyet természetesen úgy kell érteni, hogy Magyarországot tekinti 

semlegesítendő veszélyforrásnak, akkor olybá tűnik: Bukarest legalábbis közép-, ha nem 

hosszú távú ellenséges viszonyra készül berendezkedni Magyarországgal és a magyarokkal 

szemben. 

 

Nekünk már egy „keszenem” is elég? Merjünk önmagunk lenni, merjünk 

beszélni a problémáinkról! 
2020. június 18. – Ma7.sk 

Mi lehet Igor Matovič célja? Törekszünk-e egyáltalán a magyar egységre? Miért érzik 

magukat kevesebbnek a felvidéki magyarok a többségi társadalomnál? Ezekről is kérdeztük 

Őry Pétert, az MKP Országos Tanácsának elnökét: „…a politikában ne az önzetlenséget 
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https://kronikaonline.ro/belfold/nem-szavazta-meg-az-rmdsz-az-onkormanyzatok-szamara-hatranyos-koltsegvetes-kiigazitast
https://kronikaonline.ro/belfold/nem-szavazta-meg-az-rmdsz-az-onkormanyzatok-szamara-hatranyos-koltsegvetes-kiigazitast
https://ma7.sk/aktualis/nekunk-mar-egy-keszenem-eleg-merjunk-onmagunk-lenni-merjunk-beszelni-a-problemainkrol
https://ma7.sk/aktualis/nekunk-mar-egy-keszenem-eleg-merjunk-onmagunk-lenni-merjunk-beszelni-a-problemainkrol
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keressük. A politika arról szól, hogy megszerezd vagy megtartsd a hatalmat, ehhez kell 

elnyerni és megtartani a választók bizalmát. A politikai matematika egyszerű: minél több 

választót tudsz a hátad mögött, annál nagyobb a súlyod, a hangod. Nyilván vannak célok, 

érdekek és feladatok is, de ezek végrehajtását is ezt figyelembe véve érdemes vizsgálni. Más 

kérdés, hogy a mai politikai marketing eszköztára a figyelem megszerzésére irányul.” 

 

Vajon Matovič gesztusai javíthatják a szlovák-magyar viszonyt? 
2020. június 18. – Ma7.sk 

Annak idején Slota tankokkal ment volna Budapestre, most Igor Matovič megbékélő 

kézfogással és kormányfői limuzinnal érkezett. Változó idők, reménysugarak a magyar-

szlovák viszony horizontján. Politikai marketing ide, a szlovák nacionalista sajtó 

autonómiázása oda, azért látjuk, hogy az új szlovák kormány retorikája eddig nem 

konfrontatív velünk, felvidéki magyarokkal szemben. Ezek a kérdések kerültek elsőként 

terítékre a Nagyító legújabb adásában, de a többi téma miatt is érdemes végignézni 

műsorunkat. 

 

MKP: Azonnal állítsák le a Beneš-dekrétumon alapuló jogfosztásokat! 
2020. június 18. – Ma7.sk, Felvidék Ma, Új Szó, bumm.sk 

A sajtóban megjelent információk alapján a Szlovák Földalap kezdeményezésére több millió 

euró értékű ingatlant akar elkobozni az állam egyes személyektől, mégpedig azzal az 

indokkal, hogy a jogosultak felmenői magyar nemzetiségűek voltak és ezért a Beneš-

dekrétumok értelmében földjeiket a tulajdonosaiktól már korábban el kellett volna kobozni. 

A Magyar Közösség Pártja ezt az eljárást mélységesen felháborítónak és elfogadhatatlannak 

tartja, különösen annak fényében, hogy nem az első ilyen esetről van szó. Egy korábbi esetben 

az Állami Erdőgazdaság kezdeményezte a jogfosztást, amellyel kapcsolatban szlovákiai 

bírósági per van folyamatban. Ez utóbbival kapcsolatban viszont az Emberi Jogok Európai 

Bírósága jogsértést állapított meg. 

 

Az Összefogás reakciója a Szlovák Földalap vagyonelkobzási szándékával 

kapcsolatban 

2020. június 18. – Ma7.sk, Felvidék Ma, Új Szó 

Az Összefogás levélben kéri a miniszterelnököt és a földművelésügyi minisztert, hogy állítsa le 

az igazságtalan vagyonelkobzási eljárásokat, a Szlovák Földalap ugyanis a Beneš-

dekrétumokra hivatkozva több millió euró értékű telkeket akar kisajátítani, melyek az épülő 

pozsonyi körgyűrű, a D4-es autópálya alatt vannak. Az Összefogás határozottan tiltakozik az 

állami szervek eljárása ellen és levélben fordul a miniszterelnökhöz és a földművelésügyi 

miniszterhez, hogy állítsa le az SPF által kezdeményezett elkobzási eljárásokat. A Beneš-

dekrétumok nem adhatják jogalapját a vagyonelkobzásnak, hiszen ellenkeznek minden 

európai uniós jogszabállyal és alapelvvel, sőt az alapvető emberi jogokat is sértik. 
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https://felvidek.ma/2020/06/az-osszefogas-reakcioja-a-szlovak-foldalap-vagyonelkobzasi-szandekaval-kapcsolatban/


 

 

 

Napi Nemzetpolitikai Sajtószemle – 2020. június 19. 

. 
6 

Oktatni való hidas öngól – Avagy új pártelnök, régi módszerek a Solymos 

vezette Mostnál 
2020. június 18. – Körkép 

Alig egy százalék körüli, szinte halott politikai párt számára minden téma potenciális túlélés. 

Ellenzékben nagyon válogatási lehetőség sincs, lőni kell mindenre, ami él és mozog. Ezt teszi 

a Most-Híd, még ha saját mozgásterét csökkenti is ezzel úgy a magyar, mint a szlovák 

térfélen.   De hogy közben saját passzivitására, értékelhetetlen teljesítményére hívja fel a 

figyelmet, az még felvidéki magyar viszonylatban is ritka. Solymosék esetében most sikerült. 

Az aktuális politikai téma a magyar iskolarendszer keretszámai. Azaz, hogy a magyar 

alapiskolákból kikerülő diákok hol és hányan folytathatják tovább magyar nyelven a 

tanulmányaikat. Más szóval, mennyi hely van számukra a magyar gimnáziumokban, 

szakközépiskolákban.   Ezt nevezik fejkvóta rendszernek, vagy keretlétszámnak, melyet a 

fenntartók, azaz leggyakrabban a megyék határozzák meg. Mindezt az Oktatásügyi 

Minisztérium menedzselése mellett. 

 
Mától kampánycsend 
2020. június 19. – Magyar Szó  

A hétvégén tartják a köztársasági, a tartományi és a helyhatósági választásokat, de azt 

megelőzően tegnap éjféltől hatályba lépett a kampánycsend, ami egészen vasárnapig, a 

választóhelyek bezárásáig, vagyis este 8 óráig tart. Ez alatt az idő alatt tilos a választási 

propaganda terjesztése, politikai összejövetelek megtartása, vagy a választási eredmények 

megjelentetése. Két napot kapnak a választópolgárok, hogy összegezzék a hallottakat, és 

lelkiismeretük, szimpátiájuk, valamint a legjobb belátásuk szerint hozzák meg döntésüket. 

 

Zentán zárult a Vajdasági Magyar Szövetség kampánykörútja 
2020. június 18. – Vajdaság MA, Pannon RTV 

Zentai körútján zárta kampánysorozatát a VMSZ vezetősége, a képviselőjelöltek és 

támogatóik. Meglátogatták a színház közösségi terét, a Réel Chocolate kézműves 

csokoládéboltot és múzeumot, az épülő Zentai Gazdakör székházat, valamint lakossági 

fórumot rendeztek a Kertek Helyi Közösség nagytermében. Csütörtök délután a zentai 

színház közösségi terében tett látogatást a Vajdasági Magyar Szövetség vezetősége és a 

jelöltek. A kampány utolsó programján jelen voltak a vajdasági és a magyarországi politikai 

közélet ismert személyiségei is. 

 

Kampányzáró Temerinben: „Aki azt gondolja, hogy nincs tétje a vasárnapi 

választásoknak, annak elmondom, hogy ez nem igaz” 
2020. június 18. – Vajdaság MA 
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https://korkep.sk/cikkek/velemeny/2020/06/18/oktatni-valo-hidas-ongol-avagy-uj-partelnok-regi-modszerek-a-solymos-vezette-mostnal/
https://korkep.sk/cikkek/velemeny/2020/06/18/oktatni-valo-hidas-ongol-avagy-uj-partelnok-regi-modszerek-a-solymos-vezette-mostnal/
https://www.magyarszo.rs/hu/4329/kozelet_politika/221701/M%C3%A1t%C3%B3l-kamp%C3%A1nycsend.htm
https://www.vajma.info/cikk/vajdasag/25254/Zentan-zarult-a-Vajdasagi-Magyar-Szovetseg-kampanykorutja.html
https://www.vajma.info/cikk/vajdasag/25253/Kampanyzaro-Temerinben-Aki-azt-gondolja-hogy-nincs-tetje-a-vasarnapi-valasztasoknak-annak-elmondom-hogy-ez-nem-igaz.html
https://www.vajma.info/cikk/vajdasag/25253/Kampanyzaro-Temerinben-Aki-azt-gondolja-hogy-nincs-tetje-a-vasarnapi-valasztasoknak-annak-elmondom-hogy-ez-nem-igaz.html
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Nagy számban jelentek meg érdeklődők ma este a VMSZ-VMDP koalíció kampányzáró 

rendezvényén a temerini tájházban. Az esemény kezdete előtt száz szál fehér rózsát osztottak 

ki a Szirmai Károly Magyar Művelődési Egyesület fiataljai a megjelentek között. Az est 

kezdetével a jelenlevők az első világháború temerini áldozatainak emelt emlékműhöz 

vonultak. A himnusz eléneklését követően Matuska Márton publicista alkalmi beszédét 

hallhatták a jelenlevők, amelyben temerini szemszögből mutatta be az elmúlt száz év 

történelmi eseményeit, többek között Sztuchlik Lajos, egykori országgyűlési képviselő illetve 

Kopping Gáspár plébános munkásságán keresztül. 

 

Várhatóan ismét a Szerb Haladó Párt alakíthat kormányt  
2020. június 18.  –MTI, Webrádió 

Elsöprő, 58-61 százalékos győzelmet jósolnak a közvélemény-kutató ügynökségek a 

kormányzó Szerb Haladó Párt (SNS) számára a vasárnapi parlamenti választásokon, így 

kétségtelen, hogy ugyanaz a politikai erő fogja irányítani az országot a következő négy 

esztendőben, mint az elmúlt nyolcban. A Szerb Haladó Pártnak jelenleg 131 képviselője van a 

250 tagú törvényhozásban, koalíciós partnereivel együtt pedig 166. A 2016-os előrehozott 

választás előtt kényelmes kétharmaddal rendelkezett, ám az akkori választás - noha a SNS 

győzelmével ért véget - jelentős mandátumvesztéssel járt.  A választás eredetileg április 26-án 

tartották volna meg, ám a koronavírus-járvány miatt el kellett halasztani. Az ellenzéki pártok 

szerint még mindig korai az urnák elé szólítani az állampolgárokat, a kormány és az államfő 

szerint azonban semmi sem indokolja az ismételt halasztást. 

  
Online orvosi konzultációval segít a kárpátaljai magyaroknak az Ökumenikus 

Segélyszervezet és a Doktor24 
2020. június 18. – karpat.in.ua 

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. 

 

A Nagyberegi Református Líceum felvételi hirdetménye 
2020. június 18. – Kárpátalja 

A Nagyberegi Református Líceum felvételt hirdet a 7., 8., 9. és 10. osztályokba a 2020/2021-

es tanévben. A felvételt nyert diákok a közismereti tárgyakat elmélyülten, emelt óraszámban 

tanulhatják, művészeti képzésben részesülhetnek, lelki alkalmakon, missziói munkákban, 
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https://webradio.hu/hirek/kulfold/szerbiai-valasztasok-varhatoan-ismet-a-szerb-halado-part-alakithat-kormanyt-hatter
http://life.karpat.in.ua/?p=18849&lang=hu
http://life.karpat.in.ua/?p=18849&lang=hu
https://karpataljalap.net/2020/06/18/nagyberegi-reformatus-liceum-felveteli-hirdetmenye
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kirándulásokon, hazai és Kárpát-medencei versenyeken vehetnek részt. Az érettségizők 

számára személyre szabott tájékoztatást nyújtunk a továbbtanulási lehetőségekről, segítjük a 

felsőoktatási vagy szakirányú jelentkezésüket. A felvételire való jelentkezés online regisztráció 

útján történik, ami a www.nbrl.com.ua címen, a Felvételi, azon belül az Online jelentkezési 

lap menüpont alatt érhető el. 

 

Arany János-díjas lett Váradi Natália 
2020. június 18. – karpat.in.ua 

Nem csoda, hogy Váradi Natália több elismerést is kapott már pályafutása során, hiszen a 

„GENIUS” Jótékonysági Alapítvány irodaigazgatójaként fáradhatatlanul dolgozik, szervezi a 

kulturális és tudományos életet Kárpátalján. A Kárpátaljai Magyar Akadémiai Tanács 

(KMAT) 2019. évi ungvári közgyűlésének keretében átvehette a kárpátaljai magyar 

tudományos utánpótlás nevelése és támogatása érdekében kifejtett áldozatos munkája 

elismeréseként a KMAT elnökének oklevelét, s most az MTA kitüntetését is kiérdemelte. 

 

REKORD: 6 nap alatt 3617 támogatói aláírás gyűlt össze a HMDK jelöltjeinek! 
2020. június 18. – Képes Újság  

Múlt péntek délben a HMDK jelöltjei átadták a parlamenti választásokon való induláshoz 

szükséges támogatói aláírások többszörösét. A Horvátországi Magyarok Demokratikus 

Közössége (HMDK) úgy döntött: a július 5-ei parlamenti választásokon Jankovics Róbert 

elnököt indítja a mandátumért, helyettese pedig Matijević Olivér ügyvezető elnök lesz. A 

horvátországi magyarság számára stratégiai fontosságú, hogy a törvényhozásban a jövőben is 

megfelelő képviselettel rendelkezzen. 

 

Átadta megbízólevelét az új zágrábi magyar nagykövet 
2020. június 18. – Képes Újság  

Hétfőn délelőtt katonai tiszteletadás mellett átadta megbízólevelét Magyarország új zágrábi 

nagykövete a horvát köztársasági elnöknek. Március közepén járt le Magyar József addigi 

zágrábi magyar nagykövet megbízatása, helyére dr. Demcsák Csabát nevezték ki, aki még 

áprilisban megérkezett a horvát fővárosba. Első hivatalos találkozóján parlamenti 

képviselőnkkel, Jankovics Róberttel találkozott, majd pedig az eszéki HMOMK-ba is 

ellátogatott. 

 

Vajdasági tanácskozás horvátországi résztvevőkkel 
2020. június 18. – Képes Újság  

Szerbiában június 21-én általános választásokat tartanak, ami az ott élő magyarság számára 

kiemelkedően fontos. A múlt hét végén a VMSZ Ifjúsági Fóruma a nyugat-bácskai Doroszlón 

tartott egy egynapos tanácskozást, amelyen horvátországi magyar fiatalok is részt vettek. A 
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Vajdasági Magyarok Szövetsége (VMSZ) országos, tartományi és lokális szinten is 

megméretteti magát, és igyekszik programját a fiatalok körében is népszerűsíteni. 

 
 

Elektronikus sajtó 

 

  

Határok nélkül 

2020. június 18. – Kossuth Rádió 

 

Magyarország és Szerbia kapcsolatának legnagyobb haszonélvezői a vajdasági magyarok – 

mondta Pásztor Bálint a VMSZ országos listavezetője a palicsi vasútállomáson tartott 

sajtótájékoztatón, ahol Szijjártó Péter külgazdasági- és külügyminiszter bejelentette, hogy 

2022 tavaszára felújítják a Szabadka-Szeged vasútvonalat, a közbeeső állomások épületeit 

pedig visszaállítják eredeti állapotukba.  

  

Hivatalos levélben erősítette meg az Európai Bizottság, hogy folytatódhat a Székely Nemzeti 

Tanács által a nemzeti régiók védelmében indított európai polgári kezdeményezés 

aláírásgyűjtése. Vincze Lóránt RMDSZ-es európai parlamenti képviselő, a polgári 

kezdeményezések jelentéstevője szerint a május 7-én lejárt határidő óta is folytatódhatott 

volna az aláírásgyűjtés, amire azért van szükség, mert bár a kellő egymilliónál több uniós 

állampolgár támogatta a kezdeményezést, még nem sikerült legalább hét tagállamban 

teljesíteni az előírt kvótaszámot. Vincze Lóránt EP-képviselőt Pataky Lehel Zsolt érte el 

telefonon Brüsszelben. 

A sajtóban megjelent hírek ellenére sincs még jogalapja az aláírásgyűjtés folytatásának- írja 

ma megjelent közleményében a Székely Nemzeti Tanács – ezért ha most is gyűjtenék a 

támogató aláírásokat, azokat véleményük szerint, utólag törölhetnék.  

  

Milliókat érő földeket akarnak az épülő pozsonyi körgyűrű miatt kisajátítani, arra hivatkozva, 

hogy a tulajdonosok felmenői magyarok voltak. Vagyis a szlovák állami földalap a Benes-

dekrétumok alapján akar megfosztani embereket a tulajdonuktól. A Pozsonypüspökiben élő 

földtulajdonosok ügyét az Új Szó című napilap tárta föl.  

  

Még a sátrakat le sem bontották, de már mindenki tudta tavaly nyáron, hogy jövőre a július 

20-ától kezdődő hetet ismét Tusnádfürdőn tölti. Így volt ez éveken keresztül, de 2020-ban 

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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közbeszólt a COVID19. Idén elmarad a 31. Tusványos. Arról, hogy lesz-e video-tusványos, 

vagy gondolkodnak-e a szervezők egy szolidabb volumenű rendezvényben a későbbiekben – 

A részletekről Sándor Krisztina, az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács ügyvezető elnöke beszélt.  

  

Romániában részlegesen feloldották a vészhelyzetet, így Szovátán, Maros megye leghíresebb 

üdülővárosában is újraindul az élet, készülődnek az idei idegenforgalomra.  Megnyílik a 

Medve- tó strandja és a szállodák egy része is újranyit.  

  

A Sóvidék másik turisztikai célpontja a Szovátától pár kilóméterre fekvő Parajd, ahol néhány 

napja újra megnyílt a sóbánya. A város a gyógyturizmusból él, ezért a sóbánya bezárása nagy 

érvágást jelentett számukra. 


