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Nyomtatott és online sajtó 
 

Orbán gratulált a haladók sikeréhez 
2020. június 22. – Origo, Magyar Nemzet, Magyar Hírlap, Pannon RTV 

Orbán Viktor magyar miniszterelnök Facebook-oldalán gratulált Aleksandar Vučićnak és a 

Szerb Haladó Pártnak a vasárnap megtartott, háromszintű választáson elért sikeréhez. A 

magyar kormányfő közösségi oldalán egy fényképet osztott meg, amelyen éppen lekezelnek a 

szerb államfővel, és azt írta angolul: Gratulálok, Aleksandar! Gratulálok, SNS! 

 

Szerbiai választások - Pásztor István: történelmi eredményt ért el a VMSZ 
2020. június 21. – MTI, Origo, Promenád, Pannon RTV, Vajdaság MA, Magyar Szó,  

maszol.ro, hirado.hu  

Történelmi eredményt ért el a Vajdasági Magyar Szövetség (VMSZ) a vasárnapi szerbiai 

választásokon: a parlamenti, a vajdasági tartományi és az önkormányzati választáson is a 

korábbinál nagyobb támogatottságot szerzett - hangsúlyozta Pásztor István, a VMSZ elnöke 

vasárnap késő esti sajtótájékoztatóján Szabadkán. A politikus úgy vélekedett, hogy a VMSZ a 

vasárnapi választás egyik győztese, hiszen a rendelkezésre álló adatok szerint annyi 

képviselője lesz pártnak a köztársasági parlamentben, amennyi az utóbbi 27 évben nem volt. 

“Utoljára ennyi képviselője a vajdasági magyar közösségnek akkor volt, amikor csak egyetlen 

magyar pártja volt a közösségnek, a Vajdasági Magyarok Demokratikus Közössége, a 

rendszerváltozáskor, a kilencvenes évek elején, akkor, amikor a számítások szerint 

százezerrel több magyar ember élt a Vajdaságban, mint most - húzta alá a pártelnök. 

 

Iohannis megtámadta az alkotmánybíróságon az új magyar–román 
határátkelőről szóló törvényt 
2020. június 19. – MTI, Krónika, transindex.ro, maszol.ro 

Alkotmányossági óvást emelt Klaus Iohannis román államfő a Kübekháza és Óbéb (Beba 

Veche) közötti magyar–román nemzetközi közúti határátkelő létesítéséről elfogadott törvény 

ellen – közölte pénteken a román elnöki hivatal. A bukaresti képviselőház által május végén 

elfogadott jogszabály előírja, hogy a román kormány kezdjen diplomáciai tárgyalásokat 

Magyarországgal a magyar–román–szerb hármas határnál található új nemzetközi 

határátkelőhely létrehozásáról. Az államfő szerint azért sérti a román alaptörvényt a 

képviselőház által csaknem egyhangúlag megszavazott törvény, mert általa a parlament 

beavatkozna az államfő, illetve a kormány hatáskörébe. 

 

Szijjártó Péter szerint Iohannis szándékosan árt a magyar-román 
együttműködésnek  
2020. június 19. – MTI, maszol.ro, Krónika, hirado.hu, kormany.hu, Magyar Hírlap, Magyar 
Nemzet, Origo, Demokrata, Mandiner, Magyar Narancs, 888, PestiSrácok, Ma7, karpat.in.ua, 
KárpátHír 
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Szijjártó Péter magyar külügyminiszter szerint a román államfő szándékosan árt a magyar-

román együttműködésnek.  „Románia elnöke, sajnos, szélsőségesen magyarellenes politikus” 

– írta Facebook-oldalán Szijjártó Péter. Hozzátette: Klaus Iohannis „folyamatosan belekeveri 

Magyarországot és a magyar kormányt a romániai választási kampányba”, mostani 

döntésével „szándékosan árt a magyar-román együttműködésnek”, és olyan ügyet akadályoz, 

amely mind a magyar, mind a román embereknek fontos.  A külgazdasági és külügyminiszter 

kiemelte: a két ország határán nyitott határátkelőhelyek nemcsak szimbolikus, hanem 

gyakorlati jelentőségűek is, közelebb hozzák egymáshoz a határ két oldalán élő közösségeket, 

és napi szinten könnyítik meg a környéken élők életét. „Egy új határátkelő létrehozásának 

megvétózása nem mást jelent, mint két nemzet egymáshoz való közeledésének szándékos 

akadályozását” – közölte Szijjártó Péter. A miniszter hangsúlyozta: a magyar kormány 

továbbra is elkötelezett a kétoldalú kapcsolatok fejlesztése mellett, mivel ez az Erdélyben és 

Székelyföldön élő magyarok érdeke is. 

 

Letették a kollégium alapkövét: újabb beruházás indul a Székelyföldi Jégkorong 
Akadémiánál 
2020. június 19. – MTI, Krónika, szekelyhon.ro, Krónika, Maszol, Magyar Nemzet 

Nemzeti identitásunk egyik alapja a sport, amely által gyermekeink egészségesebben élnek, 

magyar közösségben nevelkednek, és utána ennek hoznak dicsőséget – hangsúlyozta a 

Székelyföldi Jégkorong Akadémia Csíkkarcfalván épülő kollégiumának ünnepélyes 

alapkőletételén Potápi Árpád János, a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős 

államtitkára. Ahogy a Székelyföldi Jégkorong Akadémia (SZJA) eddigi ünnepségein, ezúttal is 

kedvezőtlen volt az időjárás Csíkkarcfalván, mégis számos meghívott érkezett az eseményre 

az anyaországból és Székelyföldről. Jelen volt többek között Potápi Árpád János 

nemzetpolitikáért felelős államtitkár, Brendus Réka, a Miniszterelnökség Nemzetpolitikáért 

Felelős Államtitkárságának főosztályvezetője, Kelemen Hunor, a Romániai Magyar 

Demokrata Szövetség elnöke, illetve számos felcsíki polgármester, továbbá intézményvezetők 

és egyházi személyiségek. Az akadémiát működtető Mans Sana Alapítvány jelentős anyagi 

támogatást kapott az elmúlt években, így jöhetett létre a metodikai és orvosi központ is. 

Ennek szomszédságában épül majd fel az a kollégium, amelynek kivitelezése pénteken 

kezdődött el egy szimbolikus első kapavágással. 

 

Nemzeti régiók: az EP a polgári kezdeményezések határidejének 
meghosszabbítása mellett döntött 
2020. június 19. – MTI, Krónika, transindex.ro, szekelyhon.ro, maszol.ro 

Az Európai Parlament brüsszeli plenáris ülésének késő esti szavazásán a koronavírus okozta 

járvány miatt jóváhagyta az európai polgári kezdeményezésekhez szükséges aláírások 

összegyűjtésére, azok tagállami ellenőrzésére és igazolására vonatkozó határidők 

visszamenőleges meghosszabbítását tartalmazó bizottsági javaslatot – közölte az uniós 

parlament pénteken. A 653 szavazattal, tíz ellenszavazat és két tartózkodás mellett 

jóváhagyott javaslat szerint hat hónappal hosszabbodna meg a gyűjtési időszak azon 

kezdeményezéseknél, amelyek esetében a támogató nyilatkozatok gyűjtése 2020. március 11-
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én már folyamatban volt. Ebbe a kategóriába tartozik a Székely Nemzeti Tanács (SZNT) által 

indított, a Kohéziós politika a régiók egyenlőségéért és a regionális kultúrák 

fenntarthatóságáért indított polgári kezdeményezés is.  

 

Ülésezett az MKP Országos Tanácsa. Július 18-án kerül sor a tisztújító 
kongresszusra 
2020. június 19. – MTI, Ma7.sk, Felvidék Ma, bumm.sk, Új Szó, Körkép 

Az MKP OT szombati ülésének legfontosabb kérdése, milyen ütemben fog lezajlani a párt 

tisztújítása. Az MKP Országos Tanácsa szombati pozsonyi ülésén meghatározta a párt 

tisztújításának menetrendjét. A tisztújító kongresszusra július 18-án kerül sor, amelyen a 

tervek szerint egy átmeneti megbízású elnökséget választanak - tudtuk meg Őry Pétertől, az 

Országos Tanács elnökétől. Az OT nagy többséggel elfogadta Berényi József előterjesztését, 

hogy a párt jövendő vezető tisztviselői az országos választásokon kötelezően induljanak. 

Berényi elmondta, hogy a párt számára fontos, hogy az országos politikában is megjelenítse 

magát, ezért szükséges, hogy az államfőválasztáson is megjelenítse magát az MKP, illetve a 

mindenkori elnök a párt listavezetője legyen a parlamenti választásokon. Ugyancsak Berényi 

előterjesztésére megszavazta az OT, hogy a jövendő magyar egység alapját a platformok 

szövetségének kell adnia. Ennek azonban az etnikai politizálás elveit kell követnie, nincs 

helye vegyespárti modellnek ebben az együttműködésben - fogalmazott Berényi József. 

 

Bukarest elfogadhatatlannak tartja, hogy Szijjártó Péter szélsőségesen 
magyarellenesnek nevezte Klaus Iohannist 
2020. június 19. – MTI, Krónika, transindex.ro, maszol.ro, hirado.hu, Demokrata, Mandiner 

Románia elutasítja, elfogadhatatlannak és nyelvezetét tekintve tiszteletlennek tartja azokat a 

bírálatokat, amelyeket Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter fogalmazott meg 

pénteken Klaus Iohannis román elnökkel szemben – olvasható a román külügyminisztérium 

közleményében. A dokumentum szerint a román fél meglepődve vette tudomásul a magyar 

diplomácia vezetőjének „teljesen indokolatlan, aránytalan, a kontextusból kiragadott 

reakcióját”. A román külügyminisztérium az MTI szerint közölte: Iohannis nem azért emelt 

alkotmányossági óvást a közúti határátkelő létesítéséről elfogadott törvény ellen, mert 

ellenezi a határátkelő megnyitását, hanem mert a román alkotmány szerint nemzetközi 

egyezmény megkötése kizárólag a végrehajtó hatalom hatáskörébe tartozik, arról nem lehet 

törvény révén dönteni. A román fél hangsúlyozta, hogy Iohannis döntése semmiképpen nem 

irányul Magyarország vagy a romániai magyarság ellen. 

 

Külügyminiszter: Fontos, hogy a román-magyar kétoldalú kapcsolatba ne vigyük 
be a történelem különböző szemléletét  
2020. június 19. – transindex.ro, Krónika 

Fontos, hogy a román-magyar kétoldalú kapcsolatba ne vigyük be a történelem különböző 

szemléletét - többek között ezt szorgalmazta a magyar hivatali kollégájával való legutóbbi 
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találkozón - mondta el az Európai Politikai Elemzések Központja (CEPA) által szervezett 

pénteki tanácskozáson Bogdan Aurescu román külügyminiszter. "Ezen a találkozón 

megbeszéltük, hogy a előfordulhat, hogy másképpen értelmezzük a történelmet, más-más 

szemszögből látjuk az eseményeket, de fontos, hogy ezt ne vigyük be konfliktusként a 

kétoldalú kapcsolatainkba. Tiszteletben tarthatjuk egymás szemléletét a történelem fontos 

pillanatairól" - mondta a román külügyminiszter, aki hozzátette: 'a múlt, az múlt, a jövőbe 

kell néznünk'. 

 

Korodi Attilát választották az csíkszeredai RMDSZ elnökének 
2020. június 19. – transindex.ro, maszol.ro 

Korodi Attilát választották az RMDSZ Csíkszereda Városi Szervezetének elnökének 

csütörtökön - tájékoztatnak közleményükben. A Városi Küldöttek Tanácsa tagjainak, illetve 

az elnök megválasztása volt a célja annak a közgyűlésnek, amelyet június 18-án, csütörtökön 

tartottak Csíkszeredában. A járványügyi intézkedéseknek megfelelően a szabadban, a Szent 

Ágoston téren, a Szent Ágoston-templom szomszédságában zajlott az ülés. Az eseményre 

előzetesen bejelentkezett csíkszeredai RMDSZ-tagok dönthettek arról, hogy a továbbiakban 

kik segítsék a városi szervezet munkáját. A VKT-ba 36 csíkszeredai személy jelentkezett, a 

városi szervezet elnöki tisztségét pedig egy személy, Korodi Attila pályázta meg.  

 

Megépült az új magyar bölcsőde és óvoda Désen  
2020. június 19. – transindex.ro 

Amagyar kormány támogatásával és a református egyház hozzájárulásával elkészült a dési 

magyar bölcsőde, valamint óvoda épülete - tájékoztat az RMDSZ Kolozs megyei szervezete. 

Az oktatás az új tanévtől fog beindulni. Egyelőre az RMDSZ dési szervezete, valamint a dési 

református egyház a jelentkezőket várja.  

 

Tervezet: szeptember 27-én lennének a helyhatósági választások  
2020. június 19. – maszol.ro, transindex.ro, szekelyhon.ro 

Az Állandó Választási Hatóság (AEP) kidolgozott egy törvénytervezetet, amelynek értelmében 

szeptember 27-én, vasárnap tartanák a helyhatósági választásokat – tájékoztatott pénteken az 

intézmény. Az AEP közleménye szerint ahhoz, hogy alkalmazni lehessen, a jogszabálynak 

legkésőbb 2020. július 19-éig hatályba kell lépnie. A hatóság tervezete szerint az eddigi 

gyakorlattól eltérően a szavazókörzeteket könnyűszerkezetű építményekbe, konténerekbe, 

sátrakba is be lehet rendezni.  

 

A székelyhídi határátkelőt egyelőre csak az ingázók használhatják 
2020. június 19. – Bihari Napló 

Az Országos Határőr-főparancsnokság közleménye értelmében a négy állandó Bihar megyei 

határátkelő közül a székelyhídit egyelőre csak az ingázók használhatják. A lapunknak 

nyilatkozó Pásztor Sándor megyei tanácselnök azt ígérte: a helyzet rendezése érdekében 

ismét felveszi a kapcsolatot a belügyminisztériummal. 
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Vincze Loránt szerint az SZNT veszélyezteti a polgári kezdeményezés sikerét, ha 
nem folytatja az aláírásgyűjtést 
2020. június 20. – MTI, Krónika 

Az RMDSZ EP-képviselője arra kérte a Székely Nemzeti Tanácsot (SZNT), hogy ne 

veszélyeztesse a nemzeti régiókért összegyűjtött több mint egy millió aláírást azzal, hogy az 

Európai Bizottság (EB) és az Európai Parlament (EP) kedvező döntése után még mindig nem 

indította újra az aláírásgyűjtést. „Kérem az SZNT-t, hogy mihamarabb folytassa a gyűjtést, 

hiszen minden nap értékes, ne veszélyeztesse a Kárpát-medencei magyarság több mint 

egymillió aláírását, és ne éljen vissza a székely emberek bizalmával! Ha az Európai 

Parlament, a Bizottság és a Tanács, valamint 27 tagállam jogászai egybehangzóan állítják, 

hogy az aláírásgyűjtést már most folytatni lehet, akkor annak valóban semmi akadálya nincs. 

Mint ahogyan négy másik, hasonló helyzetben lévő kezdeményezés esetében nem is állt le a 

gyűjtés. Az Európai Parlament pénteken, szinte egyhangúan elfogadott határozata a 

biztosíték, hogy a jogi alapot megteremtjük. Ígéretének megfelelően a meghosszabbítással 

kapcsolatos politikai munkát az RMDSZ Brüsszelben előkészítette, most az SZNT feladata az 

aláírásgyűjtés sikerre vitele, nem pedig meddő jogi vita folytatása. Ez nem a harc, hanem a 

munka ideje” – idézte a hírlevél Vincze Lorántot, aki az Európai Nemzetiségek Föderatív 

Uniója (FUEN) elnöki tisztségét is betölti. 

 

Lezárult az RMDSZ jelöltállítása Kolozs megyében  
2020. június 20. – maszol.ro, transindex.ro 

Rangsorolta szombaton a megyeitanácsos-jelöltjeit a Kolozs megyei RMDSZ. A szövetség 

tanácselnök-jelöltje és a lista vezetője a megyei tanács jelenlegi alelnöke, Vákár István lett. 

Ezzel lezárult a szervezet jelöltállítása a megyében. 

 

Elegük van a belharcokból: nagykoalíciót javasolnak a pártoknak az udvarhelyi 
civilek 
2020. június 20. – maszol.ro 

A politikai pártok és a többi politikai szereplő a város érdekében alkossanak nagykoalíciót, a 

következő helyhatósági választásokon közös polgármesterjelölttel és képviselőjelölt-listával 

induljanak – többek között ezt javasolja közös felhívásában mintegy száz székelyudvarhelyi 

személyiség. A pártok visszafogottan reagáltak a kezdeményezésre.  

 

Pásztor Sándor: „Újraindítottuk kulturális intézményeinket” 
2020. június 20. – Bihari Napló 

Újrakezdték tevékenységüket a Bihar Megyei Tanács által fenntartott kulturális intézmények, 

még ha nem is olyan intenzitással, mint a járvány előtt, de a virtuális térből lassan 

visszatérnek a megszokott működési módba. Pásztor Sándorral, a Bihar Megyei Tanács 

RMDSZ-es elnökével a kulturális élet fokozatos felélesztéséről beszélgettek. 
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https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/vincze-lorant-szerint-az-sznt-veszelyezteti-a-polgari-kezdemenyezes-sikeret-ha-nem-folytatja-az-alairasgyujtest
https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/vincze-lorant-szerint-az-sznt-veszelyezteti-a-polgari-kezdemenyezes-sikeret-ha-nem-folytatja-az-alairasgyujtest
https://www.maszol.ro/index.php/belfold/128570-lezarult-az-rmdsz-jeloltallitasa-kolozs-megyeben
https://www.maszol.ro/index.php/belfold/128442-eleguk-van-a-belharcokbol-nagykoaliciot-javasolnak-a-partoknak-az-udvarhelyi-civilek
https://www.maszol.ro/index.php/belfold/128442-eleguk-van-a-belharcokbol-nagykoaliciot-javasolnak-a-partoknak-az-udvarhelyi-civilek
https://www.erdon.ro/kozelet/helyi-kozelet/pasztor-sandor-ujrainditottuk-kulturalis-intezmenyeinket-2927963/
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Képzést indított az RMDSZ Nőszervezet 
2020. június 20. – Bihari Napló 

Az RMDSZ Nőszervezet a héten több mint 100 jelentkezővel olyan országos képzést indított, 

mellyel a közösséget építő, illetve a közösséget képviselő nőket szólította meg. „Az elmúlt 

három hónap rávilágított annak szükségességére, hogy a közösségi életben felelős szerepet 

kell vállaljunk egymás támogatása és segítése érdekében. A tapasztalatok azt az 

elhatározásunkat és meggyőződésünket erősítették meg, hogy a változó körülmények változó 

eszközöket, az ezekhez alkalmazkodni tudó közösségi vezetőket igényelnek” – nyilatkozta 

Biró Rozália elnök. 

 

Zatykó Gyula: Váradon megfékeztük a járvány terjedését 
2020. június 20. – Bihari Napló 

Sikeres közösségi és egyéni akciókról számolt be a Bihari Naplónak adott e heti interjújában 

Zatykó Gyula. A nagyváradi polgármester néppártos tanácsadója arra is kitért, hogy a 

városvezetés olyan intézkedéseket hozott a koronavírus-járvány megfékezésére és 

leküzdésére, amelyek a lehető legbiztonságosabb környezetet biztosították Váradnak, és az 

így a legbiztonságosabb európai úti célok listájának vezető helyére küzdötte fel magát. 

 

Elemző az újabb magyar–román diplomáciai csörtéről: hiányzik Bukarestből a 
politikai akarat a viszony javítására 
2020. június 21. – Krónika 

Bukarestben jelenleg nincs meg a politikai akarat a magyar–román viszony javítására, a 

román elitet pedig a magyarellenesség fűzi össze – vélekedett a Krónika megkeresésére 

Barabás T. János, a Külügyi és Külgazdasági Intézet vezető elemzője a legújabb magyar–

román diplomáciai csörte kapcsán.  

 

Megbírságolták a Realitatea Plus csatornát magyarellenes hangulatkeltésért 
2020. június 21. – szekelyhon.ro, Krónika 

Ezúttal a Realitatea Plus csatornát bírságolta meg 20 ezer lejre az Országos Audiovizuális 

Tanács, többek között a Mikó Imre Jogvédelmi Szolgálat panasza alapján. A pénzbírságokat a 

Hatalmi Játszmák (Jocuri de putere) című május 18-i és 25-i adásokra szabták ki – adja hírül 

a jogvédelmi szolgálat. Az Oreste Teodorescu által vezetett adásban a műsorvezető mellett a 

hat meghívott, elsősorban Marius Pașcan, a Népi Mozgalom Párt képviselője keltett 

magyarellenes hangulatot, valótlanságokat állítva. A műsorban a székelyföldi autonómia 

törvénytervezetéről beszéltek, a műsorvezető a koronavírushoz hasonlította az RMDSZ-t, úgy 

fogalmazott, hogy a szövetség olyan pusztító mint a koronavírus, célja a román nemzet 

gyengítése. Marius Pașcan arról beszélt, a magyarlakta megyékben a fő cél a románok elűzése 

és az egységes román állam gyengítése. 
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https://www.erdon.ro/kozelet/helyi-kozelet/kepzest-inditott-az-rmdsz-noszervezet-2927948/
https://www.erdon.ro/kozelet/helyi-kozelet/zatyko-gyula-varadon-megfekeztuk-a-jarvany-terjedeset-2927918/
https://kronikaonline.ro/belfold/elemzo-az-ujabb-magyarnroman-diplomaciai-csorterol-hianyzik-bukarestbol-a-politikai-akarat-a-viszony-javitasara
https://kronikaonline.ro/belfold/elemzo-az-ujabb-magyarnroman-diplomaciai-csorterol-hianyzik-bukarestbol-a-politikai-akarat-a-viszony-javitasara
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Újra középiskoláinkról 
2020. június 19. – Ma7.sk, Felvidék Ma 

Az MKP az elmúlt években több ízben figyelmeztetett (Országos Tanács határozat, 

sajtónyilatkozatok, szakmai fórumokon való megnyilvánulások sokasága során) arra, hogy 

veszélyben vannak a középiskoláink. Nemcsak az egyes régiókat sújtó asszimilációs nyomás 

miatt, hanem a szakoktatásról szóló 65/2015 sz. törvény, illetve annak későbbi módosításai 

miatt is. E törvény értelmében ugyanis a megyei önkormányzatok elöljáróinak és az oktatási 

minisztériumnak hatáskörébe került a döntés joga arról, hogy melyik középiskolában mennyi 

diák tanulhat az épp esedékes első évfolyamban. E törvény mesterségesen szabályozza a 

diákok iskolaválasztását, elsősorban a munkaerőpiacon mutatkozó hiányszakmák felé 

kényszerítve őket. Ráadásul, akár alkotmányellenesnek is tekinthető, hogy a megyei 

önkormányzatok a számukra konkurens egyházi és magán intézmények fejlődésének is gátat 

szabnak – természetesen nem véletlenül. 

 

Külhonba szakadt vármegyeházak 
2020. június 20. – Ma7.sk 

A trianoni döntés után a határon túlra került vármegyeszékhelyeket mutatja be a szepsi 

Regfilm televíziós műsorgyártó cég által készített, Külhonba szakadt vármegyeházak című 

ismeretterjesztő dokumentumfilm-sorozat. Az alkotók azt tervezik, hogy az összes külhonba 

szakadt vármegyeházat bemutatják. A sorozat első tizenhárom részének – amely a Felvidékre 

kalauzolja a nézőt – a bemutatóját a nemzeti összetartozás napja alkalmából tartották 

Szepsiben. A rendezvényen Potápi Árpád János nemzetpolitikáért felelős államtitkár mondott 

ünnepi beszédet. Kiemelte, nincs még egy olyan nemzet, olyan ország, amellyel a történelem 

hasonló módon bánt volna el, mint a magyarsággal a trianoni békeszerződés. Mint mondta, 

az elmúlt száz év sok mindenre rávilágított, s a hosszú 20. század az ország feldarabolása 

mellett még számos váratlan történelmi tragédiát hozott magával. 

 

Gubík László: rengeteg időt vesztettünk, kezdünk belefáradni a belső harcokba 
2020. június 20. – Felvidék Ma 

A Mandiner Podcast pénteki adásában Nagy Csomor András vendége Gubík László, a Via 

Nova elnöke volt. A téma mi más is lehetett volna, mint a máig nem csillapodó hullámokat 

vető ama bizonyos június 2-i találkozó a pozsonyi várban. Pontosabban: minden, ami 

mögötte/alatta/fölötte, de leginkább: benne van…A szlovák miniszterelnök által 

kezdeményezett találkozóról már vélhetően sikerült lenyúzni az összes bőrt, s nyilván 

egyetlen csepp keresztvizet sem hagyott rajta egyik oldali sajtó sem. Gubík László éppen ezért 

mindjárt az elején leszögezte: a történelmünk leggyászosabb napjának 100. évfordulója előtt 

két nappal tartott találkozó hangulata valóban megfelelt annak, amit a miniszterelnök ezzel 

kapcsolatban remélt – a meghívóban baráti találkozó szerepelt, s valóban ilyen is volt. 
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https://ma7.sk/oktatas/ujra-kozepiskolainkrol
https://ma7.sk/tajaink/kulhonba-szakadt-varmegyehazak
https://felvidek.ma/2020/06/gubik-laszlo-rengeteg-idot-vesztettunk-kezdunk-belefaradni-a-belso-harcokba/
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MKP: július közepén tisztújítás, ketten már be is jelentkeztek az elnöki székért 
2020. június 21. – Ma7.sk, bumm.sk, Felvidék Ma, Új Szó, Körkép 

Az MKP július 18-án tartja meg tisztújító kongresszusát - derült ki a párt tegnapi országos 

tanácsát. Ketten már be is jelentkeztek az elnöki székért folyó versenybe. Mint ismert, az 

MKP elnöksége a február 29-i parlamenti választások után mondott le, azóta a pártot ügyvivő 

testület irányítja - mint az az MKP szombati OT-ülésén kiderült, július 18-ig. Ekkor tartják 

meg ugyanis a párt tisztújító kongresszusát, amelyen új elnököt és elnökséget választanak a 

küldöttek. Az elnöki székért ketten már be is jelentkeztek. Egyikük a rimaszombati Cziprusz 

Zoltán, aki közösségi oldalán jelentette be, hogy versenybe száll az MKP elnöki tisztségéért. 

“Hiszem, hogy csak akkor tud sikeres lenni a felvidéki magyarság, ha egy etnikai alapon 

szerveződő gyűjtőpártba tömörül, ahol akár platformok, akár más konstrukcióban mindenki 

megtalálja a saját értékrendjét" - írta a Facebookon Cziprusz, aki tagja a párt jelenlegi 

vezetésének, azaz az átmeneti időre felálló ügyvivő testületnek.  

 

Nem vagyunk és nem is voltunk soha háborús bűnösök! 
2020. június 21. – Felvidék Ma 

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. Az Új Egység Mozgalom, melyet a felvidéki magyar 

társadalom önvédelmi reflexe és megmaradásáért vívott küzdelme hívott életre, mélységesen 

elítél mindennemű faji, etnikai és rasszista megkülönböztetést, legfőképpen, ha az a magyar 

nemzetrész felé irányul. 

 

Keresik a Balogvölgye legpéldásabb apját 
2020. június 21. – Felvidék Ma 

A Rákóczi Szövetség Balogvölgyi Helyi Szervezete 2002-től emlékezik meg az anyák napjáról 

május első vasárnapján, s ebben az évben elérkezettnek tartották az időt, hogy az apák 

napjára is ráirányítsák a figyelmet. Az emberek 70-80 százaléka nem tudja, hogy az apák 

napja június harmadik vasárnapján van – mondta Steigervald Krisztián generációkutató 

szombaton az M1 aktuális csatornán. Ez is mutatja, hogy az apákkal kapcsolatos érzelmi 

megnyilvánulások még mindig nem általánosak a családokban – tette hozzá. Megjegyezte: 

sok férfi apaként a paternalista szülői, nagyszülői mintát követi, amelyre nem jellemző az 

„emocionális hozzáállás”. 

 

Elsöprő győzelmet aratott a Szerb Haladó Párt 
2020. június 22. – Pannon RTV, Vajdaság MA, Magyar Szó, Origo, Magyar Nemzet 

A tegnap megtartott háromszintű választásokon köztársasági szinten 3 millió 300 ezer 

szavazatból több mint 2 millióan az SZHP-re adták le voksukat. A választásokat követő első 

sajtótájékoztatóján Aleksandar Vučić pártelnök kiemelte, a jövőben még nagyobb V
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https://ma7.sk/aktualis/mkp-julius-kozepen-tisztujitas-ketten-mar-be-jelentkeztek-az-elnoki-szekert
https://felvidek.ma/2020/06/nem-vagyunk-es-nem-is-voltunk-soha-haborus-bunosok/
https://felvidek.ma/2020/06/keresik-a-balogvolgye-legpeldasabb-apjat/
https://pannonrtv.com/rovatok/politika/elsopro-gyozelmet-aratott-szerb-halado-part
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erőbevetéssel fognak harcolni a kitűzött célok eléréséért és Szerbia jövőjéért. Győzelem, 

győzelem! - ezzel a kiáltással fogadták Belgrádban Aleksandar Vučić-ot. Ezt követően a Szerb 

Haladó Párt elnöke eredményértékelő sajtótájékoztatóján elmondta, a polgárok legnagyobb 

támogatását kapták meg Szerbia eddigi történetében. A pártelnök történelmi pillanatnak 

nevezte a tegnapi napot pártja számára, amikor is több mint 2 millió szavazatot szereztek 

 

Pásztor István: Megfordítottuk a történelem kerekét, 27 éve nem látott 
eredmények születtek 
2020. június 21. – Vajdaság MA, Pannon RTV, Magyar Szó 

A vasárnapi választások egyik nyertesének nevezte a Vajdasági Magyar Szövetség Pásztor 

István, a párt elnöke Szabadkán, a VMSZ székházában megtartott sajtótájékoztatóján 

vasárnap este, valamivel 23 óra után. Mint mondta, ez az értékelés vonatkozik a köztársasági, 

tartományi és az egyes önkormányzatok eredményeire is. Országos szinten 27 éve nem 

születtek ilyen jó eredmények. A vasárnap esti adatok alapján a VMSZ 9 mandátumra 

számíthat a köztársasági parlamentben, de a nyolc minden bizonnyal meglesz az eredmények 

teljes feldolgozása után is. 

 

Várhelyi Olivér gratulált az SZHP győzelméhez, várja az együttműködést az új 
kormánnyal 
2020. június 22. – MTI, Magyar Szó  

 Várhelyi Olivér szomszédsági és bővítéspolitikáért felelős uniós biztos gratulált Aleksandar 

Vučić szerb államfő vezette Szerb Haladó Pártnak (SZHP) a választási győzelméhez, és 

közölte, hogy örömmel várja az együttműködést az új szerb kormánnyal. "Fontos nap Szerbia 

számára a parlamenti és a helyi választás napja. Örömmel várom az együttműködést az új 

szerb kormánnyal az EU-val kapcsolatos reformokban" - írta Várhelyi Olivér a Twitteren. Az 

uniós biztos közölte, hogy elkötelezett a Szerbiának szánt segítségnyújtásban az Európai 

Unióhoz való gyors csatlakozáshoz, illetve a koronavírus-járvány okozta válság utáni 

gazdasági talpra álláshoz. 

 

A VMSZ kilenc képviselőre számít 
2020. június 22. – Magyar Szó, Pannon RTV 

Csóka községben a 9131 választópolgárnak mintegy 54%-a járult az urnák elé. Az Aleksandar 

Vučić – Gyermekeinkért lista kapta a legtöbb szavazatot, mintegy 2700-at, a Vajdasági 

Magyar Szövetség több mint 1900-at, ami azt jelenti, hogy a haladóknak várhatóan 15, a 

VMSZ-nek 9, a szocialistáknak pedig 1 vagy 2 képviselője lesz a községi képviselő testületben. 

A VMSZ csókai szervezetéből kapott információk szerint a VMSZ húsz év után sem veszített 

Csókán, hiszen ott 861 szavazatot kaptak, a haladók pedig csak 821-et, viszont a szerb 

többségű falvakban a haladók voksolói voltak fölényben. 
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https://www.vajma.info/cikk/vajdasag/25268/Pasztor-Istvan-Megforditottuk-a-tortenelem-kereket-27-eve-nem-latott-eredmenyek-szulettek.html
https://www.vajma.info/cikk/vajdasag/25268/Pasztor-Istvan-Megforditottuk-a-tortenelem-kereket-27-eve-nem-latott-eredmenyek-szulettek.html
https://www.magyarszo.rs/hu/4331/kozelet_politika/221874/V%C3%A1rhelyi-Oliv%C3%A9r-gratul%C3%A1lt-az-SZHP-gy%C5%91zelm%C3%A9hez-v%C3%A1rja-az-egy%C3%BCttm%C5%B1k%C3%B6d%C3%A9st-az-%C3%BAj-korm%C3%A1nnyal.htm
https://www.magyarszo.rs/hu/4331/kozelet_politika/221874/V%C3%A1rhelyi-Oliv%C3%A9r-gratul%C3%A1lt-az-SZHP-gy%C5%91zelm%C3%A9hez-v%C3%A1rja-az-egy%C3%BCttm%C5%B1k%C3%B6d%C3%A9st-az-%C3%BAj-korm%C3%A1nnyal.htm
https://www.magyarszo.rs/hu/4330/vajdasag_csoka/221861/A-VMSZ-kilenc-k%C3%A9pvisel%C5%91re-sz%C3%A1m%C3%ADt.htm


 

 

 

Napi Nemzetpolitikai Sajtószemle – 2020. június 22. 
10 

Útépítési és felújítási program Kárpátalján 
2020. június 20. – karpat.in.ua 

370 km állami jelentőségű utat építenek, illetve újítanak fel idén Kárpátalján. A programot az 

ukrán kormány finanszírozza több mint 1,3 millió hrivnya összegben, a munkálatok 

megrendelője az Ukravtodor. Az állami jelentőségű utak felújítási programjába bekerült  a 

Beregszász – Nagyszőlős – Felsőveresmart valamint a Salamon – Csap – Nagydobrony – 

Mezőkaszony útszakasz is, amely már csak befejezésre vár. Útfelújításokat terveznek az 

Ökörmezői járásban, Ilosva és Nagyszőlős között, az Alsóverecke – Volóc – Ökörmező 

útvonalon is. A projekt megvalósulása most már a finanszírozásról szóló kormányrendelettől 

és az időjárás alakulásától függ. 

 

Megnyílik az út Magyarországra! 
2020. június 20. – Kárpátalja 

Enyhített a beutazás feltételein Magyarország – derül ki a Magyarország Ungvári 

Főkonzulátusának weboldalán megjelent tájékoztatóból. Ezek szerint Magyarország 

területére szabadon, karantén-kötelezettség nélkül beléphet minden magyar állampolgár, 

továbbá minden EU- és EGT-tagország (kivéve az Egyesült Királyságot), valamint Svájc és 

Szerbia állampolgára. Korlátozásokkal léphetnek be Magyarország területére Ukrajna 

állampolgárai. Függetlenül utazásuk céljától, maximum 24 óra időtartamra, a határsávtól 

számított maximum 30 km-re utazhatnak. 

 

Viskről a Magyar Állami Operaházba 
2020. június 20. – karpat.in.ua, Kárpátalja 

A Kárpátalja hírportál interjújában egy olyan fiatal tehetséges kárpátaljai énekes hölggyel 

beszélgetett, aki kitartásának és tehetségének köszönhetően hosszú utat bejárva ma már a 

Magyar Állami Operaház magánénekeseként állhat színpadra. A viski származású fiatal 

művésznő, Brassói Jőrös Andrea szerint a legfontosabb a hivatás iránti elkötelezettség, 

fegyelmezettség, és minden körülmény között embernek maradni. A beszélgetés során 

kiderült, hogy az operaénekesek is énekelnek népzenét, és hogy milyen út vezet Kárpátaljáról 

a legnagyobb színpadig. Arról is szó esett, hogy a japánok miként tekintenek a magyar zenei 

kultúrára. 
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http://economic.karpat.in.ua/?p=4930&lang=hu
https://karpataljalap.net/2020/06/20/megnyilik-az-ut-magyarorszagra
https://karpataljalap.net/2020/06/20/viskrol-magyar-allami-operahazba
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Elektronikus sajtó 

 

Kárpát-medence magazinműsor 

2020. június 21. – M1 

 

Tiszta Kárpátalja program 

A vereckei Magyar Honfoglalási Emlékmű környékét hozta rendbe a napokban a Tiszta 

Kárpátalja program gondnoki hálózata. Füvet nyírtak és szemetet szedtek. A Tiszta Kárpátalja 

a karanténintézkedések miatt nem toborozhat embereket, jelenleg 4 főből áll. Jelenleg több 

mint 10 kiemelt helyszínt, köztük várromokat, katonai temetőket látogat, 3 éve működik.  

 

Megélt hagyományok 

Egyre többen keresik a magyar motívumokkal díszített tárgyakat, ruhákat – a matyó hímzés 

sosem megy ki a divatból. A felvidéki Bernáth Mónika és ruhaüzlete, a Pendely több mint 10 

éve várja vásárlóit. Eleinte garázsukban árultak minőségi fehérneműt, mára már mindenféle 

ruha megtalálható náluk, de árulnak magyar nyelvű könyveket, hímzett táskákat is.  

 

Szülőföldön boldogulni 

Fontos harmóniában élni a természettel – ez Szakács Botond jelmondata, aki társaságával 

ökoházakat gyárt Csíkszeredában. A házak kicsik, keréken gurulnak, a megálmodástól a 

megvalósításig csupán néhány hónap szükséges. A kliens akár saját maga is felépítheti a 

házakat, Botond cége a nyersanyagot biztosítja. Céljuk, hogy bejussanak a magyar piacra is és 

panziókat hozzanak létre. 

 

Magyar megmaradás Felvidéken 

A rimaszombattól alig 4 kilométerre lévő, Árpádkor óra lakott Balogvölgy magyarsága büszke 

gazdag múltjára. Itt található Nemesradnót, ahonnan Radnóti Miklós és Pósa Lajos is 

származik. A gömöri térség megszenvedte a 20. század viszontagságait, a partizánok sok kárt 

okoztak. A Balogvölgy azonban megmaradt, és őrzik, átadják a magyar hagyományokat a 

fiataloknak. Népzenét, néptáncot és más szabadidős foglalkozásokat tartanak.  

 

 

 

 

https://mediaklikk.hu/video/karpat-medence-2020-06-21-i-adas-2/
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Határok nélkül 

2020. június 19. – Kossuth Rádió 

 

Meg kell állítani Szabadka további balkanizálódását és vissza kell vezetni a várost a közép-

európai kultúrtérbe. Ezt üzeni a választópolgároknak Pásztor Bálint, a Vajdasági Magyar 

Szövetség polgármesterjelöltje. Szerbiában vasárnap általános választásokat tartanak. 

Szabadkának, a délvidéki magyarok kulturális központjának 8 év után ismét magyar 

polgármestere lehet Pásztor Bálint, a Vajdasági Magyar Szövetség polgármesterjelöltje.  

 

A temerini magyarság csütörtök este a Tájház udvarában emlékezett meg a Trianoni 

békediktátum századik évfordulójáról. Lévén azonban, hogy Szerbiában vasárnap általános 

választásokat tartanak, a rendezvény pedig a kampánycsend kezdetét megelőző utolsó 

órákban zajlott, a választáson együtt induló Vajdasági Magyar Szövetség és a Vajdasági 

Magyar Demokrata Párt vezetői és jelöltjei is bemutatkoztak a nyilvánosság előtt.  

 

A Brassó megyei törvényszék jogerősen elutasította a terrorizmus vádjával elítélt két 

kézdivásárhelyi férfi feltételes szabadlábra helyezési kérését. Beke István és Szőcs Zoltán a 

feketehalmi börtönben reménykednek a szabadulásban, jóllehet igazságos döntésre nem igen 

számíthatnak még feltételes szabadlábra-helyezés kérdésében sem.  

 

Választhatnak, de nincs miből – így lehetne összefoglalni a szlovák oktatási tárca új 

intézkedésének, a tankönyv-liberalizációnak a lényegét a magyar iskolák szempontjából. 

Magyar tankönyvek alig születtek az elmúlt években, az eddigi kormányok a szlovák 

tankönyvek magyarra fordítását támogatták.  

 

Csíkkarcfalván a Felcsíki Műjégpálya mellett épült fel az elmúlt években a Székelyföldi 

Jégkorong Akadémia orvosi és metodikai központja. Most újabb beruházással bővül az 

Akadémia csíkkarcfalvi központja.  Egy kollégium alapkövét helyezték el ünnepélyesen, a 

jövőnek megfogalmazott üzenettel.  

 

Teljesen megújul a nagyszalontai Arany-palota: új kulturális központ létesül a Csonkatorony 

szomszédságában. Az ingatlant az 1900-as évek elején építették és bérházként üzemeltették 

azért, hogy a bevétellel hozzájáruljanak az Arany János Emlékmúzeum működtetéséhez. A 

180 millió forintos beruházás részleteiről Patócs Júlia az Arany János Egyesület elnöke 

mesélt. 

 

https://mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth/?date=2020-06-19_18-02-00&enddate=2020-06-19_18-40-00&ch=mr1

