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Nyomtatott és online sajtó 
 

 

Orbán Viktor: Szerbia Közép-Európával együtt nyertese lehet a következő 
évtizednek 
2020. június 22. – MTI, Magyar Hírlap, Magyar Nemzet, Origo, M1, Hír TV  

Orbán Viktor miniszterelnök levélben gratulált Aleksandar Vucic szerb elnöknek a Szerb 

Haladó Párt parlamenti, tartományi és helyi önkormányzati választásokon elért történelmi 

sikeréhez - tájékoztatta az MTI-t Havasi Bertalan, a miniszterelnök sajtófőnöke hétfőn. "Az 

elmúlt években Szerbia az Ön bátor vezetésével bebizonyította, hogy nem csupán képes 

megbirkózni az előtte álló kihívásokkal, de készen áll arra, hogy Közép-Európa országaival 

együtt nyertese legyen az előttünk álló évtizednek. Meggyőződésem hogy az Önök sikeres 

kormányzása minden alapot megteremtett ahhoz, hogy Szerbia a négyéves parlamenti ciklus 

végére az Európai Unió teljes jogú tagjává váljon" - fogalmazott Orbán Viktor. A magyar 

miniszterelnök biztosította Vucicot, hogy Magyarország kormánya továbbra is elkötelezett a 

kétoldalú kapcsolatok fejlesztése és a stratégiai partnerség elmélyítése mellett, melynek 

szellemében a szerb kormány megalakulását követően készen állnak a hatodik magyar-szerb 

kormányzati csúcstalálkozó megrendezésére. 

 

Orbán Viktor: a vajdasági magyarok választási sikere az egész nemzetnek szóló 
üzenet 
2020. június 22. – MTI, Origo, Magyar Nemzet, Magyar Hírlap, Hirado.hu   

 A Vajdasági Magyar Szövetség elnökének, Pásztor Istvánnak írt levélben méltatta a szerbiai 

magyar közösség választási sikerét Orbán Viktor miniszterelnök - közölte az MTI-vel Havasi 

Bertalan, a Miniszterelnöki Sajtóirodát vezető helyettes államtitkár hétfőn. Orbán Viktor úgy 

fogalmazott: nagy örömmel értesült arról, hogy a vajdasági magyarok a vasárnapi parlamenti 

választáson újra megmutatták, hisznek az összefogás erejében, és nem félnek saját kezükbe 

venni a sorsukat. Hozzátette: ha a reménykeltő előrejelzések beigazolódnak, mostantól 

kétszer annyi magyar képviselő lehet a szerb parlamentben, tartományi szinten a Vajdasági 

Magyar Szövetség lett a harmadik legerősebb párt, és jó néhány, nemzetünk számára 

kiemelten fontos település élére kerülhet magyar polgármester. Orbán Viktor szerint aligha 

kétséges, hogy ez az eredmény az egész nemzetnek szóló üzenet is, amelynek értékét tovább 

növeli, hogy ezt a sikert az elmúlt évek kemény és kitartó munkája alapozta meg. 

 

Potápi: történelmi sikert ért el a Vajdasági Magyar Szövetség 
2020. június 22. – MTI, kormany.hu, hirado.hu, Felvidék Ma, Ma7.sk, Mandinder, Magyar 

Hírlap, Hír TV 

Történelmi sikert ért el a Vajdasági Magyar Szövetség (VMSZ) a hétvégi szerbiai választáson 

– mondta Potápi Árpád János, a magyar Miniszterelnökség nemzetpolitikai államtitkára a 

voksolást értékelve hétfőn Budapesten. A vasárnapi választáson a Vajdasági Magyar 
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Szövetség (VMSZ) minden korábbinál jobb eredményt könyvelhet el valamennyi szinten, 

közel 70 ezer szavazatot szerzett, és az eddigi négy helyett várhatóan kilenc képviselője lesz a 

köztársasági parlamentben. A Vajdaságban a 2011-es népszámlálási adatok szerint mintegy 

250 ezer magyar él. Az államtitkár a Nemzetpolitikai Kutatóintézet tanácskozásán gratulált a 

Vajdasági Magyar Szövetségnek az elért eredményhez. Történelmi siker, soha ilyen jó 

eredményt nem ért el a vajdasági párt – fogalmazott Potápi Árpád János. Rámutatott: az idei 

év választási év a Kárpát-medencében. A hétvégi szerbiai voksoláson a részvételi arány „kicsit 

gyenge” volt, ami a nemzetiségi pártoknak „nem nehezítette meg a dolgát”. Ugyanakkor 

szerencse nem létezik, a legjobb kampány maga a munka, és holnaptól elkezdődik a 

következő választásokra való felkészülés – mondta. 

 

Potápi Árpád János: Az összefogásnak előbb-utóbb mindig megvan a gyümölcse 
2020. június 22. – Hír TV 

Potápi Árpád János elmondta, ha az elmúlt éveket is szemügyre vesszük, akkor 

elmondhatjuk, hogy akár köztársasági, tartományi vagy helyi szinten a VMSZ sikeres volt. 

Most azonban az eddigi eredményeiket is sikerült felülmúlniuk, melyre méltán büszkék 

lehetnek. Azonban ez nem csak az ottani magyarok, hanem az egész magyar nemzet sikere és 

jó példával járhat elől a kevésbé sikeres régiók számára. Az összefogásnak előbb-utóbb 

mindig megvan a gyümölcse – jelentette ki a nemzetpolitikáért felelős államtitkár. A legjobb 

kampány maga a munka, az elmúlt években, amit a VMSZ végigcsinált a Vajdaságban a 

magyarság érdekében, az meghozta az eredményét. A célokat az ottani emberekkel karöltve 

határozták meg, ezek mögé sok esetben be tudott állni a magyar kormány és segítséget tudott 

nyújtani. 

 

Nem vonja vissza Iohannis kitüntetését a Nemzetközi Nagy Károly Bizottság  
2020. június 22. – maszol.ro 

Korábbi magyarellenes kirohanása ellenére nem vonja vissza az aacheni székhelyű 

Nemzetközi Nagy Károly Bizottság a román államfő kitüntetését. Erről a testület elnöke 

tájékoztatta Bencsik János független országgyűlési képviselőt. A magyarországi politikus 

hétfőn a Facebook-oldalán közölte: a legrangosabb európai elismerést, a Nagy Károly-díjat 

adományozó bizottságnak még május közepén írt levelet, amelyben felhívta a figyelmet, hogy 

az általuk kitüntetni szándékozott Klaus Iohannis „mindent megtesz azért, hogy az erdélyi 

magyarságot megalázza, és jogai gyakorlásában akadályozza”. Az országgyűlési képviselő a 

levelében hat konkrét esettel példázta a román államfő magyarellenes kirohanásait. A 

Bencsik Jánosnak írt válaszában a bizottság elnöke, Jürgen Linden ezek közül csak egyre (az 

„Erdély kiárusítására” vonatkozó kijelentésére) tért ki, azt állítva, hogy a Klaus Iohannis 

csupán az alkotmány őre, és "szokatlanul éles retorikája" nem a magyarokat, hanem politikai 

ellenfeleit célozta.  
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Határon átnyúló gazdaságfejlesztési pályázatot hirdet a CED 
2020. június 22. – MTI, hirado.hu, Portfolio   

A Gazdaságvédelmi Akcióterv keretében 25 milliárd forintos keretösszeggel, határon átnyúló 

fejlesztési pályázatot hirdet a CED Közép-európai Gazdaságfejlesztési Hálózat Nonprofit Kft. 

- közölte a szervezet hétfőn az MTI-vel. A tájékoztatás szerint a CED20C elnevezésű pályázat 

kiemelt célja a munkahelyteremtés és a munkahelyek megőrzése a magyar vállalkozások 

határon átnyúló beruházásainak támogatásán keresztül. Hangsúlyozzák, a CED a pályázati 

lehetőség révén a magyar vállalkozások és a magyar gazdaság versenyképességének 

fenntartásához és további fejlődéséhez kíván hozzájárulni. A programmal elsősorban azon 

Magyarországgal szomszédos országokban gazdasági tevékenységgel vagy kapcsolatokkal 

rendelkező magyar vállalkozások számára teremtenek lehetőséget az eredményeik 

fenntartására és bővítésére, amelyek a koronavírus-járvány következtében nehéz helyzetbe 

kerültek. 

 

Szülőföldön magyarul: igénylők kérdéseit válaszolták meg a program illetékesei 
2020. június 22. – Krónika, maszol.ro, Nyugati Jelen 

Számos, a jogosultak részéről megfogalmazott kérdést igyekeztek tisztázni a Szülőföldön 

magyarul program illetékesei a magyar állami támogatás igénylésével kapcsolatosan. Ady-

Kovács-Ferenczi Noémi, a Szülőföldön magyarul programkoordinátora tájékoztatásában 

felhívja a figyelmet, hogy a 2019/2020-as évre az oktatási-nevelési, illetve hallgatói 

támogatás igényléseinek leadási határidejét október 30-ig meghosszabbították. 

Mindazonáltal amennyiben az oktatási intézmény az igazolást kiadta, úgy az igénylést be 

lehet küldeni, sőt arra kérik az igénylőket, hogy ne hagyják ezt az utolsó percre. Arra kérik a 

szülőket, gyámokat, hogy több gyermek esetében csak akkor küldjék be az igénylést, ha 

minden gyermek megkapta az igazolást. 

 

Erdélyi magyarok a nagyvilágban: elindult a nagyszabású kutatás 
2020. június 22. – Krónika 

Elindult az Erdélyi magyarok a nagyvilágban című, nagyszabású online kérdőíves 

közvélemény-kutatás, amelynek szakmai partnere a Sapientia EMTE Kolozsvári Kara, 

médiapartnere a Krónika lapcsaládja. A Bálványos Intézet Nyugaton élő erdélyi magyarokat 

megcélzó kutatásának célja, hogy válaszokat kapjunk: miért hagyják/hagyták el a külföldön 

élő erdélyi magyarok Romániát, hogy élnek ott, ahol jelenleg tartózkodnak, illetve mennyire 

tudnak maguk köré egy „kis magyar világot teremteni”. 

 

Törvényt nyújtott be az RMDSZ, hogy szeptember 27-én legyenek az 
önkormányzati választások  
2020. június 22. – transindex.ro, maszol.ro, szekelyhon.ro 

Törvénykezdeményezést iktatott hétfőn a parlamentben az RMDSZ, melynek értelmében 

szeptember 27-én szervezhetnék meg a helyhatósági választásokat Romániában - jelentette 
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be a szövetség szenátusi frakcióvezetője, Cseke Attila. "A jelenlegi helyzetre való tekintettel 

úgy gondoljuk, széles körű politikai konszenzusra van szükség a választások dátumát illetően. 

Minden olyan politikai szervezet támogatására számítunk, amely az RMDSZ által javasolt 

dátum mellett foglalt állást az elmúlt időszakban"- idézi a szenátort a szövetség hétfői 

közleménye.  

 

Szerbiai választások: Kelemen Hunor gratulált a VMSZ-nek választási 
eredményéhez 
Kelemen Hunor, az RMDSZ elnöke hétfőn a közösségi oldalán tett bejegyzésben gratulált a 

Vajdasági Magyar Szövetségnek (VMSZ) a szerbiai választásokon elért „kimagasló 

eredményeihez". A politikus szerint vasárnap győztek és történelmet írtak a vajdasági 

magyarok. Úgy vélte, hogy sikerük reményt ad, és követendő példaként szolgál a Kárpát-

medencében élő minden magyar közösségnek.  

 

Böjte atya szentmiséjével tervezik az idei Ezer Székely Leány Napját 
2020. június 22. – szekelyhon.ro 

Közösen dolgozik a csíkszeredai városháza kulturális irodája és a Hargita Nemzeti Székely 

Népi Együttes az Ezer Székely Leány Napja idei megszervezésén. A tervek szerint Böjte Csaba 

ferences szerzetes mutatna be szentmisét a csíksomlyói nyeregben. 

 

Képességvizsga: Hargita és Kovászna megye utolsó a 10-es jegyek listáján 
2020. június 22. – transindex.ro 

Hétfőn kora délután tették nyilvánossá az idei képességvizsga nem végleges eredményeit. 

Országosan 76,1 százalékos az átmenési arány, és 838 diáknak sikerült szín 10-es jegyet 

kapnia. Az Oktatásügyi Minisztérium összesítette, hol van a legtöbb tízes átlag, és 

természetesen Bukarest vezet: 224 diák ért el tökéletes eredményt a fővárosban. Bukarest 

után Kolozs megye következik (66), majd Iași (46), Argeș (42) és Brassó (30) megyék. A 

legrosszabb ilyen szempontból Hargita és Kovászna megye, ezekben csak egy-egy diák ért el 

10-est.  

 

A képességvizsga eredményei alapján a magyar diákok románnyelv-ismerete 
egyre jobb 
2020. június 22. – transindex.ro, maszol.ro 

Az Oktatási és Kutatási Minisztérium összesítette és közzétette a nyolcadik osztályosok 

országos értékelésének eredményeit – közölte a kisebbségi oktatásért felelős államtitkári 

kabinet. Országos szinten a 172 531 beiratkozó 93 százaléka, azaz 160 468 diák vett részt a 

vizsgán, a 8 758 magyar jelentkező közül pedig 8 019 gyereknek számoltak médiát, ami 91,56 

százalékot tesz ki. Az Oktatási és Kutatási Minisztérium adatai szerint a legtöbb magyar diák 

Hargita megyében iratkozott be, számuk 2409, a legkevesebb vizsgázónk, szám szerint 10 

pedig Szeben megyében volt. A nyolcadikos vizsgázók 76,1 százaléka ért el 5-ös (vagy 5-ös 

feletti) átlagot, a magyar nyelven tanuló nyolcadikosoknak pedig 73,67 százaléka. A 
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kisebbségi oktatásért felelős államtitkári kabinet szerint ez a 2018-as 6,17 százalékos 

lemaradásnál sokkal kisebb. A tavalyi 2,39 százaléknál viszont egy kicsivel nagyobb az idei 

2,43 százalékos lemaradás az országos átlaghoz képest. 

 

Nyilatkozni kell a kedvezményezettekről: vagyonvesztést kockáztatnak a civil 
szervezetek  
2020. június 23. – maszol.ro 

A hazai cégeknek, civil szervezeteknek, közbirtokosságoknak idén egy újabb nyilatkozati 

kötelezettségük van, ennek határideje közeledik, aki pedig ezt elmulasztja, büntetést, sőt 

felszámolást, illetve esetenként vagyonvesztést is kockáztat. Az állam részéről ez egy 

drasztikus lépés, ezért fontos, hogy ne adjanak maguknak támadásai felületet, hiszen a 

lehetőséget kihasználva, félő, hogy a magyarellenes feljelentők kérik egyes civil szervezetek 

vagy közbirtokosságok felszámolását – hívta fel a figyelmet Debreczeni János adótanácsadó. 

Hozzátette: további veszély, hogy ha egy alapítványt felszámolnak, a vagyona az államra száll!  

 

Elsőbbség a románnak: ki kell cserélni a csíkszeredai utcanévtáblákat 
2020. június 22. – MTI, Krónika, maszol.ro 

A bukaresti táblabíróság hétfőn kimondott jogerős ítélete értelmében ki kell cserélni a 

csíkszeredai utcanévtáblákat, mégpedig úgy, hogy a román utcanév legyen felül. Az ítélet 

egymondatos, az MTI által ismertetett kivonatát a romániai bíróságok portálja közölte. 

Csíkszereda polgármesterét a magyar szimbólum- és nyelvhasználat ellen pereskedő, 

szélsőségesen magyarellenes Dan Tanasă vezette Méltóságért Európában Polgári Egyesület 

(ADEC) perelte be 2018-ban azért, mert a 81,5 százalékban magyarok által lakott város 

utcanévtábláin egy sorban, előbb magyarul, majd románul szerepel az utca neve. A per a 

Hargita megyei törvényszéken kezdődött, de onnan a bukaresti törvényszékre helyezték át. 

 

Tenyészállatokkal segíti a budapesti agrártárca az itteni lótartókat 
2020. június 23. – Krónika 

Tenyészmének kihelyezésével segíti a budapesti agrárminisztérium az erdélyi lótartókat: négy 

nagy tenyészértékű állat érkezett az elmúlt hetekben a Hortobágyról erdélyi lovas farmokra. A 

Kolozs és Hargita megyei lótenyésztők gondozására bízott tenyészállatok feladata javítani a 

környék lóállományát. A magyarfenesi és gyergyószárhegyi példák azt bizonyítják, hogy a 

lovas turizmus előtt szép jövő áll Erdélyben is. Az erdélyi lótenyésztés egyelőre az útkeresés 

szakaszában van, a komoly befektetést igénylő ágazat sikerére legtöbben a lovas turizmusban 

keresik a lehetőséget. 

 

A szabálykövetés dilemmái 
2020. június 23. – Rostás Szabolcs – Krónika 

A Krónika vezércikke szerint „Vincze és Izsák homlokegyenest ellentmondó álláspontja valós 

dilemma arra vonatkozóan, hogy miként kell viszonyulni a helyzethez, a baj pedig az, hogy 

eközben az óra ketyeg, a hat hónap hamar eltelik. Ez a dilemma tulajdonképpen a szabály- és 
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törvénytiszteletről, az ahhoz való viszonyulásról szól. Olyanhoz hasonlítható a jelenlegi 

helyzet, mint amikor a kereszteződésnél a jelzőlámpa piros fénye beragad, vagy a vasúti 

átkelőnél a vonat elhaladása ellenére továbbra is lent marad a félsorompó. Az autósok 

többsége ilyenkor ösztönösen megnyomja a gázpedált, kikerüli a sorompót, úgy gondolva, 

hogy indokolt a szabályoktól eltekinteni. Mások viszont úgy látják, hogy meg kell várni, amíg 

teljesülnek a törvényes, a szabályos útnak a feltételei. Ennek kell most valahogy megfelelni, 

ezt a dilemmát kell feloldani az SZNT nemzeti régiókért elindított európai polgári 

kezdeményezése tekintetében. És nem ártana, ha a megoldáskeresés közösen zajlana, és a 

szervezők, valamint a polgári kezdeményezések ügyének európai parlamenti jelentéstevője 

nem egymásnak üzengetve, hanem egymással együttműködve próbálná tisztázni ezt az uniós 

szintű jogi feladványt. Kár lenne, ha ezen úszna el ez a Székelyföld szempontjából is fontos 

ügy”. 

 

Cziprusz Zoltán: Az egységes gyűjtőpárt alapját a Magyar Közösség Pártjának 
kell képeznie 
2020. június 22. – Felvidék Ma 

Cziprusz Zoltán rimaszombati városi és besztercebányai megyei képviselő, a Magyar 

Közösség Pártja ügyvezető elnökségének a tagja az Országos Tanács legutóbbi ülésén 

jelentette be szándékát, s közösségi oldalán is nyilvánossá tette, hogy indul az országos elnöki 

posztért. Ezzel kapcsolatban is kérdeztük „A koronavírus-járvány miatt a februári parlamenti 

választások óta nem tudott az Országos Tanács ülésezni, ezért most értékeltünk. A választási 

eredményekkel kapcsoltban kifejtettem, szerintem ezzel a felállással kihoztunk, amit a 

kampányból tudtunk, ám ez csak négy százalék körüli eredményre volt elég. S ezért nagyon 

fontos, hogy a legközelebbi választásokkor ne az utolsó pillanatban álljanak össze a 

szubjektumok, hanem már előre alakítsuk őket egy közös felvidéki magyar párttá, amelyben 

mindenki megtalálja a helyét.” 

 

Szepsiben nagy sikerrel rendezték meg az 50. Fábry Napokat 
2020. június 22. – Felvidék Ma 

Az 50. Fábry Napok keretén belül, a Csemadok és a Csemadok Ifjúsági Tagozata, „Fábry 

Zoltán – Aki mindnyájunkért élt” név alatt háromfordulós műveltségi vetélkedőt szervezett. A 

Fábry Zoltán, a Csemadok díszelnöke halálának 50. évfordulója, valamint a Csemadok 

fennállásának 70. évfordulója alkalmából szervezett vetélkedőt a magyar tannyelvű 

alapiskolák 7-9. és a gimnáziumok 1-4. osztályai számára hirdették meg. A verseny keretén 

belül a résztvevő csapatok három különböző formában adtak számot tudásukról és 

kutatómunkájukról. Az eredetileg áprilisra, illetve májusra tervezett vetélkedők 

megvalósítását jelentősen nehezítette a kialakult járványügyi helyzet és az azzal járó 

korlátozások. Az iskolák ideiglenes bezárása ellenére több tanintézet is jelentkezett a 

versenyre. 

E
rd

é
ly

 
Fe

lv
id

é
k

 

https://felvidek.ma/2020/06/cziprusz-zoltan-az-egyseges-gyujtopart-alapjat-a-magyar-kozosseg-partjanak-kell-kepeznie/
https://felvidek.ma/2020/06/cziprusz-zoltan-az-egyseges-gyujtopart-alapjat-a-magyar-kozosseg-partjanak-kell-kepeznie/
https://felvidek.ma/2020/06/szepsiben-nagy-sikerrel-rendeztek-meg-az-50-fabry-napokat/
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Választási bizottság: elsöprő győzelmet aratott a Szerb Haladó Párt 
2020. június 22. – MTI, hirado.hu  

A Szerb Haladó Párt (SNS) minden korábbinál nagyobb támogatottságot kapott a vasárnapi 

szerbiai parlamenti választáson - ezt erősítik meg a köztársasági választási bizottság előzetes 

eredményei is, amelyeket 70,57 százalékos feldolgozottság mellett közöltek hétfőn. A 

választási bizottság adatai szerint a jobbközép SNS a voksok 61,59 százalékát szerezte meg, 

ami a 250 fős belgrádi törvényhozásban 191 mandátumot jelent a következő négy évben. Ez 

24 mandátummal több, mint amennyi a kétharmados többséghez szükséges lenne. A második 

helyen 10,37 százalékkal a balközép Szerbiai Szocialista Párt (SPS) végzett. Ez az eredmény 

32 mandátumra lesz. Egyetlen további szerb politikai szereplő jutott még be az 

országgyűlésbe, mégpedig Aleksandar Sapic olimpiai ezüst- és bronzérmes vízilabdázó 

Győzelem Szerbiának elnevezésű listája, amely a voksok 3,64 százalékának megszerzését 

követően 11 képviselőt delegálhat a parlamentbe. 

 

Szerbiai választások - Szakértő: a gazdaságfejlesztő programok meggyőzték a 
magyar szavazókat 
2020. június 22. – MTI, Magyar Hírlap, Origo, Mandiner, Webrádió, 

A Vajdasági Magyar Szövetség (VMSZ) vasárnapi szerb parlamenti, vajdasági tartományi és 

önkormányzati választáson elért történelmi eredményei többek között azzal magyarázhatóak, 

hogy az elmúlt évek gazdaságfejlesztő programjai meggyőzték a magyar szavazókat - mondta 

Ördögh Tibor Balkán-szakértő hétfőn az M1 aktuális csatornán. Hozzátette: emellett a VMSZ 

kampánya erős volt, amely arra épült, hogy a magyar érdekképviseletek felállása érdekében 

azok a magyarok is a VMSZ-re szavazzanak, akik nem értenek egyet a párt politikájával. Mint 

mondta, a VMSZ egyedüli magyar pártként indult országos és tartományi szinten is a 

választásokon, és a párt elnöke, Pásztor István nyilatkozata szerint mintegy 70 ezer 

szavazatot szerzett. 

 

Várakozásokkal tekint Szerbia új kormányával kialakítandó kapcsolatok elé az 
Európai Unió 
2020. június 22. – MTI, Magyar Nemzet, Mandiner, Webrádió, Pannon RTV 

Június 21-én vasárnap önkormányzati, vajdasági tartományi parlamenti és szerb parlamenti 

választásokat tartottak Szerbiában, amelyen a győzelmet az Aleksandar Vucic szerb államfő 

vezette Szerb Haladó Párt (SNS) szerezte meg. Az Európai Unió (EU) várakozással tekint 

Szerbia új kormányával kialakítandó kapcsolatok elé, hogy mihamarabb elő lehessen 

mozdítani az ország uniós csatlakozásához szükséges, sürgős reformokat – jelentette ki közös 

nyilatkozatában Josep Borrell, az unió kül- és biztonságpolitikai főképviselője, valamint 

Várhelyi Olivér szomszédságpolitikai és bővítési biztos hétfőn. Az uniós bizottság nyilatkozata 

szerint a csatlakozás folyamat középpontjában egyebek mellett a jogállamiságot érintő 

reformok állnak, amelynek a következő szerb kormány prioritásai között kell szerepelnie. Az 
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https://hirado.hu/kulfold/cikk/2020/06/22/valasztasi-bizottsag-elsopro-gyozelmet-aratott-a-szerb-halado-part
https://www.origo.hu/nagyvilag/20200622-nagy-meglepeteseket-hozott-a-szerbiai-valasztas.html
https://www.origo.hu/nagyvilag/20200622-nagy-meglepeteseket-hozott-a-szerbiai-valasztas.html
https://mandiner.hu/cikk/20200622_az_eu_varakozassal_tekint_az_uj_szerb_kormannyal_kialakitando_kapcsolatok_ele
https://mandiner.hu/cikk/20200622_az_eu_varakozassal_tekint_az_uj_szerb_kormannyal_kialakitando_kapcsolatok_ele
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Európai Unió Szerbia legnagyobb adományozójaként és befektetőjeként, valamint 

legfontosabb kereskedelmi és gazdasági partnereként teljes mértékben elkötelezett az ország 

EU-csatlakozási folyamata mellett, valamint segíti a koronavírus-válságot követő gazdasági 

fellendülést.  

 

Szerbiai választások - Nagy meglepetéseket hozott az unalmasnak minősített 
választási folyamat 
2020. június 22. – MTI, Magyar Hírlap, Origo, Webrádió, karpat.in.ua, Magyar Szó 

A szerbiai választások kampányát a sajtó és maguk a politikusok is minden korábbinál 

unalmasabbnak, a várható eredményeket pedig kiszámíthatónak nevezték, az előzetes 

eredmények viszont mégis sokakat megleptek, hiszen földcsuszamlásszerű győzelmeket, 

óriási bukásokat és új szereplőket is hoztak. Vasárnap Szerbiában háromszintű, parlamenti, 

vajdasági tartományi és önkormányzati választást tartottak. Az előzetes eredmények szerint 

minden szinten óriási győzelmet ért el a Szerb Haladó Párt (SNS), és a Vajdasági Magyar 

Szövetség (VMSZ) is minden korábbinál jobb eredményt ért el minden szinten. Szabadkát 

nem tudta ugyan visszaszerezni, de minden más helyen megerősödött a VMSZ. A legnagyobb 

délvidéki magyar párt kisebbségi pártként nagyobb támogatottságot ért el (2,3 százalék), 

mint országos pártként az ultranacionalista Vojislav Seselj vezette Szerb Radikális Párt (2 

százalék). Ilyenre korábban nem volt példa. 

 

A VMSZ tartományi szinten is erősödött 
2020. június 22. – Vajdaság Ma 

Az egyelőre csak előzetesnek tekinthető adatok szerint a tartományi választáson a Szerb 

Haladó Párt a szavazatok 59,34 százalékát gyűjtötte be. A Vajdasági Magyar Szövetség 13,4 

százalékkal a második legerősebb párt lett, ez valószínű 15 mandátumot ér majd a VMSZ-nek. 

A Szerb Szocialista Párt 8,16 százalékkal jutott be a tartományi parlamentbe. A tartományi 

parlamentbe bejutott még a Vajdasági Front (4,85 százalék), a Szerb Királyság Megújhodási 

Mozgalom (3,98 százalék), a Metla (3,98 százalék) és a Szerb Radikális Párt (3,11 százalék). A 

Szerb Haladó Párt győzött a tartományi választásokon is nyert, a szavazatok 59,34 

százalékával. A végleges eredményekre még várni kell, de a VMSZ jó eséllyel 15 

mandátummal rendelkezik majd a tartományi parlamentben. Újvidéken is bejutott a VMSZ a 

városi parlamentbe. 

 

Kijevbe várják a héten Szijjártó Pétert 
2020. június 22. – karpat.in.ua, Kárpáti Igaz Szó, KárpátHír 

Az ukrán külügyminiszter-helyettes megerősítette, a héten Kijevbe várják Szijjártó Péter 

magyar külgazdasági és külügyminisztert. Vaszil Bodnar az Ukrinformnak adott interjújában 

elmondta, a magyar tárcavezető június 24-én Moszkvába készül az elmaradt Győzelem-napi 

felvonulásra, de útközben Kijevben is megáll, ahol fontos tárgyalásokat folytat majd Dmitro 

Kuleba tárcavezetővel. A kiszo.net az MTI egyik híréből szúrta ki, hogy e héten csütörtökön 
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https://webradio.hu/hirek/kulfold/szerbiai-valasztasok-nagy-meglepeteseket-hozott-az-unalmasnak-minositett-valasztasi-folyamat
https://webradio.hu/hirek/kulfold/szerbiai-valasztasok-nagy-meglepeteseket-hozott-az-unalmasnak-minositett-valasztasi-folyamat
https://www.vajma.info/cikk/vajdasag/25273/A-VMSZ-tartomanyi-szinten-is-erosodott.html
https://kiszo.net/2020/06/22/kijevbe-varjak-a-heten-szijjarto-petert/
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Kijevben az ukrán–magyar gazdasági vegyesbizottság ülésén vesz részt, s reményei szerint 

meg tudnak állapodni a kárpátaljai gazdaságélénkítő program folytatásáról is. A magyar 

tárcavezető kihangsúlyozta: ezek a beruházások megerősítik a határon túli magyar 

közösséget, és az adott ország gazdaságát is, ezzel hozzájárulva a kétoldalú kapcsolatok 

sikeréhez. 

 

A KMKSZ közleménye 
2020. június 22. – Kárpátalja 

A Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség üdvözli a Vajdasági Magyar Szövetség a vajdasági 

tartományi és a szerbiai parlamenti választáson elért sikerét. Örömmel látjuk, hogy a 

közösségi összefogás meghozta eredményét, valamennyi délvidéki honfitársunknak 

gratulálunk, a többi határon túli területnek is példaként szolgálnak, hisz az elért eredmények 

azt mutatják, együtt valóban „erő vagyunk”! A magyar érdekek hatékony képviseletéhez 

ezúton szeretnék sok sikert, és eredményes munkát kívánni a megválasztott képviselőknek. 

 

Keresik az év legjobb kárpátaljai éttermét és szálláshelyét! 
2020. június 22. – Kárpátalja  

Az elmúlt esztendő legjobb turisztikai szolgáltatóit díjazza a legrégebbi magyarországi utazási 

magazin, a 22 éves Az Utazó magazin. A hagyományos turisztikai szavazás idei 

különlegessége, hogy a nemzeti összetartozás éve szellemében nem csak egy határon túli 

magyar szálláshelyet, illetve éttermet díjaznak, hanem ezúttal Erdély, Felvidék, Horvátország, 

Kárpátalja, Muravidék és Vajdaság legjobb szolgáltatóinak teljesítményét külön-külön 

díjazzák. Szavazni a www.azutazo.hu oldalon lehet. 

 

 
 

 

Elektronikus sajtó 

 

Határok nélkül 

2020. június 22. – Kossuth Rádió 

 

Történelmi eredményt ért el a Vajdasági Magyar Szövetség a szerbiai választásokon. A 

becslések szerint mintegy 70 ezer szavazatot adtak le a pártra. A VMSZ a kampány során azt 

tűzte ki célul, hogy megtartsa vagy növelje mandátumai számát, azt szerették volna elérni, 

hogy az eddigi négy helyett legalább öt képviselőjük jusson be a belgrádi törvényhozásba, 

hogy az eddigi hat helyett hét képviselőjük legyen a vajdasági tartományi parlamentben.  
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https://karpataljalap.net/2020/06/22/kozlemeny
https://kiszo.net/2020/06/23/keresik-az-ev-legjobb-karpataljai-ettermet-es-szallashelyet/
https://mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth/?date=2020-06-22_18-02-00&enddate=2020-06-22_18-40-00&ch=mr1
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A Vajdasági Magyar Szövetség választási eredményei azt mutatják, hogy az egyes 

önkormányzatokban is nagymértékben megerősödött a párt, még akkor is, ha nem sikerült 

visszahódítani mindegyik, vágyott polgármesteri posztot. A VMSZ az önkormányzati 

választásokkal kapcsolatos értékeléseket a későbbiekre ígérte. 

  

Az Európai Parlament elfogadta - múlt pénteken este - az aláírásgyűjtés féléves 

meghosszabbítását azon polgári kezdeményezések esetében, melyeknél a támogató 

nyilatkozatok gyűjtését a koronavírus-járvány akadályozta.  Az EP határozatát még az 

Európai Tanácsnak is meg kell erősítenie. Ezért továbbra sincs jogalapja az aláírásgyűjtés 

folytatásának  ̶  hangsúlyozza Izsák Balázs, a Székely Nemzeti Tanács elnöke, a nemzeti 

régiókért indított polgári kezdeményezés bizottságának elnöke. Izsák Balázs szerint nem 

felelnek meg a valóságnak azok a médiában megjelent nyilatkozatok, amelyek azt állítják: az 

Európai Bizottság még az aláírásgyűjtés határidejének lezárulta előtt jelezte a Székely 

Nemzeti Tanácsnak, hogy tovább folytathatják az aláírások gyűjtését.  

  

Közben Vincze Lóránt a Romániai Magyar Demokrata Szövetség (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. 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 – olvasható az RMDSZ közleményében Vincze Lóránt véleménye, aki a polgári 

kezdeményezések ügyének EP jelentéstevője. 

  

Szombaton tartotta ülését a Magyar Közösség Pártjának Országos Tanácsa. A testület döntött 

a közgyűlés időpontjáról és egyhangúlag elutasította a kollektív bűnösség elvének 

napjainkban történő alkalmazását. Ez ügyben egyeztetést kezdeményez a szlovák 

kormánnyal.  

  

Az elmúlt napokban számos tévhit terjedt a kárpátaljaiak között az ukrán-magyar határ 

átlépése kapcsán. Az egyik legfontosabb fejlemény az elmúlt időszak karantén intézkedései 

után: nem kell karanténba vonulniuk a határt átlépő magyar állampolgároknak sem 

Magyarországon, sem Ukrajnában. Buhajla József ungvári magyar főkonzul ugyanakkor arra 

hívta fel a figyelmet, hogy az utazási feltételek enyhítése után jelentősen megnövekedhet a 

forgalom a Csap-Záhony határátkelőn, ahol akár 12 órás várakozási idő is kialakulhat.   
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Pénteken ért véget Romániában a nyolcadikosok képességfelmérő vizsgája és ma 

megkezdődtek az érettségi vizsgák. Ezek a járványhelyzet miatt a korábbiaktól teljesen eltérő 

módon zajlanak. A részletekről bbeszélt Kéry Hajnal főtanfelügyelő helyettes 

munkatársunknak. 

  

Tanösvény, távolsági túraútvonal vagy zarándokút. A székelyföldiek a turizmus fellendülését 

remélik a Via Transilvanicatól. Az Erdélyt és Romániát 1200 kilométeren kettészelő Via 

Transilvanica n dolgozó önkéntesek beszéltek munkájukról. 

 

 


