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Nyomtatott és online sajtó 
 

 
Vučić elsöprő győzelme magyar érdek is 
2020. június 24 – Demokrata – Szentesi Zöldi László  

“Mindenütt győztünk, ahol korábban veszítettünk. Külföldön minden egyes szavazóhelyen mi 

győztünk, most meggyőző fölénnyel nyertünk” – ezekkel a szavakkal vezette fel pártja 

történelmi győzelmet Aleksandar Vučić, a Szerb Haladó Párt és Szerbia elnöke. Igaz, ami igaz, 

az ország 6,5 millió szavazópolgárából 3,3 millióan járultak az úrnákhoz, és több mint 2 

millióan választották a haladókat. A vasárnapi szerbiai választás jelentős sikeres zárult a 

Délvidéki magyarság számára is. A parlamenti mellett ugyanis önkormányzati és majd segít 

tartományi választásokat is tartottak, és a Vajdasági Magyar szövetség (VMSZ) a jelek szerint 

megőrizte vagy növelte támogatottságát. 

(A teljes cikk megtalálható a Demokrata 2020. június 24-i számában.) 

 

A KMKSZ levélben fordult Szijjártó Péterhez a határátkelőkön kialakult helyzet 
miatt 
2020. június 23. – karpat.in.ua, Kárpátalja, karpatalja.ma 

A Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség (KMKSZ) levélben fordult Szijjártó Péterhez 

Magyarország külgazdasági és külügyminiszteréhez, melyben az ukrán–magyar határátkelés 

problémáira hívja fel a figyelmet, és kéri a probléma megoldását. ”Tisztelt Külügyminiszter 

Úr! A Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség nagyra értékeli a magyar diplomácia 

erőfeszítéseit, amelyek a határok átjárhatóságának visszaállítását célozzák a járványügyi 

helyzet enyhülésének ütemében. Így, pozitív lépésként értékeljük egyes ukrajnai határátkelők 

megnyitását is.” 

 

Augusztus végén jön a Gombaszög LITE 
2020. június 23. – Ma7.sk, Felvidék Ma, Körkép 

A világjárvány ellenére idén is lesz Gombaszög. Augusztus 21-23. között egy hosszú hétvégére 

sűrűsödik be a szlovákiai magyarok legnagyobb fesztiváljának színe java. A koronavírus-

járvány miatt bevezetett korlátozások enyhítése lehetőséget ad arra, hogy ez a nyár se 

múlhasson el a szlovákiai magyarok legnagyobb találkozója nélkül. Augusztus 21. és 23. 

között egy hosszú hétvégére újra megnyílik a gombaszögi völgy kapuja. A rendezvény, amely a 

Gombaszög LITE nevet kapta, szokásos módon koncertekkel, népzenével, művészetekkel és a 

megszokott baráti hangulattal várja az érdeklődőket. A táborozók az esemény három napja 

alatt 6 rendezvényhelyszín, a Kocsmakert, a Szifon Terasz, a FolkSzöglet, a Szoba Chill, a 

Korona sátor és a Labirintus udvar által kínált programok, koncertek között válogathatnak. 

Ezen túl az idén is sor kerül az ismert workshopokra, valamint az életvezetési előadásokra. A 

zenei felhozatal összeállítása során a szervezők a felvidéki zenekarok színpadra állítására 

helyezik a hangsúlyt. 
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https://karpataljalap.net/2020/06/23/kmksz-levelben-fordult-szijjarto-peterhez-hataratkelokon-kialakult-helyzet-miatt
https://karpataljalap.net/2020/06/23/kmksz-levelben-fordult-szijjarto-peterhez-hataratkelokon-kialakult-helyzet-miatt
https://ma7.sk/aktualis/augusztus-vegen-jon-a-gombaszog-lite


 

 

 

Napi Nemzetpolitikai Sajtószemle – 2020. június 24. 
2 

 

Jogerősen „helyre tették” a marosvásárhelyi RMDSZ-t, de folytatódhat a csata a 
megyei szervezettel 
2020. június 23. – Krónika, maszol.ro 

Az eddigi történésekhez „méltó” fordulatot vett az állandóan forrongó marosvásárhelyi 

RMDSZ-szervezet ügye: egy évvel a tömeges felfüggesztések után a szövetség 

szabályzatfelügyelő bizottsága jogerősen elfogadta az „elűzöttek” óvását. A visszatért helyi, 

illetve a megyei vezetők közötti haddelhadd a vásárhelyi tanácsosi lista összeállítása kapcsán 

folytatódhat mintegy három hónappal az önkormányzati választások előtt.  

 

RMDSZ-es javaslatra elvetette a szenátus az önkormányzatok túlzott 
ellenőrzését 
2020. június 23. – maszol.ro, tranisndex.ro, Nyugati Jelen 

Az RMDSZ javaslatára törölte a szenátus a kedden elfogadott törvénytervezetben szereplő 

előírást, amely lehetőséget adott volna a bukaresti államigazgatásnak arra, hogy újabb 

ellenőrzési és felügyeleti intézkedéseket vessen ki az önkormányzatokra – közölte Cseke 

Attila, a szövetség szenátusi frakcióvezetője. A felsőház a miniszterelnöknek egyenesen 

alárendelt ellenőrző testület működési szabályozásának módosításáról döntött. Cseke Attila 

elmondta: egy precedens nélküli, központosító rendelkezést akart bevezetni a kormány, 

amely veszélyes lehet. „Az RMDSZ a decentralizált, hatékony közigazgatást támogatja. A 

rendelkezés politikai alapú ellenőrzésekre és túlkapásokra adott volna lehetőséget, ezért a 

szakbizottsági munkálatok alatt, az RMDSZ ennek eltörlését kérte” – mondta el Cseke Attila.  

 

Erdélystat- elemzés: így fejlődött a szolgáltatói szektor Erdélyben és 
Romániában 
2020. június 23. – maszol.ro, Krónika 

A kisebb és legalább 35 százalékos magyar aránnyal rendelkező városok közül a szolgáltatói 

szektor jelenléte a nagyobb székelyföldi településeken kiemelkedő, ahol arányaiban több 

szolgáltató cég működik, mint az észak-erdélyi vagy partiumi nagyvárosokban – derül ki az 

Erdélystat friss elemzéséből.  

 

Beke István második szabadlábra helyezési kérelmét tárgyalják 
2020. június 23. – szekelyhon.ro 

A feketehalmi börtön bizottsága csütörtökön tárgyalja a terrorizmus vádjával bebörtönzött 

Beke István második feltételes szabadon bocsátási kérelmét. Az ügyben szintén elítélt Szőcs 

Zoltán egy hónappal később nyújthatja be újra erre vonatkozó kérését. 
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https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/jogerosen-bhelyre-tettekr-a-marosvasarhelyi-rmdsz-t-de-folytatodhat-a-csata-a-megyei-szervezettel
https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/jogerosen-bhelyre-tettekr-a-marosvasarhelyi-rmdsz-t-de-folytatodhat-a-csata-a-megyei-szervezettel
https://www.maszol.ro/index.php/belfold/128694-rmdsz-es-javaslatra-elvetette-a-szenatus-az-onkormanyzatok-tulzott-ellen-rzeset
https://www.maszol.ro/index.php/belfold/128694-rmdsz-es-javaslatra-elvetette-a-szenatus-az-onkormanyzatok-tulzott-ellen-rzeset
https://www.maszol.ro/index.php/gazdasag/128688-erdelystat-elemzes-igy-fejl-dott-a-szolgaltatoi-szektor-erdelyben-es-romaniaban
https://www.maszol.ro/index.php/gazdasag/128688-erdelystat-elemzes-igy-fejl-dott-a-szolgaltatoi-szektor-erdelyben-es-romaniaban
https://szekelyhon.ro/aktualis/ujratargyaljak-beke-istvan-szabadlabra-helyezesi-kerelmet
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Táblákon visszaköszönő valóság: a magyar fölött a román 
2020. június 23. – szekelyhon.ro 

A Bukaresti Ítélőtábla jogerős ítélete szerint a csíkszeredai utcanévtáblák mindegyikét úgy 

kell kifüggeszteni, hogy felül szerepeljen a román megnevezés és alatta a magyar. A döntés a 

Méltóságért Európában Polgári Egyesület (ADEC) által indított per nyomán született. 

 

Ideológiai harc az MKP-n belül 
2020. június 23. – bumm.sk 

Június 20-án, szombaton ülésezett az MKP Országos Tanácsa. Itt döntöttek arról, hogy július 

4-ig a járási konferenciákat, majd július 18-án országos tisztújító kongresszust tartanak. A 

háttérben azonban két egymással teljesen szembenálló csoportosulás csatája zajlik. Minden 

Országos Tanács (OT) ülést megelőző napon az úgynevezett elnökök tanácsán vitatják meg az 

MKP országos elnökségének a tagjai és a párt regionális tisztségviselői a következő nap 

döntéseit. E most sem volt másként. Pénteken egy személyeskedésektől sem mentes ülést 

tartottak a párt politikusai. Mindezt azután, hogy Őry Péter fehér asztalhoz ültette a párt 

ügyvivő testületének tagjait, hogy a hétvégi tanácskozások méltóságát megtarthassák. 

Információink szerint ekkor még sokan abban a hitben álltak fel az ebédlőasztaltól, hogy 

nyugodtan készülhet a magyar párt a nyári tisztújításra. 

 

A Kárpát Expresszel forgattak a balogvölgyi fiatalok 
2020. június 23. – Felvidék Ma 

A magyar Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkársága Trianon 100. évfordulója és a 

nemzeti összetartozás napja alkalmából meghirdetett videópályázaton Bene Viktor és csapata 

is sikeresen szerepelt. Ennek köszönhetően az M1 TV-től felkérést kaptak, hogy a Kárpát 

Expresszben is mutassák be Balogvölgyét és a polgári társulásukat. „A felkérést nagy 

örömmel fogadtuk el. Június 13-án szombaton meg is érkezett a Kárpát Expressz stábja 

Rakottyásra. Egy sikeres együttműködést követően lencsevégre kaptuk a már az interneten is 

megtekinthető anyagunkat” – mondta a Felvidék.ma-nak Bene Viktor, hagyományőrző. 

 

Példaértékű önkormányzati segítség – ezúttal a jövő nemzedéknek 
2020. június 23. – Felvidék Ma 

Tájainkon szokatlan módon segíti a helyi diákok továbbtanulását, pályakezdését Muzsla 

község önkormányzata. Farkas Iván polgármestert kérdeztük az Ifjúsági Alapról, amelyet az 

önkormányzat hozott létre tíz évvel ezelőtt, az Endrődy János Alapiskolában végzett tanulók 

jövőjének megalapozásához – segítségnyújtásként. Az Ifjúsági Alapból egyszeri 500-1400 

eurós támogatásban részesíti a középiskolai tanulmányaikat sikeresen befejező fiatalokat. A 

község anyagi támogatása nemcsak a muzslai diákoknak jár, hanem azoknak is, akik a 

környező településekről, járnak ide iskolába. 
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https://szekelyhon.ro/aktualis/tablakon-visszakoszono-valosag-a-magyar-folott-a-roman
https://www.bumm.sk/belfold/2020/06/23/ideologiai-harc-az-mkp-n-belul
https://felvidek.ma/2020/06/a-karpat-expresszel-forgattak-a-balogvolgyi-fiatalok/
https://felvidek.ma/2020/06/peldaerteku-onkormanyzati-segitseg-ezuttal-a-jovo-nemzedeknek/
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Papp Sándor formabontó eszközökkel indul az MKP elnöki székéért 
2020. június 23. – Felvidék Ma 

A Magyar Közösség Pártja szombati Országos Tanácsát követően Cziprusz Zoltán és Papp 

Sándor is bejelentkeztek a párt elnöki posztjára. Kalonda volt polgármesterével, a pályázatíró, 

közösségszervező Papp Sándorral készített interjúban többek között arra kerestük a választ, 

mi motiválja, mit szeretne elérni és hogyan. Beszélgetésünk során súlyos állításokat 

fogalmazott meg a jelenlegi felvidéki magyar politikai elitről és a magyar közösséggel 

kapcsolatban. Politikusainkról úgy nyilatkozott, eljárt felettük az idő. A felvidéki magyar 

közösséget szerinte a dekadencia, egy beteg állapot sújtja. Ahogy a legtöbben ismerik, Papp 

Sándort, elindítója és koordinátora szeretne lenni a felvidéki magyarok öngyógyításának. 

Véget akar vetni a megélhetési politikusok korának, még akkor is, ha ezzel újra céltáblája lesz 

az őt gyűlölőknek. 

 

Pásztor István: Hetvenezer szavazat a VMSZ-nek 
2020. június 23. – Vajdaság MA 

60-70 százalékkal több szavazatot kapott az önkormányzati választásokon a Vajdasági 

Magyar Szövetség, mint korábban – nyilatkozta Pásztor István a Szabadkai Magyar Rádió 

Napindító című műsorában. A pártelnök elmondta, 70 ezer választópolgár támogatta a 

magyar pártot. Így Zentát, Magyarkanizsát és Topolyát sikerült megőrizni nagy számú 

többséggel. Pásztor István elmondta, hogy Kishegyesen teljes a döntetlen a Szerb Haladó 

Párttal. 

 

Szabadka: A VMSZ-nek 22 mandátuma lesz a városi képviselő-testületben 
2020. június 23. – Vajdaság MA, Pannon RTV 

A vasárnapi önkormányzati választásokat Szabadkán a Szerb Haladó Párt nyerte meg, de 31 

mandátumával nem alkothat többséget a 67 tagú városi képviselő-testületben, koalíciós 

partnerre/partnerekre lesz szüksége a város irányításához. A megszerzett szavazatok alapján 

kiszámolták, hogy az egyes listáknak hány képviselői hely jut, habár ez még nem a hivatalos 

mandátumleosztás. 

 

Lehet-e Kárpátaljából Donbasz? 
2020. június 24 – Demokrata – Stier Gábor 

A formálódó magyar-ukrán kompromisszum részeként mégis lesz Beregszászi járás. Bár Kijev 

tagadja, hogy ez bármiféle politikai alku része lenne, az ukrán nacionalisták mára „magyar” 

járás elszakadását vizionálják. A Kárpátaljai „patrióták” azzal a kéréssel fordultak Volodimir 

Zelenszkij ukrán elnökhöz, hogy ne adja át őket Magyarországnak. De mennyire magyar 

egyáltalán a formálódó közigazgatási egység? Hidegrázásként hatott az ukrán nacionalista 

körökre és a médiára, hogy „magyar” járás alakulhat Kárpátalján. A közigazgatási reform 
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https://felvidek.ma/2020/06/papp-sandor-formabonto-eszkozokkel-indul-az-mkp-elnoki-szekeert/
https://www.vajma.info/cikk/vajdasag/25286/Pasztor-Istvan-Hetvenezer-szavazat-a-VMSZ-nek.html
https://www.vajma.info/cikk/vajdasag/25283/Szabadka-A-VMSZ-nek-22-mandatuma-lesz-a-varosi-kepviselo-testuletben.html
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nemrégiben közzétett tervezete alapján ugyanis a régió jelenlegi 13 járását nem az eredetileg 

tervezett négy, hanem öt kistérségbe vonnák össze. 

(A teljes cikk megtalálható a Demokrata 2020. június 24-i számában.) 

 

Ismét indul az Egán Ede-program 
2020. június 23. – karpat.in.ua, Kárpátalja 

Folytatja munkáját az Egán Ede Kárpátaljai Gazdaságfejlesztési Program – jelentette be a 

Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség (KMKSZ) központi székházában tartott 

sajtótájékoztatón dr. Brenzovics László, a KMKSZ elnöke és Berki Marianna, az Egán Ede 

Kárpátaljai Gazdaságfejlesztési Központ irodaigazgatója. „Négy éve zajlik a rendkívül sikeres 

Egán Ede vállalkozásfejlesztési program Kárpátalján. Az eltelt időben több ezer vállalkozó 

kapott összesen 15 milliárd forintnyi támogatást” – emelte ki Brenzovics László. 

 
 

 

Elektronikus sajtó 

 
Határok nélkül 

2020. június 23. – Kossuth Rádió 

 

Romániában június elején tartottak volna önkormányzati választást, de a koronavírus-

járvány miatt elmaradt, ám körvonalazódik az ősszel esedékes választások dátuma. Ha a 

parlament elfogadja az RMDSZ javaslatát, szeptember 27-én voksolnak az erdélyi magyarok. 

Addig azonban rangsorolni kell a jelölteket, Kolozs megyében ezt most megtették.  

 

Csíkszereda pert vesztett a kétnyelvű utcanév-tábla ügyben. Itt most nem a kétnyelvűséggel 

volt baja egy bukaresti bíróságnak, hanem azzal, ahogyan a román és magyar felirat 

egymáshoz viszonyítva elhelyezkedik. Még csak az sem mindegy, hogy egymás mellett, vagy 

alatt van-e a két felirat.  

 

Földrengésszerű robajra ébredtek hajnalban a nagyenyediek.  Iszonyatos erővel öntötte el az 

árvíz a kisvárost. Az elmúlt napok kiadós esőzései miatt a hegyekből lezúduló víz hatalmas 

mennyiségű szemetet hozott le, ez egy vasúti híd alá szorulva gátat képezett, a víz pedig 

elárasztotta a belvárost. A részletekről a kármentésen dolgozó alpolgármester, Lőrincz Helga 

beszélt. 
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http://economic.karpat.in.ua/?p=4997&lang=hu
https://mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth/?date=2020-06-23_18-02-00&enddate=2020-06-23_18-40-00&ch=mr1
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Az Egén Ede kárpátaljai gazdaságélénkítő program a turizmus területén tevékenykedő 109 

vállalkozót támogat mintegy fél milliárd Ft értékben.  A tervek szerint idén még a 

vállalkozásfejlesztés és a mezőgazdaság kategóriában meghirdetett pályázatokat is elbírálják. 

Elsőként Berki Mariannát, az Egán Ede Kárpátaljai Gazdaságfejlesztési Központ igazgatóját 

hallják. 

 

A legtöbb udvarhelyszéki vállalkozásnak a visszaeső kereslet jelentette a legnagyobb gondot - 

derült ki abból a felmérésből, amelyet a Rega Régiókutató Egyesület és a székelyudvarhelyi 

Városháza közösen végzett azért, hogy tiszta képet kapjanak a koronavírus járvány 

udvarhelyszéki gazdasági életre gyakorolt hatásáról.  

 

Kishomok 120 fős település Észak-Bácskában, Magyarkanizsa mellett. A munka-lehetőség 

kevés, sokan elmentek innen. Fiatalok egy csoportja Sors Kornél vezetésével, azt szerette 

volna, hogy Kishomokon is legyenek szórakozási lehetőségek. Létrehoztak egy ifjúsági 

szervezetet, s pályázatokból egy ifjúsági teret alakítottak ki. A fiatalember most azon töri a 

fejét, hogy hogyan segíthetne a falubeli kistermelők gondjain.  

 

Az Utazó című magyarországi magazin turisztikai szavazást hirdetett, ahol a határon túli 

vendéglátók szolgáltatásait lehet értékelni. Idén, a Nemzeti Összetartozás évében külön-külön 

díjazzák az erdélyi, felvidéki, horvátországi, kárpátaljai, muravidéki és vajdasági szálláshelyek 

és éttermek teljesítményét. A részletekről Érsek M. Zoltán, Az Utazó magazin főszerkesztője, 

a turisztikai szavazás főszervezője beszélt.  

 

A koronavírus-járvány miatt, három hónapos szünet után ismét a hívek jelenlétében tartottak 

istentiszteletet a temesvári Új Ezredév református templomban. A Makovecz Imre tervei 

alapján felépült templomot december közepén avatták fel. A templom újbóli 

birtokbavételének öröméről és a további tervekről is szól Lehőcz László összeállítása. 

 

 

 

 


