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Nyomtatott és online sajtó 
 

Szijjártó Péter: irány Kijev, sok a megbeszélnivaló 
2020. június 25. – Kárpáti Igaz Szó 

Az ukrán fővárosba utazott a külgazdasági és külügyminiszter. Irány Kijev, sok a 

megbeszélnivaló – írta közösségi oldalán Szijjártó Péter.  A külgazdasági és külügyminiszter a 

Budapesti Liszt Ferenc reptéren még a felszállás előtt videóval jelentkezett közösségi oldalán. 

Ahogy arról korábban beszámoltunk Szijjártó Péter csütörtökön 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. 

 

Potápi: kiemelkedő az érdeklődés a Határtalanul! tanulmányi kirándulási 
program iránt 
2020. június 24. – MTI, Origo, hirado.hu, Orientpress, Magyar Szó, kulhonimagyarok.hu, 

Ma7.sk, Felvidék Ma, Erdély Ma, M1, Kossuth Rádió, hirado.hu 

Kiemelkedő az érdeklődés a Határtalanul! tanulmányi kirándulási program iránt, több mint 

2200 pályázat érkezett, és a kérelmek mintegy fele nyert el támogatást - közölte Potápi Árpád 

János, a Miniszterelnökség nemzetpolitikai államtitkára szerdai budapesti 

sajtótájékoztatóján. A programra idén az erős magyar közösségek éve keretében 3,8 milliárd 

forint áll rendelkezésre. Az államtitkár felidézte, hogy 2020 februárjában három pályázati 

felhívást tettek közzé, a határidő március 30-ról április 30-ra módosult. Kiemelt 

korosztályként jelölte meg a hetedikeseket, mellettük még két felhívást hirdettek meg a 

középiskolák számára. „A benyújtott pályázatok alapján megállapítható, hogy a nagyobb 

kirándulások jellemzőek, legtöbben négy vendégéjszakás utat szerveznek. A legtöbben 

Erdélybe szeretnének utazni, ezt követi a Felvidék, Horvátország, a Vajdaság, Kárpátalja és a 

Muravidék” - közölte Potápi. 

 

Pásztor István: minimum megduplázza eddigi parlamenti helyeit a VMSZ 
2020. június 24.  –MTI, Híradó, Magyar Hírlap, Hír TV,Vajdaság MA, Pannon RTV, Magyar 

Szó  

Minimum megduplázza eddigi parlamenti helyeit a Vajdasági Magyar Szövetség (VMSZ), a 

korábbi négy helyett nyolc-kilenc képviselői mandátummal számol a párt - mondta Pásztor 

István, a VMSZ elnöke szerdán a Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában. 

Jelezte, még várják a vasárnapi parlamenti, a vajdasági tartományi és az önkormányzati 

választás végleges adatait, de úgy tűnik, hogy történelmi eredményt értek el. Pásztor István 

kiemelte: tartományi szinten az eddigi hat helyett 11 képviselőjük lesz, és a part közel 80 

százalékkal, 109-ről 172-re növelte önkormányzati képviselői számát.     Mint mondta, a 

választáson eddigi koalíciós partnerük, a Haladó Párt ellenfél is volt, ennek megfelelően 
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https://kiszo.net/2020/06/25/szijjarto-peter-irany-kijev-sok-a-megbeszelnivalo-video/
https://www.origo.hu/itthon/20200624-potapi-kiemelkedo-az-erdeklodes-a-hatartalanul-tanulmanyi-kirandulasi-program-irant.html
https://www.origo.hu/itthon/20200624-potapi-kiemelkedo-az-erdeklodes-a-hatartalanul-tanulmanyi-kirandulasi-program-irant.html
https://www.vajma.info/cikk/vajdasag/25289/Pasztor-Istvan-Minimum-megduplazza-eddigi-parlamenti-helyeit-a-VMSZ.html
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voltak súrlódások az elmúlt hetekben a két párt között, azonban a választás utáni hétfőtől újra 

azon gondolkodott mindenki, hogy hogyan tovább. A VMSZ arra készül, hogy folytatja a már 

hat éve tartó együttműködést a Haladó Párttal. 

 

Kevésbé népszerű az Unió a romániaiak körében, Magyarország továbbra is a 
bizalmi lista végén áll 
2020. június 24. – MTI, Krónika, transindex.ro, maszol.ro 

Romániában 57,3 százalék vallja azt, hogy az országnak az Európai Unióhoz való csatlakozása 

előnyt jelent, ami csökkenés a tavaly szeptemberi 63,8 százalékhoz mérten – derült ki egy 

szerdán ismertetett felmérésből, amelyet az INSCOP közvélemény-kutató intézet készített a 

Román Akadémia 2017-ben alakult, főleg Oroszországgal és Magyarországgal foglalkozó 

Információs Hadviselést és Stratégiai Kommunikációt Elemző Laboratóriuma (LARICS) 

megrendelésére. A megkérdezettek legkevésbé Oroszországban és Magyarországban bíznak, 

előbbinek 8,8 százalék, utóbbinak 14,5 százalék a bizalmi indexe. A megkérdezettek 38 

százalékának kevés, csaknem 44 százalékának nagyon kevés bizalma van Magyarországban. 

 

Székelyföldi ősei után kutatott halála előtt fél évvel Benedek Tibor, a 
pólóslegenda 
2020. június 24. – Krónika 

Anyai ágon székelyföldi gyökerekkel bír a múlt héten, 47 évesen elhunyt Benedek Tibor 

háromszoros olimpiai bajnok vízilabdázó, akiről csak most, halála után derült ki az is, hogy 

fél évvel ezelőtt Udvarhelyszéken járt felkutatni a családfáját. A Krónikának nyilatkozó 

lelkipásztor, valamint a távoli rokon elmondta: szerény, ősei iránt érdeklődő embert ismertek 

meg a legendás sportolóban, akiről akkor még nem tudták, kicsoda. 

 

 

SZNT: érthetetlen Vincze Loránt felszólítása, továbbra sem lehet aláírásokat 
gyűjteni 
2020. június 24. – Krónika, Erdély Ma 

A Székely Nemzeti Tanács szerint továbbra sem biztosított a jogalap az aláírásgyűjtés 

folytatására a nemzeti régiókról szóló európai polgári kezdeményezés ügyében. Izsák Balázs 

SZNT-elnök mindezt a Vincze Loránt EP-képviselőnek címzett szerdai nyílt levelében közölte. 

Mint ismeretes, az RMDSZ brüsszeli képviselője néhány napja 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. Utóbbi múlt héten jóváhagyta 

az európai polgári kezdeményezésekhez szükséges aláírások összegyűjtésére, azok tagállami 

ellenőrzésére és igazolására vonatkozó határidők visszamenőleges meghosszabbítását 

tartalmazó bizottsági javaslatot. 
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https://kronikaonline.ro/belfold/kevesbe-nepszeru-az-unio-a-romaniaiak-koreben-magyarorszag-tovabbra-is-a-bizalmi-lista-vegen-all
https://kronikaonline.ro/belfold/kevesbe-nepszeru-az-unio-a-romaniaiak-koreben-magyarorszag-tovabbra-is-a-bizalmi-lista-vegen-all
https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/szekely-osei-utan-kutatott-halala-elott-fel-evvel-benedek-tibor-a-poloslegenda
https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/szekely-osei-utan-kutatott-halala-elott-fel-evvel-benedek-tibor-a-poloslegenda
https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/sznt-erthetetlen-vincze-lorant-felszolitasa-tovabbra-sem-lehet-alairasokat-gyujteni
https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/sznt-erthetetlen-vincze-lorant-felszolitasa-tovabbra-sem-lehet-alairasokat-gyujteni
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Székelyföldi terrorvád: ismét feltételes szabadlábra helyezését kéri Beke István 
2020. június 24. – maszol.ro 

A feketehalmi börtön illetékes bizottsága csütörtökön tárgyalja a terrorizmus vádjával 

bebörtönzött kézdivásárhelyi Beke István újabb feltételes szabadlábra helyezési kérését. Az 

ügyben szintén elítélt Szőcs Zoltán sem adja fel, ő egy hónap múlva jogosult az újabb 

feltételes szabadlábra helyezési kérésre – közölte sajtótájékoztatón Kulcsár-Terza József 

háromszéki parlamenti képviselő, aki hétfőn látogatta meg a feketehalmi börtönben a két 

elítéltet.  

 

Medve-ügy Hargita megyében: kivár a minisztérium, tehetetlenek a 
vadásztársaságok  
2020. június 24. – maszol.ro 

Továbbra sem változott a környezetvédelmi minisztérium hozzáállása az egyre sürgetőbb 

megoldást kívánó medve-problémákhoz. Hiába írja elő törvény, hogy a populáció 

szabályozása értelmében úgynevezett megelőzési kilövési kvótát kell meghatároznia a 

minisztériumnak, a szaktárca vonakodik megtenni ezt. Eközben egyre többször jelennek meg 

lakott területeken a medvék Székelyföldön: az elmúlt hétvégén csak Hargita megyében kilenc 

alkalommal riasztották a csendőröket a települések utcáin kószáló nagyvadak miatt. 

 

A leggazdagabb erdélyi városok: Csíkszereda és Nagyvárad több területen is 
megelőzi Kolozsvárt  
2020. június 24. – maszol.ro 

A helyi költségvetést a lakosság számához viszonyítva idén Csíkszereda a legjobban eleresztett 

város Erdélyben. Hargita megye székhelye a lehívott EU-s pénzek és a beruházások 

tekintetében is az élen jár. A Székelyföldön belül Csíkszereda költségvetési mutatói 

lényegesen jobbak a többi városénál. A megyeszékhelyen egy lakosra 1 548 lej adóból 

származó bevétel esik, ami Szentgyörgy esetén csak 1 375 lej. E tekintetben az 1 079 lejes 

Székelyudvarhelyt Kézdivásárhely is megelőzi, 1 300 lejjel, míg Gyergyószentmiklóson 

csupán 1 000 lej/fő folyik be a város kasszájába. Utóbbiak önkormányzatai nem hatékonyak 

az uniós források lehívásában sem, Udvarhely és Kézdivásárhely költségvetésében idén 10 

ezer lejnél kevesebb a pályázati pénz értéke.  

 

Új helyszínen, de a szokásos ütemben Borbolyék pere – halasztás 
2020. június 24. – szekelyhon.ro 

Miután a Maros Megyei Törvényszékre helyezték át a Borboly Csaba és tizenkét másik 

személy ellen indult büntetőper tárgyalását, az első beütemezett időpontban halasztásra volt 

szükség – az ügyvédek egy része nem tudott megjelenni. 
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https://www.maszol.ro/index.php/belfold/128754-szekelyfoldi-terrorvad-ismet-felteteles-szabadlabra-helyezeset-keri-beke-istvan
https://www.maszol.ro/index.php/tarsadalom/128755-medve-ugy-hargita-megyeben-kivar-a-miniszterium-tehetetlenek-a-vadasztarsasagok
https://www.maszol.ro/index.php/tarsadalom/128755-medve-ugy-hargita-megyeben-kivar-a-miniszterium-tehetetlenek-a-vadasztarsasagok
https://www.maszol.ro/index.php/gazdasag/128727-a-leggazdagabb-erdelyi-varosok-csikszereda-es-nagyvarad-tobb-teruleten-is-megel-zi-kolozsvart
https://www.maszol.ro/index.php/gazdasag/128727-a-leggazdagabb-erdelyi-varosok-csikszereda-es-nagyvarad-tobb-teruleten-is-megel-zi-kolozsvart
https://szekelyhon.ro/aktualis/uj-helyszinen-de-a-szokasos-utemben-borbolyek-pere-n-halasztas
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Meg kell tartani Erdélyben a magyar értelmiséget 
2020. június 25. – Mandiner – Ádám Rebeka Nóra 

A Sapientiának kettős szerepe van: egyfelől maga a képzés, másfelől az állami egyetemek 

ösztönzése, hogy bizonyos képzéseket indítsanak magyar nyelven is – mondja az erdélyi 

magyar magánegyetem rektora. Dávid Lászlót a romániai magyar oktatás és az értelmiség 

helyzetéről kérdezte a Mandiner. “Autonómia, önálló gazdasági döntések, önálló, államilag 

támogatott minőségi köz- és felsőoktatás – ezek nem önös célok, hanem a megmaradásunk 

feltételei.” - nyilatkozta Dávid László. 

(A teljes cikk megtalálható a Mandiner 2020. június 25-i számában.) 

 

Magyar Közösségi Összefogás: A házelnöknek le kell mondania! 
2020. június 24. – Ma7.sk 

Ha a koalíció szakítani akar a maffiakormányzás módszereivel és a következmények 

nélküliség „kultúrájával”, akkor Boris Kollárnak le kell mondania a parlament elnöki 

tisztségéről – olvasható a Magyar Közösségi Összefogás állásfoglalásában.   A házelnök a 

sajtóban megjelent dokumentumok alapján diplomamunkáját összeollózta, jelentős részét 

másolta, amivel alapjaiban sértette meg akadémiai kötelezettségeit és azokat a jogi és morális 

normákat, amelyeket diákként teljesítenie kellett. Mindezek után erkölcsi szempontból 

tarthatatlan, hogy Szlovákia törvényhozó testületének elnöke maradjon. - írja az MKÖ. A párt 

arra is felhívja a figyelmet, hogy az előző választási ciklusban is több esetben előfordult, hogy 

“a szlovákiai kormányzati politikusok – a házelnök vagy éppen egy magyar képviselő – nem 

tudják vállalni tetteikért a felelősséget”. 

 

Őry Péter: Csak a teljes magyar egység lehet sikeres 
2020. június 24. – Ma7.sk 

Múlt szombaton az MKP Országos Tanácsa arról döntött, milyen menetrend szerint valósul 

meg a tisztújítás a pártban. Őry Pétert, az OT elnökét kérdeztük személyes ambícióiról, s 

arról, milyen irányt kell vennie a pártnak, hogy tíz év után újra sikeressé váljon. Július 18-án 

tartja a tisztújító kongresszusát az MKP, de előtte két héttel már lezárulnak a járási 

konferenciák. Őry Pétert arra kértük, jellemezze, milyen vezetőre lenne szüksége a megújuló 

MKP-nak, hogy egy következő választáson újra parlamenti tényezővé válhasson. A politikust 

személyes ambícióiról is kérdeztük. Hogyan valósítható meg a magyar egység, s ebben milyen 

szerepe lehet az MKP-nak? Miért állítja Őry Péter, hogy csakis a teljes magyar egység lehet 

sikeres? 
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https://korkep.sk/cikkek/belfold/2020/06/24/magyar-kozossegi-osszefogas-a-hazelnoknek-le-kell-mondania/
https://ma7.sk/videok/ory-peter-csak-a-teljes-magyar-egyseg-lehet-sikeres
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Pásztor Bálint: A bizalmat arra fogjuk használni, hogy sokkal jobban 
érvényesüljön Szabadkán a szavunk 
2020. június 24. – Vajdaság MA, Pannon RTV, Magyar Szó 

A Vajdasági Magyar Szövetség kiváló eredményeket ért el a szabadkai önkormányzati 

választásokon, megduplázta mandátumai számát, ám ez mégsem volt elegendő. Mivel erős 

ellenzéki párt híján a szerbség egy pártra szavazott, a Szerb Haladó Párt fogja adni Szabadka 

következő polgármesterét is, jelentette be hétfő kora délután a VMSZ szabadkai székházában 

megtartott sajtótájékoztatóján dr. Pásztor Bálint, a párt polgármester jelöltje. 

 

Mától lehet jelentkezni az Újvidéki Egyetem karaira 
2020. június 24. – Vajdaság MA, Pannon RTV 

Ma kezdődött meg és péntekig, június 26-áig tart a jelentkezés az Újvidéki Egyetem karainak 

felvételi vizsgáira. A 2020/2021-es tanévben az Újvidéki Egyetemre összesen 15.964 

egyetemista iratkozhat be, ebből 8234 tanulhat állami költségvetésen, míg 7730 egyetemista 

önköltségen. A jövőbeni elsős egyetemisták számára az Újvidéki Egyetem karain 5584 helyet 

biztosítanak állami költségvetésen. A legtöbb ilyen hely a Műszaki Tudományi Karon lesz, 

pontosan 1483. 

 

Karanténszabályokhoz igazítják a „GENIUS” Jótékonysági Alapítvány nyári 
rendezvényeit 
2020. június 24. – karpat.in.ua, Kárpátalja 

Sajnos a pandémia és a vele járó karantén szinte minden nyári programot és eseményt 

korlátoz. A szervezőknek igen komoly szabályokat kell figyelembe venniük a rendezvények 

megszervezésénél. A „GENIUS” Jótékonysági Alapítvány nyári tehetséggondozó alkalmai 

nem maradnak el idén nyáron sem, csak a karantén szabályaihoz igazítják azokat. Minderről 

Váradi Natália, a „GENIUS” Jótékonysági Alapítvány irodaigazgatója tájékoztatja az 

érdeklődőket. Az alapítvány szervezésében megvalósuló első program a nyár folyamán a már 

14. alkalommal megszervezett Kárpátaljai Tudományos Diákköri Konferencia lesz, amelyre 

június 27-én kerül sor. A konferencián főiskolai és egyetemi hallgatók vállalták 

diplomamunkájuk és kutatási eredményeik bemutatását. Hét felsőfokú intézményből 

nyújtottak be jelentkezéseket. 

 

KMNE: Tegyük szebbé a Vadvölgyi Panziót 
2020. június 24. – karpat.in.ua 

A festői környezetben lévő Vadvölgyi Panzió két éve került a Kárpátaljai Magyar 

Nagycsaládosok Egyesületének (KMNE) tulajdonába, melyet az elmúlt hét végén a 

tagcsaládok két turnusban – június 17–19. és június 19–21. között – igyekeztek szebbé tenni. 

Hála Istennek, minden betervezett munkával sikerült végeznünk, a nap is kisütött és csak 

záporok jelentkeztek. A 40 fős csapatot szerdán a panzió vezetője a már megszokott 

vendégváróval üdvözölte. Az egyesület egyik alelnöke, Tarpai József köszöntötte a családokat, 
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https://www.vajma.info/cikk/vajdasag/25292/Pasztor-Balint-A-bizalmat-arra-fogjuk-hasznalni-hogy-sokkal-jobban-ervenyesuljon-Szabadkan-a-szavunk.html
https://www.vajma.info/cikk/vajdasag/25292/Pasztor-Balint-A-bizalmat-arra-fogjuk-hasznalni-hogy-sokkal-jobban-ervenyesuljon-Szabadkan-a-szavunk.html
https://www.vajma.info/cikk/vajdasag/25290/Matol-lehet-jelentkezni-az-Ujvideki-Egyetem-karaira.html
http://life.karpat.in.ua/?p=19549&lang=hu
http://life.karpat.in.ua/?p=19549&lang=hu
http://life.karpat.in.ua/?p=19501&lang=hu
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ismertette a rájuk váró feladatokat. Mivel épp vacsorára érkeztünk, ez az este már csak az 

ismerkedésről és a pihenésről szólt, beszélgettek, szaunáztak, fürdőztek a családok. 

 

Mégis lesznek nyári táborok a Muravidéken 
2020. június 24. – Népújság 

Június első napjaiban még arról tudósítottunk, hogy idén a járványügyi helyzet 

következtében a nyári táborok elmaradnak, a korlátozások feloldásával azonban változott a 

terv: a Muravidéken lesznek nyári táborok. – Mivel nem engedélyezik a közös táncokat, ezért 

az idén a nyári táborokat egy napközis alkotótáborral nyitjuk Nemes Laci bácsival, ahol több 

művészeti technikával, a természetben is megtalálható alkotói elemekkel és a természet 

szépségeit rekonstruáló alkotásokkal fog foglalkozni az a 20 általános iskolás 1–5. osztályos 

tanuló, akik részt vesznek a Bánffy Központban, a lendvai várban és a hosszúfalui 

vadászotthonban zajló táborban – sorolja Soós Mihály, a szervező Magyar Nemzetiségi 

Művelődési Intézet (MNMI) igazgatója. 

 
 

Elektronikus sajtó 

 

Határok nélkül 

2020. június 24. – Kossuth Rádió 

 

A 2010-ben indult Határtalanul! a legrégebbi komplex nemzetpolitikai program, amelynek 

nem titkolt célja a magyar-magyar kapcsolatok kialakítása, erősítése az anyaországi és 

külhoni magyarság között. A programban az elmúlt évtized alatt 400 ezer diák utazását 

támogatta a magyar kormány. Idén, az erős magyar közösségek évében összesen 3,8 milliárd 

forintra pályázhatnak az iskolák. A többi között erről is beszélt ma délelőtti 

sajtótájékoztatóján Potápi Árpád János nemzetpolitikáért felelős államtitkár, akit Bereki 

Anikó kért mikrofon elé. 

 

Nem lesz magyar polgármestere Szabadkának. A Vajdasági Magyar Szövetség habár 

megduplázta mandátumai számát és 22 tanácsnoka lesz a 67 fős városi közgyűlésben, még ez 

is kevésnek bizonyult. A szerb ellenzéki pártok választási bojkottja miatt a szerbség 

egységesen szavazott, a Szerb Haladó Párt 31 mandátumot gyűjtött, így ők adhatják továbbra 

is a polgármestert. Pásztor Bálintot, a VMSZ polgármesterjelöltjét Németh Ernő kérdezte. 
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A Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség Szijjártó Péterhez, Magyarország külgazdasági és 

külügyminiszteréhez fordult levélben, amelyben az ukrán–magyar határátkelés problémáira 

hívja fel a figyelmet, és kéri annak megoldását. Iváncsik Attila összeállítása. 

 

Miért hagyják/hagyták el a külföldön élő erdélyi magyarok Romániát? - erre a kérdésre is 

keresi a választ az Erdélyi magyarok a nagyvilágban című kutatás, hogy minél jobban 

megismerjék és ezáltal megértsék, hogyan és miért élnek külföldön az erdélyi magyarok. A 

kutatást a kolozsvári Bálványos Intézet, a MTA TK Kisebbségkutató Intézettel, valamint a 

Sapientia EMTE Kolozsvári Karával partnerségben végzi. A részletekről a Bálványos Intézet 

kutatási igazgatóját, Toró Tibort kérdezte Szilágyi Szabolcs.   

 

Nagyon sok erdélyi magyar egyesületet, alapítványt, közbirtokosságot és céget is érint, bár 

sok esetben talán nem is tudnak arról, hogy nyilatkozniuk kell a kedvezményezettekről. Aki 

ezt elmulasztja, büntetést, akár felszámolást, vagyonvesztést is kockáztathat. A tavalyi 

pénzmosás elleni törvény kötelezi a cégeket, alapítványokat, hogy a törvényszéken leadjanak, 

az igazságügyi minisztériumba elküldjenek egy dokumentációt a valós kedvezményezettekről. 

Hogy ez mit jelent, és mit kell tegyenek az érintettek, arról Somai László József ügyvédet 

kérdezte Szilágyi Szabolcs.  Az egyesületek, alapítványok, közbirtokosságok esetében a leadási 

határidő augusztus 14-e.    

 

Alapítványi formában, magyar kormányzati támogatással épült meg Zoboralja első magyar 

nevelési nyelvű óvodája Nagycétényben, ahol a térség magyar alapiskolája is működik. A 

szeptembertől megnyíló Manócska Óvodába 14 gyereket írattak be. Az építtető Video 

Alapítvány kuratóriumi elnökét, Ladányi Lajost Haják Szabó Mária kérdezte. 

 

Egy új magyar óvoda alapkövét tették le Szabadkán, ahová jövő szeptembertől 100 kisgyerek 

járnak majd. A korszerű intézményben bölcsőde is lesz és a Magyar Tannyelvű Tanítóképző 

kar gyakorló óvodájaként fog működni. Németh Ernő tudósítása. 

 

 

 


