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Nyomtatott és online sajtó 
 

 

Szijjártó: hétfőn minden közúti átkelő megnyílik az ukrán-magyar határon 
2020. június 25. – MTI, Híradó, Magyar Hírlap, Magyar Nemzet, Origo, Mandiner, 

Demokrata, karpat.in.ua, karpatalja.ma, Kárpátalja 

Legkésőbb hétfő reggel megnyílik mind az öt közúti átkelőhely a magyar-ukrán határon – 

jelentette be Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter csütörtökön Kijevben az ukrán 

partnerével, Dmitro Kuleba külügyminiszterrel tartott közös sajtótájékoztatón. A két 

miniszter azt követően beszélt újságírók előtt, hogy hét év kihagyás után ismét ülést tartott a 

magyar-ukrán gazdasági együttműködéssel foglalkozó kormányközi vegyes bizottság. Az 

értekezlet megtartásáról a két miniszter jegyzőkönyvet írt alá. Az MTI kérdésére válaszolva 

Szijjártó Péter elmondta, hogy a határátkelők a jelenlegi utazási szabályok fenntartása mellett 

nyílnak meg. Kiemelte, hogy azért fontos ez, mert jelenleg az egyetlen nyitva tartó átkelőnél, 

Záhony és Csap között hosszú várokozás tapasztalható, és Brenzovics Lászlónak, a Kárpátaljai 

Magyar Kulturális Szövetség (KMKSZ) elnökének külön kérése és kezdeményezése volt 

Budapest felé a többi átkelő megnyitása is, amiről sikerült megállapodni az ukrán féllel. A 

technikai kérdésekről a határrendészeti szervek vezetői jelenleg egyeztetnek - tette hozzá a 

miniszter. 

 

Szerbiai választások: Néhány helyen meg kell ismételni a szavazást, nem közöl 

végleges eredményeket a választási bizottság  
2020. június 25. – MTI, Híradó, Magyar Hírlap, Magyar Nemzet, Mandiner, Demokrata, 

PestiSrácok, Pannon RTV, Vajdaság Ma, Magyar Szó 

Mivel több helyen is meg kell ismételni a parlamenti választásokat, a szerbiai választási 

bizottság (RIK) egyelőre nem tudja közölni a június 21-i voksolás végleges eredményeit, 

csütörtökön azonban nyilvánosságra hozta a legfrissebb részeredményeket. A korábbi 

választásokkal ellentétben, az idei évben a RIK nem hozott létre külön internetes oldalt, 

amelyen követni lehet a feldolgozott szavazatokat, és a választási bizottság újonnan 

kinevezett vezetője a korábbi elnököktől eltérően sajtótájékoztatót sem tart gyakran, így 

médiajelentések szerint senki nem láthat bele a testület munkájába, és az eredmények 

alakulásába. A múlt vasárnapi voksolás előzetes eredményeit hétfő délután 70,57 százalékos 

feldolgozottság mellett közölték, csütörtökön pedig azt is tudatták, nem várhatók 20 óráig a 

végleges eredmények, mert néhány helyen meg kell ismételni a szavazást. Emellett közölték 

azokat az előzetes eredményeket is, amelyek 85,32 százalékos feldolgozottság mellett 

születtek. Az előzőekhez képest nem sok változás történt. 
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https://mandiner.hu/cikk/20200625_hetfon_minden_kozuti_atkelo_megnyilik_az_ukran_magyar_hataron
https://www.vajma.info/cikk/szerbia/28542/Nehany-helyen-meg-kell-ismetelni-a-szavazast-nem-kozol-vegleges-eredmenyeket-a-valasztasi-bizottsag.html
https://www.vajma.info/cikk/szerbia/28542/Nehany-helyen-meg-kell-ismetelni-a-szavazast-nem-kozol-vegleges-eredmenyeket-a-valasztasi-bizottsag.html
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Méltánytalanságok közoktatási rendszere: újabb kutatás világít rá az 

esélyegyenlőség hiányára 
2020. június 25. – Krónika 

A romániai közoktatás a méltánytalanságok rendszere, ez pedig mindenfajta különbözőség 

felzárkóztatása terén kimutatható, többek között a többség-kisebbség viszonyában is – 

jelentette ki a Krónikának Ferencz S. Alpár. Az RMPSZ alelnöke megerősítette egy újabb 

kutatás következtetéseit, miszerint nem biztosított az esélyegyenlőség az oktatásban a diákok 

számára. 

 

Orbán Viktor magyar borokkal és román nyelvű levéllel köszöntötte fel a 70 

éves Adrian Năstasét  
2020. június 25. – transindex.ro, maszol.ro, Nyugati Jelen 

A Facebook-oldalán és a személyes blogján számolt be az egykori román kormányfő, hogy 70 

éves születésnapja alkalmából magyar borokból készített válogatással és egy magyar nyelven 

megírt, majd románra lefordított üdvözlő levéllel köszöntötte fel őt Orbán Viktor magyar 

miniszterelnök. Adrian Năstase közzé is tette Orbán Viktor magyar és román nyelvű üdvözlő 

levelét, amelyet ő egy elegáns gesztusként értékelt, ami a normalitást tükrözi. A levélben 

egyébként Orban Viktor megemlékezik Năstase 2001-es budapesti látogatásáról, ahol az 

akkori két miniszterelnök is találkozott egymással. 

 

Vass Levente: mi megtettük az első lépést, most a TÁT-nál van a labda  
2020. június 25. – transindex.ro 

Maros megyében az elmúlt húsz évben folyamatos volt a feszültség a megyei és a 

marosvásárhelyi RMDSZ-szervezetek között, a helyi szervezet rendszerint azt sérelmezte, 

hogy a megyei vezetés túlzottan beavatkozik a munkájába és megvétózza a helyi szinten 

hozott döntéseket. Úgy tűnik, ezidáig az aktuális megyei és helyi vezetésnek sem sikerült 

leszámolni ezzel a hagyománnyal, az elmérgesedett viszony Vass Levente városi RMDSZ-

elnök lemondatását eredményezte egy éve. Ebben a kontextusban izgalmas lesz a ma délutáni 

TÁT-ülés eredménye. Vass Levente parlamenti képviselőt, a marosvásárhelyi RMDSZ volt 

elnökét kérdezték, mire számít a TÁT-döntéssel kapcsolatban.  

 

Adrian Mureșan a POL marosvásárhelyi polgármester-jelöltje  
2020. június 25. – transindex.ro 

Facebook-oldalán jelentette be a Szabad Emberek Pártjának (POL) marosvásárhelyi 

szervezete, hogy a pártnak Adrian Mureșant lesz a polgármester-jelöltje Marosvásárhelyen. A 

Facebook-bejegyzésből az derül ki, hogy Mureșan a Chicagói Egyetemen doktorált fizikából, 

ahol oktatói tevékenységet is folyatott, majd olyan intézetek menedzsereként dolgozott, mint 

a Philips Research Europe, Friesland Campina vagy az Institute for Atomic and Molecular 

Physics Amsterdam.  
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https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/meltanytalansagok-kozoktatasi-rendszere-ujabb-kutatas-vilagit-ra-az-eselyegyenloseg-hianyara
https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/meltanytalansagok-kozoktatasi-rendszere-ujabb-kutatas-vilagit-ra-az-eselyegyenloseg-hianyara
https://itthon.transindex.ro/?hir=60444
https://itthon.transindex.ro/?hir=60444
https://itthon.transindex.ro/?cikk=28462
https://itthon.transindex.ro/?hir=60446
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Sikeres pályázatokra készítik fel a Hargita megyei gazdákat 
2020. június 25. – maszol.ro 

Hargita Megye Tanácsa és Hargita Megye Fejlesztési Ügynöksége a Székely Gazdaszervezetek 

Egyesületével közösen kérdőíves felmérést indít a mezőgazdasági ágazatban dolgozó gazdák 

pályázati szokásait illetően, ezáltal feltérképezve a problémáikat is. A felmérés célja, hogy a 

gazdák pályázási nehézségei felszínre kerüljenek. Ezeket a nehézségeket és kérdéseket 

elemezve pályázati tanácsadással és a megfelelő kapcsolati tőkével fogják segíteni a gazdákat 

a sikeres pályázatok elérésében. 

 

Számonkérték a magyar nyelvű tájékoztatás hiányát a járványhelyzet kapcsán 
2020. június 25. – szekelyhon.ro, Krónika 

Ludovic Orban miniszterelnöknek, az egészségügyi, a belügyi és a tanügyminisztériumnak 

küldött levelet az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács, miszerint a hatóságok számos területen és 

alkalommal diszkriminatívan járnak el, amikor kizárólag román nyelven kommunikálnak a 

koronavírus-járvánnyal kapcsolatos intézkedésekről. 

https://szekelyhon.ro/aktualis/szamonkertek-a-magyar-nyelvu-tajekoztatas-hianyat-a-

jarvanyhelyzet-kapcsan-semmitmondo-valaszokat-kaptak 

 

A moldvaiak javára döntött a táblabíróság a Békás-szorosért folyó perben 

2020. június 25. – MTI, transindex.ro, maszol.ro, Krónika, szekelyhon.ro, Erdély Ma 

Polești-i Táblabíróság csütörtökön kimondott jogerős ítéletében a moldvai felek javára 

döntött a székelyföldi Gyergyószentmiklós és a moldvai Almásmező (Bicaz Chei) 

határperében, amely voltaképpen a Békás-szoros hovatartozásáról szól. Az ítélet kivonatát a 

romániai bíróságok portálján tették közzé. A táblabíróság elfogadta Almásmező, valamint 

Neamț megye önkormányzatának, prefektusának és kataszteri hivatalának fellebbezését, 

ugyanakkor megalapozatlannak tartotta és elutasította Gyergyószentmiklós város, Hargita 

megye önkormányzata és prefektusa érveit, és megváltoztatta az egy évvel ezelőtt kimondott 

elsőfokú ítéletet, amely a székelyföldi feleknek kedvezett. A peres ügyet közel tíz évi 

pereskedés után tíz különböző bíróság tárgyalta, mivel az ügyiratot újra meg újra elhelyezték 

az érzékenységre hivatkozva.  

 

A börtönbizottság jóváhagyta Beke István feltételes szabadlábra helyezését 
2020. június 25. – Erdély Ma, Háromszék 

A feketehalmi börtön bizottsága csütörtökön másodszor tárgyalta a terrorizmus vádjával öt 

évre bebörtönzött Beke István feltételes szabadlábra helyezési kérését. Szőcs Zoltán egy 

hónappal később nyújthatja be ismét erre vonatkozó beadványát. Habár a börtön bizottsága 

először is pozitívan véleményezte Beke István és Szőcs Zoltán kérését, hiszen 

mindkettőjüknek jó magaviselete volt, és amikor lehetett, dolgoztak, tanfolyamokon vettek 

részt, a vádat képviselő ügyész, majd a bíró szerint még nem telt el annyi idő, hogy Szőcs 

Zoltán fel tudja fogni tettei súlyát, Beke Istvánnak pedig „ilyen rövid idő nem volt elegendő 

megjavulásához”. Beke István újabb feltételes szabadlábra helyezési kérése júliusban ismét a 
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https://www.maszol.ro/index.php/gazdasag/128790-sikeres-palyazatokra-keszitik-fel-a-hargita-megyei-gazdakat
https://itthon.transindex.ro/?hir=60453&a_moldvaiak_javara_dontott_a_tablabirosag_a_bekasszorosert_folyo_perben
https://www.erdely.ma/a-bortonbizottsag-jovahagyta-beke-istvan-felteteles-szabadlabra-helyezeset/
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Brassói Bírósághoz kerül, és ha valamelyik fél fellebbez, akkor a végső szót a Brassó Megyei 

Törvényszék mondja ki. Amennyiben fellebbezésüket nem fogadják el, a két „vármegyés” ifjú 

leghamarabb a jövő év februárjában, illetve márciusában szabadulhat a feketehalmi 

börtönből. 

 

A székelyföldi románok kérik, hogy Dan Tanasă legyen a diszkriminációellenes 

tanács tagja  
2020. június 25. – maszol.ro, szekelyhon.ro, Krónika 

A Kovászna, Hargita és Maros Megyei Románok Polgári Fóruma (FCRCHM) levelet intézett 

csütörtökön a parlamenthez, amelyben kéri, hogy Dan Tanasă újságírót, a Méltóságért 

Európában Polgári Szervezet elnökét válasszák az Országos Diszkriminációellenes Tanács 

(CNCD) tagjává. Az FCRCHM levelében azt írja, hogy Dan Tanasă "a három megyében 

számszerű kisebbségben élő románok fontos polgári vezetője és jogaik védelmezője", aki 

önkéntes tevékenysége során "bőséges tapasztalatra tett szert a diszkrimináció elleni 

küzdelem terén", és aki számos pert megnyert, amelyeket „a magyar etnikumú helyi vezetők 

visszaélései miatt indított”.  

 

Maratoni ülésen véglegesült az RMDSZ marosvásárhelyi tanácsosjelölt-listája  

2020. június 25. – maszol.ro, transindex.ro 

Maratoni, hat órán át tartó ülésen rangsorolta csütörtök este a Maros megyei RMDSZ-

szervezet Területi Állandó Tanácsa a marosvásárhelyi tanácsosjelölti listájára felkerülő 

személyeket. Amint az várható volt, a TÁT részben átírta a helyi szervezet választmánya által 

korábban összeállított rangsort. A legnagyobb újdonságnak az számít, hogy nincs rajta a 

listán a Vass Levente korábbi városi szervezeti elnök emberének tartott Kali István és 

Magyary Előd. Utóbbi jelenleg is önkormányzati képviselő, és egy ideig vezetője is volt az 

RMDSZ-frakciónak. Magyaryt úgy tartják számon, mint azt a helyi politikust, aki behódolt 

Dorin Floreának, Kali István „bűne” pedig az lehet, hogy nem kötelezte el magát az RMDSZ 

által is támogatott Soós Zoltán független polgármesterjelölt mellett.  

 

Hálásak a román gazdák a magyar állam pénzéért 
2020. június 26. – Krónika 

A bukaresti kormány illetékeseivel ellentétben a kedvezményezett román gazdák semmi 

kivetnivalót nem látnak abban, hogy a magyar állam gazdaságfejlesztési programot hajt végre 

Romániában. Az elején még csak nem is sejtették, hogy széles körű erdélyi támogatási 

programja által a budapesti kormány az ő mezőgazdasági vállalkozásukat is finanszírozná. 

Kételkedve tekintettek a Pro Economica Alapítványon keresztül lebonyolított pályázati 

rendszerre, hiszen meg voltak győződve, hogy az nem nekik szól. Ma viszont már örömmel 

újságolják, hogy kellemesen csalódtak Magyarország kormányában: a Maros megye 

színromán vidékein élő gazdák méltányolják, hogy etnikai hovatartozástól függetlenül ők is 

részesülhettek a jelentős támogatásban. A Krónika helyszíni riportjából kiderül, nem állja a 
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https://www.maszol.ro/index.php/belfold/128817-a-szekelyfoldi-romanok-kerik-hogy-dan-tanas-legyen-a-diszkriminacioellenes-tanacs-tagja
https://www.maszol.ro/index.php/belfold/128817-a-szekelyfoldi-romanok-kerik-hogy-dan-tanas-legyen-a-diszkriminacioellenes-tanacs-tagja
https://www.maszol.ro/index.php/belfold/128819-maratoni-ulesen-veglegesult-az-rmdsz-marosvasarhelyi-tanacsosjelolt-listaja
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helyét a román kormány vélelmezése, miszerint a program nemzetiségi hovatartozástól tenné 

függővé a támogatás odaítélését. 

 

Szász Attila: „Soha nem volt ennyire a hallgatóké a Marosvásárhelyi Rádió, mint 

most”  
2020. június 25. – maszol.ro 

"Az elmúlt évek egyik célkitűzése az volt, hogy egyre közelebb kerüljünk hallgatóinkhoz, tehát 

ne csak a hangunkkal, hanem személyesen is építsük ki a kapcsolatot a közönség irányába" – 

jelentette ki a Maszolnak adott interjúban Szász Attila. A Marosvásárhelyi Rádió 

főszerkesztő-helyettesét a magyar szerkesztőség élén töltött évekről, a napi 24 órás műsorról, 

a járvány körülményei között végzett munkáról kérdezték. 

 

Európai felmérés: korlátozott a kisebbségi nyelvek használata Szlovákiában 
2020. június 25. – Ma7.sk, bumm.sk, Felvidék Ma 

A Regionális és Kisebbségi Nyelvek Európai Chartája szlovákiai végrehajtási szintjének ötödik 

felméréséről szóló jelentés több pozitív intézkedésről is említést tesz, például a különféle 

kisebbségek nyelvén kihelyezett helységnévtáblákról, vagy a jogi szövegekről készült 

fordításokról. A jelentés ugyanakkor rámutat, hogy korlátozottak a lehetőségek a kisebbségi 

nyelveken történő oktatás területén. További negatívumként említi, hogy az érvényben lévő 

jogszabályok, valamint a százalékalapú korlátozás továbbra is akadályozzák a kisebbségi 

nyelvek hivatali használatát. A jelentést a Szlovák Kül- és Európai Ügyek Minisztériuma 

tárcaközi egyeztetésre bocsátotta. A jelentést kidolgozó szakértők rámutattak: a vállalt 

kötelezettségekkel összevetve csaknem az összes kisebbségi nyelv hivatali használata 

korlátozottnak tekinthető. „A charta teljes körű alkalmazásához rugalmas intézkedésekre és a 

hivatali szervek proaktív hozzáállására lenne szükség” – figyelmeztet a szakmai bizottság. 

 

Összehangolt, közös cselekvésben állapodott meg az MKP és az Összefogás 
2020. június 25. – Ma7.sk, Felvidék Ma, Körkép 

Közös cselekvés, az egység megteremtése – egyebek mellett ebben egyezett meg a Magyar 

Közösségi Összefogás és a Magyar Közösség Pártjának vezetősége a két tömörülés csütörtöki 

találkozóján, melyre az Összefogás kezdeményezésére Komáromban került sor. A 

szerkesztőségünkhez eljuttatott nyilatkozat szerint „a két párt vezetősége egyetértett abban, 

hogy egységes szlovákiai magyar tömörülésre van szükség, amelyben különböző irányultságú 

platformok találnak otthonra". Megállapítják, hogy összehangolt és közös cselekvésre van 

szükség, ezért a felek megegyeztek, hogy a jövőben közösen fognak fellépni mind a szlovák, 

mind a magyar kormányzat irányában, és közös szakmai fórumok kialakítására törekszenek. 
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https://www.maszol.ro/index.php/kultura/128815-szasz-attila-soha-nem-volt-ennyire-a-hallgatoke-a-marosvasarhelyi-radio-mint-most
https://www.maszol.ro/index.php/kultura/128815-szasz-attila-soha-nem-volt-ennyire-a-hallgatoke-a-marosvasarhelyi-radio-mint-most
https://ma7.sk/aktualis/europai-felmeres-korlatozott-a-kisebbsegi-nyelvek-hasznalata-szlovakiaban
https://ma7.sk/aktualis/osszehangolt-kozos-cselekvesben-allapodott-meg-az-mkp-es-az-osszefogas
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Vannak, akik úgy látják, szakadás szélén a párt, és sokkterápia kell. Mások 

szerint még mindig az MKP a legerősebb 
2020. június 25. – Ma7.sk 

Ki lehet az MKP következő elnöke? Hol húzódnak a párton belüli törésvonalak? Milyen 

reformokra van szüksége a pártnak? Hogyan lehet megvalósítani a magyar egységet? MKP-s 

politikusokat kérdeztünk a párt júliusi tisztújító közgyűlése előtt. Erős szavak, stratégiai 

elképzelések és helyenként karcos vélemények. Papp Sándor: Ide most gyógykezelés kell. Sőt 

sokkterápia! „Az első nyilvános posztjaim után sokan úgy gondolták, hogy én leszek az, aki ezt 

a pártot a kíméletlen kritikáimmal megsemmisítem. De azok, akik ennek drukkolnak, 

csalódniuk kell. Nem ez a célom. Az MKP az én pártom is, ott voltam a megszületésénél, 

láttam, a kamaszkori hibáit és nem akarom, hogy fiatalon, tragikus körülmények között 

meghaljon az "aljzószerek" mohó használata miatt. Ide most gyógykezelés kell. Sőt 

sokkterápia. A közös gyermekünkről van szó, ezért célom hogy az MKP-t megerősítsem” – 

árulta el a ma7-nek Papp Sándor, aki múlt héten közösségi oldalán jelentette be, versenybe 

száll az MKP elnöki székéért. 

 

Droba: Mindenkinek joga van az anyanyelvű oktatásra 
2020. június 25. – Új Szó 

Juraj Droba, a Pozsony Megyei Önkormányzat (BSK) elnöke jelentette ki, aki csütörtökön 

Sólymos Lászlóval, a parlamenten kívüli Híd párt elnökével találkozott. A találkozó témája a 

nemzetiségi oktatás helyzetének a javítása volt, illetve azok a sajtóinformációk, melyek szerint 

nem minden elsősnek jut hely a középiskolákban „Pozsony megye mindenkié, beleértve a 

nemzeti kisebbségeket is. Mindenkinek joga van arra, hogy az anyanyelvén tanulhasson, és az 

a kötelességünk, hogy megteremtsük erre a lehetőséget” – hangsúlyozta Droba. Droba és 

Sólymos abban egyezett meg, hogy egy speciális működési rendet vezetnek be a megyében. Az 

új elsősök számának a megállapításakor két középiskolában az adott tanévben várt 

jelentkezési lapok maximális számából fognak kiindulni. Ettől a rendszerszintű megoldástól 

azt várják, hogy így azok a diákok, akik az anyanyelvükön akarják folytatni a tanulmányaikat, 

nem lesznek arra kényszerítve, hogy másképp döntsenek. 

 
Július 1-én 234 helyen ismétlik meg a választásokat 
2020. június 25. – Pannon RTV, Magyar Szó 

234 szavazóhelyen kell megismételni a választásokat Szerbiában - erről döntött a 

Köztársasági Választási Bizottság. A megismételt szavazásokat július elsején 7 és 20 óra 

között tartják. Ezeken a helyeken nem tudják véglegesíteni az eredményeket formai vagy 

adminisztrációs hibák miatt. Több mint 100 választóhelyen több szavazócédulát találtak az 

urnákban, mint ahányan szavaztak. Amíg nem ismétlik meg a voksolást, addig a szerbiai 

választási bizottság nem tudja közölni a választások végleges eredményeit. 
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https://ma7.sk/aktualis/vannak-akik-ugy-latjak-szakadas-szelen-a-part-es-sokkterapia-kell-masok-szerint-meg-mindig
https://ma7.sk/aktualis/vannak-akik-ugy-latjak-szakadas-szelen-a-part-es-sokkterapia-kell-masok-szerint-meg-mindig
https://ujszo.com/kozelet/droba-mindenkinek-joga-van-az-anyanyelvu-oktatasra
https://pannonrtv.com/rovatok/politika/julius-1-en-234-helyen-ismetlik-meg-valasztasokat


 

 

 

Napi Nemzetpolitikai Sajtószemle – 2020. június 26. 

. 
7 

Átadták a Vajdasági Gazdasági Kamara idegenforgalmi díjait 
2020. június 25. – Vajdaság Ma 

Huszonnyolcadik alkalommal díjazták azokat az idegenforgalmi vállalatokat, amelyek tavaly 

a legmagasabb színvonalú szolgáltatást nyújtották az adott kategóriában. A Siker kapuja 

kitüntetést heten kapták meg, újabb hét szolgáltatás elismerésben részesült, de azok 

munkáját is méltatták, akik egyénileg sokat tettek a turizmusért. A húsz éves hagyománnyal 

rendelkező újvidéki Vremeplov cukrászda a környék egyik legismertebb vendéglátóipari 

létesítménye, az elmúlt időszakban számos rangos díjban részesült, hangzott el az 

eseményen. 

 

Felújították a játszótereket Temerinben 
2020. június 25. – Magyar Szó 

Sok szülő panaszkodott ugyanis a hiányos és számos helyen már balesetveszélyes régi 

elemekre. Az elhasználódott csúszdákat, hintákat, mászókákat és libikókákat a rendkívüli 

állapot ideje alatt eltávolították, majd előkészítették a terepet a felújításra. A korlátozások 

feloldását követően a község területén lévő öt helyszínen kerültek a helyükre az új elemek: a 

központban levő kispark mellett új játszótéren futkározhatnak a gyerekek, a képünkön 

látható 18-as lakónegyedben is, de Kolónián, Járekon és a Kudeljara negyedben is tömegesen 

használják már a legkisebbek az új, korszerűbb játszótereket. 

  
Brenzovics László: A magyar-ukrán kapcsolatok rendezése a kárpátaljai 

magyarok elemi érdeke (videó) 
2020. június 25. – karpat.in.ua 

A magyar-ukrán kapcsolatok megnyugtató rendezése a kárpátaljai magyarok alapvető érdeke, 

mondta a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség elnöke értékelve Szijjártó Péter magyar és 

Dmitro Kuleba ukrán külügyminiszter kijevi találkozóját. Brenzovics László szerint előre 

mutató, hogy Kijevben 7 év kihagyás után ismét ülést tartott a magyar–ukrán gazdasági 

együttműködéssel foglalkozó kormányközi vegyes bizottság.  

 

A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Szakgimnáziuma várja a 

jelentkezőket! 
2020. június 25. – karpat.in.ua, Kárpátalja 

A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Szakgimnáziumának (II. RF KMF SZG) 

2020. évi felvételi eljárás némileg eltér a korábbi években megszokottól, ezért Kóré Dórát, az 

intézmény Felvételi Bizottságának titkárát arra kértük, foglalja össze a legfontosabb 

tudnivalókat azon diákok számára, akik idén fejezték be az iskolát, és intézményükben 

szeretnék folytatni tanulmányaikat. 
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https://www.vajma.info/cikk/vajdasag/25295/Atadtak-a-Vajdasagi-Gazdasagi-Kamara-idegenforgalmi-dijait.html
https://www.magyarszo.rs/hu/4335/vajdasag_temerin/222133/Fel%C3%BAj%C3%ADtott%C3%A1k-a-j%C3%A1tsz%C3%B3tereket-Temerinben.htm
http://politic.karpat.in.ua/?p=7415&lang=hu
http://politic.karpat.in.ua/?p=7415&lang=hu
http://life.karpat.in.ua/?p=19636&lang=hu
http://life.karpat.in.ua/?p=19636&lang=hu
http://life.karpat.in.ua/?p=19636&lang=hu


 

 

 

Napi Nemzetpolitikai Sajtószemle – 2020. június 26. 

. 
8 

 
 

Elektronikus sajtó 

 

 Határok nélkül 

2020. június 25. – Kossuth Rádió 

 

A magyar-ukrán kapcsolatok megnyugtató rendezése a kárpátaljai magyarok alapvető érdeke, 

mondta a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség elnöke értékelve Szijjártó Péter magyar és 

Dmitro Kuleba ukrán külügyminiszter mai kijevi találkozóját. Brenzovics László szerint előre 

mutató, hogy Kijevben 7 év kihagyás után ismét ülést tartott a magyar–ukrán gazdasági 

együttműködéssel foglalkozó kormányközi vegyes bizottság. 

   

Aggodalomra ad okot, hogy Romániában a járvány idején - a szolidaritás helyett -  

felerősödött a magyarellenesség – mondta Tőkés László az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács 

elnöke Marosvásárhelyen tartott sajtótájékoztatóján. A szervezet ügyvezető elnöke Sándor 

Krisztina a járvány idején tapasztalt – az állami hatóságok gyakorlatára jellemző -  hiányos 

magyar nyelvű kommunikációról, az evvel kapcsolatos beadványokról, levelekről számolt be, 

amelyeket az EMNT a különböző állami intézményekhez, minisztériumokhoz juttatott el.  

  

Mégsem marad el a felvidéki magyarok legnagyobb nyári rendezvénye, a Gombaszögi 

Fesztivál, igaz kicsit szűkebb keretek között, sztár fellépők nélkül, főleg hazai, magyar 

zenekarokkal, de találkozhatnak a fiatalok a gombaszögi völgyben. A főszervezőt, Orosz Őrsöt 

hallják. 

  

Hosszas huzavona után úgy tűnik, mégiscsak elkezdődik Partium egyik legromosabb Árpád-

kori templomának a felújítása. A Partium Egyesület önkéntesei megtisztították a tamáshidai 

templom környékét, hogy megkezdődhessen az állagfelmérés.  

  

Az elmúlt három tanévben ingyenessé tették a bentlakást az aradi magyar iskolaközpont 

diákjai számára. Ennek meg is lett az eredménye, megnőtt a kollégiumot választó diákok 

száma a Csiky Gergely Főgimnáziumban. A megye magyarlakta településeiről is éltek a 

lehetőséggel olyanok, akik esetleg korábban nem a  magyar oktatást választották. A 

támogatást az aradi magyar iskola központ háttérintézménye, az Alma Mater Alapítvány 

 

https://mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth/?date=2020-03-20_18-02-00&enddate=2020-03-20_18-40-00&ch=mr1
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folyósítja. Az Alapítvány ügyvezető elnöke, az iskola kémiatanára, Hadnagy Éva mesélt a 

tanulóknak szóló különböző támogatási formákról. 

  

Új raktárhelyiséget építettek Muzslyán a Vajdasági Magyar Cserkészszövetség székhelyén, így 

megfelelő helyen tudják tárolni például a nyári táborozás kellékeit. Mert teljes gőzzel 

készülnek a táborozásra, ahova a Cserkészklub – azaz, az öregcserkészek is meghívást kaptak.  

  

Visszakerülhet Erzsébet királyné mellszobra egykori helyére Szabadkán. A napokban a 

vasútállomás szomszédságában található posta területén megtalálták a száz évvel ezelőtt 

ledöntött szobor talapzatát. A szobor eltűnt. Szabó Hunor történésszel, aki a talapzatot 

beazonosította, Németh Ernő beszélgetett. 


