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Nyomtatott és online sajtó 
 

Egy felmérés szerint az erdélyi magyarok jobban tartanak a járvány gazdasági 
hatásaitól, mint a megbetegedéstől 
2020. június 29. – MTI, Krónika, maszol.ro, Nyugati Jelen 

Egy júniusi felmérés hétfőn közölt eredményei szerint az erdélyi magyarok jobban tartanak az 

új típusú koronavírus-járvány gazdasági hatásaitól, mint a megbetegedéstől. A kolozsvári 

SoDiSo Research közvélemény-kutató cég június 5-17. között online kérdőíves felmérést 

végzett az Erdélyben élő, magyar etnikumú, felnőtt korú lakosság körében a járvány 

hatásairól. A beérkezett 3068 válasz alapján megállapította: júniusra csökkent a válaszadók a 

miatti aggodalma, hogy elkapják a fertőzést. Míg ezt áprilisban a megkérdezettek 22 

százaléka tartotta valószínűnek, mára már csak 16 százalék gondolja úgy, hogy nem tudja 

elkerülni a megbetegedést. A válaszadók 73 százaléka nem tartja valószínűnek, hogy 

megfertőződik. A megkérdezettek relatív többsége (32 százaléka) vélte úgy, hogy hosszabb 

ideig együtt kell élnünk a vírussal, míg oltás nem lesz rá. Nagyon jelentős viszont (29 

százalék) azoknak az aránya, akik megkérdőjelezik a vírus, a járvány létezését. 

 

Tusnádfürdőn is új óvodát épít a magyar állam 
2020. június 30. – Krónika 

A magyar kormány Kárpát-medencei óvodafejlesztési programja támogatásával épülhet új 

óvoda és napközi Tusnádfürdőn. Épp jókor, a jelenlegi intézmény ugyanis nem felel meg a 

tűzvédelmi előírásoknak, átépítése pedig túl költséges lenne. Az új tanintézet három óvodai és 

egy napközis csoportnak biztosít majd helyet, minden szükséges felszereltséggel együtt – 

erről nemrég született döntés. Mint Albert Tibor, a Hargita megyei fürdőváros polgármestere 

elmondta, a beruházás szükségességét az óvoda jelenlegi helyzete is indokolja, amely egy régi 

villa épületében működik, megfelelő körülmények között, jól felszerelve. Viszont az 

érvényben levő tűzvédelmi előírásoknak nem felel meg, és az engedélyeztetéshez olyan 

mértékű átalakításokra lenne szükség, amelynek költsége megközelítené egy új épület 

felépítésének költségét – ismertette Albert Tibor. „Mi ezt a lehetőséget választottuk, és ha az 

óvoda elkészül, akkor a régi épület megmaradhat közösségi háznak vagy vendégháznak az 

önkormányzat számára” – vetítette előre a városvezető. 

 

Brenzovics: sikerült elérni, hogy valamennyi határátkelő megnyíljon 
2020. június 29. – karpat.in.ua, Kárpátalja 

A KMKSZ-nek sikerült elérnie, hogy az összes ukrán-magyar határátkelő megnyíljon. 

Brenzovics László, a szövetség elnöke, Mezőkaszonyban a Híradónak azt nyilatkozta, hogy „az 

elmúlt hónapokban megnehezedtek, megszakadtak a rokoni kapcsolatok, rendkívül sok 

nehézség volt az oktatás terén, a gyógyszerek beszerzése terén, az élet minden területén. 

Emiatt fontos volt, hogy amint lehetséges, a határátkelést állítsák helyre, ezt kezdeményeztük 

a magyar kormánynál, külügyminisztériumban, és hála a magyar kormánynak, hála Szijjártó 
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https://www.erdely.ma/egy-felmeres-szerint-az-erdelyi-magyarok-jobban-tartanak-a-jarvany-gazdasagi-hatasaitol-mint-a-megbetegedestol/
https://www.erdely.ma/egy-felmeres-szerint-az-erdelyi-magyarok-jobban-tartanak-a-jarvany-gazdasagi-hatasaitol-mint-a-megbetegedestol/
http://life.karpat.in.ua/?p=20082&lang=hu
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Péter külügyminiszter úrnak, ez helyre állt, tulajdonképpen sikerült elérni azt, hogy ne csak a 

csapi határátkelő, hanem valamennyi határátkelőhelyen folytatódjon a forgalom.” 

 

Három év kihagyás után ismét indul magyar 9. osztály nem központi iskolában 
Kolozsváron  
2020. június 29. – transindex.ro 

Amint Csoma Botond Kolozs megyei RMDSZ-elnöktől megtudta a Transindex, a Donát 

negyedbeli Onisifor Ghibu Líceumban újraindul a magyar nyelvű oktatás ősztől. Egész 

pontosan szeptembertől két évfolyamon lesz magyar osztály a középiskolában, a most induló 

kilencedik mellett lesz egy osztály a végzős évfolyamon is. Csoma a Transindex érdeklődésére 

sikerként értékelte a lehetőséget, mint elmondta: mind a tanfelügyelőség, mind a 

minisztérium jóváhagyta a magyar nyelvű osztály indítását. Az elnök szerint az előző megyei 

főtanfelügyelő azzal érvelt a magyar nyelvű oktatás iskolai megszüntetése mellett, hogy a 

Kolozs megyei tanintézmények rendre átlépik azt a pénzügyi keretet, melyet a kormány 

jóváhagy, ezzel pedig spórolni lehet. Csoma Botond szerint ugyanakkor nem kell az összes 

diákot a központi iskolákba irányítani, főleg hogy egyes családok esetén az utaztatás is 

problémát jelenthet. Hozzátette: az Onisifor Ghibu jó helyen van, nagy az udvara és kellemes 

körülmények között tudnak itt tanulni a diákok, ezért előrelépésként értékeli a magyar nyelvű 

kilencedik újraindulását. 

 

Erdélyi magyarok a nagyvilágban: már több mint ezren kitöltötték a kérdőívet, 
válaszok csaknem félszáz országból 
2020. június 29. – Krónika 

A hétvégén meghaladta az ezret azok száma, akik kitöltötték az Erdélyi magyarok a 

nagyvilágban 2020 című kutatás kérdőívét. A kutatás célja, hogy választ kapjunk, miért 

hagyják/hagyták el a külföldön (de nem Magyarországon) élő erdélyi magyarok Romániát, 

hogyan élnek ott, ahol jelenleg tartózkodnak, mennyire tudnak maguk köré egy „kis magyar 

világot teremteni”, illetve miként viszonyulnak Romániához és Magyarországhoz. A kutatás 

előzményeihez hozzátartozik az MTA TK Kisebbségkutató Intézet által végzett, Magyarok 

külföldön című kutatás, amely a magyarországi kivándorlást és a külföldön munkát vállaló 

vagy lakó magyarországiak életvitelét vizsgálta. Az Erdélyi magyarok a nagyvilágban 2020 az 

MTA TK KI által kidolgozott kérdőívet adaptálja az erdélyi magyarokra. 

 

„Beszéljetek egymás közt is románul” – követelte a boltvezető a magyar 
alkalmazottaktól 
2020. június 29. – transindex.ro 

Sokszor a minimális tisztelet is hiányzik az emberi méltóságuktól megfosztott 

alkalmazottakkal szemben - egy multinacionális cég székelyföldi áruházában dolgozott 

kasszások meséltek a Transindexnek.  
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https://itthon.transindex.ro/?hir=60490
https://itthon.transindex.ro/?hir=60490
https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/erdelyi-magyarok-a-nagyvilagban-mar-tobb-mint-ezren-kitoltottek-a-kerdoivet-valaszok-csaknem-felszaz-orszagbol
https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/erdelyi-magyarok-a-nagyvilagban-mar-tobb-mint-ezren-kitoltottek-a-kerdoivet-valaszok-csaknem-felszaz-orszagbol
https://itthon.transindex.ro/?cikk=28460
https://itthon.transindex.ro/?cikk=28460
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Mi az a hatuma és milyen nyelven beszélhet?  
2020. június 29. – transindex.ro 

A Momentum Trianon 100-ik évfordulója kapcsán online előadásokat szervez a külhoni 

magyarság helyzetéről. Az első meghívott Bárdi Nándor történész, a Társadalomtudományi 

Kutatóközpont Kisebbségkutató Intézetének tudományos főmunkatársa volt, aki előadásában 

a határon túli magyarságról tartott tisztázó és helyzetelemző előadást. Második alkalommal 

egy romániai és egy szlovákiai meghívott – Bethlendi András és Fiala-Butora János, 

mindketten jogászok – ismertették a nyelvhasználati jogok érvényesülésének helyzetét az 

adott országokban. A harmadik beszélgetést július 9-re tervezi a párt munkacsoportja, ahol a 

kisebbségi lét hátrányairól fognak beszélgetni olyan kutatók, mint Kiss Dénes, Csata Zsombor 

és Toró Tibor. 

 

Dan Tanasă és társai: a diszkrimináció élharcosai kérnek helyet a 
diszkriminációellenes tanácsban  
2020. június 29. – maszol.ro 

Hétfőn délután hallgatja meg a parlament együttes emberjogi szakbizottsága azt a 26 

személyt, akik az Országos Diszkriminációellenes Tanácsban megüresedett hét mandátumra 

pályáznak. Olyan jelöltek is akadnak köztük, akik a hátrányos megkülönböztetés 

„élharcosainak” számítanak, köztük Dan Tanasă a magyarellenességről elhíresült blogger is. 

A hét mandátum várományosairól kedden szavaz a parlament. 

 

Koszorúzás Szent László nagyváradi szobránál 
2020. június 29. – Bihari Napló 

Noha az idén a koronavírus-járvány miatt nem rendezték meg a Szent László Napokat 

Nagyváradon, június 27-én délben, nevének napján, a Szent László Egyesület mégis tartott 

egy rövid, bensőséges koszorúzást a városalapító szent király szobránál. Ezen részt vett Tőkés 

László volt református püspök, az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács elnöke is, néhány közeli 

munkatársával. 

 

Ráduly: nem kizárt, hogy ismét komolyabban beindul a járvány 
2020. június 29. – szekelyhon.ro 

Újraindul a kulturális- és a sportélet Csíkszeredában – jelentette be Ráduly Róbert Kálmán 

polgármester. Először az Ezer Székely Leány Napját szervezik meg. A városvezető hétfői 

sajtótájékoztatóján szót ejtett a csíkszeredai közlekedés átszervezéséről, illetve a 

járványhelyzet további alakulásáról is.  

 

Dan Tanasă már csak egy szavazásnyira van a CNCD-tagságtól  
2020. június 29. – maszol.ro 

Huszonhárom jelölt - közöttük a magyarellenes akcióiról elhíresült Dan Tanasă is - kapott 

pozitív véleményezést a parlamenti szakbziottságoktól a CNCD igazgatótanácsi tagságára, így 

kedden közülük választják meg a testület hét új tagját. A meghallgatásokat követően pozitívan 
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https://itthon.transindex.ro/?cikk=28467
https://www.maszol.ro/index.php/hatter/128944-dan-tanas-es-tarsai-a-diszkriminacio-elharcosai-kernek-helyet-a-diszkriminacioellenes-tanacsban
https://www.maszol.ro/index.php/hatter/128944-dan-tanas-es-tarsai-a-diszkriminacio-elharcosai-kernek-helyet-a-diszkriminacioellenes-tanacsban
https://www.erdon.ro/kozelet/helyi-kozelet/koszoruzas-szent-laszlo-nagyvaradi-szobranal-2951309/
https://szekelyhon.ro/aktualis/raduly-nem-kizart-hogy-ismet-komolyabban-beindulhat-a-jarvany
https://www.maszol.ro/index.php/belfold/128950-dan-tanas-mar-csak-egy-szavazasnyira-van-a-cncd-tagsagtol
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véleményezték hétfőn a képviselőház és a szenátus jogi és emberi jogi bizottságai, valamint az 

alsóház esélyegyenlőségi bizottsága az Országos Diszkriminációellenes Tanács (CNCD) 

igazgatótanácsi tagságára pályázó 23 személy jelölését. Egy jelölést elutasítottak.  

 

Kelemen Hunor: közös kudarc a székelyudvarhelyi helyzet 
2020. június 29. – szekelyhon.ro 

Derzsi László székelyudvarhelyi RMDSZ-es polgármesterjelölt törekvéseit megerősíteni jött 

Székelyudvarhelyre Kelemen Hunor szövetségi elnök, aki szerint mindenképp a fejlődés 

irányába kell elmozdítani a várost. Egyetértett azzal is, hogy a csatározó pártok közös kudarca 

a jelenlegi kelletlen helyzet. 

 

Népszerűsítő akciókkal teheti ismertté magát Erdély és a Partium 
2020. június 30. – Krónika 

Ki tudják-e használni az erdélyi és partiumi szálláshelyek az óriási potenciált, ami abban 

rejlik, hogy a romániai lakosság többsége belföldi nyaralást tervez? Van-e stratégia a 

vendégek bevonzására, illetve külföldi turisták idecsábítására? – ezekre a kérdésekre keresték 

a választ idegenforgalmi szakemberekkel. Kiderült többek között, hogy ezeket a lehetőségeket 

a láthatósággal lehet jobban kiaknázni: ahhoz, hogy a turista szálláshelyet vagy programot 

válasszon, tudnia kell róla. Sok múlik ugyanakkor a koronavírus-világjárvány alakulásán, 

illetve a hatóságokon is: a vendéglők beltéri egységeinek a megnyitása például szintén döntő 

tényező, hiszen az emberek többsége nem úgy megy nyaralni, hogy a szállodaszobában 

fogyasztja el a boltból megvásárolt szalámit. 

 

Júliustól újra naponta lesz repülőjárat Budapestre Vásárhelyről 
2020. június 30. – Krónika 

Miközben egyre nagyobb az érdeklődés a Marosvásárhely és Budapest között közlekedő 

repülőjáratokra, július elsejétől, vagyis holnaptól újra naponta lehet a magyar fővárosba 

repülni a vidrátszegi légikikötőből. Jelenleg amúgy Budapestre és Németországba lehet légi 

úton eljutni Marosvásárhelyről. Mint Peti András reptérigazgató elmondta, mind a 

magyarországi, mint a memmingeni és dortmundi  célállomások iránt nagy az érdeklődés, 

oda és onnan is telt házas repülőgépek szállítják az utasokat. 

 

Magyar-magyar verseny is jöhet Romániában 
2020. június 30. – Magyar Nemzet – Pataky István 

Helyhatósági, majd parlamenti választásokra készül a nyolc éve folyamatosan instabil román 

politikai élet. Bár a kormány szeptember 27-ét jelölte meg az önkormányzati megméretés 

időpontjának, a szavazás megszervezése a járványhelyzet alakulásától is függ. Ha július 1-jétől 

ismét meghosszabbítják a vészhelyzetet, nem lesz helyhatósági választás szeptemberben, 

márpedig a Szociáldemokrata Párt (PSD) azt akarja, hogy a parlament döntésre váró 

törvénytervezetnek megfelelően megtartsák a választásokat a kitűzött időpontban – 

nyilatkozta Marcel Ciolacu, az ellenzéki párt ügyvivő elnöke. 

(A teljes cikk megtalálható a Magyar Nemzet 2020. június 30-i számában.) 
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https://szekelyhon.ro/aktualis/kelemen-hunor-kozos-kudarc-a-szekelyudvarhelyi-helyzet
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Több lesz a magyar elsős a Nagyrőcei járásban, mint tavaly 
2020. június 29. – Ma7.sk 

Az idén 100 elsőst írattak be a Nagyrőcei járás magyar tannyelvű iskoláiba, ami négy diákkal 

több, mint tavaly. A tornaljai Kazinczy Ferenc Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola nemcsak a 

régió, de az ország legnagyobb magyar tanítási nyelvű iskolájának számít, mintegy 800 diák 

látogatja az intézményt. Tavaly 61 elsőssel és 11 nulladikossal kezdték a tanévet, az idén 64 

elsős és 11 nulladikos van beíratva. 

 

Sólymos: A taktikázásnak már véget kell vetni, együtt kell működnünk 
2020. június 29. – Új Szó 

Hogyan alakulhat a Híd jövője a sikertelen parlamenti választás után? Hogyan viszonyul a 

párt az MKP-hoz, és milyennek látják a szlovák–magyar együttélést? Egyebek mellett ezekről 

is kérdeztük Sólymos Lászlót, a Híd elnökét: „Be kell hogy valljam, ez az eredmény rosszabb 

volt, mint amit előzetesen vártam, sőt, akár mondhatjuk katasztrofálisnak is. A Smerrel és az 

SNS-szel való kormányzás igencsak rányomta a bélyegét az eredményünkre, és mi is 

követtünk el hibákat. Mégis úgy gondolom, hogy tanultunk belőle, és sikerült teljesen 

megújítani a Hidat. Az új elnökségünk, az új csapatunk továbbra is hisz abban, amiért ez a 

párt megalakult, vagyis a nemzetiségi kérdések megoldásában, egymás megbecsülésében és a 

közös munkában. Fontos még kiemelni, hogy nemcsak elnökségi szinten, hanem az egyes 

járási struktúrákban is elindítottuk a megújítást. Én is állandóan járom az országot, és azt 

tapasztalom, hogy az emberek még látnak potenciált a Hídban. Ez a legfontosabb, hogy vissza 

tudjuk szerezni a választók bizalmát, mert azt sajnos elveszítettük.” 

 

Idén is megtartják a Vajdaság legjelentősebb kulturális fesztiválját 
2020. június 29. – MTI, Mandiner, Pannon RTV, Vajdaság Ma, Magyar Szó 

A koronavírus-járvány ellenére úgy döntöttek a szervezők, hogy idén is megtartják a délvidéki 

magyarság legjelentősebb kulturális fesztiválját, a Dombos Festet, hiszen a huszadik, 

jubileumi évről van szó. A Hét Nap című vajdasági magyar napilap internetes oldalának 

beszámolója szerint két helyszínen és két időpontban is élvezhetik a rendezvényeket a 

látogatók. Július 20-án és 21-én Palicson a nyári színpadon a magyar zenei élet kiválóságai 

nyitják a szezont. Július 20-án Lajkó Félix hegedűművész ad gálakoncertet, amelynek 

keretében színpadra lép saját zenekarával, de a lengyel Volosival is, amellyel közösen tavaly 

egy magyar és egy lengyel zenei díjat is bezsebeltek. 
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https://ma7.sk/videok/tobb-lesz-a-magyar-elsos-a-nagyrocei-jarasban-mint-tavaly
https://ujszo.com/kozelet/solymos-a-taktikazasnak-mar-veget-kell-vetni-egyutt-kell-mukodnunk
https://mandiner.hu/cikk/20200629_megtartjak_a_vajdasag_legnagyobb_kulturalis_fesztivaljat
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Vajdasági származású is megkapta a Zene Ifjú Nagykövete Díjat 
2020. június 29.  – MTI, Pannon RTV 

Balázs-Piri Soma is átvehette a díjat ma Budapesten. Átadták a Magyar Klasszikus Zene Ifjú 

Nagykövete Díjat. Boros Misi és a vajdasági származású Balázs-Piri Soma zongoristák, a 

Virtuózok komolyzenei tehetségkutató korcsoportgyőztesei kapták meg elsőként a díjat ma 

Budapesten. A két 20 év alatti muzsikus a magyar klasszikus zene megismertetését és 

terjesztését szolgáló kimagasló művészeti teljesítménye elismeréseként vehette át az 

oklevelet, a díjat alapító Kásler Miklóstól. A magyar emberi erőforrások minisztere az 

utánpótlás fontosságát hangsúlyozva bejelentette, hogy a Virtuózok hatodik évada, a 

Virtuózok V4+ Közös nyelven beszélünk című műsorfolyam a visegrádi négyek tagállamai, 

Magyarország, Csehország, Lengyelország és Szlovákia mellett Szerbia tehetségeit is 

felkutatja és bemutatja majd. 

 

60 éves fennállását és az intézmény napját ünnepelte ma az Újvidéki Egyetem 
2020. június 29. – Pannon RTV 

Az ünnepség keretében átadták az egyetem köszönőleveleit a hosszan tartó és folyamatos 

támogatásért és együttműködésért az oktatás, tudományos-kutató munka és gazdaság terén. 

A járványügyi helyzet miatt az ünnepséget a szabadban, a Duna partján tartották meg. Az 

egyetem napjára készülve június folyamán bemutatták az Újvidéki Egyetem új doktorait, és 

kiosztották a díjakat a hallgatóknak a tudományos és szakmai munkáikért. 

 

Nem csak a magyarok szavaztak a VMSZ listájára Topolyán 
2020. június 30. – Magyar Szó  

 A Vajdasági Magyar Szövetség listája az önkormányzati választáson kiemelkedően magas 

támogatottságot élvezett Topolyán, és a köztársasági és a tartományi listák is hasonlóan 

magas arányban nyerték el a polgárok tetszését. Fremond Árpád, a VMSZ topolyai községi 

szervezetének elnöke tegnap sajtótájékoztató keretében számolt be a választási 

eredményekről. Elmondta, hogy a topolyai község területén bejegyzett 29.004 választópolgár 

közül 14.872-en éltek szavazati jogukkal, ami több mint 51 százalékos részvételi arányt jelent. 

Köszönetet mondott mindenkinek, aki élt a szavazati jogával. 

 

Lélegeztetőgépet kapott a KMKSZ-től a beregszászi járási kórház 
2020. június 29. – karpat.in.ua, Kárpátalja, karpatalja.ma 

A „Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség” Jótékonysági Alapítványa („KMKSZ” JA) az 

elmúlt hónapokban gyűjtést szervezett, melynek legnagyobb eredménye a mai napon 

átadásra került lélegeztetőgép volt. A modern orvosi eszköz a Beregszászi Linner Bertalan 

Központi Járási Kórházat segíti majd a koronavírus járvány elleni küzdelemben. „A 

kórházban összesen kilenc darab lélegeztetőgép van, melyek közül csupán három felel meg a 

kritériumoknak” – mondta Papp Erika, az intenzív osztály vezetője. 
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https://pannonrtv.com/rovatok/kultura/vajdasagi-szarmazasu-megkapta-zene-ifju-nagykovete-dijat
https://pannonrtv.com/rovatok/tarsadalom/60-eves-fennallasat-es-az-intezmeny-napjat-unnepelte-ma-az-ujvideki-egyetem
https://www.magyarszo.rs/hu/4338/vajdasag_topolya/222318/Nem-csak-a-magyarok-szavaztak-a-VMSZ-list%C3%A1j%C3%A1ra-Topoly%C3%A1n.htm
http://life.karpat.in.ua/?p=20132&lang=hu
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Gyermek-Evangelizációs Közösség Kárpátalján 
2020. június 29. – karpat.in.ua 

A GYEK (Gyermek-Evangelizációs Közösség) a CEF (Child Evangelism Fellowship) 

nemzetközi és felekezetek közötti gyermekmissziónak 180 országban működő kárpátaljai 

szervezete. Céljuk segíteni a helyi gyülekezeteket és a hívő embereket a gyermekek 

tanításában. A Kárpátalja hetilap újságírója Simon Józseffel, a GYEK kárpátaljai vezetőjével 

beszélgetett. „Kárpáltalján 1998-ban alakult meg a GYEK, ami az ukrajnai 

gyermekmissziónak a része. Bár központilag Ukrajnához tartozunk, természetesen magyar 

nyelven tanítjuk, illetve tanítják az oktatók a gyerekeket. Jelenleg Ukrajnában 65 főállású 

munkatársa van a közösségnek, az általuk szervezett Örömhír Klubok (ÖHK) száma pedig 

438.” – nyilatkozta Simon József. 

 

XIV. Tudományos Diákköri Konferencia a „Genius” Jótékonysági Alapítvány 
Szervezésében 
2020. június 29. – karpat.in.ua 

A Kárpátaljai Tudományos Diákköri Konferenciát  minden éven a „GENIUS” Jótékonysági 

Alapítvány szervezésében a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskolával és az Országos 

Tudományos Diákköri Tanács TDK Határok nélkül programjával közösen rendezik meg. Idén 

a koronavírus járvány miatt a szokásoktól eltérően online formában tartották meg. A 

Kárpátaljai Tudományos Diákköri Konferencia célja a kárpátaljai felsőoktatásban tanuló 

fiatalok magyar nyelvű szakmai önképzésének és kapcsolatépítésének ösztönzése. 

 
 

 

Elektronikus sajtó 

 

Határok nélkül 

2020. június 29. – Kossuth Rádió 

 

A  koronavírus-járvány miatt április eleje óta az ötből csak egy átkelő üzemelt az ukrán-

magyar határon. Emiatt hatalmas, 12 órás sorok alakultak ki, ellehetetlenült a kárpátaljai 

magyarok kapcsolattartása az anyaországgal. A Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség  ezért 

egy hete a magyar külgazdasági- és külügyminiszterhez fordult levélben, melyben a helyzet 

rendezését kérték. Szijjártó Péter ezután jelentette be, hogy mind az öt közúti ukrán–magyar 

határátkelő megnyílik. Ma délelőtt a mezőkaszonyi határátkelőnél rögtönzött 

sajtótájékoztatót tartott Brenzovics László, a KMKSZ  elnöke.  
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http://life.karpat.in.ua/?p=20076&lang=hu
http://life.karpat.in.ua/?p=20017&lang=hu
http://life.karpat.in.ua/?p=20017&lang=hu
https://mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth?date=2020-06-30_04-30-00&enddate=2020-06-30_05-10-00&ch=mr1
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A múlt héten Szijjártó Péter magyar és Dmitro Kuleba ukrán külügyminiszter kijevi 

találkozóján 7 év kihagyás után ismét ülést tartott a magyar–ukrán gazdasági 

együttműködéssel foglalkozó kormányközi vegyes bizottság, és ígéretet kapott a magyar fél, 

hogy a közeljövőbe a kisebbségi vegyes bizottság ülésére is sor kerülhet. A részleteket Kalmár 

Ferenc Magyarország szomszédságpolitikájának fejlesztéséért felelős miniszteri biztosától 

halljuk.  

 

Szerbiában kihúzták a tantervből Petőfi Sándort, jelent meg a hír a minap. Ám akik 

skandalumot csináltak ebből, azok nem informálódtak kellő képen, mert a magyar diákoknak 

ezután is tananyag lesz Petőfi, ugyanis, azt hogy a magyarok mit és mennyit tanulnak nemzeti 

történelmükről, irodalmukról és művészetükről, a Magyar Nemzeti Tanács javaslatára döntik 

el a szerb oktatási minisztériumban.  

 

Bihar megyébe megérkeztek a Rákóczi Szövetség ajándék iskolatáskái, amelyeket azok a 

kisdiákoknak kapnak, akik ősztől magyar tannyelvű iskolában, vagy iskola-előkészítőben 

kezdik meg a tanulást. A program már évek óta megy, idén csak az átadás körülményei 

rendkívüliek.  

 

Romániában szombaton tették közzé a nyolcadik osztályosok országos felmérő vizsgájának 

óvások elbírálása utáni végeredményeit. Ezek valamivel jobbak a tavalyiaknál, de a 

felkészülés időszaka és a vizsgák lebonyolítása is különbözött az eddigiektől. A legjobb 

eredmények anyanyelvből születtek – mondta  Kiss Ferenc magyar kisebbségi tanfelügyelő. 

 

Míg az egyszeri nézelődő a templomok falképein egy bibliai történetek lát, vagy akár a magyar 

szentek legendáit, mint a  Szent László-legenda különböző változatait, addig a kutatók  egy-

egy szakterület összehasonlító kutatásainak elemeit is megtalálják bennük. Így a nemrég 

megjelent  Székelyek a keleti végeket című kötet szerkesztője, Sashalmi-Fekete Tamás a 

középkori harcászati eszközökre figyel. 

 

 


