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Nyomtatott és online sajtó 
 

 

Szijjártó: a magyarellenes indulatok a román politikai élet legfelsőbb szintjeit is 
elérték 
2019. július 1. – MTI, Krónika, hirado.hu, transindex.ro, maszol.ro 

Az erősödő magyarellenesség a Romániát érintő magyar álláspontot és döntéseket is 

befolyásolhatja – jelentette ki a magyar külgazdasági és külügyminiszter hétfőn Budapesten, 

egy más témában tartott sajtótájékoztatót követően. Szijjártó Péter leszögezte, hogy a 

kisebbségben élő magyarok miatt fontos a kölcsönös tiszteleten alapuló kapcsolat. „Emiatt 

sajnálatos, hogy a magyarellenes indulatok a román politikai élet legfelsőbb szintjeit is 

elérték” – állapította meg a magyar diplomácia vezetője. Szijjártó Péter hozzátette, a jó 

viszony nem csupán az ottani magyarságnak, hanem Romániának is kedvezne, hiszen európai 

ügyekben és kereskedelmi kérdésekben is együttműködésre számíthatna Magyarországtól. 

 

Potápi: 2010-ben radikális változások történtek a magyar nemzetpolitikában 
2019. július 1. – MTI, hirado.hu, Mandiner, Lokál, Demokrata, Felvidék Ma, Ma7.sk 

Radikális változások történtek 2010-ben a korábban hullámzó magyar nemzetpolitikában – 

emelte ki a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára a Dr. Szász Pál 

tanulmányi ösztöndíj nyári gyakorlatának megnyitóján, hétfőn Budapesten. Potápi Árpád 

János azt mondta, a 2010 óta tartó kilencéves ciklust két részre lehet osztani. A kormány az 

első részben megteremtette a nemzetpolitika keretrendszerét – a többi közt határozatot 

hozott a nemzeti összetartozás napjáról és módosította a választójogi törvényt, hogy a 

határon túliak is tudjanak szavazni –, 2014-2015-től pedig a szülőföldön való boldogulás felé 

fordult. A kormány célja, hogy a Kárpát-medence kulturálisan, gazdaságilag, továbbá az 

oktatás, az egészségügy és a média szempontjából egységes egészként működjön – 

hangoztatta az államtitkár. 

 

Hámos László külhoni magyar jogvédőre emlékeztek a Parlamentben 
2019. július 1. – MTI, Magyar Nemzet, hirado.hu 

A közelmúltban elhunyt Hámos László, külhoni magyar jogvédőre emlékeztek hétfőn a 

Parlamentben. Potápi Árpád János nemzetpolitikai államtitkár a Hungarian Human Rights 

Foundation, az Alapítvány a Magyar Nemzeti Közösségek Európai Érdekképviseletéért és a 

Kisebbségekért – Pro Minoritate Alapítvány szervezésében tartott megemlékezésen kiemelte: 

Hámos László történelemalakító ember volt. Nem erős hangja, nem befolyása folytán lett az, 

hanem azáltal, hogy tette a dolgát ott, ahová a Mindenható helyezte – fogalmazott az 

államtitkár. Rámutatott: idén, amikor hazánk szabaddá válásának harmincadik évfordulóját 

ünnepeljük, akkor fontos, hogy azokról is beszéljünk, akik mindezt a vasfüggöny másik 

oldalán harcolva előkészítették, akik hittek a független Magyarország megteremtésében. 

Hámos László egy volt ezek között, ő azonban nemcsak a magyar szabadság élharcosa volt, 
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hanem azon kevesek egyike, akik a szétszakítottság évtizedeiben is egyben tartották a 

nemzetet. 

 

Összmagyar tábort rendez a Rákóczi Szövetség 
2019. július 1. – MTI, Origo, Ma7.sk 

A Kárpát-medencéből és a világ más pontjairól érkező mintegy 4500 magyar fiatalt 

táboroztat idén összmagyar táborok keretében a Rákóczi Szövetség - közölte a szervezet 

elnöke az M1 aktuális csatorna, illetve a Kossuth Rádió közös műsorában. Csáky Csongor 

hangsúlyozta: a táborokat "Rákóczi földjén", az egykori Rákóczi-birtokon, a szövetség 

sátoraljaújhelyi tábor- és rendezvényközpontjában tartják. A résztvevők a turnusok ideje alatt 

bejárják az egykori Rákóczi-uradalom településeit, a többi között Kassát, Borsit és 

Sárospatakot. 

 

Háborús propagandával vádolja Kelemen Hunort a volt vezérkari főnök  
2019. július 1. – transindex.ro, maszol.ro, Krónika 

Feljelentette az ügyészségen az RMDSZ elnökét Mircea Chelaru nyugalmazott tábornok, aki a 

június 6-ai úzvölgyi incidensről tett kijelentései miatt háborús propagandával vádolja 

Kelemen Hunort - közölte hétfőn a az Evenimentul Zilei című lap. Chelaru, aki 2000-ben 

néhány hónapig a hadsereg vezérkari főnöke volt, jelenleg a Román Nemzet Pártja 

nacionalista politikai szervezet alelnöke. A nyugalmazott tábornok felháborodását Kelemen 

Hunornak az úzvölgyi incidenst követő napon az RFI (a francia közszolgálati rádió) román 

adásának adott interjúja váltotta ki.  

 

Román népviseletbe öltözött tömeg állította: a Békás-szoros Neamț megyéhez 
tartozik 
2019. július 1. – maszol.ro 

Közel százan vonultak vasárnap utcára Piatra Neamț-on a ploiești-i törvényszék azon döntése 

ellen, amely szerint a Békás-szoros Hargita megyéhez, nem Neamț megyéhez tartozik. A  

Neamț megyével közel tíz éve elhúzódó határvitában Hargita megye számára kedvező döntést 

hozott a bíróság. A június 13-ai alapfokú ítélet megsemmisíti azt a jegyzőkönyvet, amely a két 

megye közötti törvénytelenül meghúzott határt szentesíti. Az úzvölgyi esethez hasonlóan a 

határt a két megye kataszteri hivatala törvénytelenül módosította Hargita megye kárára még 

a múlt rendszerben. Az akkori döntés révén a térség egyik legnagyobb turisztikai attrakciója, 

a Békás-szoros is Neamț megyéhez került. Az ítélet jogerőssé válásával mintegy 700 hektár 

kerülhet vissza Hargita megyéhez, Gyergyószentmiklós város közigazgatása alá.  

 

Hazugsággal vádolják Kelemen Hunort – az úzvölgyi incidenssel kapcsolatos 
kijelentései miatt támadják az RMDSZ elnökét 
2019. július 1. – Krónika, szekelyhon.ro 
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Románia igazi arca címmel személyeskedő hangvételű közleményt adott ki a Székelyföldi 

Románok Civil Fóruma, amelyben az úzvölgyi katonatemetőben június 6-án történtekkel 

kapcsolatos nyilatkozatai miatt durván támadják Kelemen Hunort. Azzal indítanak, hogy az 

RMDSZ vezetői mindannyian félretájékoztatnak és túloznak az úzvölgyi történések kapcsán, 

de elsősorban Kelemen Hunort vádolják hazugsággal. A közlemény szerint az RMDSZ elnöke 

apokaliptikus képeket fest a történtekről, és ezeket terjeszti külföldön, miközben „minden 

szava hazugság, kivéve, amikor a betört kapuról beszél”.  

 

Külföldi szavazókörzetek: jelentős törvénymódosításokat hagyott jóvá a 
szenátus 
2019. július 1. – maszol.ro, transindex.ro, Krónika 

Elfogadta hétfőn a szenátus az államfőválasztás külföldi megszervezésének módosításairól 

szóló tervezetet. Az indítványt 75 támogató szavazattal, kilenc tartózkodás mellett hagyta jóvá 

a szenátus, amely első házként tárgyalta a tervezetet. Az RMDSZ honatyái tartózkodtak. A 

dokumentum többek között arról rendelkezik, hogy az elnökválasztásokon a hagyományos 

szavazási mód mellett a többnapos szavazást és a levélben való voksolást is alkalmazni fogják 

a külföldön élő román állampolgárok esetében.  

 

További adományokat várnak az Összetartozás Templomának építési 
munkálataihoz 
2019. július 1. – szekelyhon.ro, Krónika 

További adományokat várnak a bözödújfalusi Összetartozás Templomának építtetői. A 

Bözödújfaluért Egyesületnek a MOL Románia meghatározó támogatása révén sikerült 

biztosítania a hiányzó költségvetésnek a felét, de további pénzösszegekre van szükség ahhoz, 

hogy a tervek szerint augusztus első szombatjára átadhassák a templomot. 

 

Nem hat az RMDSZ-fenyegetés Makkaira 
2019. július 2. – Krónika 

Képtelen eltávolítani az alpolgármesteri tisztségből Makkai Gergelyt az RMDSZ, amely tavaly 

ősszel dél-koreai útja miatt szólította lemondásra a Dorin Florea polgármester jobbkezének 

tartott marosvásárhelyi elöljárót, kezdeményezve a szövetségből való kizárását is. Hiába 

követelte a lemondását az RMDSZ, majd vonta meg tőle a politikai bizalmat, Makkai Gergely 

kilenc hónap elteltével is a helyén maradt, és amint nyilatkozta, esze ágában sincs felállni 

Marosvásárhely alpolgármesteri székéből. A szövetség városi és Maros megyei szervezete 

egyaránt belátja, képtelen kezelni a Makkai-kérdést, és a Szövetségi Képviselők Tanácsától 

(SZKT) vagy a Szövetségi Állandó Tanácstól (SZÁT) várja a megoldást. E két testületnek 

azonban 2018 októbere óta sem volt ideje és alkalma napirendre tűzni a pártfegyelmet 

megszegő alpolgármester ügyét. 
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Simon Angéla köröskisjenői református lelkész a szórványosodó vidékről, a 
nemzeti tudat ébrentartásáról 
2019. július 2. – Krónika 

Nagyvárad és a Király-hágó között az egyik legrégibb magyar település a Sebes-Körös mentén 

elterülő Köröskisjenő. Ennek ellenére tizenöt éve megszűnt a magyar nyelvű oktatás, mert a 

szülők egyöntetűen úgy vélték, hogy gyermekeik csak románul érvényesülhetnek. Március 15-

ét, október 23-át már szégyenkezve ünnepeli az a kevés magyar, aki még egyáltalán 

megemlékezik nemzetünk jeles napjairól. Ennek ellenére a romokon lázas építkezés és 

közösségi élet zajlik. Ennek részleteibe avatott be Simon Angéla református lelkész. 

 

Menyhárt: Ez a döntés most nem a személyekről szól  
2019. július 1. – Ma7.sk 

„Nem a személyek, a magyar képviselet biztosítása a fontos” - Menyhárt József, a Magyar 

Közösség Pártjának elnöke volt a SzóBeszéd stúdiójának vendége. Az MKP elnöke szerint a 

magyar közösségnek erőt kell felmutatnia, csakis így számolhat azzal, hogy a szlovák többség 

partnerként tekintsen rá. A pártelnök szerint, bár az idő valóban sürget, de ha megvan a kellő 

akarat, októberig felállítható az MKP által szorgalmazott választási párt listája. Ha valaki 

ennek ellenében cselekszik, azt önös érdekek vezérlik, veszélyezteti a magyar képviseletet a 

jövő tavaszi parlamenti választásokat követően – véli Menyhárt József. 

 

Őry: Az MKP azokkal tárgyal, akik képviselni tudják a magyar közösséget 
2019. július 1. – Felvidék Ma 

Az MKP Országos Tanácsa szombaton Nádszegen tanácskozott, ahol az EP-választási 

eredményének értékelése mellett a fő téma a jövő évi parlamenti választásra való felkészülés 

volt. Őry Péter, az MKP OT elnöke a TASR hírügynökségnek elmondta, hogy a párt keresi a 

megfelelő stratégiát és a technikai megoldásokat arra, hogyan érhetne el minél jobb választási 

eredményt. „Az a döntés született, hogy tárgyalásokat kezdünk más pártokkal, hogy minél 

szélesebb képviselete lehessen közösségünknek a parlamentben, legyen szó koalíciókötésről 

vagy egyéb technikai megoldásról” – jelentette ki Őry. Szavai szerint az MKP minden 

mérvadó párttal tárgyalni fog. „Az biztos, hogy ebbe nem tartoznak bele a szélsőséges pártok, 

és azt sem gondoljuk, hogy tárgyalásra szóló meghívást kapnánk például az SNS-től” – 

mondta Őry. 

 

Az MKDSZ a Híd után az MKP-val is tárgyal 
2019. július 1. – bumm.sk 

A Magyar Kereszténydemokrata Szövetség (MKDSZ) üdvözli az MKP Országos Tanácsának 

határozatát, amely a magyar érdekeket képviselő pártok összefogását sürgeti. "Az MKDSZ 

megalakulása óta a politikai pluralitás megőrzése mellett az összefogást, a magyar-magyar 

együttműködést szorgalmazza, többek között az MKP-val is. Ennek érdekében két levelet is 

küldtünk (2013-ban, illetve 2017-ben) az MKP előző és jelenlegi elnökének. Az MKDSZ 
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Napi Nemzetpolitikai Sajtószemle – 2019. július 2. 
5 

Országos Elnöksége által a felvidéki magyarság érdekeit szem előtt tartó, évekkel ezelőtt 

megfogalmazott együttműködési szándék ma is érvényben van.”  

 

Menyhárt: A mi javaslatunk jobb 
2019. július 1. – Új Szó 

Az MKP Országos Tanácsa után a párt elnökét, Menyhárt Józsefet arról is kérdeztük, meg 

tudnak-e állapodni a Híddal: „Ez a tárgyalásokon kiderül. Bár vannak olyan felvetések, hogy 

rövid az idő egy választási párt létrehozására, a mozgalmi irányba való elindulásra, de 

mindezek ellenére én sokkal több lehetőséget látok benne. Egyrészt az összefogásra, 

megújulásra ad alkalmat, másrészt kinyitja a lehetőséget a társadalmi szervezetek előtt. A 

megállapodásról magáról majd akkor kell beszélni, amikor már tárgyaltunk a Híddal, a 

meghívást elfogadtuk.” 

 

Megünnepelték Temerin napját 
2019. július 1. – Vajdaság.ma 

Díszpolgári címet és elismeréseket adtak át Temerin község napja alkalmából. A községi 

képviselő-testület még februárban döntött a község napjának megünnepléséről. Július 

elsejére esett a választás, ugyanis 1955-ben ezen a napon a Szerb Népköztársaság körzetekről 

és városokról szóló törvénye értelmében Temerin községi státust kapott.  

 

Hét vajdasági hallgató is elnyerte a Dr. Szász Pál ösztöndíjat 
2019. július 2. – Pannon RTV 

Hét vajdasági jogászhallgató vesz részt a Dr. Szász Pál szülőföldi jogász ösztöndíj nyári 

gyakorlatán Budapesten. Az ösztöndíjat azon külhoni hallgatók nyerhetik el, akik 

szülőföldjükön jogi tanulmányokat végeznek és érdeklődnek a gazdasági jog iránt. A harminc 

ösztöndíjast év közben magyarországi ügyvédek folyamatosan segítik, tutorálják, a nyári 

gyakorlatukat pedig neves budapesti ügyvédi irodáknál töltik. A programot a Közigazgatási és 

Igazságügyi Minisztérium a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.-vel és a Budapesti Ügyvédi 

Kamarával együttműködve valósítja meg. 

 

Lehet jelentkezni a Prosperitati pályázataira 
2019. július 2. – Pannon RTV 

Hétfőtől fogadják a dokumentációt a Prosperitati Alapítvány aktuális pályázataira. 

Az érdekeltek tíz kategóriában jelentkezhetnek, a fő terület az idegenforgalom, de a korábbi 

sikeres témák is maradnak, mint a falusi házak vásárlása, a mezőgazdasági fejlesztések és a 

vállalkozások támogatása. A Prosperitati Alapítvány szabadkai irodájába hétfőn a kora 

délutáni órákig még nem érkeztek be pályázatok. Ezen azonban nem kell csodálkozni, hiszen 

először online kell regisztrálni, az űrlapokat kitölteni és majd csak ezután lehet a teljes 

dokumentációt átadni. 
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Elkezdődtek az ingyenes szerb tanfolyamok 
2019. július 2. – Pannon RTV 

Intenzív szerb nyelvi tanfolyamok kezdődtek a harmadik osztályt befejező középiskolás 

tanulóknak a Magyar Nemzeti Tanács ösztöndíjprogramjának keretében. A képzést hét 

vajdasági településen szervezték meg több mint száz diák számára. A tantermi 

foglalkozásokat követően ők egy egyhetes ingyenes szerb nyelvi felzárkóztató táborban is 

részt vehetnek majd Újvidéken. 

 

Maruzsa Zoltán: Magyarország kormánya elvárja Ukrajnától a kárpátaljai 
magyarok biztonságának garantálását 
2019. július 1. – MTI, Magyar Nemzet, Lokál, Kárpátalja    

Kérjük és elvárjuk Ukrajnától a kárpátaljai magyarok biztonságának garantálását, jogaik 

biztosítását, az anyanyelven való oktatás garantálását a bölcsődétől a felsőoktatásig, s a 

magyar nyelv használatának lehetőségét a mindennapi életben - jelentette ki Maruzsa Zoltán, 

az Emberi Erőforrások Minisztériumának (Emmi) köznevelésért felelős helyettes államtitkára 

hétfőn Beregszászon, a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola tanévzáró és 

diplomaátadó ünnepségén. A hagyományoknak megfelelően a református templomban 

megtartott tanévzáró rendezvényen mondott köszöntőjében Maruzsa Zoltán hangsúlyozta, a 

kárpátaljai magyarságot és intézményeit az elmúlt években ért kihívások ellenére a főiskola 

jelentős eredményeket ért el. Hozzátette, "bízunk abban, hogy elválaszthatjuk majd 

egymástól a Petro Porosenko-éra intézkedéseit Volodimir Zelenszkij, új ukrán elnök és 

vezetés politikájától, és reménykedve tekinthetünk a magyar-ukrán kapcsolatok 

normalizálódása elé" - tette hozzá. 

 

Tanévzáró és diplomaátadó ünnepség a Rákóczi-főiskolán 
2019. július 1. – karpatalja.ma 

A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola tanévzáró és diplomaátadó ünnepséget 

tartott július 1-jén. Az eseménynek, a hagyományhoz híven, a beregszászi református 

templom adott otthont. Az ünnepség kezdetén bevonultak a főiskolai tanács tagjai és a 

meghívott vendégek, majd az ünneplők felállva fogadták Kárpátalja történelmi zászlóit. 

Taracközi Ferenc, a Beregszászi Református Egyházközség vezető lelkipásztora a 37. zsoltár 

3–5. versével köszöntötte az egybegyűlteket. Szavait nemzeti imádságunk, a Himnusz és a 

főiskola himnusza – Rákóczi imája – közös éneklése követte. 

 

Tizenöt éve Lendületben – feltámadt az életkedv Beregszászban 
2019. július 1. – karpatalja.ma 

Megünnepelte 15. születésnapját a Lendület nevű Református Ifjúsági Találkozó, melyet idén 

is a Kárpátaljai Református Ifjúsági Szövetség (KRISZ) szervezett meg június 30-án. 

Helyszínként a Beregszászi Amfiteátrumot választották, ahol kényelmesen elfért a több mint 

ezer, Kárpátalja különböző településeiről érkezett fiatal. Az ifjúság örömmel jött a 
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https://pannonrtv.com/rovatok/tarsadalom/elkezdodtek-az-ingyenes-szerb-tanfolyamok
https://magyarnemzet.hu/kulfold/maruzsa-zoltan-magyarorszag-kormanya-elvarja-ukrajnatol-a-karpataljai-magyarok-biztonsaganak-garantalasat-7077299/
https://magyarnemzet.hu/kulfold/maruzsa-zoltan-magyarorszag-kormanya-elvarja-ukrajnatol-a-karpataljai-magyarok-biztonsaganak-garantalasat-7077299/
http://www.karpatalja.ma/karpatalja/oktatas/tanevzaro-es-diplomaatado-unnepseg-a-rakoczi-foiskolan-4/
http://www.karpatalja.ma/karpatalja/hitelet/tizenot-eve-lenduletben-feltamadt-az-eletkedv-beregszaszban/
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találkozásra, ahol nagyon sok régi baráttal találkozhattak, illetve újakat szerezhettek. Emellett 

türelmetlenül várták a dicsőítő zenekarok fellépését, a bizonyságtételt, az áhítatot, az 

evangelizációt, melytől talán többen is választ vártak életük nagy kérdéseire. A nagy 

melegben pedig segítségükre volt a hideg üdítő, a fagyi és a nagyobb fák árnyéka. 

 

 

Elektronikus sajtó 

 

Határok nélkül  

2019. július 1. – Kossuth Rádió 

 

Választási párt létrehozását kezdeményezi a Magyar Közösség Pártja, mert ezzel látja 

biztosítottnak a magyar képviseletet a jövő márciusi parlamenti választás után.  Az MKP 

Országos Tanácsának határozata szerint is tárgyalni kell minden olyan párttal, mozgalommal, 

civil szervezettel, amely a magyar egység megteremtésében érdekelt. Haják Szabó Mária 

összeállítása. 

 

2012-ben indította el a Nemzetpolitikai Államtitkárság a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt-vel és 

a Budapesti Ügyvédi Kamarával közösen a Szász Pál tanulmányi ösztöndíjat, melynek 

keretében a külhoni magyar jogászhallgatók képzésének utolsó egy hónapjában szakmai 

gyakorlaton vesznek részt Budapesten. A képzés mai ünnepi megnyitójáról Ternovácz Fanni 

számol be.  

 

Ma tartották a beregszászi II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola diplomaátadó és 

tanévzáró ünnepségét. A főiskolának jelenleg több mint 1200 hallgatója van, közülük 400-an 

kaptak ma oklevelet vagy diplomát a különböző képzési szinteken. Ünnepi köszöntőjében 

Orosz Ildikó rektor kiemelte, hogy az intézmény a helyi magyarság megmaradásának és 

fejlődésének egyik alappillére, oktatási, szellemi és kulturális központ. Az itt végzők adják a 

magyar iskolák pedagógus utánpótlását, a helyi magyar közösségek értelmiségét.  Ukrajnában 

egyedülálló módon a beregszászi főiskolán minden nappali tagozatos képzés ingyenes, a 

hallgatóknak nem kell költségtérítést fizetniük.  

 

A Kárpát–medencei óvodaprogram a Trianoni határok kialakítása óta  a legnagyobb magyar 

állami támogatás. A Felvidéken 140 iskoláskor előtti intézmény felújítását és 32 új oktatási 

intézmény létrehozását tűzte zászlajára a program. A rozsnyói járásban Tornagörgő után 

https://www.mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth?date=2019-07-01_18-02-00&enddate=2019-07-01_18-40-00&ch=mr1
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újabb óvoda korszerűsítése valósult meg Várhosszúréten. A gömöri kézművesség egyik 

fellegvárában az ünnepélyes tanévzárót a felújított óvoda átadása koronázta meg. 

 

A nagyvilágban szétszóródott marosvásárhelyiek a hétvégén összegyűltek, mert 

Világtalálkozót rendeztek, szám szerint a 7-diket. A marosvásárhelyi háromnapos 

rendezvényen városnéző sétákat tartottak, fényképkiállítás nyílt a város ismert polgárairól, 

kerekasztal beszélgetést szerveztek „Vásárhelyi sikertörténetek” címmel, de politika-

tudományi értekezés, táncszínházi előadás, komolyzenei koncert és ökumenikus istentisztelet 

is várta a találkozó résztvevőit: az itthoniakat és a távolabbról hazaérkezőket.  

 

A dévai Szent Ferenc Alapítvány partiumi gyermekotthonainak búcsúünnepét tartották a 

székelyhídi Gyermek Jézus Otthonban. Ide meghívást kaptak az Alapítvány környékbeli 

napközijeibe illetve otthonaiba járó gyermekek, pedagógusok és az Alapítvány támogatói is. A 

Szent Ferenc Alapítvány Erdély-szerte 83 otthont működtet, amelyekben 2100 gyermeket 

nevelnek.  

 

 


