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Nyomtatott és online sajtó 
 

Szijjártó Péter az Országgyűlésben: fel kell lépni a magyarellenes kirohanások 
ellen Romániában 
2019. július 2. – MTI, Krónika, Origo, Hír Tv, Pannon RTV 

Megerősödtek a magyarellenes hangok és kirohanások a román politikai elitben, ami 

elfogadhatatlan, és fel kell lépni ellene – mondta Szijjártó Péter külgazdasági és 

külügyminiszter kedden az Országgyűlésben. Szijjártó Péter elfogadhatatlannak nevezte az 

úzvölgyi temetetőben történt kegyeletsértést és azt, hogy a történtek után nem azok kaptak 

büntetést, akik agresszíven léptek fel, hanem azok a magyar tisztségviselők, akik a békés 

megemlékezést szervezték. A miniszter ugyancsak elfogadhatatlannak nevezte az új román 

közigazgatási törvényt, amely szerinte tíz évvel veti vissza Romániát a kisebbségi jogok 

tekintetében, valamint ellentétes a kétoldalú kötelezettségekkel és a megszerzett kisebbségi 

jogok tiszteletben tartására vonatkozó európai sztenderdekkel. Szijjártó Péter azt is 

elfogadhatatlannak nevezte, hogy a marosvásárhelyi orvosi és a gyógyszerészeti egyetemen 

még mindig nem alakulhatott meg a magyar kar, amelynek létrehozásáról törvény született 

Romániában. 

 
Potápi: a nemzetpolitikai táborokban is kiemelt figyelmet kapnak a családok 
2019. július 2. – MTI, hirado.hu, Pannon RTV, Gondola 

A nemzetpolitikai táborokban is kiemelt figyelmet kapnak a gyermekek és a fiatal családosok 

– közölte Potápi Árpád János, a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára 

kedden az M1-en. Azt mondta: a Martosi Szabadegyetem lesz az első a nemzetpolitikai 

táborok sorában, és itt is kiemelten foglalkoznak majd a fiatalokkal, gyerekekkel. Az 

államtitkár a táborral kapcsolatban elmondta azt is: a májusi európai parlamenti (EP-) 

választásokon sem a Magyar Közösség Pártja, sem pedig a Híd-Most nem tudott képviselőt 

juttatni a EP-be, ezért komolyan gondolkodni kell arról, hogyan lehet majd a 8-9 százalékos 

magyarságot megszólítani a szlovákiai parlamenti választások előtt, hogy erős magyar párt 

jelenhessen meg a törvényhozásban. 

 
Műemlékké nyilvánítanák az úzvölgyi temetőben elhelyezett betonkereszteket: 
a kormányfő közbelépését sürgette az RMDSZ elnöke 
2019. július 2. – MTI, Krónika, transindex.ro, maszol.ro, Nyugati Jelen, Bihari Napló 

Az úzvölgyi katonai temetőben illegálisan felállított román betonkeresztek műalkotássá 

nyilvánítása ellen emelt szót kedden Viorica Dăncilă román miniszterelnöknél a Romániai 

Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) elnöke. Kelemen Hunor közösségi oldalán számolt 

be a keddi találkozóról, amelyen azt kérte a kormányfőtől: vonják vissza a kulturális 

miniszternek azt a jóváhagyását, amellyel gyakorlatilag műalkotásnak nyilvánította a moldvai 

Dărmănești (Dormánfalva) önkormányzata által a sírkertben magyar katonák maradványai 
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fölé önkényesen elhelyezett ortodox emlékművet és a román katonáknak emléket állító ötven 

betonkeresztet. Elfogadhatatlannak tartjuk, hogy egy legionárius szimbólum művészeti 

koncepcióját kedvezően véleményezzék” – szögezte le az RMDSZ elnöke 

 

Sándor Krisztina: Székelyföldön még nem elég erős a kétnyelvűségre vonatkozó 
vásárlói igény  
2019. július 2. – maszol.ro 

A nagy üzletláncok vezetőinek megkeresésével próbálja a magyar nyelv használatát 

ösztönözni az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács (EMNT), az akciónak pedig már az eredményei 

is látszanak: megjelentek a kétnyelvű feliratok is a székelyföldi bevásárlóközpontok 

némelyikében. Sándor Krisztina, az EMNT ügyvezető elnöke arról tájékoztatott, hogy 

következő lépésként a feliratok minőségéről is visszajeleznek a multi cégek illetékeseinek. 

Meglepő, elgondolkodtató választ kapott viszont arra, hogy ezek a vállalkozások az 

eddigiekben miért nem gondoltak a kétnyelvű kommunikációra.  

 
Egy felmérés szerint Johannis toronymagasan nyerné az elnökválasztást  
2019. július 2. – maszol.ro, transindex.ro 

A szavazatok több mint 36 százalékával, az utána következő jelöltnél majdnem háromszor 

több vokssal nyerné az elnökválasztást Klaus Johannis hivatalban lévő államfő, ha a 

következő vasárnap kellene az urnákhoz járulnunk – derült az IMAS Romnibus 

közvéleménykutató intézet frissen közzétett eredményeiből. Az Europa FM kereskedelmi 

rádió megrendelésére készült felmérés szerint Johannisra a szavazók 36,5 százaléka adná a 

voksát, míg Călin Popescu-Tăriceanu szenátusi elnökre 13,4 százalékuk. Victor Ponta volt 

kormányfő a harmadik helyen végezne 12,2 százalékkal, míg Dacian Cioloș csak 11 százalékot 

kapna.  

 

Felvételit hirdet a kolozsvári Sapientia: késik a néptáncművészeti szak 
beindítása 
2019. július 2. – maszol.ro 

A tavasszal lezárult minőségbiztosítási (ARACIS) felméréseknek köszönhetően az új tanévtől 

a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem összes szakja akkreditált, bizalmi besorolást 

nyert, így a 2019-2020-as tanévre felvételiző diákok július 13-tól a filmművészet, 

fotóművészet, média, illetve jog szakra iratkozhatnak az akkreditált diploma reményében – 

közölte dr. Tonk Márton egyetemi dékán a kedd délelőtt tartott sajtótájékoztatón. Bár 

nemrégiben a táncművészeti és táncpedagógiai szak beindítása is esedékesnek tűnt, objektív 

és különböző adminisztrációs okok miatt az egyetem vezetősége úgy döntött, halasztja a 

szakra való felvételi meghirdetését. Reményeik szerint az őszi felvételire tisztázódnak az 

indításhoz szükséges működési engedélyek, azonban annak a lehetősége is fennáll, hogy 

csupán a 2020-2021-es tanév folyamán indul a sokak érdeklődését felkeltő néptáncművészeti 

szak.  
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Várják a gyermekeket a nagyváradi Csillagocska Bölcsődébe 
2019. július 2. – maszol.ro 

Elkezdődött a beiratkozás Nagyváradon a Királyhágómelléki Református Egyházkerület 

(KREK) Csillagocska Bölcsődéjébe. Jelentkezni július 15-ig lehet. Farkas Zsolt 

közigazgatásügyi előadótanácsos emlékeztetett: 2017-ben kezdtek neki az 580 négyzetméter 

alapterületű, negyven gyermek befogadására alkalmas bölcsőde építésének, melyre közel 1,2 

millió lejt fordítottak. Az épületet körülölelő zöldövezeten még dolgoznak, de a berendezés 

egy része már megérkezett. Az utolsó lépés az épület átvétele és engedélyeztetése, előbbit 

másfél-két héten belül megejtik, majd az egészségügyi és tűzvédelmi engedélyek beszerzése 

következik, ezeknél nem számítanak problémákra, mivel a tervrajzokat is jóvá hagyta 

mindkét illetékes hatóság.  

 
A képviselőház jogi bizottság jóváhagyta a határon túli szavazásra vonatkozó 
tervezetet 
2019. július 2. – transindex.ro, Bihari Napló 

Jóváhagyta kedden a képviselőház jogi bizottsága a külföldön létrehozott 

szavazkókörzeteknél zajló szavazásra vonatkozó törvénytervezetet. A jogszabályról szerdai 

plenáris ülésén vitáz és szavaz a képviselőház. A jogi bizottság 12 támogató szavazattal és 10 

tartózkodás mellett hagyta jóvá a véleményezést, miután több módosító javaslatot csatolt a 

tervezethez, többek közt az Állandó Választási Hatóság kérésére. A jogszabálytervezet szerint 

a külföldi szavazókörzetekben a választás vasárnapját megelőző pénteken és szombaton is 

lehet majd voksolni. A szavazás az ország területén vasárnap reggel 7-kor kezdődik és 21 

órakor zárul, de a külföldön élő román állampolgárok számára kialakított határon túli 

szavazókörzetekben már az ezt megelőző pénteken és szombaton is lehet szavazni: pénteken 

helyi idő szerint déli 12-től 21 óráig, szombaton helyi idő szerint 7 órától 21 óráig.  

 

Még a helyén látják a Községháza feliratot 
2019. július 2. – Krónika 

Elutasította a marosvásárhelyi táblabíróság a korondi polgármester perújrafelvételi kérelmét 

a mintegy százezer eurós bírság ügyében, amit a Községháza felirat állítólagos el nem 

távolítása miatt szabtak ki az elöljáróra. Noha a kerámiabetűket időben levették a 

polgármesteri hivatal homlokzatáról, a bíróság azt állítja, még most is ott látható a 

megnevezés. Katona Mihály mindhiába sorakoztatott fel tanúkat és a médiában megjelent, a 

Községháza felirat eltávolítását igazoló fotókat, videófelvételeket, az ítélőtábla elutasította a 

polgármester perújrafelvételi kérelmét. 

 
 

 

E
rd

é
ly

 

https://www.maszol.ro/index.php/tarsadalom/113675-varjak-a-gyermekeket-a-nagyvaradi-csillagocska-bolcs-debe
http://itthon.transindex.ro/?hir=56184&A_kepviselohaz_jogi_bizottsag_jovahagyta_a_hataron_tuli_szavazasra_vonatkozo_tervezetet
http://itthon.transindex.ro/?hir=56184&A_kepviselohaz_jogi_bizottsag_jovahagyta_a_hataron_tuli_szavazasra_vonatkozo_tervezetet
http://itthon.transindex.ro/?hir=56184&A_kepviselohaz_jogi_bizottsag_jovahagyta_a_hataron_tuli_szavazasra_vonatkozo_tervezetet


 

 

 

Napi Nemzetpolitikai Sajtószemle – 2019. július 3. 
4 

MKP–Magyar Fórum-találkozó: a Smerrel, az SNS-szel és Kotlebával kizárt az 
együttműködés 
2019. július 2. – Ma7.sk, bumm.sk, Felvidék Ma, Új Szó, Körkép 

A találkozón az MKP részéről jelen volt Menyhárt József pártelnök és Farkas Iván alelnök, a 

Magyar Fórum részéről Simon Zsolt elnök, Janits Erzsébet és Gál Zsolt alelnökök. A két párt 

a tárgyalást követően a következő sajtóközleményt juttatta el szerkesztőségünkbe. "A tárgyaló 

felek egyetértettek abban, hogy számukra kizárt az együttműködés a Smer-SD-vel, az SNS-

szel és a Kotleba-féle ĽSNS-szel. Mindkét fél kinyilvánította, hogy számára fontos, hogy a 

magyar és magyar érzelmű választóknak legyen magyar képviselete a parlamentben a 2020-

as választások után. Továbbá fontos számukra az is, hogy a magyarok a jó oldalon álljanak. 

 

Komáromban átadták az új építésű református Csillag Óvodát és Bölcsődét 
2019. július 2. – Ma7.sk 

Komáromban átadták Csillag Óvodát és Bölcsődét. Az első, a magyar kormány Kárpát-

medencei óvodafejlesztési programja keretében épült, a 21. századi igényeket minden 

tekintetben kielégítő, református intézmény másfél év alatt készült el. Az átadó ünnepség 

református Istentisztelettel kezdődött. Igét hirdetett Balog Zoltán lelkipásztor, 

miniszterelnöki biztos. "Lélek és test együtt ez az óvoda, az a program, amit elindított a 

magyar kormány szövetségben a ti közösségi, nemzetiségi, kisebbségi vezetőitekkel és 

egyházaitokkal, az a testről is szól meg a lélekről is. A tudásról, a tanulásról, arról, hogy 

versenyképes gyermekeink és fiataljaink legyenek, meg arról, hogy legyen lelki tartalom, hogy 

tudják, hogy hova tartoznak, hogy a mieink legyenek a legjobbak" - mondta beszédében Balog 

Zoltán. 

 

Közel száz diák a Pedagógusszövetség táboraiban 
2019. július 2. – Ma7.sk 

A Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége július 1. és 5. között egyidejűleg két komáromi 

táborában foglalkozik a kreatív alapiskolásokkal. A XVI. Jókai Mór Vers- és Prózamondó 

Táborban 31, a Harmos Károly Képzőművészeti Alkotótáborban pedig 61 diák csiszolhatja 

tehetségét. Közös tábornyitó ünnepségük hétfőn este a Rév-Magyar Kultúra Házában zajlott, 

ahol a Hetényen élő Écsi Gyöngyi Tehetségnagykövet-díjas előadóművész Teremtésmeséjét is 

élvezhette a közönség.  

 

Deli Andor: Az EU bővítése nem válhat a belső feszültségek áldozatává 
2019. július 2. – Pannon RTV  

Új csatlakozási fejezetet nyitott meg múlt héten Szerbia Brüsszelben, a finnek pedig átvették a 

EU soros elnökségét tegnap. Az EU nyugat-balkáni bővítése kapcsán megoszlanak a 

vélemények az európai vezetők körében. Deli Andor, vajdasági származású fideszes EP-

képviselőt kérdezzük arról, mit hozhat Szerbia számára az előttünk álló időszak a csatlakozási 

folyamat tekintetében. 
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Magyar–szerb kapcsolatok 
2019. július 2. – Magyar Szó  

Dr. Horváth Ildikónak, az Emberi Erőforrások Minisztériuma egészségügyért felelős 

államtitkárának vezetésével rangos magyarországi küldöttség járt ma Újvidéken. Dr. Zoran 

Gojković tartományi egészségügyi titkár Nyilas Mihállyal, a tartományi kormány alelnökével 

és Zoran Milošević felsőoktatási és tudományos kutatási titkárral együtt fogadta a delegációt. 

 

Ada: Átadták a község idei nyilvános elismeréseit 
2019. július 2. – Vajdaság MA, Pannon RTV  

Ünnepélyes keretek között adták át ma Adán, a községi képviselő-testület díszülésén a község 

idei nyilvános elismeréseit, a Pro Urbe díjat, a Iuventus Pro Urbe díjakat, az Életműdíjat, a 

Díszpolgári címet és a polgármesteri köszönőleveleket. 

 

Zenta: Folytatódik a Thurzó Lajos iskola felújítása 
2019. július 2. – Vajdaság MA 

Folytatódik a zentai Stevan Sremac Általános Iskola Thurzó Lajos kihelyezett tagozata 

épületének felújítása. A munkálatok megkezdéséről szóló szerződést ma írták alá a zentai 

önkormányzat és a kivitelező, az újvidék GAT vállalat illetékesei. Czegledi Rudolf, Zenta 

község polgármestere a szerződés aláírását követően örömének adott hangot annak kapcsán, 

hogy hosszas előkészületek után végre megkezdődhet a Thurzó Lajos iskola épületének teljes 

felújítása, hiszen – mint mondta – ez a legnépesebb iskola Zenta község területén, ugyanis a 

több mint száz éves épületben 450 tanuló és 50 oktató fordul meg nap mint nap. 

 

Új vezető az SZBU megyei szervezete élén 
2019. július 2. – Kárpátalja, karpatalja.ma 

Ivan Rudnickijt nevezték ki az Ukrán Biztonsági Szolgálat (SZBU) Kárpátaljai Megyei 

Főosztályának élére – jelentette a Zakarpattya Online. Volodimir Zelenszkij elnök erre 

vonatkozó rendelete az államfő hivatalos weboldalán jelent meg. Rudnickij Lemberg (Lviv) 

megye szülöttje, kárpátaljai kinevezését megelőzően az SZBU központi apparátusában a 

terrorizmus elleni küzdelmet irányította. Korábban az SZBU Lemberg Megyei Főosztályának 

helyettes vezetőjeként is dolgozott. 

 
Újabb bombariadó Ungváron 
2019. július 2. – karpatalja.ma 

A hatóságokhoz július 2-án érkezett névtelen bejelentés. Evakuálják a megyeközpont minden 

óvodáját és bölcsődéjét. A Rendkívüli Helyzetek Állami Szolgálatának (DSZNSZ) kárpátaljai 

kirendeltsége szerint a tűzszerészek megkezdték az intézmények átvizsgálását. 
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https://www.vajma.info/cikk/vajdasag/23858/Zenta-Folytatodik-a-Thurzo-Lajos-iskola-felujitasa.html
http://karpataljalap.net/2019/07/02/uj-vezeto-az-szbu-megyei-szervezete-elen
http://www.karpatalja.ma/karpatalja/kozelet/ujabb-bombariado-ungvaron-2/
http://www.karpatalja.ma/karpatalja/kozelet/ujabb-bombariado-ungvaron-2/
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15. Lendület Református Ifjúsági Találkozó 
2019. július 2. – Kárpátalja   

Idén június 30-án 15. alkalommal rendezte meg a Kárpátaljai Református Ifjúsági Szervezet 

(KRISZ) legnagyobb – Lendület elnevezésű – találkozóját a kárpátaljai fiatalok számára, 

amelynek ezúttal a Beregszászi Amfiteátrum adott helyett. A rendezvényre több mint 800 

fiatal és kevésbé fiatal látogatott ki, amelynek központi témája, illetve üzenete Jézus Krisztus 

dicsőítése volt. Ennek megfelelően 5 zenekar – a Mátészalkai Kertvárosi Református 

Egyházközségből a Peregrinus Project, illetve még egy magyarországi, Andelic Jonathan és 

zenekara, valamint 3 kárpátaljai, a KRISZ Együttes, a Trinitas Band és a Laudis Band – is 

tiszteletét tette és szolgált az alkalmon. 

 

Újdonságokkal teli évet zártak a bécsi magyar iskolák 
2019. július 2. – volksgruppen.orf.at 

Elmondható, hogy immár mintegy félezer diák részesül manapság magyar oktatásban 

Bécsben. A tanévzáró apropóján mindhárom magyart, mint idegennyelvet, továbbá magyart, 

mint anyanyelvet oktató bécsi iskola vezetője összegezte az elmúlt tanév történéseit. A 

megszokott tanfolyamok mellett, számos különleges pillanat is színesítette a 150 diák elmúlt 

tanévét. A 34 éves intézményben anyanyelvi szinten, származási nyelvként és 

idegennyelvként gyakorolhatják, tanulhatják a gyerekek a magyar nyelvet. 

 
 

Elektronikus sajtó 

 

Határok nélkül 

2019. július 2. – Kossuth Rádió 

 

A korondi községházán tartott közös sajtótájékoztatót a Magyar Polgári Párt és az Romániai 

Magyar Demokrata  Szövetség annak kapcsán, hogy a helyi polgármesterre kirótt 100 ezer 

euró nagyságú büntetés kifizetésére kötelezik Katona Mihályt, Korond község elöljáróját. 

Oláh-Gál Elvira Mezei Jánost, az MPP elnökét hívta fel telefonon. 

 

A Bereg-vidék után Ugocsából is egyre többször hallani arról, hogy tisztességtelen módon 

pénzt kínálnak az embereknek szavazatukért - mondta a Kárpátaljai Magyar Kulturális 
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http://karpataljalap.net/2019/07/02/15-lendulet-reformatus-ifjusagi-talalkozo
https://volksgruppen.orf.at/magyarok/stories/3002707/
https://www.mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth/?date=2019-07-02_18-02-00&enddate=2019-07-02_18-40-00&ch=mr1
https://www.mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth/?date=2019-07-02_18-02-00&enddate=2019-07-02_18-40-00&ch=mr1
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Szövetség elnöke a keresztúri és karácsfalvai lakossági fórumokon. Brenzovics László arra 

figyelmeztette a választókat, hogy  az efféle próbálkozásokat vissza kell utasítani és fel kell 

ellene lépni. Ukrajnában július 21-én tartanak előrehozott parlamenti választásokat.  

  

A Lőrincz Csaba Díjat a „Kisebbségekért – Pro Minoritate Alapítvány” alapította 2009-ben 

azzal a céllal, hogy tudósok, kutatók, szakértők, valamint írók, újságírók kiemelkedő 

külpolitikai, nemzetpolitikai tevékenységét jutalmazza. Idén Csernicskó Istvánnak, a 

Kárpátaljai Magyar Akadémiai Tanács alelnökének ítélte oda a kuratórium a díjat, amely egy 

Nagy János szlovákiai magyar szobrászművész által készített bronz emlékplakett és a hozzá 

tartozó oklevél. Az ünnepélyes átadáson készült Ternovácz Fanni összeállítása.  

  

Grezsa István miniszteri biztos és Fazekas László, a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház 

püspöke vasárnap felavatta a magyar kormány támogatásával épült új óvodát 

Révkomáromban a 2. számú lakótelepen. A Csillag Református Óvoda és Bölcsőde a 

következő tanévtől várja a református és más vallású gyerekeket.  

  

Gazdag kínálattal várja nemcsak az erdélyi, hanem a magyarországi és a Kárpát-medence 

minden részéről érkező fiatalokat Kolozsvárra a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem 

és a Románia egyik legjobbjaként rangsorolt Babes-Bolyai Egyetem. A felvételi vizsgák július 

16. és 31-e között lesznek. Tonk Mártont a Sapientia dékánját és Soós Annát, a Babes-Bolyai 

rektor-helyettesét Szilágyi Szabolcs kérdezte. 

  

Kispiac a délvidéki Magyarkanizsa egyik falva, amely nagybetűkkel írta fel nevét a Kárpát-

medence gasztronómiai térképére. Vasárnap 11. alkalommal szervezték meg a Nemzetek 

Főzőversenyét Határok Nélkül, s ennek keretében 7. alkalommal a polgármesterek, 

politikusok főzőversenyét. A cél az, hogy a különböző utódállamokból érkező döntéshozók 

ismerkedjenek, barátkozzanak egymással, mert ennek utána gazdasági haszna is lehet.  

 

 

 


