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Nyomtatott és online sajtó 
 

Potápi: a nemzetpolitikai nyári táborok az összefogást erősítik 
2019. július 4. – MTI, hirado.hu, Hír Tv, Magyar Nemzet, Magyar Hírlap, Lokál, Pannon RTV 

A nemzetpolitikai táborok a magyar-magyar összefogást erősítik, ami most különösen fontos 

a kárpátaljai magyarság számára, hogy jó eredményeket tudjon felmutatni a 2019. július 21-i 

előrehozott ukrajnai parlamenti választásokon – jelentette ki Potápi Árpád János 

nemzetpolitikáért felelős államtitkár csütörtökön Felsőszinevéren, a XXVII. Kárpátaljai Nyári 

Szabadegyetem nemzetpolitikai kerekasztal-beszélgetéssel kezdődő nyitórendezvényén. 

Potápi Árpád János előadásában hangsúlyozta, örvendetes, hogy évről évre bővül a 

nemzetpolitikai nyári táborok köre, ami erősíti az identitástudat mellett a magyar-magyar 

összefogást is. Ez most különösen fontos Kárpátalján, ahol a magyar közösség számára nagy a 

tét az előrehozott ukrajnai parlamenti választásokon – tette hozzá. Kiemelte, „arra kér 

mindenkit, a Kárpát-medencei magyar szervezeteket, hogy lehetőségük szerint segítsék a 

jelenleg legnehezebb helyzetben lévő nemzetrész, a kárpátaljai magyarság jelöltjeinek 

választási kampányát”. Ha a magyar közösség szervezetei Kárpátalján minden tőlük telhetőt 

megtesznek, akkor a siker nem marad el – mondta. 

 

A közjót szolgálni önként és ellenszolgáltatás nélkül 
2019. július 4. – Ma7.sk, Felvidék Ma 

Az önkéntesség állt a MartFeszt délutáni programjának fókuszában. Zömmel magyarországi 

meghívottak számoltak be tapasztalataikról. Az anyaországban végez áldásos tevékenységet, 

mely egyben a szeretet és tolerancia gyakorlása is. Szili Katalin, miniszterelnöki megbízott, 

Görög Norbert, az EMI főosztályvezetője, Márton Zsuzsanna, a Kárpát-medencei 

Családszervezetek Szövetségének elnöke, Csiffáry Ildikó, a Meseolvasó önkéntes csoport 

vezetője, valamint Berta Péter, a Mária Rádió önkéntese vallottak az önkéntes munka 

szépségeiről Hideghéthy Andreának, a Szövetség a Közös Célokért ügyvezető igazgatójának és 

a jelenlévő közönségnek. 

 

RMDSZ: a megszerzett kisebbségi jogok a következő népszámlálás 
eredményétől függően elveszhetnek  
2019. július 4. – transindex.ro, maszol.ro, Bihari Napló 

Megmaradnak a többnyelvű helységnévtáblák, az önkormányzatok dönthetnek az 

anyanyelvhasználatról azokon a településeken, ahol a kisebbség számaránya nem éri el a 20 

százalékot, de törölné a kormány a 2006-ban elfogadott anyanyelvhasználati jogokból a 

megszerzett jog elvét – ezek a fontosabb részletek az újratárgyalt közigazgatási 

törvénykönyvből a kormányszóvivő nyilatkozata alapján. Az RMDSZ elemzi majd a végleges 

szöveget, amely csak akkor lép érvénybe, amikor megjelenik a Hivatalos Közlönyben.  
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https://www.hirado.hu/kulfold/kulpolitika/cikk/2019/07/04/potapi-a-nemzetpolitikai-nyari-taborok-az-osszefogast-erositik
https://ma7.sk/kozelet/aktualis/a-kozjot-szolgalni-onkent-es-ellenszolgaltatas-nelkul
http://itthon.transindex.ro/?hir=56200
http://itthon.transindex.ro/?hir=56200


 

 

 

Napi Nemzetpolitikai Sajtószemle – 2019. július 5. 
2 

 

Külkereskedelemmel, alkotmányügyekkel és petíciókkal foglalkoznak az RMDSZ 
EP-képviselői a következő ciklusban  
2019. július 4. – transindex.ro, maszol.ro 

A várakozásnak megfelelően kaptak szakbizottsági tisztségeket az RMDSZ EP-képviselői, 

Winkler Gyula a Nemzetközi Kereskedelmi Bizottságban (INTA) lett tag, illetve a Kulturális és 

Oktatási Bizottságban (CULT) póttag, míg Vincze Loránt a Minority SafePack szempontjából 

fontos Alkotmányügyi Bizottságban (AFCO) és Petíciós Bizottságban (PETI) lett tag, míg az 

Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottságban (LIBE) póttagságot kapott.  

 

Nyugati Szövetség: fejenként évi fél eurónyi összeget kell „összedobniuk” a 
kolozsváriaknak a projekt működtetésére 
2019. július 4. – Krónika, maszol.ro 

Minden kolozsvári polgárnak évi fél eurójába fog kerülni a Nyugati Szövetség (AVE - Alianţa 

Vestului), és az összegyűlő 162.000 eurót a működtetési költségeire fordítják majd – döntött 

csütörtökön a kolozsvári tanács. Dan Morar, a Szociáldemokrata Párt (PSD) tanácsosa az 

ülésen kifejtette, nem pártolja a Nyugati Szövetséget, mert az olyan eszméket honosított meg, 

amelyek „föderalizáláshoz vezethetnek”. Emil Boc polgármester kifejtette, jelenleg folyik a 

2021-2027-es többévi pénzügyi keret vitája, és az AVE célja, hogy a kormánnyal 

együttműködve több uniós pénzt tudjanak lehívni. Magát a pályázatot ugyan a kormánynak 

kell benyújtania, de a szövetség segíthet abban, hogy elkészítteti a fejlesztésekhez szükséges 

tanulmányokat. 

 

A vállalkozók érdekeit képviselnék az új marosvásárhelyi önkormányzati 
képviselők 
2019. július 4. – szekelyhon.ro 

Boros Gyula és Bíró Csaba személyében két új önkormányzati képviselője van csütörtöktől a 

marosvásárhelyi önkormányzatnak. A két RMDSZ-es önkormányzati képviselő Furó Juditot 

és Bakó Szabolcsot váltja, mindketten az előrehozott júliusi soros tanácsülésen tették le az 

esküt.  

 

Közel 50 millió lejből újul meg a Farkas utca és környéke Kolozsváron 
2019. július 4. – Krónika, maszol.ro 

Kolozsváron 48,7 millió lejes költségvetésből újítják fel a Farkas utcát és környékét; az 

Egyetem utcára is kiterjedő övezet felújítására és korszerűsítésére vonatkozó határozatot 

csütörtöki ülésén szavazta meg a kincses város képviselő-testülete. A felújításra szánt 

összegnek csak kis része, 1,3 millió lej származik a város költségvetéséből, a projekt többi 

részét a Regionális Operatív Program révén finanszírozzák. 

 

A román fél nyugalomra intett, kérte a magyarokat, hogy ne provokáljanak – így 
látja két román szenátor 
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http://itthon.transindex.ro/?hir=56201
http://itthon.transindex.ro/?hir=56201
https://kronika.ro/gazdasag/nyugati-szovetseg-fejenkent-evi-fel-euronyi-osszeget-kell-bosszedobniukr-a-kolozsvariaknak-a-projekt-mukodtetesere
https://kronika.ro/gazdasag/nyugati-szovetseg-fejenkent-evi-fel-euronyi-osszeget-kell-bosszedobniukr-a-kolozsvariaknak-a-projekt-mukodtetesere
https://szekelyhon.ro/aktualis/a-vallalkozok-erdekeit-kepviselnek-az-uj-marosvasarhelyi-onkormanyzati-kepviselok
https://szekelyhon.ro/aktualis/a-vallalkozok-erdekeit-kepviselnek-az-uj-marosvasarhelyi-onkormanyzati-kepviselok
https://kronika.ro/erdelyi-hirek/kozel-50-millio-lejbol-ujul-meg-a-farkas-utca-es-kornyeke-kolozsvaron
https://szekelyhon.ro/aktualis/a-roman-fel-nyugalomra-intett-kerte-a-magyarokat-hogy-ne-provokaljanak-n-igy-latja-ket-roman-szenator
https://szekelyhon.ro/aktualis/a-roman-fel-nyugalomra-intett-kerte-a-magyarokat-hogy-ne-provokaljanak-n-igy-latja-ket-roman-szenator
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2019. július 4. – szekelyhon.ro, Krónika 

Az Európa Tanács parlamenti közgyűlésének írt levélben „tisztázza” két román szenátor az 

úzvölgyi katonatemetőben történteket, azt taglalva, hogy a román hatóságok vizsgálják annak 

lehetőségét, hogy a temetőt átvegye a hadügyminisztérium. A levelet két szociáldemokrata 

szenátor, Liviu Pop volt oktatási miniszter és Titus Corlățean volt külügyminiszter írta, 

Liliane Maury-Pasquiernek, az Európa Tanács parlamenti közgyűlése elnökének címezve. A 

levél válasz arra, hogy az RMDSZ-es képviselők a június 28-i strasbourgi ülésen ismertették a 

temető körül kialakult helyzetet és a június 6-i incidenst. 

 

Jó hírrel szolgáltak a nagyváradi PKE-n 
2019. július 5. – Krónika 

Az év legjobb hírével rukkoltak elő csütörtöki sajtótájékoztatójukon a nagyváradi Partiumi 

Keresztény Egyetem képviselői: megkapta az akkreditációt az óvodai és elemi oktatás 

pedagógiája szak, így teljes körű akkreditációt élvez a pedagógusképzés. Emellett a Szegedi 

Tudományegyetemmel most megkötött együttműködési megállapodás is gazdagítja a 

portfóliót.   

 

A gombaszögi tábor szervezői nyilvános vitára hívták a szlovákiai magyar pártok 
vezetőit 
2019. július 4. – Ma7.sk, Felvidék Ma 

Gombaszög a hagyományokhoz hűen idén is vitázni hívta a szlovákiai magyar pártok vezetőit. 

A felkérést többen habozás nélkül elfogadták. A szervezők bíznak abban, hogy minden, a 

szlovákiai magyarokat megszólító párt vezetője kötelességének érzi, hogy július 20-án, a tábor 

szombati napján találkozzon a választóival. Pontosan 10 évvel ezelőtt a Gombaszögi Nyári 

Tábor adott otthont a Híd és az MKP első nyilvános találkozójának. Ezt a hagyományt a 

szervezők azóta is ápolják, minden évben meghívják a magyar pártok vezetőit. Idén meghívót 

kapott Bugár Béla, a Híd, Fehér Csaba, az MKDSZ, Menyhárt József, az MKP és Simon Zsolt a 

Magyar Fórum elnöke. Közülük már többen jelezték, hogy részt tudnak és kívánnak venni az 

eseményen. 

 

Hol rontották el a felvidéki magyar politikusok? 
2019. július 4. – Ma7.sk, Felvidék Ma 

A címben megfogalmazott kérdésre kereste a választ a Martfeszten csütörtök délután Duray 

Miklós, a SZAKC elnöke, Bárdos Gyula, a Csemadok elnöke és Berényi József, Nagyszombat 

megye alelnöke. A három - egykori és jelenlegi - politikust a felvidéki magyarság három 

évtizedéről Bugár Gergely kérdezte. Duray Miklós a fórum elején kiemelte, ő 1989 

novemberének végén érkezett csak vissza az Egyesült Államokból, ahol már akkor egy 

újságban jelezték, hogyan is rendeződnek majd át a határok néhány év alatt az egykori 

kommunista országok szintjén. Megjegyezte: később is sokszor találkozott olyan nyugati 

véleményformálókkal, akik a felvidéki magyar politikusoknak is meg akarták mondani, 
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https://ma7.sk/kozelet/a-gombaszogi-tabor-szervezoi-nyilvanos-vitara-hivtak-a-szlovakiai-magyar-partok-vezetoit
https://ma7.sk/kozelet/a-gombaszogi-tabor-szervezoi-nyilvanos-vitara-hivtak-a-szlovakiai-magyar-partok-vezetoit
https://ma7.sk/kozelet/aktualis/hol-is-rontotta-el-a-felvideki-politikai-kepviselet
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hogyan gondolkodjanak bizonyos kérdésekben. Néhányán engedtek is ezen érdekeknek, ami 

meg is látszik a jelenkori helyzeten, hiszen a szlovák érdekek kiszolgálását látták 

elsődlegesnek. 

 

Vasárnap helyi közösségi választások Szabadkán és településein 
2019. július 4. – Vajdaság.ma 

Szabadka Város mind a 37 helyi közösségében vasárnap választásokat tartanak. Reggel 7 

órakor összesen 103 szavazóhely nyílik meg, amelyek 20 óráig várják a szavazati joggal 

rendelkező polgárokat. Szabadka Város Választási Bizottsága értesíti azokat a szavazati joggal 

rendelkező polgárokat, akik nem kaptak értesítést, hogy érvényes személyazonossági 

igazolvánnyal vagy útlevéllel szavazhatnak. Abban az esetben, ha a szavazni kívánó polgár 

nem tud eljutni a saját szavazóhelyére, a választások napján 11 óráig felhívhatja a 

szavazóhelyére beosztott szavazatszámláló bizottságot, amely lehetővé teszi számára a 

szavazóhelyen kívüli szavazást. 

 
Élelmiszercsomagok a rászorulóknak Magyarkanizsa községben 
2019. július 4. – Pannon RTV 

A tartományi kormány segítségével 200 élelmiszercsomagnyi alapanyag érkezett a 

magyarkanizsai Vöröskereszt székházába. A 11 tonna száraz élelmiszert a jövő héten kapják 

meg a leginkább rászorulók a községben. 

 

A kisdobronyi családorvosi rendelő is megújult 
2019. július 3. – karpatalja.ma 

Újabb, magyar kormányzati támogatással felújított családorvosi rendelőt adtak át 

megyénkben július 3-án. Mostantól a kisdobronyi ambulancián is komfortosabb, modernebb 

környezetben fogadhatják a betegeket. Az ünnepélyes átadáson elsőként Cseh Áron, 

Magyarország Ungvári Főkonzulátusának konzulja köszöntötte az egybegyűlteket. Barta 

József, a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség és a megyei tanács elnökhelyettese, a 68-as 

választókerület képviselőjelöltje beszédében hangsúlyozta, hogy az elmúlt években elindított 

ukrán egészségügyi reformok csakis akkor valósulhatnak meg, ha sikerül megteremteni a 

betegellátáshoz szükséges alapvető feltételeket az egészségügyi intézményekben. Kárpátalja 

ehhez óriási segítséget kap az anyaországtól, hiszen 2019 végéig 39 családorvosi rendelőt 

újítanak fel megyénkben magyar kormányzati támogatással. 

 

Kisebbségek jogfosztása Ukrajnában – Elkezdődött a XXVII. Kárpátaljai Nyári 
Szabadegyetem 
2019. július 4. – karpatalja.ma 
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https://www.vajma.info/cikk/vajdasag/23868/Vasarnap-helyi-kozossegi-valasztasok-Szabadkan-es-telepulesein.html
https://pannonrtv.com/rovatok/onkormanyzatok/elelmiszercsomagok-raszoruloknak-magyarkanizsa-kozsegben
http://www.karpatalja.ma/karpatalja/kozelet/a-kisdobronyi-csaladorvosi-rendelo-is-megujult/
http://www.karpatalja.ma/karpatalja/kozelet/kisebbsegek-jogfosztasa-ukrajnaban-elkezdodott-a-xxvii-karpataljai-nyari-szabadegyetem/
http://www.karpatalja.ma/karpatalja/kozelet/kisebbsegek-jogfosztasa-ukrajnaban-elkezdodott-a-xxvii-karpataljai-nyari-szabadegyetem/
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Huszonhetedszer szervezi meg a Kárpátaljai Nyári Szabadegyetemet a Kisebbségekért ─ Pro 

Minoritate Alapítvány és a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség július 3–7. között 

Felsőszinevéren. Az idei év témája: Kisebbségek jogfosztása Ukrajnában. A megnyitón 

Brenzovics László, a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség (KMKSZ) elnöke elmondta, 

hogy sokat küzdöttek a kárpátaljai kisebbségek jogfosztásának ügyében.Potápi Árpád János 

nemzetpolitikáért felelős államtitkár kiemelte, hogy ezeknek a táboroknak legfontosabb 

feladata a számvetés. – Foglalkozzunk a múlttal, jelennel és a jövővel!” – fogalmazott az 

államtitkár. 

 

Fókuszban a nemzetpolitika, a határmenti és határon átívelő együttműködések 
2019. július 4. – karpatalja.ma 

Nemzetpolitikai kérdések és a határmenti, illetve határokat átívelő együttműködések voltak 

terítéken július 4-én a XXVII. Kárpátaljai Nyári Szabadegyetem első napján. A 

szabadegyetem a Kisebbségekért – Pro Minoritate Alapítvány és a Kárpátaljai Magyar 

Kulturális Szövetség (KMKSZ) közös szervezésében jött létre Felsőszinevéren. – Önök mindig 

számíthattak ránk, és mi is számíthattunk önökre – mondta Potápi Árpád János, a 

Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára, aki a július 21-i választásokon való 

részvételre buzdította a hallgatóságot. 

 

Szentlászló: falunap változatos programokkal 
2019. július 4. – Új Magyar Képes Újság 

A hétvégén Szentlászlón falunapot tartottak, melynek keretében főzőversenyre, felvonulásra 

és kultúrműsorra is sor került. A rendezvény a szentlászlóiak aratóünnepélye is egyben. 

A szentlászlóiak azóta ünneplik meg falujuk napját, hogy a honvédő háború után hazatértek. 

 

A Jézus Szíve-ünnep összehozza a darázsi magyarokat 
2019. július 4. – Új Magyar Képes Újság 

A Darázs-Hercegmárok Hagyományőrző Egyesület és a Horvátországi Magyarok 

Demokratikus Közössége szervezésében magyar nyelvű szentmisére és ünnepi fogadásra 

került sor Darázson a Jézus Szíve-ünnep alkalmából múlt pénteken. 

 

A harmadik szórványkonferencia Omišban 
2019. július 4. – Új Magyar Képes Újság 

A Horvátországi Magyarok Demokratikus Közössége (HMDK) harmadik éve szervezi meg a 

többnapos szórványkonferenciát Omišban, amelyen a HMDK kisközösségekben működő 

szervezeteinek képviselői, valamint az ernyőszervezet munkatársai vesznek részt. A 

szórványmagyarsághoz tartozók az utolsó bástyái a magyar kultúrának, ezért a HMDK 

mindenben támogatja megmaradásukat. 
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http://www.karpatalja.ma/karpatalja/kozelet/fokuszban-a-nemzetpolitika-a-hatarmenti-es-hataron-ativelo-egyuttmukodesek/
https://kepesujsag.com/szentlaszlo-falunap-valtozatos-programokkal/
https://kepesujsag.com/a-jezus-szive-unnep-osszehozza-a-darazsi-magyarokat/
https://kepesujsag.com/a-harmadik-szorvanykonferencia-omisban/
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Taroltak a csúzaiak Bácsfeketehegyen 
2019. július 4. – Új Magyar Képes Újság 

Múlt heti számunkban megírtuk, hogy a csúzai Nőegylet tagjai részt vettek a 49. Nemzetközi 

Kézimunka- és Gyűjtemény-kiállításon a vajdasági Bácsfeketehegyen (Feketics). Azóta 

megszülettek a tárlat eredményei is. Bácsfeketehegyen rendezték meg június 21. és 25. között 

a 49. Nemzetközi Kézimunka- és Gyűjtemény-kiállítást, melyen a csúzai Nőegylet 14 tagja, 

valamint a Jókai Mór Kultúregyesület Szivárvány rajzcsoportjának tagjai is részt vettek. 

 

Programokban gazdag volt a június spliti egyesületünknél 
2019. július 4. – Új Magyar Képes Újság  

A HMDK Split-dalmát megyei egyesülete a hétvégén a magyarországi Muravidék Baráti Kör 

tagjait fogadta. A spliti HMDK-sok a múlt hónapban részt vettek a Brači Magyarok Egyesülete 

nemzetközi alkotótáborában is. A Muravidék Baráti Kör negyedik alkalommal rendezett 

gyermek alkotótábort Kaštel Lukšićban. 

 
 

Elektronikus sajtó 

 

Határok nélkül 

2019. július 4. – Kossuth Rádió 

 

Kisebbségek jogfosztása Ukrajnában – ez az idei témája a Kárpátaljai Nyári 

Szabadegyetemnek A Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség es a Kisebbségekért – Pro 

Minoritate Alapítvány 27. alkalommal szervezte meg a háromnapos rendezvényt 

Felsőszinevéren. 

A román kulturális minisztérium jóváhagyta az úzvölgyi temetőben elhelyezett  

betonkeresztek emlékmű jellegét. Amint arról több szakmai vélemény is napvilágot látott, a 

nagykereszt szimbóluma azonos a két világháború közötti román fasiszta szervezet a 

Vasgárda és legionárius mozgalom jelképével. Az RMDSz tiltakozik a kormánynál a 

minisztérium döntése miatt és a Holokausztot kutató Elie Wiesel Intézettől is véleményt 

kértek. 

Folytatja az Úz-völgyi temető ügyében szervezett tiltakozó akciók megszervezését az Erdélyi 

Magyar Néppárt. 

Nem érti egymást nyugat és kelet, ezt az elmúlt időszak viharos politikai eseményei többször 

is bebizonyították. Esterházy János személyén keresztül azonban komoly lépést tehetnénk a 
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https://kepesujsag.com/taroltak-a-csuzaiak-bacsfeketehegyen/
https://kepesujsag.com/programokban-gazdag-volt-a-junius-spliti-egyesuletunknel/
https://www.mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth/?date=2019-07-04_18-02-14&enddate=2019-07-04_18-40-14&ch=mr1
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megértés felé, véli Pawel Cebula minorita szerzetes, hiszen a két háború közötti mártír 

politikus élete egyfajta esszenciája a kelet-közép-európaiságnak. 

Július 1-étől fogadják a vajdasági magyar térség- és gazdaságfejlesztési program második 

ciklusának pályázatait. Összesen tíz pályázatot írtak ki, amiről folyamatosan tájékoztatják az 

érdeklődőket a pályázatokat lebonyolító Prosperitati Alapítvány munkatársai. Ugyanakkor 

javaslatokat is tehetnek, hogy az elkövetkező időszakban milyen pályázatok legyenek. 

A svábországi Degenfeld-Schonburg család az 1800-as évektől írta be magát  a magyar 

történelemben, Miksa alapította meg a magyar, pontosabban erdélyi ágat.  Erdőszádán és a 

Maros-menti Kutyfalván voltak jelentősebb birtokaik, a család erdélyi ágát is  birtokaik után 

nevezik meg.  Az államosítás után a kutyfalvi kastély volt tsz gabonaraktár, polgármesteri 

hivatal, könytás és rendörség is, majd a rendszerváltozás és pereskedés után visszakerült a 

Degenfeld család birtokába. Az örökös  Degenfeld Schonburg István visszatért Erdélybe, hogy 

birtokba vegye örökségét, amelyet a hétvégén a nagyközönségnek is bemutattak. 

 

Ütköző 
 
2019. július 3. – Kossuth Rádió 

A mai Ütköző témája a nemzeti kisebbségek helyzete, részben a jelen botrányos romániai és 

ukrajnai esetei nyomán, és viszonyítási alapként véve a most 5 éves Kalmár-jelentést. Az 

abban lefektetett intézkedések közül megvalósult-e valami? A jelentést az Európa Tanács 

parlamenti közgyűlése fogadta el 2014-ben. 

Vendégek: Kalmár Ferenc, miniszteri biztos és Pászkán Zsolt, kisebbségkutató, külső 

munkatárs, Külügyi és Külgazdasági Intézet. 

 

https://www.mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth/?date=2019-07-03_13-04-00&enddate=2019-07-03_13-38-00&ch=mr1

