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Nyomtatott és online sajtó 
 

Gulyás: a kohéziós források elosztásánál vegyék figyelembe a nemzeti régiókat! 
2019. július 21. – MTI, Hirado.hu, M1, Origo.hu, Magyar Nemzet, Magyar Hírlap 

Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter vasárnap aláírta a nemzeti régiókról 

szóló európai polgári kezdeményezést, amelynek célja, hogy a gazdasági lemaradás 

megszüntetését szolgáló uniós kohéziós források elosztásánál a nemzeti regionális 

jellegzetességek szempontjaira is legyenek tekintettel. A miniszter vasárnapi 

sajtótájékoztatóján felidézte, hogy a Székely Nemzeti Tanács (SZNT) hat évig pereskedett az 

Európai Bíróságon a polgári kezdeményezés elindításának lehetőségéért, míg végül sikerrel 

járt.  Kiemelte, az Európai Unióban rendkívül fontos, hogy legyenek olyan ügyek, amelyekben 

a polgárok ki tudják fejezni akaratukat. Gulyás Gergely jelezte: a polgári kezdeményezésben 

2020. május 7-éig egymillió aláírást kell összegyűjteni legalább hét uniós tagországban annak 

érdekében, hogy az Európai Parlament foglalkozzon a kérdéssel. 

 

SZNT: a nemzeti régiók gazdasági lemaradásának megszüntetéséért indult 
aláírásgyűjtés  
2019. július 21. – MTI, Magyar Nemzet, Híradó 

Európai polgári kezdeményezés indult a nemzeti régiók gazdasági lemaradásának 

megszüntetéséért, 2020. május 7-ig egymillió aláírást kell összegyűjteni legalább hét uniós 

tagországban annak érdekében, hogy az Európai Parlament foglalkozzon a kérdéssel – 

mondta a kezdeményezést előterjesztő Székely Nemzeti Tanács (SZNT) külügyi biztosa hétfőn 

az M1 aktuális csatornán. Dabis Attila közölte: az SZNT szerint az európai uniós 

fejlesztéstechnikának kiemelt figyelemmel kellene kezelnie a nemzeti régiókat, vagyis azokat 

a térségeket, amelyeket valamilyen nyelvi, etnikai, nemzeti, kulturális sajátosság különböztet 

meg a környező területektől. Hangsúlyozta, a polgári kezdeményezés tétje, hogy Európa 

hagyományos nemzeti közösségei – köztük a határon túli magyarság – rendelkezni fog-e a 

jövőben azokkal az erőforrásokkal, amelyek szükségesek ahhoz, hogy a saját kultúrájukat, 

identitásukat a szülőföldjükön tudják megőrizni. 

 

    Nem lesz képviselője a kárpátaljai magyarságnak az ukrán parlamentben 
2019. július 22. – MTI, Híradó, Magyar Szó, Szóljon, Demokrata, maszol.ro, bumm.sk 

Nem sikerült áttörést elérnie és képviselőt bejuttatnia az ukrán parlamentbe a kárpátaljai 

magyarságnak a vasárnapi előrehozott törvényhozási választáson, amelyen a Kárpátaljai 

Magyar Kulturális Szövetség (KMKSZ) szerint mind a kampány idején, mind a szavazás 

napján számos visszaélés és csalás történt a magyar összefogás három jelöltjével szemben. Az 

ukrán Központi Választási Bizottság (CVK) honlapján folyamatosan frissített adatok szerint a 

Nagyszőlős központú egyéni választókerületben a szavazatok 70 százalékos feldolgozottsága 

mellett a magyar jelölt, Brenzovics László, a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség 

(KMKSZ) elnöke 27,61 százalékkal a második helyen áll riválisa, Vladiszlav Poljak nagyszőlősi 

V
e

ze
tő

 h
ír

e
k

 

https://www.hirado.hu/belfold/gazdasag/cikk/2019/07/21/gulyas-a-kohezios-forrasok-elosztasanal-vegyek-figyelembe-a-nemzeti-regiokat
https://magyarnemzet.hu/belfold/szekely-nemzeti-tanacs-a-nemzeti-regiok-gazdasagi-lemaradasanak-megszunteteseert-indult-alairasgyujtes-7141376/
https://magyarnemzet.hu/belfold/szekely-nemzeti-tanacs-a-nemzeti-regiok-gazdasagi-lemaradasanak-megszunteteseert-indult-alairasgyujtes-7141376/
https://www.hirado.hu/kulfold/kulpolitika/cikk/2019/07/22/nem-lesz-kepviseloje-a-karpataljai-magyarsagnak-az-ukran-parlamentben


 

 

 

Napi Nemzetpolitikai Sajtószemle – 2019. július 20-28. 
2 

üzletember után, akire a választók 41,16 százaléka adta le voksát. Barta József, a KMKSZ 

alelnöke az Ungvár központú egyéni választókerületben a szavazatok 67 százalékos 

feldolgozottsága mellett 15,46 százalékkal a jelöltek között a negyedik helyen áll. A Munkács 

központú választókerületben Tóth Miklós, az Ukrajnai Magyar Demokrata Szövetség 

(UMDSZ) alelnöke a voksok 96 százalékának feldolgozottságánál 11,63 százalékkal a 

harmadik helyet foglalja el. 

 

A magyar és a szerb államfő jelenlétében felavatták Hunyadi János zimonyi 
szobrát 
2019. július 22. – MTI, Origo.hu, Hír TV, Pannon RTV, Magyar Szó  

Hunyadi János egész életét a haza védelmére és az oszmán hadak kiűzésére tette fel, az általa 

vezetett nándorfehérvári diadalt követően a béke és az újjáépítés korszaka következhetett - 

hangsúlyozta Áder János köztársasági elnök hétfőn a Belgrádhoz tartozó Zimonyban, ahol 

szerb hivatali kollégájával, Aleksandar Vuciccsal együtt vett részt Hunyadi János szobrának 

felavatásán. Áder János felhívta a figyelmet arra, hogy Hunyadi János zimonyi szobra felett 

két jelképes tárgy látható. "A kereszt a legendás hadvezér Európa védelméért hozott 

áldozatát, a harang az európai összefogást és a Hunyadi vezetésével aratott diadalt hirdeti" - 

emelte ki. A törökök tetteit látva Hunyadi János leghőbb vágya a törökök kikergetése 

Európából, Szerbia, valamint a Balkán területének felszabadítása volt - húzta alá. 

 

Elhelyezték a székelyhídi új református óvoda és bölcsőde alapkövét 
2019. július 28. – Krónika 

Elhelyezték vasárnap a székelyhídi új református óvoda és bölcsőde alapkövét, a Bihar megyei 

városban megvalósított fejlesztés része a magyar kormány által finanszírozott Kárpát-

medencei óvodaprogramnak. Az ünnepségen jelen volt Grezsa István, a budapesti 

Nemzetpolitikai Államtitkárság miniszteri biztosa, aki az MTI-nek elmondta: az új 

létesítmény azért rendkívüli, mert Székelyhídon, az Érmellék egyik legjelentősebb magyar 

lakossággal rendelkező településén soha nem volt magyar bölcsőde. Az óvodában magyar 

nyelvű napközi otthonos két csoport is helyet kap, így visszaépül az a református oktatási 

intézményrendszer, amely száz ével ezelőtt a helyiek rendelkezésére állt – mondta Grezsa. A 

miniszteri biztos emlékeztetett arra, hogy a Kárpát-medencei óvodaprogram 

összköltségvetése 47,6 milliárd forint, amelyből 152 új óvoda épül, illetve több mint 450 ilyen 

létesítményt újítanak fel. 

 

Rákóczi Szövetség: tábor Kárpát-medencei pedagógusok számára 
2019. július 20. – MTI, Híradó, Demokrata, Gondola, OrientPress, Szóljon 

Csaknem háromszáz Kárpát-medencei történelem, irodalom és reál szakos pedagógus 

táborozik Sátoraljaújhelyen a Rákóczi Szövetség szervezésében. A szövetség közleménye 

szerint a sátoraljaújhelyi Rákóczi Tábor és Rendezvényközpontban egy héten keresztül a 

kapcsolatépítés és kikapcsolódás mellett szakmai és kulturális programok várják az oda 

érkezőket. Emlékeztettek: a Rákóczi Szövetség 1998 óta szervez Kárpát-medencei 

történelemtanároknak, és 2013 óta a magyar nyelv és irodalom szakos tanároknak nyári 
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táborokat.  Idén először egy helyszínen és egy időpontban valósulhat meg a rendezvény, a 

tanárok a közös programok mellett szaktárgyuknak megfelelő előadásokat és foglalkozásokat 

választhatnak. 

 

Ombudsman: a kisebbségiek diszkriminációját teszi lehetővé a romániai 
egyetemi felvételi szabályzat 
2019. július 21. – MTI, Magyar Nemzet, Webrádió, Demokrata 

Hivatalosan kérte a romániai nép ügyvédje (ombudsman) a román oktatási minisztériumot, 

hogy módosítsa a 2016-ban minisztériumi rendelettel elfogadott egyetemi felvételi 

szabályzatot, mert az a nemzeti kisebbségekhez tartozó román állampolgárok hátrányos 

megkülönböztetését teszi lehetővé. Az ombudsmannak múlt hónapban megválasztott Renate 

Weber július 16-án keltezett levelét az Edupedu.ro oktatásügyi szakportál ismertette a hét 

végén. Az ombudsman álláspontja szerint az egyetemi alap-, mester- és doktori képzés 

felvételi szabályzata hátrányosan különbözteti meg a kisebbségieket azzal, hogy lehetővé teszi 

az egyetemeknek a felvételin a román nyelvi kompetenciájuk ellenőrzését. Az ombudsman 

álláspontja szerint ezeket a román nyelvi kompetenciákat az érettségi román szóbeli vizsgáján 

már ellenőrizték. 

 

Rétvári: Idén csaknem 130 ezer gyerek vesz rész az Erzsébet-táborok 
programjain 
2019. július 23. – MTI, Pestisracok.hu  

Az Erzsébet-táborok nemzetpolitikai léptékűek, megnyitják az egymásra találás, az 

azonosságok felfedezésének lehetőségét az erdélyi, felvidéki, kárpátaljai és minden magyar 

fiatal számára - mondta az Emberi Erőforrások Minisztériumának parlamenti államtitkára 

kedden az M1 aktuális csatornán. Rétvári Bence hozzátette: több száz gyermek érkezett a 

leválasztott területekről Magyarországra, valamint a határon túl is nyaralnak magyarországi 

fiatalok. Idén csaknem 130 ezer gyerek vesz rész az Erzsébet-táborok programjain, amelyek 

találkoztak a családok igényeivel. A jelentkezők számának növekedése pedig megkívánja a 

zánkai, fonyódligeti tábor kapacitásának megduplázását - jegyezte meg 

 

Az RMDSZ is aláírta a Johannis által kezdeményezett megállapodást a 
jogállamiságról és az európai értékekről 
2019. július 23. – Krónika, Nyugati Jelen, maszol.ro, transindex.ro 

A Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) és a többi romániai nemzeti kisebbség 

képviselőit tömörítő parlamenti frakció is aláírta kedden azt a megállapodást, amelyet Klaus 

Johannis román elnök kezdeményezett a jogállamiságról és az európai értékekről. Az elnöki 

hivatalban szervezett ceremónián Kelemen Hunor, az RMDSZ elnöke emlékeztetett, hogy 
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már június 13-a előtt egyetértettek a megállapodásban foglalt elvekkel, de akkor nem tudta 

aláírni, mert éppen nem tartózkodott az országban. 

 

„Ne bántsd a magyart!” – a jogtiprások ellen tüntettek Székelyudvarhelyen  
2019. július 23. – maszol.ro 

Az Erdélyi Magyar Néppárt (EMNP) felhívására csaknem ötszázan tüntettek kedd délután 

Székelyudvarhelyen az úzvölgyi katonatemető átalakítása és a magyarokat érintő más 

közelmúltbéli jogtiprások ellen. Csomortányi István, az EMNP elnöke beszédében 

kijelentette: a román politikai elit ma is 19. századi nemzeti ideálokat követ, és azon 

munkálkodik, hogy Románia egynyelvű, egynemzetiségű és egyvallású ország legyen. Ezért az 

erdélyi magyarok számára Bukarest nem a problémák megoldása, hanem azok forrása. Úgy 

vélte: mindezek ellenére a magyarság számára ma is a Kárpát-medence, az erdélyi magyarok 

számára pedig Erdély és Székelyföld a magyar lét ideális terepe.  

 

Kettős mérce: nem pereli Dormánfalvát a bákói prefektus az úzvölgyi temető 
kapcsán 
2019. július 24. – MTI, Krónika, maszol.ro 

Bákó megye prefektusa nem indította el Dormánfalva (Dărmănești) polgármesteri hivatala 

ellen azokat a közigazgatási pereket, amelyeket az úzvölgyi katonatemetővel kapcsolatos 

törvénytelennek vélt intézkedései miatt helyezett kilátásba. A perek el nem indításáról a 

prefektus hivatala tájékoztatta írásban az MTI-t kedden. Korábban a prefektúra – szintén az 

MTI kérdésére – azt közölte: ha Constantin Toma dormánfalvi polgármester nem tisztáz 

június 7-éig bizonyos kérdéseket a temetőátalakítás építési engedélye kiállításával 

kapcsolatban, a közigazgatási bíróságon fogják kérni a dokumentum érvénytelenítését. 

 

Augusztus végén nevesíti államfőjelöltjét az RMDSZ, Kelemen Hunor nem „tolakszik” 

2019. július 26. – Krónika, transindex.ro, maszol.ro, Nyugati Jelen, Bihari Napló 

Augusztus 28-án nevesíti az RMDSZ a novemberi államfőválasztáson induló jelöltjét – 

nyilatkozta Kelemen Hunor szövetségi elnök a Radio France Internationale (RFI) pénteki 

műsorában. „2019-ben is lesz jelöltünk az államfőválasztáson, ahogyan 1996 óta minden 

alkalommal volt. Egyelőre csak annyit mondhatok, hogy biztosan lesz jelöltünk, augusztus 

28-án tartunk egy gyűlést, akkor fogjuk nevesíteni” – idézi a szövetségi elnök nyilatkozatát az 

Agerpres. Kelemen Hunor hozzátette, a pártok számára mindig az a legkézenfekvőbb 

megoldás, hogy az elnököt indítsák jelöltnek, ő azonban – miután már két alkalommal is 

indult –nem ragaszkodik ahhoz, hogy ő legyen a jelölt. 

 

Közel tízmillió román él az ország határain kívül a szakminisztérium legfrissebb 
adatai szerint 
2019. július 24. – Krónika 

Körülbelül 9.700.000 román él Románia határain kívül – derül ki a 70 román külképviselet 

által szolgáltatott és a szakminisztérium által összesített adatokból. Amint az Agerpres 
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hírügynökség beszámol róla, Natalia Intotero külhoni románokért felelős miniszter szerdán 

mutatta be a 2019-es év első felére vonatkozó adatokat, valamint azoknak a felméréseknek az 

eredményeit, amelyeket határon túli román civil szervezetek és személyek körében végeztek. 

A kérdőívekre 322 személy és civil szervezet válaszolt. A válaszadók zöme nagyobb 

összetartást szeretne a román közösségek között, több lehetőséget a román nyelv tanulására, 

és jobb kapcsolatot a romániai hatóságokkal. A jelentés ugyanakkor leszögezi, hogy nehéz 

megbecsülni a külhoni románok számát, hiszen soknak közülük nincs hivatalos lakhelye a 

befogadó országban. 

 

Borboly Csaba a tervezett úzvölgyi tüntetésről: „Ha félünk, akkor el fogunk 
veszíteni mindent”  
2019. július 24. – transindex.ro 

Nem tart attól, hogy az augusztus 25-re vagy 26-ra szervezett tüntetés olaj lenne a tűzre - 

jelentette ki portálunknak Borboly Csaba, Hargita Megye Tanácsának elnöke, a tüntetést 

kezdeményező megyei tanács részéről. Hozzátette, "ha félünk, akkor el fogunk veszíteni 

mindent". Elmondta, nem féltek június 6-án sem, amikor a katonai temetőben sor került az 

incidensre. A megyei tanács elnöke reményét fejezte ki, hogy ezúttal a belügyminisztérium 

jobban fel fog készülni, hiszen “mi is adófizető állampolgárai vagyunk ennek az országnak” - 

mondta. Hozzátette, hiszi azt, hogy egy békés megemlékezést nem kíván senki szétverni, mert 

“ha megteszi, azért felelni fog.”  

 

Nincs bűncselekmény – beszüntette az Antal Árpád elleni eljárást a DNA  
2019. július 24. – maszol.ro, transindex.ro, szekelyhon.ro 

Bűncselekmény hiányában beszüntette az bűnvádi eljárást a korrupcióellenes ügyészség 

Antal Árpád sepsiszentgyörgyi polgármester ellen. Ezt maga az elöljáró jelentette be szerdán 

a Kelemen Hunor RMDSZ-elnökkel tartott közös sajtótájékoztatóján.  

 

Az MPP Hargita megyei elnöksége szerint szabálytalanságok történhettek Gálfi 
Árpád leváltásánál 
2019. július 24. – szekelyhon.ro 

Olyan új tagjelöltek is szavazhattak Gálfi Árpádnak a Magyar Polgári Párt (MPP) 

székelyudvarhelyi szervezete elnöki tisztségéből való leváltásáról július 15-én, akiknek a 

pártba való belépési kérelmét csak a tisztújítóvá vált közgyűlés után három nappal fogadta el 

a párt megyei szervezete. Az MPP Hargita megyei szervezetének az elnöksége azt feltételezi, 

hogy szabálytalanság történt az említett ülésen. 

 

Az Erdélyi Magyar Ifjak vezetője Erdélyi Nemzeti Kerekasztalt hozna létre 
2019. július 24. – szekelyhon.ro 

Egy asztalhoz ültetné, és összefogásra késztetné az erdélyi magyar nemzetpolitikában 

érdekelt összes szervezetet az Erdélyi Magyar Ifjak. Az augusztusi EMI-táborba hívják a 
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http://itthon.transindex.ro/?cikk=27923&Borboly_Csaba_a_tervezett_uzvolgyi_tuntetesrol_Ha_felunk_akkor_el_fogunk_vesziteni_mindent
http://itthon.transindex.ro/?cikk=27923&Borboly_Csaba_a_tervezett_uzvolgyi_tuntetesrol_Ha_felunk_akkor_el_fogunk_vesziteni_mindent
https://www.maszol.ro/index.php/belfold/114549-frissitve-nincs-b-ncselekmeny-beszuntette-az-antal-arpad-elleni-eljarast-a-dna
https://szekelyhon.ro/aktualis/az-mpp-hargita-megyei-elnoksege-szerint-szabalytalansagok-tortenhettek-galfi-arpad-levaltasanal
https://szekelyhon.ro/aktualis/az-mpp-hargita-megyei-elnoksege-szerint-szabalytalansagok-tortenhettek-galfi-arpad-levaltasanal
https://szekelyhon.ro/aktualis/az-erdelyi-magyar-ifjak-vezetoje-erdelyi-nemzeti-kerekasztalt-hozna-letre
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pártok, és civil szervezetek képviselőit, és itt fektetnék le az alapjait egy nemzeti 

minimumnak, amelyet minden érintett magára kötelezőnek kell tekintsen. 

 

Nem játszanak átvilágítósdit – Indokolatlannak tartja a megyei vezetők 
vizsgálódását az RMDSZ marosvásárhelyi választmánya 
2019. július 25. – Krónika 

Tiltakozik az RMDSZ marosvásárhelyi választmánya a városi szervezet irányítását átvevő 

megyei vezetők intézkedése ellen, miszerint bizottságot hoztak létre a testület átvilágítására. 

A nyilvános állásfoglalás aláírói haszontalan látszattevékenységnek tartják a Péter Ferenc 

megyei RMDSZ-elnök által kezdeményezett „átvilágítóbizottságosdit”. „Szervezeteket 

átvilágítani szabálytalanságok elkövetése esetében szoktak jobb helyeken, vagy akkor, amikor 

nem ismerik a szervezet munkáját. Utóbbiról lévén szó, mindössze őszintén kellene 

kommunikálni. Az egész »átvilágítósdi« azért is nevetséges, mert a kinevezett bizottságban 

három olyan személy is van, akik a marosvásárhelyi választmány tagjai: a választmány 

elnöke, egy volt körzeti elnök és egy szenátor, akik pontosan ismerhették minden 

tevékenységünket” – írja a huszonkét tiltakozó.  

 

Társadalmi párbeszédet indít az RMDSZ Marosvásárhelyen  
2019. július 25. – transindex.ro, maszol.ro 

Csütörtök délelőtt tartott sajtótájékoztatón jelentette be Péter Ferenc, az RMDSZ Maros 

megyei szervezetének elnöke, hogy a szövetség marosvásárhelyi tanácsosai ismét a kérik a 

város költségvetés kiegészítésnek elhalasztását, Kovács Levente megyei ügyvezető elnököt 

nevesítette marosvásárhelyi ügyekért felelős szóvivőnek, illetve azt is bejelentette, hogy 

széleskörű társadalmi párbeszédet indít az RMDSZ Marosvásárhelyen. 

 

Újszülöttek kaptak ajándékcsomagot Kolozsváron a magyar államtól  
2019. július 25. – MTI, maszol.ro 

Erdélyi újszülöttek kaptak jelképes értékű ajándékcsomagot Kolozsváron a magyar államtól, a 

könyvet, CD-t és DVD-t tartalmazó csomagot Lőrinczi Zoltán, az Emberi Erőforrások 

Minisztériuma (Emmi) helyettes államtitkára adta át az érintett családoknak. Az eseményt a 

kolozsvári római katolikus Szent Mihály nőszövetség székházában tartották csütörtök este. A 

Kárpát-medencei magyar oktatásfejlesztésért felelős helyettes államtitkár az MTI-nek 

elmondta: az ajándékcsomagok átadása része a tavaly elindított Közénk tartozol! elnevezésű 

kulturális programnak. Ennek keretében a magyar állam, kiemelten az Emmi, olyan 

családoknak ad jelképes értékű, de nagy érzelmi és morális töltetű ajándékokat, amelyek 

újszülöttekkel gazdagították a magyar nemzetet. 

 

Gálfi Árpád korrupciós ügyeket emleget 
2019. július 25. – szekelyhon.ro 

Két ügyet is vizsgál Székelyudvarhelyen az Országos Korrupcióellenes Ügyészség (DNA) – 

jelentette be a helyi önkormányzati képviselő-testület csütörtöki ülése előtt Gálfi Árpád. A 
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https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/nem-jatszanak-atvilagitosdit-n-indokolatlannak-tartja-a-megyei-vezetok-vizsgalodasat-az-rmdsz-vasarhelyi-valasztmanya
https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/nem-jatszanak-atvilagitosdit-n-indokolatlannak-tartja-a-megyei-vezetok-vizsgalodasat-az-rmdsz-vasarhelyi-valasztmanya
http://itthon.transindex.ro/?hir=56409&tarsadalmi_parbeszedet_indit_az_RMDsZ_Marosvasarhelyen
https://www.maszol.ro/index.php/tarsadalom/114623-ujszulottek-kaptak-ajandekcsomagot-kolozsvaron-a-magyar-allamtol
https://szekelyhon.ro/aktualis/galfi-arpad-korrupcios-ugyeket-emleget
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polgármester a szejkefürdői munkálatok közbeszerzési eljárásának gyanús lefolytatásáról, 

ugyanakkor egy Cekend-tetői út megvalósításával kapcsolatban is korrupciót emlegetett. Az 

előbbi kapcsán egyébként maga az elöljáró kért vizsgálatot a DNA-tól.  

 

Idén többen érdeklődtek a Sapientia egyetemi képzései iránt 
2019. július 26. – szekelyhon.ro 

A lesújtó érettségi eredmények ellenére a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem 

mindhárom helyszínén nőtt az egyetemre jelentkezők száma. Vannak népszerű képzések 

mindenhol, de sok szakon az őszi pótfelvételire is maradnak még helyek. 

 

Gálfi kitálalt: szerinte szabálytalanul váltották le 
2019. július 26. – szekelyhon.ro 

Törvénytelennek tartja Gálfi Árpád, az MPP székelyudvarhelyi szervezetének élőről való 

leváltását, mert arról olyanok is szavaztak, akik akkor még jogilag nem voltak tagjai a 

pártnak. Mindemellett már tizenegyedik napja kéri a tisztújító ülésen készített jegyzőkönyvet, 

de nem kapta kézhez. Nyílt titok, hogy már több mint egy éve konfliktusban áll az elnökség 

négy tagjával, akiket a média gyűjtőnéven csak „Szász Jenő embereiként” emleget – közölte 

Gálfi Árpád pénteki sajtótájékoztatóján, amit az MPP székelyudvarhelyi székhelyén tartott. 

Rámutatott: az ominózus július 15-ei gyűlést megelőzően említett kritikusai 17 új tag 

pártfelvételi szándéknyilatkozatát bocsátották rendelkezésére. 

 

A legrosszabb forgatókönyv szerint újból a Maros-partra készülnek a 
Forgataggal 
2019. július 28. – szekelyhon.ro 

Egyre nehezebb a harc a marosvásárhelyi polgármesteri hivatallal, ami az idei Forgatag 

helyszínét illeti. A szervezők kénytelenek a Maros-partra készülni, mert annak ellenére, hogy 

folyamatosan kérvényezték a Ligetet a rendezvény helyszínéül, nem kaptak rá jóváhagyást. 

Portik Vilmos főszervező úgy véli, politikai bosszú vezényli a városházát a kérésük 

semmibevételekor. 

 

Veszélyben a magyar orvosképzés 
2019. július 29. – Krónika 

A marosvásárhelyi orvosi egyetem magyar tagozatának 200-as beiskolázási számát 120-ra 

csökkentette a napokban a Felsőoktatás Minőségét Biztosító Ügynökség. Ecaterina 

Andronescu miniszter szerint a szaktárca hatásköre korlátozott, Nagy Előd rektorhelyettes 

egyre esélytelenebbnek látja a tárgyalásokat.   

 

Válaszút előtt a felvidéki magyar politika 
2019. július 19. – Ma7.sk 
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https://szekelyhon.ro/aktualis/iden-tobben-erdeklodtek-a-sapientia-egyetemi-kepzesei-irant
https://szekelyhon.ro/aktualis/galfi-kitalalt-szerinte-szabalytalanul-valtottak-le
https://szekelyhon.ro/aktualis/a-legrosszabb-forgatokonyv-szerint-ujbol-a-maros-partra-keszulnek-a-forgataggal
https://szekelyhon.ro/aktualis/a-legrosszabb-forgatokonyv-szerint-ujbol-a-maros-partra-keszulnek-a-forgataggal
https://ma7.sk/kozelet/aktualis/valaszut-elott-a-felvideki-magyar-politika
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Együtt? Külön? Válaszút előtt a felvidéki magyar politika címmel vitázott a Gombaszögi Nyári 

Táborban, a ma7 médiacsalád sátrában Őry Péter, a Magyar Közösség Pártja Országos 

Tanácsának elnöke és Nagy József, a Most-Híd volt európai parlamenti képviselője. A vitát 

Langschadl Mátyás, a ma7 vezető szerkesztője vezette. Kezdetként arra volt kíváncsi, hogyan 

készül a két párt a 2020-as választásokra, illetve a vitapartnerek milyen felelősséget látnak a 

szlovákiai magyar választópolgárok között tapasztalható komoly méreteket öltött 

bizalmatlanság kapcsán. 

 

Menyhárt–Simon-fórum: „Őszre már csatarendbe kell állítani a magyarságot” 
2019. július 20. – Ma7.sk, Felvidék Ma 

„Őszre már csatarendbe kell állítani a magyarságot, jó lenne, ha addigra már nem egymással 

csatároznánk” - jelentette ki Menyhárt József, az MKP elnöke Simon Zsolttal való közös 

fórumán a Gombaszögi Nyári Tábor szombati napján. A kerekasztal-beszélgetésre mind a 

négy szlovákiai magyar párt elnöke meghívót kapott, Bugár Béla azonban korábban jelezte, 

számára nem megfelelő az időpont, de ha megfelelő is lenne, akkor sem biztos, hogy részt 

venne rajta. Később Fehér Csaba, az MKDSZ elnöke is üzent, nem kíván részt venni 

Gombaszögön, s mivel sem ő, sem Bugár nem delegáltak mást maguk helyett, a vitán csak 

Simon Zsolt és Menyhárt József vett részt. 

 

Meg kell határoznunk, egyáltalán mire jó az iskola! – kerekasztal-beszélgetés 
(nem csak) a kisebbségi oktatás kihívásairól 
2019. július 20. – Ma7.sk 

Iskolák a határon címmel rendezett kerekasztalbeszélgetést a ma7 médiacsalád 

Gombaszögön. Kolek Zsolt, lapunk rovatvezetője Prékop Máriát, az oktatási minisztérium 

főosztályvezetőjét, Fodor Attilát, a Comenius Intézet igazgatóját és Andruskó Imrét, a 

komáromi Selye János gimnázium igazgatóját faggatta a (kisebbségi) oktatáspolitikai aktuális 

kérdéseiről. Andruskó arra hívta fel a figyelmet Kolek Zsolt kérdésére reagálva, hogy ha az 

oktatáspolitika válságáról beszélünk, nem szabad elfelejtenünk, a mai kihívások nagy része 

száz évvel ezelőtt ugyanúgy megvolt, egy nagyon fontosat leszámítva, mégpedig a csökkenő 

diákszámot. 

 

Mi lesz veled, felvidéki magyar politika? Őry Péter és Nagy József vitája 
Gombaszögön 
2019. július 22. – Ma7.sk 

Lesz-e vajon újra egységes magyar érdekképviselet a 2020-as parlamenti választások után? 

Erről a témáról beszélgetett a gombaszögi tábor Ma7-es sátrában Őry Péter, az MKP OT 

elnöke és Nagy József, a Most-Híd korábbi EP-képviselője. A két párt már folytatott 

egyeztetéseket, amelyen leszűkítették a lehetséges együttműködés lehetőségeit. A vitát 

Langschadl Mátyás, a ma7 hírportál vezető szerkesztője vezette. A vita során arra keresték a 

választ, hogyan készül a két párt a 2020-as választásokra, illetve a vitapartnerek milyen 
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https://ma7.sk/kozelet/aktualis/menyhartnsimon-forum-boszre-mar-csatarendbe-kell-allitani-a-magyarsagotr
https://ma7.sk/kozelet/oktatas/meg-kell-hataroznunk-egyaltalan-mire-jo-az-iskola-n-kerekasztalbeszelgetes-nemcsak-a-kisebbsegi-oktatas-kihivasairol
https://ma7.sk/kozelet/oktatas/meg-kell-hataroznunk-egyaltalan-mire-jo-az-iskola-n-kerekasztalbeszelgetes-nemcsak-a-kisebbsegi-oktatas-kihivasairol
https://ma7.sk/kozelet/mi-lesz-veled-felvideki-magyar-politika-ory-peter-es-nagy-jozsef-a-gombaszogi-taborban-video
https://ma7.sk/kozelet/mi-lesz-veled-felvideki-magyar-politika-ory-peter-es-nagy-jozsef-a-gombaszogi-taborban-video
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felelősséget látnak a szlovákiai magyar választópolgárok között tapasztalható komoly 

méreteket öltött bizalmatlanság kapcsán. 

 

A családtámogatási politika segítheti a népszaporulat növekedését 
2019. július 24. – Ma7.sk 

Az új magyarországi és szlovákiai családpolitikai trendekről beszélgetett a Gombaszögi Nyári 

Táborban, a ma7 médiacsalád sátrában Beneda Attila, az EMMI család- és 

népesedéspolitikáért felelős helyettes államtitkára és Zupko Mária családpolitikus, 

gyógypedagógus, a Femine Fortis alelnöke. A gombaszögi táborban téma volt a 

családtámogatási politika is, ami a jövő társadalmának legfontosabb építőköve. Beneda Attila 

államtitkár elmondta, Magyarországon már a 80-as évek közepe óta ismert volt a 

népességfogyás problémája, ennek ellenére csak 2010-ben, a mostani kormány kezdte el a 

gondolkodást és az intézkedést a népesedésproblémáról, a családtámogatásokról. 

 

A Fórum Intézet felmérése szerint is szükség van a magyar összefogásra 
2019. július 24. – Ma7.sk, bumm.sk, Felvidék Ma 

A Fórum Kisebbségkutató Intézet Szociológiai és Demográfiai Kutatások Részlege 

2019.június 17. és 30. között közvéleménykutatást végzett a felnőtt korú szlovákiai magyarok 

körében Szlovákia összesen 149 településén - adta hírül az intézet. A nem, kor, iskolai 

végzettség, a magyarok járásonkénti aránya és a településtípus szempontjából reprezentatív 

mintát ezer személy alkotta. A felmérés összességében nemcsak annak az igényét mutatta ki, 

hogy a szlovákiai magyarok erős magyar parlamenti képviseletet szeretnének, hanem azt is 

igazolni látszik, hogy a magyar pártok összefogása a magyar szavazók választókedvének és a 

magyar listára szavazók számának növekedését eredményezné.  

  

Magyar megyei alelnökök fóruma Gombaszögön 
2019. július 25. – Ma7.sk 

Milyenek a megyék magyar szemmel? Erről a témáról beszélgetett a Gombaszögi Nyári 

Táborban a ma7 médiacsalád sátrában Berényi Józseffel, Nagyszombat megye alelnökével és 

Csenger Tiborral, Nyitra megye alelnökével Rajkovics Péter, a ma7 rovatvezetője. A fórumra 

meghívást kapott még két megyei magyar politikus is, akik nem vállalták a beszélgetést. Mit 

tudnak elérni a magyarok a megyei képviselő-testületekben, hogyan alakultak át az 

erőviszonyok a magyarok által lakott megyei testületekben és mit tud kialkudni egy-egy 

döntés meghozatalakor. Kikkel tudnak együttműködni megyei szinten, és vajon támogatják-e 

a magyar képviselők és frakciók által benyújtott tervezeteket ezekben a testületekben? 

 

A Rákóczi Szövetség Pedagógustábora felvidéki előadókkal és résztvevőkkel 
2019. július 26. – Felvidék Ma 

A Rákóczi Szövetség jóvoltából közel háromszáz Kárpát-medencei történelem, magyar 

irodalom és reál szakos pedagógus táborozik a sátoraljaújhelyi Rákóczi Táborban és 

Rendezvényközpontban.   A július 22. és 27. között zajló táborban a kapcsolatépítés és 

kikapcsolódás mellett szakmai és kulturális programok színesítik a pedagógusok 
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https://ma7.sk/kozelet/a-csaladtamogatasi-politika-segitheti-a-nepszaporulat-novekedeset-video
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https://ma7.sk/kozelet/magyar-megyei-alelnokok-foruma-video
https://felvidek.ma/2019/07/a-rakoczi-szovetseg-pedagogustabora-felvideki-eloadokkal-es-resztvevokkel/
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mindennapjait a hét folyamán. A  magyarországi résztvevők mellett a Kárpátaljáról, 

Erdélyből, a Vajdaságból és a Felvidékről érkezők is részt vesznek minden évben a tanári 

táborban. Az idén tizenegy felvidéki pedagógus és a kiváló előadók sorában Duray Miklós, a 

Szövetség a Közös Célokért elnöke, és Kiss Beáta, az MKP oktatási alelnöke vesz részt a 

programban. 

 

Hétfőn ismét tárgyalóasztalhoz ülnek 
2019. július 28. – Ma7.sk, bumm.sk, Új Szó, Körkép 

Az MKP sajtótitkára, Fiala Ilona megerősítette a szlovák sajtóügynökség értesülését, hogy a 

Magyar Közösség Pártja (MKP) és a Most-Híd képviselői július 29-én ismét tárgyalóasztalhoz 

ülnek és megvitatják a választások előtti együttműködés lehetőségét. Az első találkozón a két 

párt vezetői abban állapodtak meg, hogy a jövő évi parlamenti választásokon nem hoznak 

létre közös választási pártot és az MKP nem indít saját jelölteket a Most-Híd listáján. Az idén 

tavasszal alapított Magyar Fórum elnöke, Simon Zsolt is elutasítja a Most-Híd listáján való 

indulást. A Most-Híd több vasat is tart a tűzben. Ravasz Ábel alelnök már tárgyalt  Szlovák 

Konzervatív Párttal, a Szlovákiai Roma Kezdeményezéssel és az Esély nevű formációval is. 

 
Az újratelepítés 250. évfordulója jegyében zajlottak az Anna Napok Kishegyesen 
2019. július 28. – Vajdaság Ma 

Az idei templombúcsú és az Anna Napok keretében is az újratelepítés 250. évfordulóját 

ünnepelik Kishegyesen. A többnapos rendezvénysorozat legtömegesebben látogatott 

eseményei vasárnap zajlottak. A lovas felvonulást, majd a lovas- és a tűzoltó-bemutatót 

nagyon sokan nézték végig. Azt szokták mondani, hogy búcsúkor megduplázódik a falu 

lakosainak száma. Valójában ez nincs is távol az igazságtól. Kishegyesen évről évre a falu 

legnépesebb eseményének számít a templombúcsú, amit a templom névadója, Szent Anna 

napjához (július 26-a) legközelebb eső vasárnapon tartanak. Ilyenkor hazatérnek a faluba 

azok is, akik itt születtek, de már nem itt élnek. A vidéki és külföldi rokonok, barátok és 

ismerősök is általában ilyenkor látogatják meg a kishegyesieket. 

 

Felújítják az aracsi pusztatemplomot 
2019. július 25. – Vajdaság Ma 

A magyar kormány 1,7 milliárd forintos támogatásából mintegy 250 milliót az aracsi 

pusztatemplom rendbetételére fordítanak, hangzott el a romtemplom emléknapján. 

Magyarország kormánya 11 vajdasági fejlesztés megvalósulását támogatja, amelyek közül 

kiemelt fontosságú az aracsi pusztatemplom felújítása - nyilatkozta a Pannon RTV-nek 

Pásztor István. 

 

 

Nyáron is zajlanak a beruházások Törökkanizsa községben 
2019. július 26. – Pannon RTV 
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https://ma7.sk/kozelet/aktualis/hetfon-ismet-targyaloasztalhoz-ulnek
https://www.vajma.info/cikk/vajdasag/23958/Az-ujratelepites-250_-evforduloja-jegyeben-zajlottak-az-Anna-Napok-Kishegyesen.html
https://www.vajma.info/cikk/vajdasag/23956/Felujitjak-az-aracsi-pusztatemplomot.html
https://pannonrtv.com/rovatok/onkormanyzatok/nyaron-zajlanak-beruhazasok-torokkanizsa-kozsegben
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Befejezték a helyi Branislav Nušić Könyvtár épületének felújítási munkálatait, de emellett 

jelenleg végzik a gyálai határt és Törökkanizsát összekötő nemzetközi kerékpárút kiépítését 

is. A műemlékvédelem alatt álló Branislav Nušić Könyvtáron az eső okozta károk miatt kellett 

javítási munkálatokat végezni. Romhányi Gabriella, a könyvtár igazgatója elmondta, 

felújításra szorult egyebek között a homlokzat, a csatorna-rendszer és a díszterem is. 

 

Bocskor Andrea: európai uniós fellépésre van szükség a kárpátaljai magyarság 
védelmében 
2019. július 22. – MTI, HírTv, Origo, PestiSrácok, Pannon RTV 

Az Európai Unió fellépésére van szükség a kárpátaljai magyarság védelmében – emelte ki 

szerdán Bocskor Andrea fideszes európai parlamenti (EP-) képviselő, egyúttal felhívta a 

figyelmet az ukrajnai előrehozott választások során tapasztalt jogsértésekre. A képviselő 

levelet írt Ursula von der Leyennek, az Európai Bizottság megválasztott elnökének, David 

Sassolinek, az EP új elnökének, illetve Federica Mogherini uniós kül- és biztonságpolitikai 

főképviselőnek és Johannes Hahn bővítési biztosnak. Ebben tájékoztatást adott a kárpátaljai 

magyarság képviselőivel szembeni visszaélésekről, hatósági vegzálásokról az előrehozott 

parlamenti választás kampányában. Kitért “a kárpátaljai szavazókat megtévesztő provokatív 

szórólapokra és a kampánycsend ideje alatt küldött megtévesztő SMS-ekre” is, és 

hangsúlyozta, bizonyítottan sor került szavazatvásárlásra is a hátrányos helyzetben élők 

körében. 

 

KMKSZ: a negatívumok ellenére eredményes volt a magyar összefogás az ukrán 
parlamenti választáson 
2019. július 25. – MTI, Origo.hu, karpatalja.ma   

A Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség (KMKSZ) csütörtökön Ungváron kiadott 

nyilatkozatában köszönetet mondott minden "kárpátaljai honfitársnak", aki szavazatával a 

közös magyar jelölteket támogatta a július 21-i előrehozott ukrán parlamenti választáson, és 

hangsúlyozta, hogy "minden negatívum ellenére" eredményesnek bizonyult a magyarság 

összefogása. Az MTI-hez is eljuttatott közlemény szerint az eddigi választásokhoz hasonlóan 

ez a szavazás sem volt mentes a törvénytelen és becstelen eszközök alkalmazásától. A hét 

évvel ezelőtt törvényellenesen kialakított, a kárpátaljai tömbmagyarság területét három 

részre szabdaló körzetek most is ellehetetlenítették magyar képviselő bejutását az ukrán 

parlamentbe egyéni körzetekből - olvasható a dokumentumban. Mint a KMKSZ 

megállapította, "az azonos nevű jelöltek indítása, a szavazók szándékos dezinformálása és 

félrevezetése, a szavazatok vásárlása, és az egyéb manipulatív módszerek alkalmazása is 

rontotta jelöltjeink esélyeit". 

 

Templomszenteléssel egybekötött búcsút tartottak Sárosorosziban 
2019. július 25. – karpatalja.ma 
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https://hirtv.hu/hirtvkulfold/bocskor-andrea-europai-unios-fellepesre-van-szukseg-a-karpataljai-magyarsag-vedelmeben-2484896
https://hirtv.hu/hirtvkulfold/bocskor-andrea-europai-unios-fellepesre-van-szukseg-a-karpataljai-magyarsag-vedelmeben-2484896
a-negativumok-ellenere-eredmenyes-volt-a-magyar-osszefogas-az-ukran-parlamenti-valasztason.html
a-negativumok-ellenere-eredmenyes-volt-a-magyar-osszefogas-az-ukran-parlamenti-valasztason.html
http://www.karpatalja.ma/karpatalja/hitelet/templomszentelessel-egybekotott-bucsut-tartottak-sarosorosziban/
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Nemcsak a templom, hanem az épület előtti tér is megtelt hívekkel július 27-én, szombaton 

Sárosorosziban. A helyi római katolikus hívek hagyományos Anna-napi búcsújukkal együtt 

ünnepelték felújított templomuk megszentelését. A Szent Anna tiszteletére emelt istenháza 

püspöki adományból épült 1839-ben, azaz kereken 180 évvel ezelőtt.  

 

EBESZ-főbiztos: az ukrán nyelvpolitika sérti a kisebbségi jogokat 
2019. július 29. – MTI, Origo.hu    

Az ukrán nyelvpolitika sérti a kisebbségi jogokat, és beemeli diszkrimináció elemeit - 

jelentette ki Lamberto Zannier, az Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezet (EBESZ) 

kisebbségügyi főbiztosa az Izvesztyija című orosz napilapnak adott interjúban. Az újság 

internetes felületén hétfőre virradóra megjelent interjúban Zannier felhívja a figyelmet arra, 

hogy az általa vezetett főbiztosság foglalkozik kisebbségi oktatási és a nyelvhasználati 

kérdésekkel egyaránt. Ma a problémák egyikét jelenti az Európa Tanács ajánlásainak 

elfogadása. Példaként hozta fel azt, hogy az ukrán nyelvtörvény különválasztja az Európai 

Unió nyelveit a többi nyelvtől, ami arról árulkodik, hogy Kijev nem egyforma politikát folytat 

különféle kisebbségek irányában, beemelve ezzel a diszkrimináció elemeit. 

 

20 éves Hodos község 
2019. július 24. – Népújság 

A hodosi, 15 méter magas őrtorony szegecselt fémelemekből, a domaföldi őrtorony lőrésekkel 

és kémlelőnyílásokkal téglából épült 1945 után - Szlovénia keleti részében ez az egyetlen ilyen 

jellegű téglaépítmény. A katonák egykor a magasból figyelték, ellenőrizték a hodosi 

határőrlaktanyáig húzódó határszakaszt. A helyi magyar önkormányzat felújíttatta ezt a két 

építményt, és a közösség megalakulásának huszadik évfordulóján, a községi ünnepségsorozat 

keretében a hétvégén átadta azokat a rendeltetésüknek. A tornyok, melyek párt alkotva 

tekintenek le a szelíd lankákra, ma már a szabadságot jelképezik, és táj természeti szépségére 

hívják fel a figyelmet. 

 

Új parkolók, rendezvénysátor és buszok 
2019. július 24. – Népújság 

Lendva Község Tanácsa módosította a 2019-2020-as időszak fejlesztési programját. A 

változtatás szerint parkolót alakítanak ki a Lendvai Kétnyelvű Középiskolánál, a Vasút 

utcában. A mintegy 379 ezer eurónyi, 304 ezer euró értékben állami forrásokból támogatott 

beruházással tíz buszparkolót, nyolc mozgássérült-parkolót és 91 parkolót alakítanak ki 

személygépkocsik részére. A kivitelezésre vonatkozó közbeszerzési kiírásra augusztus 5-ig 

lehet pályázni Lendva Községnél. A következő feladatokat kell elvégezni: az esővíz 

lecsapolását, a bekötőút és az utcai világítás kiépítését, valamint a parkoló burkolását és 

parkosítását, melyeknek kivitelezése ideje 2020. 
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https://www.origo.hu/nagyvilag/20190729-ukran-nyelvtorveny-ebeszfobiztos-az-ukran-nyelvpolitika-serti-a-kisebbsegi-jogokat.html
https://nepujsag.net/muravidek/7331-20-%C3%A9ves-hodos-k%C3%B6zs%C3%A9g.html
https://nepujsag.net/muravidek/7327-%C3%BAj-parkol%C3%B3k,-rendezv%C3%A9nys%C3%A1tor-%C3%A9s-buszok.html
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Búcsúfia hiányára idén sem lehetett panasz 
2019. július 24. – Népújság 

Dobronakon idén immár ötödik alkalommal rendezték meg a Jakab-napi vásárt, amely a 

plébánianappal egybekötve most július 21-re esett. A vásározásnak Dobronakon nagy 

hagyománya volt a múltban, nemcsak a Szent Jakab-napi (július 25.), de az úrnapja utáni 

hétfői vásár is vonzotta az embereket, mivelhogy „Ezen vásárokon lehet szép Stájer és Magyar 

fajta lovakat találni”. Mindkét vásárt országszerte kihirdették, elhalasztásukat pedig csak 

alapos indokkal lehetett kérvényezni. 
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