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Nyomtatott és online sajtó 
 

Új elemekkel bővül a magyar kormány kárpátaljai szociális programcsomagja 
2020. július 1. – MTI, Origo, kormany.hu, Propeller, Demokrata 

Szélesebb támogatotti kört megcélozva, 2,56 milliárd forintos keretösszeggel hirdette meg 

idén kárpátaljai szociális programcsomagját a magyar kormány szerdától. A határon túli 

magyarság egyik legkiszolgáltatottabb része a kárpátaljai, a kormány azonban mindent 

megtesz annak érdekében, hogy az ottani magyarság szülőföldjén tudjon maradni és 

boldogulni - hangsúlyozta szerdai budapesti sajtótájékoztatóján a Miniszterelnökség 

nemzetpolitikáért felelős államtitkára. Potápi Árpád János hozzátette, ma nincs olyan 

társadalmi réteg Kárpátalján, amelyet a magyar kormány valamilyen formában ne 

támogatna: anyagi segítségben részesülnek például a magyar nyelven oktató tanárok, 

művészeti és zeneiskolák pedagógusai, egészségügyi dolgozók, a média munkatársai, a 

szakmai tevékenységüket magyar nyelven végző könyvtárosok, színészek és előadóművészek 

is. A kormány kárpátaljai szociális programcsomagja 2015-ben 791 millió forinttal indult, az 

idén megpályázható keretösszeg pedig már 2,56 milliárd forint. 

 

Erdélyi gazdaságfejlesztési program: ragaszkodik az államközi megállapodáshoz 
a román külügy 
2020. július 1. – MTI, Krónika, transindex.ro, maszol.ro, Erdély Ma 

Magyarország Romániában végrehajtott gazdasági programjaira vonatkozó megállapodási 

tervezetet kért a román külügyminiszter magyar hivatali kollégájától. Erről az Agerpres 

hírügynökségnek adott interjúban beszélt Bogdan Aurescu. A román diplomácia vezetője az 

interjúban említést tett Szijjártó Péter magyar külügyminiszterrel tartott bukaresti 

találkozójáról, felidézve, hogy a román fél a „Magyarországgal való reális partneri viszonyt” 

óhajtja megteremteni, ugyanakkor azt szeretné, hogy a magyar fél lépjen ki a „provokáció 

logikájából” a Romániával való viszonya tekintetében. 

 

Már nem tekinti kockázati tényezőnek a magyarokat a román védelmi stratégia 
2020. július 1. – maszol.ro 

A nemzeti kisebbségeket már nem tekinti kockázati tényezőnek az elnöki hivatal által 

kidolgozott nemzeti védelmi stratégia, ezért az erről szóló parlamenti határozatot kedden az 

RMDSZ is megszavazta – tájékoztatta a Maszolt Csoma Botond képviselő. A politikus 

elmondta, az RMDSZ frakciójának keddi együttes ülésén kielemezték a Klaus Iohannis 

államfő által beterjesztett dokumentumot, amely „erőforrásként” határozza meg a romániai 

etnikai kisebbségeket. Ezért a frakcióülésen az a döntés született, hogy támogatják a 

stratégiát jóváhagyó parlamenti határozatot.  
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https://www.origo.hu/nagyvilag/20200701-potapi-arpad-janos-uj-elemekkel-bovul-a-magyar-kormany-karpataljai-szocialis-programcsomagja.html
https://kronikaonline.ro/belfold/erdelyi-gazdasagfejlesztesi-program-ragaszkodik-az-allamkozi-megallapodashoz-a-roman-kulugy
https://kronikaonline.ro/belfold/erdelyi-gazdasagfejlesztesi-program-ragaszkodik-az-allamkozi-megallapodashoz-a-roman-kulugy
https://www.maszol.ro/index.php/belfold/129012-mar-nem-tekinti-kockazati-tenyez-nek-a-magyarokat-a-roman-vedelmi-strategia
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Javítottak az idei érettségin a magyar diákok, románból is jobbak az 
eredmények 
2020. július 1. – Krónika, transindex.ro, maszol.ro 

A korábbi két évhez képest jobb eredményt értek el a magyar diákok az idei érettségin. A 

kisebbségi oktatásért felelős államtitkári kabinet összesítése alapján a magyar tanulók 

körében számottevő a javulás román nyelv és irodalomból. A magyar diákok körében 59,66 

százalékos az idei érettségi vizsgán való átmenési arány – a korábbi évek végzőseinek 

eredményeit is figyelembe véve – a fellebbezések előtt. Ez jobb, mint a tavalyi 56,5, illetve a 

tavalyelőtti 56,95 százalékos eredmény. 

 

Intézményi függetlensége megőrzésére törekszik a CNCD élére újraválasztott 
Asztalos Csaba 
2020. július 1. – Krónika, maszol.ro, Nyugati Jelen 

Az intézmény függetlenségének megőrzését tekinti következő öt éves elnöki mandátuma 

prioritásának Asztalos Csaba, akit újraválasztottak az Országos Diszkriminációellenes Tanács 

(CNCD) élére. Az intézmény kilenc fős vezető testülete szerdán tartotta alakuló ülését, miután 

előző nap a parlament szavazata nyomán részlegesen megújult a diszkriminációellenes tanács 

összetétele. A CNCD államtitkári rangú köztisztviselők alkotta igazgatótanácsának tagjai 

közül idén hatnak lejárt a mandátuma, közülük hármat újraválasztottak. A testület új tagja 

lett Horia Grama, Kovászna megye volt prefektusa, Adrian Diaconu szociáldemokrata 

szenátor és Cătălina Olteanu emberi jogi aktivista. 

 

"Nem lehet joggal megszólítani a munkatársakat, hogy egymás között se 
beszéljenek magyarul"  
2020. július 1. – transindex.ro 

Diszkriminatívnak és törvényellenesnek tartják a magyar alkalmazottakkal szemben 

alkalmazott, a Transindex előző cikkében részletezett bánásmódot („Beszéljetek egymás közt 

is románul” – követelte a boltvezető a magyar alkalmazottaktól) - válaszolta a Transindex 

megkeresésére Szilágyi Réka, a Kétnyelvűséget a kereskedelemben projektfelelőse. Az Erdélyi 

Magyar Nemzeti Tanács (EMNT) projektjének keretében eddig csak a multinacionális cégek 

székelyföldi üzleteiben lévő kétnyelvű feliratok témájával foglalkoztak, elsősorban a látható, 

olvasható feliratokat kérték számon (nyitvatartási program, reklámszövegek, árcímke, 

feliratok a boltban és annak bejáratánál, szórólap és honlap). Egyelőre a Penny-t, a Profit és 

az Orange-ot keresték meg, ezekben az üzletekben teljesen hiányoztak a kétnyelvű feliratok. A 

Lidl jó példaként szerepelt az említett láncokkal való levelezésben - jegyezte meg Szilágyi 

Réka.  
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https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/javitottak-az-idei-erettsegin-a-magyar-diakok-romanbol-is-jobbak-az-eredmenyek
https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/javitottak-az-idei-erettsegin-a-magyar-diakok-romanbol-is-jobbak-az-eredmenyek
https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/intezmenyi-fuggetlensege-megorzesere-torekszik-a-cncd-elere-ujravalasztott-asztalos-csaba
https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/intezmenyi-fuggetlensege-megorzesere-torekszik-a-cncd-elere-ujravalasztott-asztalos-csaba
https://itthon.transindex.ro/?cikk=28473
https://itthon.transindex.ro/?cikk=28473


 

 

 

Napi Nemzetpolitikai Sajtószemle – 2020. július 2. 
3 

„Aki nem ismeri a román belpolitikát, annak értelmetlennek tűnhet az, ami 
Bukarestben zajlik”  
2020. július 1. – maszol.ro 

A koronavírus-járvány terjedése ellen hozott óvintézkedések a belpolitikai válság 

elmélyüléséhez vezethetnek Illyés Gergely politológus szerint. A Nemzetpolitikai 

Kutatóintézet munkatársa úgy véli, ebbe beletartozhat a helyhatósági választások újbóli 

elhalasztása, a Szociáldemokrata Párt (PSD) által kilátásba helyezett bizalmatlansági 

indítvány megszavazása, de a nemzeti liberális párti (PNL-) kormány ügyvivő kabinetként 

való hivatalban tartása is. Interjú.  

 

Bemutatta marosvásárhelyi polgármesterjelöltjét a PNL  
2020. július 1. – maszol.ro, szekelyhon.ro, transindex.ro 

Sajtótájékoztatón jelentette be a Nemzeti Liberális Párt Maros megyei szervezete, hogy dr. 

Benedek Theodorát indítja az idei helyhatósági választásokon a marosvásárhelyi 

polgármesteri székért. A civilben orvosként tevékenykedő Benedek Theodora románul és 

magyarul köszöntötte az egybegyűlteket, és ő maga közölte, hogy indulni fog a választásokon. 

Ezt egyébként liberális körökben hónapok óta nyílt titokként kezelték. Rövid beszédében 

kitért arra, hogy négy hónappal ezelőtt a párt politikai bürója rábólintott az indulására.  

 

A néppártiak szerint sosincs késő összefogni Székelyudvarhely érdekében 
2020. július 1. – szekelyhon.ro 

Továbbra is az udvarhelyi minimum fontosságát hangsúlyozza az Néppárt és az Erdélyi 

Magyar Nemzeti Tanács székelyudvarhelyi szervezete: közös célok, mindenki számára fontos 

fejlesztések meghatározását szorgalmazzák, és nem tartják helyénvalónak Kelemen Hunor 

RMDSZ-elnök hétfői nyilatkozatát, miszerint ehhez már túl késő van. 

 

Július közepétől folytatódhat az aláírásgyűjtés a nemzeti régiókért 
2020. július 1. – szekelyhon.ro 

Az Európai Parlament már engedélyezte, csak az Európai Bizottság jóváhagyására van 

szükség ahhoz, hogy a Székely Nemzeti Tanács folytathassa a nemzeti régiókról szóló európai 

polgári kezdeményezéshez szükséges aláírások gyűjtését, tájékoztatott Biró Edith, az SZNT 

székelyudvarhelyi szervezetének vezetője.  

 

Szerdától vonattal is utazhatunk Budapestre  
2020. július 1. – maszol.ro, transindex.ro 

Július elsejétől újraindította budapesti és bécsi járatait a Román Vasúttársaság (CFR). A CFR 

közlése szerint szerdától közlekedik a Bukarest-Budapest, csütörtöktől pedig a Budapest-

Bukarest járat. A Brassó-Budapest járat szintén szerdától startolt, Budapestről Brassóba 

pedig csütörtökön indul a koronavírus-járvány miatt felfüggesztett járat. Temesvárról 

Budapestre csütörtöktől utazhatunk.  
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https://www.maszol.ro/index.php/belfold/129011-aki-nem-ismeri-a-roman-belpolitikat-annak-ertelmetlennek-t-nhet-az-ami-bukarestben-zajlik
https://www.maszol.ro/index.php/belfold/129011-aki-nem-ismeri-a-roman-belpolitikat-annak-ertelmetlennek-t-nhet-az-ami-bukarestben-zajlik
https://www.maszol.ro/index.php/belfold/129046-bemutatta-marosvasarhelyi-polgarmesterjeloltjet-a-pnl
https://szekelyhon.ro/aktualis/a-neppartiak-szerint-sosincs-keso-osszefogni-szekelyudvarhely-erdekeben
https://szekelyhon.ro/aktualis/julius-kozepetol-folytatodhat-az-alairasgyujtes-a-nemzeti-regiokert
https://www.maszol.ro/index.php/gazdasag/129040-szerdatol-vonattal-is-utazhatunk-budapestre


 

 

 

Napi Nemzetpolitikai Sajtószemle – 2020. július 2. 
4 

 

Végveszélyben, avagy lesz-e elegendő forrásuk az önkormányzatoknak? – Őry 
Péter 
2020. július 1. – Felvidék Ma 

Tudjuk, érezzük, durva dolog a koronavírus. Annál is durvább, mert alattomos módon aláássa 

a mindennapi életünket. Beférkőzött az elménkbe, a nappalinkba és most a pénztárcánkat 

célozta meg. Vannak, akik csökkentett bérben részesülnek, de olyanok is, akik elvesztették a 

munkahelyüket. Gond, komoly gond van a települések szintjén is. Csökken a bevétel, mely 

egyébként is bizonytalan. Tudjuk, a vállalkozók részére (egyébként helyesen) segítséget nyújt 

kormány, mert támogatást kíván adni. Az önkormányzatok pedig türelmesen várnak… 

Várják, hogy valami biztató jelet kapjanak, hogy az állam garanciát vállaljon arra, hogy 

meghatározza, mennyivel gazdálkodhatnak majd. 

 

Óvoda- és iskolabezárás a Csallóköz szívében 
2020. július 1. – Ma7.sk 

Miközben Felvidék-szerte több településen is emberfeletti munkával próbálják életben tartani 

a magyar nyelvű oktatási intézményeket, addig más helyeken, esetünkben a csallóközi 

tömbmagyarság közepén, épp az ellenkezője folyik. A helyszín a Dunaszerdahely melletti 

Nagymad község, ahol feszült hangulatú ballagást tartottak kedd délelőtt. A szülők alig egy 

hete tudták meg, hogy a helyi óvoda és iskola több évtizednyi működés után bezárja kapuit. 

Egy részük egy múlt hét szerda esti Facebook-bejegyzésből értesültek, a többiek másnap 

reggel tőlük, amikor gyanútlanul vitték a kicsiket az oviba. A polgármester, László Gábor fel is 

szólalt az eseményen, ahol elmondta, nem látott más kiutat, csak a bezárást. Elsősorban a 

politikai útvesztőket és a rossz támogatási rendszert tette felelőssé. 

 

Pásztor István: A Fidesz-KDNP kormány nélkül károkat szenvedett volna el a 
határon túli magyarság 
2020. július 1. – Pannon RTV 

Ha nincs a Fidesz-KDNP kormány Magyarországon és ez a fajta nemzetben gondolkodás és 

nemzetpolitika akkor hihetetlen károkat szenvedett volna el a határon túli magyarság. 

Ezt mondta Pásztor István a VMSZ elnöke a Fidesz külügyi kabinetének kihelyezett ülésén a 

magyarországi Mándokon. Az aktuális külpolitikai kérdéseket körüljárva ezúttal szó volt a 

brüsszeli kérdésekről, a Fidesz és az Európai Néppárt viszonyáról, a szabadkereskedelmi 

egyezmények alakulásáról, a bővítéspolitikáról és nemzetpolitikáról is. Értékelték a 

nemzetpolitika tíz évét és véleményezték az elkövetkező tíz éves időszakot is. 
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https://felvidek.ma/2020/07/vegveszelyben-avagy-lesz-e-elegendo-forrasuk-az-onkormanyzatoknak/
https://felvidek.ma/2020/07/vegveszelyben-avagy-lesz-e-elegendo-forrasuk-az-onkormanyzatoknak/
https://ma7.sk/tajaink/ovoda-es-iskolabezaras-a-csallokoz-sziveben
https://pannonrtv.com/rovatok/politika/pasztor-istvan-fidesz-kdnp-kormany-nelkul-karokat-szenvedett-volna-el-hataron-tuli
https://pannonrtv.com/rovatok/politika/pasztor-istvan-fidesz-kdnp-kormany-nelkul-karokat-szenvedett-volna-el-hataron-tuli
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Új időszámítás kezdődik a Délvidéken 
2020. július 2. – Mandiner – Ádám Rebeka Nóra 

A Szerb Haladó Párt mellett a Vajdasági Magyar Szövetség a szerbiai választás nagy nyertese: 

huszonhét éve nem ért el ilyen eredményeket a Délvidék magyar politikai ereje. Mivel az 

urnákhoz járulók aránya alig haladta meg az 50 százalékot, mindegyik párt veszített 

valamennyi szavazatot az előző voksolás óta. A háromszintű – országos és tartományi 

parlamenti, valamint önkormányzati – választást ezzel együtt nem várt sikerek és kudarcok 

jellemezték. A legnagyobb győztes a Szerb Haladó Párt (SNS) lett, amely 61 százalék körüli 

támogatottsággal a mandátumok több mint kétharmadát szerezte meg. A másik nagy 

nyertesnek a Vajdasági Magyar Szövetség (VMSZ) számít, hiszen a magyar képviselet 

mindhárom szinten megerősödött, és több mandátumot tudhat magáénak, mint a korábbi 

ciklusban. „A legnagyobb vesztesnek a jövőre nézve azok számítanak, akik a választás 

bojkottjára szólítottak fel, és nem indítottak listát, továbbá azok, akiknek nem sikerült 

átlépniük a 3 százalékos küszöböt. A Szerb Radikális Párt (SRS) ismét a törvényhozáson 

kívülre került, számos más ellenzéki formációval együtt. A kisebbségek továbbra is részesei 

lesznek a parlamentnek” – mondta a Mandinernek Ördögh Tibor politológus, Balkán-

szakértő. 

(A teljes cikk megtalálható a Mandiner 2020. július 2-i számában.) 

 

A távoktatás csak átmeneti, kényszermegoldás lehet 
2020. július 1. – Magyar Szó  

Nem tudjuk, hogy a koronavírus-járvány őszre milyen méreteket ölt, azt sem tudjuk, hogy a 

jövőben lesz-e mostanihoz hasonló nagy járványos időszak, de az oktatási minisztérium 

álláspontja az, hogy fel kell készülni minden eshetőségre. Nem érheti többé egy járvány sem 

felkészületlenül az iskolákat. Készenlétben lenni korántsem jelenti azt, hogy szeptembertől 

biztosan távoktatás vár a diákokra. 

 

2022-ig újra kinevezték miniszteri biztosnak Grezsa Istvánt 
2020. július 1. – Kárpáti Igaz Szó, Promenád 

Grezsa Istvánt ismét kinevezte Dr. Semjén Zsolt, a miniszterelnök helyettese a Kárpátalja 

fejlesztéséért és a Kárpát-medencei óvodafejlesztési programért felelős miniszteri biztossá – 

jelent meg a Magyar Közlönyben, írja a promenad.hu. ,,A kormányzati igazgatásról szóló 

2018. évi CXXV. törvény 22. § (1) bekezdése és 221. § (2) bekezdése alapján dr. Grezsa Istvánt 

2020. július 1. napjától 2022. június 30. napjáig Kárpátalja (Закарпатська область) 

fejlesztéséért és a Kárpát-medencei óvodafejlesztési programért felelős miniszteri biztossá 

nevezem ki” – áll a Közlönyben. 
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https://www.magyarszo.rs/hu/4339/kozelet_oktatas/222424/A-t%C3%A1voktat%C3%A1s-csak-%C3%A1tmeneti-k%C3%A9nyszermegold%C3%A1s-lehet.htm
https://kiszo.net/2020/07/01/2022-ig-ujra-kineveztek-miniszteri-biztosnak-grezsa-istvant/
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Egy ír-magyar ember nyomában Kárpátalján  
2020. július 2. – Figyelő – Szőlősi Hunor 

A Magyarországgal északkeleten szomszédos régióban 2016-ban elindított Egán Ede-terv 

egyik fő célkitűzése, hogy megtartsa a magyarságot, megteremtse a szülőföldön való 

boldogulás lehetőségét. A program névadója az Írországból hazánkba települt arisztokrata 

gazdatiszt fia, Egán Ede, aki a XX. század utolsó éveiben Darányi Ignác miniszteri biztosaként 

vált ismertté a mai Kárpátalján a hegyvidék felzárkóztatására kidolgozott és megvalósított 

akció tervével. A Kárpátalján négy éve rendkívül sikeresen működő gazdaság fejlesztési 

program újraindítását jelentette be a múlt héten Brenzovics László, a Kárpátaljai Magyar 

Kulturális Szövetség (KMKSZ) elnöke és Berki Marianna, az Egán Ede Kárpátaljai Gazdaság 

Fejlesztési Központ vezetője Ungváron. 

(A teljes cikk megtalálható a Figyelő 2020. július 2-i számában.) 

 

Orosz Ildikó a külső független tesztelés fontosságáról 
2020. július 1. – karpatalja.ma 

A Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetség (KMPSZ) nyilatkozatban hívja fel a kárpátaljai 

diákok és szüleik figyelmét, hogy bár Ukrajna felmentette az érettségiző diákokat a külső 

független tesztvizsgák (ZNO) alól, azonban a felsőoktatásba továbbra is csak sikeres ZNO-

vizsgákkal lehet felvételt nyerni. Orosz Ildikó, a KMPSZ elnöke szerint fontos, hogy minden 

diák megadja magának ezt a lehetőséget. A KMPSZ elnöke tudósítónknak így nyilatkozott: „A 

törvény, amit elfogadtak, kétértelmű, és nagyon sok részletben nem biztos, hogy a gyermekek 

érdekeit szolgálja, erre szeretném felhívni a szülők és az érettségizők figyelmét. A nemzetközi 

normák szerint érettséginek külföldön –  Magyarországon, Szlovákiában – az az okirat 

számít, amely tartalmazza a külső független tesztvizsgákat is. 

  

Megjelent a nyertes turisztikai pályázók névsora az Egán Ede Kárpátaljai 
Gazdaságélénkítő Program keretében 
2020. július 1. – karpat.in.ua  

Az Egán Ede Kárpátaljai Gazdaságfejlesztési Központ nyilvánosságra hozta a nyertes 

turisztikai pályázók névsorát. A lista az eganede.com honlapon, illetve az alapítvány közösségi 

oldalán is megtalálható. Ebben a kiírási körben összesen 109 a turizmus területén 

tevékenykedő kárpátaljai vállalkozó kap fejlesztési támogatást mintegy fél milliárd Ft 

értékben. 

  

Megyei kulturális és művészeti díjakat adtak át a szépművészeti múzeumban 
2020. július 1. – karpat.in.ua  

Olekszij Petrov, Kárpátaljai Megyei Közigazgatási Hivatal vezetője és Petro Hricik, a 

Kárpátaljai Megyei Tanács elnökhelyettese megyei művészeti díjakat adott át régiónk 

kultúrájáért tevékenykedő személyeknek. Az ünnepi rendezvényre a Boksay József 

Kárpátaljai Megyei Szépművészeti Múzeumban került sor. A művészeket öt kategóriában 

díjazták: irodalom, színművészet, zene, képzőművészet és koreográfia. Az egyéni jelölésben a 

K
á

rp
á

ta
lj

a
 

https://karpataljalap.net/2020/07/01/orosz-ildiko-kulso-fuggetlen-teszteles-fontossagarol
http://life.karpat.in.ua/?p=20291&lang=hu
http://life.karpat.in.ua/?p=20291&lang=hu
http://life.karpat.in.ua/?p=20308&lang=hu
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díjazottak 10 ezer hrivnya, kollektív jelölésben pedig 15 ezer hrivnya pénzjutalomban 

részesültek. 

 

Muravidéki Magyar Értéktár: Jakab-napi vásár 
2020. július 1. – Népújság  

Dobronak már a múltban ismert volt vásárairól. Régi iratokból tudjuk, hogy Dobronak 

településnek két vására is volt. Az első, kisebb jelentőségű vásárt az Úrnapja ünnepét követő 

hétfőn tartották, ami többnyire állatvásár-jellegű volt. A központi vásárt július 25-én, Szent 

Jakab, a plébánia védőszentjének napján tartották. Ebből ered az elnevezése is: Jakab-napi 

vásár. Az egész napos vásár a plébániatemplom környékén zajlott.  

 

Az államiság napja – ünnepség a lendvai Városháza előtt 
2020. július 1. – Népújság  

Lendva Község az ünnep előtti napon tartotta meg a szlovén államiság napja alkalmából 

szervezett megemlékezését a Városháza előtt, majd hagyományosan a Szlovén 

Balettművészek Egyesületének esti előadása zárta a megemlékezést a színházterem 

szabadtéri színpadán. Az alkalmi rendezvényen a község az 1991-es önállósulási háborúban 

résztvevő helyi, illetve kerületi szervezetekkel együtt megemlékezett a fegyverek 

visszatartásának 30. évfordulójáról is a Polgári Védelem raktáraiban. 

 
 

 

Elektronikus sajtó 

 

Határok nélkül 

2020. július 1. – Kossuth Rádió 

 

5 éves a Miniszterelnökség nemzetpolitikai államtitkárságának a kárpátaljai szociális 

programja. Ezalatt az 5 év alatt fokozatosan bővült a kedvezményezettek köre, ahogy ez évben 

is. Így 2020-ban már 9 kategóriában nyújthatnak be pályázatot a kárpátaljai magyar 

társadalom szinte minden rétegéből. A keretösszeg 2 és fél milliárd forint. A programcsomag 

idei felhívásáról és új elemeiről tartott ma sajtótájékoztatót Budapesten Brenzovics László, a 

Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség elnökével Potápi Árpád János államtitkár.  
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https://nepujsag.net/muravidek/9090-muravid%C3%A9ki-magyar-%C3%A9rt%C3%A9kt%C3%A1r-jakab-napi-v%C3%A1s%C3%A1r.html
https://nepujsag.net/muravidek/9080-az-%C3%A1llamis%C3%A1g-napja-%E2%80%93-%C3%BCnneps%C3%A9g-a-lendvai-v%C3%A1rosh%C3%A1za-el%C5%91tt.html
https://mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth/?date=2020-07-01_18-02-00&enddate=2020-07-01_18-40-00&ch=mr1
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Újabb mandátumot nyert a Román Országos Diszkriminációellenes Tanácsba Asztalos Csaba, 

aki testület elnöki tisztségét is betöltötte. A jelölteket parlamenti szavazással választották ki,  

a székelyföldi magyarellenes pereiről elhíresült Dan Tanasă idén sem jutott be a Tanácsba. 

Magyarellenességben azonban, minden bizonnyal nem lesz hiány.  

  

A kisebbségeknek, így a romániai magyarságnak is javára válhat az Országos Emberjogi 

Intézet átalakulása. A szenátus döntőházként fogadta el azt a tervezetet, amely a nemzetközi 

emberjogi szervezetek által előírt hatáskörökkel ruházza fel az intézetet.  

  

A partiumi Bihardiószeg önkormányzata a koronavírus-járvány idején összefogást hirdetett a 

községben. Több hónapig heti egy alkalommal kenyeret osztottak a rászorulóknak. Az 

akciónak nemzetközi visszhangja is lett. A bihardiószegi önkormányzat kezdeményezésére az 

Európai Unió munkatársai is felfigyeltek.  

  

A dunaszerdahelyi Sárga kastély története maga a város története. Volt családi székhely, majd 

megsemmisítésre ítélt mementója a múltnak. csak a szerencsének köszönhető, hogy még ma 

is áll, és falai között kapott helyet a Csallóközi Múzeum. A Sárga kastély történetének 

bemutatásával, Nagy Attila helytörténész előadásával indult újra a járvány utáni  múzeumi 

élet Dunaszerdahelyen.  

  

A kiválók közül is a legkiválóbbnak van esélye nyerni az idei Balatonfüredi prímásversenyen - 

állítják a szervezők. Az első díj egymillió forint, de természetesen más díjak is vannak. 

Pályázhat minden, a táncház-mozgalomban tevékenykedő, illetve az autentikus magyar 

népzenei hagyományt ápoló hegedűs, aki a verseny napjáig betöltötte a 16., de még nem 

töltötte be a 35. életévét.  

 

 

 


