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Nyomtatott és online sajtó 
 

 

A konzervatívok győztek a részeredmények szerint, de nem szereztek abszolút 
többséget 
2020. július 6. – MTI, Origo, Magyar Nemzet, Magyar Hírlap, Origo, PestiSrácok, 

Demokrata, Mandiner, Hír Tv, karpatalja.ma, Vajdaság MA, Pannon RTV 

A vasárnapi horvát előre hozott parlamenti választásokon leadott szavazatok 90 százalékos 

feldolgozottságánál is vezet a jobboldali kormányzó Horvát Demokratikus Közösség (HDZ) a 

Szociáldemokrata Párttal (SDP) szemben - közölte a horvát választási bizottság. A HDZ 

kihirdette győzelmét, de nem szerzett abszolút többséget, így koalíciós partnert kell találnia. 

A részeredmények tükrében a HDZ 68, az SDP irányította Restart Koalíció pedig 43 

mandátumot szerzett a 151 fős törvényhozásban. A horvát parlament 11 mandátumot a 

nemzeti kisebbségeknek és a horvát diaszpórának tart fenn. Jankovics Róbert, a 

Horvátországi Magyarok Demokratikus Közösségének (HMDK) elnöke, aki újraindult a 

kisebbségi parlamenti képviselői helyért, a választást megelőzően kiemelte: "látva azt az időt, 

ami következik, és látva azokat a körülményeket, amelyek körülvesznek minket, nagyon sok 

magyar szavazatra lenne szükségünk az erős legitimitáshoz". Ezért - mint mondta - az utóbbi 

hetekben minden meg is tettek azért, hogy mobilizálják a közösségüket. Szavai szerint 

higgadt politikai erőt szeretnének demonstrálni. 

     

A hivatalos végeredmény is a Szerb Haladó Párt elsöprő győzelmét erősítette 
meg 
2020. július 5. – MTI, Magyar Hírlap, Magyar Nemzet, Origo, Hír Tv, Vajdaság MA, Pannon 

RTV, Magyar Szó, Webrádió 

A Szerb Haladó Párt (SNS) szerezte meg a legtöbb mandátumot a június 21-i parlamenti 

választáson a köztársasági választási bizottság vasárnapi hivatalos és végleges eredményei 

szerint. Szerbiában június 21-én parlamenti, vajdasági tartományi és önkormányzati 

választást tartottak. A végleges eredmények alapján az országos választásokon fölényesen 

győztes jobbközép SNS-nek 188 képviselője lesz a 250 fős belgrádi törvényhozásban. Ez 21-

gyel több, mint amennyi a kétharmados többséghez szükséges. A második helyen a balközép 

Szerbiai Szocialista Párt (SPS) végzett 32 mandátummal. Az országgyűlésben rajtuk kívül 

egyetlen szerb szereplő jutott be, Aleksandar Sapic olimpiai ezüst- és bronzérmes vízilabdázó 

Győzelem Szerbiának elnevezésű listája 11 mandátumot szerzett. A képviselőházba emellett 

négy nemzeti kisebbségi lista jutott be. Az albán kisebbségnek 3, két bosnyák kisebbségi 

pártnak pedig szintén 3, illetve 4 politikusa ülhet be a parlamenti padsorokba. A legnagyobb 

délvidéki magyar párt, a Vajdasági Magyar Szövetség (VMSZ) az eddigi négy helyett kilenc 

képviselővel rendelkezik. A vajdasági magyarság majdnem három évtizede nem szerepelt 

ilyen jól az országos választásokon. A vajdasági tartományi választáson is a Szerb Haladó Párt 

szerepelt a legjobban, a 120 fős újvidéki képviselőházban 76 képviselője lesz. A második 
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helyen a Vajdaságban is a szocialisták végeztek, 13 politikusuk ülhet be a képviselői 

padsorokba. A harmadik legerősebb pártnak a VMSZ bizonyult, az eddigi hat helyett 11 

politikus képviselheti a magyarság érdekeit tartományi szinten.  

 

A diaszpóra a távolságtartás idején is összetart 
2020. július 4. – AzÜzlet.hu  

Az, hogy a magyarság, az elmúlt évszázadok tragédiái ellenére is megmaradt, az összetartozás 

erejét mutatja – fejtette ki Szilágyi Péter a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős 

miniszteri biztosa, aki szerint ezért is kiemelten fontos, hogy a diaszpórában élő 

honfitársainkért is felelősek vagyunk. Azt gondolom, hogy az elmúlt tíz év nemzetpolitikai 

sikereként könyvelhető el a diaszpóra magyarságával való kapcsolat újjáélesztése, ami azért is 

jelentős eredmény, mert a Kárpát-medencén kívül élő magyarok korábban nemcsak fizikailag 

voltak távol, hanem lelkileg is. Nem volt lehetőségük egyszerűsített honosítással az 

állampolgárság megszerzésére és nem voltak olyan programok, amelyek élővé tették volna 

kapcsolatukat a magyarsággal. Mindebben nagy változás történt a 2010-es esztendőben, és 

azt tapasztaljuk, hogy a diaszpórában élők nagyra értékelik ezt az irányváltást. Hálásak azért, 

mert érezhetik: a nemzet részévé váltak. Azt látom és tapasztalom személyesen is, hogy ők is 

úgy érzik, most már nem csak közjogilag, hanem mindennapokban is a nemzet tagjaivá 

váltak. Olyannyira, hogy nemcsak az anyaországgal alakult ki élő kapcsolatuk, hanem a 

Kárpát-medencei magyarság és a diaszpóra között is egyre több ismeretség, barátság született 

már. – nyilatkozta a miniszteri biztos. 

 

Magyari Tivadar: „Nem azért gyengébbek az eredményeik, mert magyar 
iskolába jártak. Ez egy egyéni teljesítmény” 
2020. július 3. – transindex.ro 

Országos szinten rosszabbodott, a magyar diákok szempontjából valamivel javult az érettségi 

átmenési aránya, de még így is vannak olyan iskolák, ahol csak nagyon kevés tanulónak 

sikerült az érettségije. Magyari Tivadar szociológust és egyben az RMDSZ oktatásért felelős 

ügyvezető alelnökét ennek okán a szaklíceumok alacsony teljesítményéről, a magyar diákok 

román nyelvtudásáról és a magyar iskolák szerepéről kérdezték.  

 

A dormánfalvi polgármester elvitte Úzvölgyébe a Le Monde újságíróit, hogy 
Trianonról és a hősökről beszélgessenek  
2020. július 3. – transindex.ro 

A dormánfalvi polgármester elvitte Úzvölgyébe a Le Monde újságíróit, hogy Trianonról és a 

hősökről beszélgessenek 2020. július 03. 14:01, utolsó frissítés: 2020. július 04. 08:43 

AFacebook-oldalán számolt be Constantin Toma dormánfalvi polgármester arról, hogy 

csütörtökön az úzvölgyi katonatemetőbe kísérte el - az egyik legnagyobb francia napilap - a Le 

Monde delegációját, akit Jean-Baptiste Chastand újságíró vezetett. A polgármester Facebook-

bejegyzéséből az derül ki, hogy az Úzvölgyében tartott megbeszélésen a trianoni 
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békeszerződéssel kapcsolatos témák kerültek elő, de arról is szó esett, hogy ők miként 

tisztelik a hősöket. Toma büszkén számol be arról, hogy a kollégáival együtt „becsülettel” 

képviselték a közösséget, a román nemzet értékeit, az évezredes örökséget és azt a vágyat is, 

hogy mindezen értékeket tovább adják a jövő generációjának.  

 

Mikó Imre Jogvédelmi Szolgálat: írásbeli megkereséssel élünk a LIDL üzletlánc 
fel 
2020. július 3. – transindex.ro 

A Mikó Imre Jogvédelmi Szolgálat lépni fog a magyar alkalmazottakkal szembeni 

diszkrimináció ügyében - közölte a Transindex megkeresésére Benkő Erika, a 

sepsiszentgyörgyi székhelyű jogvédelmi szolgálat igazgatója.  

 

Kétnyelvű online katalógussal csalogatnának befektetőket Hargita megyébe  
2020. július 3. – maszol.o 

Kétnyelvű online befektetési katalógust állított össze Hargita Megye Tanácsa Hargita Megye 

Fejlesztési Ügynökségével együttműködve. Felmérték Hargita megye beruházási lehetőségeit. 

Az összeállításában többek között a helyi önkormányzatokkal, vállalkozó szervezetekkel, 

közbirtokosságokkal is konzultáltak. A folyamatosan frissülő katalógus online érhető el.  

 

Érettségi 2020: két területen is élen jártak a székelyföldi diákok  
2020. július 3. – maszol.ro 

Bár az országos átlagnál idén is gyengébben teljesítettek az érettségin a magyar iskolák 

végzősei, Hargita és Kovászna megyében javultak az eredmények. Kiss Imre, a Romániai 

Magyar Pedagógus Szövetség (RMPSZ) székelyföldi területi alelnöke ezt a diákok 

hozzáállásának változásával, a járványhelyzethez való alkalmazkodásával magyarázza. A 

háromszéki főtanfelügyelő ugyanakkor még mindig megoldatlannak tartja a magyar 

anyanyelvű diákok román nyelv- és irodalom oktatását.  

 

Új határátkelőt szeretnének 
2020. július 3. – Bihari Napló 

Július 1-jén Románia kormánya egy memorandumot fogadott el arról, hogy egy új 

határátkelő állomás létesüljön azon az autópályán, melyet várhatóan az idén adnak át a 

forgalomnak Nagyváradtól északra. Következik, hogy a magyar kormány is beleegyezzen 

ebbe. A vám a Bors II.–Nagykereki elnevezést kapná, és az új autósztrádaszakaszok 

megépültéig összeköti majd a metropolisz övezetet a schengeni térség határával autópályán 

keresztül, Nagyszántó mellett. Így, az új határátkelő révén össze lesz kötve az A3-as autópálya 

Bors és Bihar közötti szakasza a magyar autópályával, mely Debrecen felől érkezik (M35), 

illetve a jövőben Szolnok irányából is (M4). Az új vám létesítése érdekében módosítani kell a 

két kormányközi, 2006-ban aláírt szerződést, mely a közúti és a vasúti forgalom ellenőrzésére 

vonatkozik. 
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https://www.maszol.ro/index.php/tarsadalom/129072-erettsegi-2020-ket-teruleten-is-elen-jartak-a-szekelyfoldi-diakok
https://www.erdon.ro/kozelet/helyi-kozelet/uj-hataratkelot-szeretnenek-2964317/
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Nőtt a magyar pedagógusok presztízse 
2020. július 3. – szekelyhon.ro 

Az oktatási minisztérium magyar államtitkárságának képviselői pénteken a Sapientia EMTE 

marosvásárhelyi karának udvarán oklevelet adtak át azoknak a tanároknak, akik a 

szükségállapotban vállalták, hogy a közszolgálati televízió képernyőjén keresztül oktatják a 

végzős diákokat a csatorna Telesuli című műsorában. A marosvásárhelyi díjátadóval egy 

időben zajlott a bukaresti és a kolozsvári záróünnepség is. 

 

Elkezdték a Bethlen-szobor felállítási munkálatait Marosvásárhelyen  
2020. július 4. – maszol.ro 

Elkezdődtek a munkálatok Marosvásárhely főterén, a tervezett Bethlen Gábor-szobor 

felállításának a helyszínén. Erről Facebook-oldalán számolt be Vass Levente parlamenti 

képviselő, a városi RMDSZ-szervezet korábban lemondatott elnöke. Az általa közzétett 

videóban kiemelte, hogy elmúlt 3 évben csapatával rengeteget dolgozott azért, hogy “a szobor 

művészeti koncepicójának kialakulása után elkezdődhessenek az öntési munkálatok és 

remélhetőleg július 31-én Bethlen Gábor 3 méter 20 centiméteres szobra Marosvásárhely 

főterén állhasson”. Vass Levente név szerint említette Kali Istvánt, az RMDSZ helyi 

szervezetének az ideiglenes ügyvezető elnökét és Magyary Elődöt, a szövetség önkormányzati 

frakciójának egykori vezetőjét, akiknek elmondása szerint elévülhetetlen érdemeik vannak 

abban, hogy a szobor köztérre kerülhet. Ez az a két helyi politikus, akiket a Maros megyei 

RMDSZ-szervezet Területi Állandó Tanácsa “nem engedett fel” a tanácsosi lista egyik 

befutónak számító helyére sem.  

 

Pásztor Sándor: Folyamatosan támogattuk a hegyközi beruházásokat 
2020. július 4. – Bihari Napló 

A jelenlegi mandátuma időszaka alatt a Bihar Megyei Tanács magyar vezetése számos 

infrastrukturális beruházással és egyéb támogatással segítette a megye településeit. Az utóbbi 

négy évben fontos tervek valósulhattak meg a Hegyközben is, nyilatkozta Pásztor Sándor, a 

megyei önkormányzat RMDSZ-es elnöke. 

 

Zatykó Gyula: Ma a politikai lojalitás a pedagógusok szelekciós elve 
2020. július 4. – Bihari Napló 

Az oktatás vissza kell kerüljön a szakemberek kezébe, ők kell megtalálják, hogyan lehetne 

felzárkóztatni a gyengébb nagyváradi érettségi eredményeket jobb színvonalra – fejtette ki a 

Bihari Naplónak adott interjújában Zatykó Gyula. A nagyváradi polgármester néppártos 

tanácsadója szerint ez nemzetpolitikai kérdés, mert nem lehet a megmaradásról anélkül 

beszélni, hogy ne térnénk ki az anyanyelvi oktatás színvonalára. 
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https://szekelyhon.ro/aktualis/nott-a-magyar-pedagogusok-presztizse
https://www.maszol.ro/index.php/tarsadalom/129162-elkezdtek-a-bethlen-szobor-felallitasi-munkalatait-marosvasarhelyen
https://www.erdon.ro/kozelet/helyi-kozelet/pasztor-sandor-folyamatosan-tamogattuk-a-hegykozi-beruhazasokat-2967818/
https://www.erdon.ro/kozelet/helyi-kozelet/zatyko-gyula-ma-a-politikai-lojalitas-a-pedagogusok-szelekcios-elve-2967785/
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Ezer Székely Leány Napja: együtt a nehéz időkben is családot, közösséget 
alkotunk 
2020. július 4. – szekelyhon.ro, Erdély Ma 

A kötelező létszámkorlátozás miatt előző évekhez képest idén jóval kevesebb résztvevővel 

tarthatták meg a csíksomlyói hegynyeregben az Ezer Székely Leány Napját szombaton. A 

székely kultúra kiemelkedő ünnepét szentmise, tánc és az elmaradhatatlan közös fotó tette 

emlékezetessé. 

 

Új óvoda épülhet Tusnádfürdőn 
2020. július 5. – szekelyhon.ro 

A magyar kormány Kárpát-medencei Óvodafejlesztési Programja támogatásával épülhet új 

óvoda és napközi Tusnádfürdőn. Épp jókor, a jelenlegi intézmény ugyanis nem felel meg a 

tűzvédelmi előírásoknak, átépítése pedig túl költséges lenne.  

 

Ismét elutasította a bíróság Beke István szabadon bocsátási kérelmét 
2020. július 5. – szekelyhon.ro, Erdély Ma, Krónika 

Másodszor is elutasította a brassói bíróság a terrorizmus vádjával bebörtönzött Beke István 

feltételes szabadon bocsátási kérelmét. Az alapfokú döntés szerint ráadásul legközelebb csak 

jövő év elején nyújthat be újabb kérést. A döntés ellen Beke fellebbezett. 

 

Többnyelvű táblákat helyeznek ki Beszterce városában 
2020. július 5. – maszol.ro 

Többnyelvű táblákat állítanak fel Beszterce városában, a határozattervezetet a helyi tanács 

többhetes lobbi után fogadta el - tájékoztat a Beszterce-Naszód megyei RMDSZ. Beszterce 

városának egyedüli RMDSZ-es tanácsosa, Antal Atilla 2020 áprilisában nyújtotta be azt a 

határozattervezetet, amely szerint a város két fő bejáratánál Beszterce történelmi 

helységneveit tüntették volna fel. "Az április végi tanácsülésen több okból is támadták és 

megkérdőjelezték a határozattervezet jogosságát, így világossá vált, hogy több ellenszavazat 

lesz, mint támogató" - olvasható a szövetség Facebook-oldalán. Antal Attila visszavonta a 

tervezetet azzal az indokkal, hogy azt újra szeretné elemezni. A tervezetet végül módosították, 

és a város bejáratai helyett a többnyelvű feliratok Beszterce történelmi kapuinál kapnak 

helyet.  

 

Galánta Forró Krisztiánt javasolja az MKP élére 
2020. július 3. – Körkép 

Az MKP galántai járási konferenciája pénteken Forró Krisztián Nagyszombat megyei 

képviselőt, korábbi járási elnököt javasolta az MKP élére. Forró az MKP belső 

megreformálásában érdekelt szárny képviselője, menedzser típusú politikus. Berényi József 

az országos elnökségbe kapott jelölést. A Most-Híddal és annak biznisz szárnyával közeli 
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https://szekelyhon.ro/aktualis/ezer-szekely-leany-napja-egyutt-a-nehez-idokben-is-csaladot-kozosseget-alkotunk
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https://szekelyhon.ro/aktualis/ismet-elutasitotta-a-birosag-beke-istvan-szabadon-bocsatasi-kerelmet
https://www.maszol.ro/index.php/tarsadalom/129196-tobbnyelv-tablakat-helyeznek-ki-beszterce-varosaban
https://korkep.sk/cikkek/friss-hirek/2020/07/03/galanta-forro-krisztiant-javasolja-az-mkp-elere/
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kapcsolatban álló Őry Péter pártelnöki esélyei a kongresszus közeledtével egyre inkább 

csökkennek. 

 

Szakadást senki sem akar, de egyre több a név a kalapban: így látják a 
tisztújítást az MKP megyei képviselői 
2020. július 3. – ma7.sk 

Ki lehet az MKP következő elnöke? Hol húzódnak a párton belüli törésvonalak? Milyen 

reformokra van szüksége a pártnak? Hogyan lehet megvalósítani a magyar egységet? MKP-s 

politikusokat kérdezett a ma7.sk a párt júliusi tisztújító közgyűlése előtt. Forró Krisztián, 

Agócs Kőrösi Ildikó, Hájos Zoltán és Csúsz Péter válaszoltak a hírportál kérdéseire. 

 

Dostálék újra nekifutnak: megváltoztatnák a szlovák állampolgársági törvényt 
2020. július 4. – ma7.sk, Körkép 

Három kormánypárti parlamenti képviselő, Ondrej Dostál, Radovan Kazda (mindketten SaS) 

és Ján Benčík (Za ľudí) megváltoztatnák a szlovák állampolgársági törvényt. Javaslatuk 

lényege, hogy a törvény a 2010 előtti szabályozásokat kövesse. Mint ismert, a Fico-kormány - 

válaszul a magyarországi kettős állampolgárság intézményére - ekkor módosította a szlovák 

állampolgársági törvényt úgy, hogy az, aki felveszi egy másik ország állampolgárságát, az 

elveszti a szlovákot. 

 

Akár meglepetést is születhet az MKP kongresszusán 
2020. július 4. – Körkép 

Két hét múlva országos kongresszust tart az MKP Farnadon. Jelen helyzet szerint lehetetlen 

megmondani, milyen eredmény születik, bizonyos folyamatok azonban már látszódnak. Az 

biztos, hogy régen volt ilyen bonyolult az MKP tisztújítása.A jó hír az önálló magyar politika 

jövőjéért aggódóknak az, hogy az MKP-n belül továbbra is erős a túlélési ösztön, a 

megújulásért küzdők tábora. A magyar párt dicséretére szól, hogy míg a Most-Híd vagy az 

Összefogás saját tisztújítását lerendezi egyetlen tanácskozással, addig az MKP esetében ez 

több hétig tartó folyamat. Ami mindenképp jelent valamit. Az MKP-n belül jelenleg több 

tábor küzd egymással. A cél az országos elnöki, országos tanácsi és az országos elnökségi 

posztok megszerzése, lehetőleg minél több szövetségessel. 

 

MKP tisztújítás: Forró vezet Őryvel szemben. Őry már az sem biztos, hogy 
vállalja 
2020. július 5. – Körkép 

Forró Krisztián jelölése a Galántai járási konferencián merült fel elsőként, akit azóta a 

Losonci járás is pártelnöknek javasolt. Az időközben Léván jelölést begyűjtő Berényi József 

vélhetően szintén Forró javára léphet vissza.  Őry Péter elsősorban a Dunaszerdahelyi és a 

Komáromi járásban számíthat támogatásra. Hogy mennyire mérföldkőnek tekinthető a 

mostani tisztújítás, jelzi, hogy a vegyespártra még mindig nagy hatást gyakorló Bugár Béla 

Solymos Lászlóval együtt mindent megtesznek Őry megválasztása érdekében. Ezzel ugyanis 
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újra megnyílna az út a választások előtt már megköttetett paktum előtt, melyet akkor a sajtó 

segítségével az MKP Országos Elnöksége akadályozott meg. Ugyanez a tétje a mostani 

elnökválasztásnak is. Azaz, milyen úton indul el az MKP az új elnök vezetésével. Egy MKP-

Most pártpaktum alapján legyűr-e mindenki mást (Összefogást, Új Egység Mozgalmat, Via 

Novát, párton belüli és azóta a pártból kiutált vegyespárt-kritikusokat), vagy először az 

Összefogással, majd a többi politikai szereplővel kiegyezve hozza-e létre inkább a jövőbeli 

közös magyar politizálás alapjait. 

 

Őry és Sólymos: Tisztújítás után az MKP tárgyalásokba kezd a Most-Híddal 
2020. július 5. – Körkép 

Sólymos László, a Most-Híd elnöke szerint az MKP-val való összefogással véget kell vetni „a 

két párt közti évtizedes bizalmatlanság korszakának” – írja a SITA hírügynökség. Hasonló 

szellemben nyilatkozott a hírügynökségnek Őry Péter, az MKP ügyvivő elnöke is, aki szerint 

„a logika a szélesebb koalíció létrehozását diktálja”. Őry és Sólymos egyetértettek abban, hogy 

az új politikai alakulat – amennyiben létrejön – nagyjából 6 százalék feletti választási 

potenciállal rendelkezhet. Mindketten azzal magyarázták pártjuk sikertelenségét a februári 

választásokon, hogy elaprózódtak a szavazatok a több induló között, és hogy a magyar 

választók egy része szlovák pártra adta a voksát. 

 

A VMSZ 9 mandátummal az új törvényhozásban a negyedik legerősebb frakció 
2020. július 5. – MTI, Magyar Szó  

A Szerb Haladó Párt (SNS) szerezte meg a legtöbb mandátumot a június 21-i parlamenti 

választáson a köztársasági választási bizottság vasárnapi hivatalos és végleges eredményei 

szerint. A végleges eredmények alapján az országos választásokon fölényesen győztes 

jobbközép SNS-nek 188 képviselője lesz a 250 fős belgrádi törvényhozásban. Ez 21-gyel több, 

mint amennyi a kétharmados többséghez szükséges. 

 

Harmadszor járt az Orvosmisszió Muzslyán 
2020. július 4. – Vajdaság MA 

A budapesti Katolikus Karitász Orvosmissziójának tagjai immár harmadik alkalommal 

érkeztek Muzslyára, a különféle szűrővizsgálatoknak az Emmausz Fiúkollégium adott helyet. 

Az anyaországi Katolikus Karitász Orvosmissziója 2017-ben kezdte meg munkáját 

Kárpátalján, azóta Vajdaságba is több alkalommal ellátogattak, Muzslyán immár harmadszor 

végezték tevékenységüket - hallottuk Écsy Gábor atyától, a Katolikus Karitász országos 

igazgatójától. 

 

Zenta: A Pető kurzus szűrései folytatódnak 
2020. július 3. – Pannon RTV, Vajdaság MA 

A Pető kurzus már 5 éve működik sikeresen Vajdaságban. Az utóbbi hetekben is végeztek 

szűréseket, de az intenzív kurzusokat várhatóan csak augusztustól szervezik meg. A 
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https://korkep.sk/cikkek/belfold/2020/07/05/ory-es-solymos-tisztujitas-utan-az-mkp-targyalasokba-kezd-a-most-hiddal/
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https://www.vajma.info/cikk/vajdasag/25323/Harmadszor-jart-az-Orvosmisszio-Muzslyan.html
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Semmelweis Egyetem Pető András Karának kihelyezett foglalkozásaira folyamatosan nagy az 

érdeklődés Vajdaságban, mivel egy hiánypótló gyógymód. Elsősorban a központi 

idegrendszeri betegségekben szenvedő pácienseken segít. A Pető András Kar jóvoltából 

Vajdaság mellett Kárpátalján, Felvidéken, valamint Erdélyben is megszervezték a szűréseket 

és az intenzív kurzusokat az intézet konduktorai. 

 

A határon átnyúló pályázati programokról tartottak kerekasztal megbeszélést 
Ungváron 
2020. július 4. – karpat.in.ua 

A határokon átnyúló együttműködési program által 34 projektet hajtottak végre Kárpátalján 

az elmúlt hat évben. Ungváron azon megyei szervezetek és intézmények részvételével 

tartottak kerekasztal megbeszélést, amelyek ezeknek a projekteknek a megvalósításán 

dolgoznak a Lengyelország-Fehéroroszország-Ukrajna 2014-2020 és a Magyarország-

Szlovákia-Románia-Ukrajna határokon átnyúló együttműködési programok keretében. 

 

Trianon emléktáblát avatott Zápszonyban a KMKSZ 
2020. július 5. – karpat.in.ua 

A Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség Zápszonyi Alapszervezete emléktáblát állította 

Trianon 100. évfordulójára alkalmából. A karantén miatti korlátozások miatt az ünnepség 

szűk körben zajlott. A csendes megemlékezés lezárásaként Sin József,  KMKSZ Beregszászi 

Járási Középszintű Szervezetének elnöke,  Hajgató Tamás, Magyarország Beregszászi 

Konzulátusának konzulja, Tóth Sándor polgármester és  Dávid Menyhért, a KMKSZ 

Zápszonyi Alapszervezetének elnöke leleplezte az emléktáblát, majd a jelenlévők elhelyezték a 

tisztelet koszorúit. 

 

Folyamatosan épül, szépül és megújul a Nagyberegi Középiskola 
2020. július 5. – Kárpátalja 

A nemrégiben 60. születésnapját betöltő Géczi Tihamér már huszonhat éve látja el a 

Nagyberegi Középiskola igazgatói teendőit. A sokak által Öcsi bácsiként ismert tornatanár 

emellett 20 éve járási képviselő, jelenleg is a Beregszászi Járási Tanács Kárpátaljai Magyar 

Kulturális Szövetség (KMKSZ) frakciójának tagja, továbbá az állandó jogi bizottság elnöke 

már a negyedik ciklusban.” A nagyberegi iskola az egyik legrégebbi, komoly hagyományokkal 

rendelkező középfokú tanintézmény az egész megyében, melyeket szeretnénk megőrizni. 

Legjobb tudásommal azóta is igyekszem becsülettel és odaadással végezni a rám bízott 

feladatot, hisz a szüleim is arra tanítottak, hogy ha valamit elvállal az ember, azt művelje 

rendesen, és dolgozzon úgy, hogy értéket hagyjon maga után az utókor számára.” – 

nyilatkozta az igazgató. 
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A Rákóczi-főiskola 2020-as diplomaátadójáról 
2020. július 3. – Kárpátalja 

A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskolán (II. RF KMF) a 2019–2020-as tanév II. 

szemeszterében nappali és levelező tagozaton összesen 1 341 hallgató tanult. Közülük 500-an 

nappali képzésben, 278-an pedig levelező tagozaton folytatták tanulmányaikat. 329-en a 

Rákóczi-főiskola bázisán működő szakgimnázium diákjai voltak. Az Ukrajnában nem 

akkreditált magyarországi képzéseken az elmúlt félévben 234 hallgató tanult. 

 
 

 

 

Elektronikus sajtó 
 

 

Határok nélkül 

2020. július 3. – Kossuth Rádió 

 

204 évvel ezelőtt, ezen a napon született Nagybánya közelében Teleki Blanka. Az erdélyi 

arisztokrata széki gróf Teleki család legismertebb tagja Teleki Mihály, Erdély kancellárja volt, 

de több neves politikust, tudóst adott a hazának a család. Teleki József  volt a Magyar 

Tudományos Akadémia társalapítója, az Akadémiai Könyvtár alapítója, Teleki Sámuel Afrika-

kutató, Teleki Pál földrajztudós, Teleki László író, politikus, csak néhányat sorolva a teljesség 

igénye nélkül a híres Telekiek közül. És Teleki Blanka, aki a magyar nőnevelés egyik úttörője 

volt. 1846-ban magyar tanítási nyelvű leánynevelő intézetet nyitott Pesten, az elsőt, ahol 

szakszerű oktatás folyt.  

 

Csak két évig működött az iskola, a 48-as szabadságharc alatt bezárt, mégis nyomot hagyott a 

magyar neveléstörténetben, mert Teleki Blanka emlékét számtalan iskola, és kollégium őrzi. 

 

Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes újabb  két évre kinevezte Grezsa Istvánt Kárpátalja és 

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye együttműködésének fejlesztéséért valamint a magyar 

kormány Kárpát-medencei óvodafejlesztési programért felelős miniszteri biztossá. Feladata 

változatlanul a szülőföldön való maradás és boldogulás segítése oktatási, kulturális és 

gazdasági eszközök segítségével. 

  

K
á

rp
á

ta
lj

a
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Az erdélyi felsőoktatás története a 16. századig nyúlik vissza, benne a  kolozsvári Babes–

Bolyai Tudományegyetem történetével, amely a leghosszabb egyetemi tradícióval rendelkező 

intézmény a romániai egyetemek között. Ma az ország legnagyobb egyeteme 45000 

hallgatójával és 5000 tanárával. Mintegy 500 magyarul oktató szakember vesz részt a 

tanításban, és több mint 6000 hallgató tanul itt magyarul. Trianon nagy érvágás volt az 

egyetem történetében, de amint azt a számok is mutatják, ma is itt tanul a legtöbb erdélyi 

magyar egyetemista.  

  

A Partiumi Keresztény Egyetem története csak pár tíz évre nyúlik vissza. Magyar tanszéke tíz 

éves, de ezalatt a rövid idő alatt is folyamatosan fejlődött, jelentősen bővítette kínálatát.  

Bartha Krisztinát, a magyar szak egyik alapítóját először a tíz évvel ezelőtti indulásról 

kérdeztük. 

  

Nagyvárad egyik legemblematikusabb épületében 1772-ben három apácával kezdődött meg az 

oktatás az egykori Orsolya zárda épületében. 1948-ban az épületet államosították, de az iskola 

működött tovább. Jelenleg a magyar tannyelvű Ady Endre középiskolának ad otthont. Az 

iskola homlokzatát néhány éve restaurálták, azonban a belső udvar felőli épületrészeket az 

utóbbi negyven évben nem újították fel. A Partium Alapítvány kezdeményezésére elkészült a 

felújítás hatástanulmánya.  

  

Július hatodikától három turnusban indul a Kukkonia Tábor Dióspatonyban, a Kukkonia 

Farmon. Lesz csónakázás az Öreg-Dunán, a gyerekek megismerhetik az ártéri erdők titkait, 

aranyat moshatnak, lisztet őrölnek és kalácsot sütnek, de minden tevékenység hátterében az 

ökotudatos, a környezetet óvó szemlélet áll. Erről Pomichal Krisztián biológus gondoskodik. 

 

 

Határok nélkül 

2020. július 4. – Kossuth Rádió 

 

Újranyitott a Vallásszabadság háza Kolozsváron. Az unitáriusok egykori püspöki palotájából 

kultúr-központtá alakított épület teraszán a Megsebzett Kolozsvár című kötetet mutatták be.  

A Kincses város 1944-es bombázásának krónikája ez, korabeli fotókkal és kortárs 

visszaemlékezésekkel.  

  

„Azok közé a festők közé tartozom, akik csapongnak, engednek az ihlet ás az ötlet 

impulzusainak” – írta magáról a trencséni születésű magyar festőművész, Vajda Júlia, akinek 

https://mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth/?date=2020-07-04_18-01-00&enddate=2020-07-04_18-40-00&ch=mr1
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a művészetére minden csapongás ellenére a finomság, a visszafogottság és az intimitás a 

leginkább jellemző. A gazdag életművet kezelő szentendrei galériatulajdonos, Erdész László 

jóvoltából izgalmas válogatás villantja fel a festőművész életének, alkotói korszakainak 

néhány mozzanatát. A Vajda Júlia-kiállítással egyúttal visszatért az élet a Szlovákiai Magyar 

Kultúra Múzeumába is. A tárlaton Erdész László vezette végig munkatársunkat.  

  

Trianonról a nemzeti összetartozás jegyében című sorozatunk előadója, Szász István Tas, 

Leányfalu egykori háziorvosa, a kolozsvári szülőházban szülei által megalapított és ott 

működő Hitel folyóirat szellemi örököse. Előadássorozatát a Hitel alkotógárdájának és 

későbbi nemzetféltő követőinek gondolataiból állította össze 12 részben. 

  

Vannak emberek, akik a bennük rejlő kreativitást jól ki tudják használni. Ilyen a muzslyai 

Süveg Zsuzsanna, aki egyedi ékszereket készít, mégpedig levegőn száradó, saját recept 

szerinti gyurmából - hobbi szinten. Emellett kézimunkázik, varr, horgol, sőt, régi bútorokat 

kelt új életre. 

  

Eszteró István temesvári nyugalmazott magyartanárnak eddig öt verseskötete jelent meg, a 

legutóbbi, a 2016-ban az Irodalmi Jelen Könyvek sorozatban napvilágot látott 

epigrammagyűjtemény. Most ismét új kötettel jelentkezett: a Kriterion könyvkiadónál jelent 

meg Róma felett az ég újra lángol című könyve, amely az utóbbi kilenc év termését 

tartalmazza. A kötetről kérdeztük Eszteró Istvánt. 

  

  

Öt kontinens 

2020. július 4. – Duna World 

 

A koronavírus járvány a Kanadában élő magyarokat is új kihívások elé állította. Az 

ételkiszállítástól a maszkvarrásig sokféleképpen segítették idős honfitársaikat az elmúlt 

hónapokban a helyi magyar közösségek tagjai. Torontóban a Segítő Kezek szervezet 

másodszor rendezett élelmiszergyűjtést a rászorulók részére a Magyar Házban. 

  

A járványhelyzet az elmúlt hónapokban mindenki életét megváltoztatta. Aki csak tehette, az 

online térbe helyezte át munkája, hivatása, hobbija gyakorlását. A hagyományok éltetői is 

alkalmazkodtak a helyzet adta változásokhoz. Erről és a közeljövő terveiről beszélgetek 

Kelemen Lászlóval, a Hagyományok Háza igazgatójával. 

  

https://mediaklikk.hu/video/ot-kontinens-2020-07-04-i-adas/
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A világjárvány az ausztráliai magyar iskolákban is új helyzetet teremtett. A Körösi Csoma 

Sándor Program ösztöndíjasaként Róth Eszter márciusban utazhatott a világ másik felére, 

akkor, amikor már mindenki hazafelé tartott, hogy a szeretteivel együtt vészelhesse át a 

karantént. Eszter rögtön munkához látott, és a Gold Coast-i Szivárvány Magyar Iskolában 

rögtön megkezdte az online oktatást. 

  

A svédországi magyar egyesületekben mindenki örül, ha megérkezik Ibi, aki sosem egyedül 

jön. Kocsija  csomagtartójában hozza magával "társulatát” is. Ibi ugyanis bábművész, és 

fellépéseivel mindig óriási sikert arat kicsik és nagyok körében. Első előadása óta már öt év 

telt el, azóta lép fel bábjaival rendszeresen, a helyi magyar egyesületek meghívásainak eleget 

téve. 

  

Egy hely Los Angeles közepén, ahol éltetik a magyar kultúrát, nyelvet és művészetet. A 

Hungurian Cultural Alliance, vagy ahogyan Amerikában emlegetik, a Magtár olyan 

programok helyszíne, ahová a fiatal magyarok is szívesen elmennek kikapcsolódni. Közismert 

magyar alkotók, zenészek rendszeresen vendégeskednek itt. Ők is segítenek abban, hogy a 

helyi magyarok közösségé kovácsolódjanak. 

 

 

Kárpát-medence magazinműsor 

2020. július 5. – M1 

 

Édenkert Gyergyóban 

A gyergyói Bányász József a paraszti élet szépségeit és hátulütőit is láttatni akarja. 20 évig 

dolgozott a Katolikus Karitásznak, 5 évvel ezelőtt kezdett gazdálkodásba, hogy bebizonyítsa: a 

természetközeli életmódban rejlik Székelyföld lehetősége. Ahogy ő fogalmaz, „szövetséget 

kötött” a szarvasmarhákkal, tiszteli őket, ahogy a megművelt földet is. A tejükből érlelt sajtot 

készít. Függetlenedni akar a különböző ellátórendszerektől. Feleségével, Emerenciával 

közösen dolgoznak a tejüzemben. 

 

Magyarnak lenni Kárpátalján 

A 11 éves beregszászi László Dániel már több filmet készített. Többen is elismerték a 

munkáját, legutóbb a nemzetpolitikai államtitkárság „Milyen jó, hogy itt vagyunk” 

videópályázatán lett különdíjas. A kisfiú nagyon aktív életet él: kistestvérével sakkozik, 

barantázik, görkorcsolyázik a filmkészítés mellett. A szülőknek fontos, hogy gyerekeik ne a 

négy fal közt nőjenek fel, ez Dani kisfilmjein is látszik: több filmjének témája  hegymászás, 

kirándulás. 

https://mediaklikk.hu/video/karpat-medence-2020-07-05-i-adas-5/
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Biogazdaság Bajmokon 

Cidel Antal gazdasága az anyaország határához közel, Bajmokon található. Biogazdaság, 

állatait, mangalicáit is biotáppal eteti: búzával, árpával, rozzsal, szójával, kukoricával. A 

magokkal is kereskedik. A kilencvenes években, a jugoszláv háborúban kezdte el a 

földművelést, amikor elvesztette a munkáját. Környezettudatos módon élik a 

mindennapjaikat, így nevelik a földjeiket is és ebben a szellemben tartják fent a gyümölcsöst. 

Minden természetes, semmi adalékanyagot nem tesz az állatok takarmányba.  

 

Bánáti hazajáró túra 

Közel százan vágtak neki idén a bánáti pusztának: a rajt az aracs turizmus szálláshelyén van, 

innen indulnak a túrázók Link Lajos, a rendezvény fő támogatója vezetésével. Törökbecsét és 

a festői Tisza-partot, a templomkertet és a Hungária-szobrot csodálják meg. Átvágnak a 

Délvidék legnagyobb szikes taván, a Sóskopón is. A túra végét az aracsi pusztatemplom, az 

Arača jelzi. A régi vármegyeközpont ma magányosan áll, de a nyári napfordulókor megtelik 

élettel: a résztvevők kipróbálhatják az íjászatot és a Délvidéki Lovasszínház színdarabját. 

 

 

 


