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Nyomtatott és online sajtó 
 

 

 

Orbán Viktor: új lendületet kaphatnak a horvát-magyar kapcsolatok 
2020. július 6. – MTI, Híradó, Magyar Nemzet, Magyar Hírlap, PestiSrácok, Origo, 

Demokrata, Hír Tv, Vajdaság MA, karpatalja.ma, Lokál, Baon, Teol, Promenád 

Orbán Viktor gratuláló levelet írt Andrej Plenković horvát miniszterelnöknek, a Horvát 

Demokratikus Közösség (HDZ) elnökének a párt választási győzelméhez; írásában jelezte: 

készen áll a Közép-Európa megerősítését célzó stratégiai párbeszéd folytatására - tájékoztatta 

az MTI-t Havasi Bertalan, a miniszterelnök sajtófőnöke hétfőn. "Bízom abban, hogy a 

kormányalakítást követően új lendületet kap a magyar-horvát kapcsolatok folytatására 

irányuló együttműködésünk - írta Orbán Viktor, aki biztosította horvát hivatali partnerét 

arról, hogy a magyar kormány elkötelezett Európa biztonságának, versenyképességének 

megőrzése iránt, és készen áll a Közép-Európa további megerősítését célzó stratégiai 

párbeszéd folytatására. "Meggyőződésem, hogy kormányaink szoros együttműködése 

hatékonyabbá teszi a koronavírus-járvány elleni védekezésünket, és a gazdaságaink 

újraindításához is segítségül szolgál" - fogalmazott levelében a magyar kormányfő. 

 

Potápi: a sikeres nemzetpolitika letéteményesei a fiatalok 
2020. július 6. – MTI, Híradó, Magyar Hírlap, Magyar Nemzet, Mandiner, Origo, Hír Tv 

A koronavírus-járvány okozta helyzetből a magyarság megerősödve került ki - hangoztatta a 

Miniszterelnökség nemzetpolitikai államtitkára hétfőn Sátoraljaújhelyen. Potápi Árpád János 

a Rákóczi Szövetség Kárpát-medencei Középiskolások Táborának megnyitóján hangsúlyozta: 

továbbra is szeretnének sikeres nemzetpolitikát folytatni. Ehhez fiatalok kellenek, hiszen 

minden politika értelmét veszti, ha nincs mögötte utánpótlás - tette hozzá. Kiemelte: a 

nemzeti összetartozás és az erős magyar közösségek évének tervezett programjait a 

koronavírus-járvány jelentősen átírta. Arra hívta fel a figyelmet, hogy a karantén 

következtében ugyanakkor a kapcsolatok ápolásának új lehetőségei nyíltak meg, és így "meg 

tudtuk erősíteni közösségeinket, szervezeteinket". "Mondhatjuk azt is, hogy az egész 

helyzetből a magyarság megerősödve került ki" - közölte az államtitkár. Reményét fejezte ki, 

hogy a jövőben az új lehetőségeket is kihasználva változatlanul sikeres nemzetpolitikát lehet 

építeni. Arra bátorította a tábor résztvevőit, hogy maguk is vállaljanak szerepet ebben a 

folyamatban. Reméli - mondta a nemzetpolitikai államtitkár -, hogy "a Rákóczi-táborok lakói 

magyarságélménnyel és magyarságtudattal megerősödve, erős hazaszeretettel felvértezve 

térnek vissza lakóhelyükre", és a nyár további részében is lesz lehetőségük hasonló 

kikapcsolódásra. 
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https://pestisracok.hu/orban-viktor-uj-lenduletet-kaphatnak-a-horvat-magyar-kapcsolatok/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=orban-viktor-uj-lenduletet-kaphatnak-a-horvat-magyar-kapcsolatok
https://mandiner.hu/cikk/20200706_potapi_a_sikeres_nemzetpolitika_letetemenyesei_a_fiatalok
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„Érezzük az anyaország támogatását” 
2020. július 7. – Magyar Nemzet – Kottász Zoltán 

A vasárnapi horvátországi választásokat követően Jankovics Róbert, a Horvátországi 

Magyarok Demokratikus Közösségének (HMDK) az elnöke fogja képviselni a mintegy 15 

ezres magyar kisebbséget a zágrábi parlamentben, amelyben egy garantált hely jut a 

magyaroknak. Jankovics Róbertet az új kormány várható összetételéről, a koronavírus-

járvány utáni teen¬dőkről és a magyar kisebbség helyzetéről kérdezte a Magyar Nemzet. 

„Olyan támogatást kaptunk az itteni magyar közösségtől, amelyet korábban egyetlen más 

jelölt sem. Másrészt a várhatóan gyors kormányalakítási folyamat lehetővé teszi, hogy 

Horvátországnak továbbra is jobbközép kormánya legyen, és a HMDK-nak kulcsfontosságú 

szerepe legyen az új kormány megalakulásában.” – nyilatkozta a politikus. 

 

Duray Miklós: „A felvidéki magyarok képesek magukat megvédeni civil 
eszközökkel is” 
2020. július 7. – Felvidék Ma 

Bár a Szövetség a Közös Célokért egyesületet sokan és sokszor megpróbálták felszámolni, a 

megalakulása óta eltelt közel két évtized mégis azt bizonyítja: szükség van rá, illetve az ehhez 

hasonló kezdeményezésekre. Az alapító Duray Miklóssal készült interjú arra tesz kísérletet, 

hogy megpróbáljuk megérteni azt a szellemi és erkölcsi nyomvonalat, amelyet az egyik alapító 

kijelölt a SZAKC részére. Emellett rávilágít a felvidéki magyar közélet szétesésének legfőbb 

okára, amelynek gyökere 30 évre nyúlik vissza, és megpróbál rámutatni: a megoldás kulcsa a 

kezünkben van. 

 

Jelöltállítás: lecseréli a jelenlegi marosvásárhelyi tanácsosait az RMDSZ 
2020. július 6. – maszol.ro, transindex.ro, Erdély Ma, szekelyhon.ro, Krónika 

Az RMDSZ Szövetségi Elnöksége (SZE) hétfői ülésén döntött a marosvásárhelyi 

tanácsosjelöltek listájáról, amelyen a jelenlegi RMDSZ-es önkormányzati képviselők közül 

senkinek a neve sem szerepel a befutónak tartott első tíz helyen.  Az RMDSZ Maros megyei 

szervezetének Területi Állandó Tanácsa (TÁT) korábban felülírta a helyi választmány által 

javasolt listát. A TÁT által rangsorolt jelöltlistát is egy helyen módosította az RMDSZ 

Szövetségi Elnöksége. A SZE úgy döntött, hogy az idei helyhatósági választásokon az RMDSZ 

teljesen megújult listával vág neki Marosvásárhelyen. Az előzőleg rangsorolt jelöltlista befutó 

helyeiről kikerült Csiki Zsolt jelenlegi frakcióvezető, és helyette Iszlai Tamás építészmérnök 

került be a lista kilencedik helyére. Az RMDSZ Soós Zoltán független polgármester-jelöltet 

támogatja a választásokon. 
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https://magyarnemzet.hu/kulfold/erezzuk-az-anyaorszag-tamogatasat-8343795/
https://felvidek.ma/2020/07/duray-miklos-a-felvideki-magyarok-kepesek-magukat-megvedeni-civil-eszkozokkel-is/
https://felvidek.ma/2020/07/duray-miklos-a-felvideki-magyarok-kepesek-magukat-megvedeni-civil-eszkozokkel-is/
https://www.maszol.ro/index.php/belfold/129229-jeloltallitas-lecsereli-a-jelenlegi-marosvasarhelyi-tanacsosait-az-rmdsz
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RMDSZ-es jelöltállítás: függőben maradt a Hargita megyei tanácselnökjelölt 
személye  
2020. július 6. – maszol.ro 

Július 19-én zárul le az RMDSZ-ben a helyhatósági választásokat megelőző jelöltállítás 

folyamata. Ezt a határidőt szabta meg hétfői ülésén a járvány miatt nehézségekbe ütköző 

területi szervezeteknek a Szövetségi Elnökség és a Szövetségi Állandó Tanács. Az előbbi 

testületnek kellett volna határoznia arról, hogy ki lesz a tanácselnökjelölt Hargita megyében, 

de a döntést visszautalta a Hargita Megyei Egyeztető Tanácshoz.  

 

A leváltott alpolgármesternek kedvező döntés született 
2020. július 6. – szekelyhon.ro, transindex.ro, Krónika 

Makkai Gergely volt marosvásárhelyi alpolgármester számára kedvező döntést hozott a 

Maros Megyei Törvényszék, semmisnek nyilvánítva a leváltásáról szóló helyi tanácsi 

határozatot. A városi tanácsot védő Peti András, aki maga is helyi tanácsos, a Székelyhonnak 

elmondta, meglepődött a döntésen, de még nem közölték ki az indokokat, így nem tudja 

pontosan, hogy mire alapozták ezt a döntést. Feltételezi, úgy értékelték, hogy a polgármester 

beosztottja az alpolgármester, ezért csak ő és nem a helyi tanács mondathatja le. Holott a 

helyi tanácsosok választották meg, ezért ha elégedetlenek a munkájával, vissza is vonhatják a 

megbízatását. 

 

Csak előnyösebb helyzetbe kerülne a választási versenyben a kormánybuktatást 
ígérő PSD 
2020. július 6. – Krónika 

Marcel Ciolacu, a PSD ügyvivő elnöke vasárnap este bejelentette: pártja bizalmatlansági 

indítvány benyújtására készül, amely „száz százalékos eséllyel célba fog érni”. Ciolacu az 

Antena 3 hírtelevíziónak adott interjúban elmondta: Şerban Nicolae szenátor már el is 

készítette az indítvány szövegvázlatát, és már 204 támogató aláírás is összegyűlt hozzá. 

Elegendő szavazatunk lesz ahhoz, hogy ez a bizalmatlansági indítvány átmenjen. A 

frakcióvezetők zöme azt akarja, hogy az indítvány átmenjen” – idézte a PSD ügyvivő elnökét 

az Agerpres. „Marcel Ciolacu bizalmatlansági indítvánnyal kapcsolatos terve abban az 

értelemben nemcsak üres fenyegetés, hogy a szociáldemokratáknak összejöhet a parlamenti 

többség a szavazás során, tehát megbuktathatják a kormányt. Más kérdés, hogy a decemberi 

parlamenti választások előtt nem akarják átvenni a kormányzást, ezzel a lépéssel csupán a 

választási versenyben szeretnének előnyösebb pozícióra szert tenni” – mondta el a Krónika 

megkeresésére Illyés Gergely politológus, a Nemzetpolitikai Kutatóintézet munkatársa. 

 

5000 lejre bírságolták meg a Román Labdarúgó Szövetséget a szurkolók 
magyarellenes rigmusai miatt  
2020. július 6. – transindex.ro, Erdély Ma, szekelyhon.ro 

A Mikó Imre Jogvédelmi Szolgálat feljelentése alapján az Országos Diszkriminációellenes 

Tanács 5000 lejre bírságolta meg a Román Labdarúgó Szövetséget (FRF), a 2019. október 14-
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https://www.maszol.ro/index.php/belfold/129238-rmdsz-es-jeloltallitas-fugg-ben-maradt-a-hargita-megyei-tanacselnokjelolt-szemelye
https://www.maszol.ro/index.php/belfold/129238-rmdsz-es-jeloltallitas-fugg-ben-maradt-a-hargita-megyei-tanacselnokjelolt-szemelye
https://szekelyhon.ro/aktualis/a-levaltott-alpolgarmesternek-kedvezo-dontes-szuletett
https://kronikaonline.ro/belfold/csak-elonyosebb-helyzetbe-kerulne-a-valasztasi-versenyben-a-kormanybuktatast-igero-psd
https://kronikaonline.ro/belfold/csak-elonyosebb-helyzetbe-kerulne-a-valasztasi-versenyben-a-kormanybuktatast-igero-psd
https://itthon.transindex.ro/?hir=60563&5000_lejre_birsagoltak_meg_a_roman_labdarugo_szovetseget_a_szurkolok_magyarellenes_rigmusai_miatt
https://itthon.transindex.ro/?hir=60563&5000_lejre_birsagoltak_meg_a_roman_labdarugo_szovetseget_a_szurkolok_magyarellenes_rigmusai_miatt


 

 

 

Napi Nemzetpolitikai Sajtószemle – 2020. július 7. 
4 

én lezajlott Románia – Észak-Írország U21-es válogatott mérkőzésén elhangzottak miatt - 

tájékoztat a jogvédelmi szolgálat közleménye. A szolgálat azért tett feljelentést a Román 

Labdarúgó Szövetség ellen, mert a Voluntariban található Anghel Iordănescu Arénában 

megtartott mérkőzésen a nemzeti tizenegy szurkolói hosszú perceken át skandálták a „kifele 

az országból a magyarokkal” (afară, afară cu ungurii din țară) rigmusokat.  

 

Novák Csaba Zoltán: a koherencia a legnagyobb hiánycikk a román oktatásban 
2020. július 6. – maszol.ro 

A román oktatás alapvetően jó irányba halad, viszont az állandó politikai fluktuáció miatt 

hiányzik a koherencia, az óhatatlanul szükségessé váló korrekciókat sem végzik el – véli 

Novák Csaba Zoltán szenátor, a felsőház oktatási bizottságának tagja, aki nem utolsó sorban 

szülői minőségében értékelte a képességvizsga és az érettségi eredményeit.  

 

Itt tart most magyar nyelvű szociológus- és szociálismunkás-képzés Kolozsváron 
– interjú  
2020. július 6. – maszol.ro 

A napokban lezajlott tisztújítás eredményeként László Éva váltotta a dékánhelyettesé 

kinevezett Veres Valért a kolozsvári BBTE Magyar Szociológia és Szociális Munka Intézetének 

igazgatói tisztségében. Az új intézetvezetőt a Szociológia és Szociálismunkás-képző Karon 

zajló magyar nyelvű oktatásról és kutatásról, az előtte álló kihívásokról és a közelgő 

felvételiről kérdezték. 

 

Az OĽaNO jelöli az elöljárókat, az MKP-s javaslatok nem mentek át 
2020. július 7. – Új Szó, Körkép, bumm.sk 

A járási hivatalok elöljárói tisztségére pályázó személyekről a nyilvánosság is elmondhatja a 

véleményét. A jelölteket az OĽaNO választotta ki, ennek ellenére a közszféra 

politikamentesítését szeretnék elérni. Az MKP jelöltjeit kikosarazták. Cseh Péter, az OĽaNO 

egyik magyar képviselője részt vett a választóbizottság munkájában. Elmondta, az MKP-tól és 

az Összefogástól is érkeztek javaslatok, de a Hídhoz kötődő személyek is jelentkeztek a 

tisztségekre, ahogy a jelenlegi kormánypártok környezetéből is kaptak ajánlásokat. 

 

Magyar Fórum: nem a területi autonómiára 
2020. július 7. – Új Szó 

A Magyar Fórum hétvégi közgyűlésén megválasztották a párt új elnökségét. A párt elnöke 

Simon Zsolt, alelnökei Gál Zsolt és Mikolai Attila lettek. Döntés született arról, hogy a párt 

megkezdi Szlovákia déli járásaiban járási pártstruktúráinak a kiépítését. A Magyar Fórum 

nem kérdőjelezi meg Szlovákia államhatárait, és nem törekszik magyar területi autonómia 

létrehozására, ezzel szemben határozottan támogatja a kulturális és oktatási autonómia 

létrehozását. A területi autonómia helyett a közigazgatási (megyei, járási) határok 

megváltoztatását, az önkormányzatok finanszírozásának és jogköreinek reformját, a 
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https://www.maszol.ro/index.php/tarsadalom/129247-novak-csaba-zoltan-a-koherencia-a-legnagyobb-hianycikk-a-roman-oktatasban
https://www.maszol.ro/index.php/tarsadalom/129251-itt-tart-most-magyar-nyelv-szociologus-es-szocialismunkas-kepzes-kolozsvaron-interju
https://www.maszol.ro/index.php/tarsadalom/129251-itt-tart-most-magyar-nyelv-szociologus-es-szocialismunkas-kepzes-kolozsvaron-interju
https://ujszo.com/kozelet/az-olano-jeloli-az-eloljarokat-az-mkp-s-javaslatok-nem-mentek-at
https://ujszo.com/kozelet/magyar-forum-nem-a-teruleti-autonomiara
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tengerszint feletti magasság szerinti hátrányos pénzosztás eltörlését, a regionális 

fejlesztésekre, közlekedési infrastruktúrára szánt anyagi eszközök igazságosabb elosztását 

pártolja. 

 

Állampolgársági törvény: A külügyminisztérium nem állítaná vissza a 2010 előtti 
állapotot 
2020. július 7. – Körkép, ma7.sk 

Az SaS-es kézben lévő külügyminisztérium az állampolgársági törvény közelgő módosítása 

kapcsán ragaszkodik a kormányprogramba foglaltakhoz, vagyis csak azoknak tennék lehetővé 

egy másik ország állampolgárságának felvételét, akik hosszabb ideje ott élnek. A külügy 

szerint nincs ok úgy változtatni meg a törvényt, hogy szlovák állampolgárok etnikai alapon 

folyamodjanak egy másik ország állampolgárságáért. A megfogalmazás egyértelműen a 

magyarokra utal. Az OĽANO vezette belügyminisztérium a kormányprogramnak megfelelően 

készíti elő a törvénymódosítást, amelyhez három koalíciós képviselő (Ondrej Dostál, Radovan 

Kazda az SaS-ből és Ján Benčík a Za ľudíból) megjegyzéseket fogalmazott meg. A három 

képviselő javaslata visszaállítaná a 2010 előtti státuszt. 

 

Újraindult az egyszerűsített honosítási kérelmek átvétele 
2020. július 6. – Magyar Szó, Pannon RTV 

Hétfőn Magyarország Szabadkai Főkonzulátusán újraindult az egyszerűsített honosítási 

kérelmek átvétele, mondta el telefonos megkeresésünkre Csallóközi Eszter főkonzul. A 

külképviseleten a járványügyi helyzetre való tekintettel több óvintézkedést is bevezettek, 

amelyeket az ügyfeleknek be kell tartaniuk. „Első szempontunk az ügyfeleink és a kollégáink 

biztonsága. Ezért a járvány alatt igyekszünk minden biztonsági feltételnek szigorúan 

megfelelni. Az ügyfeleknek, akik hozzánk jönnek, kötelező maszkot viselniük. Továbbá 

kézfertőtlenítőket helyeztünk ki a konzuli helyiségekben.” 

 

Intenzív szerb nyelvi tanfolyam középiskolások részére a Magyar nemzeti 
Tanács jóvoltából 
2020. július 6. – Vajdaság MA, Pannon RTV, Magyar Szó 

A Magyar Nemzeti Tanács 2012 óta szervezi meg az ösztöndíj program keretein belül a 

középiskolás, végzős diákok számára a nyári szerb nyelvi felzárkóztató kurzust. A kurzus célja 

minden évben az, hogy az egyetemre vagy főiskolára induló diákoknak segítséget és alapot 

nyújtsanak a szerb nyelv területén, ezáltal pedig arra szeretnék ösztönözni őket, hogy 

Szerbiában tanuljanak tovább. Az idei tanfolyam hivatalosan ma vette kezdetét 

Magyarkanizsán. Jerasz Anikó, a Magyar Nemzeti Tanács Végrehajtó Bizottságának elnöke a 

helyszínen elmondta, 149 vajdasági középiskolás diák jelentkezett a kurzusra. 
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https://korkep.sk/cikkek/belfold/2020/07/06/allampolgarsagi-torveny-a-kulugyminiszterium-nem-allitana-vissza-a-2010-elotti-allapotot/
https://korkep.sk/cikkek/belfold/2020/07/06/allampolgarsagi-torveny-a-kulugyminiszterium-nem-allitana-vissza-a-2010-elotti-allapotot/
https://www.magyarszo.rs/hu/4343/vajdasag_szabadka/222676/%C3%9Ajraindult-az-egyszer%C5%B1s%C3%ADtett-honos%C3%ADt%C3%A1si-k%C3%A9relmek-%C3%A1tv%C3%A9tele.htm
https://www.vajma.info/cikk/vajdasag/25327/Intenziv-szerb-nyelvi-tanfolyam-kozepiskolasok-reszere-a-Magyar-nemzeti-Tanacs-jovoltabol.html
https://www.vajma.info/cikk/vajdasag/25327/Intenziv-szerb-nyelvi-tanfolyam-kozepiskolasok-reszere-a-Magyar-nemzeti-Tanacs-jovoltabol.html
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Kezdetét vette az Apáczai Nyári Akadémia 
2020. július 6. – Vajdaság MA, Pannon RTV 

Négy szakcsoportban zajlik a munka a 20. Apáczai Nyári Akadémián, Újvidéken. A 

koronavírus okozta helyzet ellenére óriási érdeklődés övezi az idei jubileumi továbbképzést. 

Két évtized kitartó munkája áll a szervező, a Vajdasági Magyar Pedagógusok Egyesülete 

mögött. Az elmúlt években több száz előadó és tanár próbált választ keresni az oktatás és a 

neveléstudomány időszerű kérdéseire. Az Apáczai Nyári Akadémia nem csupán egy 

tanárképzési program, hangzott el a megnyitón. A diákok egyéni fejlődésének útját egyengető 

oktatók új ismeretek elsajátításáért jönnek, de fontos szerepet játszik a csapat, a 

kapcsolatépítés és a szórakozás is. 

 

Trianoni emléktáblát avatott Zápszonyban a KMKSZ 
2020. július 6. – karpat.in.ua, Kárpátalja 

Egy hónapos késéssel, de végül sikeresen átadásra került a trianoni békediktátum 100. 

évfordulójára, valamint a nemzeti összetartozás napjának méltatására készült emléktábla a 

zápszonyi emlékparkban, melyet a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség (KMKSZ) 

Zápszonyi Alapszervezete állíttatott. Az avató eseményen többek között tiszteletét tette 

Hajgató Tamás beregszászi konzul, Sin József, a KMKSZ Beregszászi Járási Középszintű 

Szervezetének elnöke, Molnár László, a KMKSZ kulturális titkára, Dávid Menyhért, a KMKSZ 

Zápszonyi Alapszervezetének elnöke, Orosz Zsolt, a község lelkésze, valamint Tóth Sándor, a 

Kaszonyi kistérség elöljárója. 

 

A Nagyberegi Középiskola múltja, jelene és tervei 
2020. július 6. – karpat.in.ua 

A Nagyberegi Középiskola igazgatói teendőit a nemrégiben 60. születésnapját betöltő – sokak 

által Öcsi bácsiként ismert tornatanár – Géczi Tihamér már huszonhat éve látja el. Igazgatói 

tisztsége mellett 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” – nyilatkozta Géczi Tihamér.  

 

Július 16-án ül össze a Kárpátaljai Megyei Tanács 
2020. július 6. – karpatalja.ma 

Aláírta Mihajlo Rivisz, a Kárpátaljai Megyei Tanács elnöke a tizennyolcadik plenáris ülésének 

összehívásáról szóló rendeletet – adta hírül a zakarpattya.net.ua hírportál július 6-án. A 

találkozót július 16-án 11 órakor tartják meg Ungváron, a megyei tanács üléstermében. Az 

ülésen megvitatandó kérdések felett július 6–13. között döntenek. 
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https://karpataljalap.net/2020/07/06/trianoni-emlektablat-avatott-zapszonyban-kmksz
http://life.karpat.in.ua/?p=20764&lang=hu
http://www.karpatalja.ma/karpatalja/kozelet/julius-16-an-ul-ossze-a-karpataljai-megyei-tanacs/

