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Nyomtatott és online sajtó 
 

Áder János kemény hangnemben fordult az ukrán és a román elnökhöz a 
folyószennyezések miatt 
2020. július 7. – MTI, Híradó, Magyar Hírlap, Origo, Krónika, maszol.ro 

Levélben fordult Áder János államfő Volodimir Zelenszkij ukrán, valamint Klaus Johannis 

román elnökhöz a Tiszán és a Szamoson át Magyarországra érkező nagy mennyiségű hulladék 

miatt. Áder János azt kérte a Magyarországgal szomszédos országok államfőitől, vessék latba 

befolyásukat a szennyezés megállítása érdekében. A levelekben – amelyek kedden kerültek fel 

a Köztársasági Elnöki Hivatal honlapjára – az szerepel: az elmúlt időszak áradásai az ígéretek 

ellenére ismét nagy mennyiségű műanyag palackot és más hulladékot sodortak át 

Magyarországra, amely jelenleg járványügyi szempontból is veszélyes, emellett mind a 

halászatot, mind a turizmust akadályozza, az élővilágra is súlyos hatással van és visszataszító 

is. Az államfő mindkét elnöknek címezve megjegyezte: a magyar kormány több alkalommal 

kérte már a szomszédos országok hatóságainak segítségét, de azt részükről az együttműködés 

hangoztatásán túl kevés érdemi intézkedés és még kevesebb javulás követte. 

 

Potápi: több mint 2,2 milliárd forintos támogatás a külhoni magyar 
közösségeknek 
2020. július 7. – MTI, Híradó, Origo, Mandiner, Magyar Nemzet, Magyar Hírlap, Hír Tv, 

ma7.sk, Felvidék.ma, karpat.in.ua, karpatalja.ma, Erdély.ma, Pannon RTV 

Több mint 2,2 milliárd forintos támogatásban részesülnek a Kárpát-medencében és a 

diaszpórában élő magyar közösségek, valamint a nemzetpolitikai célokat megvalósító 

anyaországi tömörülések - jelentette be a Miniszterelnökség nemzetpolitikai államtitkára 

kedden Budapesten, sajtótájékoztatón. Potápi Árpád János jelezte: a koronavírus-járvány 

miatt a tavaszi-nyári rendezvényeknek nem tudtak támogatást megítélni. Reményét fejezte 

ki, hogy az év második felében az akadályok elhárulnak, és a határok is megnyílnak. A 

támogatási keretre 2019 decemberében kiírt négy pályázat eredményét ismertetve elmondta: 

másfél milliárd forinttal segítik a külhoni magyar oktatást és kultúrát, amiből egymilliárdot 

központi felhíváson, félmilliárdot négy regionális pályázaton keresztül osztanak ki. A 

központi pályázatra 2244 kérelem érkezett, amiből 655 nyert el támogatást. A regionális 

felhívásokra 1504 pályázat érkezett, ebből 691 kap forrást. 

 

Megszavazta a szenátus a helyhatósági választások szeptember 27-ei kiírásáról 
szóló törvénytervezetet 
2020. július 7. – MTI, Krónika, Erdély Ma, transindex.ro, maszol.ro, Nyugati Jelen, Bihari 

Napló, szekelyhon.ro 

Megszavazta a román szenátus kedden az RMDSZ által beterjesztett törvénytervezetet, amely 

szeptember 27-ére tűzi ki a helyhatósági választásokat. omániában júniusban kellett volna 

önkormányzati választásokat tartani, azonban a koronavírus-járvány miatt nem rendezték 
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meg. Hosszas alkotmányossági viták és politikai csatározások után végül az önkormányzati 

tisztségviselők megbízatásának lejárta előtt néhány nappal lépett hatályba a törvény, amely 

november elsejéig meghosszabbítja mandátumukat. A jogszabály a parlamentre bízta, hogy 

sarkalatos törvényben határozza meg a voksolás időpontját. Erről két azonos témájú 

törvénytervezet került a szenátus elé, amelynek baloldali többsége kedden nem a jobbközép 

kisebbségi kormány, hanem az RMDSZ tervezetét fogadta el. 

 

Felmérés: a legtöbb európai kisebbség nem kap megfelelő anyanyelvi 
tájékoztatást a járványról 
2020. július 7. – MTI, Krónika, transindex.ro, Nyugati Jelen, maszol.ro 

A legtöbb európai kisebbség nem kap megfelelő anyanyelvi tájékoztatást a koronavírusról – 

derült ki abból a március és június között készült felmérésből, amely 25 európai ország 43 

nemzeti kisebbségének és nyelvi csoportjának válaszait tartalmazza. A felmérést Vincze 

Loránt, az RMDSZ európai parlamenti képviselője, az Európai Nemzetiségek Föderatív 

Uniójának (FUEN) elnöke kezdeményezte. A felmérésben azt vizsgálták, hogy a járvánnyal 

kapcsolatos általános intézkedésekről, a járványügyi tudnivalókról volt-e kisebbségi 

nyelveken tájékoztatás, működik-e segélyvonal kisebbségi nyelven, illetve milyen mértékben 

megoldott a távoktatás anyanyelven. Az Európai Parlament kisebbségi frakcióközi 

csoportjának és a FUEN tagszervezeteinek hozzájárulásával véglegesített jelentésben több 

ajánlást fogalmaztak meg. 

 

Forró Krisztián: Az a cél, hogy a felvidéki magyarság végre otthon érezhesse 
magát a szülőföldjén 
2020. július 7. – ma7.sk 

Zajlik az MKP tisztújítása, a Nézőpont stúdiójában az elnökjelöltek közül az elmúlt napokban 

már megszólalt Őry Péter és Berényi József. A mai adásban Forró Krisztián, Nagyszombat 

megyei képviselő beszél terveiről, az MKP következő elnökére váró kihívásokról. Hogyan 

találhat vissza a tíz éve parlamenten kívüli magyar párt a pozsonyi törvényhozásba? Mi 

motiválja, hogy szembenézzen a már-már megoldhatatlannak látszó feladattal? 

 

„Magyarveszély”: reformok helyett félelmek 
2020. július 7. – Krónika 

Öt évvel a kommunista diktatúrák bukása után a CIA is dokumentálta Bukarest 

Magyarországgal kapcsolatos félelmeit. Barabás T. János, a budapesti Külügyi és 

Külgazdasági Intézet vezető elemzője a Krónikának elmondta, mára e kérdésben a lényeg 

nem, csak a politikai technika változott a román hatalom részéről. Beszélt arról is, hogy 

Románia az állam megreformálása helyett az erőszakszervezeteket erősíti. 
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Megbírságolták Marius Pașcant és Octavian Hoandrát magyarellenesség miatt 
2020. július 7. – Krónika, Erdély Ma, transindex.ro 

Megbírságolta az Országos Diszkriminációellenes Tanács Marius Pașcant és Octavian 

Hoandrát magyarellenes kijelentéseikért a Mikó Imre Jogvédelmi Szolgálat feljelentése 

alapján – közölte a jogvédelmi szolgálat. Az Országos Diszkriminációellenes Tanács fejenként 

kétezer lejre bírságolta Cozmin Gușă meghívottait, mivel a Realitatea televízió Románia 2019 

című műsorának tavaly március 7-i adásában több meghívott is magyarellenes kijelentéseket 

tett. Közülük ketten, a szélsőségesen magyarellenes Marius Pașcan parlamenti képviselő és 

Octavian Hoandră televíziós személyiség kapott bírságot. 

 

 

Nehezményezi Dan Tanasă, hogy a tusnádfürdői polgármester az önkormányzat 
pénzéből fizetett ki egy büntetést  
2020. július 7. – transindex.ro 

Nehezményezi Dan Tanasă, hogy a tusnádfürdői polgármester az önkormányzat pénzéből 

fizetett ki egy büntetést 2020. július 07. 11:01, utolsó frissítés: 11:01 AHargita Megyei 

Törvényszék még 2018 februárjában fogadta el Dan Tanasă és az általa vezetett Méltósággal 

Európában Egyesület (ADEC) kérését, hogy a törvény erejével távolítsák el a tusnádfürdői 

városháza homlokzatáról a polgármesteri hivatalnak otthont adó épület magyar 

(VÁROSHÁZA) és angol (TOWNHALL) nyelvű megnevezéseit. Emellett a bíróság a 

továbbiakban arra kötelezte Albert Tibor polgármestert, hogy fizessen ki 1050 lej ügyvédi 

költséget, illetve bélyegilletéket is. Tanasă a honlapján számolt be arról, hogy a tusnádfürdői 

polgármester az elmúlt napokban kifizette a bíróság által kirótt összeget, de „sajnálatos 

módon” az önkormányzat kasszájából és nem a saját zsebéből. 

 

Felbontotta a megyei tanács a Kultúrpalota felújítási munkálataira vonatkozó 
szerződést 
2020. július 7. – transindex.ro 

Amarosvásárhelyi Kultúrpalota felújítását végző cég jelentős késést halmozott fel a 

munkálatok kivitelezésében, ezért többszöri figyelmeztetést követően a Maros Megyei Tanács 

úgy határozott, hogy 2020. július 6-tól felbontja a kivitelezési szerződést. A cégnek 20 napon 

belül el kell hagynia a munkatelepet - írja Transindexhez eljuttatott sajtóközleményében a 

Maros Megyei Tanács Sajtóirodája.  

 

AEP: legkésőbb július 29-én el kell kezdődnie a választási időszaknak  
2020. július 7. – maszol.ro 

Amennyiben a parlament szeptember 27-ét jelöli meg az önkormányzati választások 

dátumaként, legkésőbb július 29-én elkezdődik a választási időszak, augusztus 2-án pedig 

meg kell alakítani a Központi Választási Bizottságot (BEC) – jelentette be kedden az Állandó 

Választási Hatóság (AEP). Az AEP szerint a választási kampány augusztus 28-án kezdődik 

majd, és a választásokat megelőző napon, azaz szeptember 26-án reggel 7 órakor ér véget.  
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Kezdődik a felvételi a Sapientia EMTE Marosvásárhelyi Karán  
2020. július 7. – maszol.ro 

A Sapientia EMTE Marosvásárhelyi Kara a 2020/2021-es egyetemi tanévre az újonnan 

induló erdőmérnöki szakkal immár tizenhárom alapképzésen összesen 565, a négy mesterin 

pedig 105 helyet hirdet – emlékeztetett kedden az intézmény. Az alapképzésekre 2020. július 

8-19. között, a mesterképzésekre 2020. július 8-25. között iratkozhatnak a felvételizők online 

és díjmentesen, a Sapientia EMTE felvételi beiratkozási platformján keresztül, a 

beiratkozáshoz szükséges adatok és dokumentumok feltöltésével. Az online platform a 

beiratkozási időszak kezdetétől, 2020. július 8-tól lesz elérhető, és mobilkészülékről is 

használható lesz. 

 

Közigazgatási képzés a BBTE-n: „Aki hozzánk iratkozik, nem tömegoktatásban 
részesül” 
2020. július 7. – maszol.ro 

Áttörést jelentetett 2018-ban a romániai magyar felsőoktatásban a magyar nyelvű 

közigazgatási képzés beindítása a kolozsvári BBTE Politika-, Közigazgatás- és 

Kommunikációtudományi Karán. Az elmúlt két év tapasztalatairól, a kihívásokról és a 

közelgő felvételiről Balogh Márton egyetemi docenst, a Közigazgatás-tudományi Intézet 

magyar tagozatának vezetőjét kérdezték. 

 

Két héten belül eljut a magyar határig az észak-erdélyi autópálya  
2020. július 7. – maszol.ro 

Az észak-erdélyi (A3) sztráda és a magyarországi M4-es autópálya csatlakoztatásától is 

tárgyalt hétfőn egy romániai és egy magyarországi munkacsoport, majd meglátogatták a 

nagykereki (Magyarország) határátkelőt. A magyar küldöttséget Thoroczkay Zsolt, az 

Innovációs és Technológiai Minisztérium Közúti Infrastruktúra Fejlesztési Főosztályának 

főosztályvezetője, a román delegációt Ovidiu Marian Barbier, Közúti Infrastruktúrát Kezelő 

Országos Társaság (CNAIR) helyettes főigazgatója vezette – számolt be a Bihar megyei 

prefektúra.  

 

Erdélystat: a koronavírus-járvány megállította az erdélyi turizmus növekedését  
2020. július 7. – maszol.ro, Nyugati Jelen 

A koronavírus-járvány megállította az erdélyi turizmus növekedését, így 2019 novembere és 

2020 márciusa között az Erdélybe érkező vendégek száma 14,1 százalékkal, a 

vendégéjszakáké 13,7 százalékkal csökkent – közölte kedden az Erdélystat.ro portál a megyei 

statisztikai hivatalok adatait összesítve. Az erdélyi kereskedelmi szálláshelyekre 1,7 millió 

vendég érkezett a vizsgált időszakban, ők 3,5 millió vendégéjszakát töltöttek el. Erdély a 

romániai turisták és vendégéjszakák közel felét adta. 
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Semmilyen terhelő részlet nem hangzott el Ráduly és Szőke tárgyalásán 
2020. július 7. – szekelyhon.ro 

Három tanút hallgattak meg hétfőn a Marosvásárhelyi Ítélőtáblán a Ráduly Róbert Kálmán 

csíkszeredai polgármester és Szőke Domokos alpolgármester elleni büntetőper fellebbviteli 

tárgyalásán. Ezúttal nem halasztással, hanem tanúmeghallgatással folytatódott a két elöljáró 

elleni másodfokú bírósági eljárás Marosvásárhelyen. A hétfői tárgyalási napra három tanú 

meghallgatását ütemezte be a bíróság, mindhárom személy meg is jelent és nyilatkozott, 

illetve válaszolt a bíró és a védelem által feltett kérdésekre. 

 

A fegyelmezett székely közönségre alapozva meg fogják tartani a régizene-
fesztivált 
2020. július 7. – szekelyhon.ro 

A nem csituló járványhelyzet ellenére a csíkszeredai és a Hargita megyei önkormányzat is úgy 

gondolja, semmiképp nem maradhat el a július 11–19. közöttre tervezett Csíkszeredai 

Régizene-fesztivál. „Székelyföld márkája a régizene-fesztivál. A negyvenéves évforduló már 

csak azért is kiemelkedő, mert eljött az ideje, hogy visszatérjünk a kulturális életünkhöz” – 

jelentette ki Borboly Csaba megyei tanácselnök. Ehhez a gondolathoz csatlakozott Füleki 

Zoltán csíkszeredai alpolgármester is, aki azt hangsúlyozta, hogy a városi önkormányzat 

bízott és reménykedett a lebonyolításban, ezért is nem csoportosítottuk át a fesztiválra 

előirányzott költségvetési összeget máshová. Hozzátette, a hétvégi rendhagyó Ezer Székely 

Leány Napján is kiderült, a székely emberek fegyelmezettek és felelősségteljesen betartják a 

törvényes rendelkezéseket. Erre alapozva szerepelnek a programban színpadi, közönség előtt 

tervezett koncertek is. 

 

Martoson tanácskoztak a népszámlálás kapcsán 
2020. július 7. – Felvidék Ma, Új Szó, ma7.sk 

Martoson az Esterházy Akadémia épületében egyeztetett a pártok és civil szervezetek 

népszámlálási kampánybizottsága. A találkozót május 29-én Pozsonyban, majd június 16-án 

Somorján két korábbi egyeztetés előzte meg. A jelenlevő civil szervezetek elkötelezettek 

abban, hogy közös stratégiát dolgozzanak ki a 2021-es népszámlálással kapcsolatban. Tíz éve 

a magyar szervezetek és intézmények közös népszámlálási kampányt folytattak, a széles körű 

együttműködést a civil szféra és a politikai pártok most is fontosnak tartják. A küszöbön álló 

népszámlálás több szempontból is különlegesnek számít: az adatgyűjtés első körben 

elektronikusan zajlik, továbbá a megkérdezettek több nemzetiséget is megjelölhetnek. 

 

Híd: Az optimalizáció miatt magyar középiskolákat zárhatnak be 
2020. július 7. – bumm.sk 

Az utóbbi hetekben az oktatásügyi tárca által többször hangsúlyozott prioritás a középiskolai 

hálózat optimalizálása. Ez a reform viszont nagyon negatívan is érintheti a nemzetiségi 

középiskolákat – amennyiben nem esnek különleges elbírálás alá, több helyen bezárásokat 
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https://www.bumm.sk/belfold/2020/07/07/hid-az-optimalizacio-miatt-magyar-kozepiskolakat-zarhatnak-be
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eredményezhet. „Az optimalizálás egy elkerülhetetlen folyamat, mivel a demográfiai mutatók 

a lakosság számának csökkenését mutatják – így a középiskolai hálózat átszervezése országos 

szinten elkerülhetetlen, és örvendetes, hogy ez a kormány sort kerít rá. Ám a helyzet a 

nemzetiségi iskolák területén speciális, hiszen vannak olyan magyar középiskolák, 

amelyekből csak egy van az egész ország területén - így tulajdonképpen mindegyik országos 

hatáskörű, így ezeket nem érintheti a leépítés” – mondta Prékop Mária. 

 

Összefogás: Választás egy jelöltből - magyarlakta járások szlovák 
hivatalvezetőkkel 
2020. július 7. – ma7.sk 

Furcsa választást ajánl az OĽaNO a polgároknak: egy jelöltből választhatnak egyet. „Önökkel 

együtt akarjuk kiválasztani a legjobb embereket” – állítja a kormánypárt weboldala, melyet a 

járási hivatalok elöljáróinak kiválasztásával kapcsolatban hozott létre. A weboldalon viszont 

mindenhol csak egy jelöltet tüntetnek fel, így a polgárok választás helyett legfeljebb 

„káderezhetik” a képviselők által kiválasztott jelöltet – olvasható a Magyar Közösségi 

Összefogás sajtóközleményében. Az Egyszerű Emberek emellett azt is jelezte korábban, hogy 

a magyarlakta vidékekre magyar vezetőket nevez ki, a lista alapján úgy tűnik, ezt az ígéretüket 

sem sikerült teljesíteni – véli Mózes Szabolcs, a Magyar Közösségi Összefogás elnöke. 

 

Nyitra megye idén is támogatja a műemlékek védelmét, megóvását 
2020. július 7. – Felvidék Ma 

Hétfőn zajlott a Nyitra Megyei Önkormányzat 20. képviselő-testületi ülése. A megyei 

önkormányzat döntése alapján 11 olyan műemlék felújítását támogatják, amelyek a megye 

déli járásaiban, a magyarok által lakott térségben találhatók. 

 

Boris Kollár maradt a parlament elnöke 
2020. július 7. – bumm.sk, Körkép, Új Szó 

Boris Kollár (Sme rodina) házelnök saját maga ellen terjesztett be bizalmatlansági indítványt 

a parlament keddi ülésén. Előtte azonban leszögezte, hogy ha a képviselők leváltják őt, a Sme 

rodina kilép a koalícióból. Így nem meglepő, hogy Kollár a parlament élén maradt. A szavazás 

után az SaS és a Za ľudí közösen állt ki a kamerák elé, ahol elmondták, továbbra is maradnak 

a koalícióban. Lucia Ďuriš Nicholsonová (SaS) szerint viszont ezzel a botránnyal 

megmutatkozott, hogy a koalíción belül ki igazán karakteres, és ki nem. Utalt ezzel arra, hogy 

az OĽaNO nem állt ki nyíltan Kollár távozása mellett, sőt, a parlamentben több képviselő is 

felszólalt mellette. 

 

Orbán Viktor köszöntötte a 80 éves Tolnai Ottót 
2020. július 7. – Pannon RTV 

Orbán Viktor, Magyarország miniszterelnöke köszöntötte 80-ik születésnapja alkalmából 

Tolnai Ottó vajdasági származású Kossuth-díjas írót. A magyar miniszterelnök születésnapi 
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https://ma7.sk/aktualis/osszefogas-valasztas-egy-jeloltbol-magyarlakta-jarasok-szlovak-hivatalvezetokkel
https://ma7.sk/aktualis/osszefogas-valasztas-egy-jeloltbol-magyarlakta-jarasok-szlovak-hivatalvezetokkel
https://felvidek.ma/2020/07/nyitra-megye-iden-is-tamogatja-a-muemlekek-vedelmet-megovasat/
https://ujszo.com/kozelet/boris-kollar-maradt-a-parlament-elnoke
https://pannonrtv.com/rovatok/kultura/orban-viktor-koszontotte-80-eves-tolnai-ottot
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köszöntőjében úgy fogalmazott, hogy a költő sajátos hangulatú verseivel, drámai és prózai 

alkotásaival évtizedek óta gazdagítja a magyar irodalmat, és emellett arra is gondot fordít, 

hogy közös gyökereinket idéző műveivel minden olvasója számára megidézze Vajdaság 

sokszínű világát. A magyar miniszterelnök jókívánságait és ajándékát Csallóközi Eszter 

szabadkai főkonzul adta át Tolnai Ottónak. 

 

Pásztor István: Elsősorban a vajdasági magyaroknak köszönhető, hogy 
Magyarország nem zárja le határait Szerbia előtt 
2020. július 7. – Pannon RTV 

Elégedett a 2020-as parlamenti választás eredményeivel a Vajdasági Magyar Szövetség, a 

párt szereplése felülmúlta a várakozásaikat. Pásztor István a Szabadkai Magyar Rádió 

vendégeként elmondta, a július elsején egyes helyeken megismételt választások nem 

befolyásolták lényegesen a június 21-ei eredményeket. A parlamentbe bejutott 7 választási 

lista egyike a VMSZ-é, amely a 9 megszerzett mandátumával önálló frakciót alakíthat. A párt 

elnöke a koronavírus-helyzet kapcsán elmondta, elsősorban a vajdasági magyaroknak 

köszönhető, hogy Magyarország nem zárja be a határait Szerbia előtt, más uniós országokkal 

ellentétben. 

 

Szocska László- és Tóth Róbert-kiállítás Ungváron 
2020. július 7. – karpat.in.ua, Kárpátalja 

Hosszú idő után ismét úgy gondoltuk, itt az ideje annak, hogy folytassuk a hagyományunkat, 

és a főkonzulátus aulájában egyfajta megjelenési lehetőséget biztosítsunk a kiváló kárpátaljai 

művészek számára – jegyezte meg az ünnepélyes megnyitón mondott köszöntőjében Kuti 

László, első beosztott konzul, és átadta a szót Buhajla József főkonzulnak. Valóban rendhagyó 

eseményen vagyunk jelen, egyrészt karantén ideje alatt még nem szerveztünk ilyet, ezért 

igyekszünk megfelelni a fogadóország karanténszabályainak: maszk viselése és szociális 

távolságtartás – mondta Buhajla József. – A karantén mindenki életét átszervezte, de úgy 

gondoltuk, hogy a folytatás nem lehet kérdés, mindenképp meg kell oldani, ahogyan eddig is 

tettük: hónapról hónapra bemutatkozási lehetőséget biztosítsunk a különböző kárpátaljai 

művészek számára. 

 

Folytatja túráit a Kárpátokban a Kárpátaljai Hazajáró Egylet 
2020. július 7. – karpat.in.ua 

A Kárpátaljai Hazajáró Egylet a koronavírus-járvány miatt szüneteltette programjait az év 

eleje óta. Amint a lehetőségek megengedték a szervezet újra indította túráit a Kárpátok 

vonulatai közé. 

 
 

V
a

jd
a

sá
g

 
K

á
rp

á
ta

lj
a

 

https://pannonrtv.com/rovatok/politika/pasztor-istvan-elsosorban-vajdasagi-magyaroknak-koszonheto-hogy-magyarorszag-nem
https://pannonrtv.com/rovatok/politika/pasztor-istvan-elsosorban-vajdasagi-magyaroknak-koszonheto-hogy-magyarorszag-nem
http://life.karpat.in.ua/?p=20945&lang=hu
http://life.karpat.in.ua/?p=20928&lang=hu
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Elektronikus sajtó 

 

Határok nélkül 

2020. július 7. – Kossuth Rádió 

 

Nemcsak az Európai Unió bírósága bizonyította be, hogy „élnek a Benes-dekrétumok“ 

Szlovákiában, hanem több folyamatban lévő ügy is. A D4-es autópálya alatti telkek 

kisajátításáról van szó, amelyeket 75 évvel a háború után, a Benes -dekrétumok alapján akar 

elvenni a szlovák állam magyar tulajdonosaiktól. Az ügyben Gyimesi György, a kormányzó 

Egyszerű Emberek és Független Személyiségek párt magyar parlamenti képviselője lépett.  

  

Ismételten elutasította a brassói törvényszék a feketehalmi börtönben raboskodó  Beke István 

feltételes szabadlábra-helyezését. Előbb a börtönbizottság halasztotta el két hónappal a 

szabadlábra-helyezésről szóló javaslatot, most pedig a törvényszék késlelteti hat hónappal a 

szabadulási jog érvényesülését. 

  

Négy kiemelt, a Kárpát-medencében és a diaszpórában élő magyarság segítését célzó felhívás 

részletes eredményeit mutatták be ma Budapesten. A meghirdetett pályázatokon keresztül a 

Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkársága évente több száz, a határon túli 

magyarság szervezet támogatását, a szülőföldön maradást elősegítő projekt megvalósulását 

teszi lehetővé 2,2 milliárd forintos összegből – mondta Potápi Árpád János nemzetpolitikáért 

felelős államtitkár. 

 

A magyar kormány anyagi támogatásával másfél esztendeje 15 falugazdász állt csatasorba a 

Felvidéken: Bodrogköztől  - Csallóközig.  Feladatuk közé tartozik, hogy segítsék  a szlovákiai 

magyar gazdálkodókat eligazodni a folyton változó törvényi szabályozások közt. Segítenek  

pályázni vagy más adminisztratív feladatok elvégzésében. A felső - gömöri gazdákat szintén 

segíti a program, hisz a tavaszi szárazság utáni vízözön most alaposan próbára teszi őket.   

  

A VMSZ újvidéki szervezetében mintegy tíz éve született meg az ötlet, hogy a vajdasági 

székvárosban kollégiumot kellene építeni az itt tanuló, akkor még mintegy ezer délvidéki 

magyar egyetemista számára. Az ötletet felkarolta a katolikus egyház, mely a telket 

biztosította, a magyar és a szerb állam, valamint a tartomány. Így épült meg Újvidék 

magyarok által lakott telepi városrészében a négyszáz férőhelyes Európa Kollégium, amely a 

hét végén ünnepelte meg fennállásának ötödik évfordulóját.  

https://mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth/?date=2020-07-07_18-02-00&enddate=2020-07-07_18-40-00&ch=mr1
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A budapesti Katolikus Karitász Orvosmissziójának tagjai immár harmadik alkalommal 

érkeztek Muzslyára a hétvégén. A helyszínt az Emmausz Fiúkollégium biztosította. Mintegy 

120 felnőtt és 180  gyermek egészségi állapotát ellenőrizték a jótékonykodó egészségügyi 

dolgozók, akik a Kárpát-medence azon településeit járják, ahol korlátozottan vagy egyáltalán 

nincs lehetőség szűrővizsgálatok elvégzésére. 

 

Kézműves foglalkozásokat tartanak ettől a héttől gyerekeknek, fiataloknak és felnőtteknek a 

szamosújvári Téka Kézművesházban is. Persze mostanáig sem tétlenkedtek, hiszen saját 

bevételt biztosít a mezőségi szórvány magyar gyermekeinek oktatást végző Téka 

Alapítványnak az új Kézművesház.  

 

 

 


