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Nyomtatott és online sajtó 
 

A magyar nemzetpolitika nemzetközi szinten is egyedülálló  
2020. július 8. – Gyöngy-Pethő Krisztina – vasarnap.hu  

A nemzetpolitikáért felelős államtitkárral a Kárpát-medencei magyarságot érintő 

legfontosabb kérdésekről, a diaszpórában élő magyarságnak nyújtott támogatásokról és a 

nemzetpolitikai hivatásról beszélgettünk. „Azt látjuk, hogy a környező országokban olyan 

átgondolt, megalapozott és komplex nemzetpolitika, mint a miénk, nincsen. Támogatási, 

pályázati rendszerek vannak, de a mieinkhez hasonló programok nem léteznek. Nagyon sok 

országból kaptunk már pozitív visszajelzést a magyar nemzetpolitikát illetően. A délszláv 

országok, például a szerbek hasonló utat járnak most, mint Magyarország a 20. század elején. 

Számukra is egyre fontosabb, hogy foglalkozzanak a határon túli szerbekkel és több ízben 

jelezték már felénk, hogy sokat tudnak tanulni a mi mintánkból. Az eddigi évek tapasztalatai 

és az említett elismerések biztatóak.” – nyilatkozta az államtitkár. 

 

Elfogadta a képviselőház a helyhatósági választások szeptember 27-i 
megszervezéséről szóló törvénytervezetet  
2020. július 8. – MTI, maszol.ro, Krónika, Erdély Ma, transindex.ro, Nyugati Jelen, 

szekelyhon.ro 

Döntő kamaraként szavazta meg szerdán a képviselőház az önkormányzati választások 

szeptember 27-i megszervezéséről szóló RMDSZ-es törvényjavaslatot. A tervezetet 253 

támogató és 2 ellenszavazattal, 36 tartózkodás mellett fogadta el az alsóház. A kormány 

hasonló témájú törvénytervezetét elutasították a képviselők. Benedek Zakariás, az RMDSZ 

képviselőházi frakcióvezetője a magyar közmédiának elmondta: a politikai viták miatt 

fennállt a veszélye, hogy kifutnak az időből, és azért nem lehet majd szeptemberben 

választást rendezni, mert nem jut idő a jelöltállításra, választási kampányra és a voksolás 

technikai előkészítésre. Ezért amint politikai konszenzus kezdett körvonalazódni a kormány 

és ellenzék között a szeptember 27-i dátum körül, az RMDSZ beterjesztette a választást erre a 

napra kiíró törvénytervezetét. A frakcióvezető azonban attól tart, hogy a járvány ismét 

közbeszólhat, és a fertőzések gyorsan növekvő száma miatt szeptember 27-én sem lehet majd 

megtartani az egyszer már elhalasztott választásokat.   

 

Plenković folytatja 
2020. július 9. – Figyelő – Hordósi Dániel 

A múlt vasárnapi választások győztese, a jobbközép Horvát Demokratikus Közösség (HDZ) 

nem szerzett ugyan abszolút többséget a törvényhozásban, de meglesz a kormányzáshoz 

szükséges támogatása a határon túli horvátok és a nemzeti kisebbségek köréből. Az eredetileg 

őszre tervezett szavazást egy esetleges új járványhullámtól tartva helyezték át a nyár 

közepére. Nem elhanyagolható az sem, hogy a HDZ jól kezelte a koronavírus okozta helyzetet, 

így megnőtt a népszerűsége, s joggal számított a négy évvel ezelőttinél nagyobb 
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https://vasarnap.hu/2020/07/08/potapi-arpad-janos-a-vasarnapnak-a-magyar-nemzetpolitika-nemzetkozi-szinten-is-egyedulallo/?fbclid=IwAR2xmDPMQHLNQUl_rHfjB5WTNx6dB5sVdGwwoHybGRgAMtw6-I5PUpZdtvM
https://www.maszol.ro/index.php/belfold/129319-elfogadta-a-kepvisel-haz-a-helyhatosagi-valasztasok-szeptember-27-i-megszervezeser-l-szolo-torvenytervezetet
https://www.maszol.ro/index.php/belfold/129319-elfogadta-a-kepvisel-haz-a-helyhatosagi-valasztasok-szeptember-27-i-megszervezeser-l-szolo-torvenytervezetet
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támogatottságra. A terv bevált. A HDZ számíthat a garantált kvóta alapján külön 

választókerületből bejutó nyolc kisebbségi képviselőre, köztük a horvátországi magyarság 

színeiben újrázó Jankovics Róbertre is, ami így már 74 mandátumot jelent. 

(A teljes cikk megtalálható a Figyelő 2020 július 9-i számában.) 

 

Legyen Székelyudvarhely újra sikeres 
2020. július 8. – szekelyhon.ro 

Derzsi László, a székelyudvarhelyi RMDSZ elnöke szerint, Székelyudvarhely jelenleg nem egy 

sikeres város. „A 2016-os választáson a lakosság politikai szempontból megbüntette az 

RMDSZ-t, az MPP–EMNP-koalíció nagy többséget kapott az önkormányzatban, és jelöltjük, 

Gálfi Árpád lett a polgármester. A közéletet továbbra is konfliktusok jellemzik: a 

polgármester és az őt indító párt között, a koalíció pártjai között, és az egyes pártokon belül 

is. Időközben Gálfi Árpád elindította egy újabb párt bejegyzését, a hírek szerint pedig több 

román párt is jelölteket toboroz a közelgő választásokra, így az ember lassan egyáltalán nem 

ismeri ki magát Székelyudvarhely közéletében” – fogalmazott. Elmondta, az RMDSZ csapata 

most arra vállalkozik, hogy minden érdekelt féllel együttműködve, csapatmunkával, a civilek 

és szakemberek bevonásával, és minden lehetséges erőforrás kihasználásával új lendületet 

adjon a város fejlődésének. 

 

Néhány hónappal a választások előtt nagy a káosz a vásárhelyi indulók körül  
2020. július 8. – transindex.ro 

Marosvásárhelyen az RMDSZ körül az elmúlt időszakban kitisztultak a dolgok: egyrészt 

Hermann Mark Christian független jelöltként visszalépett Soós Zoltán javára, s így - egyelőre 

- nem lesz más magyar etnikumú induló a polgármesteri székért. Másrészt a választók felé 

talán sikerült némi jóvátételt leróni amiatt, hogy lecserélődött az a tanácsosi gárda, akik 

gyakorlatilag botrányt botrányra halmoztak a Dorin Floreával való konszenzusos három év 

alatt, az elmúlt egy évben pedig, amit ellenzékben töltöttek, nem voltak képesek ezt az 

arcvesztést korrigálni. Ennyi év politikai ballépés-sorozat után csodaszámba is mehetne, hogy 

Soós Zoltán, az RMDSZ által is támogatott független jelölt valós esélyekkel futhatott neki a 

kampánynak, aminek azért vannak furcsa elemei. Mindezzel együtt az, hogy jelenleg ő a 

legesélyesebb induló, nem feltétlen neki vagy az RMDSZ munkájának köszönhető, hanem 

főleg annak a káosznak, amit a román jelöltek produkálnak.  

 

Sok beszéd helyett, cselekedjünk! 
2020. július 8. – Nyugati Jelen 

Egyszerű, őszinte, az eddigiektől eltérő, merőben más stílusú kampányt képzelek el 

magamnak – nyilatkozta Mészár Sándor Arad megyei jogú város RMDSZ-es 

polgármesterjelöltje. arra a kérdésre, hogy megválasztása esetén milyen polgármester lenne, 

úgy fogalmazott: olyan, amilyen én vagyok, egyszerű, segítőkész, csapatépítő, a problémákat 

megoldó, keveset beszélő. „Már az elején fontosnak tartom leszögezni: én minden aradi 
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https://szekelyhon.ro/aktualis/legyen-szekelyudvarhely-ujra-sikeres
https://itthon.transindex.ro/?cikk=28489
https://www.nyugatijelen.com/jelenido/sok_beszed_helyett_cselekedjunk.php
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magyart szeretnék képviselni, függetlenül attól, hogy milyen a vallása, tartozik-e vagy nem 

valamilyen párthoz, politikai szervezethez. Részemről mindannyian valós képviseletre, 

nyitottságra, párbeszédre, a problémáik megoldására számíthatnak”- nyilatkozta a 

polgármesterjelölt. 

 

Nyílt levélben fordult az ország vezetőihez a medvejárás miatt Tusnádfürdő 
polgármestere 
2020. július 8. – szekelyhon.ro, transindex.ro, Krónika, Nyugati Jelen 

Az élethez és testi épséghez, illetve a tulajdonhoz való jogot veszélyeztetik a medvék 

Tusnádfürdőn – értékel az önkormányzati képviselő-testület nevében írt nyílt levelében 

Albert Tibor tusnádfürdői polgármester, aki a levelet az államelnöknek, a miniszterelnöknek, 

illetve a szenátusnak és a képviselőháznak is elküldte, segítséget kérve. Mint a 

segélykiáltásként értelmezhető írásban a polgármester megjegyzi, naponta küszködnek a 

medvék jelenlétével a fürdővárosban, jelenleg három anyamedve összesen hat boccsal, egy 

rendkívül agresszív hím, illetve két, három év körüli nagyvad tűnik fel rendszeresen a 

utcákon, emiatt sok alkalommal kellett riasztani a hatóságokat is. A városvezető szerint 

nemcsak a lakosság, hanem az odalátogató turisták életét is veszélyeztetik a medvék, gátolva 

őket az élethez, valamint a testi épséghez való jogaik gyakorlásában, melyet Románia 

Alkotmányának 22. cikkelye biztosít. Az élethez való jogot az Európai Unió Alapjogi Chartája 

22. cikkelye is előírja– jegyzi meg a levélíró. 

 

Asztalos Csaba: a diszkrimináció feljelentéséért nem érheti retorzió az 
alkalmazottakat  
2020. július 8. – transindex.ro 

Hivatalból akkor indíthat eljárást a Diszkriminációellenes Tanács a nyelvi jogaikban 

korlátozott magyar alkalmazottak ügyében, ha a névtelen feljelentés mellett még vannak 

bizonyítékok is - közölte Asztalos Csaba, az Országos Diszkriminációellenes Tanács elnöke. A 

tanácshoz magánszemélyek is fordulhatnak, vagy ha a panaszosok egy jogvédő szervezetet 

bíznak meg az ügyük képviseletével, akkor arra felhatalmazást kell adniuk az illető 

szervezetnek.  

 

Úz-völgye kapcsán 5000 lejes bírságot kapott Radu Banciu  
2020. július 8. – transindex.ro, maszol.ro, szekelyhon.ro  

A Mikó Imre Jogvédelmi Szolgálat feljelentése alapján 5.000 lejre bírságolta az Országos 

Diszkriminációellenes Tanács Radu Banciu műsorvezetőt, amiért magyarellenes diskurzust 

folytatott az Úz-völgyi temető kapcsán. Szintén a MIJSZ panasza alapján a „Lumea lui 

Banciu” tavaly május 19-i adása miatt a B1 televízió már kapott 20.000 lejes büntetést.  
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https://szekelyhon.ro/aktualis/nyilt-levelben-fordult-az-orszag-vezetoihez-a-medvejaras-miatt-tusnadfurdo-polgarmestere
https://szekelyhon.ro/aktualis/nyilt-levelben-fordult-az-orszag-vezetoihez-a-medvejaras-miatt-tusnadfurdo-polgarmestere
https://itthon.transindex.ro/?cikk=28487
https://itthon.transindex.ro/?cikk=28487
https://itthon.transindex.ro/?hir=60592
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Elstartolt az online felvételi a kolozsvári Sapientián  
2020. július 8. – maszol.ro 

Július 8-án reggel „nyitott” a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem online 

beiratkozási platformja, amelyen keresztül – a jelenlegi járványügyi helyzetre való tekintettel 

– iratkozni lehet a 2020. évi egyetemi felvételire, így a Kolozsvári Kar képzéseire is. Az online 

iratkozási felület mellett az idei év másik újdonsága az, hogy nem kell beiratkozási díjat 

fizetni, így ingyenesen jelentkezhetnek, felvételizhetnek az érdeklődők – közölte szerdán a 

felsőoktatási intézmény. 

 

Új magyar szak Marosvásárhelyen 
2020. július 9. – szekelyhon.ro 

Új magyar szakkal bővül az egyetemi alapképzés Marosvásárhelyen, ugyanis a George Emil 

Palade Orvosi, Gyógyszerészeti, Tudomány- és Technológiai Egyetem (MOGYTTE ) idén, 

először az egyetem történetében, magyar nyelvű informatika szakot indít. Dávid László, a 

Sapientia – EMTE rektora úgy véli, konkurenciát jelent az új képzés, de nem is az 

informatika, hanem a mérnöki szak sínyli meg.   

 

Több mint ötmillió lejt költ a nagyváradi önkormányzat a magyar iskola régóta 
várt korszerűsítésére 
2020. július 9. – Krónika 

Áfa nélkül 5,25 millió lejből újítja fel a nagyváradi önkormányzat a Szacsvay Imre Általános 

Iskola épületét, a teljes felújítást feltételező munkálatokra augusztus 11-éig jelentkezhetnek a 

cégek a most közzétett online kiírás szerint. A polgármesteri hivatal közleményében rámutat, 

hogy a felújítás a két épületrésznek a közművesítésére és egyéb, villany-, gáz- stb. hálózataira 

is kiterjed. A nyertesnek ítélt cégnek 18 hónap alatt kell elkészülnie majd a nagyszabású 

munkálattal. A beruházás jelentős összege azzal indokolható, hogy a két épületrész állapota 

nagyon leromlott, a tatarozás mellett a tetőszerkezetek teljes felújítására és egyéb 

asztalosmunkákra is szükség lesz. A Szacsvay-iskola főépülete ugyanis évtizedekig 

visszaszolgáltatási per tárgyát képezte, a római katolikus egyháznak azonban végül nem 

sikerült visszaszereznie. Az ingatlan tavaly állami tulajdonba és a nagyváradi önkormányzat 

kezelésébe került, mely végül többéves kivárás után felújítja. 

 

Marosvásárhely esélye 
2020. július 9. – Pataky István – Krónika 

A Krónika vezércikke szerint „Soós Zoltánnak most esélye van leváltani Florea rendszerét, 

bárhogyan is hívják fő ellenfeleit. Az egyfordulós választás neki kedvez. Ő az esélyes. Nyilván 

a helyzet bonyolódik, ha bukaresti nyomásra visszalépősdibe kezdenek a román pártok 

jelöltjei, s mondjuk a Funar nyomdokaiba lépett Marius Paşcan marad esélyesként Soóssal 

szemben. Bonyolódik, de harci kedvet is ad. Marosvásárhely most nem kétkedőknek való 

vidék”. 

E
rd

é
ly

 

https://www.maszol.ro/index.php/tarsadalom/129327-elstartolt-az-online-felveteli-a-kolozsvari-sapientian
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Átvehették az új iskolatáskákat a rimaszombati elsősök 
2020. július 8. – ma7.sk, Felvidék Ma 

Átvehették az új iskolatáskájukat a rimaszombati Református Alapiskola leendő elsősei. Az 

átadóra a Rákóczi Szövetség Gömörben Polgári Társulás szervezésében került sor kedden 

délután a Csillagházban. A találkozón azon leendő kiselsősök vehették át a Rákóczi Szövetség 

ajándékát, akik 2020. szeptemberében a Református Alapiskolában kezdik meg 

tanulmányaikat. 

 

Leállnak-e a Beneš-dekrétumok alapján indított földelkobzások? 
2020. július 8. – Új Szó, ma7.sk 

Az állam által a Beneš-dekrétumok alapján elkobozni szándékolt autópálya alatti földek esete 

tovább bonyolódik, a kisajátítás megindult, de bírósági per is zajlik. Tomáš Plank, az érintett 

földtulajdonosokat képviselő ügyvéd szerint a földalap időhúzása mögött az állhat, hogy arra 

számítanak, egyes kisajátítási eljárások a fentiek ellenére végbemehetnek. Így lényegében az 

állam úgy kobozná el a 75 évvel ezelőtti dekrétumokra hivatkozva a magánszemélyek 

vagyonát, hogy a törvényszéken nem kellene bizonyítaniuk az állam tulajdonjogát. „Az SPF-

nek ugyanis nincs bizonyítéka az egykori konfiskációról, de mégsem akarják elismerni az 

ügyfeleim tulajdonjogát, ezért legalább az időt húzzák” – nyilatkozta az ügyvéd. 

 

A közösség ügyeit gyakran megvitatják, de nem hiszi hogy ettől Berényi embere 
lenne 
2020. július 8. – bumm.sk 

Egyesek pártszakadás közeli állapotról beszélnek, mások „Matovič magyarjainak” a 

puccskísérletéről a július 18-i elnökválasztó MKP országos kongresszusa előtt. A két esélyes 

közül Forró Krisztián az, akinek megítélése nem egyértelmű a párton belül. Tényleg Berényi 

bábja-e? Újra visszatáncol az egészsége miatt, ha kiéleződik a helyzet? Matovič maga alá gyűri 

az MKP-t vagy teljes körű együttműködésre törekszik? Forró Krisztián Nagyszombat megyei 

képviselőt kérdezte a bumm.sk. 

 

Cseh Péter (OĽaNO) a járási elöljárók kiválasztásáról 
2020. július 8. – Körkép 

Pártszimpátia helyett a szakmai felkészültség és kikezdhetetlen múlt volt a legfontosabb 

szempont az OĽaNO számára a járási elöljárók kiválasztásánál. Magyar körökben azért is 

nagy figyelmet kapott a kérdés, mert az MKP és a Most-Híd, leginkább saját hibájuknak 

köszönhetően most először vesztették el közvetlen befolyásukat a magyarlakta járásokban. 

Cseh Péter elmondta, hogy legalább 12 járási elöljárójelölt nagyon jól beszél magyarul. 

Kiválasztásuknál a déli járások esetében elvárás volt, hogy beszéljenek magyarul, illetve az 

egyes osztályokon magyar emberek dolgozzanak. 
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https://ma7.sk/oktatas/atvehettek-az-uj-iskolataskakat-a-rimaszombati-elsosok
https://ujszo.com/kozelet/leallnak-e-a-benes-dekretumok-alapjan-inditott-foldelkobzasok
https://www.bumm.sk/belfold/2020/07/08/a-kozosseg-ugyeit-gyakran-megvitatjak-de-nem-hiszi-hogy-ettol-berenyi-embere-lenne
https://www.bumm.sk/belfold/2020/07/08/a-kozosseg-ugyeit-gyakran-megvitatjak-de-nem-hiszi-hogy-ettol-berenyi-embere-lenne
https://korkep.sk/cikkek/belfold/2020/07/08/cseh-peter-olano-a-jarasi-eloljarok-kivalasztasarol-a-korkepnek-a-legfontosabb-a-szakmai-erkolcsi-moralis-kovetelmeny-a-deli-jarasokba-magyarul-is-tudo-szemelyek-kerulnek-interju/
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Soltész: Nagy felelősségünk az élet minden területén a szerb-magyar barátság 
elmélyítése 
2020. július  8. – Pannon RTV, Vajdaság MA 

Nagy felelősségünk az élet minden területén a szerb-magyar barátság elmélyítése - 

fogalmazott a Miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára 

szerdán Gárdonyban, ahol a Palicsi Vitorlás Klub magyar és szerb sportolóinak vitorlástábora 

zajlik. Soltész Miklós hangsúlyozta, hogy sosem látott kiváló kapcsolat alakult ki a szerb és a 

magyar nemzet között, mert mindkét ország "félre tudta tenni a történelmi múltat, a 

sérelmeket és fájdalmakat". 

 

Jogkövető magatartásra szólít fel Pásztor István 
2020. július 8. – Pannon RTV 

Megálljt kell parancsolni a vandalizmusnak! - fogalmaz Facebook bejegyzésében Pásztor 

István.A VMSZ elnöke azt írja: a legerélyesebben elítélem azoknak a primitív emberi 

indulatoknak a megnyilvánulását, amik a Parlamentbe való betörésben, emberéletek 

veszélyeztetésében, a rendőrök megtámadásában, Belgrád központjának felforgatásában, 

törés-zúzásban, gyújtogatásban és általános rendbontásban nyilvánultak meg tegnap késő 

este és az éjjel folyamán, elsősorban a fővárosban - fogalmaz Pásztor. Hozzáteszi: Ezekre a 

jelenetekre, az ország ily módon történő lejáratására és destabilizálására, a világban sok 

helyen napjainkban látható körülmények szerbiai meghonosítására soha nem lehet sem 

indok, sem magyarázat! 

 

Online térbe költöznek a VM4K eseményei 
2020. július 8. – Pannon RTV 

Online térben lesz elérhető a szabadkai VM4K csütörtök esti koncertje és a Top 10 elnevezésű 

kamasztábor - írja szerkesztőségünkhöz eljuttatott közleményében a központ. Mivel 

Szerbiában nem tartózkodhatnak öt főnél többen zárt és nyílt térben, ezért döntöttek úgy, 

hogy az események ily módon kerüljenek megrendezésre. A Bodros zenekar csütörtök esti 

koncertjét felvételről tekintheti meg a közönség a klub honlapján, illetve videómegosztó 

csatornáján. A július 13. és 24. közötti időszakra tervezett kamasztábor részben átalakított 

tartalommal szintén online térben lesz elérhető. Az eseményekkel kapcsolatos részletekről a 

VM4K a későbbiekben ad tájékoztatást. 
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https://www.vajma.info/cikk/vajdasag/25340/Soltesz-Nagy-felelossegunk-az-elet-minden-teruleten-a-szerb-magyar-baratsag-elmelyitese.html
https://www.vajma.info/cikk/vajdasag/25340/Soltesz-Nagy-felelossegunk-az-elet-minden-teruleten-a-szerb-magyar-baratsag-elmelyitese.html
https://pannonrtv.com/rovatok/politika/jogkoveto-magatartasra-szolit-fel-pasztor-istvan


 

 

 

Napi Nemzetpolitikai Sajtószemle – 2020. július 9. 
7 

Sok pályamunka érkezett be a főiskola videópályázatára 
2020. július 8. – karpat.in.ua 

Az idén a koronavírus járvány miatt minden tanintézménynek meg kellett küzdenie a helyzet 

okozta nehézségekkel. A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola, valamint 

szakgimnáziuma az oktatás megszervezésén kívül nagy figyelmet fordított a diákok mentális 

és közösségi életére is. Igy online módon biztosítottak különböző lehetőségeket számukra. 

Ilyen volt a Mutasd meg, mit jelent főiskolásnak lenni! – pályázati felhívás. ahová olyan 

videókat vártak, amelyben a diákok saját szemszögükből mutatják be az intézmény életét. 

 

„Kizöldült” a Beregszászi Máltai Szeretetszolgálat 
2020. július 8. – karpatalja.ma 

A Beregszászi Járási Máltai Szeretetszolgálat (BJMSz) és a nyíregyházi Rejtett Kincsek Down 

Egyesület közös, határokon átnyúló projektet indít. A „Health4all – Segítség mindenkinek” 

című program során a problémákkal küzdő gyermekek számára lehetőség lesz korai 

fejlesztéseken való részvételre. A program sikeres megvalósításához szükséges 

szakfelkészülések és beruházások jelenleg is folynak a Szeretetszolgálatnál. 

 

Erőteljes kisebbségvédelmi csomag 
2020. július 8. – Népújság  

A múlt héten a Janša-kormány megerősítette a kormánykoalíciót, a koalíciós pártok mellett 

ugyanis az ellenzéki SNS, illetve a két őshonos kisebbség parlamenti képviselője is aláírta a 

megállapodást, amely a parlamenti mandátum végéig különböző törvények elfogadásáról 

szól. Emellett a szlovén kormányfő az olasz és a magyar kisebbség parlamenti képviselőivel 

külön megállapodást is kötött, ez eddig nem ismert konkrét célokkal és összegekkel 

mozdíthatja előre a két őshonos kisebbségi közösség szekerét.    

 

Támogatják a „Magyarul a Muravidéken” kezdeményezést 
2020. július 8. – Népújság  

A Lendva Községi Magyar Nemzeti Önkormányzati Közösség (LKMNÖK) keddi ülésén a 

„Magyarul a Muravidéken” támogatási rendszerben való részvétel mellett döntöttek, 

elfogadták a völgyifalui tájházra vonatkozó DIIP-et, illetve döntöttek a nemzetiségi 

programokat kivitelező civilszervezeteknek kiírt pályázatról is. Vida Törnar Judit, az 

LKMNÖK Tanácsának elnöke a határozatképesség megállapítása és a napirend 

meghatározása után az előző ülések jegyzőkönyveit mutatta be, majd ezeket a tanács el is 

fogadta. 

 

A parlamenti bizottság a nemzetiségi tévéműsorokról 
2020. július 8. – Népújság  

nemzbiz2720A lendvai nemzetiségi TV-stúdió műsorainak a közszolgálati 1-es csatornáról 

történt áthelyezéséről a múlt pénteken sürgős ülést tartott az Országgyűlés Nemzetiségi 
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http://life.karpat.in.ua/?p=21023&lang=hu
http://www.karpatalja.ma/karpatalja/szines/kizoldult-a-beregszaszi-maltai-szeretetszolgalat/
https://nepujsag.net/nemzetiseg/9115-er%C5%91teljes-kisebbs%C3%A9gv%C3%A9delmi-csomag.html
https://nepujsag.net/nemzetiseg/9118-t%C3%A1mogatj%C3%A1k-a-%E2%80%9Emagyarul-a-muravid%C3%A9ken%E2%80%9D-kezdem%C3%A9nyez%C3%A9st.html
https://nepujsag.net/nemzetiseg/9116-a-parlamenti-bizotts%C3%A1g-a-nemzetis%C3%A9gi-t%C3%A9v%C3%A9m%C5%B1sorokr%C3%B3l.html
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Bizottsága. Továbbra sincs biztosíték arra, hogy a magyar nemzetiségi műsorok az RTV 1-es 

csatornáján maradnak. – A nemzetiségi bizottság felkéri a Szlovén TV vezetőségét, hogy 

őrizze meg a feliratozott magyar nyelvű műsorokat az 1-es csatornán a megszokott 

időpontban, melyek a nemzetiség tájékoztatása mellett a többségi nemzettel is megismertetik 

a nemzetiség életét és tevékenységét – áll a Horváth Ferenc magyar nemzetiségi képviselő 

által vezetett testület határozatában. 

 

Vas megye és a Muravidék együttműködése 
2020. július 8. – Népújság  

Az Őrségben, Őriszentpéter önkormányzatának dísztermében került sor kedden a Muravidéki 

Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösség (MMÖNK) Tanácsa és a Vas Megyei 

Önkormányzat Közgyűlése közötti 2020. évi együttműködési megállapodás ünnepélyes 

aláírására. Az egyezmény a Szlovéniában élő magyarság kulturális tevékenységének 

támogatását tartalmazza. A két fél között már 1987 óta él a partnerség. Az eseményt 

Majthényi László, a Vas Megyei Közgyűlés elnöke nyitotta meg, aki reményét fejezte ki, hogy 

a megállapodás gazdagítja a határon túli magyarság életének különböző területeit. 

 
 

Elektronikus sajtó 

 

Határok nélkül 

2020. július 8. – Kossuth Rádió 

 

A Székely Nemzeti Tanács elnöke nemrégiben levelet írt a Nemzetközi Nagy Károly-díj 

bizottsága elnökének, Jürgen Lindennek, kérve, hogy hallgassák meg, és elemezzék a 

kitüntetésre jelölt Klaus Iohannis román államfő – április végén mondott –  magyarellenes 

tévébeszédét, és vonják vissza a díj odaítélését. Linden válaszlevelében azt hangsúlyozta, hogy 

a román államelnök az alkotmány őreként nyilvánult meg és kijelentései nem voltak 

magyarellenesek. Izsák Balázs SZNT elnök viszontválaszát Nyílt levélben fogalmazta meg. 

  

Hargita megyében a koronavírus-járvány első két hónapjában alig több mint 20 fertőzést 

regisztráltak. Május 15-e, az első lazítást hozó intézkedések óta jelentősen megemelkedett az 

igazoltan fertőzöttek és a szövődményekben elhunytak száma. Kudarcnak érzi-e a 

megyevezetés? - kérdeztük Borboly Csaba Hargita megyei önkormányzati elnököt. 
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https://nepujsag.net/nemzetiseg/9117-vas-megye-%C3%A9s-a-muravid%C3%A9k-egy%C3%BCttm%C5%B1k%C3%B6d%C3%A9se.html
https://mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth/?date=2020-07-08_18-02-00&enddate=2020-07-08_18-40-00&ch=mr1
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Faragó Péter parlamenti képviselő, az RMDSZ Arad megyei szervezetének elnöke szerint a 

legfontosabb a járvány egy esetleges újabb hullámának megelőzése, ugyanakkor fel kell 

készülni a közösségi feladatokra is, úgy mint  helyhatósági és parlamenti választásokra, mert 

azok eredményei legalább oly mértékben befolyásolják majd a magyarság jövőjét, mint a 

világjárvány és annak következményei. Faragó Péter parlamenti képviselővel beszélgettünk. 

  

A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskolán a elmúlt tanévben összesen 1 341 hallgató 

tanult. A hallgatók és a tanárok egyaránt embert próbáló tanéven vannak túl. Erről beszélt a 

főiskola elnöke, Orosz Ildikó. 

  

A legtöbb európai kisebbség nem kap megfelelő anyanyelvi tájékoztatást a koronavírussal 

kapcsolatban – derült ki abból a felmérésből, amely 25 európai ország 43 nemzeti kisebbsége 

és nyelvi csoportja válaszait tartalmazza. A Vincze Loránt európai parlamenti képviselő, 

FUEN-elnök által kezdeményezett felmérés azt vizsgálta, hogy a COVID-19-cel kapcsolatos 

általános intézkedésekről, a járványügyi tudnivalókról volt-e kisebbségi nyelveken 

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

megoldott a távoktatás anyanyelven..   

 

Megelégelték a tusnádfürdőiek, hogy fényes nappal is félve közlekedhetnek városunkban a 

medvék miatt, és levélben kérnek segítséget a problémájukra a román államelnöktől, a 

miniszterelnöktől, a parlamenti képviselőktől. Székelyföldön kezd betelni a pohár azzal, hogy 

évek óta nem foglalkozik érdemben a román állam a medvék okozta problémákkal.   

  

A délvidéki Muzslyán hagyománya van az Aratóünnepségnek, ahol  bemutatják a kézi aratás 

minden mozzanatát, a tradicionális reggeli elfogyasztásától, a búzatábla lekaszálásáig, 

egészen a cséplésre váró keresztek kialakításáig végigkísérhetik az érdeklődők, hogy milyen 

volt a betakarítás anno. Már évek óta nem versenyszerűen zajlik az esemény. 

  

 

 

 


