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Nyomtatott és online sajtó 
 

Varga Judit: folytatódhat a Székely Nemzeti Tanács aláírásgyűjtése 
2020. július 9. – Híradó, kormany.hu, Origo Magyar Hírlap, Magyar Nemzet, Mandiner, 888, 

Hír TV, Maszol, Krónika, karpatalja.ma 

Folytatódhat a Székely Nemzeti Tanács (SZNT) aláírásgyűjtése - hívta fel a figyelmet az 

igazságügyi miniszter csütörtök este a Facebook-oldalán. Varga Judit azt írta: az Európai 

Parlament plenáris ülése megszavazta az európai polgári kezdeményezésekre vonatkozó 

rendeletmódosítást. A módosítás - többi között - a SZNT nemzeti régiókról szóló 

kezdeményezését is érinti. Így - mint fogalmazott - "a koronavírus-járvány miatt ellhetetlenül 

aláírási folyamat" a kiesett idővel meghosszabbodik. Varga Judit kiemelte: a példaértékű 

összefogásnak köszönhetően már több mint egymillió uniós polgár támogatását élvezi a 

kezdeményezés. Ugyanakkor hangsúlyozta, hogy az 1 millió aláírás kritériuma mellett azt a 

feltételt is teljesíteni kell, mely szerint a tagállamok negyedében meghatározott számú 

aláírást kell elérni. Az aláírásgyűjtés tavaly május 7-én indult, és egy év alatt egymillió 

szignónak kellett összegyűlnie legalább hét tagállamból ahhoz, hogy az Európai Parlament 

foglalkozzon a kérdéssel. Bár összegyűlt az egymillió aláírás, csak három uniós ország - 

Magyarország, Románia és Szlovákia - tudta felmutatni a jogszabály által elvárt minimális 

aláírásszámot.  

 

Hírszerzés: nem veszélyeztette Románia integritását a Székelyföld 
autonómiájáról szóló törvénytervezet 
2020. július 9. – Krónika 

Nem forgott veszélyben a román állam integritása a Székelyföld autonómiáját célzó 

törvénytervezet révén a bukaresti parlament titkosszolgálatokat felügyelő bizottságának volt 

alelnöke szerint. Marian Cucșa, a testület volt alelnöke csütörtökön a Mediafax 

hírügynökségnek elmondta: a SRI jelentése alapján nem forgott veszélyben a román állam 

integritása. A SRI-től a képviselőház elnöke is állásfoglalást kért, a titkosszolgálat pedig a 

bizottság közvetítésével továbbította válaszát. Elmondhatom, hogy nem forgott veszélyben az 

ország integritása” – közölte a hírügynökséggel a jelenleg az ellenzéki Szociáldemokrata 

Pártban (PSD) politizáló Cucșa. 

 

Matovič-Bukovszky-találkozó: Kisebbségügyi minisztérium jöhet létre 
2020. július 9. – bumm.sk, ma7.sk, Új Szó, Körkép 

Igor Matovič (OĽaNO) kormányfő Bukovszky László (Most-Híd) kisebbségügyi 

kormánybiztossal egyeztetett. Bukovszky elmondása szerint a kormányfővel megállapodásra 

jutottak arról, hogy Szlovákiának kisebbségi törvényre van szüksége, amely szabályozná a 

kisebbségi jogok intézményes garanciáit is. Erre a célra – ahogy azt a kormányprogram is 

tartalmazza – új hivatalt, vagy egy kisebbségügyi minisztériumot kell létrehozni. Bukovszky 

elmondása szerint konstruktív vitát folytattak a kormánybiztosi kompetenciáiról, valamint a 
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https://mandiner.hu/cikk/20200709_folytatodhat_a_szekely_nemzeti_tanacs_alairasgyujtese
https://kronikaonline.ro/belfold/hirszerzes-nem-veszelyeztette-romania-integritasat-a-szekelyfold-autonomiajarol-szolo-torvenytervezet
https://kronikaonline.ro/belfold/hirszerzes-nem-veszelyeztette-romania-integritasat-a-szekelyfold-autonomiajarol-szolo-torvenytervezet
https://korkep.sk/cikkek/belfold/2020/07/09/matovic-bukovszky-talalkozo-kisebbsegugyi-miniszterium-johet-letre/
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kormány törvényalkotási szándékairól, azt azonban egyelőre még nem tudta megmondani, 

hogy a Matovič-kormány meghagyja-e őt funkciójában. 

 

Idén 10 éves a Magyarok Kenyere program 
2020. július 9. – MTI, Híradó, Demokrata, Hír TV, Pannon RTV, Felvidék Ma, Kárpáthír 

Idén is gyűjtik a gazdáktól a búzaadományt az idén 10 éves Magyarok Kenyere program 

keretében. Ezúttal 89 ponton lehet leadni a felajánlásokat, amelyet 20 malomban őrölnek 

majd meg - tájékoztatták a program felelősei csütörtökön közleményben az MTI-t. Mint a 

Magyarok Kenyere Alapítvány, a Magyar Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek Szövetsége 

(MAGOSZ) és a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) írja, a Magyarok kenyere - 15 millió 

búzaszem elnevezésű program keretében Magyarország területéről és a Kárpát-medence 

magyarlakta régióiból ajánlanak fel búzát határon inneni és túli, magyar gyermekeket segítő 

szervezetek számára. Külön aktualitással bír ez a 2020-as esztendőben, amelyet az 

Országgyűlés a Nemzeti Összetartozás Évének nyilvánított - jegyzik meg. A Magyarok 

Kenyere Alapítvány egyik célkitűzése, hogy a Kárpát-medencei magyarok mellett a nyugati, 

tengerentúli diaszpóra magyarságot is bevonják az adományozásba. Tavaly első alkalommal a 

szórványmagyarságba, New York, Calgary, Cork vagy Bécs magyar közösségébe is eljuttatták 

a Magyarok Kenyere jelképes lisztadományát - olvasható a közleményben. 

 

Visszakapja régi fényét Mátyás király kolozsvári „udvara” – Nyolc év kihagyás 
után viaszolták újra a szoborcsoportot 
2020. július 9. – Krónika, maszol.ro 

Bár évente kellett volna, nyolc évet kellett várni arra, hogy újra leviaszolják a kolozsvári 

Mátyás-szoborcsoportot. Kolozsi Tibor szobrászművész, restaurátor szerint a rákent 

viaszréteg növeli az emlékmű esztétikai hatását, védi patináját.  

 

Anyanyelvi híd fogorvosok és páciensek között 
2020. július 9. – Krónika 

A választás lehetőségét ajánlja és a tájékozódást segíti a Studium–Prospero Alapítvány által 

csütörtökön bemutatott Fogorvosi Szaknévsor, amely Maros megye mintegy 160 magyar vagy 

magyarul is beszélő szakemberének adatait és elérhetőségét tartalmazza. Az anyanyelven való 

szót értés elősegítése a legfőbb célja a Maros megyei magyar vagy magyarul is szívesen 

kommunikáló fogorvosok „listázása”. A főként a magyar nyelvű oktatást és orvoslást 

támogató Studium–Prospero Alapítvány legújabb kiadványa hiánypótló útmutatóként kerül a 

páciensek kezébe, miután a civil szervezet munkatársai az elmúlt években a helyi magyar 

orvosok, majd a rezidensek szaknévsorával segítettek a betegeknek a velük könnyebben 

kommunikáló szakemberek kiválasztásában. 
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https://hirado.hu/belfold/kozelet/cikk/2020/07/09/iden-10-eves-a-magyarok-kenyere-program
https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/visszakapjak-dicsfenyuket-matyas-es-vitezei
https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/visszakapjak-dicsfenyuket-matyas-es-vitezei
https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/anyanyelvi-hid-fogorvosok-es-paciensek-kozott
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Az RMDSZ készül a kampányra: „felszántják” Marosvásárhelyt a polgármesteri 
székért 
2020. július 9. – maszol.ro 

Bár az elmúlt időszakban a marosvásárhelyi önkormányzati jelöltlista összetételének volt 

elsősorban nagy visszhangja, az RMDSZ komolyan készül a városvezetői székért folyó 

kampányra, a Soós Zoltánra leadandó szavazatok maximalizálására. A kampánystábhoz közel 

álló források szerint a kolozsvári ügyvezető elnökség „fel fogja szántani Marosvásárhelyt a 

siker érdekében”.  

 

Alapítványt hoztak létre a székelyföldi kézilabdáért 
2020. július 9. – szekelyhon.ro 

Ilyés Ferenc, a kiváló kézilabdázó elnökletével alapítványt hozott létre a Magyar Kézilabda 

Szövetség (MKSZ) a határon túli magyar utánpótlás kézilabdázás támogatására – adta hírül a 

Székelyföldi Kézilabda Akadémia hivatalos honlapja. Az MKSZ közleményében kifejti, szívén 

viseli a határon túli magyar kézilabdát, az elmúlt néhány hónap pedig több időt biztosított 

számára programjai átgondolására. A szakszövetség elnöksége arra az elhatározásra jutott, 

hogy a sportág határon túli támogatására a leghatékonyabb működési forma az alapítványi, 

ezért létrehozta az Együtt növünk fel! alapítványt az utánpótláskorú sportág támogatására. Az 

alapítvány célja a történelmi Magyarország területén kialakítandó, a nemzettudatra épülő, az 

egészséges életmóddal és a versenysporttal összefüggő kézilabda-specifikus kiválasztás, 

felkészítés, versenyeztetés és szakemberképzés. 

 

Ingyenes, online pótérettségi-felkészítőre várják a székelyföldi diákokat 
2020. július 9. – szekelyhon.ro 

Az érettségi eredmények tükrében újfajta oktatási szolgáltatással „lép piacra” a 

Székelyudvarhelyi Egyetemi Központ: online pótérettségi-felkészítőkre várják a székelyföldi 

diákokat. A program ugyan nem váltja ki az otthoni egyéni tanulást, ellenben sok kérdésben 

fogózkodót nyújthat. 

 

Kié Erdély? Sabin Gherman-interjúval indul a Székelyhon Tv 
2020. július 10. – Krónika 

Az online tévécsatorna Nézőpont című, péntekenként jelentkező műsorának vendége a július 

10-i premierkor Sabin Gherman kolozsvári újságíró, a több mint két évtizede közölt, Elegem 

van Romániából című kiáltvány sokat idézett szerzője. A Kolozsvár közeli Feleken, Kós Károly 

stílusában felépített otthonában élő publicista markánsan kifejti véleményét Románia 

elnökének Erdély állítólagos kiárusításáról tett nyilatkozatáról, a Bukarest által időről-időre 

felemlegetett „magyarveszélyről”. 
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https://www.maszol.ro/index.php/belfold/129356-az-rmdsz-keszul-a-kampanyra-felszantjak-marosvasarhelyt-a-polgarmesteri-szekert
https://www.maszol.ro/index.php/belfold/129356-az-rmdsz-keszul-a-kampanyra-felszantjak-marosvasarhelyt-a-polgarmesteri-szekert
https://szekelyhon.ro/sport/alapitvanyt-hoztak-letre-a-szekelyfoldi-kezilabdaert
https://szekelyhon.ro/aktualis/ingyenes-online-poterettsegi-felkeszitore-varjak-a-szekelyfoldi-diakokat
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Összefogás: a leszakadó régiók felzárkóztatására továbbra sincs politikai akarat 
2020. július 9. – Felvidék Ma 

„Gömör ennél többet érdemel! – levélben fordulunk a közlekedési miniszterhez” – írta 

sajtóközleményében az Összefogás. „Bekövetkezett, amitől tartottunk: nem épül meg a 

szoroskői alagút. Egy rosszul előkészített döntést ürügyként használt a minisztérium új 

vezetése arra, hogy törölje az R2-es szoroskői alagutat magában foglaló szakaszának 

versenytárgyalását” – írták. „Egy normális országban ez az alagút – a déli vonal egyetlen 

alagútja – már régen üzemelne. Normális esetben legkésőbb az elmúlt négy évben be kellett 

volna indítani az építését. Normális esetben egy elbaltázott tendert újraírnának és folytatódna 

a projekt” – mutatott rá Mózes Szabolcs, az Összefogás elnöke. 

 

A parlamentben vitáztak a Beneš-dekrétumok alapján indított 
földelkobzásokról 
2020. július 9. – Új Szó 

Gyimesi György (OĽaNO) parlamenti képviselő a törvényhozásban interpellálta Mária 

Kolíková (Za ľudí) igazságügyi minisztert a Beneš-dekrétumok ügyében. A tárcavezető 

válaszában azt mondta, fontos erről a témáról beszélni, de szerinte egy félreértésről van szó. 

A Beneš-dekrétumokat olyan jogi dokumentumnak tekinti, amely a második világháború 

lezárásához tartozik. Az alkotmányosságukkal kapcsolatos kérdéseket lezártnak tekinti. 

Ugyanakkor elismerte, hogy évtizedekkel ezelőtt sok igazságtalanságokat okoztak. „De ezeket 

ma jogi szempontból nem lehetséges megnyitni – mondta. – Nem igaz, hogy valakitől ma a 

Beneš-dekrétumok alapján koboznának el bármit is” – véli a tárcavezető. Kolíková szerint 

inkább arról van szó, hogy az egykori adminisztratív hibákat akarják kijavítani. Az állam 

tulajdonába utalt, de a telekkönyvekben nem átírt vagyont akarják most az állam tulajdonába 

venni. 

 

Magyar Ezüst Érdemkereszt kitüntetést kapott Kováts Miklós kassai 
történelemtanár 
2020. július 9. – ma7.sk 

A Magyar Ezüst Érdemkeresztet adományozta Magyarország köztársasági elnöke Kováts 

Miklósnak, a Szakkay József Szakközépiskola nyugalmazott pedagógusának, a felvidéki 

magyar diákok identitásának megőrzése iránt elhivatott, közel fél évszázados pedagógusi 

pályája elismeréseként. A legendás történelemtanár Magyarország Kassai Főkonzulátusán 

vehette át a rangos kitüntetést. 

 

Színtiszta szlovák környezetben is örülhetnek a Baross Gábor Alap élénkítő 
csomagjának  
2020. július 9. – bumm.sk 

A napokban nyilvánossá vált, kik között osztottak szét 1029,5 millió forintot a Baross-19-

KMG pályázat II. ütemében. Bár a Baross Gábor Terv célja a dél-szlovákiai magyar kis- és 
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https://felvidek.ma/2020/07/osszefogas-a-leszakado-regiok-felzarkoztatasara-tovabbra-sincs-politikai-akarat/
https://ujszo.com/kozelet/a-parlamentben-vitaztak-a-benes-dekretumok-alapjan-inditott-foldelkobzasokrol
https://ujszo.com/kozelet/a-parlamentben-vitaztak-a-benes-dekretumok-alapjan-inditott-foldelkobzasokrol
https://ma7.sk/videok/magyar-ezust-erdemkereszt-kituntetest-kapott-kovats-miklos-kassai-tortenelemtanar
https://ma7.sk/videok/magyar-ezust-erdemkereszt-kituntetest-kapott-kovats-miklos-kassai-tortenelemtanar
https://www.bumm.sk/belfold/2020/07/09/szintiszta-szlovak-kornyezetben-is-orulhetnek-a-baross-gabor-alap-elenkito-csomagjanak
https://www.bumm.sk/belfold/2020/07/09/szintiszta-szlovak-kornyezetben-is-orulhetnek-a-baross-gabor-alap-elenkito-csomagjanak
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középvállalkozások támogatása, mégis több olyan vállalkozás is nyert, amely szlovák 

településen működik, ahol sem a vállalkozók, sem az alkalmazottak nem magyarok. 

 

Ma ülésezik az MNT 
2020. július 10. – Pannon RTV 

Ma 10 órától ülésezik a Magyar Nemzeti Tanács Szabadkán. Az ülésen vélhetően 55 napirendi 

pontot vitatnak meg. A tervezett témák között szerepel egyebek mellett a Pannónia 

Alapítvány ügyvezetőjének kinevezéséről szóló jóváhagyás, továbbá a Forum Könyvkiadó 

Intézet 2020. évi pénzügyi tervének módosítása. A képviselők döntenek továbbá számos más 

oktatási és kulturális témakörben, mint amilyen a középiskolák első osztályába beiratkozó 

tanulók létszáma, a tanintézmények igazgatóválasztási eljárása, valamint kulturális 

pályázatok jóváhagyása. 

 

Deli Andor: Az Európai Unió cserben hagyta a közép- és kelet-európai 
fuvarozókat 
2020. július 9. – Pannon RTV 

Az Európai Unió cserben hagyta a közép- és kelet-európai fuvarozókat, áll Deli Andor 

sajtóközleményében. A napokban az Európai Parlament plenáris ülésén a mobilitási csomag 

néven ismert, közúti fuvarozási szektorra vonatkozó jogszabály-csomagról döntöttek az EP-

képviselők. Az elfogadott jogszabályok szerint a közép- és kelet-európai tagállamok fuvarozói 

további hátrányos helyzetbe szorulnak majd és a szavazat eredményei várhatóan az egész 

belső piacot is gyengíthetik - véli a fideszes EP-képviselő. 

 

Nem lesz országos szintű korlátozás, csak Belgrád esetében szigorítanak 
2020. július 9. – Pannon RTV 

Nem lesz hétvégi kijárási tilalom, de újabb korlátozásokat vezetnek be a koronavírus-járvány 

megfékezéséért, erről döntött ma a szerbiai válságtörzs. A szigorítások egyelőre csak 

Belgrádot érintik. Korlátozzák a vendéglátóipari létesítmények és szórakozóhelyek munkáját, 

és tilos lesz a csoportos gyülekezés. A szigorítások holnaptól lépnek életbe. Ana Brnabić szerb 

miniszterelnök szerint a fővárosi kórházi kapacitások megteltek. Az ország többi részén 

egyelőre nem lesznek további korlátozások, Belgrádban viszont új intézkedések lépnek életbe 

pénteken reggel. 

 

Kárpátalja idén is csatlakozik a Magyarok Kenyere – 15 millió búzaszem 
programhoz 
2020. július 9. – karpat.in.ua 

Kárpátalján idén is útjára indítják a Magyarok Kenyere adománygyűjtő programot, amely 

része az összmagyar Magyarok Kenyere – 15 millió búzaszem programnak. A gyűjtést a 
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https://pannonrtv.com/rovatok/politika/ma-ulesezik-az-mnt
https://pannonrtv.com/rovatok/politika/deli-andor-az-europai-unio-cserben-hagyta-kozep-es-kelet-europai-fuvarozokat
https://pannonrtv.com/rovatok/politika/deli-andor-az-europai-unio-cserben-hagyta-kozep-es-kelet-europai-fuvarozokat
https://pannonrtv.com/rovatok/tarsadalom/nem-lesz-orszagos-szintu-korlatozas-csak-belgrad-eseteben-szigoritanak
http://life.karpat.in.ua/?p=21098&lang=hu
http://life.karpat.in.ua/?p=21098&lang=hu
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KMKSZ, A Pro Agricultura Carpathica, történelmi egyházak és civil szervezetek közösen 

szervezik amely július 20. és augusztus 22. között fog zajlani. Molnár László, a KMKSZ 

kulturális titkára szerint az akciónak a nemzeti összetartozás éve kapcsán különös jelentősége 

van. 

 

Adományokat fogad a Tiszta Kárpátalja 
2020. július 9. – karpatalja.ma 

Kihívás elé állította több szempontból a 2020-as év a Tiszta Kárpátalja csapatát. A szervezet 

2017-ben alakult. A Kárpátalján található emlékműveket, várromokat, katonatemetőket, 

épített örökségeinket és környezeteinket óvták és tisztították ki az elmúlt években. 

Munkájukat le kellett állítani az anyagi források elapadása miatt. Önköltségen mégis több 

programot sikerült idén is elvégezniük. Ezt követően, hogy továbbra is tudják 

tevékenységüket folytatni, létrehoztak egy alapítványt, a Tiszta Kárpátaljáért Gondnoki 

Hálózat Jótékonysági Alapítványt. 

 

Rekordszámú szavazatot kapott a HMDK jelöltje 
2020. július 5. – Képes Újság  

A július 5-ei választáson rekordszámú szavazatot kapott a HMDK jelöltje, Jankovics Róbert, 

akinek az elmúlt évek munkájával, kiváló teljesítményével sikerült elérnie, hogy először 

indulhatott egyetlen jelölt a magyar kisebbségnek garantált egy képviselői helyért, ilyenre a 

horvátországi magyarság eddigi történetében még nem volt példa. Összesen 2807 szavazatot 

kapott. 

 

Kiírták az újabb gazdaságfejlesztési pályázatot 
2020. július 9. – Képes Újság  

A HMDK vidék- és gazdaságfejlesztési stratégiája alapján, a magyar kormány jóvoltából az 

Economica Hungarica alapítvány kiírta legújabb pályázatát. Az eszközbeszerzési pályázat 

július 6-tól a keret kimerüléséig, de legkésőbb augusztus 6-ig lesz elérhető. Az Economica 

Hungarica alapítvány legújabb pályázata ismét eszközbeszerzéssel kívánja segíteni a 

gazdálkodókat és a vállalkozókat. A pályázat július 6-tól elérhető az alapítvány online 

felületén, beadásának határideje augusztus 6., délután 2 óra, de a keret kimerülése esetén 

előbb is lezárulhat. A pályázatot elektronikusan és személyesen is be kell nyújtani. 

 

A Kossuth Ház kapuja mindenki előtt nyitva áll 
2020. július 9. – Képes Újság  

Pénteken délután nagy volt a nyüzsgés a csúzai Kossuth utcában, ahol a településen működő 

szervezetek új székházának az átadására került sor. A Kossuth Háznak keresztelt közösségi 

épület a jövőben a falu művelődési életének egyik központja lesz. A HMDK 2019 tavaszán 

vásárolta meg Csúzán a Kossuth Lajos utca 34. alatt található házat, mely azóta a helyi civil 
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http://www.karpatalja.ma/karpatalja/kozelet/adomanyokat-fogad-a-tiszta-karpatalja/
https://kepesujsag.com/rekordszamu-szavazatot-kapott-a-hmdk-jeloltje/
https://kepesujsag.com/kiirtak-az-ujabb-gazdasagfejlesztesi-palyazatot-2/
https://kepesujsag.com/a-kossuth-haz-kapuja-mindenki-elott-nyitva-all/
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szervezetek székhelyévé vált, ám rendezvényeket, illetve táncpróbákat az eredetileg lakhatási 

célra kialakított szobákban nem tudtak tartani. 

 

Több mint egy közösségi ház 
2020. július 9. – Képes Újság  

2020. július 2-a nevezetes napként vonul be a festői völgyben fekvő Sepse történetébe, hiszen 

ekkor avatták fel a helyi Magyar Otthont. A múlt század elején épült impozáns polgárház az 

elmúlt években teljesen megújult és a falu díszévé vált. A sepsei HMDK-alapszervezet tagjai 

régóta vártak arra, hogy végre saját székházuk legyen. Ez az álom 2017-ben kezdett valóra 

válni, amikor a falu egyik legimpozánsabb épületét megvásárolta a HMDK. Az évek során az 

épület több fázisban újult meg, véglegesen azonban csak idén nyárra készült el. 
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https://kepesujsag.com/tobb-mint-egy-kozossegi-haz/

