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Nyomtatott és online sajtó 
 

 

Gulyás: meg kell akadályozni a vírus külföldről történő behurcolását 
2020. július 12. – kormany.hu, Híradó, Origo, Magyar Hírlap, Magyar Nemzet, Demokrata, 

Mandiner, HVG, Index, Pannon RTV, Kárpátalja 

Beutazási korlátozásokat jelentett be a koronavírus-járvánnyal összefüggésben a 

Miniszterelnökséget vezető miniszter vasárnap Budapesten. Magyarországnak meg kell 

védenie saját biztonságát, meg kell akadályoznia azt, hogy a vírust külföldről be lehessen 

hurcolni - mondta Gulyás Gergely sajtótájékoztatón. Az európai uniós tagállamoknál különös 

figyelmet fordítottak arra, hogy amennyiben lehet, a mozgás szabadságát biztosítsák - 

szögezte le Gulyás Gergely. Sárga kategóriába tartozik ma a tagállamok közül Bulgária, 

Portugália, Románia és Svédország, továbbá az unión kívüli országok közül az Egyesült 

Királyság, Norvégia, Oroszország, Szerbia, Japán, Kína és az Egyesült Államok. Vörös 

kategóriába tartozik az európai országok közül Albánia, Bosznia-Hercegovina, 

Fehéroroszország, Koszovó, Észak-Macedónia, továbbá Moldova, Montenegro és a környező 

országok közül egyedüliként Ukrajna, valamint az említett kivételekkel az ázsiai, az afrikai és 

a dél-amerikai országok is. Horvátországban a fertőzöttek száma alacsony a növekedés 

ellenére is, ezért egyelőre a zöld kategóriában van - mondta. 

 

Szili Katalin: európai szabályozás kellene az őshonos nemzeti kisebbségek 

érdekében 
2020. július 10. – MTI, Mandiner, Magyar Nemzet, maszol.ro, Pannon RTV, Ma7.sk, Felvidék 

Ma, Körkép, karpatalja.ma 

Az uniónak el kellene fogadnia alapelveket, amelyek mentén a tagországok megalkotják a 

saját szabályozásaikat – mondta a miniszterelnöki megbízott. Egységes európai szabályozásra 

van szükség az őshonos nemzeti kisebbségek érdekében – mondta el a Kárpát-medencei 

autonómiatörekvések egyeztetéséért felelős miniszterelnöki megbízott pénteken budapesti 

sajtótájékoztatón, amelyen bemutatták a terület javasolt alapelveit tartalmazó kiadványt. Szili 

Katalin közölte, a Külgazdasági és Külügyminisztérium Magyarország 

szomszédságpolitikájának fejlesztéséért felelős miniszteri biztossal, Kalmár Ferenccel együtt 

jegyzett kiadványuk első alapvetése, hogy szülessen egy olyan dokumentum, amely lehetővé 

teszi egy egységes európai szabályozás alapelveit, amelyek az egyes nemzetek sajátosságait 

figyelembe véve egy keretszabályt jelentenek. A mai szabályozás értelmében az őshonos 

nemzeti kisebbségek ügyével az Európai Unió (EU) nem foglalkozik – mutatott rá 

megjegyezve, hogy EU a kisebbségek ügyének kérdését nemzeti hatáskörbe utalja. 
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https://hirado.hu/belfold/kozelet/cikk/2020/07/12/elo-bejelentest-tesz-a-kormany-a-jarvany-terjedesenek-megelozesrol
https://mandiner.hu/cikk/20200710_szili_katalin_europai_szabalyozas_kellene_az_oshonos_nemzeti_kisebbsegek_erdekeben
https://mandiner.hu/cikk/20200710_szili_katalin_europai_szabalyozas_kellene_az_oshonos_nemzeti_kisebbsegek_erdekeben
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Készülhet a Szatmárnémetit a magyar határral összekötő gyorsforgalmi út 

megvalósíthatósági tanulmánya 
2020. július 10. – MTI, Krónika, maszol.ro 

A román közlekedési infrastruktúrát kezelő állami vállalat aláírta a Search Corporation céggel 

a Szatmárnémetit a magyar határral összekötő gyorsforgalmi út megvalósíthatósági 

tanulmányának elkészítéséről szóló szerződést – közölte csütörtökön a román állami vállalat. 

A szerződés szerint a Search Corporation vállalta, hogy 18 hónap alatt elkészíti a 

megvalósíthatósági tanulmányt, amelynek ára áfa nélkül eléri a 3,65 millió lejt. A 

gyorsforgalmi út Szatmárnémetit köti össze a román–magyar határon levő Óvárival (Oar), és 

ott csatlakozik az M49-es gyorsforgalmi úthoz. 

 
Karantén vár szerdától a Romániából Magyarországra beutazó polgárokra 
2020. július 12. – Krónika, szekelyhon.ro, transindex.ro, maszol.ro, Erdély Ma, Bihari Napló, 

Nyugati Jelen 

A határbelépés szigorításáról döntött a magyar kormány, az intézkedések kedden éjfélkor 

lépnek hatályba – jelentette be vasárnap Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető 

miniszter. Románia a sárga jelzéssel besorolt országok közé került, az innen Magyarországra 

belépő magyar és román állampolgárokra egyaránt kéthetes karantén vár. 

 

Orbán Viktort támadta Dacian Cioloș volt román kormányfő 
2020. július 10. – Krónika 

Szélsőjobboldalinak, nacionalistának és Európa-ellenesnek nevezte Orbán Viktort Dacian 

Cioloș volt román kormányfő. Az Újítsuk meg Európát nevű liberális európai parlamenti (EP) 

csoport jelenlegi vezetője az Adevărul online változatán megjelent publicisztikájában egyebek 

mellett azt kifogásolta, hogy a magyar miniszterelnök Közép-Európa nevében fogalmazott 

meg véleményt az Európai Unió jövőjével kapcsolatban több „szélsőjobboldali” politikus 

társaságában az Európa cenzúrázatlanul című webkonferencián, amelyen egyébként 

Alekszandar Vucsics szerb elnök, Janez Janša szlovén miniszterelnök és François-Xavier 

Bellamy, a francia jobbközép republikánusok EP-képviselője is felszólalt. 

 

Borboly Csaba az udvarhelyszékiek támogatását kérte a tanácselnöki 

jelöltségéhez  
2020. július 10. – maszol.ro, transindex.ro 

A csíki területi RMDSZ-szervezet elnökeként Borboly Csaba átvette pénteken a Hargita 

Megyei Egyeztető Tanács soros elnökségét az elkövetkező egy évre az udvarhelyszéki RMDSZ-

től. Ezt a testület dönt hamarosan a szövetség Hargita megyei tanácselnökjelöltjéről. A csík 

RMDSZ közleménye szerint Borboly Csaba pénteken találkozott Bíró Barna Botond 

udvarhelyszéki RMDSZ-elnökkel. A politikus továbbra is kérte a támogatást a megyei 
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https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/keszulhet-a-szatmarnemetit-a-magyar-hatarral-osszekoto-gyorsforgalmi-ut-megvalosithatosagi-tanulmanya
https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/keszulhet-a-szatmarnemetit-a-magyar-hatarral-osszekoto-gyorsforgalmi-ut-megvalosithatosagi-tanulmanya
https://kronikaonline.ro/kulfold/egeszsegugyi-vizsgalat-ala-vetik-a-romaniabol-magyarorszagra-beutazo-polgarokat
https://kronikaonline.ro/belfold/orban-viktort-tamadta-dacian-ciolo-volt-roman-kormanyfo
https://www.maszol.ro/index.php/belfold/129437-borboly-csaba-az-udvarhelyszekiek-tamogatasat-kerte-a-tanacselnoki-jeloltsegehez
https://www.maszol.ro/index.php/belfold/129437-borboly-csaba-az-udvarhelyszekiek-tamogatasat-kerte-a-tanacselnoki-jeloltsegehez
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tanácselnöki jelöltségéhez. Mint fogalmazott, „hasznos, méltó és becsületes együttműködést” 

ajánlott Udvarhelyszéknek, oly módon, hogy az elkövetkező négy évben is mindhárom térség 

kedvezményezettje legyen a megyei együttműködésnek. 

 

Kelemen Hunor: a gyergyóiakon múlik, hogy akarnak-e változást  
2020. július 10. – maszol.ro, szekelyhon.ro 

A város és a régió gazdasági felzárkózását ígérte pénteken a gyergyószentmiklósiaknak 

Kelemen Hunor, ha az önkormányzati választásokon az RMDSZ jelöltjeire szavaznak. A 

szövetségi elnök Barti Tihamér gyergyószéki területi elnökkel és Csergő Tibor 

polgármesterjelölttel együtt tartott sajtótájékoztatót. Előzőleg gyergyószéki 

polgármesterekkel, polgármesterjelöltekkel, a gyergyószentmiklósi tanácsosjelöltekkel 

találkozott.  

 

Középiskolai felvételi: egy magyar iskola vagy osztály sem került be a legjobb 50 

romániai közé  
2020. július 10. – transindex.ro 

Nem került fel egyetlen magyar középiskola, vagy osztály sem arra a listára, ami a felvételi 

jegyek alapján rangsorolja Románia legjobb iskoláit. A listán az első helyet a bukaresti Szent 

Száva Főgimnázium Matematika-Informatika szakos osztálya foglalja el, ahol 9,98 volt a 

legalacsonyabb bejutási jegy, míg az 50. helyen a szintén bukaresti Mihai Viteazul 

Főgimnázium Matematika-Informatika szakos végző osztálya szerepel, ide 9,61-el lehetett 

idén bekerülni.  

 

EMNP-programpontok: a helyi turizmus fellendítése az egyik cél 
2020. július 10. – Bihari Napló 

Ismertette az Erdélyi Magyar Néppárt önkormányzati választási programját csütörtök 

délelőtt Szilágyi Zsolt, az EMNP Bihar megyei szervezetének tanácselnök-jelöltje és Zatykó 

Gyula polgármesterjelölt. „Szeretjük Erdélyt, szeretjük Biharországot, ez itt a hazánk” – 

hangzik az EMNP programnyitó szlogenje. Szilágyi Zsolt megyei tanácselnök-jelölt 

elmondása szerint az EMNP új lendületet, új színt szeretne hozni az erdélyi politikába, a 

politikus meglátása szerint ugyanis az RMDSZ eljátszotta a magyarok jelentős részének a 

bizalmát, de a román politikusok előtt is hitelüket vesztették. 

 

Borboly Csaba és Barti Tihamér is Hargita Megye Tanácsának elnöke lenne 
2020. július 10. – szekelyhon.ro 

Továbbra sem dőlt el, hogy ki lesz az RMDSZ megyei tanácselnök-jelöltje Hargita megyében, 

mivel a párton belül ketten is pályáznak a tisztségre: Borboly Csaba jelenlegi elnök és Barti 

Tihamér alelnök. A mostani állás szerint helyben kellene dönteni arról, melyiküket jelölik 

végül, ám mivel mindketten ragaszkodnak saját elképzelésükhöz, erre egyelőre kevés az esély. 
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https://www.maszol.ro/index.php/belfold/129421-kelemen-hunor-a-gyergyoiakon-mulik-hogy-akarnak-e-valtozast
https://itthon.transindex.ro/?hir=60611&kozepiskolai_felveteli_egy_magyar_iskola_vagy_osztaly_sem_kerult_be_a_legjobb_50_romaniai_koze
https://itthon.transindex.ro/?hir=60611&kozepiskolai_felveteli_egy_magyar_iskola_vagy_osztaly_sem_kerult_be_a_legjobb_50_romaniai_koze
https://www.erdon.ro/kozelet/helyi-kozelet/emnp-programpontok-a-helyi-turizmus-fellenditese-az-egyik-cel-2985545/
https://szekelyhon.ro/aktualis/borboly-csaba-es-barti-tihamer-is-hargita-megye-tanacsanak-elnoke-lenne
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Mentik a Teleki-örökséget: jól haladnak a paszmosi kastély felújítási munkálatai  
2020. július 11. – Krónika 

Kívül és belül egyaránt jó ütemben halad a paszmosi Teleki-kastély eredeti állapotába történő 

helyreállítása – közölte Radu Moldovan Beszterce-Naszód megyei tanácselnök. A megyei 

elöljáró a kamlódi kastélyt is megmentené az enyészettől. 

 

SZNT: jövő hétvégén folytatódhat az aláírásgyűjtés 
2020. július 11. – MTI, Krónika 

Jövő hétvégén folytatódhat a Székely Nemzeti Tanács (SZNT) európai nemzeti régiók 

védelmében indított uniós petíciójának aláírásgyűjtése – mondta Dabis Attila, az SZNT 

külügyi megbízottja az M1 aktuális csatorna péntek esti műsorában. Kifejtette: csütörtökön az 

Európai Parlament óriási szavazattöbbséggel fogadta el a meghosszabbítást lehetővé tevő 

javaslatot. Dabis Attila úgy tudja, „papírforma szerint” jövő szerdán fogadhatja el a rendeletet 

az általános ügyek tanácsa, 17-én hirdethetik ki, másnaptól léphet hatályba. Így július 18-án, 

szombaton folytatódhat az aláírásgyűjtés. 

 

Erdély kiárusítása: kiszivárgott is, meg nem is a SRI álláspontja Iohannis 

kijelentéseiről 
2020. július 11. – maszol.ro, transindex.ro 

Nem forgott veszélyben Románia integritása, amikor a Székelyföld autonómiastatútumának 

hallgatólagos képviselőházi elfogadása kapcsán Klaus Iohannis államfő "Erdély 

kiárusításával" vádolta meg a Szociáldemokrata Pártot (PSD) - hangoztatta Marian Cucșa, a 

Román Hírszerző Szolgálat (SRI) tevékenységét felügyelő parlamenti bizottság volt alelnöke. 

A testület titkára, Csoma Botond szerint a SRI parlamentnek küldött válasza nem arról szól , 

mint amit a román politikus állít.  

 

Megfertőzte a koronavírus Tánczos Barna Hargita megyei szenátort  
2020. július 11. – maszol.ro, transindex.ro, szekelyhon.ro, Nyugati Jelen 

Kétoldali tüdőgyulladással diagnosztizálták, mintát vettek tőle, és pozitív lett Tánczos Barna 

Hargita megyei szenátor koronavírustesztje. Erről az RMDSZ politikusa maga számolt be 

pénteken késő este a Facebook-oldalán. „Szuper, profi egészségügyi csapat vesz körül. 

Kezdjük a kezelést. Meggyógyulok és megy minden tovább” – írta a szenátor. Hozzátette, 

hogy a hangulata jó, és nem fáj semmije. Hargita megyében jelenleg 367 igazolt fertőzést 

tartanak nyilván. A prefektúra adatai szerint az esetszámok legutóbb egy nap alatt héttel 

nőttek. A járvány kezdetétől 282-en gyógyultak meg, jelenleg 74 beteget ápolnak a 

csíkszeredai és a székelyudvarhelyi kórházban.  
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https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/mentik-a-teleki-orokseget-jol-haladnak-a-paszmosi-kastely-felujitasi-munkalatai-besztercennaszod-megyeben
https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/sznt-jovo-hetvegen-folytatodhat-az-alairasgyujtes
https://www.maszol.ro/index.php/belfold/129441-erdely-kiarusitasa-kiszivargott-is-meg-nem-is-a-sri-allaspontja-iohannis-kijelenteseir-l
https://www.maszol.ro/index.php/belfold/129441-erdely-kiarusitasa-kiszivargott-is-meg-nem-is-a-sri-allaspontja-iohannis-kijelenteseir-l
https://www.maszol.ro/index.php/tarsadalom/129438-megfert-zte-a-koronavirus-tanczos-barna-hargita-megyei-szenatort
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Szabó József: A duális képzés remek lehetőség a munkaerőpiaci reformra 
2020. július 11. – Bihari Napló 

Sokat hallani manapság a duális szakképzési modellről, ám térségünkben ez a rendszer még 

igencsak gyerekcipőben jár. Szabó József RMDSZ-es megyemenedzsert kérdezték a Bihar 

megyei helyzetről, fejleményekről. 

 

Zatykó Gyula: Magyar–magyar együttműködésre van szükség 
2020. július 11. – Bihari Napló 

Az önkormányzati választásokon a legfontosabb cél a lehető legtöbb magyar mandátum 

elnyerése – mondta el lapunknak adott interjújában Zatykó Gyula. A nagyváradi 

polgármester néppárti tanácsadója szerint ehhez teljes körű, kölcsönös elfogadáson alapuló 

magyar–magyar együttműködésre van szükség. 

 

Visszalépett Kozma Mónika a marosvásárhelyi RMDSZ-lista első helyéről  
2020. július 11. – maszol.ro, transindex.ro, szekelyhon.ro, Krónika 

Újabb fordulatot vett az RMDSZ marosvásárhelyi tanácsosi listája körüli történet: 

visszalépett a listavezető Kozma Mónika. A Pro Economica Alapítvány ügyvezető 

igazgatójának a választmány elnöki tisztségéből kifolyólag járt az első hely. A hírt elsőként egy 

Dorin Florea polgármesterhez közeli Facebook-oldal közölte, annak ellenére, hogy Kozma 

Mónika a lemondásáról szóló levelet elméletileg csak a helyi választmány kapta meg. Kozma 

Mónika a Maszolnak megerősítette, hogy pénteken benyújtotta lemondását. “Úgy érzem, 

hogy a jelenlegi körülmények között nem tudom olyan színvonalon és olyan eredményekkel 

ellátni a választmányi elnöki tisztséget, ahogyan szeretném. Az arról való lemondás maga 

után vonja a lista első helyéről való lemondást is” – jelentette ki. Mint mondta, levélben 

értesítette a választmányt a döntéséről. „Talány, hogyan került ki ez a levél. Ötven ember 

kapta meg, valaki közülük vitte ki a Facebookra” – tette hozzá.  

 

Kalotaszentkirály: valakinek nem tetszett a jólneveltségre biztató tábla magyar 

felirata 
2020. július 12. – Krónika 

Ismeretlen elkövetők lemázolták a helyi önkormányzat által kihelyezett, a szemetelésről való 

leszoktatást célzó táblák egyikének magyar feliratát Kalotaszentkirály-Zentelkén. Az 

önkormányzat már letakaríttatta a pannót. 

 

A pincétől a padlásig megújul a székelyudvarhelyi Márton Áron tér 

emblematikus épülete 
2020. július 12. – szekelyhon.ro 

„Nagy és örömteli dolog, hogy elkezdhettük Székelyudvarhely főtere emblematikus 

épületének a felújítását – summázta Kató Béla, az Erdélyi Református Egyházkerület 
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https://www.erdon.ro/kozelet/helyi-kozelet/szabo-jozsef-a-dualis-kepzes-remek-lehetoseg-a-munkaeropiaci-reformra-2987789/
https://www.erdon.ro/kozelet/helyi-kozelet/zatyko-gyula-magyar-magyar-egyuttmukodesre-van-szukseg-2987822/
https://www.maszol.ro/index.php/belfold/129452-visszalepett-kozma-monika-a-marosvasarhelyi-rmdsz-lista-els-helyer-l
https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/kalotaszentkiraly-valakinek-nem-tetszett-a-jolneveltsegre-biztato-tabla-magyar-felirata
https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/kalotaszentkiraly-valakinek-nem-tetszett-a-jolneveltsegre-biztato-tabla-magyar-felirata
https://szekelyhon.ro/aktualis/a-pincetol-a-padlasig-megujul-a-szekelyudvarhelyi-marton-aron-ter-emblematikus-epulete
https://szekelyhon.ro/aktualis/a-pincetol-a-padlasig-megujul-a-szekelyudvarhelyi-marton-aron-ter-emblematikus-epulete
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püspöke. A pincétől a padlásig kiterjedő munkálatok után levéltári helyiségek, irodák és 

időseknek szánt lakhelyek lesznek az egykori tanári- és bérlakásokban. A visszaszolgáltatás 

előtt egyszerű családok kiutalt lakása volt, de infrastruktúra és karbantartás híján a pincétől a 

padlásig minden tönkrement – mutatott rá Kató Béla püspök. Az Erdélyi Református 

Egyházkerület a kollégiummal együtt igényelte és kapta vissza, a munkálatok költségei 

érdekében a püspökség pályázott a magyar kormánynál, és épületfeljavításra kapott 

támogatást. A jövő év végére tervezett befejezés után a székelyudvarhelyi közösséget szolgálja 

majd az ingatlan – tudtuk meg a püspöktől. 

 

Ezentúl nem akarnak háttérbe szorulni a komáromi járásbeli MKP-sok 
2020. július 10. – Ma7.sk 

A Magyar Közösség Pártja július 9-én Perbetén tartotta komáromi járási konferenciáját, 

amelyen a Naszvadon élő Becse Norbert iskolaigazgatót és járási elnököt jelölték az országos 

pártelnöki posztra. „A járási konferencián 109 küldöttből 96-an vettek részt, s engem az 

országos elnöki tisztségbe, Viola Miklóst (Gúta) pedig az Országos Tanács elnökévé jelölték. 

Továbbá szakmai alelnököket is jelöltünk: szociális és egészségügyi alelnöknek Viola Miklóst, 

oktatásügyi alelnöknek engem, önkormányzati alelnöknek pedig Domin Istvánt (Izsa). Az 

MKP Országos Elnökségébe Viola Miklóst, Papp Sándort (Kalonda) és Cziprusz Zoltánt 

(Rimaszombat), az Országos Etikai és Alapszabály-felügyelő Bizottságába Brinzik Angélát 

(Komárom) és Kürthy Györgyöt (Gellér), a Számviteli és Ellenőrző Bizottságába pedig Szalay 

Rozáliát (Kolozsnéma) és Farkas Attilát (Komárom) jelöltük” - tájékoztatta a Ma7.sk-t Becse 

Norbert. 

 

A magyar eredetkutatás helyzetéről Királyhelmecen 

2020. július 10. – Ma7.sk 

A Lorántffy Zsuzsanna BFT meghívására érkezett és a magyar eredetkutatás helyzetével 

foglalkozott előadásában Makoldi Miklós Zsombor, a Magyarságkutató Intézet (MKI) 

Régészeti Kutatóközpontjának igazgatója. A július 9-én megtartott előadásra Királyhelmecen, 

a Bodrogközi Magyar Közösség Házában került sor. Makoldi előadása elején elmondta, az 

intézet 2019-ben kezdte el működését. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma alá tartozó 

intézet fő célja az, hogy a különböző tudományos szakágakban megszületett ismereteket 

értékelje, véleményezze, és olyan kutatásokat végezzen a magyarság múltjának, nyelvének, 

eredetének feltárásában, amelyekre eddig nem volt lehetőség. Elért eredményeiket 

elsősorban online publikálják, de vannak nyomtatott kiadványaik is, sőt rendezvények, 

konferenciák szervezésével is foglalkoznak. Az intézményt Horváth-Lugossy Gábor főigazgató 

vezeti. 
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Cziprusz Zoltán: Egységes, hatékony, szakpolitikára épülő pártra van szükség 
2020. július 10. – Ma7.sk 

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

már megszólalt Őry Péter, Berényi József és Forró Krisztián. A pénteki adásban Cziprusz 

Zoltán, Besztercebánya megyei képviselő beszél terveiről, az MKP következő elnökére váró 

kihívásokról. Miért nem sikerült megteremteni a magyar egységet? Hogyan viszonyul a 

szlovák pártokkal való esetleges koalíciós együttműködéshez? Mi szól a legfiatalabb jelölt 

mellett? Hogyan mozgosíthatóak a fiatalok? Állást foglaljon-e az MKP országos ügyekben? 

Hogyan lehet felzárkóztatni a leszakadó régiókat? 

 

Beneš-dekrétumok: bocsánatra, kárpótlásra várunk 
2020. július 10. – Új Szó 

A szlovákiai magyar politikai élet általunk megkérdezett szereplői úgy látják, a Beneš-

dekrétumok ügyét legalább erkölcsi, de akár anyagi síkon is rendezni kell. Egyben 

elfogadhatatlannak tartják, hogy az állam a dekrétumokra hivatkozva ma végezze be a 75 

évvel ezelőtt elkezdett vagyonelkobzásokat, amelyek során a magyarok kollektív 

bűnösségének elvét alkalmaznák. Az elmúlt hetekben a Beneš-dekrétumok ügye újra felszínre 

került. Az állam 75 évvel ezelőtti rendeletekre hivatkozva megtagadta a D4-es autópálya alatti 

telkek kifizetését a tulajdonosoknak, Észak-Szlovákiában pedig az állami erdőgazdaság venné 

el egy magánszemély, Bosits Miklós telkeit. A második világháború után kiadott, a magyarok 

és a németek kollektív bűnösségét kimondó dekrétumokkal kapcsolatban azt kérdeztük a 

politikai élet szereplőitől, hogyan látják az említett konkrét ügyeket és mit gondolnak arról, 

rehabilitálják-e valaha a magyarokat a Beneš-dekrétumok miatt. 

 

Filip Mónika dolgozik: Minisztériumi elismerést és támogatást kapott a Tompa 

Mihály- valamint a Dobré slovo – Jó szó vers- és prózamondó verseny 
2020. július 10. – Körkép 

Alig száz napja államtitkár, de már a sokadik olyan magyar szempontból fontos kérdést 

oldotta meg az oktatásügyi tárcánál, mely elődeinek hosszú évekig sem sikerült.   Filip 

Mónika (SaS jelöltje), az Oktatásügyi Minisztérium államtitkára ezúttal két országos vers- és 

prózamondó verseny esetében ért el fontos eredményt. A Tompa Mihály Vers- és 

Prózamondó Verseny, illetve a Dobré slovo – Jó szó szlovák nyelvű vers- és prózamondó 

verseny a 2020/21-es tanévben bekerült a minisztérium által elismert és támogatott 

versenyek közé.   A döntés presztízsértékű, mivel növeli a magyar iskolák versenyképességét a 

szlovák iskolákkal szemben és anyagilag is komoly jelentőségű.   „A magyar iskolák számára 

ez a besorolás “mérföldkő”, hatalmas előrelépés“ 

 

Nincs egységes recept, dolgozni kell! 
2020. július 11. – Ma7.sk 

Történelmi eredményt ért el a Vajdasági Magyar Szövetség (VMSZ) a legutóbbi szerbiai 

választásokon: a parlamenti, a vajdasági tartományi és az önkormányzati választásokon is a 
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korábbinál nagyobb támogatottságot szerzett. Ennyi képviselője csak akkor volt, amikor 

egyetlen magyar pártja volt a közösségnek, a Vajdasági Magyarok Demokratikus Közössége, a 

kilencvenes évek elején. Akkor, amikor a számítások szerint százezerrel több magyar ember 

élt a Vajdaságban. Pásztor Istvánnal, a VMSZ elnökével beszélgettünk. 

 

Egy hét múlva elnököt választ az MKP – a 7 jelölt közül 
2020. július 11. – Felvidék Ma 

A Magyar Közösség Pártja (MKP) július 18-án Farnad községben tartja kongresszusát, 

amelyen megválasztják az új pártelnököt is. A járási konferenciák lezárultak, azokon összesen 

hét elnökjelöltet neveztek meg, most bemutatjuk mindannyiukat. Az MKP kongresszusán a 

18 magyarok által lakott felvidéki járásból delegált 200 küldött hozza meg a döntést. A 

küldöttek száma az egyes járásokból változó, ez főleg az ott élő magyarok számából adódik, 

így például a legnagyobb (azaz legtöbb magyart számláló) Dunaszerdahelyi járásnak több 

küldöttje van, mint a hét legkisebbnek összesen, a Komáromi járás esetében ugyanez pedig 

hat kisebb járással összevetve érvényes. Az elnökjelölés jog, nem pedig kötelesség, így 11 járás 

egy-egy elnököt javasolt, hat járás (Nyitrai járás – 4 küldött, Érsekújvári járás – 22 küldött, 

Nagykürtösi járás – 7 küldött, Kassa-vidéki járás – 7 küldött, Tőketerebesi járás – 11 küldött 

és Nagymihály járás – 5 küldött) egyet sem, egy pedig (ez a Losonci járás – 7 küldött) hármat 

is. 

 

Fiatal vezetők nagy tervekkel 
2020. július 12. – Felvidék Ma 

Tisztújító közgyűlést tartott a Nyitra és Vidéke Célalap. A társadalomszervezői tevékenységet, 

valamint a magyar kultúra és oktatás ügyének felkarolását magára vállaló zoborvidéki 

szervezet élére három fiatal, tenni vágyó és tapasztalt vezető került. A Nyitra és Vidéke 

Célalap a Rákóczi Szövetség felvidéki hálózatának egyike. Ez a célalaphálózat, amely 

Pozsonytól Nagykaposig terjed, a kitűzött célok megvalósítása érdekében minden évben 

pályázatokat hirdet, támogatásokat oszt, amivel segíti az egyes felvidéki régiókban a magyar 

kultúra és oktatás ügyét. Minden célalap működtetésére a helyi magyar közösségek 

intézményeinek, szervezeteinek képviselőiből alakult ki széles körű munkabizottság. 

 

A Csemadok szerepet vállalna a 2021-es népszámlálás kampányában 
2020. július 12. – Ma7.sk 

A SzóBeszéd szepsi stúdiójában vendégeinkkel a Csemadok szerepéről, küldetéséről és 

jelentőségéről beszélgettünk. A nagy múltú közéleti és kulturális szervezet fontos szerepet 

kíván vállalni a 2021-es népszámlálás kampányában szögezték le a vendégek: Köteles László a 

Csemadok általános alelnöke és Duncsák Mária a Csemadok Kassai Városi Választmányának 

alelnöke. 
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MNT: Bodzsoni István újabb négy évig a Pannónia Alapítvány ügyvezetője 

2020. július 10. – Vajdasag.ma 

Szigorú biztonsági intézkedések közepette tartotta meg 14. rendes ülését a Magyar Nemzeti 

Tanács. Szabadkán egy nappal az ülés előtt léptek életbe azok a korlátozó és biztonsági 

rendelkezések, amelyek szabályozzák, hogy miként lehet rendezvényeket tartani zárt térben. 

Lulić Emil, az MNT hivatalának vezetője az ülés első perceiben elmondta, hogy biztosították a 

tanácstagok számára az egymás közötti megfelelő távolságot. Az ülést ezért a Pannon RTV 

nagy stúdiójában tartották meg, emellett minden képviselő védőmaszkot kapott, amit 

folyamatosan viselniük kellett, illetve mindenki lázát is megmérték mielőtt beléptek volna az 

ülésterembe. Az újságírók a tanácskozás menetét egy szomszédos helyiségből monitorokon 

követhették. 

 

A VMSZ már a hét elején tárgyal az ingázók helyzetéről 
2020. július 10. – Vajdasag.ma 

A VMSZ, ahogyan eddig, úgy ezután is mindent meg fog tenni a vajdasági magyar közösség 

egészségügyi és egzisztenciális érdekeinek védelméért - írja a párt vasárnap közzétett 

Facebook-bejegyzésében. Azt írják, a mai napon felvették a kapcsolatot Magyarország 

Kormányával és az illetékes hatóságokkal az ingázók és a mezőgazdasági idénymunkások 

érdekében, hogy a hétfői és a keddi napon megszülessenek azok a rendelkezések, amelyek 

július 15-től is garantálják korlátozásmentes belépésüket Magyarországra. 

 

Nő a koronavírussal fertőzöttek száma a Vajdasági Klinikai Központban 
2020. július 12. – Vajdasag.ma 

A Vajdasági Klinikai Központban (KCV) jelenleg 219 koronavírus-fertőzöttet kezelnek, s 

mivel a páciensek száma nő, ki kell bővíteni a kapacitásokat, vagyis megnyitják a negyedik 

covid-központot. A tartomány területén az elmúlt egy napban 138 új esetet jegyeztek, 55 

újvidéki. 

 

Elmaradnak a hétvégére tervezett rendezvények Zentán 
2020. július 12. – Vajdasag.ma 

A hétvégén tartották volna a zentai Tiszavirág Kajak és Rekreációs Klub szervezésében a IX. 

Tiszavirág Nemzetközi Regattát. A sporteseményt a koronavírus terjedésének veszélye miatt 

és az országban kialakult járványhelyzet miatt mondták le a szervezők. A vezetőség a verseny 

új időpontjáról később tájékoztatja a nyilvánosságot. A klub versenyzői nemrégen kitűnő 

eredményekkel szerepeltek Magyarkanizsán a 46. alkalommal rendezett nemzetközi 

kajakregattán, és a 11. Kanyó Zoltán-emlékversenyen.  
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A KMPSZ levélben fordult az ukrán oktatási minisztériumhoz 
2020. július 11. – karpatalja.ma 

A Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetség (KMPSZ) beadványa a magyar tannyelvű 

középfokú oktatási intézmények részére kidolgozott oktatási programok tanterveiről. „A 

Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetség javaslatot tett egy olyan magyar tannyelvű oktatási 

intézmények számára kidolgozott tantervre, amelyben biztosítva lenne a lehetőség az 

államnyelv és irodalom, az anyanyelv és irodalom, valamint egy idegen nyelv oktatására az 

állami oktatási szabványokkal összhangban. A kisebbségi tannyelvű középfokú oktatási 

intézmények számára kidolgozott és jelenleg is érvényes oktatási programok biztosítják a 

jogot az anyanyelv és irodalom és/vagy idegen nyelv tanulására, emellett a konkrét 

tantárgyakat szabályozó oktatási programok megállapítják az államnyelv, az anyanyelv és az 

idegen nyelv oktatására kijelölt óraszámot, a megszerzett tudás és eredmények iránti 

követelményeket, azonban a tantervekben mindez nem szerepel külön tantárgyak szerinti 

lebontásban.” – írta Orosz Ildikó Ukrajna megbízott oktatási és tudományos miniszterének. 

 

Folyamatban vannak a bázisiskolák kialakításai a Beregszászi járásban  
2020. július 12. – karpat.in.ua  

Az új tanév kezdetére befejeződnek a Beregszászi járási bázisiskolák felújítási munkálatai, 

emelte ki Sin József a Beregszászi Járási Tanács elnöke évértékelő beszámolójában. A 

Beregszászi járásban 2 intézményt alakítanak át bázisiskolává, a Kaszonyi Arany János 

Líceumot, valamint a Nagyberegi Középiskolát. Nagyberegen már több mint egy éve zajlanak 

a munkálatok. Az állami támogatás mellett a Kárpátaljai Magyar Főiskoláért Alapítvány és a 

KMKSZ közreműködésével a Magyar Kormány Keleti Partnerség programja, illetve a 

Bázisiskolai fejlesztési projekt is támogatja a felújítási munkálatokat. 

 

Közgyűlést tartott a Kárpátaljai Református Egyház 
2020. július 12. – karpat.in.ua  

Beregszászon tartotta éves közgyűlését a Kárpátaljai Református Egyház. A szigorított 

karantén szabályok miatt nem a templomban, hanem püspöki hivatal udvarán tartották meg 

a rendezvényt. Ennek keretében 6 lelkipásztort szenteltek fel. Az igehirdetést Zán Fábián 

Sándor, Kárpátaljai Református Egyház püspöke végezte. Szokás szerint a püspök elnöki 

beszámolót is tartott számba véve a 2019-es év eredményeit, történéseit. A közgyűlés a 

beszámolót egyhangúlag elfogadta. 
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Elektronikus sajtó 

 

 Kárpát-medence magazinműsor 

2020. július 12. – M1 

 

Fél évszázados családi vállalkozás Adán 

Az adai Tóbiás család több mint fél évszázada, 1970 óta foglalkozik kötészettel. A délszláv 

háborúban a nehézségek ellenére a gyerekek is Adán maradtak és tovább vitték a kötödét, az 

ő családjuk is ott vállalt munkát. A vállalkozás folyamatosan fejlődött, az alkalmazottak ma 

már modern varrógépekkel dolgoznak. Van olyan, aki a kezdetek óta ott dolgozik – a légkör 

így mindig családias maradt. 

 

A Bagossy Brothers Company megváltozott hétköznapjai 

Míg nem léphetnek újra színpadra, haszonállatok ellátásával foglalkoznak az erdélyi Bagossy 

Brothers Company tagjai. A karantén alatt egymással is csak virtuálisan tartották a 

kapcsolatot, ekkor kezdtek el az állatokkal foglalkozni. Próbálták mindig a dolgok pozitív 

oldalát nézni, és azt sem tartják kizártnak, hogy a zene és az állattartás megfér egymás 

mellett.  

 

Gömör rejtett kincse 

A gömöri Kalas család többek között falusi turizmussal foglalkozik. A festői szépségű Vály-

völgyében Kalas Zsolt kezdte a vállalkozást nagyszülei földjén, miután szerencsét próbált 

külföldön is. Alsóvályon kastély, Felsővályon Árpád-kori eredetű református templom vonzza 

a turistákat. A helyiek megélhetését is a völgy biztosítja: az asszonyok a szőlőben dolgoznak, a 

Kalas család mezőgazdasági vállalkozása Felsővályon található.  

 

Felfedező tábor Csíkszépvízen 

Az erdélyi felfedező táborban a gyerekek minden nap megtanulnak valami újat. Fizikai, 

kémiai kísérletek, kültéri programok szórakoztatják és tanítják a gyerekeket. 

Környezettudatosságot is tanulnak, hogyan lehet természetes anyagokból tisztítószereket, 

kozmetikumokat vagy akár szúnyogirtót készíteni. A gyerekek élvezik a tábort, új barátokra 

tesznek szert miközben játszva tanulnak. 

 

 

https://mediaklikk.hu/video/karpat-medence-2020-07-12-i-adas-3/
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Határok nélkül 

2020. július 10. – Kossuth Rádió 

Európa csak akkor tudja újradefiniálni magát a globális világban, ha megtartja azt a 

sokszínűségét, amit az identitás sokszínűségének megőrzésével a saját erősségévé tehet. Szili 

Katalin és Kalmár Ferenc szerint öt alapelvet lenne fontos az Európai Uniónak elfogadnia a 

kisebbségek védelme érdekében. Azt, hogy az őshonos kisebbségek ügye nem bel-, hanem 

európai ügy, a nemzeti kisebbségvédelem alapja az identitáshoz való jog, az állampolgárság 

elválik a nemzeti identitástól, az identitás megvalósításához az egyéni és a kollektív jogok 

biztosítása egyaránt szükséges, valamint azt, hogy egy állam területén élő őshonos nemzeti 

kisebbségek alkotóelemei annak az államnak. A miniszterelnöki megbízott asszony és a 

Külgazdasági és Külügyminisztérium miniszteri biztosa ezeket az alapelveket 3 nyelven egy 

kiadványban publikálta „A nemzeti kisebbségvédelem javasolt alapelvei az EU-ban” címmel, 

melyet mai sajtótájékoztatójukon mutattak be.  

  

Elsöprő többséggel támogatta az Európai Parlament a polgári kezdeményezések 

meghosszabbítását.  Folytatódhat az aláírásgyűjtés a nemzeti régiók támogatásáért indított 

kezdeményezés ügyében. A Minority SafePack is egy lépéssel közelebb van a célhoz, a 

közmeghallgatás következik. A tegnap esti szavazást megelőzően az Unió tagállamait 

tömörítő Tanáccsal és az Európai Bizottsággal folytatott tárgyalásokat Vincze Loránt RMDSZ-

es EP-képviselő vezette. 

  

A Székely Nemzeti Tanács – a nemzeti régiók védelméért indított polgári kezdeményezés -  

elindítója üdvözli az Európai Parlament tegnapi  döntését, ugyanakkor hangsúlyozza: az EP 

jóváhagyása mellett  a Tanácsnak is el kell fogadnia, tehát még nincs jogerős döntés. Így az 

aláírásgyűjtést még nem tudják folytatni 

  

A délvidéki magyarok országos kisebbségi önkormányzata mai ülésén megvitatta a 

középiskolai beiratkozási tervet. Annak ellenére, hogy igyekeztek népszerű, és praktikus 

szakokat indítani magyar nyelven, a tagozatok félig betöltetlenek maradtak. Ennek okairól is 

szó volt az ülésen, illetve újabb négyéves időszakra kinevezték a Pannónia Alapítvány 

ügyvezetőjét. Németh Ernő tudósít Szabadkáról. 

  

Majoros Jácint álma, hogy egy helyen mutassa be a gömöri fazekas falvak hagyományát és a 

méhészet egykori eszközeit. Erre Lévárt településen talált egy megfelelő régi házat, a múlt 

század elején épült iskolát, amelynek a felújítását már meg is kezdte. Mellette azonban már 

megépítette az „apiházat”, ahol a kaptárlevegő és a méhzümmögés jótékony hatásaival 

szeretné megismertetni az embereket. 

 

https://mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth?date=2020-07-10_18-02-00&enddate=2020-07-10_18-40-00&ch=mr1


 

 

 

Napi Nemzetpolitikai Sajtószemle – 2020. július 13. 

. 
13 

 

Határok nélkül 

2020. július 11. – Kossuth Rádió  

 

Kolozsvár és Budapest is szerepel a Mezőség arcai című fotótárlat tervezett kiállítási 

helyszínei között. Először a szamosújvári Tékánál lesz látható a tíz mezőségi falu – Árpástó, 

Buza, Nagysármás, Vice, Visa, Magyardécse, Mezőveresegyháza, Szépkenyerűszentmárton, 

Magyarköblös és Szék – múlt századát bemutató mintegy háromszáz fotó. Összegyűjtésükben 

fontos szerepe volt Téka Petőfi ösztöndíjas munkatársának, Paróczi Ákosnak.  

  

Kárpátalján nincs olyan magyar település, ahol ne viselné utca, vagy intézmény II. Rákóczi 

Ferenc nevét. A nagyságos fejedelem ezer szállal kötődik a régióhoz. A Munkácsi várban 

töltötte gyermekkorát, itt bontották ki elsőként a szabadságharc zászlait, itt zajlott a 

szabadságharc első győztes csatája, Huszton és Salánkon pedig országgyűlést tartottak.  

Popovics Béla munkácsi helytörténészt kérdeztük eme legendákról és történetekről. 

 

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.  

 

Még a Magyar Összefogás Napján mutatták be Topolyán az I. világháború ottani áldozatairól 

írt monográfiát. Tomik Nimródot, a Vajdasági Magyar Helytörténeti Társaság elnökét, a 

könyv szerkesztőjét kérdeztük. 

 

A délvidéki Magyarkanizsán született éppen 80 esztendeje, a berlini évek után ma a 

Szabadkához közeli Palicson él Tolnai Ottó Kossuth-díjas költő. A kerek születésnap 

alkalmából felidézzük azt a beszélgetést, amelyet Németh Ernő folytatott vele. 

 

Sikerült megszerezni a szervezés jogát, így ősszel Székelyudvarhelyen is lesz TEDx 

konferencia. TED, azaz Technológia, Szórakoztatás, Formatervezés. A szervezőkkel 

beszélgettünk. 

 

 

 

https://mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth?date=2020-07-10_18-02-00&enddate=2020-07-10_18-40-00&ch=mr1
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Öt kontinens 

2020. július 11. – Duna World 

Dr. Bozóky Dezső királyi és császári sorhajóorvos elfeledett világutazóink egyike. A 

Monarchia haditengerészete szolgálatában két alkalommal jutott el keleti tájakra: 1905-ben 

Görögországba és Törökországba, majd 1908-ban Koreába, Kínába és Japánba hajózott. 

Bozóky korának olvasott, politikai és gazdasági viszonyokat nyomon követő alakja volt, akit 

átlagon felüli szépérzéke és művészet iránti érdeklődése emel hajóorvosi minőségéből a 

századelő neves utazó-gyűjtői közé. A folytatásban az ő munkásságát térképezzük fel.  

  

A 20. századi európai avantgárd szobrászat egyik legjelentősebb alakjaként tartják számon 

Beöthy Istvánt, aki budapesti tanulmányai után emigrált Párizsba az 1920-as években. A 

közép- és kelet-európai művészekkel foglalkozó párizsi Minotaure galéria rendszeresen állítja 

ki Beöthy munkáit. A magyar származású művész különleges, fából készült szobrait ezúttal 

két kortársával együtt bemutatott kiállításon tekinthetik meg a párizsi látogatók, mely 

kiemelt figyelemben részesült a múlt héten megrendezett párizsi galériák hétvégéje 

keretében. 

  

És most következzék néhány magyarokkal kapcsolatos hír a nagyvilágból. 

Zenei nagy hatalmunkat mi sem bizonyítja jobban, mint, hogy Svájcban különleges zenei 

díjjal tüntették ki Roby Lakatos hegedűművészt. Az ARANY VONÓ elismerést 2000 óta 

minden évben egy kiemelkedő művész kapja. Roby Lakatos a járványhelyzet utáni első 

nyilvános zenei eseményen, a Meiringeni Zenei Fesztiválon vehette át a díjjal járó híres svájci 

hegedűkészítő Finkel család aranyozott ébenfa vonóját. A klasszikus zene, a dzsessz és a 

magyar cigányzene ötvözetét hangszerre álmodó művész méltatásában ez áll:. „Kiemelkedő 

zenei jelenség, nemcsak virtuozitása miatt, hanem mert zenészként zseniális vonásokkal 

rendelkezik és úgy kapcsolja össze a zenei stílusokat, ahogy senki más 

  

Több évtizede minden év augusztusában egy hétre magyar szótól hangos a Ohio-i 

Reménység-tó környéke az ITT-OTT találkozón résztvevő magyar családoktól. Idén a 

járványhelyzet miatt a Magyar Baráti Közösség vezetősége virtuális térbe helyezi át az 

eseményt, és arra kéri az érdeklődőket, hogy közösségi oldalukon kísérjék figyelemmel 

programjaikat. 

  

Münchenben már az 1940-es évek vége óta működik magyar iskola. Tulajdonképpen ez 

képezi az alapját annak az iskola szövetségnek, amely napjainkban is működik 

Bajorországban. A szövetség neve Bajorországi Magyar Iskola, öt tagszervezete van, és öt 

helyszínen működik. A központja a Müncheni Magyar Intézet regensburgi titkársága. 

https://mediaklikk.hu/video/ot-kontinens-2020-07-11-i-adas/
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Vezérelve pedig a szövetség alapító-vezetője, K. Lengyel Zsolt szerint a lehető legmagasabb 

szintű oktatás  – mindenkor.    

 

A vajdasági Horgostól Budapesten át Kanadáig, a magyar lemezborítóktól és képregényektől 

az észak-amerikai indiánok ihlette festményekig, gazdag alkotói életpálya áll Fujkin István 

Torontóban élő képzőművész mögött.  Kontinenseken átívelő művészeti tevékenységét 

kezdetektől áthatja és inspirálja a zene szeretete. 

 

 „Kicsit sárgább, kicsit savanyúbb, de a miénk” - mindenkinek ismerős A tanú című film 

ikonikus jelenete, amiben a hazai ’50-es évek nagy kertészeti kísérletét, a citrusok 

meghonosítását ábrázolja Bacsó Péter. Az ötlet, hogy mi magyarok is beálljunk a narancsot, 

citromot termelők sorába még fiatalon megragadta Dikasz Lászlót, az akkor fiatal kertészt. 

Évtizedekkel később sikerült is neki a nagy álmot megvalósítani, ma már büszkén mutatja a 

kertjében termett 30-40 dekás citromokat. Igaz, mindezért a messzi Ausztráliába kellett 

költöznie. 


