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Nyomtatott és online sajtó 
 

 

Későbbi időpontra halasztja a Miniszterelnökség a Kőrösi Csoma Sándor és 

Petőfi Sándor Program következő szakaszának meghirdetését 
2020. július 13. – kulhonimagyarok.hu, Felvidék Ma 

A globális járványhelyzetre való tekintettel és a fertőzések terjedésének megfékezése 

érdekében hozott kormányzati intézkedésekkel összhangban a Miniszterelnökség 

Nemzetpolitikai Államtitkársága azt a döntést hozta, hogy a diaszpórában élő magyarság 

támogatását célzó Kőrösi Csoma Sándor Program és a Kárpát-medencei 

szórványmagyarságot segítő Petőfi Sándor Program 2020/2021-es programszakaszának 

2020. július 15-re tervezett meghirdetését későbbi időpontra halasztja. A világ különböző 

pontjain élő magyar közösségek megerősítése, a magyar nyelv és identitás megőrzése 

érdekében indított ösztöndíjprogramok a jövőben is folytatódni fognak, az új 

programszakaszra való jelentkezés azonban csak akkor nyílik meg, amikor az ösztöndíjasok 

biztonságos kiutazását és a közösségépítő programok szervezését az egészségügyi helyzet 

lehetővé teszi. 

 

„A közös lista ne csak papíron működjön!” 
2020. július 13. – 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. A Komáromi járás története során először indít országos 

elnökjelöltet a Naszvadon élő Becse Norbert személyében. A megyei képviselő, illetve 

frakcióvezető-helyettes a naszvadi magyar tanítási nyelvű alapiskola igazgatója már tizenhat 

éve. 2011 óta az MKP helyi szervezetét vezeti, 2016 óta az MKP komáromi járási 

szervezetének elnöke. Országos elnöknek a párt komáromi konferenciája, 76 küldött jelölte. A 

Felvidék.ma kérdésére válaszolva elmondta, vállalja az indulást az elnöki székért, mellyel 

legfőbb célja, hogy a Komáromi járás hangsúlyosabban szerepeljen az országos vezetésben. 

 

Elmarad a XX. Dombos Fest, a Vajdaság legkedveltebb fesztiválja 
2020. július 13.  – MTI, Magyar Nemzet, kultura.hu, Vajdaság Ma, Pannon RTV 

A jelenlegi szabályozások értelmében a szervezők nem tudják megtartani a XX. Dombos 

Festet, a Vajdaság legkedveltebb összművészeti fesztiválját, amely a kishegyesi – egykori 

szemétdombból lett – kulturális helyszínen, a csodálatos fényfestett löszfal alatt mutatja be 

évről évre a magyar kultúra meghatározó, de a Vajdaságban még kevésbé ismert produkcióit. 

Az idei jubileumi fesztivált rendhagyó módon két helyen, a kishegyesi helyszín mellett a 

palicsi nyári színpadon rendezték volna meg. 
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https://felvidek.ma/2020/07/kesobbi-idopontra-halasztja-a-miniszterelnokseg-a-korosi-csoma-sandor-es-petofi-sandor-program-kovetkezo-szakaszanak-meghirdeteset/
https://felvidek.ma/2020/07/kesobbi-idopontra-halasztja-a-miniszterelnokseg-a-korosi-csoma-sandor-es-petofi-sandor-program-kovetkezo-szakaszanak-meghirdeteset/
https://felvidek.ma/2020/07/a-kozos-lista-ne-csak-papiron-mukodjon/
https://felvidek.ma/2020/07/a-kozos-lista-ne-csak-papiron-mukodjon/
https://magyarnemzet.hu/kultura/elmarad-a-xx-dombos-fest-a-vajdasag-legkedveltebb-fesztivalja-8374575/
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Vírusteszt, kérdőív, karantén: a Magyarországra való beutazás feltételei 
2020. július 13. – Krónika 

Nem tesztelik a magyar hatóságok a sárga vagy vörös jelzésű országokból érkező magyar 

állampolgárokat a határon, de csak akkor mentesülnek a kéthetes karantén alól, ha a határra 

érkezés előtt öt nappal, 48 óra különbséggel két negatív, PCR-típusú teszttel rendelkeznek. A 

Magyarországon szerdától életbe lépő, az eddigieknél szigorúbb óvintézkedésekről Müller 

Cecília országos tiszti főorvos beszélt a Magyar Televízió műsorában. Az illetékes annak 

kapcsán nyilatkozott, hogy Magyarország a koronavírus-járvány súlyossága szempontjából 

három – vörös, sárga és zöld – kategóriába sorolja az államokat, és ennek megfelelően 

korlátozza az onnan érkezők határátlépését. Mint ismeretes, Románia a sárga kategóriába 

tartozik. 

 

A lakók szerint nem jó irányba fejlődik Szászrégen 
2020. július 13. – szekelyhon.ro 

A szászrégeniek 70 százaléka úgy értékeli, hogy nem jó fele halad a város, sőt egyáltalán nem 

halad semerre – derült ki abból a felmérésből, amelyet a jelenlegi RMDSZ-es alpolgármester, 

Márk Endre rendelt meg. Ezren válaszoltak a feltett kérdésekre és, mint a Székelyhonnak az 

alpolgármester értékelte: váltáshangulat van a városban. 

 

A bizonytalanság ellenére is megtartják a Székelyföldi Kerékpáros Körversenyt 
2020. július 13. – szekelyhon.ro 

A sportrendezvények hagyományai kötelezik a városvezetést, hogy ne maradjanak el az 

évtizedes múltra visszatekintő események – közölte hétfői sajtótájékoztatóján Ráduly Róbert 

Kálmán, Csíkszereda polgármestere. A városvezető kiemelte, „a fejetlenség és rendkívüli 

bizonytalanság, amely az országvezetés részéről tapasztalható, nem vesz erőt a 

városvezetésen, ezért is igyekszünk kiszámíthatóbbak maradni”. 

 

Sabin Gherman publicista beszélt a Székelyhon Tv-nek a magyar–román 

együttélésről 
2020. július 13. – szekelyhon.ro 

Mind a románnak, mind a magyarnak meg kell értenie, hogy együtt lenni nem egymás 

asszimilációját jelenti – állapította meg a Székelyhon Tv Nézőpont című műsorának adott 

interjúban Sabin Gherman. A neves román újságíró elmondta: elvinné a román 

nacionalistákat a magyarországi Méhkerékre, nézzék meg, milyen szépen leng egymás mellett 

a román, a magyar és az EU-s zászló. 
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https://kronikaonline.ro/kulfold/virusteszt-kerdoiv-karanten-a-magyarorszagra-valo-beutazas-feltetelei
https://szekelyhon.ro/aktualis/a-lakok-szerint-nem-jo-iranyba-fejlodik-szaszregen
https://szekelyhon.ro/aktualis/a-bizonytalansag-ellenere-is-megtartjak-a-szekelyfoldi-kerekparos-korversenyt
https://szekelyhon.ro/aktualis/sabin-gherman-publicista-beszelt-a-szekelyhon-tv-nek-a-magyarnroman-egyuttelesrol
https://szekelyhon.ro/aktualis/sabin-gherman-publicista-beszelt-a-szekelyhon-tv-nek-a-magyarnroman-egyuttelesrol


 

 

 

Napi Nemzetpolitikai Sajtószemle – 2020. július 14. 

. 
3 

A hónap végéig pályázhatnak a szociálisan hátrányos helyzetű, tehetséges 

tanulók a Nyilas Misi-ösztöndíjra 

2020. július 14. – Krónika 

Az ösztöndíj, a támogatóval való kapcsolat, az egyesülethez való tartozás segíti céljaik 

elérésében a Nyilas Misi Tehetségtámogató Egyesület programjaiban részt vevő diákokat. 

Cseke Mónika Zsófia, a kolozsvári székhelyű szervezet ügyvezető elnöke, programigazgatója 

az elmúlt tanévben zajlott tevékenységekről, a diákok beszámolójáról, a következő pályázati 

kiírásról beszélt a Krónikának. 

 

Pofon Iohannisnak 
2020. július 14. – Balogh Levente – Krónika 

A Krónika vezércikke szerint „a román elnök ugyanis a legmagasabb szinten legitimálta a 

magyarellenes hergelést, és bár a célját nemigen érte el – a liberálisok népszerűségét nem 

sikerült vele látványosan feltornásznia –, a magyarokkal kapcsolatos kijelentéseinek sora arra 

kiválóan alkalmas, hogy tartósan mélypontra taszítsa a magyar–román kapcsolatokat, és 

fokozza a magyarokkal szembeni gyűlölködést a románok körében. A helyzetet külön 

súlyosbítja, hogy kisebbségi származású politikusról van szó, még akkor is, ha magát már 

románnak tartja.” 

 

A nemzettudatot és az ősökhöz való kötődést erősíti a Dalia 
2020. július 13. – Felvidék Ma 

A Felföldi Dalia Iskola rendszeresen szervez családi napot egy-egy tábor végeztével, de 

rendezvényüket ezúttal kibővítették. A gömörpéterfalai futballpályára színes programokkal 

várták a környékbeli érdeklődőket is. „Ismét egy nagyon jó hangulatú Dalia gyermektábort 

szerveztünk, ahol a különböző foglalkozások mellett fegyelmet, sok közösségépítő játékot 

tanulhattak a gyerekek, illetve házi versennyel, fürdőzéssel, mozizással gazdagítottuk az 

élményeket” – mondta Kopecsni Gábor, a szervezet vezetője. Mint kifejtette, a Felföldi Dalia 

Iskola gyermektáborának utolsó napján egy nyitott családi napot szerveztek július 11-én. A 

programokat úgy állították össze, hogy élvezhető legyen mind a gyerekek, mind a szülők 

számára. 

 

Harminc éve mindig a magyar úton 
2020. július 13. – Felvidék Ma 

Csak sejthettük, de nem tudhattuk pontosan, hogy 1989. novemberében új világ kezdődik 

számunkra. Történt pedig, hogy az év nyarán egy csoportnyi teljes szívvel-lélekkel igaz 

magyar felvidéki összegyűlt a szklabonyai Mikszáth-ház udvarán és megfogalmazódott 

bennük a gondolat: társaságot kell alakítaniuk. Olyan társaságot, amelynek hivatása lesz a 

környék gazdag irodalmi, kulturális magyar hagyományainak felkutatása, felmutatása és 

megőrzése. Az itt élt és alkotott nagyságok szülőhelyének, iskolájának megjelölése, emlékjelek 
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https://felvidek.ma/2020/07/a-nemzettudatot-es-az-osokhoz-valo-kotodest-erositi-a-dalia/
https://felvidek.ma/2020/07/harminc-eve-mindig-a-magyar-uton/
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állítása. Tudták, ha mindezt hamarosan nem teszik meg, egy-két év múlva esetleg már késő 

lesz, hiszen a szocializmus évei így is annyi, de annyi emléket, örökségünk annyi, de annyi 

szegletét mosták ki az emlékezetből, döntötték porba, ítélték pusztulásra. 

 

Beneš-dekrétumok – "Ne károsodjanak az eredeti tulajdonosok" 
2020. július 13. – bumm.sk 

Gyimesi György parlamenti képviselő (OĽaNO) a napokban interpellálta a szlovák 

parlamentben Mária Kolíková igazságügyi minisztert a Beneš-dekrétumok ügyében. Erről 

kérdeztük a bodrogközi honatyát egy villáminterjúban. A miniszter asszony válaszából az 

tűnik ki, hogy a Beneš-dekrétumokat olyan jogi dokumentumnak tekinti, amely a második 

világháború lezárásához tartozik. A miniszter asszony azt sem tartja valósnak, hogy valakitől 

ma a Beneš-dekrétumok alapján koboznának el bármit is. 

 
 

Átmenetileg szünetel a nemzetközi személyszállítás Szerbia és Magyarország 

között 
2020. július 13. – Vajdaság Ma 

Átmenetileg szünetel a nemzetközi személyszállítás Szerbia és Magyarország között, az Ivo 

Andrić nemzetközi gyorsvonat július 14-től nem közlekedik - közölte a MÁV hétfőn az MTI-

vel. A szerb vasút tájékoztatta a magyar vasúttársaságot, hogy július 14-től felfüggesztik a 

kelebiai határon át zajló vasúti forgalmat a szerbiai vírusvészhelyzet miatt, ezért átmenetileg 

szünetel a nemzetközi személyszállítás Szerbia és Magyarország között. 

 

Magyarország: A tervezett heti 84 charterjárat helyett heti tíz indul 
2020. július 13. – Pannon RTV 

A hétvégén bejelentett határátlépési korlátozások miatt 2021 tavaszáig gyakorlatilag 

megszűnik a beutazás Magyarországra - nyilatkozta Lázár Judit. 

A Magyar Beutaztatók Szövetségének elnöke elmondta, a tavalyi év azonos időszakához 

képest 90 százalékos visszaesés tapasztalható az országba beutazottak számát illetően. A 

szakember szerint a járvány második hulláma, valamint a lemondott konferenciák, 

események miatt az ősz sem kecsegtet nagyobb forgalommal. 

  
Kárpátalján örülnek a magyar kormány szociális programcsomagjának 
2020. július 13. – karpat.in.ua 

A napokban jelentette be a magyar kormány, hogy szélesebb támogatotti kört megcélozva, 

több mint két és fél milliárd forintos keretösszeggel hirdeti meg idén kárpátaljai szociális 

programcsomagját. Potápi Árpád János nemzetpolitikáért felelős államtitkár elmondta: ma 
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https://www.bumm.sk/belfold/2020/07/13/benes-dekretumok-ne-karosodjanak-az-eredeti-tulajdonosok
https://www.vajma.info/cikk/szerbia/28639/Atmenetileg-szunetel-a-nemzetkozi-szemelyszallitas-Szerbia-es-Magyarorszag-kozott.html
https://www.vajma.info/cikk/szerbia/28639/Atmenetileg-szunetel-a-nemzetkozi-szemelyszallitas-Szerbia-es-Magyarorszag-kozott.html
https://pannonrtv.com/rovatok/regio/magyarorszag-tervezett-heti-84-charterjarat-helyett-heti-tiz-indul
http://life.karpat.in.ua/?p=21427&lang=hu
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nincs olyan társadalmi réteg Kárpátalján, amelyet a magyar kormány valamilyen formában 

ne támogatna. Kárpátalján örömmel fogadták a bejelentést, mely nagyon sokat jelent azon 

családok számára, akik a világjárvány idején nehéz helyzetbe kerültek. Idén többek közt 

segítségben részesülnek a magyar nyelven oktató tanárok, egészségügyi dolgozók és a 

gyermekotthonok munkatársai is. 

 

Megtartotta közgyűlését a Kárpátaljai Református Egyház 
2020. július 13. – karpatalja.ma, Kárpátalja 

Július 11-én tartotta meg éves közgyűlését a Kárpátaljai Református Egyház (KRE) 

Beregszászban a szigorított karanténszabályok miatt nem a templomban, hanem a püspöki 

hivatal udvarán. Az alkalmon hat lelkipásztort szenteltek fel: Balázs Antalt, Bodnár Miklóst, 

Cserniga Gyulát, Dénes-Zsukovszky Elemért, Margitics Jánost és Szemere Juditot. Az igét 

Zán Fábián Sándor, a Kárpátaljai Református Egyház püspöke hirdette, majd a szokáshoz 

igazodva a püspök elnöki beszámolót is tartott, amelyben összefoglalta a 2019-es év 

történéseit és eredményeit. A közgyűlés a beszámolót egyhangúlag elfogadta. 

 

Idén 10 éves a Magyarok Kenyere program 
2020. július 13. – Kárpátalja 

Idén is gyűjtik a gazdáktól a búzaadományt a Magyarok Kenyere program keretében. Ezúttal 

89 ponton lehet leadni a felajánlásokat, amelyeket 20 malomban őrölnek majd meg – 

tájékoztatták a program felelősei 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. 

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

 

Elektronikus sajtó 

 

Határok nélkül 

2020. július 13. – Kossuth Rádió  

 

Idén már 9 kategóriában nyújthatnak be pályázatot támogatásra a kárpátaljai magyar 

társadalom szinte minden rétegéből. A keretösszeg 2 és fél milliárd forint, ebből mintegy 16 

000 kárpátaljai magyar kaphat majd szociális támogatást évi egy összegben.  
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https://karpataljalap.net/2020/07/13/megtartotta-kozgyuleset-karpataljai-reformatus-egyhaz
https://karpataljalap.net/2020/07/13/iden-10-eves-magyarok-kenyere-program
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Hogyan lehet önkormányzati választásra készülni járvány-körülmények között? A legutóbbi 

önkormányzati választás két neuralgikus pontja Szatmárnémeti és Marosvásárhely volt. A 

választásra való felkészülés kapcsán erről is kérdezte Horváth Annát, az RMDSZ 

önkormányzatokért felelős ügyvezető alelnökét halljuk. 

  

A Bihar megyei RMDSZ Cseke Attila szenátort jelöli Nagyvárad polgármesteri tisztségére a 

helyhatósági választásokon. Az Erdélyi Magyar Néppártnak pedig Zatykó Gyula, a jelenlegi 

polgármester tanácsadója a jelöltje. Romániában szeptember 27-én lesz önkormányzati 

választás.  

  

Szerbiában júniusban voltak a választások, ahol a Vajdasági Magyar Szövetség nagyon jól 

szerepelt, és nemcsak a parlamenti választásokon és nemcsak a tömbben születtek jó 

eredmények, hanem a szórványban is és az önkormányzati szinteken. Nyugat-Bácskában 

Zomborban és Apatinban is meg tudta növelni mandátumai számát a magyar párt. Pelt 

Ilonát, a VMSZ nyugat-bácskai körzeti szervezetének elnökét kérdezte munkatársunk. 

  

Az elmúlt héten leállították a Szoroskői alagút és a Rozsnyó – Szádalmás közötti R2 

gyorsforgalmi út megépítésére kiírt közbeszerzési pályázatot.  A gömöriek sejtették ugyan az 

évtizedek óta húzódó, parlamenti választások előtt mézesmadzagként fel-felbukkanó 

szoroskői versenypályázat eredményét, de arra kevesen számítottak, hogy a közbeszerzést a 

Nemzeti Útpálya Kezelő Társaság még a pályázat lejárta, vagyis július 15-e előtt megszünteti. 

Csak találgatnak, hányan vehettek részt a pályázatban, és hogy reális volt-e a csaknem 250 

millió eurós pályázat kiírása.  

  

Nehéz a birkózás az izzasztó melegben, vagy célba lőni íjjal erős szélben, de ezekkel a 

nehézségekkel is meg kell küzdeni. Test és lélek épülését szolgálta a Felföldi Dalia Iskola 

gyermek tábora Gömörpéterfalán. A gyerekek szombaton, egy családi napon adtak számot 

tudásukról.  

  

A kiskunfélegyházi Szent István egyházközség Makón tartotta hittan táborát. A gyermekek, 

fiatalok „csillagtúrákon” ismerkedtek a környék nevezetességeivel. Így jutottak el Aradra, 

Máriaradnára és Temesvárra is, ahol Pál József Csaba megyéspüspök is fogadta a csapatot. 


