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Nyomtatott és online sajtó 
 

Szerbiai választások – Megkezdődtek a kormányalakítási tárgyalások 
2020. július 14. – MTI, Origo, Pestisrácok.hu   

Megkezdte a kormányalakítási tárgyalásokat Aleksandar Vucic szerb elnök kedden azokkal a 

pártokkal, amelyek a június 21-i választáson bejutottak a belgrádi törvényhozásba. Az államfő 

először a nemzeti kisebbségek pártjaival ül tárgyalóasztalhoz, hogy a lehetséges koalíciókról, 

illetve a tervekről egyeztessen. Kedden az Albán Demokratikus Alternatíva nevű párt 

jelöltjeivel tárgyalt - a lista 3 mandátumot szerzett a 250 fős törvényhozásban -, és a tervek 

szerint a bosnyák SDA Szandzsák nevű párt (3 mandátum) vezetőjével is konzultált volna, ám 

a pártelnök nem kívánt Aleksandar Vuciccsal beszélni.  Szerdán az államfő a Vajdasági 

Magyar Szövetség (9 mandátum), valamint a bosnyák Igazság és Megbékélés Pártjának (4 

mandátum) vezetőivel ül tárgyalóasztalhoz, péntektől pedig a szerb pártokkal folytat 

megbeszélést. Pénteken Aleksandar Sapic olimpiai ezüst- és bronzérmes vízilabdázó 

Győzelem Szerbiának elnevezésű listájának (11 mandátum) vezetőivel tárgyal, hétfőn az Ivica 

Dacic vezette Szerbiai Szocialista Párttal (32 mandátum), végül a saját maga irányította Szerb 

Haladó Párttal (188 mandátum) konzultál. 

 

Vesztett a bákói prefektúra: ki kell adnia a kért dokumentumokat a Hargita 
megyeieknek 
2020. július 14. – transindex.ro, maszol.ro, szekelyhon.ro, Krónika 

Borboly Csabáék javára döntött a Marosvásárhelyi Ítélőtábla abban az ügyben, amelyben azt 

kérték a moldvai megye prefektúrájától, hogy adja ki a hiteles másolatát azoknak a 

dokumentumoknak, amelyekkel Dormánfalva közvagyonába vette az úzvölgyi katonatemetőt. 

Az ítélőtábla döntése végleges, korábban a csíkszeredai bírósági is hasonló ítéletet hozott, de 

azt megfellebbezték a Bákó megyeiek. Borboly beszámolója szerint a prefektúrának ki kell 

adnia a dokumentumokat, amiket kikért, egyébként bűncselekményt követ el.  

 

Becse Norbert: Vissza kell szereznünk a választók bizalmát 
2020. július 14. – Ma7.sk 

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

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

Becse Norbert, Nyitra megyei képviselő beszél terveiről, az MKP következő elnökére váró 

kihívásokról. Becse Norbertet, aki egyébként iskolaigazgató Naszvadon, az MKP komáromi 

járásának küldöttei jelölték a pártelnöki tisztségbe. Az elnökjelölt stúdiónkban elmondta, „a 

Magyar Közösség Pártja komáromi járásbeli tagjai úgy érzik, az általuk képviselt közösség 

számarányához képest rendkívül gyengének érezték eddig a pártvezetésben és az országos 

választásokon a járásbeli jelöltek pozícióit, ezen szeretnének változtatni, ezért neveztek meg 

saját jelöltet a pártelnöki tisztségre.” 
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https://www.origo.hu/nagyvilag/20200714-vucic-kormanyalakitasi-targyalasok.html
https://itthon.transindex.ro/?hir=60657
https://itthon.transindex.ro/?hir=60657
https://ma7.sk/aktualis/becse-norbert-vissza-kell-szereznunk-a-valasztok-bizalmat
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Kisebbségi lét Romániában: mennyire és miért rossz magyarnak lenni?  
2020. július 14. – transindex.ro 

„1920 óta idáig jutottunk: hátrányos helyzetben van az erdélyi magyarság, de nem rangsorolt 

csoportként, mint a roma közösség” – hangzott el a Momentum által szervezett nyári egyetem 

újabb előadásán. Ahatáron túli magyarok helyzetére, pontosabban a kisebbséghez tartozás 

hátrányaira kérdezett rá Szuhai Flóra, akinek kérdéseire Kiss Tamás, a kolozsvári székhelyű 

Nemzeti Kisebbségkutató Intézet szociológusa és Toró Tibor, a Sapientia – EMTE 

politológusa válaszolt.  

 

Magyar csoport is indul Kolozsvár új bölcsődéjében  
2020. július 14. – maszol.ro 

A szülői visszajelzéseket figyelembe véve bölcsödét létesít Kolozsvár önkormányzata a Békás 

negyedi, Teodor Capidan utca 17. szám alatti ingatlanban, ahol magyar nyelvű csoportot is 

indítanak – erről döntöttek a július 14-i tanácsülésen. „A Békás negyedben nagy szükség van 

bölcsöde, óvoda és iskola létesítésére. Ezen intézmények létesítése és működtetése 

alapfeltételei annak, hogy Kolozsvár negyedei élhetőbbé, családbarátabbá váljanak. Ezzel a 

városi forgalmat és a légszennyezést is csökkenteni tudnánk, a gyerekek és szülők 

hétköznapjait pedig könnyíteni. Az itt élő lakosok észrevételei alapján és általában a bölcsődei 

helyek hiánya miatt döntött úgy az önkormányzat, hogy bölcsődét hoz létre. Az itt létesítendő 

bölcsőde október 15-én nyitja meg kapuit” – nyilatkozta Oláh Emese, Kolozsvár RMDSZ-es 

alpolgármestere.  

 

Aggódnak és pontosításokra várnak a magyar-román határon át ingázók  
2020. július 14. – maszol.ro 

Egyre nő a feszültség a magyar-román határon át ingázók körében, amióta megtudták, hogy 

kedd éjféltől utazási korlátozásokat vezet be Magyarország. Egyikük, a Biharkeresztesen élő 

Tókos-Fejes Béla a Maszolnak elmondta: Gulyás Gergely miniszterelnökséget vezető 

miniszter vasárnapi sajtótájékoztatója után biharkeresztesi lakosokként Zatykó Gyulával, llie 

Bolojan nagyváradi polgármester tanácsadójával közösen azonnal levélben fordultak az 

Országos Rendőr-főkapitánysághoz, pontosításokat kérve.  

 

Miklós Gábor egyetemi tanár tanítaná az anyaországi fiataloknak, hogy mit 
jelent külhoni magyarnak lenni 
2020. július 14. – Nyugati Jelen 

Miklós Gáborral, a Budapesti Corvinus Egyetem oktatójával Simonyifalván beszélgettek. 

Amint elmondta, azért járja az erdélyi és a partiumi vidékeket, településeket, hogy 

megismerje az ott élő magyar közösségeket, a tömböt és a szórványt egyaránt. Azzal a 

szándékkal teszi, hogy később az egyetemi hallgatókat, a diákokat is elhozhassa megmutatni 

nekik, hogy Erdélyben nem csupán múlt, hanem magyar jelen is van. Abban bizakodik, hogy 
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https://itthon.transindex.ro/?cikk=28497
https://www.maszol.ro/index.php/tarsadalom/129563-magyar-csoport-is-indul-kolozsvar-uj-bolcs-dejeben
https://www.maszol.ro/index.php/tarsadalom/129564-aggodnak-es-pontositasokra-varnak-a-magyar-roman-hataron-at-ingazok
https://www.nyugatijelen.com/jelenido/az_oktatas_szintjen_kell_megragadni_es_visszaepiteni_mindazt_ami_ezer_evig_volt.php
https://www.nyugatijelen.com/jelenido/az_oktatas_szintjen_kell_megragadni_es_visszaepiteni_mindazt_ami_ezer_evig_volt.php
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jövő is lesz. Ahhoz viszont az is szükséges, hogy magyarországi érdeklődés is megnyilvánuljon 

iránta, ugyanakkor az erdélyi magyarság is érdeklődjön Magyarország iránt. Egy 

nemzetgazdaság építésének ez nagyon kicsiny, de fontos szelete, mert csak akkor lesz érthető, 

életképes a kapcsolat. 

 

Szeptemberben a megszokottól eltérően tartják meg a Vásárhelyi Forgatagot 
2020. július 14. – szekelyhon.ro, Erdély Ma, Krónika 

Az iskolakezdés előtti hétvégén szervezik meg idén a marosvásárhelyi magyarság legnagyobb 

kulturális rendezvényét, a Vásárhelyi Forgatagot. A családi-, és gyerekprogramokra, a 

sportrendezvényekre is a megszokott formában számíthatunk, és idén a marosvásárhelyi, 

illetve a környező települések művészeire fókuszál a rendezvény. A fokozódó koronavírus-

járvány nyilván sok mindent felülírhat. 

 

Megsínyli az erdélyi idegenforgalom a magyarországi szigort 
2020. július 15. – Krónika 

A tavaszi teljes leállás után lassan éledező turizmust küldte újra padlóra, hogy több európai 

ország korlátozza a Romániából történő beutazást – vallják egybehangzóan az ágazatban 

érintett vállalkozók. „Újra elkezdődött a negatív munka, azt tesszük, amit májusig: próbáljuk 

átütemezni a lefoglalt utakat, vagy intézzük a lemondásokat” – ábrázolta a pillanatnyi állást 

tegnap a Krónika megkeresésére László Endre, a Transilvanian Tourist Service utazási iroda 

vezetője. Rámutatott, Erdélyből a dél-romániai megyékhez viszonyítva kevesebben készültek 

Görögországba, de közülük is sokan elálltak az utazástól, amikor bevezették a korlátozásokat. 

A magyarországi piac viszont szépen elindult, sokan tervezték oda a nyaralásukat. „Most 

lehúzhatjuk a redőnyt, hiszen sem Magyarországra nem mennek a turisták, sem onnan nem 

jönnek ide” – összegezte a turisztikai vállalkozó. 

 

Rákóczi Szövetség - új iskolatáskákat kaptak a rimaszombati elsősök 
2020. július 14. – Ma7.sk 

Átvehették az új iskolatáskájukat a rimaszombati református alapiskola leendő elsősei. Az 

ünnepi alkalomra a Rákóczi Szövetség Gömörben Polgári Társulás szervezésében került sor a 

rimaszombati Csillagház nagytermében. A találkozón azon kiselsősök vehették át a Rákóczi 

Szövetség ajándékát, akik az idei év szeptemberében a református alapiskolában kezdik majd 

meg tanulmányaikat. 

 

Előadás a magyar kisebbség identitásváltozásairól 
2020. július 14. – Ma7.sk 

Társadalmi-gazdasági területi különbségek hatásának vizsgálata az életmódra és a magyar 

kisebbség identitására címmel rendezett előadást a dunaszerdahelyi Csallóközi Múzeum 

július 13-án, a múzeum kiállítótermében. Lelkes Gábor közgazdász és társadalomkutató a 

felvidéki magyarság identitását vizsgálta az elmúlt években, amelyről hetvenhét oldalas 
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https://szekelyhon.ro/aktualis/szeptemberben-a-megszokottol-elteroen-tartjak-meg-a-vasarhelyi-forgatagot
https://ma7.sk/videok/rakoczi-szovetseg-uj-iskolataskakat-kaptak-a-rimaszombati-elsosok
https://ma7.sk/tajaink/eloadas-a-magyar-kisebbseg-identitasvaltozasai
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tanulmány is készült. Az előadáson a kutatásáról készült anyag tárult a dunaszerdahelyi 

közönség elé. Lelkes Gábor 2019-ben készítette el kutatását, amelynek célja az volt, hogy 

felderítse a társadalmi és a gazdasági különbségek befolyással voltak-e a szlovákiai magyar 

közösségek identitására. Vajon milyen nemzetiségűnek vallják magukat a felvidéki 

magyarok? Esetleg felvidékinek, európainak, járáson belülieknek vallják magukat a szlovákiai 

magyar lakosok? Számos olyan kérdés, amelyen a kutatáson résztvevő alanyok 

elgondolkodnak, de mindenki más is elmélyed a témával kapcsolatban. 

 

Beneš-dekrétumok: Az MKDSZ szerint a Komáromi Nyilatkozat jó alap a közös 
fellépésre 
2020. július 14. – bumm.sk 

Fehér Csaba, az MKDSZ elnöke úgy véli, a 2005-ös Komáromi Nyilatkozat jó alap a közös 

fellépésre a Beneš-dekrétumok ügyében. "A Beneš-dekrétumokkal kapcsolatban az elmúlt 

harminc évben sokat tapasztaltunk. Láttuk a szlovák politika teljes elzárkózását. Láttuk, hogy 

a szlovák nacionalizmus milyen eszközökkel végzi a dekrétumok ügyével foglalkozók 

ellehetetlenítését, meghurcolását - ebből nekem is kijutott. De magyar részről is tanúi 

lehettünk annak, amikor - bár a politikai program részét képezte a dekrétumok eltörlése és a 

kárpótlás - mégsem éltek a lehetőséggel, politikai alku tárgyává tették." - írta az MKDSZ 

Facebook-oldalán Fehér Csaba, a párt elnöke. 

 

„Emberszagú politizálásra van szükség” 
2020. július 14. – Felvidék Ma 

Papp Sándor az Ipoly-partján, Kalondán él. Korábban évekig polgármesterként 

tevékenykedett, immár húsz éve pályázatírással és menedzseléssel foglalkozik. Jól ismeri 

megroggyant közösségünk helyzetét, s állítása szerint a kiútkeresésben is vannak elképzelései. 

„Van a Nagy Feró vezényelte Bikini zenekarnak egy dala, „Ki csinál szódát?!” címmel, 

beszédes szöveggel. Vérfrissítésre szorul a közösségünk, az MKP pedig hatványozottan. Egy 

év alatt el kell kezdeni egy sokkterápiát. El lehet kezdeni félni, mert fájni fog” – kezdi 

beszélgetésünket Papp Sándor, választ adva arra a kérdésre, hogy miért indul az MKP elnöki 

székéért. A Magyar Közösség Pártja új elnökeként azt a hagyományos munkamódszert 

vezetné be, amely a normális életben használatos: célok – munka – felelősök – kiértékelés. 

 

Öt magyar professzort is kinevezett az államfő 
2020. július 14. – Új Szó 

Összesen 54 új professzort nevezett ki kedden Zuzana Čaputová államfő. Kifejtette, a 

professzorok feladata a társadalom bölcsességéhez való hozzájárulás. A kinevezettek között 

magyarok is vannak. „Ha a fiatal egyetemisták generációjából a lehető legjobbat akarjuk 

kihozni, akkor önöknek is a legmagasabb szintű elvárásaiknak kell lenniük velük szemben. 

Mert az egyetemeinken szerzett titulusok egész Európában érvényesek, így az egyetemeinkről 

kikerülő diákok profiljainak az európai standardokhoz kell igazodniuk” – mondta a hazai 

professzorok ünnepélyes kinevezése alkalmából Zuzana Čaputová köztársasági elnök. 
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https://www.bumm.sk/belfold/2020/07/14/benes-dekretumok-az-mkdsz-szerint-a-komaromi-nyilatkozat-jo-alap-a-kozos-fellepesre
https://www.bumm.sk/belfold/2020/07/14/benes-dekretumok-az-mkdsz-szerint-a-komaromi-nyilatkozat-jo-alap-a-kozos-fellepesre
https://felvidek.ma/2020/07/emberszagu-politizalasra-van-szukseg/
https://ujszo.com/kozelet/negy-magyar-professzort-is-kinevezett-az-allamfo
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Hozzátette, a professzorok felelőssége a felsőoktatás minőségének megőrzése, valamint a 

társadalmi helyzetének és presztízsének megerősítése. 

 

Filip Mónika Gröhlingről: Megingott a belé vetett bizalmam 
2020. július 14. – Körkép 

Filip Mónika oktatásügyi államtitkár magyarázatot kért Branislav Gröhling oktatásügyi 

minisztertől a diplomamunkája kapcsán. “Beszélgetésünk során szó esett a személyes 

politikai felelősségvállalásról is. Tiszteletben tartom a döntését, de a belé fektetett bizalmam 

megingott” mondta Filip Mónika azzal, hogy reméli, a miniszter újra meg tudja majd győzni 

őt.   Az államtitkár szerint természetes, hogy magyarázatot kért a minisztertől.   “Annak a 

minisztériumnak vagyok az államtitkára, amelynek példával kellene elöl járnia az összes diák 

és az akadémiai közösség előtt. Mivel voltak kérdéseim Branislav Gröhling diplomamunkája 

kapcsán, szükségesnek tartottam, hogy érdemi vitát folytassunk” 

 

VMSZ: Az ingázók továbbra is karanténmentesen átléphetik a magyar határt 
2020. július 14. – Vajdasag.ma 

Érvényes útiokmányok és munkáltatói igazolás vagy földtulajdoni lap birtokában 

karanténmentesen átjárhatóak lesznek a szerb-magyar határátkelőhelyek az arra 

jogosultaknak – írja Facebook-oldalán a Vajdasági Magyar Szövetség. 

 

MNT: El szeretnék kerülni a szabadkai székesegyház tornyainak visszabontását 
2020. július 14. – Vajdasag.ma 

Előre nem látott problémák, de a járvány is késlelteti a szabadkai Szent Teréz székesegyház 

teljes körű felújítását. A munkálatok 2015 tavaszán kezdődtek a magyar kormány 

támogatásával. Az épület süllyedését kellene megállítani, ami a homlokzatot elcsúfító óriási 

repedéseket is okozza, de eddig ez nem sikerült. Ugyancsak késik a szabadkai Népszínház 

épületének a felújítása is. A felújítási munkálatokról a Magyar Nemzeti Tanács legutóbbi 

ülésén is szó volt. 

 

Hatályba léptek a beutazási korlátozások Magyarországon 
2020. július 14. – Pannon RTV 

Hatályba léptek a koronavírus külföldről történő behurcolásának veszélye miatt elrendelt 

beutazási korlátozások Magyarországon. A koronavírus-járvány súlyossága szempontjából 

három - vörös, sárga és zöld - kategóriába sorolják az államokat, és ennek megfelelően 

rendelkeznek az onnan érkezők határátlépésének korlátozásáról. 
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https://korkep.sk/cikkek/belfold/2020/07/14/filip-monika-grohlingrol-megingott-a-bele-vetett-bizalmam/
https://www.vajma.info/cikk/vajdasag/25369/VMSZ-Az-ingazok-tovabbra-is-karantenmentesen-atlephetik-a-magyar-hatart.html
https://www.vajma.info/cikk/vajdasag/25370/MNT-El-szeretnek-kerulni-a-szabadkai-szekesegyhaz-tornyainak-visszabontasat.html
https://pannonrtv.com/rovatok/tarsadalom/hatalyba-leptek-beutazasi-korlatozasok-magyarorszagon
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Még két hetet hosszabbíthatnak a karanténon Ukrajnában 
2020. július 14. – karpat.in.ua 

A koronavírus-járvány rohamos terjedése miatt Ukrajnában még két hetet hosszabbíthatnak 

a karanténon. A kormány még nem döntötte el, milyen formában folytatná a korlátozásokat. 

A karantén Ukrajna területén jelenleg július 31-ig van bevezetve, azonban tárgyalások folynak 

azt illetően, hogy még legalább két hétig meghosszabbítják. Az információk szerint azonban 

csak azokat a korlátozásokat hagynák meg, melyek hatékonynak bizonyultak. 

 

Semmi pánik: marad a 30 km-es sáv! 
2020. július 14. – karpat.in.ua 

Magyarország Beregszászi Konzulátusának Facebook-oldalán az alábbi közlemény olvasható: 

A 2020. július 15-én hatályba lépő 11/2020 (VII. 13.) Magyarország Külgazdasági és 

Külügyminisztérium (KKM) rendelete értelmében a sárga és piros jelzéssel besorolt 

szomszédos állam polgárai Magyarország területére legfeljebb 24 óra időtartamra az 

államhatártól számított 30 kilométeres távolságon belülre beléphetnek. Ezen személyek 

Magyarország területének az államhatárvonaltól számított 30 kilométeres sávján belül 

kötelesek tartózkodni, és kötelesek Magyarország területét a belépést követő 24 órán belül 

elhagyni. 

  

A parlament a héten vizsgálja az orosz tannyelvű iskolák ukránosításáról szóló 
törvénytervezetet 
2020. július 14. – Kárpátalja 

A Legfelső Tanács még a héten megtárgyalja az orosz tannyelvű iskolák ukrán nyelvre történő 

áttéréséről szóló törvénytervezetet – erősítette meg Dmitro Razumkov házelnök hétfőn az 

egyeztető tanácsi ülésen, adta hírül az unn.com.ua hírportál. Razumkov támogatta Olekszand 

Kornyijenko, a Nép Szolgája párt első frakcióvezető-helyettese indítványát, miszerint még 

ezen a héten meg kell tárgyalni az orosz tannyelvű iskolai oktatás ukránosításáról szóló 

törvénytervezetet. „Kérjük, hogy még ezen a héten tűzzék napirendre az orosz tannyelvű 

iskolák ukránra történő áttérését szabályozó 2362. sz. törvénytervezet tárgyalását” – mondta 

Kornyijenko. Hozzátette: ennek a törvénynek szeptembertől hatályba kell lépnie, ezért most, 

nem pedig a következő parlamenti ülésszakban kell elfogadni a jogszabályt. 

 

Tragikus hirtelenséggel távozott az élők sorából Milan Sasik kárpátaljai 
görögkatolikus püspök 
2020. július 14. – karpat.in.ua 

Milan Sasik kárpátaljai görögkatolikus püspök július 14-én, életének 68. évében tragikus 

hirtelenséggel elhunyt. A vallási vezető halálának okát egyelőre nem közölték. 
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http://podiji.karpat.in.ua/?p=18771&lang=hu
http://life.karpat.in.ua/?p=21558&lang=hu
https://karpataljalap.net/2020/07/14/parlament-heten-vizsgalja-az-orosz-tannyelvu-iskolak-ukranositasarol-szolo
https://karpataljalap.net/2020/07/14/parlament-heten-vizsgalja-az-orosz-tannyelvu-iskolak-ukranositasarol-szolo
http://podiji.karpat.in.ua/?p=18773&lang=hu
http://podiji.karpat.in.ua/?p=18773&lang=hu
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Sikeres másfél évet zárt a Beregszászi Járási Tanács 
2020. július 14. – Kárpátalja 

Július 10-én délelőtt került sor a Beregszászi Járási Tanács soron következő, 28. 

tanácsülésére, melyen Sin József, a tanács elnöke tartotta meg évértékelő beszámolóját. Az 

elnök kiemelte: az elmúlt majdnem másfél év munkájának köszönhetően a járásban 

megújulhatott több oktatási intézmény, egészségügyi rendelő, melyek jelentős része a 

Kárpátalja Magyar Kulturális Szövetség (KMKSZ) közreműködésének köszönhetően a 

magyar kormány támogatásával valósulhatott meg. 

 

Még mindig nem írták ki a helyhatósági választásokat 
2020. július 14. – Kárpátalja 

Hétfőn rendkívüli ülést tartott a Legfelső Tanács. A napirendi pontok között szerepelt többek 

között a költségvetés módosítása, valamint a helyhatósági választások napjának kitűzése. 

Ezenkívül a képviselők szigorították az ittas vezetésért és gyorshajtásért kiróható 

büntetéseket. 

 

 

Elektronikus sajtó 

 

Határok nélkül 

2020. július 14. – Kossuth Rádió  

 

Későbbi időpontra, (bizonytalan időre) elhalasztja a Miniszterelnökség a diaszpóra 

magyarságát segítő Kőrösi Csoma Sándor Program és a szórványmagyarságot támogató 

Petőfi Sándor Program meghirdetését. Miért döntöttek így? Erről is kérdezte Bereki Anikó 

Potápi Árpád János nemzetpolitikáért felelős államtitkárt. 

 

A székelyföldi kórházak számára még mindig érkeznek adományok és ezek nem feleslegesek. 

A felcsíki kistérségi társulás a kórházaknak átadott 66 ezer lej, közel 4 és fél millió forint 

értékű adományt, amely az ott dolgozóknak nemcsak anyagi, hanem erkölcsi segítség is. 

Oláh-Gál Elvira összeállítása az átadáson készült. 

 

Idén is megszervezik a Vásárhelyi Forgatagot - jelentették be a rendezvény szervezői mai 

tájékoztatójukon. Az idei magyar kulturális fesztivál mindössze 3 napos lesz, szeptember 11-e 

és 13-a között zajlik majd, minimális költségvetéssel, de változatos, minden korosztályt 
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https://karpataljalap.net/2020/07/14/sikeres-masfel-evet-zart-beregszaszi-jarasi-tanacs
https://karpataljalap.net/2020/07/14/meg-mindig-nem-irtak-ki-helyhatosagi-valasztasokat
https://mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth/?date=2020-07-14_18-02-00&enddate=2020-07-14_18-40-00&ch=mr1


 

 

 

Napi Nemzetpolitikai Sajtószemle – 2020. július 15. 

. 
8 

megszólító programokkal, több szabadtéri helyszínen és a járványügyi előírások 

figyelembevételével. 

Erdei Edit-Zsuzsánna összeállításában elsőként Pál Attila fesztiváligazgató nyilatkozik. 

 

Kövecses a szlovák-magyar határon fekvő település, ahol a 19. és a 20. század fordulóján 

épített új birtokközpontot, egy kastélyt a régió meghatározó nemesi családja. Ez a Dancs-

kastély, későbbi tulajdonosa alapján a  Janssen-kastély, amely több tulajdonosváltás után 

került a falu birtokába, s amelyet most hasznosítani szeretnének. De nincs könnyű dolga 

annak, aki egy leszakadó régióban a szlovák államtól vár segítséget. A tanulságos történetet 

Keszi Norbert polgármester mesélte el Haják Szabó Máriának. 

 

Romániában hétfőn megkezdődött a beiratkozás a liceumokba. A temesvári Gerhardinum 

Római Katolikus Teológiai Líceumban és a Bartók Béla Elméleti Líceumban minden tervezett 

osztály elindulhat ősszel: eddig 62-en jutottak be, holott a megye magyar tagozatain csak 53-

an végeztek. A többiek a szomszédos Arad megyéből érkeztek, illetve román iskolát végezve, 

anyanyelv vizsgát letéve választottak magyar tannyelvű középiskolát. Kiss Ferenc kisebbségi 

magyar tanfelügyelőt Lehőcz László kérdezte az induló kilencedik osztályokról. 

 

Tulajdonosváltással, változások nélkül működik tovább a magyar állami támogatással 

megalapított Székelyföldi Kézilabda Akadémia. Anyagilag és szakmailag is felkarolja a 

Magyar Kézilabda Szövetség alapítványa, az Együtt Növünk fel Alapítvány az utánpótlás-

nevelést nem csak a székelyföldi, de a délvidéki, felvidéki és partiumi akadémiák esetében is.  

Geréb Krisztina összeállítás. 

 

Negyvenkét év után először, idén elmarad a délvidéki Tanyaszínház nyári turnéja. Az ok a 

koronavírus járvány. Magyar Attila, a társulat igazgatója azon töri a fejét, hogy hogyan 

tudnák kárpótolni a közönséget. Magyar Attilával Németh Ernő beszélgetett. 

 


