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Nyomtatott és online sajtó 
 

 

Szerbiai választások - A VMSZ-nek várhatóan ismét lesznek államtitkárai a szerb 

kormányban 
2020. július 15. – MTI, Híradó, Magyar Nemzet, Mandiner, Webrádió, Hír TV, Magyar Szó, 

Pannon RTV, Index 

A Vajdasági Magyar Szövetség (VMSZ) a következő négy évben is a kormánykoalíció részét 

fogja képezni országos, vajdasági és önkormányzati szinten is - jelentette ki Pásztor István, a 

legnagyobb délvidéki magyar párt elnöke szerdán, miután a kormányalakítási tervekről 

tárgyalt az államfővel. Mint mondta, a VMSZ továbbra is államtitkári szinten kíván részt 

venni a belgrádi kormány munkájában, arról azonban egyelőre nem esett szó, hogy mely 

minisztériumokban töltenének be pozíciókat a VMSZ politikusai. 

 

„Maradjon Trianon!” – Elutasította az alkotmánybíróság a román törvény elleni 

óvást 
2020. július 15. – MTI, Krónika, hirado.hu, transindex.ro, maszol.ro, Nyugati Jelen 

Nem sérti a román alaptörvényt a trianoni békeszerződés évfordulóját ünnepnappá nyilvánító 

törvény, amelyet májusban szavazott meg a bukaresti képviselőház – állapította meg szerdán 

az alkotmánybíróság. A törvény ellen Klaus Iohannis államfő emelt alkotmányossági óvást, 

arra hivatkozva, hogy sérti a hatalmi ágak szétválasztásának alkotmányos elvét, valamint a 

diszkrimináció tilalmát és a polgárok jogegyenlőségét garantáló előírást, és inkább politikai 

nyilatkozat, mintsem egy jogokat és kötelezettségeket meghatározó jogszabály. Az 

alkotmánybíróság szavazattöbbséggel – sajtóértesülések szerint 5-4 arányban – 

megalapozatlannak ítélte az elnök óvását, s megállapította: a kihirdetésre váró jogszabály 

kifogásolt előírásai nem sértik az alkotmányt. 

 

Az EU véglegesen jóváhagyta az európai polgári kezdeményezések 

határidejének meghosszabbítását 
2020. július 15. – MTI, Krónika, Erdély Ma 

Az Európai Unió Tanácsa írásbeli eljárás keretében jóváhagyta az európai polgári 

kezdeményezésekhez szükséges aláírások összegyűjtésére, azok tagállami ellenőrzésére és 

igazolására vonatkozó határidők visszamenőleges meghosszabbítását tartalmazó európai 

bizottsági javaslatot. Az új szabályok értelmében azon határidőket hosszabbítják meg, 

amelyek betartását a koronavírus-járvány hátráltathatta. Hat hónappal meghosszabbodik a 

támogatói aláírások eredeti gyűjtési időszaka azon kezdeményezéseknél, amelyek esetében az 

2020. március 11-én már folyamatban volt. Ebbe a kategóriába tartozik a Székely Nemzeti 
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https://mandiner.hu/cikk/20200715_a_vmsz_nek_varhatoan_ismet_lesznek_allamtitkarai_a_szerb_kormanyban
https://mandiner.hu/cikk/20200715_a_vmsz_nek_varhatoan_ismet_lesznek_allamtitkarai_a_szerb_kormanyban
https://kronikaonline.ro/belfold/bmaradjon-trianonr-n-elutasitotta-az-alkotmanybirosag-a-roman-torveny-elleni-ovast
https://kronikaonline.ro/belfold/bmaradjon-trianonr-n-elutasitotta-az-alkotmanybirosag-a-roman-torveny-elleni-ovast
https://kronikaonline.ro/kulfold/az-eu-veglegesen-jovahagyta-az-europai-polgari-kezdemenyezesek-hataridejenek-meghosszabbitasat
https://kronikaonline.ro/kulfold/az-eu-veglegesen-jovahagyta-az-europai-polgari-kezdemenyezesek-hataridejenek-meghosszabbitasat
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Tanács (SZNT) által indított, a Kohéziós politika a régiók egyenlőségéért és a regionális 

kultúrák fenntarthatóságáért indított polgári kezdeményezés is.  

 
Újra padlóra küldték a turizmust a korlátozások: megsínyli az erdélyi 

idegenforgalom, hogy teszt kell a magyarországi úthoz 
2020. július 15. – Krónika 

Újabb lemondási időszak kezdődött el a héten a romániai utazási irodáknál, holott már 

kezdett volna beindulni a jócskán megkésett idény. A tapasztalatok szerint ugyanakkor 

nemcsak a koronavírusteszt ára jelent gondot, hanem az is lényeges kérdés, hogy meg tud-e 

lenni időben az eredmény, pláne a Magyarországra készülők esetében, akiknek öt nap alatt 

két tesztet kell elvégeztetniük. 

 

Harminc nappal meghosszabbítják a veszélyhelyzetet Romániában 
2020. július 15. – Krónika, transindex.ro, maszol.ro, Erdély Ma, Nyugati Jelen, Bihari Napló, 

szekelyhon.ro 

Újabb harminc nappal meghosszabbítják a koronavírus-járvány terjedésének megállítása 

érdekében meghirdetett, csütörtökön lejáró veszélyhelyzetet: a kormány szerda esti ülésén 

hozza meg az erről szóló döntést. A veszélyhelyzet meghosszabbításának tényét Klaus 

Iohannis államfő jelentette be, miután egyeztetett a kormány több tagjával. Rámutatott: 

mivel a fertőzöttek száma továbbra is növekszik, ilyen körülmények között egyértelmű, hogy a 

veszélyhelyzetet további harminc nappal meghosszabbítják. Hozzátette ugyanakkor, hogy 

nem vezetnek be újabb megszorításokat, viszont a jelenleg hatályos korlátozások feloldása 

sem aktuális. Az államfő a védekezés fontosságát hangsúlyozta, és ismét felhívta a figyelmet a 

maszkviselés és a távolságtartás szükségességére. 

 

Utólag alakítgatná a beiskolázási terveket az oktatási tárca 
2020. július 16. – Krónika 

Előzmény nélküli forgatókönyvvel rukkolt elő Luminița Barcari, az oktatási minisztérium 

államtitkára, amikor azt mondta, ha a tanfelügyelőségek kérik, a minisztérium jóváhagyja, 

hogy a szakiskolai osztályokat alakítsák át szakközépiskolai osztályokká, vagy ez utóbbiakat 

gimnáziumi osztályokká. A lapunk által megszólaltatott szakértők szerint ez egy populista 

húzás a minisztérium részéről, „elhúzza a mézesmadzagot a gyerekek orra előtt”. Az erdélyi és 

partiumi megyék tanfelügyelőségei ugyanakkor egyelőre nem kaptak hivatalosan az osztályok 

átalakításának lehetőségére vonatkozó javaslatot az oktatási minisztériumtól, de a Krónika 

által megszólaltatott illetékesek szerint most nem is veszik fontolóra ezt az opciót. Arra 

törekednek, hogy a megmaradt helyeket betöltsék, és csak a második forduló után 

egyeztetnek a minisztériummal a beiskolázási terv esetleges módosításáról. 
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Gubík László: A Kárpát-medencei közösségeknek szükségük van együtt 

gondolkodó és cselekvő magyar fiatalokra 
2020. július 15. – Felvidék Ma 

A Kárpát-medencei ifjúsági szervezetek vezetői Budapesten találkoztak prof. dr. Kásler 

Miklóssal, az emberi erőforrások miniszterével.  A Felvidékről Gubík László, a VIA NOVA és a 

Szövetség a Közös Célokért társulás elnöke kapott meghívást. A találkozó kapcsán a 

megvitatott témákról beszélgettünk: „Kárpát-medencei partnereinkkel időnként találkozunk 

vezető politikusok jelenlétében is. Most az Ifjúsági Kereszténydemokrata Szövetség 

kezdeményezésére Kásler miniszter úr fogadott bennünket. Az apropót a világjárvány okozta 

helyzet adta, amely sok negatívuma mellett lehetőséget kínált életünk számos oldalának 

újragondolására is. A találkozón arra kerestük a választ, hogyan tudunk egyfajta lelki 

megújulást elérni, lendületet adni az ifjúsági közösségeknek.” 

 

„Érzek magamban erőt, energiát és támogatottságot” 

2020. július 15. – Felvidék Ma 

Forró Krisztián a vállalkozói szférából érkezik, ugyanakkor vannak politikai tapasztalatai 

Nagyszombat megyei képviselőként, dolgozott már az MKP elnökségében is, a 2016-os 

választások idején a párt kampányfőnöke volt. Mindemellett a civil szférában is aktív: a 

Megbecsültek Társaságát vezeti, mely a szépkorúak életét hivatott megkönnyíteni ingyenes 

jogszolgálattal, népszerű kirándulásokkal. A legszélesebb körű támogatottságot élvezi a 

párton belül, hiszen a Galántai, Vágsellyei, Pozsonyi, Kassai és megosztottan a Losonci járás 

(Cziprusz Zoltán és Papp Sándor mellett) küldöttei is őt támogatták. 

 
Ma folytatódik a párbeszéd Brüsszelben 
2020. július 15. – Pannon RTV 

A bejelentések szerint először ül majd tárgyalóasztalhoz Aleksandar Vučić szerb elnök és 

Avdullah Hoti koszovói kormányfő Brüsszelben. 

Az Európai Unió a Belgrád és Pristina közötti párbeszédet kívánja újraéleszteni a 

találkozóval. Az EU illetékesei elmondták, a tárgyalások folytatása átfogóan elő van készítve, 

egyeztetve vannak a témák, megvan a tagállamok jóváhagyása és támogatása, de mint 

mondták, legfontosabb számukra a megnyilvánuló politikai akarat és elkötelezettség a 

belgrádi és a pristinai vezetők felől a megbeszélések újrakezdésére. 
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https://felvidek.ma/2020/07/gubik-laszlo-a-karpat-medencei-kozossegeknek-szukseguk-van-egyutt-gondolkodo-es-cselekvo-magyar-fiatalokra/
https://felvidek.ma/2020/07/gubik-laszlo-a-karpat-medencei-kozossegeknek-szukseguk-van-egyutt-gondolkodo-es-cselekvo-magyar-fiatalokra/
https://felvidek.ma/2020/07/erzek-magamban-erot-energiat-es-tamogatottsagot/
https://pannonrtv.com/rovatok/politika/ma-folytatodik-parbeszed-brusszelben
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Kishegyes: Idén a Guyon-szobornál emlékeztek az utolsó délvidéki nyertes 

csatára 
2020. július 15. – Vajdaság Ma 

Az 1848/49-es forradalom és szabadságharc utolsó győztes délvidéki csatájának 171. 

évfordulója alkalmából Kishegyesen a templomkertben tartottak megemlékezést. A Petőfi 

Sándor Művelődési Egyesület és a kishegyesi Helyi Közösség közösen szervezett 

koszorúzással egybekötött megemlékezést a templom melletti szoborkertben található 

Guyon-szobornál. Az alkalmi műsorban közreműködött a kishegyesi Petőfi Sándor 

Művelődési Egyesület Szajkó énekcsoportja Borsódi Patyerek Orsolya vezetésével, valamint 

az Ady Endre Kísérleti Általános Iskola versmondói. 

  
Sipos József református lelkipásztor Jószolgálat-díjban részesült 
2020. július 15. – karpat.in.ua, Kárpátalja 

Először részesült határon túli magyar aktivista Jószolgálat-díjban. A tiszaújlaki és 

tiszakeresztúri református lelkipásztor, a Kárpátaljai „Elfelejtett” Gyermekek Segítése 

(KEGYES) civil szervezet koordinátora, a Kárpátaljai Református Ifjúsági Szervezet (KRISZ) 

elnöke, Sipos József kapta meg elsőként ezt az elismerést. A lelkész több éve végzi 

elhivatottan szolgálatát a kárpátaljai elfelejtett gyermekekért, melyre az Magyarországon is 

felfigyeltek. 

 

Megvan az önkormányzati választások időpontja 

2020. július 15. – karpat.in.ua 

Az ukrán parlament október 25-re tűzte ki a helyhatósági választások időpontját – számolt be 

róla a pmg.ua internetes hírportál július 15-én. A vírushelyzet miatt a minisztertanácsnak és a 

Központi Választási Bizottságnak közösen kell kidolgozniuk egy biztonságos és jól működő 

megoldást a választások sikeres lebonyolításához. 

 

Elkezdődtek a felvételi vizsgák a Rákóczi-főiskola szakgimnáziumában 
2020. július 15. – karpatalja.ma 

Véget ért a jelentkezési időszak a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola 

Szakgimnáziumában július 13-án. A meghirdetett szakokra összesen 92 ember regisztrált és 

176 kérvényt nyújtottak be. A felvételi vizsgák időszaka július 15-én kezdődött. A részletekről 

Kóré Dóra, a szakgimnázium felvételi bizottságának titkára adott tájékoztatást. „Idén is öt 

szakra – óvodapedagógia, szociális munkára, számvitel és adóügy, alkalmazott matematika és 

turizmus – lehetett jelentkezni. A felvételi vizsgák július 15-én kezdődtek a földrajz 

tantárggyal, mely a turizmus szakra való felvételihez szükséges. – nyilatkozta Kóré Dóra. 
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https://www.vajma.info/cikk/vajdasag/25375/Kishegyes-Iden-a-Guyon-szobornal-emlekeztek-az-utolso-delvideki-nyertes-csatara.html
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http://life.karpat.in.ua/?p=21675&lang=hu
http://www.karpatalja.ma/karpatalja/kozelet/megvan-az-onkormanyzati-valasztasok-idopontja/
http://www.karpatalja.ma/karpatalja/oktatas/elkezdodtek-a-felveteli-vizsgak-a-rakoczi-foiskola-szakgimnaziumaban/
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Jelinčič újra elemében van 
2020. július 15. – Népújság 

Zmago Jelinčič az SNS parlamenti frakciójának elnökeként 2007 után újra felelevenítette a 

kezdeményezését, miszerint felül kell vizsgálni a szlovén alkotmány IV. fejezetét, amely a két 

őshonos kisebbség képviselőinek státuszáról szól. A kezdeményezést a parlament elnökének, 

Igor Zorčičnak címezte, ebben az úgynevezett kettős választási jogot támadva azt 

kezdeményezi, az említett kisebbségeknek ne legyen parlamenti képviseltségük, ehelyett az 

Államtanácsban kapjanak helyet mint érdekképviseletek. 

 

Most érkezett a legtöbb pályázat 
2020. július 15. – Népújság 

A Gazdaságfejlesztési és Technológiai Minisztérium idei pályázatára, amely az őshonos 

magyar nemzeti közösség által lakott terület gazdasági beruházásainak serkentését szolgálja, 

a június 30-ig tartó határidőig 17 pályázat érkezett. „Több a pályázó, mint korábban, és az 

igény most is több, mint a kiírt keret. A szakmai bizottság megkezdte az értékelési folyamatot, 

várhatóan augusztus elején ismertetjük az elbírálás eredményét. Akkor már többet lehet 

tudni arról is, milyen tevékenységekre érkeztek igények a vissza nem térítendő 

támogatásokra” – mondta Sabo Lívia, a pályázatkiíró Muravidéki Magyar Önkormányzati 

Nemzeti Közösség (MMÖNK) szakmunkatársa. 

 

Megérte itthon maradni 
2020. július 15. – Népújság 

A Lendva Községi Magyar Nemzeti Önkormányzati Közösség szervezésében június 29-től 

július 3-ig tartották meg a Maradj itthon napközis tábort, amelynek idén a lendvai Bánffy 

Központ adott otthont. A koronavírus-járvány természetesen a táborunk esetében is 

változásokat hozott. 

 

Most jó magyarnak lenni Horvátországban 
2020. július 16. – Mandiner – Ádám Rebeka Nóra 

„Politikai erőnkkel minden bizonnyal eddig soha nem látott dolgokra leszünk képesek a 

következő években” – állítja Jankovics Róbert, a Horvátországi Magyarok Demokratikus 

Közösségének elnöke, zágrábi parlamenti képviselő. “A Horvátországi Magyarok 

Demokratikus Közösségének (HDMK) sikerült két járásban nyernie, ami soha nem fordult 

még elő Horvátország függetlensége óta. Ezt annak tudjuk be, hogy sikeresen egyesítettük ezt 

a kis közösséget az előző három évben, és most a gyakorlatban is meglátszik, hogy elkezdtünk 

egységesen együttműködni. Így jóval többre vagyunk képesek.” 

(A teljes cikk megtalálható a Mandiner 2020. július 16-i számában.) 
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Elektronikus sajtó 

 

Határok nélkül 

2020. július 15. – Kossuth Rádió  

 

Szerbiában a következő négy évben is folytatódik az együttműködés a Vajdasági Magyar 

Szövetség és a szerbiai parlamenti választásokon több mint kétharmados többséget szerzett 

Szerb Haladó Párt között. Ez azt jelenti, hogy a legerősebb délvidéki magyar párt államtitkári 

szinten képviselteti magát a szerb kormányban és Pásztor István a következő ciklusban is a 

vajdasági parlament elnöke marad. Ebben állapodott meg mai megbeszélésén Aleksandar 

Vucic szerb államfő, a Szerb Haladó Párt elnöke és Pásztor István, a Vajdasági Magyar 

Szövetség elnöke. A találkozót Pásztor István elnök értékelte.  

  

Az unió Tanácsa ma döntött arról, hogy visszamenőleges hatállyal, 6 hónappal 

meghosszabbodik a polgári kezdeményezések aláírásgyűjtési időszaka. A Székely Nemzeti 

Tanács által indított, Kohéziós politika a régiók egyenlőségéért és a regionális kultúrák 

fenntarthatóságáért című polgári kezdeményezéshez a szervezők november 7-ig gyűjthetnek 

támogató aláírásokat. E kezdeményezés célja, hogy uniós szintű jogszabály szülessen azon 

régiók kiemelt támogatásáról, amelyeket nemzeti, etnikai, kulturális, vallási, nyelvi 

sajátosságok különböztetnek meg az őket körülvevő régióktól. Az elkövetkező 3 és fél hónap 

teendőiről beszélt a Székely Nemzeti Tanács elnöke, Izsák Balázs. 

  

Elmozdulás nincs az Úzvölgyi haditemető ügyében. Most mégis egy kedvező fejleményről 

számolhatunk be. A bíróság ugyanis arra kötelezi a Bákó megyei prefektust, hogy hozza 

nyilvánosságra a bizonyító iratokat.  

  

Már a szlovák parlamentben is napirendre került a Beneš-dekrétumok újbóli alkalmazásának 

kérdése. Mint ismeretes a felvidéki magyarok és németek kollektív bűnösségét kimondó 

elnöki rendeletek következménye a teljes vagyonelkobzás és jogfosztás volt a 2. világháború 

után. Ugyan a szlovák állam szerint a dekrétumok nem tekinthetők ma is alkalmazott, élő 

jognak, a gyakorlat mást mutat.  

  

Kárpátalja összes magyar-ukrán határátkelőjén hatalmas sorok alakultak ki kedden a mától 

életbelépő új, szigorított beléptetési rendelet miatt. A Magyar Kormány vasárnapi bejelentése 

https://mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth/?date=2020-07-15_18-02-00&enddate=2020-07-15_18-40-00&ch=mr1
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után a kárpátaljaiak, illetve a rokonlátogatásra hazatérők tömegesen rohamozták meg az 

átkelőket, emiatt tíz órás sorok alakultak ki. Ukrajna azért kapott vörös besorolást, mert 

továbbra is, naponta átlagosan 700 új esetet diagnosztizálnak.  

  

A Bihar megyei önkormányzat elnöki tisztségére az EMNP Szilágyi Zsoltot, az RMDSZ pedig 

Szabó József megyemenedzsert jelöli. Aki a többi között arról is beszélt, hogy miként tudnak 

eljutni minél több Bihar megyei magyar választóhoz, illetve arról is, hogy a legjobb eredményt 

hogyan lehet kihozni a jelenleg adott lehetőségekből. 

  

Jelenleg 50-nél több kilencedikes diákja van Arad megye egyetlen magyar tannyelvű 

középiskolájának az ősszel kezdődő tanévre, de ez a szám még nőhet attól függően, hogy 

lesznek-e más iskolákból vagy más megyékből átjelentkezők. Újdonság, hogy a megszokott 

három elméleti osztály és egy szakmunkásképző mellett a 2020–2021-es tanévben a duális 

képzést is bevezetik Aradon. Az iskola igazgatója, Spier Tünde beszélt a beiratkozásokról és a 

következő tanév terveiről. 


