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Nyomtatott és online sajtó 
 

 

Aki beleszületett a külhoniságba 
2020. július 16. – Felvidék Ma 

Egy naptári év közepén akkor is érdemes lenne futó pillantással felmérni a megtett utat és az 

előttünk álló szakasz feladatait, ha nem történt volna olyan nem várt és drámai fordulat, mint 

az idén. Ilyen áttekintésre kérte Potápi Árpád Jánost, a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért 

felelős államtitkárát a Felvidek.ma, s szavaiból kiderül: programjaik kényszerű 

átrendezéséből új formák és ötletek születtek. Az államtitkár kiemelte: újabb és újabb 

rétegeket tudtak megszólítani. Sokkal több gyereket, sokkal több fiatalt, de még az idősebb 

korosztályokból is sokkal több embert sikerült elérniük. A magyarság helyzetét értékelve 

elmondta: a 20. század minden viszontagsága ellenére ma a magyarság az egyik legnagyobb 

és legerősebb nemzet Közép-Európában. Nemcsak Magyarország lett sokkal erősebb, de vele 

együtt a külhoni magyar közösségek is.  

 

Felmérés: Egységes magyar érdekképviseletet akar a felvidéki magyarok 

háromnegyede 
2020. július 16. – MTI, Webrádió, Maszol, Vajdaság Ma 

Egységes magyar érdekképviseletet szeretne - pártegyesülés vagy közös lista formájában - a 

felvidéki magyarok 73 százaléka - derült ki egy, a Focus közvélemény-kutató ügynökség által 

készített felmérésből, amelynek eredményeit a TASR szlovák közszolgálati hírügynökség 

ismertette csütörtökön. A Most-Híd szlovák-magyar vegyespárt megrendelésére készült, 

június utolsó hetében végzett felmérésben 710 személy vett részt. A vizsgálatból kiderült, 

hogy a megkérdezettek 61 százaléka úgy véli: az országban működő magyar pártoknak egybe 

kellene olvadniuk. A válaszadók 12 százaléka csak a magyar pártok valamilyen 

együttműködési formáját részesítené előnyben, és ugyancsak 12 százaléknyi volt azoknak az 

aránya, akik egy teljesen új magyar párt létrehozása mellett foglaltak állást. A felmérés 

résztvevőinek mindössze kilenc százaléka hajlott azon lehetőség irányába, hogy a magyar 

pártoknak erős szlovák pártok között kellene partnert keresni, és azok listáján indulni a 

választásokon. 

 

SZNT: szombaton folytatódhat az aláírásgyűjtés a nemzeti régiókért 
2020. július 17 – MTI, hirado.hu, Mandiner  

Folytatódhat szombaton a nemzeti régiókért elindított európai polgári kezdeményezés 

aláírásgyűjtése - mondta a Székely Nemzeti Tanács (SZNT) elnöke pénteken a Kossuth rádió 

Jó reggelt, Magyarország! című műsorában. Izsák Balázs közölte: szombaton ismét élesítik az 

online felületet, így a kezdeményezést az Európai Unió minden tagállamából aláírhatják. 

Ugyanakkor önkénteseik is elindulnak az ívekkel, így aki még nem támogatta a 
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https://felvidek.ma/2020/07/aki-beleszuletett-a-kulhonisagba/
https://www.vajma.info/cikk/karpat/13735/Felmeres-Egyseges-magyar-erdekkepviseletet-akar-a-felvideki-magyarok-haromnegyede.html
https://www.vajma.info/cikk/karpat/13735/Felmeres-Egyseges-magyar-erdekkepviseletet-akar-a-felvideki-magyarok-haromnegyede.html
https://mandiner.hu/cikk/20200717_sznt_szombaton_folytatodhat_az_alairasgyujtes_a_nemzeti_regiokert
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kezdeményezést, az elkövetkező három és fél hónapban megteheti - tette hozzá. 

Hangsúlyozta, a kezdeményezés sikere nagymértékben attól függ, hogy mekkora lesz az 

európai legitimitása, mennyien támogatják. Legalább ötmillió aláírásra volna szükség és arra 

is, hogy 15-20 országban teljesüljön a minimális feltétele a kezdeményezésnek, vagyis túl kell 

teljesíteni a minimális feltételeket - hívta fel a figyelmet Izsák Balázs. Kitért arra is, hogy a 

polgári kezdeményezések nem váltak túlságosan népszerűvé az unióban az elmúlt 

időszakban. Nyolc év alatt 74 polgári kezdeményezésből mindössze hatnak sikerült 

összegyűjteni a szükséges egymillió aláírást. 

 

Hivatalos: szeptember 27-én tartják a helyhatósági választásokat  
2020. július 16. – maszol.ro, transindex.ro 

Kihirdette Klaus Iohannis államelnök csütörtökön a 2020-as helyhatósági választások 

időpontját leszögező törvényt – tájékoztatott az Államelnöki Hivatal. A képviselőház a múlt 

héten fogadta el döntő házként az önkormányzati választások szeptember 27-i 

megszervezéséről szóló törvényjavaslatot. A tervezetet 253 támogató és 2 ellenszavazattal, 36 

tartózkodás mellett fogadta el az alsóház. Az elfogadott tervezet értelmében szeptember 27-

én, vasárnap tartják az önkormányzati választásokat Romániában. Eredetileg június végén 

kellett volna megszervezni a választásokat, de a koronavírus-járvány miatt elhalasztották, 

ezért törvényt kellett alkotni arról is, hogy a helyi választottak mandátumát meghosszabbítják 

idén november elsejéig.  

 

„Kulturális népirtásra” panaszkodnak az ukrajnai románok 
2020. július 16. – Krónika 

Oktatási és anyanyelvhasználati jogaik megsértésére, „nyelvi-kulturális népirtásra” 

panaszkodnak az ukrajnai románok, akik Magyarországot és Bulgáriát hozva fel példaként 

határozottabb diplomáciai támogatást sürgetnek Románia részéről – közölte csütörtökön az 

Adevărul központi román napilap honlapján. A lap a több mint 15 civil szervezetet tömörítő 

Ukrajnai Románok Nemzeti Tanácsa (CNRU) által a bukaresti vezetőknek küldött leveleket 

ismerteti, amelyekben a kétkamarás román parlament külügyi bizottságainak elnökeitől, a 

bukaresti kormánytól, külügyminisztériumtól, és a román államfőtől kérnek segítséget. 

„Ukrajnában az a közvélekedés alakult ki, hogy csak Magyarországnak, Lengyelországnak és 

Oroszországnak van kifogása az ukrán asszimilációs politika ellen, míg Románia elégedett 

azzal, ami történik” – idézte az Adevărul az ukrajnai román ernyőszervezet megállapítását.  

 

Elmarad a szervezett megemlékezés Bözödújfaluban 

2020. július 16. – szekelyhon.ro 

Elmarad augusztus első szombatján a szokásos megemlékezés a Bözödújfalu határában álló 

emlékparkban, az úgynevezett Siratófalnál. A járványra való tekintettel, nem lesznek 

istentiszteletek, sem nyilvános emlékbeszédek. Az elszármazottak közül azért sokan terveznek 

hazatérni erre a napra. 
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https://www.maszol.ro/index.php/belfold/129661-hivatalos-szeptember-27-en-tartjak-a-helyhatosagi-valasztasokat
https://kronikaonline.ro/kulfold/bkulturalis-nepirtasrar-panaszkodnak-az-ukrajnai-romanok
https://szekelyhon.ro/aktualis/elmarad-a-szervezett-megemlekezes-bozodujfaluban
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Elmarad a Nyárádmente Fesztivál 
2020. július 16. – szekelyhon.ro 

Idén már nem szervezik meg a Nyárádmente Fesztivált. A szervezők miután egyeztettek a 

Maros Megyei Egészségügyi Igazgatósággal, a halasztás mellett döntöttek. „Hosszú évek óta 

ez lesz az első nyár, amikor augusztus elsején nem lesz ünnep Nyárádszeredában” – olvasható 

a Nyárádmente Kistérségi Társulás Facebook-oldalán közzétett bejegyzésben, amely szerint  

néhány hete a szervező csapat még gondolkodott egy visszafogottabb esemény 

létrehozásában. De mivel a járvány alakulása nem kedvez a tömegrendezvényeknek, még 

szerényebb formában sem ajánlott fesztivált szervezni. 

 

Magyarország tranzitálása esetében hátrány a magyar útlevél 
2020. július 16. – Krónika 

Nincs lehetőségük igénybe venni a Magyarországon való tranzitáthaladást a csak magyar 

állampolgársággal rendelkezőknek, vagy a magyar okmányokat felmutató kettős 

állampolgároknak, akiknek így akkor is karanténba kell vonulniuk, ha például Romániából 

Ausztriába igyekeznének. Közben egy budapesti rendeletmódosítás nyomán egy állam 

bizonyos térségeit járványügyi szempontból az ország egészétől eltérően is besorolhatja a 

magyar országos tisztifőorvos. 

 

Fejetlenség, megtorpant utasok a vásárhelyi reptéren 
2020. július 16. – szekelyhon.ro 

A keddi százhúsz utas után szerdán mindössze kéttucatnyian utaztak Budapestre a 

menetrend szerinti járattal a marosvásárhelyi repülőtérről. A magyar fővárosból is a 

megszokottnál kevesebben érkeztek,  legtöbb 25-en voltak a máskor tömött járaton. Ugyanis 

már az foglalkoztatja leginkább az utazókat, hogy a Magyarországra készülők esetében meg 

tud-e lenni időben a kért koronavírusteszt-eredmény, főleg, hogy öt nap alatt két tesztet kell 

elvégeztetni. 

 

Másodszor perelte vissza a Kolozs megyei alprefektusi tisztséget Györke Zoltán 
2020. július 16. – maszol.ro, transindex.ro, Krónika 

Másodszor perelte vissza tisztségét Györke Zoltán, Kolozs megye korábbi alprefektusa. A 

Kolozsvári Táblabíróság csütörtökön kimondott jogerős ítélete megerősítette a tavalyi 

elsőfokú ítéletet, amely szerint Györke Zoltánt vissza kell helyezni a Kolozs megyei 

alprefektusi tisztségbe.  A magas rangú közhivatalnokot 2019 februárjában váltotta le 

tisztségéből a baloldali kormány.  
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https://szekelyhon.ro/aktualis/elmarad-a-nyaradmente-fesztivalt
https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/magyarorszag-tranzitalasa-eseteben-hatrany-a-magyar-utlevel
https://szekelyhon.ro/aktualis/fejetlenseg-megtorpant-utasok-a-vasarhelyi-repteren
https://www.maszol.ro/index.php/belfold/129669-masodszor-perelte-vissza-a-kolozs-megyei-alprefektusi-tisztseget-gyorke-zoltan
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Az európai térben folytatódik az írdalá.hu kampány 
2020. július 16. – szekelyhon.ro 

Sign it Europe! Minority Lives Matter! – ezzel a mottóval indul hamarosan útjára a Székely 

Nemzeti Tanács nemzeti régiók védelmében indított aláírásgyűjtésének európai kampánya. 

Pesty László kampányfőnök 12 pontban foglalta össze a tudnivalókat. 

 

Borboly vagy Barti? Pénteken eldőlhet, ki lesz az RMDSZ Hargita megyei 

tanácselnökjelöltje  
2020. július 16. – maszol.ro 

Péntek délután dönt az RMDSZ három Hargita megyei területi szervezetének képviselőiből 

álló egyeztető tanács arról, hogy ki legyen a szövetség jelöltje a megyei önkormányzat elnöki 

tisztségére az idei helyhatósági választásokon. Két jelöltaspiráns van: Borboly Csaba, a 

megyei tanács jelenlegi elnöke, akit a csíkszéki területi RMDSZ-szervezet jelölt és Barti 

Tihamér, a megyei tanács jelenlegi alelnöke, a gyergyószéki területi szervezet jelöltje.  

 

Ki lesz a harmadik, eséllyel induló polgármesterjelölt Székelyudvarhelyen?  
2020. július 16. – maszol.ro 

Nemet mondott dr. Geréb László arra a felkérésre, hogy az Erdélyi Magyar Szövetség 

színeiben induljon Székelyudvarhely polgármesteri tisztségéért. A közgazdász közölte, nem 

áll szándékában aktívan részt venni a jelenlegi „hivatalos” politikában. Székelyudvarhelyen 

egyelőre ketten pályáznak eséllyel a polgármesteri székre, az MPP-EMNP koalíció színeiben 

négy évvel ezelőtt mandátumot nyerő, de most függetlenként induló Gálfi Árpád 

polgármester, illetve az RMDSZ jelöltje, Derzsi László, a szövetség önkormányzati 

testületének frakcióvezetője. Kérdés, hogy az EMSZ esetleges jelöltje kinek az esélyeit rontaná 

jobban. 

 

Elszalasztott feszültségoldás 
2020. július 17. – Balogh Levente – Krónika 

A Krónika vezércikke szerint „ez a jogszabály a kirekesztés jelképe, amely egyértelműen 

igazolja, hogy a hivatalos Románia másodrendűként kezeli azon adófizető polgárait, akik 

történetesen magyar nemzetiségűek. A törvény persze nem csupán az erdélyi, partiumi és 

bánsági magyar közösség számára sértő, hanem Magyarországgal szemben is. Célja 

egyértelműen a provokáció, hiszen a románok valójában még szimbolikusan sem nyernek 

vele semmit. Olyan, minősíthetetlen gesztus, amely kizárólag arra alkalmas, hogy tovább 

mélyítse az amúgy sem sekély ellentéteket a magyarok és a románok között. Hogy a 

Corlățean-félék is felfogják: azzal egyenértékű, mintha a magyar Országgyűlés megszavazná, 

hogy mostantól hivatalos ünnepnapként üljük meg a dél-erdélyi magyar és szász közösség 

kiirtásában elévülhetetlen érdemeket szerző, a mai fogalmak szerint emberiesség elleni 

bűncselekményeket elkövető, de a románok által nemrég törvényben is „a nemzet hősévé és 

vértanújává” nyilvánított lázadóvezérek, Horea, Cloșca és Crișan kivégzésének évfordulóját”. 
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https://szekelyhon.ro/vilag/az-europai-terben-folytatodik-az-irdalahu-kampany
https://www.maszol.ro/index.php/belfold/129654-borboly-vagy-barti-penteken-eld-lhet-ki-lesz-az-rmdsz-hargita-megyei-tanacselnokjeloltje
https://www.maszol.ro/index.php/belfold/129654-borboly-vagy-barti-penteken-eld-lhet-ki-lesz-az-rmdsz-hargita-megyei-tanacselnokjeloltje
https://www.maszol.ro/index.php/belfold/129677-ki-lesz-a-harmadik-esellyel-indulo-polgarmesterjelolt-szekelyudvarhelyen
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„Az MKP egybentartása és megerősítése a cél” 
2020. július 16. – Felvidék Ma 

Cziprusz Zoltán építészmérnökként családi vállalkozásukban dolgozik, emellett a 

rimaszombati Tompa Központ igazgatója és egyben városi és megyei képviselő. Gömör-

nógrádinak tartja magát, és több fronton is próbál tenni a régió fejlődéséért, de szívén viseli a 

felvidéki magyarság sorsát Szenctől Nagykaposig. Azt vallja, olyan egységes magyar pártra 

van szüksége a felvidéki magyarságnak, amelynek magját az MKP alkotja. A Magyar Közösség 

Pártja Országos Elnökségének a munkáját 2016-tól segíti. 

 

Baráti találkozó a közös együttműködés erősítéséért 
2020. július 16. – Felvidék Ma 

Szerdán a Rákóczi Szövetség elnöke a szlovák oktatási minisztériumban tárgyalt. A július 15-

ei megbeszélésen Csáky Csongor elnök Filip Mónika államtitkárral, valamint Gajdács Mónika 

megbízott főosztályvezetővel egyeztették terveiket és tapasztalatokat cseréltek. Bizonyos 

tekintetben történelmi kapcsolatfelvétel volt a baráti beszélgetés a szövetség és a 

minisztérium között. 

 

Őry Péter: a magyarok megoldatlan problémáival kell foglalkoznunk, nem 

egymás lejáratásával 
2020. július 16. – ma7.sk 

Szombaton tartja tisztújító kongresszusát az MKP. Hét jelölt méreti meg magát az elnöki 

tisztségért, közülük az előzetes várakozások szerint Őry Péter lehet az egyik esélyes. Az MKP 

Országos Tanácsának elnökét terveiről, s a következő elnökre váró kihívásokról kérdezték. 

 

Forró Krisztián: A politikánknak a megmaradást kell szolgálnia 
2020. július 16. – ma7.sk 

Szombaton tartja tisztújító kongresszusát az MKP. Hét jelölt méreti meg magát az elnöki 

tisztségért, közülük az előzetes várakozások szerint Forró Krisztián lehet az egyik esélyes. A 

Nagyszombat megyei képviselőt terveiről, s a következő elnökre váró kihívásokról kérdezték. 

 

Vajon mire számíthatunk az MKP hétvégi tisztújító közgyűlésén? - ez is a 

Nagyító egyik témája 
2020. július 16. – ma7.sk 

Sikerül-e megfelelő elnököt választania a párt tagjainak, aki elboronálja az ellentéteket és 

képes újra megteremteni a magyar egységet? Ezek a kérdések foglalkoztatják leginkább 

manapság a közélet és a magyar jövő iránt érdeklődő felvidéki magyarságot. A Nagyító 
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https://felvidek.ma/2020/07/az-mkp-egybentartasa-es-megerositese-a-cel/
https://felvidek.ma/2020/07/barati-talalkozo-a-kozos-egyuttmukodes-erositeseert/
https://ma7.sk/aktualis/ory-peter-a-magyarok-megoldatlan-problemaival-kell-foglalkoznunk-nem-egymas-lejaratasaval
https://ma7.sk/aktualis/ory-peter-a-magyarok-megoldatlan-problemaival-kell-foglalkoznunk-nem-egymas-lejaratasaval
https://ma7.sk/aktualis/forro-krisztian-a-politikanknak-a-megmaradast-kell-szolgalnia
https://ma7.sk/aktualis/vajon-mire-szamithatunk-az-mkp-hetvegi-tisztujito-kozgyulesen-ez-a-nagyito-egyik-temaja
https://ma7.sk/aktualis/vajon-mire-szamithatunk-az-mkp-hetvegi-tisztujito-kozgyulesen-ez-a-nagyito-egyik-temaja


 

 

 

Napi Nemzetpolitikai Sajtószemle – 2020. július 17. 

. 
6 

legújabb adásában erre is keresték a választ elemzőnkkel, Kolek Zsolttal, akit ismét Pomichal 

Krisztián kérdezett. 

 

Kertészmérnöki képzést indít Révkomáromban Magyarország legjelentősebb 

agráregyeteme 
2020. július 16. – ma7.sk, bumm.sk 

Az előző években tapasztalt kétszeres túljelentkezés miatt idén is meghirdeti komáromi 

kihelyezett kertészmérnöki alapképzését a budapesti Szent István Egyetem (SZIE) - áll a 

sajtóközleményben. Az egyetem 2018 szeptembere óta immár harmadik alkalommal nyit 

évfolyamot a révkomáromi képzési helyszínén, ami az eddigi tapasztalatok alapján idén is 

csábító lehet a továbbtanulni akarók számára.   

 

„Ez az álmunk véget ért” – Megszűnik a lévai Czeglédi Péter Református 

Gimnázium! 
2020. július 16. – ma7.sk 

Sejthető volt, hogy amennyiben nem nyitnak első osztályt a lévai Czeglédi Péter Református 

Gimnáziumban, az végzetes lehet. Így is történt. A fenntartó tizenkilenc évnyi működés után 

kénytelen volt az intézmény időszakos bezárása mellett dönteni. A hírt, mely szerint a Lévai 

Református Egyházközség – a jelenlegi diáklétszám mellett, az adott anyagi helyzetben – 

tovább már nem képes fenntartani a Czeglédi Péter Református Gimnáziumot, Kassai Gyula 

lelkész is megerősítette. 

 

„Nagy hatással voltak rám a helyi magyar kisebbség képviselői” 
2020. július 16. – ujszo.com 

Bridget Brink, az Amerikai Egyesült Államok szlovákiai nagykövete a hétvégén Gömörbe 

látogatott, hogy szemügyre vegye a régió természeti és kulturális örökségét, valamint 

különféle szlovákiai magyar kézművesekkel is találkozott. A nagykövetet a gömöri 

látogatásáról és az USA Szlovákiához való viszonyáról is kérdezték. 

 
Újabb egyeztetés Belgrád és Pristina között 
2020. július 16. – Vajdaság Ma, Pannon RTV 

Fontos kérdéseket érintettünk a mai dialógus során Brüsszelben, de nehéz lesz a jövőben, 

mert nem csak Pristinával tárgyalunk, hanem Brüsszellel és azon befolyásos országokkal, 

amelyek elismerték Koszovó függetlenségét – nyilatkozta Aleksandar Vučić elnök a Belgrád és 

Pristina közötti párbeszédet követően. Mint mondta, Avdullah Hoti koszovói 

miniszterelnökkel gazdasági kérdésekről tárgyaltak, de a Koszovóról elköltözöttek 

hazatéréséről is szó volt. 
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https://ma7.sk/tajaink/kerteszmernoki-kepzest-indit-revkomaromban-magyarorszag-legjelentosebb-agraregyeteme
https://ma7.sk/tajaink/kerteszmernoki-kepzest-indit-revkomaromban-magyarorszag-legjelentosebb-agraregyeteme
https://ma7.sk/tajaink/ez-az-almunk-veget-ert-megszunik-a-levai-czegledi-peter-reformatus-gimnazium
https://ma7.sk/tajaink/ez-az-almunk-veget-ert-megszunik-a-levai-czegledi-peter-reformatus-gimnazium
https://ujszo.com/kozelet/nagy-hatassal-voltak-ram-a-helyi-magyar-kisebbseg-kepviseloi
https://www.vajma.info/cikk/szerbia/28659/Ujabb-egyeztetes-Belgrad-es-Pristina-kozott.html
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Az EU Tanácsa elfogadta a felülvizsgált listát: Szerbiai polgárok nem utazhatnak 

az EU-ba 
2020. július 16. – Vajdaság Ma 

Az Európai Unió Tanácsa hivatalosan is megjelentette azoknak az országoknak a listáját, 

amelyek számára azt tanácsolták, hogy július 16-ától vegyék le őket az EU-ba történő 

beutazást tiltó listáról. Az előző listához viszonyítva ezen 13 ország szerepel, és csak Szerbiát 

és Montenegrót vették le erről a listáról. Brüsszel közölte, hogy a listát két hét múlva frissítik 

ismét. 

  
Ülésezett a Kárpátaljai Megyei Tanács 
2020. július 17. – Kárpátalja 

Csütörtökön, július 16-án megtartották a Kárpátaljai Megyei Tanács tizennyolcadik 

ülésszakának plenáris ülését, amelyen 45 képviselő volt jelen. A koronavírus-járvány miatt 

érvényben lévő szabályok miatt csak korlátozott számban jelenhettek meg meghívott 

személyek és a sajtó képviselői. Ukrajna himnuszának eléneklését követően a jelenlévők 

egyperces néma főhajtással adóztak a napokban tragikus hirtelenséggel elhunyt Milan Šašik, 

a Munkácsi Görögkatolikus Egyházmegye püspöke, valamint az ország keleti részében 

elesettek emlékének. 

 

Online zajlik majd a Jankovics Mária Alkotótábor 
2020. július 16. – karpat.in.ua 

A „Genius” Jótékonysági Alapítvány rendezésében, a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. 

támogatásával 10. alkalommal zajlik majd a Jankovics Mária Alkotótábor. Az idén a karantén 

miatt nem hagyományos formában tartják meg a képzőművészet iránt érdeklődő fiatalok 

számára meghirdetett tábort. Az augusztusban sorra kerülő táborban online lehet majd 

különböző technikákat elsajátítani. Az erről szóló kisfilmek forgatása már elkezdődött a TV 21 

Ungvár stábjának közreműködésével a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskolán. 

 

Bázisiskolák az Ungvári járásban 
2020. július 16. – karpat.in.ua 

A decentralizációs folyamat részeként Kárpátalján folyamatban van a kistérségek 

bázisiskoláinak meghatározása. Az „Oktatási törvénynek” megfelelően, az ungvári járási 

tanács is meghirdette a pályázatot, amelyre a bázisiskolai státuszra pályázó iskolák vezetőinek 

kellett benyújtaniuk a követelményeknek megfelelő projektet. A pályázati kiírás határideje 

2020. július 1-je volt. 
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https://www.vajma.info/cikk/szerbia/28658/Az-EU-Tanacsa-elfogadta-a-felulvizsgalt-listat-Szerbiai-polgarok-nem-utazhatnak-az-EU-ba.html
https://www.vajma.info/cikk/szerbia/28658/Az-EU-Tanacsa-elfogadta-a-felulvizsgalt-listat-Szerbiai-polgarok-nem-utazhatnak-az-EU-ba.html
https://karpataljalap.net/2020/07/17/ulesezett-karpataljai-megyei-tanacs
http://life.karpat.in.ua/?p=21788&lang=hu
http://life.karpat.in.ua/?p=21783&lang=hu
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 „A HMDK továbbra is számíthat Magyarország kormányának a támogatására” – 

folyamatosan érkeznek a levelek, a gratulációk 

2020. július 16. – Új Magyar Képes Újság 

Levélben gratulált Orbán Viktor magyar miniszterelnök Jankovics Róbertnek, a HMDK 

elnökének, a horvátországi magyarság újonnan megválasztott parlamenti képviselőjének a 

július 5-ei választási eredményhez. A magyar külgazdasági és külügyminiszter is gratulált. A 

levelében azt írta: „Ahogy az a múltban is beigazolódott, a Horvátországi Magyarok 

Demokratikus Közösségének határozott jövőképe és részvétele a horvátországi döntéshozatali 

folyamatokban kulcsfontosságú a horvátországi magyarság helyzetének javítása és 

szülőföldjén való boldogulásának elősegítése szempontjából. Pánczél Károly a nemzeti 

összetartozás bizottsága nevében, Pásztor István pedig a VMSZ nevében fejezte ki 

gratulációját.  

 

A színjátszók első tábora 
2020. július 16. – Új Magyar Képes Újság 

A Dörömb Gyermekszínjátszó Csoport első táborára július 10-12. között került sor. A három 

nap alatt, miközben csapatépítő és színészmesterség-tréningeken vettek részt, egyúttal 

előadásra is készültek a diákok. A Dörömb Gyermekszínjátszó Csoport tavaly szeptemberben 

alakult, azóta töretlenül folyik a társulat munkája. A karantén csendes időszakát követően 

táborozni gyűltek össze a Horvátországi Magyar Oktatási és Művelődési Központban 

(HMOMK). 

 

Megkezdődött a rétfalusi templom díszeinek a restaurálása 
2020. július 16. – Új Magyar Képes Újság 

A rétfalui református templomban számos 18. századi díszített faelem található. A színes 

kazetták az évek folyamán megkoptak, ezért elengedhetetlené vált a restaurálásuk, mely a 

múlt hónap végén vette kezdetét. A rétfalui református templom az 1700-as évek első felében 

épült. Ekkorra datálható a templom belső díszítőelemeinek kialakítása is, melyek közül a 

legimpozánsabbak kétségkívül a karzatokat borító úgynevezett kazetták. 
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https://kepesujsag.com/a-hmdk-tovabbra-is-szamithat-magyarorszag-kormanyanak-a-tamogatasara-folyamatosan-erkeznek-a-levelek-a-gratulaciok/
https://kepesujsag.com/a-hmdk-tovabbra-is-szamithat-magyarorszag-kormanyanak-a-tamogatasara-folyamatosan-erkeznek-a-levelek-a-gratulaciok/
https://kepesujsag.com/a-szinjatszok-elso-tabora/
https://kepesujsag.com/megkezdodott-a-retfalusi-templom-diszeinek-a-restauralasa/
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Elektronikus sajtó 

 

Határok nélkül 

2020. július 16. – Kossuth Rádió  

 

A székelyföldi megyék a Közép fejlesztési Régióhoz tartoznak Romániában, olyan fejlett 

megyékkel együtt, mint Brassó, Szeben vagy Fehér megye. A székely megyék helyzete nem 

könnyű, de megpróbálják összefogással érdekeiket érvényesíteni. A Regionális Fejlesztési 

Ügynökség Csíkszeredában ülésezett. 

  

A szerbiai magyarok kisebbségi önkormányzata, a Magyar Nemzeti Tanács három 

felsőoktatási pályázati felhívást tett közzé az elmúlt napokban. Az első kettő szeptember 15-

én, a harmadik szeptember elsején zárul.  

  

Tartós élelmiszert, tisztítószereket szállítottak mintegy 7 ezer euró értékben a Magyar 

Református Szeretetszolgálat és a hollandiai Gyermekek Szükségben Alapítvány nevében 

azokba a Gyulafehérvár környéki szórvány magyar falvakba, amelyeket három héttel ezelőtt 

árvíz sújtott. Az egyik ilyen faluban, Búzásbocsárdon érte utol az adományokat szállító 

csapatból a kőhalmi református egyházkerület lelkészét, Somogyi Zoltánt munkatársunk. 

  

Megjelent a Maros Megyei Magyar Fogorvosi Szaknévsor.  

 Az adatbázisban valamennyi magyarul beszélő Maros megyei fogorvos rendelési elérhetősége 

megtalálható és térkép mellékletet is tartalmaz. A Studium-Prospero Alapítvány kiadásában, 

a Nemzetpolitikai Államtitkárság és a Bethlen Gábor Alap támogatásával megjelenő füzetről, 

annak jelentőségéről Vass Levente, a Studium-Prospero Alapítvány ügyvezető elnöke beszélt. 

 

 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 okozta, de eddig ez nem sikerült. Ugyancsak késik a szabadkai Népszínház 

épületének a felújítása is.  

  

Kárpátalján a koronavírus-járvány miatt hozott kényszerintézkedések megbénították az 

idegenforgalmat, több száz magyar család megélhetése vált ezáltal bizonytalanná. A 

https://mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth/?date=2020-07-16_18-02-00&enddate=2020-07-16_18-40-00&ch=mr1
https://mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth/?date=2020-07-16_18-02-00&enddate=2020-07-16_18-40-00&ch=mr1
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Kárpátaljai Magyar Turisztikai Tanács azonban mindenkit kitartásra ösztönöz, hisz hasonló 

válságot éltek túl az ágazatban a kelet-ukrajnai háború 2014-es kirobbanása utána is.  

  

Hubó község az egykori Gömör-Kishont vármegyében, a magyar határ mentén fekszik. A 19. 

század végén 430 lakosa volt, napjainkban már csak 136. A szocializmusban halálra voltak 

ítélve a kisfalvak, megvonták tőlük az építési engedély kiadásának jogát, így arra 

kényszerítette a hatalom a fiatalokat, hogy a legközelebbi városban, Hubó esetében Tornalján 

építkezzenek. Hubó ősi magyar település, lakosai úgy tartják, hogy Huba vezérről kapta 

nevét, magukról pedig mint „hubaiakról” beszélnek. 


