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Nyomtatott és online sajtó 
 

 

Forró Krisztián lett a felvidéki Magyar Közösség Pártjának új elnöke 
2020. július 18. – MTI, hirado.hu, Magyar Hírlap, Origo, Magyar Nemzet, Mandiner, 

Demokrata, Felvidék Ma, Ma7.sk, bumm.sk, Új Szó, Körkép, maszol.ro 

Forró Krisztián, az MKP Nagyszombat megyei képviselője lett a Magyar Közösség Pártja új 

elnöke, miután a küldöttek neki szavaztak bizalmat a párt farnadi kongresszusán. Az 

Országos Tanács elnökévé Köpöncei Pétert választották. A 197 küldött a szavazás 

megkezdésekor már csak 2 jelölt közül választhatott. A kongresszus előtt még 7 elnök-

aspiráns volt, de Bárdos Gyula még korábban bejelentette, hogy nem indul az elnöki 

tisztségért. Hasonlóképpen Berényi József is jelezte, hogy az elnöki székért nem indul, más 

tisztséget azonban vállalna. A kongresszuson Becse Norbert is bejelentette, hogy visszalép. 

Majd ezt követően a többi négy jelölt elmondta beszédét. Papp Sándor a beszéde végén 

jelentette be, hogy ő is visszalép, majd így tett Cziprusz Zoltán is. Így végül csak ketten 

maradtak versenyben. Forró Krisztián a voksoláson 114 szavazatot kapott, így ő lett az MKP 

új elnöke. Beszédében elmondta: integráló pártvezető szeretne lenni. 

 

Helyhatósági választások: hétfőtől gyűjthetik a támogató aláírásokat a jelöltek 
2020. július 17. – Krónika, Erdély Ma, maszol.ro, szekelyhon.ro, Nyugati Jelen 

A politikai pártok, a nemzeti kisebbségekhez tartozó szervezetek, a politikai szövetségek, a 

választási szövetségek és a független jelöltek július 20-ától megkezdhetik a támogató 

aláírások gyűjtését a helyi tanácsos, megyei tanácsos, polgármester és megyeitanács-elnök 

jelöltek javára, akik indulni szeretnének a szeptemberi helyhatósági választásokon – közölte 

pénteken az Állandó Választási Hatóság (AEP). Az AEP közzétette a választási időszak 

menetrendjét, miután Klaus Iohannis államfő kihirdette csütörtökön a helyhatósági 

választások napját kijelölő törvényt. A 2020/135-ös törvény értelmében az idei helyhatósági 

választásokat szeptember 27-én tartják. 

 

A Rákóczi-szabadságharcra emlékeztek Kárpátalján 
2020. július 19. – karpatalja.ma  

Koszorúzásokkal emlékezett meg a Rákóczi-szabadságharcról július 19-én a Kárpátaljai 

Magyar Kulturális Szövetség (KMKSZ) megyeszerte. Tekintettel a koronavírus-járvány miatt 

bevezetett korlátozásokra, a hagyományos nagyszabású rendezvények helyett szűk körben 

rótták le kegyeletüket a magyarságszervezetek képviselői a megyében található Rákóczi-

emlékhelyeken. Tiszaújlakon, a Rákóczi-szabadságharc első győztes csatájának helyszínén 

többek közt dr. Brenzovics László, a KMKSZ elnöke, Buhajla József, Magyarország Ungvári 

Főkonzulátusának, Szilágyi Mátyás, Magyarország Beregszászi Konzulátusának főkonzulja, 

Barta József, a KMKSZ alelnöke, dr. Orosz Ildikó, a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar 
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Főiskola elnöke, valamint dr. Zubánics László, az Ukrajnai Magyar Demokratikus Szövetség 

elnöke jelent meg a koszorúzáson. 

 

A romániaiak nem szívesen mennének a jelen körülmények között el szavazni  
2020. július 17. – transindex.ro 

Az IRES közvéleménykutató felmérte, mekkora kedve van a romániai lakosságnak 

szeptember 27-én, az önkormányzati választásokon a szavazóurnák elé járulni, és kiderült, 

hogy a jelen vírushelyzetben nem nagy: egyrészt kevesebben mennének el, másrészt a 

megkérdezettek háromnegyede azt szeretné, ha a szavazás több nap alatt történne. Az 

önkormányzati választások szeptember 27-én lesznek, ez már biztos, Johannis ki is hirdette. 

72 százaléka a válaszadóknak azt mondja, hogy számukra fontosabb az egészségük 

megőrzése, mint a választásokon való részvétel. Az IRES mérései szerint, amennyiben a 

választók nem fogják magukat a lehető legnagyobb mértékben biztonságban érezni, úgy 

mindössze 30 százalékos részvételre lehet számítani. 

 

Patthelyzet Hargita megyében: nem sikerült dönteni az RMDSZ-es 

tanácselnökjelölt személyéről  
2020. július 17. – maszol.ro, szekelyhon.ro 

Továbbra is kérdés, hogy ki lesz az RMDSZ jelöltje a Hargita megyei tanácselnöki tisztségre 

az idei helyhatósági választásokon, ugyanis a megyei egyeztető tanács (HET) péntek késő 

délutáni ülésén sem tudtak dönteni a két jelentkező, Borboly Csaba jelenlegi megyei 

önkormányzati elnök és Barti Tihamér alelnök között. A Hargita megyében működő három – 

teljesen egyenrangú – területi RMDSZ-szervezet közül kettő állított megyei önkormányzati 

elnökjelöltet: a csíkszéki szervezet Borboly Csabát, a 2008 óta hivatalban lévő tanácselnököt, 

a gyergyószéki szervezet pedig Barti Tihamért. Utóbbi szervezet mindvégig kitarott jelöltje 

mellett, mondván, hogy a rendszerváltás óta eltelt harminc évben Udvarhelyszék és Csíkszék 

is adott megyei tanácselnököt, csak a Gyergyói-medence nem.  

 

Csak részben előrelépés a munkahelyi diszkriminációt tiltó törvénymódosítás  
2020. július 17. – maszol.ro 

Előrelépésnek tekinti, de bizonyos szempontból kifogásolja is a munkatörvénykönyven 

nemrég eszközölt módosításokat Asztalos Csaba, az Országos Diszkriminációellenes Tanács 

(CNCD) elnöke. Üdvözli, hogy pontosították a hátrányos megkülönböztetés és a zaklatás 

fogalmát, valamint hogy tisztázták a munkaadók kötelezettségeit ezen a téren, de a 

törvénymódosítás gyakorlatban való alkalmazása meglátása szerint számos kérdést felvet.   
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https://itthon.transindex.ro/?hir=60701&a_romaniak_nem_szivesen_mennenek_a_jelen_korulmenyek_kozott_el_szavazni
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https://www.maszol.ro/index.php/tarsadalom/129714-csak-reszben-el-relepes-a-munkahelyi-diszkriminaciot-tilto-torvenymodositas
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„A kitartásuk, elszántságuk közelebb hozott minket” 
2020. július 17. – Bihari Napló 

Pajna Zoltán, a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat elnöke nyilatkozott a Bihari Naplónak az 

elmúlt négy éves megyeközi együttműködésről, közös projektekről, magyar–magyar 

kapcsolatokról és az elkövetkezendő időszakról. 

 

Török László polgármester: Nagyszalonta újjáépül 
2020. július 17. – Bihari Napló 

A Bocskai István alapította hajdúváros, Nagyszalonta az egyik legdinamikusabban fejlődő 

településünk. Több átutazó is jelezte már, hogy a virágos, modern, mégis patinás utcaképek 

gondoskodó kezekről és nyugati koncepcióról árulkodnak. Török László polgármestert 

kérdezték a dolgok hátteréről. 

 

Feljelentés Tîrnoveanuék úzvölgyi rendezvénye miatt 
2020. július 17. – szekelyhon.ro, Krónika 

Büntetőfeljelentést tett a csíkszentmártoni rendőrségen Tőke Ervin, az Erdélyi Magyar 

Szövetség csíkszeredai egyeztető tanácsának tagja, mert a Calea Neamului Egyesület május 

végén a koronavírus-járvány miatti korlátozásokat megszegve tartott megemlékezést az 

úzvölgyi temetőben.  

 

Zatykó Gyula: Mindenkinek megfelelő várost teremtünk 
2020. július 18. – Bihari Napló 

A helyhatósági választásoktól azt remélem, hogy változtatni tudunk az eddigi politikai 

egyezségekre alapozott magyar érdekképviseleten, és a hatalmi pozíciók megtartása helyett a 

magyarok pozícióját erősíthetjük – mondta a Bihari Naplónak adott interjújában Zatykó 

Gyula. A nagyváradi polgármester néppárti tanácsadója szerint a város épített örökségének 

megőrzésében és fejlesztésében eddig is eredményeket értek el, a továbbiakban is ez lesz a 

programja egyik kiemelt eleme. 

 

Szabó József: A térségi együttműködés legnagyobb nyertesei vagyunk 
2020. július 18. – Bihari Napló 

A Bihar Megyei Tanács magyar vezetése számos együttműködési lehetőséget kihasznált a 

határ menti szomszédos megyékkel. Sok közös projekt, kulturális és egyéb rendezvény is 

köszönhető ezeknek. Szabó József RMDSZ-es megyemenedzsert kérdezték a határ menti 

kapcsolatok jelentőségéről. 
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https://www.erdon.ro/kozelet/helyi-kozelet/a-kitartasuk-elszantsaguk-kozelebb-hozott-minket-3007511/
https://www.erdon.ro/kozelet/helyi-kozelet/torok-laszlo-polgarmester-nagyszalonta-ujjaepul-3007442/
https://szekelyhon.ro/aktualis/feljelentes-tirnoveanuek-uzvolgyi-rendezvenye-miatt
https://www.erdon.ro/kozelet/helyi-kozelet/zatyko-gyula-mindenkinek-megfelelo-varost-teremtunk-3010499/
https://www.erdon.ro/kozelet/helyi-kozelet/szabo-jozsef-a-tersegi-egyuttmukodes-legnagyobb-nyertesei-vagyunk-3010535/
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Távolsági és időkorláttal ugyan, de karanténmentesen beutazhatunk 

Magyarországra 
2020. július 18. – Krónika 

A járványügyi helyzetben Magyarország által foganatosított beutazási korlátozások közepette 

is van lehetőség arra, hogy karantén és vírusteszt nélkül ellátogassunk az anyaországba, 

például egy strandolásra a gyulai várfürdőbe vagy városnézésre Debrecenbe. Igaz, messzebb 

nem mehetünk, és egy napnál többet sem tölthetünk a határ túloldalán. 

 

A megmaradás jelképe: óriás székelykaput építenek a kis zsákfaluban 
2020. július 18. – szekelyhon.ro 

Marosvásárhelytől 30 kilométerre található a Nyárád- és a Kis-Küküllő-mente között Geges, a 

Havad községhez tartozó zsákfalu, amelynek református lelkésze, Tőkés Attila már jó néhány 

évvel ezelőtt megálmodta egy óriás székelykapu felállítását. Mint mondta, Székelyvécke 

bejáratánál látott egy hasonlót, illetve egy kisebb méretűt az egyház telkére felállítottak már 

tíz évvel ezelőtt. Ott lépünk be a fedett műhelynek is helyet udvarba, ahol a három lábazatú, 

galambdúcos faragott kapu készül. Jelkép lenne a falu számára, hogy íme, itt vagyunk, 

létezünk, üzenet a külvilágnak is, hogy összefogással, külső segítség nélkül mire vagyunk 

képesek, ugyanakkor a trianoni békediktátum századik évfordulójára is, hogy száz év alatt 

sem szűntünk meg – magyarázza a lelkész a kezdeményezés motivációit. 

 

A '90-es évek eleje óta nem volt ekkora érdeklődés a marosvásárhelyi 

színművészeti iránt, mint most 
2020. július 19. – szekelyhon.ro 

A Marosvásárhelyi Művészeti Egyetem Magyar Karán alapképzésen színész szakon, 

bábszínészeten, audiovizuális kommunikáció – forgatókönyv- és reklámírás, média szakon, 

teatrológia-, látványtervezés-, valamint zene szakon hirdettek felvételit. A magiszteri 

képzésen színművészet-, művészetek és új média-, teatrológia-, művelődésszervezés-, 

valamint korszerű zenei koncepciók szakra lehetett jelentkezni. Ahogy Balási András 

rektorhelyettes elmondta: színész szakra annyian jelentkeztek, mint valamikor a ’90-es évek 

elején. A bábszínész szak iránt is nagy volt az érdeklődés, ahogy a többi szakon is beteltek a 

térítésmentes helyek, őszire meghirdetik a fizetős helyeket is. A Marosvásárhelyi Művészeti 

Egyetemen évtizedek óta magyarországi hallgatók is tanulnak és ez ezentúl sem lesz 

másképp, az idén is sokan jelentkeztek Magyarországról is.  
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https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/tavolsagi-es-idokorlattal-ugyan-de-karantenmentesen-beutazhatunk-magyarorszagra
https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/tavolsagi-es-idokorlattal-ugyan-de-karantenmentesen-beutazhatunk-magyarorszagra
https://szekelyhon.ro/aktualis/a-megmaradas-jelkepe-orias-szekelykaput-epitenek-a-kis-zsakfaluban
https://szekelyhon.ro/aktualis/a-90-es-evek-eleje-ota-nem-volt-ekkora-erdeklodes-a-marosvasarhelyi-szinmuveszeti-irant-mint-most
https://szekelyhon.ro/aktualis/a-90-es-evek-eleje-ota-nem-volt-ekkora-erdeklodes-a-marosvasarhelyi-szinmuveszeti-irant-mint-most
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Hatékony szervezettségre, jó programra és hiteles vezető személyiségekre van 

szükségünk 
2020. július 17. – Felvidék Ma 

Berényi József (53 éves, Alsószeli lakosa) Nagyszombat megye alelnöke – már a második 

választási időszakban. Volt parlamenti képviselő és külügyi államtitkár is. 2010 és 2016 

között az MKP országos elnöke volt. Több hazai és külföldi lapban jelentek meg írásai, főleg a 

kisebbségi jog, területfejlesztés és az európai uniós támogatások témakörökben. A jelenlegi 

szlovákiai belpolitikai élet aktív résztvevője, ezt mutatja az is, hogy helyet kapott a szlovák 

miniszterelnök, majd a házelnök Budapesten tárgyaló küldöttségében is. A 2020-as 

parlamenti választáson a lista utolsó helyéről indulva 13 494 preferenciaszavazatot kapott. 

 

„Kőkeményen kell dolgoznunk! Erre vállalkozom” 
2020. július 17. – Felvidék Ma 

Őry Péter (48 éves) Csallóközcsütörtök sorozatban négyszer megválasztott polgármestere és a 

Pro Civis Polgári Társulás vezetője. A nevéhez fűződik az MKP autonómiatervezetének 

kidolgozása (ez 2014-ben történt, akkor az MKP önkormányzati alelnöke volt). Munkája 

számos közérdekű honlap felkeresésével a világhálón is nyomon követhető. A Törvénytár.sk 

már 55 ezer (!)  oldalnyi magyar nyelvű szöveget  tartalmaz, az Önkormányzás.sk oldal teljes 

hiánypótlást jelent az önigazgatással kapcsolatos nemzetközi dokumentumok terén (bárki 

elolvashatja például magyarul a sokszor példaként emlegetett dél-tiroli autonómia 

működéséről szóló okmányt), a Mennyitérek.sk az összes településre lebontva évekre 

visszamenőleg mutatja meg, hogy mennyi adóbevételtől esünk el a tengerszint szerinti 

szlovákiai modell miatt. 

 

Elvesztettük a harcot – várhatóan megszűnik a lévai magyar gimnázium 
2020. július 17. – Felvidék Ma 

A szeptemberben kezdődő iskolaévet már csak a negyedikesekkel kezdi meg a lévai Czeglédi 

Péter Református Gimnázium. A tanintézmény fenntartásának költségeit nem tudja a 

fenntartó Lévai Református Egyházközség előteremteni. Így alig másfél hónap múlva utolsó 

tanévét kezdi az érettségizőkkel a gimnázium. „A fenntartó múlt pénteken jelentette be a 

döntését. Csupán a negyedik évfolyam kezdi el itt a tanévet, az alsóbb évfolyamok más 

tanintézményekben folytatják középiskolai tanulmányaikat” – tájékoztatta a Felvidék.ma-t 

Kiss Beáta, a Czeglédi Péter Református Gimnázium igazgatója. 

 

Berényi az MKP-kongresszus után: „Nem simulni kell a kormányhoz, de ha 

módunk van befolyásolni a döntéseket, azt tegyük meg!” 
2020. július 18. – Ma7.sk 

„Azt vallom, hogy nem simulni kell a kormányhoz, de amennyiben van módunk befolyásolni a 

kormány döntéseit közösségünk és Dél-Szlovákia érdekében, akkor ezt tegyük meg” – 

vélekedett az MKP tisztújító kongresszusa után Berényi József, akit a párt politikai alelnökévé 
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https://felvidek.ma/2020/07/hatekony-szervezettsegre-jo-programra-es-hiteles-vezeto-szemelyisegekre-van-szuksegunk/
https://felvidek.ma/2020/07/hatekony-szervezettsegre-jo-programra-es-hiteles-vezeto-szemelyisegekre-van-szuksegunk/
https://felvidek.ma/2020/07/kokemenyen-kell-dolgoznunk-erre-vallalkozom/
https://felvidek.ma/2020/07/elvesztettuk-a-harcot-varhatoan-megszunik-a-levai-magyar-gimnazium/
https://ma7.sk/aktualis/berenyi-az-mkp-kongresszus-utan-nem-simulni-kell-a-kormanyhoz-de-ha-modunk-van
https://ma7.sk/aktualis/berenyi-az-mkp-kongresszus-utan-nem-simulni-kell-a-kormanyhoz-de-ha-modunk-van
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választottak. Berényi szerint az egységes magyar politizálás érdekében minden érintettnek 

egy kicsit fel kell adnia a saját elképzeléseiből, egójából és a pártidentitásból is. „Mivel az 

MKP berkeiben a széthúzás irányába mentek el a dolgok, ezért az első és legfontosabb kérdés, 

hogy a pártot integrálni tudjuk. Párhuzamosan ezzel azonban el kell indítani a felvidéki 

magyarság politikai képviseletének integrálását is. Az új elnöknek, az új OT elnöknek, az új 

elnökség tagjainak ennek érdekében meg kell tenniük mindent. Ezt a munkát már holnap el 

kell kezdeni” – mondta el Farkas Iván, az MKP általános szakmai alelnöke. 

 

Az MKP új elnöke: Nemcsak a politikai, hanem a társadalmi egység 

megteremtésérére is szükség van 
2020. július 18. – Ma7.sk 

"Egységes fellépés nélkül nagyon nehéz lesz bármit is elérnünk, ezt megmutatta az előző 

időszak is, éppen ezért az egység megteremtése a cél elsődlegesen” – nyilatkozta a ma7-nek 

közvetlenül megválasztása után Forró Krisztián. Az MKP frissen megválasztott elnöke szerint 

tárgyalni kell a magyarokat képviselő pártokkal és azokkal a szervezetekkel és intézményekkel 

is, amelyek a magyar közösség ügyeit felvállalják, hiszen – mint azt hangsúlyozta – nemcsak a 

politikai, hanem a társadalmi egység megteremtésére is nagy szükség van. „Gratulálok Forró 

Krisztiánnak, hogy elnyerte az elnöki tisztséget” – fogalmazott Őry Péter, miután Forróval 

szemben 114:78 arányban alulmaradt a pártelnöki székért folyó küzdelemben.  

 

Lebukott! Távozzon? Magyar pártvezetőket kérdeztünk Matovič 

plágiumügyéről 
2020. július 18. – Ma7.sk 

A szlovák államfő szerint a kormány komoly értékrendi válságba került, a volt miniszterelnök 

szerint „egy hazug tolvaj nem állhat a kormány élén”. De vajon mit gondolnak a magyar 

pártvezetők Matovič csütörtökön kirobbant plágiumügyéről? Őket kérdeztük. Mózes 

Szabolcs, a Magyar Közösségi Összefogás elnöke: „Mit kiabáltak két éve Dankónak? Lebukott, 

távozzon! Mit ígértek a választások előtt? Új politikai kultúrát, tisztességes Szlovákiát. Sokan 

kérdezik, hogy pár ellopott diplomamunka Szlovákia legnagyobb gondja? Nem! A legnagyobb 

gond a kettős mérce, a következmények nélküliség.” 

 

Duray: Úgy kell megújítani az MKP-t, hogy újjá- és újraépíthesse széteső 

társadalmi életünket 
2020. július 18. – Felvidék Ma 

A Magyar Közösség Pártja ma Farnadon tartja tisztújító kongresszusát. A közgyűlésre 

vendégként Duray Miklós is meghívást kapott, aki – családi okok miatt – nem tudott 

személyesen részt venni az MKP országos kongresszusán, de levélben köszöntötte annak 

résztvevőit. Az elhangzott levelet teljes terjedelemben közöljük. 
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https://ma7.sk/aktualis/az-mkp-uj-elnoke-nemcsak-a-politikai-hanem-a-tarsadalmi-egyseg-megteremteserere-szukseg
https://ma7.sk/aktualis/az-mkp-uj-elnoke-nemcsak-a-politikai-hanem-a-tarsadalmi-egyseg-megteremteserere-szukseg
https://ma7.sk/aktualis/lebukott-tavozzon-magyar-partvezetoket-kerdeztunk-matovic-plagiumugyerol
https://ma7.sk/aktualis/lebukott-tavozzon-magyar-partvezetoket-kerdeztunk-matovic-plagiumugyerol
https://felvidek.ma/2020/07/duray-ugy-kell-megujitani-az-mkp-t-hogy-ujja-es-ujraepithesse-szeteso-tarsadalmi-eletunket/
https://felvidek.ma/2020/07/duray-ugy-kell-megujitani-az-mkp-t-hogy-ujja-es-ujraepithesse-szeteso-tarsadalmi-eletunket/
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Cziprusz Zoltán a Körképnek: Bízom benne, hogy egy új egységes magyar párt 

jön létre 
2020. július 18. – Körkép 

Az előttünk álló legnagyobb kihívás, hogy a felvidéki magyar pártokat összeszervezzük 

egységes egésszé – mondta Cziprusz Zoltán, az MKP frissen megválasztott szervezési 

alelnöke. Mint mondta, nagy kihívás lesz ennek a „fúziónak” a megvalósítása politikai és 

szervezési szempontból egyaránt.   „Ha ez sikerül, akkor egy új, huszonegyedik századi pártot 

kell felépítenünk, amely képes lesz bejutni a parlamentbe”.   mondta. Cziprusz szerint az MKP 

erősebbé vált a mostani a tisztújítással (korábban megjegyezte, hogy egy rendkívül feszült 

tisztújító kongresszus zajlott) 

 

Farkas Iván a Körképnek: 2,5 év után 7-8 százalék körül szeretném látni a 

magyar ménest 
2020. július 18. – Körkép 

Farkas Iván, az MKP frissen megválasztott szakmai alelnöke a Körképnek elmondta, hogy a 

legfontosabb feladata az MKP szakmai politizálásának a megteremtése lesz, a felvidéki 

magyar választók érdekeinek megfelelően. Az új, regionális elven felálló országos vezetés több 

szakmai tanács felállítását is tervezi. Mindezt annak érdekében, hogy a választások után 

szétfutott magyar lovakat az etnikai politizálás zászlaja alatt újra egy közös magyar ménesbe 

fogják össze. 

 

Berényi a Körképnek: stabilizálni fogjuk az MKP-t és a magyar képviseletet 
2020. július 18. – Körkép 

Berényi József a Körképnek nyilatkozva kijelentette, céljuk az MKP és a magyar képviselet 

stabilizálása. Az MKP frissen megválasztott általános elnöke elmondta, hogy a Farnadon 

megválasztott új országos vezetés háttéralkuk nélküli transzparens politikára törekszik.   

Mandátumuk végén, mely az összevont önkormányzati és megyei választások után lesz, 

szeretnék elérni, hogy több polgármesteri és megyei mandátumuk legyen (itt nem feltétlenül 

csak az MKP-t, hanem a lehetséges új, egységes magyar politikai erőt kell érteni), mint 

legutóbb. 

 

MKP-Kongresszus: Köpönczei Péter lett az MKP Országos Tanácsának elnöke 
2020. július 18. – Körkép 

Köpöncei Péter palásti polgármestert választotta meg az MKP országos kongresszusa az 

Országos Tanács új elnökének. A posztra eredetileg 13 jelölt volt, akikből 11-en végül 

visszaléptek, így a Forró Krisztián új MKP-elnök által is támogatott Becse Norbert és 

Köpöncei Péter (Lévai járás) mérettették meg magukat az OT-elnökségért.   A küldöttek közül 

116-an támogatták Köpönceit, míg a Komáromi járás által pártelnöknek is jelölt Becse csak 70 

szavazatot kapott. 10 szavazat érvénytelen volt. 
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https://korkep.sk/cikkek/belfold/2020/07/18/cziprusz-zoltan-a-korkepnek-bizom-benne-hogy-egy-uj-egyseges-magyar-part-jon-letre/
https://korkep.sk/cikkek/belfold/2020/07/18/cziprusz-zoltan-a-korkepnek-bizom-benne-hogy-egy-uj-egyseges-magyar-part-jon-letre/
https://korkep.sk/cikkek/belfold/2020/07/18/farkas-ivan-a-korkepnek-25-ev-utan-7-8-szazalek-korul-szeretnem-latni-a-magyar-menest/
https://korkep.sk/cikkek/belfold/2020/07/18/farkas-ivan-a-korkepnek-25-ev-utan-7-8-szazalek-korul-szeretnem-latni-a-magyar-menest/
https://korkep.sk/cikkek/belfold/2020/07/18/berenyi-a-korkepnek-stabilizalni-fogjuk-az-mkp-t-es-a-magyar-kepviseletet/
https://korkep.sk/cikkek/belfold/2020/07/18/mkp-kongresszus-koponcei-peter-lett-az-mkp-orszagos-tanacsanak-elnoke/
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Forró Krisztián: Cél a politikai és társadalmi egység megteremtése 
2020. július 19. – Felvidék Ma, Körkép 

A Magyar Közösség Pártja Farnadon tartotta meg tisztújító kongresszusát, melyen Forró 

Krisztiánt, az MKP Nagyszombat megyei képviselőjét választották meg a párt új elnökévé.  Az 

Országos Tanács elnöke Köpöncei Péter lett. Az MKP új elnöke megválasztása után magyar 

újságíróknak nyilatkozva prioritásának nevezte a magyarság megmaradásának segítését és az 

asszimiláció csökkentését, és ennek eszközeként a politikai és a társadalmi egység 

megteremtését említette. Egy, a közös magyar érdekképviselet létrehozásának menetrendjét 

tudakoló újságírói kérdésre Forró Krisztián azt válaszolta: elsőként az Összefogással akarnak 

tárgyalni, és szeretnének leülni a Most-Híd vegyespárt magyar ágával is. 

 

Miért beszélünk újra a Beneš-dekrétumokról? 

2020. július 19. – Ma7.sk 

Mielőtt választ adnánk a címben feltett kérdésre, le kell szögeznem, hogy a Beneš-

dekrétumokról a majdani jóvátételig nem lehet eleget beszélni, így kívánatos, hogy továbbra 

is állandóan napirenden legyen a téma. Miért van ez így? Miért kell folyamatosan beszélni 

róla? Mi az érintett felek álláspontja? Az ilyen és ehhez hasonló kérdések hátterét próbáljuk 

megvilágítani azok számára is, akik az utóbbi évtizedekben kevesebbet hallottak a Beneš-

dekrétumokról, vagy kevesebbet foglalkoztak ezeknek a szlovákiai magyarságot érintő 

hatásaival. 

 

Kettőezer húsz június másodika ne csak emlékezetes nap, hanem követendő 

példa is legyen 
2020. július 19. – Duray Miklós – Felvidék Ma 

Egy varázslatos évszámot, 2020-at írunk ebben az évben. Ez Trianon századik évfordulója, de 

hasonlóan varázslatos évszám lesz ezertíz év múlva (3030), amikor Trianon 1110 

évfordulójára emlékezünk, és éppen annak a vizsgálatával leszünk elfoglalva, hogy a Kárpát-

medencei létünk harmadik évezredében hogyan lehetett túlélni a mögöttünk lévő több mint 

kétezer évet. 

 
Szabadka: Továbbra is meredeken nő a fertőzöttek száma 
2020. július 19. – Vajdasag.ma 

Két nap alatt 15-tel nőtt a kórházi kezelésre szoruló koronavírus-fertőzöttek száma, derül ki a 

Szabadkai Közkórház vasárnapi jelentéséből. Pénteken még 58-an, vasárnap pedig már 73-an 

feküdtek a kórház Covid-részlegein.  Az elmúlt 24 órában a kórház speciális rendelőjében 30 

személyt vizsgáltak meg. Ugyanebben az időszakban 14 személy került kórházi kezelésre, 4 

pácienst pedig hazaengedtek, hogy házi karanténban figyeljék állapotuk változását. 
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https://felvidek.ma/2020/07/forro-krisztian-cel-a-politikai-es-tarsadalmi-egyseg-megteremtese/
https://ma7.sk/aktualis/miert-beszelunk-ujra-a-benes-dekretumokrol
https://felvidek.ma/2020/07/kettoezer-husz-junius-masodika-ne-csak-emlekezetes-nap-hanem-kovetendo-pelda-is-legyen/
https://felvidek.ma/2020/07/kettoezer-husz-junius-masodika-ne-csak-emlekezetes-nap-hanem-kovetendo-pelda-is-legyen/
https://www.vajma.info/cikk/vajdasag/25393/Szabadka-Tovabbra-is-meredeken-no-a-fertozottek-szama.html
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Rekordszámú új fertőzött Újvidéken 
2020. július 19. – Vajdasag.ma 

Vajdaságban az elmúlt 24 órában 235 új koronavírus-fertőzést jegyeztek, ebből 101-et 

Újvidéken, ami rekordnak számít. A Vajdasági Közegészségügyi Intézet közleménye szerint az 

elmúlt két napban a tartomány területén 450 új esetet regisztráltak, ebből 186-ot Újvidéken. 

Az intézet szerint a járvány kezdete óta ez a legmagasabb napi növekedés. 

 

A koronavírus-járvány miatt Magyarcsernyén is elmarad minden községi 

rendezvény 
2020. július 19. – Vajdasag.ma 

Ma a magyarcsernyei községben szigorított intézkedéseket vezettek be, melyek összhangban 

vannak az állam azon rendelkezéseivel, melyek a koronavírus-fertőzést hivatottak gátolni. 

Kül- és beltéren is csak 5 fő gyülekezhet, mindenkinek viselnie kell a védőmaszkokat és 

ügyelni kell a másfél méteres távolság betartására is. Minden nagyszabású szabadtéri és 

beltéri rendezvényt lemondtak. Ez a rendelet érinti a július 21-én tartandó szerbcsernyei 

Bohém etno fesztivált és a magyarcsernyei falunapok rendezvénysorozatot is.  

 

Szinte üresek a szerb-magyar határátkelők 
2020. július 19. – Pannon RTV 

Kevesebben indulnak útnak Magyarországra, amióta bevezették a határátlépési 

korlátozásokat a koronavírus-járvány terjedésének megfékezése érdekében. Gyakorlatilag 

üres határ várta az utazókat ma délután a Horgos-Röszke nemzetközi autópálya-

határátkelőnél. Mióta Magyarország egyoldalúan határátlépési korlátozásokat vezetett be és 

sárga zónába sorolta Szerbiát, láthatóan kevesebben indulnak útnak Magyarország felé. Az 

országok besorolását hetente felülvizsgálják, és a helyzetnek megfelelően módosíthatnak 

rajta. 

 

Hétköznapi helyzetekben tanulják a szerb nyelvet 
2020. július 17. – Pannon RTV 

Munka közben, beszélgetve sajátítják el a fiatalok a szerb nyelvet az MNT felzárkóztató 

képzésén. A Magyar Nemzeti Tanács az idén is megszervezte a harmadikos középiskolások 

számára a szerb nyelvi felzárkóztató kurzusát. Az MNT célja ezzel az, hogy a fiatalok 

bátrabban használják a szerb nyelvet, és ennek köszönhetően az itthon való továbbtanulást 

válasszák. 
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https://www.vajma.info/cikk/vajdasag/25392/Rekordszamu-uj-fertozott-Ujvideken.html
https://www.vajma.info/cikk/vajdasag/25380/A-koronavirus-jarvany-miatt-Magyarcsernyen-is-elmarad-minden-kozsegi-rendezveny.html
https://www.vajma.info/cikk/vajdasag/25380/A-koronavirus-jarvany-miatt-Magyarcsernyen-is-elmarad-minden-kozsegi-rendezveny.html
https://pannonrtv.com/rovatok/tarsadalom/szinte-uresek-szerb-magyar-hataratkelok
https://pannonrtv.com/rovatok/tarsadalom/hetkoznapi-helyzetekben-tanuljak-szerb-nyelvet
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Szűk körben méltatták a szabadságharc emlékét Munkácson 
2020. július 20. – karpat.in.ua, Kárpátalja, karpatalja.ma 

Szűk körű koszorúzással tisztelegtek a munkácsi magyarok a Rákóczi-szabadságharc 

emlékének a 2006-ban felavatott Zrínyi Ilona és II. Rákóczi Ferenc szobránál. A vírushelyzet 

miatt szűk körben megrendezésre kerülő eseményen tiszteletét tette Kuti László, 

Magyarország Ungvári Főkonzulátusának első beosztott konzulja, dr. Erdei Péter beregszászi 

konzul, Gulácsy Géza, a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség (KMKSZ) alelnöke, valamint 

Korolyova Erzsébet, a KMKSZ Munkácsi Alapszervezetének elnöke. 

 

Rákóczi-szabadságharc: zárt körű koszorúzás a Budapest téren 
2020. július 19. – Kárpátalja  

Július 19-én a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség (KMKSZ) kezdeményezésére zárt körű 

koszorúzást szerveztek Beregszászban a Budapest téren található Rákóczi lovas szobránál, 

ahol néma koszorúzással tisztelegtek a Rákóczi-szabadságharc évfordulója alkalmából. A 

kezdeményezéshez csatlakozott a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola, 

Magyarország Beregszászi Konzulátusa, a KMKSZ Beregszászi Középszintű Szervezete, 

valamint a „GENIUS” Jótékonysági Alapítvány. 

 

Kárpátalja mindenkinek 
2020. július 20. – Magyar Nemzet – Pataki Tamás 

Az igazán öreg Kárpátaljaiak még elmondhatják magukról, hogy egy emberélet alatt öt ország 

állampolgárai voltak, pedig sehova sem költöztek el – ezt a kis 20. századi abszurdot tőlünk 

nyugatra talán nem is értenék, mi meg túlságosan jól értjük. Kárpátalja sokaknak még mindig 

terra incognita, és mivel az ukrán állam csak egyszer, 2001-ben végzett népszámlálást, a 

kutatók próbálták megbecsülni, hogy egyáltalán hány magyar él ma Ukrajnához tartozó 

területeken. A Kárpátalja mozgásban című tanulmánykötetben hét fiatal kutató tisztázza a 

vitás kérdéseket. 

(A teljes cikk megtalálható a Magyar Nemzet 2020. július 20-i számában.) 

 

Így tedd rá!-képzés Beregszászban a KEGYES munkatársai számára 
2020. július 17. – karpat.in.ua, Kárpátalja 

Az Így tedd rá! program keretében szerveztek képzést a Kárpátaljai Elfelejtett Gyermekek 

Segítése, azaz a KEGYES egyesület munkatársai számára. Az egynapos tanfolyamon a 

résztvevők a hagyományos népi játékok segítségével sajátíthatták el azokat a módszereket, 

amelyek fejlesztik a gyermekek mozgáskészségét és a különböző kompetenciaterületeket, 

egyben elősegítik a testi-lelki egészség megőrzését. 

 

Jól viselték magukat – Sikerrel zárult a délvidéki viseletkészítő tanfolyam 
2020. július 18. – karpatalja.ma 

Zentán szervezték meg második alkalommal a Hagyományok Háza Hálózat és a Vajdasági 

Magyar Művelődési Intézet viseletkészítő tanfolyamát. A 120 órás képzést tizennégy hallgató 
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http://life.karpat.in.ua/?p=22190&lang=hu
http://life.karpat.in.ua/?p=22156&lang=hu
http://life.karpat.in.ua/?p=21905&lang=hu
http://www.karpatalja.ma/karpatalja/kultura/jol-viseltek-magukat-sikerrel-zarult-a-delvideki-viseletkeszito-tanfolyam/
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végezte el eredményesen. A kurzust Nádi Karolina, a Hálózat és az Intézet munkatársa 

értékeli. „A tanfolyam tematikája állandó, de az oktatók – a hallgatók érdeklődési körének 

megfelelően – változtatnak a tananyagon, így a résztvevők idén többet foglalkoztak például a 

gyermekviseletekkel. A két tanfolyam mégis leginkább abban különbözött, hogy a rendkívüli 

helyzet miatt csak júliusban tudtuk megtartani a vizsgát és a vizsgamunkák bemutatása, azaz 

a kiállítás még várat magára. 

 

 

Elektronikus sajtó 

 

Határok nélkül 

2020. július 17. – Kossuth Rádió  

  

Ukrajnában még nem zárult le a közigazgatási reform, és ez bonyolítja az őszre kiírt 

helyhatósági választásokat, mivel az új kistérségek jelenleg más-más járásokhoz tartoznak. 

Amennyiben a kijevi parlament nem fogadja el az új járások létrehozásáról szóló határozatot, 

módosítani kell a választási jogszabályokat. Ez bizonytalanságot teremt a választókerületek 

megalakításában, a szavazás megszervezésében, a választás végeredményének 

megállapításában – véli Barta József, a KMKSZ alelnöke, a Kárpátaljai Megyei Tanács első 

elnökhelyettese. 

   

Mától Szerbia egész területén, zárt helyen kötelező a szájmaszk viselete, függetlenül attól, 

hogy az önkormányzatok rendkívüli helyzetet hirdettek-e vagy sem.  

   

A mai naptól újabb 30 nappal meghosszabbították Romániában a veszélyhelyzetet, mert 

napok óta egyre magasabb a koronavírussal fertőzöttek száma. Antal Lóránt udvarhelyszéki 

RMDSZ-es szenátor azt nehezményezi, hogy Románia kormánya a parlamentet kihagyva 

döntött az újabb 30 napos korlátozásról, és a gazdaság egyre nagyobb bajban van.  

  

Romániában a vészhelyzet miatt, illetve a magyar kormány által bevezetett határátlépési 

szigorítások miatt számos kulturális program, határon átnyúló közösségi rendezvény 

elmarad. Aradon például a kamaraszínház turnéját veszélyezteti a határátlépés szigorítása, és 

már döntés született arról, hogy idén nem szervezik meg a Békéscsaba–Arad 

Szupermaratont, de más eltervezett programok megtartása is kérdéses. 

  

 

https://mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth/?date=2020-07-17_18-02-00&enddate=2020-07-17_18-40-00&ch=mr1
https://mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth/?date=2020-07-17_18-02-00&enddate=2020-07-17_18-40-00&ch=mr1
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Mintegy 20. 000 eurónak megfelelő lejjel támogatja - az idén elmaradó Electric Castle 

fesztivál egyik stratégiai partnere, - a fesztivál helyszínéül szolgáló bonchidai Bánffy-kastély 

felújítását. A részletekről a kastélyt gondozó Transylvania Trust Alapítvány elnöke, Hegedüs 

Csillát mesélt. 

  

Romániában a helyi önkormányzatok és a tanintézmények feladata és felelőssége lesz, hogy 

az új tanévtől döntsenek az oktatás konkrét formáiról, módjáról – erről állapodott meg a 

napokban a szülői szervezetek országos szövetsége a tanügy minisztériummal. A szaktárca 

nyitottsággal fogadta a szülői szervezetek minden javaslatát– mondta Csiky Csengele, a 

Magyar Szülők Szövetségének elnöke.  

  

Szerbiában még tart a 2018-ban megkezdett tantervreform, ami új tankönyvek kiadását is 

jelenti. Sajnos a magyar tagozatok az elmúlt években nemegyszer könyv nélkül tanultak 

néhány hónapig, mert késtek a fordításokkal, a nyomtatással. Az idén egy példaértékű 

közösségi összefogásnak köszönhetően időre elkészültek a kiadványok. A munkát a Magyar 

Nemzeti Tanács koordinálta. Minderről az MNT legutóbbi ülésén számoltak be.  

  

Másfél évvel ezelőtt új vezetőséget választott a Gömör-Kishonti Városok és Falvak Szövetsége. 

Elnöke egy apró, 200 lelkes falu, Sajólenke polgármestere lett, aki maga mögé utasította a 

Rimaszombati járás sokkal nagyobb településeinek a jelöltjeit. Marian Habovcsík az a lelkes 

és türelmes vezető, aki fiatal kora ellenére kivívta kollégái elismerését. 

   

Határok nélkül  

2020. július 18. – Kossuth Rádió 

  

Mai műsorunk főszereplője a felvidéki közélet emblematikus alakja. Eredeti foglalkozása 

szerint geológus, aki nagyon fiatalon, már 20-as évei elején elkezdett politizálni a 

CSEMADOK-ban. Később a kommunista Csehszlovákia egyik legismertebb ellenzéki 

politikusává vált. A jeles közgondolkodó ma már visszavonult az aktív, napi politikától, de 

még mindig oda kell figyelni arra, amit ír, vagy mond. A ma (07.18-án) 75 éves Duray 

Miklóssal Haják Szabó Mária beszélgetett. Isten éltesse a ma 75 éves Duray Miklóst, akivel 

Haják Szabó Mária beszélgetett. 

 

 

 

 

https://mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth/?date=2020-07-18_18-01-00&enddate=2020-07-18_18-40-00&ch=mr1
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Öt kontinens 

2020. július 18. – Duna World 

 

Amerikai magyar vagy magyar amerikai? Pataki Ildikó Magyarországon született, de 

Amerikában nőtt fel. Férje viszont magyar szülők gyermekeként Amerikában látta meg a 

napvilágot. Gyermekeik ugyan az Egyesült Államokban születtek, de magyarul, magyarnak 

nevelik őket. Olyannyira, hogy a lányok azt fontolgatják, visszatelepülnek Magyarországra.  

  

Csikós Tibor, vajdasági születésű festő- és grafikusművész már csaknem két évtizede él a 

Göteborg melletti Jonseredben (ejtsd: jonszered) feleségével és lányával. A számos országban 

kiállító, több díjat is elnyert alkotó hosszú utat járt be, míg Svédországig jutott. Jelenleg 

alkotói tevékenysége mellett a svédországi magyar kulturális élet alakításában is tevékeny 

szerepet vállal. Következő összeállításunkban vele ismerkedhetnek meg. 

  

Hazánk nemzetpolitikájának egyik legsikeresebb kezdeményezése a Kőrösi Csoma Sándor 

ösztöndíjprogram. Az ösztöndíjasok nagy része többször is részt vesz a programban. 

Néhányan közülük rendszeresen beszámolnak a magyar közösségek életéről adásunkban is. 

Ahogy az előző bejátszás alkotója, Dobos Tamás is, aki épp itthon tartózkodik, és akivel eddig 

tevékenységéről és jövőbeni terveiről beszélgetek. 

Vendég: Dobos Tamás volt KCSP-ösztöndíjas 

  

„Együtt” címmel rendezett kiállítás-sorozatot egy brüsszeli galéria. A tárlat keretében négy, a 

galériához tartozó, Franciaországban élő magyar művész alkotásait is megtekinthették a belga 

látogatók. A kijárási tilalom után kezdődő sorozat második részében Anna Márk, Alexandre 

Hollán (ejtsd: Álekszandr Olán), Lucien Hervé (Lüszian Ervé) és Sarkantyú Illés műveit 

állították ki, melyek a művészek belső életéről, valamint életük fontos színtereiről 

tanúskodnak. 

  

Van egy magyar fiú, aki nyári és téli olimpián is részt vett már. Persze nem sportolóként, 

hanem fotóriporterként. A debreceni Derencsényi István örömkönnyeket, és hatalmas 

kudarcokat is megörökített már. Ezekért a pillanatokért viszont szó szerint versenyt futott, 

így a legjobb helyről kaphatta lencsevégre a megismételhetetlen momentumokat. 

 

 

 

https://mediaklikk.hu/video/ot-kontinens-2020-07-18-i-adas-2/
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Kárpát-medence magazinműsor 

2020. július 19. – M1  

 

Közösségépítés és hagyományőrzés Horgoson 

A Túró család tanyáján rendezik meg minden évben a Talentum néptánctábort. A család 

elkötelezett a magyar hagyományok iránt, a családfő, Túró Károly a művészeti egyesület 

vezetője is volt. A tanya idén 8. alkalommal ad otthont a szabadkai Talentum 

néptánctábornak, amely a közösségépítés mellett a hagyományőrzést tűzte ki célul. A 

gyerekek nagyon élvezik a tábort, 5 napon át tanulják különféle tájegységek táncait. 

 

Gyimesbükki nagycsalád 

A Rácz családban mindenkinek megvan a maga feladata: a héttagú család együtt látja el a ház 

körüli teendőket. A szülők fontosnak tartják átadni a gyerekeknek a kétkezi munka szépségét, 

a mindennapok részének tekintik, nem tanítják, hagyják „belenőni” a gyerekeket. A 

nagylányok a veteményest gondozzák és a konyhában segédkeznek.  

 

Vissza a természetbe 

Folytatja túráit a kárpátaljai hazajáró egyesület. Bár a koronavírus miatt a Hazajáró egylet is 

szüneteltette a programokat, nemrég újraindították túráikat a hegyek vonulatai közé. Az 1681 

m magas Sztoj csúcs meghódítása az új cél, több mint 30 jelentkezővel. A túrával a 

nemrégiben elhunyt geográfus, Csolnoky jenő előtt is tisztelegnek. A meredek emelkedőket 

könnyen vette a csapat, és meghódították a csúcsot. 

 

Svájcból a szülőföldre 

Sok év után tért haza Nagyajtára Mihály János és felesége, hogy családot alapítsanak. A pár 

Svájcban dolgozott korábban, de székely szívük hazahúzta őket: úgy döntöttek, hazatérnek 

családot alapítani, bővíteni a fóliaházaikat és zöldséget termeszteni. A különböző 

fóliaházaknak mind saját története van, mindben más-más zöldség nő: uborkát, 

paradicsomot termesztenek. 

https://mediaklikk.hu/video/karpat-medence-2020-07-19-i-adas-2/

