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Nyomtatott és online sajtó 
 

Minisztériumi pályázat a nemzetiségi tanintézmények számára 
2020. július 27. – Felvidék Ma, Körkép 

Az oktatási minisztérium a napokban írt ki a nemzetiségi oktatás támogatására egy 

pályázatot. A felvidéki magyar tanintézmények szeptember 7-ig jelentkezhetnek a pályázatra. 

„A nemzetiségi főosztály írta ki a nemzetiségi tanintézmények részére. A pénzügyi támogatás 

összértéke 48 ezer euró” – nyilatkozta a Felvidék.ma-nak Filip Mónika, a szlovák oktatási 

minisztérium államtitkára. A nemzeti kisebbségekhez tartozó tanulók regionális és 

multikulturális oktatásának támogatása 2020 című projekt fő prioritása a kölcsönös 

megismerkedés, a multikulturális párbeszéd kialakítása a regionális oktatás keretei között. A 

pályázati kiírás szerint a következő tevékenységeket is támogatják: szövegértés és pénzügyi 

ismeretek, a történelemhez, a hagyományhoz és a kultúrához kapcsolódó viszonyt formáló 

tevékenységek. A helyi történelmi értékek bemutatására és ismeretátadására irányuló 

tevékenység szintúgy a támogatott pályázati tevékenység között vannak. 

 

"Pénzt, életet és rendet" ajánlott a marosvásárhelyieknek Soós Zoltán független 
polgármesterjelölt 
2020. július 27. – MTI, Híradó, Mandiner 

"Legyen pénz, legyen élet, és legyen rend. A cél: győzzön Marosvásárhely!" jelentette ki hétfő 

este a választási programját ismertető rendezvényen Soós Zoltán, Marosvásárhely független 

polgármesterjelöltje. A szűkkörű szabadtéri rendezvényt élőben közvetítették a 

polgármesterjelölt közösségi oldalán. A Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) 

által jelölt, de a többi magyar szervezet és a változásra vágyó román nemzetiségű 

marosvásárhelyiek támogatására is számító, ezért függetlenként induló Soós Zoltán a magyar 

és a román nyelvet váltogatva beszélt. Elmondta: a várost 20 éve vezető Dorin Florea 

meglehet nem indul a szeptemberi választásokon, de az általa felépített rendszert kell 

leváltani, és ezt a rendszert más jelöltek fogják megjeleníteni a választások során. Ezek 

sorában Claudiu Maiort, Florea tanácsadóját, a polgármester kiszemelt utódját, a 

szélsőségesen nacionalista Marius Pascant, a Népi Mozgalom Párt (PMP) jelöltjét és Teodora 

Benedeket, a Nemzeti Liberális Párt (PNL) jelöltjét említette. 

 

Változás: magyar okmányokkal is át lehet utazni Magyarországon 
2020. július 27. – Krónika, maszol.ro 

A csak magyar okmányokkal rendelkező személyek is tranzitálhatnak Magyarországon 

keresztül – adta hírül hétfőn Magyarország kolozsvári főkonzulátusa. A diplomáciai 

kirendeltség a magyar rendőrség tájékoztatására hivatkozva közölte: az átutazók a 
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https://felvidek.ma/2020/07/miniszteriumi-palyazat-a-nemzetisegi-tanintezmenyek-szamara/
https://hirado.hu/kulfold/cikk/2020/07/27/ezt-igeri-a-marosvasarhelyieknek-a-fuggetlen-magyar-polgarmesterjelolt
https://hirado.hu/kulfold/cikk/2020/07/27/ezt-igeri-a-marosvasarhelyieknek-a-fuggetlen-magyar-polgarmesterjelolt
https://kronikaonline.ro/kulfold/valtozas-magyar-okmanyokkal-is-at-lehet-utazni-magyarorszag


 

 

 

Napi Nemzetpolitikai Sajtószemle – 2020. július 28. 
2 

Magyarországon való áthaladás során nem hagyhatják el a tranzitútvonalakat, és pihenőt 

csak az erre kijelölt helyeken tarthatnak.  

 

RMDSZ: a parlament dönt a parlamenti választások dátumáról 
2020. július 27. – transindex.ro, maszol.ro 

RMDSZ: a parlament dönt a parlamenti választások dátumáról 2020. július 27. 15:52, utolsó 

frissítés: 15:52 Aparlament dönt sarkalatos törvénnyel a parlamenti választások dátumáról, 

ezt írja elő az a törvénytervezet, amelyet első házként fogadott el a felsőház plénuma, és 

amelyet az RMDSZ szenátorai is támogatták - tájékoztat a szövetség hétfői közleménye. 'Ez a 

megoldás biztosítja, hogy a parlamenti politikai alakulatok nagy többséggel keressék és 

találják meg a legjobb megoldást' - közölte Cseke Attila, az RMDSZ szenátusi frakcióvezetője. 

A tervezet továbbá előírja, hogy fele annyi támogatói aláírásra lesz szükség, mint eddig, és a 

jelöltek online is leadhatják a jelöléshez szükséges iratcsomót. A módosításra a járványügyi 

helyzet miatt volt szükség, mutatott rá Cseke Attila. 

 

A cél, hogy Nagyváradnak ismét legyen magyar alpolgármestere 
2020. július 27. – Bihari Napló 

A Bémer-téri művelődési ház dísztermében tartotta meg a szervezet elmúlt négy évének 

tevékenységét értékelő, a választásokra felkészítő, és a Néppárt jelöltjeiként a közelgő 

önkormányzati választásokon magukat megmérető, a  megyeszékhely önkormányzatában a 

magyarság szolgálatára készülő személyeket bemutató gyűlését. A pénteki eseményen részt 

vett a párt országos elnöke, Csomortányi István, jelen volt Zatykó Gyula, a Néppárt 

nagyváradi polgármesterjelöltje, valamint Habinyák István, a szervezet Bihar megyei elnöke 

is. 

 

Ismét az egyetem magyar múltját népszerűsíti a BBTE rektora 
2020. július 27. – Krónika 

Újfent a kolozsvári Babeș–Bolyai Tudományegyetem magyar múltjáról beszél egy 

népszerűsítő videóban az intézmény vezetője. Daniel David rektor a BBTE Facebook-oldalán 

megosztott videóban az egyetem főépületének oromzatán lévő szobrokra hívja fel a figyelmet, 

melyek a kolozsvári felsőoktatási intézmény első karaira utalnak. Emlékeztet, hogy a 

kolozsvári egyetem a legrégebbi az országban, 1581-ig nyúlnak vissza a gyökerei, majd arról is 

beszél, hogy a Ferenc Józsefről elnevezett „magyar egyetem” hogyan vált 1919-ben „román 

egyetemmé”. Az egyetem márciusban megválasztott vezetője rámutat: az oromzaton szereplő 

négy szobor a Ferenc József Magyar Királyi Tudományegyetem kezdeti négy fakultására utal: 

Jog és Államtudományi Kar, Orvostudományi Kar, Bölcsészet és Történelemtudományi Kar, 

Matematikai és Természettudományi Kar.  
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https://itthon.transindex.ro/?hir=60797
https://www.erdon.ro/kozelet/helyi-kozelet/a-cel-hogy-nagyvaradnak-ismet-legyen-magyar-alpolgarmestere-3038027/
https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/ismet-az-egyetem-magyar-multjat-nepszerusiti-a-bbte-rektora
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47 polgármesterjelölttel vág neki a választásoknak Maros megyében az RMDSZ, 
az EMNP is készül 
2020. július 27. – szekelyhon.ro 

Lesznek személyi cserék és függetleneket is támogatni fog a helyhatósági választásokon a 

Maros megyei RMDSZ – tudta meg Kovács Leventétől a szekelyhon.ro, az RMDSZ Maros 

megyei szervezetének ügyvezetőjétől, amikor a marosszéki jelöltekről érdeklődtek. Maros 

megyében a 102 polgármesteri hivatal közül 40-ben van jelenleg olyan polgármester, akiket 

négy évvel ezelőtt az RMDSZ állított vagy támogatott. Harmincnyolc helyen saját jelöltje volt 

az RMDSZ-nek, két helyen, Mezőmadarason és Maroskeresztúron független jelölteket 

támogatott a szövetség.   

 

Ellenzik a képzőművészek a marosvásárhelyi ingatlancserét 
2020. július 28. – Krónika 

Újra napirendre tűzték a református egyház és a marosvásárhelyi polgármesteri hivatal 

közötti ingatlancserét, amely – a Krónika múlt heti cikkét követően – nagy port kavart a 

városban. Egyes képzőművészek aláírásokat gyűjtenek, így tiltakozva a csere ellen. A 

marosvásárhelyi református gyülekezeteket tömörítő marosvásárhelyi református 

egyházközségek kuratóriuma azt kérte a helyi önkormányzattól, hogy egyezzen bele egy 

ingatlancserébe. Az egyház felajánlotta a Makariás-ház hátsó udvarát és épületeit, cserébe 

pedig a Bolyai Farkas Gimnáziumnak és Református Kollégiumnak helyet adó épülettel 

szembeni ingatlant, a volt vármegyeházát kérte. A cseréről szóló határozattervezetet Magyary 

Előd nyújtotta be az önkormányzatban. A múlt csütörtökre összehívott tanácsülést 

elnapolták, többek között arra hivatkozva, hogy egyes, napirendre tűzött határozattervezetek 

nem voltak elegendő időt közvitán. 

 

A kisebbségi életek is számítanak 
2020. július 28. – Balogh Levente – Krónika 

A Krónika vezércikke a Székely Nemzeti Tanács szervezte aláírásgyűjtés kapcsán megjegyezte 

„ellendrukkerekben nem lesz hiány, máris napvilágot láttak olyan, gyaníthatóan a román 

titkosszolgálatok szerető gondoskodása nyomán született román elemzések, amelyek a 

nemzeti régiókról szóló, illetve a másik, szintén a kisebbségek helyzetének EU-szintű jogi 

rendezését célzó Minority SafePack című polgári kezdeményezést a térség stabilitásának 

aláásására alkalmas lépésként próbálják beállítani. Ami igencsak sajátos hozzáállás a magát a 

kisebbségek nagy barátjának beállító Románia kiművelt fői részéről, de legalább megteszik 

azt a szívességet, hogy közvetve elismerik: tényleg nem tartják érdeküknek, hogy az 

országban élő, több mint 1,2 milliós magyar közösség otthon érezze magát. A küzdelem tehát 

több fronton zajlik, de a kitartás, az összefogás és nem utolsósorban a profizmus jelentős 

sikert is hozhat”. 
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Írdalá.hu: Renée Zellwegert is megkeresik a kampányban 
2020. július 28. – Borsodi Attila – Magyar Nemzet  

Magasabb fokozatba kapcsolt a székely petíció nemzetközi kampánya, amelybe megpróbálják 

bevonni Renée Zellweger kétszeres Oscar- és négyszeres Golden Globe-díjas amerikai 

színésznőt, producert is – erről beszélt lapunknak Pesty László kampányfőnök. A szakember 

elmondta: a Svédországban élő, a székely ügyért küzdő magyarság kereste meg a petíció 

kapcsán a helyi számi kisebbség vezetőit, hogy a közreműködésüket kérjék az 

aláírásgyűjtéshez. A kérés a számi parlament elé is eljutott. A svédországi magyar és számi 

kisebbség egyeztetésén felmerült, hogy mivel Renée Zellweger édesanyja is számi, együtt 

keresik meg a világhírű amerikai színésznőt, és kérik a segítségét a kampányban. 

 

Egy felvidéki önkormányzat működése a koronaválság árnyékában – interjú 
Fenes Iván, bősi polgármesterrel 
2020. július 27. – Körkép 

A világjárvány hónapok óta meghatározza mindennapjainkat. A 2020-as év koronaválsága az 

állam, a vállalkozók, a magánszemélyek és az önkormányzatok életében is nagy változásokat 

hozott. A Körkép.sk Bős polgármesterénél érdeklődött a koronavírus önkormányzatokra 

kifejtett hatásáról. Fenes Ivánt az aktuális költségvetésről, a város céljairól, s a koronaválság 

melletti kulturális- és sportéletéről kérdezte a Körkép. 

 

Az oktatásügyi tárca új óvodákat kíván építeni 
2020. július 27. – Felvidek.ma 

Az oktatásügyi minisztérium komoly tervekkel állt elő, új óvodákat akar építeni, augusztus 

végéig megállapítják hol van hiány óvópedagógusokból és milyen fejlesztésekre, 

építkezésekre lesz szükség. A beruházásokra európai uniós pénzeket használnak fel. Branislav 

Gröhling oktatásügyi miniszter nyilatkozata szerint mindenekelőtt nagyon körültekintő 

elemzéseket végeznek majd, és ezek alapján látnak neki a fejlesztéseknek. 

 

Vajdaságban aggasztó a járványhelyzet 
2020. július 27. – Magyar Szó 

Vajdaságban jelenleg összesen 3348 személy fertőződött meg Sars-Cov-2 vírussal, közülük a 

legtöbb fertőzött, 1621 fő újvidéki. A hétvégén 361 új fertőzést regisztráltak, a Vajdasági 

Közegészségügyi Intézet értékelése szerint kedvezőtlen a járványügyi helyzet a tartományban. 

Az intézet által kiadott közlemény szerint különösen aggasztó a helyzet Újvidéken, Verbászon, 

Mitrovicán, Nagykikindán, Pancsován, Rumán, Palánkán, Szabadkán, Verbászon, 

Nagybecskereken és Zomborban, de a többi helységeiben is meglehetősen bizonytalan a 

helyzet. 
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https://magyarnemzet.hu/belfold/irdala-hu-renee-zellwegert-is-megkeresik-a-kampanyban-8432505/
https://korkep.sk/cikkek/mindennapjaink/2020/07/27/egy-felvideki-onkormanyzat-mukodese-a-koronavalsag-arnyekaban-interju-fenes-ivan-bosi-polgarmesterrel/
https://korkep.sk/cikkek/mindennapjaink/2020/07/27/egy-felvideki-onkormanyzat-mukodese-a-koronavalsag-arnyekaban-interju-fenes-ivan-bosi-polgarmesterrel/
https://felvidek.ma/2020/07/az-oktatasugyi-tarca-uj-ovodakat-kivan-epiteni/
https://www.magyarszo.rs/hu/4361/kozelet_koronavirus/223782/Vajdas%C3%A1gban-aggaszt%C3%B3-a-j%C3%A1rv%C3%A1nyhelyzet.htm
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Hatszáz gyerek várja az iskolakezdést Muzslyán 
2020. július 27. – Pannon RTV 

Muzslyán, a vidék legnagyobb kétnyelvű általános iskolájában, hatszáz tanuló várja a 

tanévkezdést. Az idén néggyel több magyar elsős lesz, mint tavaly volt. Akárcsak minden 

nyáron, az idén is munkálatok folynak mindkét iskolaépületben. A muzslyai iskola egyike 

annak a három becskereki általános iskolának, amely a napokban korszerű internet 

felszerelést kap. 

 

Szavazás a Magyarok, akik megváltoztatták a világot tábor munkáira 
2020. július 27. – Pannon RTV 

Mától lehet szavazni a VM4K "Magyarok, akik megváltoztatták a világot" elnevezésű 

táborában résztvevő gyerekek munkáira. A verseny során olyan találmányokra lehet voksolni, 

amelyeket a fiatalok készítettek el. A gyerekek egy rövid videóbejegyzés formájában mutatják 

be a végeredményt. Ezzel azonban nem csak a zsűrit kell lenyűgözniük, hanem a közönséget 

is. A VM4K Facebook oldalán minden játékban résztvevő alkotás megtalálható, és a legtöbb 

lájkot gyűjtő videó közönségdíjban részesül. 

 

Templomszentelés Beregardóban 
2020. július 27. – karpat.in.ua, Kárpátalja, karpatalja.ma, Kárpáti Igaz Szó 

„Venite adoremus dominum” („Jöjjetek, imádjuk az Urat”) – olvasható a Szent Kinga nevét 

viselő római katolikus templom belső falán, mely épületet július 24-én, az Árpád-házi szent 

királylány emléknapján Majnek Antal püspök szentelte fel. Az ünnepségen többek között 

tiszteletét tette Lucsok Miklós munkácsi római katolikus segédpüspök, Grezsa István 

kormánybiztos, Babják Zoltán Beregszászi polgármestere, Molnár János beregszászi esperes-

plébános, a beregardói római katolikus templom lelkésze, a Bereg-Ugocsai Római Katolikus 

Esperesi Kerület papjai, Levcsenkó Róbert görögkatolikus espereshelyettes, továbbá Balázs 

Antal, a beregardói református gyülekezet lelkésze. 

 

2022-ig öt új határátkelőt nyitnak Kárpátalján 
2020. július 27. – Kárpáti Igaz Szó 

A 2018–2022. évek közötti határ menti közúti infrastruktúra- fejlesztésekről szóló 

kormányrendelet alapján Kárpátalján 17 új közúti határállomás megnyitását tervezik, ám 

minden valószínűség szerint ebből maximum 5 valósulhat meg – írja elemzésében a Varosh 

nevű kárpátaljai portál. Ukrajna és Románia közt a Tiszafejéregyháza (Bila Cerkva)–

Máramarossziget közötti határátkelő megnyitásáról már 2006-ban kormányközi 

megállapodást kötött a két ország akkori kabinete. A határnyitáshoz elengedhetetlen egy 

Tisza-híd építése, amelyre 14 év alatt nem került sor, de talán már az idén leteszik ennek az 

alapkövét. 
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https://pannonrtv.com/rovatok/tarsadalom/hatszaz-gyerek-varja-az-iskolakezdest-muzslyan
https://pannonrtv.com/rovatok/kultura/szavazas-magyarok-akik-megvaltoztattak-vilagot-tabor-munkaira
http://life.karpat.in.ua/?p=22972&lang=hu
https://kiszo.net/2020/07/27/2022-ig-hat-uj-hataratkelot-nyitnak-karpataljan/
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Elektronikus sajtó 

 

Határok nélkül 

2020. július 27. – Kossuth Rádió 

 

Borboly Csaba, Hargita Megye Tanácsának elnöke 2012 októberétől állandó tagja a Régiók 

Bizottságának, ezen belül többek között a Szociálpolitika, oktatás, foglalkoztatás, kutatás és 

kultúra Bizottságban tevékenykedik. A bizottság a közelmúltban választotta meg raportőrnek. 

Mindemellett az Európai Néppárt frakciójának politikai koordinátora is. A székelyföldi 

elöljáró a felnőtt- és a szakképzés területén lesz jelentéstevő.  

 

Független polgármester jelöltként, a magyar szervezetek közös támogatásával indul 

Marosvásárhelyen az idei önkormányzati választásokon Soós Zoltán, aki a napokban indította 

kampányát a támogató aláírások gyűjtésével. Soós Zoltán elmondta, hogy programjának célja 

egy olyan városvezetés megteremtése, amely átlátható döntéseket hoz és folyamatosan 

konzultál a polgárokkal. Ezt az elvárást fogalmazzák meg a polgárok is, nemzetiségtől 

függetlenül – tette hozzá a polgármesterjelölt. 

 

2010-ben indul el a Magyarok Kenyere kezdeményezés azzal a céllal, hogy Mo összes 

megyéjéből  és a Kárpát-medence magyarlakta régióiból gyűjtsenek búzát a magyar 

gyermekeket segítő szervezetek számára. Tavaly közel 5700 magyarországi és külhoni magyar 

gazda vett részt az adományozásban, mintegy 800 tonna búzát adva össze. Idén július 

elsejétől augusztus 20-ig lehet leadni az étkezési búzaadományokat. A Kárpát-medencei Búza 

Összeöntés Ünnepét július 31-én tartják a szarvasi szárazmalomban. Az Arad Megyei Magyar 

Gazdák Egyesülete is évről évre részt vesz a programban.. 
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A 68 tagszervezetet tömörítő Vajdasági Agráregyesületek Szövetsége az idén is részt vesz a 

Magyarok Kenyere programban. Az adománybúzából nyert lisztet az ősz folyamán a 

gyerekekkel foglalkozó intézmények között osztják szét.  

 

Muzslyán 14 éve működik a Szeretetház, az idősek napközije, ahol a szigorú karantént 

követően mintegy két és fél hónap után újra összejövetelt tartottak, és egy kis munkaakciót is 

szerveztek.  

 

Anyaországi és határon túli fiatalok dolgoznak nyaranta kalákában már csaknem két évtizede 

szerte a Kárpát-medencében, hogy valami szépet, maradandót és hasznosat hozzanak létre. A 

délvidéki Magyarkanizsán egy fűzépítményt készítettek a Tisza-parton, illetve a kisváros 

határában, a járás közepén egy csorda-kutat alakítottak át mesébe illő fürdővé a budapesti 

Ars Topia Alapítvány jóvoltából. A munkálatokat idén is szerették volna folytatni, de a 

járvány közbeszólt. Elsőként korábbi évek kalákásait hallják, majd Vázsonyi Ákost, a 

magyarkanizsai kaláka koordinátorát.  

 

Hiába keresgélnek szünidős elfoglaltságot a gyereküknek a székelyföldi szülők, egyetlen 

hivatalos nyári táborra sem adott ki engedélyt a Népegészségügyi Igazgatóság – mondja Tar 

Gyöngyi Hargita megyei igazgató. A táborszervezők nehéz szívvel mondanak le a gyerekekről 

és a bevételekről, de többnyire nem kockáztatnak.  

 

Nemesi környezetben rendezték meg Nagykárolyban a Bőségszaru című tárlatot, amely az 

erdélyi nemesség fényűző tárgyait mutatja be. A kolozsvári Történeti Múzeum anyaga 

vándorkiállításként érkezett a Károlyi kastélyba. A részleteket Hágó Nándor muzeológustól 

halljuk, akivel Veres Emese-Gyöngyvér beszélgetett. 

 

 

 

 


