
 

 

 

Napi Nemzetpolitikai Sajtószemle – 2020. július 29. 
1 

Nyomtatott és online sajtó 
 

Pénteken tartja alakuló ülését a Tartományi Képviselőház 
2020. július 28. – Pannon RTV 

Pénteken, azaz július 31-én tartja első ülését az új összetételű tartományi parlament. A 

szerkesztőségünkhöz eljuttatott közlemény szerint a gyűlést az Újvidéki Vásár Master 

Központjában tartják 10 órai kezdettel.  Pásztor István, a Vajdasági Képviselőház elnöke ezt 

megelőzően ma egyeztetett a tartományi mandátumhoz jutó listák képviselőivel. A parlament 

első ülésén hitelesítik a képviselők mandátumát, megalakítják a képviselői csoportokat, 

valamint megválasztják a testület elnökét és alelnökét. A napirenden szerepel még a 

képviselőház főtitkárának megválasztása, valamint létrehozhatnak munkatestületeket is. 

Pásztor István közleményében leszögezi: a megfelelő határidőn belül hívta össze az 

alakulóülést, amely a járványügyi előírásoknak megfelelően zajlik majd. Aláhúzta: építő 

jellegű volt a megbeszélés a listák képviselőivel. 

 

Az önkormányzatok is mozgósítanak a székelyek petíciós kampánya mellett 
2020. július 29. – Magyar Nemzet, MTI, Origo  

Több ezer testvértelepülési kapcsolat állhat a székely petíciós kampány szolgálatába, és ez 

sokat segíthet abban, hogy további négy országban elérjék a törvényben meghatározott 

aláíráslimitet - írja szerdai számában a Magyar Nemzet.  Őri László, a Baranya Megyei 

Önkormányzat elnöke a lapnak elmondta, hogy levéllel fordul az önkormányzati 

érdekképviseletek vezetőihez, hogy tagjaik vegyék fel a kapcsolatot a testvérvárosaikkal és -

megyéikkel, és kérjék meg őket arra, álljanak a székely petíció mellé. Az ötletgazda 

önkormányzati vezető szerint ez sokat lendíthetne a székely petíció nemzetközi kampányán, 

és további, legalább négy országban is összegyűlhetne a jogszabályban meghatározott 

aláírásszám. Ez eddig Magyarország mellett Romániában és Szlovákiában sikerült, de a 

gyűjtés november 7-ig tart. 

 

A magyar pártok mondták el véleményüket a lévai magyar gimnázium ügyéről 
2020. július 28. – Ma7.sk 

A lévai magyar református gimnázium végveszélybe került, s a jelenlegi állás szerint úgy 

tűnik, hogy a szeptemberben induló tanévben már csak a negyedikesek tanulnak majd a falai 

között; új első osztály nem indul, a II-III. évfolyam tanulóit pedig más iskolákba irányítják át. 

A gimnázium fenntartója, a helyi református egyházközség már többször jelezte, nem bírja az 

egyre növekvő anyagi terheket, amelyek elsődleges oka a jelentkezők folyamatosan csökkenő 

száma, s így az állami hozzájárulás apadása. Bár több társadalmi és külföldi támogatás 

érkezett az elmúlt években, aminek köszönhetően már 19. éve létezik a szlovák-magyar 

nyelvhatáron működő középiskola, a helyzet mára szinte tarthatatlanná vált. A megoldás elvi 

és gyakorlati módjairól kérdeztük ezúttal a magyar közösség nevében fellépő pártokat. 
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https://pannonrtv.com/rovatok/politika/penteken-tartja-alakulo-uleset-tartomanyi-kepviselohaz
https://www.origo.hu/itthon/20200729-az-onkormanyzatok-is-mozgositanak-a-szekelyek-peticios-kampanya-mellett.html
https://ma7.sk/oktatas/sok-a-negy-gimnazium-most-mar-keso-kapkodni-fel-kene-merni-az-igenyeket-a-magyar-partok
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Másodjára is visszaperelték a román államtól erdővagyonuk egy részét Kemény 
János báró örökösei 
2020. július 28. – Krónika, transindex.ro, maszol.ro 

Másodjára is visszaperelték a román államtól erdővagyonuk egy részét Kemény János báró 

örökösei. A Prahova megyei törvényszék ötszöri halasztás után kimondott keddi, 

visszavonhatatlan ítéletében részben igazat adott az örökösöknek, és egy 57 hektáros 

erdőterület visszaszolgáltatásáról határozott. A törvényszék a család számára kedvezőtlen 

első fokú ítéletet megváltoztatva döntött a visszaszolgáltatásról. Az ítélet kivonatát a romániai 

bíróságok portálján tették közzé. A bírói testület többségi döntést hozott, a bírák egyike 

különvéleményt fogalmazott meg. A törvényszék az örökösök birtokba helyezésére kötelezte 

az alsóidecsi földosztó bizottságot és a Maros megyei erdészeti igazgatóságot. Elutasította az 

örökösöknek a kérését, hogy részesüljenek abból a haszonból, amelyet az erdőből nyert az 

állam az elmúlt években, és több mint tízezer lej perköltség kifizetésére kötelezte az 

alpereseket. 

 

Megrohamozták a Sapientiát az online felvételin 
2020. július 28. – Krónika, transindex.ro, maszol.ro, szekelyhon.ro 

„Sikeresnek bizonyult az első online felvételi iratkozás a Sapientia Erdélyi Magyar 

Tudományegyetemen” – tájékoztatott keddi közleményében a felsőoktatási intézmény. 

Közölték: az intézmény mindhárom karán jelentős mértékben növekedett a képzések iránti 

érdeklődés a tavalyi év hasonló időszakához képest. Az alap- és mesterképzéses szakokra 

összesen 1223-an jelentkeztek. 

 

Ismét Sepsiszentgyörgyön fog ünnepelni a román nacionalista egyesület 
2020. július 28. – transindex.ro, szekelyhon.ro 

Az Asociația Calea Neamului (Nemzet Útja Egyesület) Sepsiszentgyörgyön tervezi 

megünnepelni a Nemzeti Himnusz Napját július 29-én, szerdán. A Facebookon közzétett 

bejegyzés szerint az eseményre a város központjában található Mihai Viteazul szobornál kerül 

sor, ahonnan a résztvevők a város hősi temetőjéhez vonulnak majd át. A szervezők egy „óriási 

meglepetést” is ígérnek. Az úzvölgyi eseményeknél is oroszlánrészt vállaló egyesület legutóbb 

éppen Trianon Napját ünnepelte Kovászna megye központjában, de a szervezethez és 

vezetőjéhez olyan nyilvánvalóan magyarellenes esetek is köthetőek mint a Budapest 

elfoglalásáról történő megemlékezés 2019-ben.  

 

Gyerekmosoly program Hargita megyében: közeleg a beadási határidő 
2020. július 28. – maszol.ro 

Július 31-ig lehet jelentkezni a Hargita Megye Tanácsa Családprogramjának keretén belül 

indult Gyerekmosoly programra, amelynek célja a megye területén lévő óvodatermek, 

napköziotthonok, iskolák és elhelyezőközpontok, valamint kórházi gyerekosztályok szebbé 
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https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/masodjara-is-visszapereltek-a-roman-allamtol-erdovagyonuk-egy-reszet-kemeny-janos-baro-orokosei
https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/masodjara-is-visszapereltek-a-roman-allamtol-erdovagyonuk-egy-reszet-kemeny-janos-baro-orokosei
https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/megrohamoztak-a-sapientat-az-online-felvetelin
https://itthon.transindex.ro/?hir=60802
https://www.maszol.ro/index.php/tarsadalom/130066-gyerekmosoly-program-hargita-megyeben-kozeleg-a-beadasi-hatarid
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tétele. A program révén az elmúlt évek során több mint száz tanügyi egység óvodai és 

előkészítő osztályainak a falai szépültek meg. A falak festését grafikusok végezték, az 

illusztrációk témáit a tanügyi egység kérése szerint készítették. Többnyire magyar népmesék, 

a magyar mondák szereplői, magyar írók mesehősei elevenedtek meg a termek falain. A 

megyei tanács alintézményeként működő Hargita Megyei Nevelési Tanácsadó- és 

Erőforrásközponttal együttműködve a program folytatódik 2020-ban is.  

 

Megugrott a koronavírus-fertőzöttek száma Hargita megyében  
2020. július 28. – maszol.ro, szekelyhon.ro 

Ismét ugrásszerűen megnőtt a Hargita megyében koronavírussal igazolt esetek száma, a 

prefektusi hivatal keddi adatai szerint 20 új fertőzöttet vettek nyilvántartásba. Ráduly Róbert 

polgármester is tüneteket észlelt magán, lett egy pozitív és egy negatív eredménye.  

 

Szövetségben és méltó megélhetést hozó programmal áll a választók elé a 
Néppárt 
2020. július 28. – Bihari Napló 

A járványhelyzetre vonatkozó szabályok betartása mellett tartotta meg közös kampányindító 

megyei küldöttgyűlését vasárnap délután a Néppárt és a Magyar Polgári Párt. A Bémer téri 

Városi Művelődési Ház nagytermében megejtett gyűlésen részt vett Csomortányi István, a 

Néppárt országos elnöke, Helmeczi Tibor, a Magyar Polgári Párt országos választmányának 

elnöke, Habinyák István a Néppárt Bihar megyei elnöke, valamint Zatykó Gyula, a Néppárt 

Partiumért felelős alelnöke, nagyváradi polgármesterjelölt. 

 

Bemutatta a gyimesfelsőloki és a csíkszentmihályi polgármesterjelöltjeit az 
Erdélyi Magyar Szövetség 
2020. július 28. – szekelyhon.ro 

Sajtótájékoztató-sorozatának csíkszeredai állomásán két csíkszéki – gyimesfelsőloki és 

csíkszentmihályi – polgármester-jelöltjét mutatta be kedden az Erdélyi Magyar Szövetség 

(EMSZ). Elhangzott: több mint ötven Hargita megyei településen indít jelölteket a 

pártszövetség. 

 

Polgármestereket váltana az EMSZ Siménfalván és Farkaslakán 
2020. július 28. – szekelyhon.ro 

Benczédi Leventét Siménfalván, Hadnagy Ernőt pedig Farkaslakán jelöli polgármesternek az 

Erdélyi Magyar Szövetség (EMSZ), akik a fejlesztésekre, a közösségkovácsolásra és a 

hagyományok megőrzésére fektetnék a hangsúlyt – derült ki a szövetség keddi jelöltbemutató 

sajtóeseményén. 
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https://www.maszol.ro/index.php/tarsadalom/130082-megugrott-a-koronavirus-fert-zottek-szama-hargita-megyeben
https://www.erdon.ro/kozelet/helyi-kozelet/szovetsegben-es-melto-megelhetest-hozo-programmal-all-a-valasztok-ele-a-neppart-3041603/
https://www.erdon.ro/kozelet/helyi-kozelet/szovetsegben-es-melto-megelhetest-hozo-programmal-all-a-valasztok-ele-a-neppart-3041603/
https://szekelyhon.ro/aktualis/bemutatta-a-gyimesfelsoloki-es-a-csikszentmihalyi-polgarmesterjeloltjeit-az-erdelyi-magyar-szovetseg
https://szekelyhon.ro/aktualis/bemutatta-a-gyimesfelsoloki-es-a-csikszentmihalyi-polgarmesterjeloltjeit-az-erdelyi-magyar-szovetseg
https://szekelyhon.ro/aktualis/polgarmestereket-valtana-az-emsz-simenfalvan-es-farkaslakan
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Helyi sajtó: nem indul polgármesternek Dorin Florea 
2020. július 28. – transindex.ro 

Marosvásárhelyi online médium szúrta ki, hogy a Cuvântul Liber napilap keddi lapszámában 

megjelentetett választási hirdetésben egymás mellett mutatkozik Dorin Florea és Claudiu 

Maior, előbbi megyei tanácsosként, utóbbi polgármesterként indulna a 2020-as 

önkormányzati választásokon. Érdekesség továbbá, hogy a jelenlegi polgármester 

függetlenként pályázná a tanácsosi mandátumot, Maior pedig a Victor Ponta által alapított 

Pro Romania színeiben indulna.  

 

Hagyományőrző lovas túra a békediktátum századik évfordulójára 
2020. július 28. – Ma7.sk 

A Gömöri Lovas és Népi Hagyományőrző Egyesület a trianoni békediktátum aláírásának 100. 

évfordulója alkalmából hagyományőrző lovas túrát szervezett: a határsávot és Felvidék közeli 

falvait bejárva, gyászolván, ám előre tekintve, méltón hirdetve az összetartozást anyaországi 

és külhoni magyarok között. Mi sem bizonyítja ezt jobban, minthogy az idén tizedik 

alkalommal megszervezett Görgey Emléktúrán számos felvidéki magyar hagyományőrző 

társulás is részt vett. 

 

A komáromi Selye János Gimnázium tanárai rangos magyarországi elismerést 
kaptak 
2020. július 28. – bumm.sk 

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma a komáromi Selye János Gimnázium négy 

pedagógusának több évtizedes magas színvonalú munkáját ismerte el. A díjra a Szlovákiai 

Magyar Pedagógusok Szövetsége javasolta Dr. Deák Irént, Szénássy Editet, Szinek Juditot és 

Szabó Endrét. 

 

Michal Deraj, a Dunaszerdahelyi járás új elöljárója: „Májusban adtam be a 
pályázatomat, a kormány nem a memorandum miatt választott nem magyar 
elöljárókat” 
2020. július 28. – Ma7.sk 

Szokatlanul élénk figyelem kísérte a választások után az új járási elöljárók kinevezését. 

Miközben a legtöbben alig-alig sejtik, milyen jogkörökkel is jár a pozíció, a felvidéki magyar 

választók különös érdeklődéssel fordultak az új kinevezettek felé, mikor kiderült, a 

kormányfő (állítólagos) ígéretével szembe menve, csupa szlovák embert nevezett ki a magyar 

járások élére. A Dunaszerdahelyi járás új elöljárójával sikerült hosszabban is elbeszélgetnünk. 

Magyarul! Michal Deraj azt mondja, biztos benne, nem bosszúból lett nem magyar elöljárója 

a magyarlakta járásoknak. 
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https://itthon.transindex.ro/?hir=60816&helyi_sajto_nem_indul_polgarmesternek_dorin_florea
https://ma7.sk/videok/hagyomanyorzo-lovas-tura-a-bekediktatum-szazadik-evfordulojara
https://www.bumm.sk/regio/2020/07/28/a-komaromi-selye-janos-gimnazium-tanarai-rangos-magyarorszagi-elismerest-kaptak
https://www.bumm.sk/regio/2020/07/28/a-komaromi-selye-janos-gimnazium-tanarai-rangos-magyarorszagi-elismerest-kaptak
https://ma7.sk/aktualis/michal-deraj-a-dunaszerdahelyi-jaras-uj-eloljaroja-majusban-adtam-be-a-palyazatomat-a
https://ma7.sk/aktualis/michal-deraj-a-dunaszerdahelyi-jaras-uj-eloljaroja-majusban-adtam-be-a-palyazatomat-a
https://ma7.sk/aktualis/michal-deraj-a-dunaszerdahelyi-jaras-uj-eloljaroja-majusban-adtam-be-a-palyazatomat-a
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Több mint 4 ezer felvidéki magyart hívott meg az Összefogás a gombaszögi 
Közéleti Piknikre 
2020. július 28. – Körkép 

Három közéleti kerekasztal-beszélgetés és egy fogadás várja a résztvevőket Gombaszögön. A 

szervező Összefogás mozgalom a július 30-i, csütörtöki találkozóra meghívta az összes 

magyarajkú polgármestert, helyi, városi és megyei képviselőt, összesen mintegy 4 ezer 

személyt a Gombaszögi Nyári Tábor helyszínére, az egységes felvidéki magyar politikai 

képviselet kialakítása érdekében.   „Mindenkit meghívtunk, akik a polgároktól felrúházva 

mandátummal rendelkezik a képviseletüket illetően“   – foglalta össze Oros Örs (Összefogás). 

A három párt párbeszédét elősegítő rendezvényen az MKP, a Most-Híd és az Összefogás 

politikusainak részvételével három kerekasztal beszélgetésre kerül sor, köztük Forró Krisztián 

(MKP), Solymos László (Most-Híd) és Mózes Szabolcs (Összefogás) pártelnöki fórumára is. 

 

Magyarok Kenyere: Ismét összefognak a vajdasági magyar gazdák is 
2020. július 28. – Vajdaság MA, Magyar Szó 

Ebben az évben is sokan jótékonykodnak Vajdaságban és az egész Kárpát-medence területén. 

A búza, illetve lisztadományokat szeptember folyamán juttatják el a nélkülözőket segítő 

szervezeteknek, és ebből az összegyűjtött búzából készülnek majd a Magyarok Kenyere 

program cipói is. 2020-ban, a Nemzeti Összetartozás Évében is összefogtak a magyar gazdák 

az egész Kárpát-medencében, hogy jótékony felajánlásaikkal segítsék a nélkülöző családokat. 

 

Pintér Attila: Az a cél, hogy Szerbia minél előbb a zöld zónába kerüljön 
2020. július 28. – Pannon RTV 

Az a cél, hogy Szerbia minél előbb a zöld zónába kerüljön, így teszt és karantén nélkül is 

beutazhatnának az ország lakosai Magyarországra. Erről beszélt a Pannon Televízió 

Szubjektív című műsorában Pintér Attila. A belgrádi magyar nagykövet aláhúzta, van 

lehetőség arra, hogy egy-egy ország esetében változtassanak a besoroláson. Volt is már erre 

több példa. Szerbia jelenleg a sárga zónában van. A koronavírus külföldről történő 

behurcolásának veszélye miatt döntött a magyar kormány a beutazási korlátozásokról. 

 

Hamarosan megkezdődik a zentai városháza felújítási munkálatainak harmadik 
szakasza 
2020. július  28. – Pannon RTV 

Az erre vonatkozó szerződést ma írta alá Zenta Község Önkormányzata nevében Czegledi 

Rudolf polgármester, és a kivitelező cég, a szabadkai Yumol képviselője, Nagy István. A 

munkálatok várhatóan augusztus 15-én kezdődnek, a kivitelezés időtartama 100 munkanap. 

A harmadik fázis a városháza főtér felőli homlokzatának a kupolától a Trocadero kávézóig 

terjedő szakaszát öleli fel. 
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https://korkep.sk/cikkek/belfold/2020/07/28/tobb-mint-4-ezer-felvideki-magyart-var-az-osszefogas-a-gombaszogi-kozeleti-piknikre/
https://korkep.sk/cikkek/belfold/2020/07/28/tobb-mint-4-ezer-felvideki-magyart-var-az-osszefogas-a-gombaszogi-kozeleti-piknikre/
https://www.vajma.info/cikk/vajdasag/25427/Magyarok-Kenyere-Ismet-osszefognak-a-vajdasagi-magyar-gazdak-is.html
https://pannonrtv.com/rovatok/tarsadalom/pinter-attila-az-cel-hogy-szerbia-minel-elobb-zold-zonaba-keruljon
https://pannonrtv.com/rovatok/onkormanyzatok/hamarosan-megkezdodik-zentai-varoshaza-felujitasi-munkalatainak-harmadik
https://pannonrtv.com/rovatok/onkormanyzatok/hamarosan-megkezdodik-zentai-varoshaza-felujitasi-munkalatainak-harmadik
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Ökorobogó: jótékonysági akció 
2020. július 28. – karpat.in.ua 

Egy ungvári vállalkozó házaspár Dzvinka és Szerhij Bilonoh elektromos robogók 

bérbeadásával foglalkozik. Rendszeresen szerveznek jótékonysági akciókat azok számára, 

akik idő, vagy pénzhiány miatt nem engedhetik meg maguknak az ilyen fajta kikapcsolódást. 

Elmondták, hogy nem csak a vállalkozásra szeretnének összpontosítani, hanem 

jótékonykodni is akarnak.  

 

6000 turista látogatott el a munkácsi várba július folyamán 
2020. július 28. – karpat.in.ua 

Mihajlo Belekanics, a munkácsi vármúzeum igazgatója elmondta: a munkácsi várba július 

folyamán már 6000 turista látogatott el. A látogatók elmondása szerint idén a külföldi utak 

helyett sokan döntöttek úgy, hogy Ukrajna nevezetességeit csodálják meg. A vár 

vezetőségének előrejelzései szerint a legtöbb látogatót nyár végén fog érkezni. 

 
 

 

 

Elektronikus sajtó 
Határok nélkül 

2020. július 28. – Kossuth Rádió 

 

„ Egy helyben topogunk, vagy elindulunk végre” – mondta műsorunknak adott interjújában 

Soós Zoltán a magyar szervezetek támogatását bíró marosvásárhelyi polgármester jelölt. 

Most hallgassuk meg kik is támogatják a jelöltet. Az Erdélyi Magyar Néppárt önálló tanácsosi 

jelöltlistát indít Marosvásárhelyen, a szeptember 27-i önkormányzati választásokon. Brassai 

Hunor, a néppárt helyi szervezetének elnöke azt mondta; a magyar-magyar verseny azokat a 

polgárokat is mozgósíthatja, akik eddig távol maradtak a szavazástól és így magyar többségű 

önkormányzati testülete lehet a városnak.   

 

Július 20-tól, hétfőtől gyűjthetik a pártok, politikai szövetségek, nemzetiségi szervezetek és 

független jelöltek a támogató aláírásokat a romániai helyhatósági választásokon való 

induláshoz. Arad megyében az RMDSZ is megkezdte az aláírásgyűjtést. A magyar 

érdekvédelmi szövetség céljairól, a közképviselet legfontosabb feladatairól, a választási 
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http://life.karpat.in.ua/?p=23022&lang=hu
http://life.karpat.in.ua/?p=23019&lang=hu
https://mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth/?date=2020-07-28_18-02-00&enddate=2020-07-28_18-40-00&ch=mr1
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kampány módjáról a szervezet ügyvezető elnöke, Péró Tamás megyei önkormányzati 

képviselő beszélt. 

 

Eredményt hirdettek a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetemen a  nyári felvételi 

vizsgák  után. Az eredmény  több mint biztató, nő az egyetemi kínálat iránti érdeklődés és az 

új helyzetnek is sikerült megfelelni az on-line oktatással.  

 

Megszűnés fenyegeti a Czeglédi Péter Református Gimnáziumot a felvidéki Léván. Az iskola 

szeptembertől nem tud első osztályt nyitni, mert csak két diák jelentkezett. A többi 

évfolyamot is beszámítva 31 diákkal indulna a tanév, amit a fenntartó, lévai református 

hitközség már nem tud vállalni. Léva azonban a szórványmagyarság egyik végvára, amely 

nem eshet el, vallják a lévai magyar gimnázium korábban végzett diákjai és összefogtak az 

iskola megmentése érdekében. 

 

Vajdaságban a magyar középiskolások továbbtanulásánál sokszor gondot okoz, hogy a 

fiatalok nem beszélik jól, vagy sehogy sem a szerb nyelvet. Ezért intenzív szerb 

nyelvtanfolyam indult középiskolásoknak Szentmihályon, ahova a helybeli fiatalok mellett 

Torontálvásárhelyről is érkeztek ketten. A többség nyelvét a három hét alatt jobban 

elsajátították, mert a kommunikációra fektettek nagy hangsúlyt.  

 

Székelykeve a magyar nyelvterület legdélebbi, többségében magyarok által lakott települése. 

A Dél-Bánságban található, Belgrádtól 46 kilométerre, délkeletre fekszik. 1883-ban bukovinai 

székelyek érkeztek a faluba, összesen 645 család. Habár többségében szerbek által lakott 

régióban élnek, szigetmagyarságként eddig sikerült megőrizni identitásukat, s továbbra is 

bizakodnak a fennmaradásukban. Pirkov Ilia, a Vajdasági Magyar Szövetség Kevevári Községi 

Szervezetének elnöke beszélt a részletekről 

 

Több évtizedes vágya vált valóra Beregszászban, a beregardói római katolikus közösségnek. A 

Magyar Kormány támogatásával sikerült felépíteniük és felszentelniük új templomukat, 

amelynek védőszentjéül Árpád-házi Szent Kingát választották. 

 

 


