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Nyomtatott és online sajtó 
 

 

Székely terrorvád: Szőcs Zoltán feltételes szabadlábra helyezéséről döntött a 

brassói bíróság 
2020. július 29. – MTI, Krónika, maszol.ro, szekelyhon.ro, hirado.hu, transindex.ro 

A terrorizmus vádjával elítélt székelyföldi Szőcs Zoltán feltételes szabadlábra helyezéséről 

döntött szerdán, első fokon a brassói bíróság. Az ítélet kivonatát a romániai bíróságok 

portálján tették közzé. Az ítélet nem jogerős, a hivatalos kiközlés utáni három napban 

fellebbezést lehet benyújtani ellene. Ugyanaz a bíróság július elején megalapozatlannak 

tartotta és elutasította a székelyföldi terrorvád alapján elítélt Beke István feltételes szabadon 

bocsátását. A fellebbezést a Brassó megyei törvényszék még nem bírálta el. Júniusban 

mindkettőjük szabadon bocsátási kérését jogerősen elutasították a bírák.  

 

Elkezdődött a helyhatósági választások időszaka 
2020. július 29. – Krónika, Erdély Ma, transindex.ro, maszol.ro, Nyugati Jelen 

Mától hivatalosan kezdetét vette az önkormányzati választásokat megelőző időszak 

Romániában. Constantin-Florin Mituleţu-Buică, az Állandó Választási Hatóság (AEP) elnöke 

közölte: szerdán megkezdődik a szeptember 27-ére kiírt helyhatósági választásokat megelőző 

felkészülési időszak, a versenyben részt venni kívánó pártok megnyithatják és bejelenthetik 

számláikat az AEP-nél. Azt is megemlítette, hogy noha egyes települések jelenleg vesztegzár 

alatt vannak, a karantént várhatóan feloldják a választókerületek létrehozása előtt.  

 

A Polis szerint, ha a felvidéki magyar pártok összefognak, bejutnak a 

parlamentbe 
2020. július 29. – Ma7.sk, Körkép 

Az egységes magyar lista egy soron következő parlamenti választáson öt százalék feletti 

eredményre lenne képes - derül ki a Polis közvélemény-kutatásából, amelyet július 22-27. 

között, 1033 fős mintán végeztek. A magyar lista, amelyet a Magyar Közösségi Összefogást 

néven mértek, 5,5 százalékos eredményt ért el. Ebbe a formációba a Hídon és az MKDSZ-n 

kívül az összes magyar vonatkozású pártot, tehát az MKP-t, az Összefogást és a Magyar 

Fórumot is beleszámították. A felmérés szerint a választásokat ismét az OĽaNO nyerné 21,9 

százalékkal. Második helyen a Pellegrini-féle (alakulóban lévő) Hlas végezne 15,5 százalékkal 
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https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/szekely-terrorvad-szocs-zoltan-felteteles-szabadlabra-helyezeserol-dontott-a-brassoi-birosag
https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/szekely-terrorvad-szocs-zoltan-felteteles-szabadlabra-helyezeserol-dontott-a-brassoi-birosag
https://kronikaonline.ro/belfold/elkezdodott-a-helyhatosagi-valasztasok-idoszaka
https://ma7.sk/aktualis/a-polis-szerint-ha-a-felvideki-magyar-partok-osszefognak-bejutnak-a-parlamentbe
https://ma7.sk/aktualis/a-polis-szerint-ha-a-felvideki-magyar-partok-osszefognak-bejutnak-a-parlamentbe
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Önkormányzati választások: beiktatták az Erdélyi Magyar Szövetség nevű 

pártszövetséget  
2020. július 29. – maszol.ro 

A romániai pártszövetségek regiszterébe is bejegyezték az Erdélyi Magyar Néppárt (EMNP) 

és a Magyar Polgári Párt (MPP) összefogásából létrejött Erdélyi Magyar Szövetség (EMSZ) 

nevű politikai szövetséget, miután arról múlt héten pozitívan döntött a bíróság, jelentette be 

szerdai, sepsiszentgyörgyi sajtótájékoztatón Csomortányi István. A pártszövetség EMNP-s 

társelnöke szerint, mivel senki nem fellebbezett a két magyar párt választási szövetsége ellen, 

már nincs akadálya annak, hogy az EMNP és az MPP közös listákat, polgármester és megyei 

tanácselnök jelölteket állítson a szeptember 27-i választásokra. Mezei János az EMSZ MPP-s 

társelnöke úgy értékelte a magyar közösség számára megtörtént a várva várt pillanat, hiszen a 

két magyar párt ideológiája és céljai közösek és a pártszövetség bejegyzése a közös munka 

kezdetét jelenti.  

 

Kelemen Hunor szerint most nem időszerű egy bizalmatlansági indítvány 
2020. július 29. – Krónika, transindex.ro, maszol.ro 

Az RMDSZ nem ír alá semmiféle bizalmatlansági indítványt, mivel az alakulat úgy véli, hogy 

az nem időszerű, amikor más problémák vannak – jelentette ki szerdán Kelemen Hunor 

szövetségi elnök. „Mi nem fogunk aláírni bizalmatlansági indítványt, ez száz százalék. (...) 

Nem hiszem, hogy időszerű lenne előállni a bizalmatlansági indítvánnyal, amikor más 

problémák vannak. Nem is hiszem azonban, hogy a bizalmatlansági indítvány nagy 

katasztrófa lenne, mivel ez egy alkotmányos eszköz, politikai eszköz az ellenzék kezében” – 

szögezte le az Agerpres szerint Kelemen a RFI-nek nyilatkozva. 

 

Megépülhet a Nagyvárad–Békéscsaba villamos vezeték hiányzó szakasza 
2020. július 29. – MTI, Krónika, hirado.hu 

A romániai Transelectrica villamosenergia-szállító országos társaság szerdán bejelentette: 

megkötötte a szerződést a Nagyvárad–Békéscsaba 400 kilovoltos villamos vezeték hiányzó 

romániai szakaszának a megépítésére. A vállalat közleményét az Agerpres hírügynökség 

idézte. A munkálatokat az elkövetkező egy évben végzi el a román Electromontaj társaság. A 

Transelectrica emlékeztetett rá: a Nagyvárad–Békéscsaba 400 kilovoltos vezeték építése 

2008-ban akadt el a Dél-Nagyvárad és Nadab közötti területkisajátítási nehézségek miatt. 

Ezért a vezetéknek csak egy részét: a 60 kilométeres Nadab–Békéscsaba szakaszt sikerült 

eddig átadni. 

 

Több mint 50 Hargita megyei helyszínen indít polgármester-jelöltet és tanácsosi 

listát az Erdélyi Magyar Szövetség  
2020. július 29. – transindex.ro, Erdély Ma 

Csíkszéki és udvarhelyszéki polgármester-jelölteket jelentett be kedden az Erdélyi Magyar 

Szövetség (EMSZ). Mezei János, a szövetség társelnöke ismertette: Hargita megyében több 
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https://www.maszol.ro/index.php/belfold/130125-onkormanyzati-valasztasok-beiktattak-az-erdelyi-magyar-szovetseg-nev-partszovetseget
https://www.maszol.ro/index.php/belfold/130125-onkormanyzati-valasztasok-beiktattak-az-erdelyi-magyar-szovetseg-nev-partszovetseget
https://kronikaonline.ro/belfold/kelemen-hunor-szerint-most-nem-idoszeru-egy-bizalmatlansagi-inditvany
https://kronikaonline.ro/gazdasag/megepulhet-a-nagyvaradnbekescsaba-villamos-vezetek-hianyzo-szakasza
https://itthon.transindex.ro/?hir=60822
https://itthon.transindex.ro/?hir=60822
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mint 50 helyszínen indítanak településvezetőket és tanácsoslistákat. Mezei, aki a szövetség 

Hargita megyei tanácselnök-jelöltje, úgy vélekedett, Borboly Csaba újrajelölésének elhúzódó 

vitája ellehetetleníti, hogy a következő mandátum során Borboly eredményesen vezethesse a 

testületet. A megyei testület elnöke és alelnöke, Borboly Csaba és Barti Tihamér közötti 

konfliktusról Mezei kijelentette: bármelyikük is kerülne a tanács élére, négy éven keresztül 

azzal kéne szembesüljön, hogy a másik próbálja lejáratni. „Ehelyett az EMSZ-nél egy 

kiegyensúlyozott erőt kínálunk, felkészült csapatokkal és megyeszerte tapasztalható, egységes 

támogatással” – közölte az EMSZ elnöke. Mezei János úgy fogalmazott, a Hargita megyei 

emberekkel közösen meg kell védjék a „viszálytól és a káosztól” a térséget.  

 

Kovács Mihály Levente vezeti ideiglenesen a Marosvásárhelyi RMDSZ-t  
2020. július 29. – transindex.ro, maszol.ro 

A Maros megyei RMDSZ Területi Állandó Tanácsa mai gyűlésén azt a határozatot hozta, hogy 

Kovács Leventét bízza meg a Marosvásárhelyi RMDSZ ideiglenes vezetésével. A megbízott 

elnök hatásköre behatárolt, és 6 hónapon belül, az önkormányzati választásokat követően a 

járványügyi helyzetre való tekintettel megszervezi és lebonyolítja a Marosvásárhelyi RMDSZ-

ben az általános tisztújítást. „Tekintettel arra, hogy mind a városi szervezet elnök, mind 

annak helyettese, vagyis a Választmány elnöke is lemondott tisztségéről így a választások előtt 

Maros megye legnagyobb helyi szervezete vezető nélkül maradt. Konzultálva az RMDSZ 

országos ügyvezető elnökségével azt a döntést hozta a Területi Állandó Tanács, hogy Kovács 

Leventét bízza meg a városi szervezet ideiglenes vezetésével. A városi szervezet körzetei, 

ügyvezető elnöksége és választmánya is folytatják tevékenységüket. Ma mindenkinek csak a 

kampányra kell koncentrálnia, egy feladat van, megnyerni mind Marosvásárhelyen, mind a 

megyében a választásokat” – mondta Péter Ferenc, a Maros megyei RMDSZ elnöke.  

 

Marosvásárhely: Dorin Florea megyei tanácselnökjeltöltként indulna az idei 

választáson 
2020. július 29. – maszol.ro, szekelyhon.ro, Krónika 

Beigazolódni látszik a legvalószínűbbnek tartott forgatókönyv Marosvásárhelyen: Dorin 

Florea Maros megyei tanácselnökjelöltként, Claudiu Maior pedig marosvásárhelyi 

polgármesterjelöltként indulna az idei helyhatósági választásokon. A két politikus indulásáról 

hivatalos nyilatkozat egyelőre nem jelent meg – a Cuvântul Liber című napilap keddi 

lapszámában megjelent választási hirdetés azonban erről árulkodik.  

 

Önkormányzati választások: elindította kampányát a székelyudvarhelyi RMDSZ 
2020. július 29. – maszol.ro, szekelyhon.ro 

Tegyük sikeressé Székelyudvarhelyt! – ezzel a mottóval indult neki a két hónap múlva 

esedékes önkormányzati választásoknak a szövetség udvarhelyi szervezete. „Székelyudvarhely 

nem egy sikeres város, a többi székelyföldi város fényévekkel elhagyott bennünket” – 

magyarázta a kampánymottót Derzsi László.  Utalva a még hivatalban lévő városvezetés négy 

évvel ezelőtti „Válts jobbra!” szlogenjére megjegyezte, hogy ehelyett, négy év után 
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https://itthon.transindex.ro/?hir=60824
https://www.maszol.ro/index.php/belfold/130103-marosvasarhely-dorin-florea-megyei-tanacselnokjeltoltkent-indulna-az-idei-valasztason
https://www.maszol.ro/index.php/belfold/130103-marosvasarhely-dorin-florea-megyei-tanacselnokjeltoltkent-indulna-az-idei-valasztason
https://www.maszol.ro/index.php/belfold/130119-onkormanyzati-valasztasok-elinditotta-kampanyat-a-szekelyudvarhelyi-rmdsz
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konfliktusokkal teli a város, eredmények helyett magyarázkodások és kifogások vannak. 

„Nekünk az a feladatunk, hogy váltsuk le Gálfi Árpád polgármestert és azt a káoszt, ami a 

mostani városvezetést jellemzi” – hangsúlyozta az RMDSZ-es polgármesterjelölt.  

 

Újabb összeget fordítanak a borszéki wellness központ kialakítására  
2020. július 29. – maszol.ro 

A csíkkozmási Sószékfürdőn tartotta havi ülését Hargita Megye Tanácsa kedden, ahol több, a 

turizmus fejlesztését érintő döntést fogadtak el. Többek között hagyományos fürdőhelyeket, 

homoródfürdői ingatlanokat újítanak fel a megyei testület támogatásával, valamint újabb 

összeget szavaztak meg a Borszéken épülő wellness- és kezelő központ kialakítására. Bethlen 

Gábor-díjjal tüntették ki Bodó Dávidot, Csíkkozmás egykori polgármesterét.  

 

„Sepsiszentgyörgy Székelyföld szíve” – kampányt nyitott Antal Árpád  
2020. július 29. – maszol.ro, szekelyhon.ro 

Az elmúlt 12 évet magába foglaló beszámolót és a következő időszak programját tartalmazó 

kiadvány bemutatásával indította a támogató aláírásgyűjtési kampányt Antal Árpád. 

Sepsiszentgyörgy polgármestere a város főterén tartott szerdai sajtótájékoztatón elmondta: 

mindenki, aki aláírásával támogatja polgármester jelöltségét, megkapja a bemutatott 

könyvnyi kiadványt, hiszen fontosnak tartja, hogy egy településvezetőnek legyen programja, 

és elszámoljon az elmúlt évekkel.  

 

Döcögősen indult az ünneplés, végül többször is elénekelték a román himnuszt 

Sepsiszentgyörgyön 
2020. július 29. – szekelyhon.ro, maszol.ro, Krónika 

Kevesebb mint negyvenen gyűltek össze szerdán délután Sepsiszentgyörgyön a Mihai Viteazul 

szoborcsoport előtt, hogy megünnepeljék a román himnusz napját. A „kulturális 

rendezvényre” a brassói Calea Neamului (Nemzet útja) szélsőséges szervezet szólította 

Sepsiszentgyörgyre híveit, a bukaresti Grupul NOI (Mi Csoport) pedig a beharangozó szerint 

meglepetéssel készült. A rendezvény döcögősen indult, első lépésben a csendőrök 

figyelmeztettek minden jelenlevőt, hogy viseljen védőmaszkot, sőt adtak is annak, akinél nem 

volt. Ennek ellenére a román népviseletbe öltözött ünneplők többsége nem volt hajlandó 

feltenni a maszkot. Majd a kezdéssel is megcsúsztak, mert várták a NOI csoport tagjai, és a 

„meglepetést”. 

 

Kelemen Hunor szerint nem jó ötlet elhalasztani a helyhatósági választásokat 
2020. július 29. – maszol.ro 

A szeptember 27-ei választások elhalasztása helyett a szavazókörzetek számának 

megduplázását látja járható útnak az RMDSZ elnöke. A jelenlegi törvényes előírások szerint 

szeptember 27-én önkormányzati választásokat tartanak Romániában. Kelemen Hunor úgy 

látja, ezt nem szükséges egy későbbi dátumra halasztani, mert csak újabb problémákat 

okozna, viszont a koronavírussal való megfertőződés veszélyét csökkentheti a voksolás 

E
rd

é
ly

 

https://www.maszol.ro/index.php/gazdasag/130102-ujabb-osszeget-forditanak-a-borszeki-wellness-kozpont-kialakitasara
https://www.maszol.ro/index.php/belfold/130124-sepsiszentgyorgy-szekelyfold-szive-kampanyt-nyitott-antal-arpad
https://szekelyhon.ro/aktualis/a-roman-himnusz-elso-szakasza-volt-a-bmeglepetesr-sepsiszentgyorgyon
https://szekelyhon.ro/aktualis/a-roman-himnusz-elso-szakasza-volt-a-bmeglepetesr-sepsiszentgyorgyon
https://www.maszol.ro/index.php/belfold/130126-kelemen-hunor-szerint-nem-jo-otlet-elhalasztani-a-helyhatosagi-valasztasokat


 

 

 

Napi Nemzetpolitikai Sajtószemle – 2020. július 30. 

. 
5 

napján, ha megduplázzák a szavazókörzetek számát.  Hozzátette, tudományos érv sem szól a 

halasztás mellett, mert még mindig sok mindent nem tudunk a vírusról, például azt, hogy 

mikor várható és milyen erősségű lesz a második hullám.  

 

Bálint Józsefet indítja a Kovászna megyei önkormányzat elnöki tisztségéért az 

EMSZ 
2020. július 29. – szekelyhon.ro 

Nincs akadálya annak, hogy az Erdélyi Magyar Szövetség (EMSZ) listákat, polgármester és 

tanácselnök jelölteket indítson a szeptemberi helyhatósági választásokon, mert bejegyezték a 

romániai pártszövetségek regiszterébe – jelentette be szerdán sepsiszentgyörgyi 

sajtótájékoztatóján Csomortányi István a szövetség Erdélyi Magyar Néppártos (EMNP) 

társelnöke. Kovászna megye tanácselnöki tisztségéért Bálint Józsefet indítják. 

 

"A Híd sokat változott, ma már együtt lehet velük működni" - Portréinterjú a 75 

éves Duray Miklóssal 
2020. július 29. – Ma7.sk 

Történelemről, a diktatúrák és gazdasági lobbicsoportok természetéről, a 98-as pártegyesítés 

tanulságairól, vagyis múltról, jelenről, jövőről. Szerinte azzal, hogy új vezetés állt fel a Most-

Hídban, a vegyespárt nagyot változott – olyannyira, hogy most már el tudja képzelni – sőt 

szükségesnek tartja – velük az együttműködést. Úgy véli ugyanakkor, hogy azoknak, akik az 

elmúlt 10-15 évben csődöt mondtak, most már félre kell állniuk. Azt is mondja, hogy a 

felvidéki magyar közösségnek – követve a dél-tiroli példát – úgy kell megszerveznie magát, 

mint államot az államban: a belső sokszínűség kívánatos, kifelé viszont egyetlen pártnak kell 

képviselnie a közösség érdekeit. "Azóta nem teszem be a lábam a prágai vár területére, hogy 

ott felállították Beneš szobrát" – vélekedik az egykori csehszlovák elnökről, aki szerinte 

legalább olyan náci volt, mint Hitler, csak nem voltak olyan eszközei, mint a német 

diktátornak. 

 

Ha Kyselica visszatér a parlamentbe, Cseh Péternek távoznia kell 
2020. július 29. – Ma7.sk, bumm.sk 

Még egy magyarral kevesebb lehet a szlovák parlamentben? Amennyiben a belügyi 

államtitkári posztjáról lemondott Lukáš Kyselica visszatér, Cseh Péter mandátuma 

automatikusan megszűnik. Amennyiben Lukáš Kyselica (OĽANO) lemondott belügyi 

államtitkár visszatér a parlamentbe, a helyére lépett Cseh Péternek távoznia kell - erősítette 

meg a TASR-hírügynökségnek a parlament kommunikációs osztálya. Cseh Péter 2020. 

március 22-én foglalta el Lukáš Kyselica képviselői helyét a parlamentben, mivel kinevezték 

belügyi államtitkárrá. Az OĽANO mozgalom mindeddig nem erősítette meg, hogy Kyselica 

ismét betöltené mandátumát. 
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https://szekelyhon.ro/aktualis/balint-jozsefet-inditja-a-kovaszna-megyei-onkormanyzat-elnoki-tisztsegeert-az-emsz.
https://szekelyhon.ro/aktualis/balint-jozsefet-inditja-a-kovaszna-megyei-onkormanyzat-elnoki-tisztsegeert-az-emsz.
https://ma7.sk/aktualis/a-hid-sokat-valtozott-ma-mar-egyutt-lehet-veluk-mukodni-portreinterju-a-75-eves-duray
https://ma7.sk/aktualis/a-hid-sokat-valtozott-ma-mar-egyutt-lehet-veluk-mukodni-portreinterju-a-75-eves-duray
https://www.bumm.sk/belfold/2020/07/29/ha-kyselica-visszater-a-parlamentbe-cseh-peternek-tavoznia-kell
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Először ülésezett az MKP új Országos Elnöksége. Tudjuk, ki lehet az új 

pártigazgató 
2020. július 29. – Körkép 

Szerda este először ült össze az MKP frissen megválasztott új Országos Elnöksége. A galántai 

találkozón a farnadi kongresszuson megválasztott 13 tagú elnökségből 11-en vettek részt. A 

két keleti tag, Varga Tibor és Furik Csaba személyes jelenlétük helyett online kapcsolódtak be 

a tanácskozásba. Az MKP vezetősége egy nappal a Gombaszögön megrendezésre kerülő 

Közéleti Piknik előtt találkozott. A magyar egység formájáról és feltételeiről vélhetően nem 

egy nyílt fórumon, hanem zárt ajtók mögött várható érdemi előrelépés. A Piknik, melyet az 

Összefogás (hivatalos nevén Magyar Közösségi Összefogás) kezdeményezett, mindenesetre 

ennek a folyamatnak ágyazhat meg. 

 

Aki elvágja a gyökereit, az félember 
2020. július 30. – Nagy Csomor András – Mandiner  

Május óta új igazgatója van a Komáromi Jókai Színháznak. Gál Tamással az intézmény 

megújításáról, a felvidéki magyar kultúréletről, a politikai közeg gyengesége miatt a kulturális 

intézményekre háramló kötelességekről és a közelgő népszámlálásról beszélgetett a 

Mandiner. „A nemzetpolitika része, hogy látogassuk, támogassuk az iskoláinkat, a 

templomainkat vagy éppen a színházainkat. – nyilatkozta Gál Tamás.  

(A teljes cikk megtalálható a Mandiner 2020. július 30-i számában.) 

 
A tartományi képviselőház elnöke hét választási lista képviselőivel tárgyalt 
2020. július 29. – Vajdaság Ma, Magyar Szó 

Pásztor István, a tartományi képviselőház elnöke konzultált mind a hét választási lista 

képviselőivel, amelyek a június 21-én, illetve július 1-jén megtartott választásokon képviselői 

mandátumot szereztek a vajdasági parlamentben. Pásztor külön-külön fogadta a Szerb 

Haladó Párt köré csoportosult koalíció képviselőit, valamint a Szerbiai Szocialista Párt, a 

Vajdasági Magyar Szövetség, a Vajdasági Front, a Metla 2020, továbbá a Szerb Királyságért 

és a Szerb Radikális Párt választási lista képviselőit. 

 

Összegyűjtötték a búzát 
2020. július 29. – Magyar Szó 

A Vajdasági Agráregyesületek Szövetsége kedden átvette a búzaadományokat a vajdasági 

gazdáktól Zentán, a Magyarok Kenyere program keretében. A felajánlásokkal az idén is a 

gyerekek jólétéhez lehetett hozzájárulni, az eseménynek „A gyermek mosolya többet ér 

minden pénznél” volt a mottója. Zsoldos Brigitta falugazdász-koordinátor elmondta, hogy a 

búza gyűjtésére való felhívásukat másfél hónappal ezelőtt tették közzé. 
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https://korkep.sk/cikkek/belfold/2020/07/30/eloszor-ulesezett-az-mkp-uj-orszagos-elnoksege-tudjuk-ki-lehet-az-uj-partigazgato/
https://korkep.sk/cikkek/belfold/2020/07/30/eloszor-ulesezett-az-mkp-uj-orszagos-elnoksege-tudjuk-ki-lehet-az-uj-partigazgato/
https://www.vajma.info/cikk/vajdasag/25429/A-tartomanyi-kepviselohaz-elnoke-het-valasztasi-lista-kepviseloivel-targyalt.html
https://www.magyarszo.rs/hu/4363/vajdasag_zenta/223835/%C3%96sszegy%C5%B1jt%C3%B6tt%C3%A9k-a-b%C3%BAz%C3%A1t.htm
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Sajtótájékoztató a VII. Kárpátaljai Szobrásztáborral kapcsolatban 
2020. július 29. – karpat.in.ua, Kárpátalja 

Az immáron hetedik alkalommal – augusztus 3–16. között – sorra kerülő Kárpátaljai 

Szobrásztábor fókuszába idén is a család és annak fontossága kerül. Július 29-én a 

művésztábor részleteiről Matl Péter szobrászművész és fia, Matl Árpád, a Pro Arte Munkács 

civil szervezet elnöke és alelnöke tartottak tájékoztatót a sajtó képviselőinek Magyarország 

Beregszászi Konzulátusának Gulácsy termében. 

 

Augusztus közepéig várják a fiatalok jelentkezését az MCC Kárpátaljai Közéleti 

Vezetőképző programjára 
2020. július 29. – Kárpátalja 

Szeptemberben a Kárpátaljai Közéleti Vezetőképző immár harmadik évfolyamát indítja el a 

Mathias Corvinus Collegium (MCC), partnerségben a Kárpátaljai Magyar Kulturális 

Szövetséggel (KMKSZ), a KMKSZ Ifjúsági Szervezetével és Bocskor Andrea európai 

parlamenti képviselővel. A programra minden olyan, 18 és 36 év közötti, magyar és ukrán 

nyelvtudással rendelkező fiatal jelentkezését várják, akik felelősséget éreznek a kárpátaljai 

magyarságért, és hosszú távon saját közösségük alakítói és véleményformálói kívánnak lenni. 

A négy képzési hétvégéből álló ingyenes kurzusra 2020. augusztus 19-ig lehet jelentkezni. 

 

Megnyílt a Boksay József Kárpátaljai Megyei Szépművészeti Múzeum a 

karantén után 
2020. július 29. – karpat.in.ua 

A Boksay József Kárpátaljai Megyei Szépművészeti Múzeum ismét megnyílt a  látogatók előtt 

karantén után. A múzeum gyűjteményében napjainkban mintegy 10 ezer festmény, grafika és 

számos más művészeti alkotás található. A legnagyobb érdeklődés a festőművészek 

kiállításait kíséri. 

 

Ősztől indul a „Muravidéken magyarul” program  
2020. július 29. – Népújság 

A Muravidéki Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösség (MMÖNK) Elnökségének és 

Oktatási Bizottságának hétfői hodosi együttes ülésén megszületett a döntés, majd az MMÖNK 

Tanácsának ezt követő ülésén a döntést megerősítették, így ősztől elindul a „Muravidéken 

Magyarul” támogatási rendszer. A támogatásokat pénzben fizetik ki. Több hónapos 

egyeztetések után a muravidéki magyar csúcsszervezet, valamint a községi magyar 

önkormányzatok részvételével létrejött a „Muravidéken magyarul” beiskolázás-támogatási 

rendszer, vagyis pénzügyi alap, amely már ősztől támogatásban részesíti az anyanyelvi 
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http://life.karpat.in.ua/?p=23222&lang=hu
https://karpataljalap.net/2020/07/29/augusztus-kozepeig-varjak-fiatalok-jelentkezeset-az-mcc-karpataljai-kozeleti-vezetokepzo
https://karpataljalap.net/2020/07/29/augusztus-kozepeig-varjak-fiatalok-jelentkezeset-az-mcc-karpataljai-kozeleti-vezetokepzo
http://life.karpat.in.ua/?p=23144&lang=hu
http://life.karpat.in.ua/?p=23144&lang=hu
https://nepujsag.net/nemzetiseg/9207-%C5%91szt%C5%91l-indul-a-%E2%80%9Emuravid%C3%A9ken-magyarul%E2%80%9D-program.html
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szinten magyarul tanulókat. A projekt vezetője, kivitelezője a Muravidéki Pedagógusok 

Egyesülete.   

 

Fontos, hogy a hitünket anyanyelven élhessük meg 
2020. július 29. – Népújság 

Kitartónak lenni, megismerni az embereket és alkalmazkodni a közösséghez – ezek a 

legfontosabb pillérei annak, hogy egy hitközösség bizalmába fogadja új pásztorát. Andrejek 

Mitja és felesége, Judit evangélikus lelkészek ezt a célt tűzték ki, amikor átvették a 

domonkosfai egyházközösséget. Domonkosfán közel húsz évig Beznec Štefan volt az 

evangélikus egyház lelkipásztora. Ez idő alatt csak ritkán, különleges alkalmakkor volt 

magyar nyelvű istentisztelet a faluban, amikor vendéglelkész érkezett. 

 

Megszavazták a Muravidéki Magyar Faluprogramot 
2020. július 29. – Népújság 

A Muravidéki Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösség (MMÖNK) 10. rendszeres ülésén 

döntöttek a Muravidéki Magyar Faluprogram felhívására beérkezett kérelmekről is. A 

programok többsége még idén megvalósulhat. Az elmaradt és meg nem valósítható 

programok, rendezvények – például a Muravidéki Vágta – miatt az MMÖNK előző rendszeres 

ülésén úgy döntött, az erre szánt összegeket átcsoportosítja és felújításokra szánja, illetve 

támogatja a muravidéki magyarlakta települések kisebb felújításait. 

 

Elektronikus sajtó 

 

Határok nélkül 

2020. július 29. – Kossuth Rádió  

 

A terrorizmus vádjával elítélt székelyföldi Szőcs Zoltán feltételes szabadlábra helyezéséről 

döntött szerdán első fokon a brassói bíróság.  Az ítélet nem jogerős, három napon belül 

fellebbezést lehet benyújtani ellene. Ugyanaz a bíróság július elején megalapozatlannak 

tartotta és elutasította a terrorvád alapján elítélt Beke István feltételes szabadon bocsátását. 

Júniusban mindkettőjük szabadon bocsátási kérését jogerősen elutasították a bírák.  

  

Július 18-tól november 7-ig lehet aláírással támogatni a Székely Nemzeti Tanács Nemzeti 

régiók védelmében indított polgári kezdeményezését az Európai Unió minden tagállamában. 

Az elmúlt 11 nap tapasztalatairól kérdeztük az SZNT elnökét, Izsák Balázst. A nemzeti 

régiókért indított polgári kezdeményezést aláírhatják önök is a nemzetiregiok.eu honlapra 

 
 

M
u

ra
vi

d
é

k
 

https://nepujsag.net/muravidek/9212-fontos,-hogy-a-hit%C3%BCnket-anyanyelven-%C3%A9lhess%C3%BCk-meg.html
https://nepujsag.net/nemzetiseg/9208-megszavazt%C3%A1k-a-muravid%C3%A9ki-magyar-faluprogramot.html
https://mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth/?date=2020-07-29_18-02-00&enddate=2020-07-29_18-40-00&ch=mr1
https://mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth/?date=2020-07-29_18-02-00&enddate=2020-07-29_18-40-00&ch=mr1
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kattintva, vagy az irdala.hu oldalon is. Az önkormányzatok szövetsége és a felvidéki nemzeti 

tanács létrehozása nélkül nem fog menni – állítja Hrubík Béla, a Magyar Közösség Pártja 

elnökségének új tagja. Nem fog menni a közösség megmaradását és hosszú távú fejlődését 

biztosító keretek kidolgozása. Ezt szeretné képviselni új posztján, az MKP elnökségében az 

egykori ipolynyéki polgármester és Csemadok-elnök. 

  

Durindó, Gyöngyösbokréta, Tanyaszínház… csak három a nemzetpolitikai szempontból 

jelentős délvidéki rendezvények közül, amelyek megtartására a járvány-helyzet miatt idén 

nem kerülhetett sor. Mit tesz ebben a helyzetben a vajdasági magyar önkormányzat a 

Nemzeti Tanács? Ennek jártunk utána. 

  

Kárpátaljai termék védjegy használatára írt ki pályázatot a Kárpátaljai Magyar Vállalkozók 

Szövetsége, hogy közös stratégiával képviseljék a minőséget a kárpátaljai és az ukrajnai 

piacon. Iváncsik Attila mikrofonja előtt Pataki Gábor, a Kárpátaljai Magyar Vállalkozók 

Szövetségének elnöke.  

 

A délvidéki térség és gazdaságfejlesztési program különböző elemei egy egységes rendszerré 

állnak össze. A mezőgazdasági feldolgozó kapacitások kiépítése után a termelőknek írtak ki 

pályázatot, hogy megfelelő minőségben és mennyiségben tudjanak termelni. A lehetőséggel 

több, mint háromezren éltek is.  A rendszer eddigi tapasztalatairól, a program apró 

finomításairól kérdezi Juhász Bálintot, a Prosperitati Alapítvány ügyvezetőjét Németh Ernő. 

  

Épül a magyar bölcsőde Aradon, amiről mi is beszámoltunk pár hete.  A munkálatok 

megkezdését egy telekvita késleltette. Aztán beindult az építkezés, és annyira előrehaladtak, 

hogy idén decemberben remélhetőleg kész lesz az épület, 2021 őszén pedig már az első 

csoportokat is fogadhatja az intézmény.  

   

A marosvásárhelyi Forcamp Egyesület a Maros Megyei Múzeummal együttműködve nyári 

napközis tábort szervez kisiskolásoknak. A középkori Vár udvarán rendezik a tematikus 

foglalkozásokat, hogy a gyerekek közelebb kerüljenek a természethez, a hagyományokhoz. A 

közös játékokat, beszélgetéseket nagyon kedvelik a gyerekek.  


