
 

 

 

Napi Nemzetpolitikai Sajtószemle – 2018. július 3. 
1 

Nyomtatott és online sajtó 
 

 

Magyar Házat alakítanak ki az ukrajnai Lembergben 
2018. július 02. – MTI, gondola.hu, karpathir.com 

Magyar Házat alakítanak ki az ukrajnai Lembergben - az erről szóló kormányhatározat a 

Magyar Közlöny hétfői számában jelent meg. A jogszabály a Lembergi Magyarok Kulturális 

Szövetsége (LMKSZ) elhelyezésének biztosításával kapcsolatos intézkedésekről rendelkezik. 

A kormány egyetért azzal, hogy a lembergi szórványmagyarság nemzettudatának 

megőrzéséért, identitásának, nyelvének, kultúrájának erősítéséért Magyar Házat alakítsanak 

ki az LMKSZ-nek. 

 

Btk-módosítás: az RMDSZ szerint előbb tisztázni kellene a fogalmakat 
2018. július 2. – maszol.ro 

Ha Romániában normális demokrácia lenne, normális vita zajlana a lényeges kérdésekben, 

akkor a büntetőtörvénykönyv módosítása nem ilyen körülmények között zajlana – állítja 

Korodi Attila RMDSZ-es parlamenti képviselő. Meglátása szerint jelenleg a legnagyobb 

probléma az, hogy nem készültek el azok a jogi kodifikációk, amelyek alapján megfelelő 

módon lehetne büntetni a különböző, jelenleg hivatali visszaélés gyűjtőfogalommal jelzett 

kihágásokat. A legtöbb európai országban különböző viszonyok állnak fenn, ám azokat 

megfelelő módon tisztázták. A többségükben viszont nem is használják már a hivatali 

visszaélés kifejezést, hanem másként értelmezik ezt a fogalmat – fejtette ki a Maszolnak a 

politikus. 

 

Csáky járható utat javasolt a Beneš-dekrétumokkal kapcsolatban 
2018. július 02. – Felvidék Ma 

Pozsonyban harmadik fejezetéhez érkezett az a nemzetközi történelmi konferencia, mely a 

második világháború utáni Csehszlovákiában történt tragikus cselekmények feltárására, és 

azok áldozatai előtt való főhajtásra irányul. A június 29-30-án megtartott 

rendezvénysorozatnak három – egymással szorosan összefüggő – része volt. Pénteken este 

egy új történelemkönyv bemutatója volt a Magyar Közösség Pártjának székházában, ugyanitt 

folytatódott szombaton reggel az „1948 – A hontalanságból a totalizmusba” című  történelmi 

konferencia, majd délután megkoszorúzták a pozsonyligetfalui gyilkosság áldozatainak 

emléktábláját. 
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https://gondola.hu/hirek/225314-Magyar_Hazat_alakitanak_ki_az_ukrajnai_Lembergben.html
http://www.maszol.ro/index.php/belfold/98593-btk-modositas-az-rmdsz-szerint-el-bb-tisztazni-kellene-a-fogalmakat
http://felvidek.ma/2018/07/csaky-jarhato-utat-javasolt-a-benes-dekretumokkal-kapcsolatban/
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Hangsúlyossá válik a fesztiváljelleg a Nagybányai Magyar Napok idei kiadásán 
2018. július 2. – Krónika 

Koncertekkel, családias és fiatalos hangulatú programokkal várják a résztvevőket a 

szeptember 10–16. között rendezendő Főtér fesztivál – a Nagybányai Magyar Napokon. A 

nyitónap a 300 éves Szentháromság-templom jubileumi ünnepségéről fog szólni. Az 

évfordulós események sorába illeszkednek a Mátyás-emlékév apropóján szervezendő 

programok, illetve Tersánszky Józsi Jenő író születésének 130. évfordulója alkalmával 

emléktáblát állítanak a szervezők. 

 

Székely Csaba: a kisebbségi lét pozitívuma, hogy mi sokkal később adjuk fel 
2018. július 2. – maszol.ro 

Olyan légkört kell teremtenünk közösen, magyarok és románok, amelyben az etnikai 

ellentétek nevetségesek. De ez nem holnap lesz, mert még mindig nem beszéltük át közös 

történelmünket, benne nagy elhallgatásokkal és ferdítésekkel – véli Székely Csaba közismert 

és közkedvelt marosvásárhelyi író, akit Románia száz évéről, és persze többség és kisebbség 

viszonyáról is kérdeztek. 

 

Első fokon felmentették Mezei János volt polgármestert 
2018. július 2. – MTI, maszol.ro, transindex.ro, szekelyhon.ro, Krónika, Erdély Ma, 

Háromszék 

A Hargita megyei törvényszék első fokon valamennyi vádpont alól felmentette Mezei Jánost, 

Gyergyószentmiklós volt polgármesterét. A hírt Antal Árpád, Sepsiszentgyörgy polgármestere 

közölte hétfőn a Facebook-oldalán. Bejegyzésében emlékeztetett: Mezei Jánost korábban 31 

napi vizsgálati fogságban tartották, 60 napig házi őrizetben volt, hivatali gyakorlásától másfél 

évre eltiltották. 

 

Kelemen Hunor: nincs olyan ellenzéki vezér, aki köré egy többséget lehetne 
szervezni 
2018. július 2. – transindex.ro 

A kormány elleni bizalmatlansági indítvány szavazásáról való kivonulás okairól, valamint a 

szállítási miniszter elleni egyszerű indítvány megszavazásáról is beszélt Kelemen Hunor A 

politika belülről című műsor friss kiadásában. 

 

Plágiumügy: Magyari Nándor László elismerte, hogy hibázott 
2018. július 2. – maszol.ro 

A BBTE Magyar Szociológia és Szociális Munka Intézet plénumának hétfői ülésén a 

plágiummal vádolt Magyari Nándor László elismerte, hogy hibázott, elnézést kért ezért – 

számolt be a Maszolnak Veres Valér intézetvezető. További lépéseket nem terveznek az 

egyetemi oktató ellen. 
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https://kronika.ro/szines/hangsulyossa-valik-a-fesztivaljelleg-a-nagybanyai-magyar-napok-idei-kiadasan
http://www.maszol.ro/index.php/belfold/98566-szekely-csaba-a-kisebbsegi-let-pozitivuma-hogy-mi-sokkal-kes-bb-adjuk-fel
http://www.maszol.ro/index.php/belfold/98592-els-fokon-felmentettek-mezei-janos-volt-polgarmestert
http://itthon.transindex.ro/?cikk=27315
http://itthon.transindex.ro/?cikk=27315
http://www.maszol.ro/index.php/tarsadalom/98594-frissitve-plagiumugy-magyari-nandor-laszlo-elismerte-hogy-hibazott
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Kelemen Hunor: maradnak a szerzett jogok 
2018. július 3. – Krónika 

Nem fog visszavonni már megszerzett jogokat a közigazgatási törvénykönyv – jelentette ki a 

Krónikának a szenátusban már megszavazott, a héten a képviselőház plénuma elé kerülő 

jogszabály kapcsán Kelemen Hunor. Az RMDSZ elnöke szerint a kódex elsősorban az 

anyanyelvhasználat terén tisztáz főleg Székelyföldön, de Bihar és Szatmár megyében is 

bírósági eljárások tárgyát képező aspektusokat. A politikus elmondta azt is, a szövetség nem 

támogatja küszöbérték bevezetését a hivatali hatalommal való visszaélés esetén. 

 

Aláírásgyűjtéssel erősítik meg a csángó tanyavilágban: nem akarnak Neamţ 
megyéhez tartozni 
2018. július 3. – Krónika 

Nem kívánnak változtatni a jelenleg a Hargita megyei Gyimesközéplokra szóló 

személyazonossági igazolványukon a háromkútiak, jelezve: nem akarnak „átiratkozni” a 

Neamţ megyei Damukra. A szándékot most aláírásukkal is nyomatékosítják, a 

formanyomtatványokon Háromkút közel 160 lakosának neve szerepel. 

 

Bodrogszerdahelyen bővült az aktív szórakozási lehetőség 
2018. július 02. – Felvidék Ma 

Aktív szórakozásra lehetőséget nyújtó multifunkciós épületrész átadására és megnyitására 

került sor vasárnap este Bodrogszerdahelyen. Az utóbbi években kihasználatlanul álló, 

meglehetősen romos állapotban lévő, egykori tekézőtermet bővítették, újították és 

korszerűsítették. Az átalakítás után huszonöt személy befogadására alkalmas 

rendezvényteremként is hasznosítható multifunkcionális épületrész került kialakításra a helyi 

sportpályán lévő épületben.  A felújított tekepálya mellett kényelmes szórakozást biztosító 

bisztró, ruhatár, mozgássérültek számára is megközelíthető szociális helyiségek és új 

fűtésrendszer került kialakításra. A megnyitón Mento Zoltán polgármester kiemelte, hogy 

munkahelyteremtő és egyben jövedelemtermelő beruházást szeretett volna létrehozni 

Bodrogszerdahely önkormányzata. 

 

Elindult az MNT szerb nyelvi tanfolyama 
2018. július 2. - Pannon RTV 

Elindult a Magyar Nemzeti Tanács három hetes intenzív szerb nyelvi tanfolyama a 

középiskola harmadik osztályát befejező diákok számára. Az ingyenes kurzus a Tanács 

ösztöndíjprogramjának keretein belül valósul meg. Összesen 5 helyszínen folynak az órák. Az 

intenzív tanfolyam lehetőséget biztosít a diákoknak, hogy jobban elsajátítsák a szerb nyelvet. 

A résztvevők szerint a tanfolyamon lehetőségük van olyan témakörök elsajátítására, 

amelyekre az iskolai oktatás alatt nincs lehetőség. 
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http://felvidek.ma/2018/07/bodrogszerdahelyen-bovult-az-aktiv-szorakozasi-lehetoseg/
https://pannonrtv.com/rovatok/tarsadalom/elindult-az-mnt-szerb-nyelvi-tanfolyama
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Ünnepi ülést tartott az adai Községi Képviselő-testület 
2018. július 2. – Pannon RTV 

A díszülésen nyolc díjat osztottak ki azoknak, akik valamilyen területen kiemelkedő 

teljesítményt nyújtottak, illetve sokat tettek az adai közösségért. Az ünnepi ülés zenés 

megnyitója után következett a díjak kiosztása. Pro Urbe-díjban részesült Török Tilla és 

zenekara, helytörténeti jellegű munkájáért Életmű-díjat kapott Baranyi István, Lajkó Tamást 

pedig Juventus Pro Urbe-díjjal tüntették ki. Lajkó a számítástechnika területén nyújtott 

kiemelkedő teljesítményt. 

 

Táncünnep a Tisza mentén 
2018. július 2. – karpatalja.ma 

A Kárpátaljai népzene, néptánc és kézműves tábort immár huszonharmadik alkalommal 

rendezik Tiszapéterfalván. A Hagyományok Háza Hálózat Kárpátalja rendezvénye a XI. 

Kárpátaljai Népzene és Néptánc Találkozóval, valamint a II. Kárpát-medencei 

Táncházzenészek Találkozójával kiegészülve várja az érdeklődőket. A XXIII. Kárpátaljai 

népzene, néptánc és kézműves tábort július 6-14. között rendezik Tiszapéterfalván. 

 

Önellátó nagycsalád projekt a KMNE-nél 
2018. július 2. – karpatalja.ma 

A Magyar Máltai Szeretetszolgálatnak köszönhetően idén is megvalósulhatott a Kárpátaljai 

Magyar Nagycsaládosok Egyesületének (KMNE) Önellátó család elnevezésű programja, 

melynek keretében kisállatokat és terményt, tápot kaptak azon tagcsaládok, akik az eddigi 

évek során nem vettek részt az akcióban. Összesen 148 család jelentkezett a felhívásra, 

közülük hetven részesült támogatásban. 

 

Nemzetközi Duna-nap Kárpátalján 
2018. július 2. – karpatalja.ma 

A Duna Védelmi Egyezmény aláírásának 10. évfordulója alkalmából a Nemzetközi Duna-

védelmi Bizottság kezdeményezésére 2004. június 29-én tizenhárom Duna menti ország 

rendezte meg az első nemzetközi Duna-napot. Az ünnep célja, hogy felhívja a figyelmet a 

naponta használt és sajnálatos módon gyakran kihasznált folyóra. Ezen a napon a Duna 

eredetétől, a Fekete-erdőtől egészen a torkolatáig, a Fekete-tengerig 16 ország számos 

településén megünneplik Európa nagy folyóját. 
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https://pannonrtv.com/rovatok/onkormanyzatok/unnepi-ulest-tartott-az-adai-kozsegi-kepviselo-testulet
http://www.karpatalja.ma/karpatalja/kultura/tancunnep-a-tisza-menten/
http://www.karpatalja.ma/karpatalja/szines/onellato-nagycsalad-projekt-a-kmne-nel/
http://karpataljalap.net/?q=2018/07/02/nemzetkozi-duna-nap-karpataljan
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Magyar zarándoklat Felsőpulyáról 
2018. július 1. – volksgruppen.orf.at 

Felsőpulyán immár hagyomány, hogy július utolsó hetében zarándoklat indul a máriacelli 

kegyhelyre. Július 26-án szerdán hajnalban egy jól összeszokott magyar csapat is útra kel. 

 

Elektronikus sajtó 

 

Határok nélkül 

2018. július 2. – Kossuth Rádió 

 

A héten dönt a közigazgatási törvény elfogadásáról a román képviselőház 

A héten dönt a közigazgatási törvény elfogadásáról a képviselőház, azt követően, hogy a 

szenátus nagy többséggel megszavazta. Egy, az RMDSZ által benyújtott módosítás, kiterjeszti 

az anyanyelv használatot a prefektúrákra. Az RMDSZ nem próbálta meg bevinni a törvénybe 

a nyelvhasználati küszöb csökkentését 15 vagy 10 százalékra - erről Kelelem Hunor, az 

RMDSZ elnöke beszélt a sajtó képviselőinek ma reggel, Kolozsváron.  

 

2019-től újabb négyéves ciklus kezdődik a magyar kormány által támogatott 

vajdasági gazdaságfejlesztésben 

2019-től újabb négyéves ciklus kezdődik a magyar kormány által támogatott vajdasági 

gazdaságfejlesztésben, mely program a délvidéki magyarok szülőföldön maradását hivatott 

szolgálni. A mezőgazdasági és házvásárlási pályázatok mellett turisztikai beruházásokra is 

lehet majd pályázni- mondta Pásztor István, a Vajdasági Magyar Szövetség elnöke azt 

követően, hogy a múlt héten találkozott Orbán Viktor miniszterelnökkel.  

 

Múlt hét végén tartották a Marosvásárhelyiek VI. Világtalálkozóját 

Múlt hét végén tartották a Marosvásárhelyiek VI. Világtalálkozóját. A rendezvényen 

fotókiállítás nyílt a város ismert polgárairól, kerekasztal beszélgetést szerveztek „Vásárhelyi 

sikertörténetek” címmel, de ünnepi gálaműsor és ökumenikus istentisztelet is várta a 

találkozó résztvevőit: az otthoniakat és a távolabbról hazalátogatókat.  

 

Beszámoló a most debütáló  Sebes Körös völgyi Magyar Napokról  

A 6. Marosvásárhelyiek Világtalálkozója után a most debütáló  Sebes Körös völgyi Magyar 

Napokról számolunk be. Bihar megye keleti részében szórványban élő magyarok első 
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http://volksgruppen.orf.at/magyarok/stories/2922134/
https://www.mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth?date=2018-07-02_18-30-00&enddate=2018-07-02_19-10-00&ch=mr1
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rendezvényéről Ionescu Nikolett összeállítását halljuk, melynek első megszólalója Szoboszlai 

Gáspár István mezőtelegdi református lelkész. 

 

A hétvégén rendezték meg a jubileumi 60. Gombaszögi Országos Kulturális 

Ünnepség programsorozata 

A hétvégén rendezték meg a jubileumi 60. Gombaszögi Országos Kulturális Ünnepség 

programsorozata. Ez a CSEMADOK egyik legrégebbi rendezvénye, Országos Dal és 

Táncünnepélyként, 1956-ban indult, majd a 70-es években vált több 10 ezres népünnepéllyé. 

A rendszerváltozás után 3 évig nem szervezték meg a fesztivált. Az idei, a jubileumi 60-

diknak két ikonikus népművészeti műsora volt: A Gombaszögi Táncok és Mint Fát a gyökér 

című válogatás, amire a vártnál kisebb volt az érdeklődés.  

 

Hetedik éve szerveznek anyanyelvi tábort Aradon  általános iskolás diákoknak 

Hetedik éve szerveznek anyanyelvi tábort Aradon  általános iskolás diákoknak. A Csiky 

Gergely Főgimnázium bentlakásában hétfőn kezdődtek a foglalkozások, ahova  a megye olyan 

településeiről érkezett tanulók,  ahol nincs, vagy csak alsó tagozaton van magyar tannyelvű 

oktatás. A vakációjukból egy hetet tartalmasan töltenek el, mert játszva tanulnak, bővítik 

anyanyelvi tudásukat, megtanulják történelmi megnevezéseket, s a népszokásokkal, 

hagyományokkal és a népnyelvvel is ismerkednek. 

 
 


