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Nyomtatott és online sajtó 
 

Több mint 1 millió hitelesített támogató aláírást kapott a Minority SafePack 
2018. július 31. – MTI, origo.hu, hirado.hu, 888.hu, maszol.ru, transindex.hu, Krónika 

Összesen 11 országból 1 millió 128 385 aláírás gyűlt össze a Minority SafePack 

kisebbségvédelmi európai polgári kezdeményezés támogatására, miután az érintett 

tagországok hatóságai hitelesítették az aláírásokat - közölte kedden a Romániai Magyar 

Demokrata Szövetség (RMDSZ). A kezdeményezők eredetileg 1 millió 320 246 aláírást 

nyújtottak be, ebből az Európai Unió 28 tagállamának nemzeti hatóságai 1 millió 128 385-öt 

hagytak jóvá. Azt is igazolták, hogy összesen 11 tagállamban sikerült elérni a a szükséges 

minimális támogatói küszöböt, noha a törvényes előírások szerint csak hét államban lett 

volna kötelező. A tizenegy ország: Románia, Szlovákia, Magyarország, Bulgária, Lettország, 

Spanyolország, Dánia, Horvátország, Szlovénia, Litvánia és Olaszország. 

 
Potápi: az utolsó akadály is elhárult a Minority SafePack elől 
2018. július 31. – MTI, Webrádió, kormany.hu, Magyar Idők, Magyar Szó 

Az utolsó akadály is elhárult a Minority SafePack elnevezésű nemzeti kisebbségvédelmi 

kezdeményezés elől, mivel a hitelesített aláírások száma is meghaladta az egymilliót - 

tájékozatta a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára kedden az MTI-t. 

Potápi Árpád János közleményében felidézte: az Európai Unió (EU) 28 tagállamában 

gyűjtötték az aláírásokat. Az államtitkár óriási sikernek és az európai őshonos nemzeti 

kisebbségek szempontjából történelmi eredménynek nevezte, hogy a hitelesített aláírások 

száma meghaladta az egymilliót. Úgy fogalmazott: az összefogás erejének szimbóluma és 

egyúttal megerősítés a Kárpát-medencei magyarságnak, hogy közös erővel van lehetőség 

hallatni hangjukat, a nemzeti kisebbségek ügyét pedig a legmagasabb európai szintekre 

emelni. A sikerért köszönet illeti a kezdeményezőket: a Európai Nemzetiségek Föderatív 

Unióját (FUEN), a Romániai Magyar Demokrata Szövetséget (RMDSZ), a magyarországi 

aláírásgyűjtést koordináló Rákóczi Szövetséget, valamint az összes anyaországi és külhoni 

magyar szervezetet - tette hozzá.  

 

Sikerágazat lett a nemzetpolitika 
2018. augusztus 1. – Demokrata 

A Kárpát-medencében fiatalok és kevésbé fiatalok ezrei csomagolják össze hátizsákjaikat, 

hogy útra keljenek, és eltöltsenek néhány napot a nyári szabadegyetemek valamelyikén, 

Kishegyesen, Gombaszögön, Felsőszinevéren, vagy a ma már világhírűnek számító 

tusnádfürdői táborban, azaz Tusványoson. Potápi Árpád János nemzetpolitikáért felelős 

államtitkárt e sajátosan magyar nyári csúcsforgalomról kérdeztük. 

(A cikk teljes terjedelmében a Demokrata 2018. augusztus 1-i számában olvasható.) 
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http://webradio.hu/hirek/kulfold/kisebbsegvedelmi-kezdemenyezes-potapi-az-utolso-akadaly-is-elharult-a-minority-safepack-elol


 

 

 

Napi Nemzetpolitikai Sajtószemle – 2018. augusztus 1. 
2 

Klaus Johannis nekiment a kisebbségi nyelvhasználatra vonatkozó 
húszszázalékos küszöbnek 
2018. július 31. – MTI, Krónika, transindex.ro, maszol.ro, Erdély Ma 

A román ellenzéki pártok után Klaus Johannis államfő is előzetes normakontrollra az 

alkotmánybírósághoz küldte vizsgálatra a parlament által a hónap elején megszavazott 

közigazgatási törvénykönyvet. Az elnök kedden ismertetett indoklása szerint 

alkotmányellenes egyrészt az a mód, ahogyan a kódexet a törvényhozás elfogadta, másrészt 

szerinte a jogszabály tartalma is több helyen alaptörvénybe ütközik. Johannis szerint minden 

olyan rendelkezés, amely túlmutat az alaptörvényben rögzített anyanyelv-használati jogon, 

vagy megengedő módon értelmezi azt, alkotmányellenes. Az államelnök egyebek mellett azt 

az előírást kifogásolja, amely kiterjesztené az anyanyelvhasználatot a prefektúra 

intézményére, a közszállítási vállalatokra, víz- és hőszolgáltatókra azokon a településeken, 

ahol valamely kisebbség teszi ki a lakosság legalább 20 százalékát. 

 
Kegyelmet kér a HVIM székelyföldi aktivistáinak Johannistól egy budapesti 
szervezet 
2018. július 31. – MTI, Krónika, maszol.ro 

Az Emberi Méltóság Tanácsának (EMT) elnöke arra hívja fel Klaus Johannis román államfőt, 

hogy adjon kegyelmet Beke István és Szőcs Zoltán elítélt székelyföldi fiataloknak. Lomnici 

Zoltán egy keddi budapesti sajtótájékoztatón azt mondta, akár egy évig is eltarthat, amíg 

elbírálják a kérelmüket az Emberi Jogok Európai Bíróságán. Úgy fogalmazott, hogy erősen 

megkérdőjelezhető ítélet született. Közölte: Bajkai István fideszes országgyűlési képviselővel 

együtt megígérte a hozzátartozóknak, felhívják a nemzetközi közvélemény figyelmét is a 

„megalapozatlan” döntésre, amelynek valódi célja szerintük az Erdélyben élő magyarok 

megfélemlítése. Másrészt jogi eszközöket is igénybe vesznek a két fiatal védelmére. Kiemelte, 

a döntés értelmében az érintettek a román alkotmányos rend erőszakos megváltoztatására 

irányuló kísérletet tettek, miközben csupán pirotechnikai eszközökkel foglalkoztak. 

 

Băsescu örülne, ha nemcsak rendszámtáblák, hanem a székely zászló miatt is 
vizsgálódnának 
2018. július 31. – maszol.ro, transindex.ro 

Traian Băsescu volt államfő bírálta a Szociáldemokrata Párt (PSD) ellenes rendszámtáblával 

közlekedő férfi elleni fellépést és azt mondta: örülne, ha a rendőrség akkor is bűnügyi 

kivizsgálást indítana, amikor egyes megyékben a nemzeti lobogó helyett a székely zászlót 

tűzik ki. „Nemrég, a nemzeti himnusz napján Székelyföldön a román zászló mellé 

gyászlobogót tűztek ki. Ugyancsak Székelyföldön, a megyei és helyi tanácsokra, a 

polgármesterek gyakran a román zászló helyett a székely zászlót tűzik ki. Semmi sem 

történik. Sem a rendőrség, sem az ügyészség nem tesz semmit, nem tartanak 

sajtóértekezleteket” – írta hétfő esti Facebook-bejegyzésében Băsescu. 
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https://kronika.ro/belfold/klaus-johannis-nekiment-a-kisebbsegi-nyelvhasznalatra-vonatkozo-husz-szazalekos-kuszobnek
https://kronika.ro/belfold/klaus-johannis-nekiment-a-kisebbsegi-nyelvhasznalatra-vonatkozo-husz-szazalekos-kuszobnek
https://kronika.ro/kulfold/kegyelmet-ker-a-hvim-szekelyfoldi-aktivistainak-johannistol-egy-budapesti-szervezet
https://kronika.ro/kulfold/kegyelmet-ker-a-hvim-szekelyfoldi-aktivistainak-johannistol-egy-budapesti-szervezet
https://kronika.ro/kulfold/kegyelmet-ker-a-hvim-szekelyfoldi-aktivistainak-johannistol-egy-budapesti-szervezet
http://www.maszol.ro/index.php/belfold/99942-b-sescu-orulne-ha-nemcsak-rendszamtablak-hanem-a-szekely-zaszlo-miatt-is-vizsgalodnanak
http://www.maszol.ro/index.php/belfold/99942-b-sescu-orulne-ha-nemcsak-rendszamtablak-hanem-a-szekely-zaszlo-miatt-is-vizsgalodnanak
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Megbírságolták a székelyföldi fiatalokat diszkrimináló temesvári kórházat 
2018. július 31. – Krónika, transindex.ro, hirado.hu, maszol.ro, szekelyhon.ro 

Pénzbírságot szabott ki az Országos Diszkriminációellenes Tanács és megállapította, hogy 

hátrányos megkülönböztetés történt a temesvári Pius Brînzeu Megyei Sürgősségi Kórházban 

a három kézdivásárhelyi sportoló esetében. A Mikó Imre Jogvédelmi Szolgálat keddi 

közleményében arról tájékoztat, hogy a diszkriminációellenes tanács július eleji döntése 

értelmében 2000 lejre bírságolta az egészségügyi intézményt, az ügyben érintett orvosnőt 

figyelmeztetésben részesítette, a kórházat pedig felszólította, hogy léptessék életbe a 

2003/43-as törvény vonatkozó előírásait. 

 
„Politikai terrorizmus és etnikai hazudozás” 
2018. július 31. – Bihari Napló, Erdély Ma 

Összegezte a Váradon és a Megyei Tanács körül az úgynevezett Ady-ügyben kialakult 

helyzetet és annak hátterét az EMNP megyei vezetője. Csomortányi István szerint 

„nemzetiségi kérdést akar kreálni az RMDSZ a pénzről és hatalomról szóló háborúból”. 

 

Templom-alapkőletétel a bözödújfalusi tóban 
2018. augusztus 1. – Krónika, szekelyhon.ro 

Bár még nincs meg a teljes kivitelezéshez szükséges összeg, szombaton elhelyezik az 

Összetartozás templomának alapkövét a kitelepítettek hagyományos találkozóján 

Bözödújfaluban. Szeptemberben kezdődhet az építkezés a falurombolás jelképévé vált tóban. 

Az adománygyűjtés folytatódik: a kezdeményezők tudják, hogy számos ember áll majd 

melléjük, és együtt, összefogással megakadályozzák Bözödújfalu feledésbe merülését. 

 
Nem adta fel a küzdelmet Miklósvár grófja 
2018. augusztus 1. – Krónika 

Kálnoky Tibor gróf szerint nem igazán érthető, hogy a magánkézben lévő műemlékek miért 

nem kapnak támogatást európai uniós pénzekből, hiszen magánszemélyeknek különösen 

nehéz fenntartani egy műemlék épületet, hát még felújítani. A miklósvári kastély tulajdonosa 

1989 után tért vissza Erdélybe a nyugat-európai emigrációból. Mára sikerült visszaszereznie 

ősei birtokainak jó részét. 

 

Tusványos a szenvedélyünk 
2018. augusztus 1. – Demokrata 

Közel harmincéves múltra tekint vissza a Bálványosi Nyári Szabadegyetem, amelyre a Kárpát-

medence számos pontjáról érkeznek az érdeklődők. Az időjárás idén nem volt kegyes a 

rendezvényhez, de a tartalmas programok kárpótolták a résztvevőket.  

(A cikk teljes terjedelmében a Demokrata 2018. augusztus 1-i számában olvasható.) 
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https://kronika.ro/erdelyi-hirek/megbirsagoltak-a-szekelyfoldi-diakokat-diszkriminalo-temesvari-korhazat
https://kronika.ro/erdelyi-hirek/megbirsagoltak-a-szekelyfoldi-diakokat-diszkriminalo-temesvari-korhazat
http://www.erdon.ro/politikai-terrorizmus-es-etnikai-hazudozas/3937195
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Csáky Pál: Nem indulok a köztársasági elnöki posztért 
2018. július 31. – Ma7.sk, Új Szó 

Csáky Pál a TABLET.TV-ben azt nyilatkozta, hogy bár az MKP előzetes bejelentése alapján, 

miszerint a Csáky Pál, Menyhárt József, Miklós László és Őry Péter négyesből választ majd 

elnökjelöltet, ő mégsem indul ezen a megmérettetésen. Ugyanakkor hajlandó az MKP európai 

parlamenti választási listáját vezetni. Véleménye szerint az MKP-nak alternatívát kell 

nyújtania a választóinak, hogy részt tudjanak venni a köztársaságielnök-választáson. 

Másrészt tudatosítani kell, hogy az MKP jelöltjének minimális az esélye a sikerre, és 

valószínűleg kisebb küzdelem alakul majd ki Bugár Béla és az MKP jelöltje között, amit nem 

tart megfelelőnek, de hát legyen. A választás arról fog szólni, hogy az egyiknek lesz hét 

százaléka, a másiknak meg öt, vagy fordítva, ami tükrözni fogja a Most-Híd és az MKP 

hosszantartó szembenállását, és azt, hogy a másik párt jelöltje nem elfogadható a 

törzsválasztók számára.  

 

Bukovszky a kisebbségi nyelvhasználati törvény betartására szólította fel az 
energiatársaságokat 
2018. július 31. – bumm.sk 

A kisebbségügyi kormánybiztos felszólította az energiaszolgáltató társaságokat a kisebbségi 

nyelvhasználatról szóló törvény betartására. Bukovszky László kisebbségügyi kormánybiztos 

írásban szólította fel a legnagyobb energiaszolgáltató társaságokat a 

kisebbségi nyelvhasználatról szóló törvény betartására. „Ennek oka, hogy azok a törvényből 

adódó kötelességüket hosszú ideje figyelmen kívül hagyják” - olvasható a 

sajtóközleményben. Ezzel kapcsolatban arra emlékeztetett, hogy azokban a városokban és 

falvakban, amelyekben a kisebbségek számaránya eléri a 20 százalékot, a közterületen lévő, 

életveszélyre, illetve az egészség veszélyeztetésére figyelmeztető feliratokat - az államnyelv 

mellett - a kisebbség nyelvén is fel kell tüntetni.  

 
Kassán is lesz magyar református óvoda 
2018. július 31. – Felvidék Ma 

A Kassai Református Egyházközség is bekapcsolódott a Kárpát-medencei bölcsőde- és 

óvodafejlesztési programba, amelynek keretében a közeljövőben egy két tantermes, magyar 

nevelési nyelvű óvodát terveznek nyitni a belvárosban. „Amikor megtudtuk, hogy a magyar 

kormány a Felvidéken is támogatja a magyar református bölcsődék és óvodák alapítását, a 

presbitérium tagjaival megtárgyaltuk ezt a lehetőséget, de személyesen is találkoztunk az 

Egyetemes Egyház vezetésének néhány tagjával, hogy közösen gondolkodjunk el erről a 

projektről” – mondta Orémus Zoltán esperes, a kassai gyülekezet lelkipásztora az 

óvodaalapítás kezdeteiről. 
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https://ma7.sk/kozelet/aktualis/csaky-pal-nem-indulok-a-koztarsasagi-elnoki-posztert
http://www.bumm.sk/belfold/2018/07/31/bukovszky-a-kisebbsegi-nyelvhasznalati-torveny-betartasara-szolitotta-fel-az-energiatarsasagokat
http://www.bumm.sk/belfold/2018/07/31/bukovszky-a-kisebbsegi-nyelvhasznalati-torveny-betartasara-szolitotta-fel-az-energiatarsasagokat
http://felvidek.ma/2018/07/kassan-is-lesz-magyar-reformatus-ovoda/
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Vajdaság kincsei a középiskolások szemszögéből 
2018. július 31. – Magyar Szó 

A TIT Kossuth Klub Egyesület tavaly a Nemzeti Tehetség Program támogatásával hozta létre 

a Yourbanist geolokációs mobilapplikáció-fejlesztő platformot, ennek keretében működtetik 

az alternatív turisztikai célú Budapest Science City alrendszert, amelynek útvonalát 20 

országból érkezett 100 tehetséges középiskolás diák tesztelt, és fejlesztési dokumentációt 

készítettek róla. A Yourbanist platform sikere arra motiválta a fejlesztőcsoportot, hogy a 

budapesti geolokációs alkalmazások körét kiterjessze a határon túli magyarlakta régiókra. 

Ennek eredményeképpen az idén első alkalommal szervezték meg Vajdaságban a Határtalan 

Tehetség Tábort, az újvidéki Petőfi Sándor MMK, valamint a zentai Vajdasági Magyar 

Művelődési Intézet támogatásával. 

 

A KMKSZ-frakció volt az egyik legaktívabb 
2018. július 31. – Kárpátalja 

Csütörtökön, július 26-án megtartották a Kárpátaljai Megyei Tanács tizenkettedik 

ülésszakának első plenáris ülését. A képviselők hagyományosan egyperces néma főhajtással 

adóztak az ország keleti részében elesettek emlékének. Ukrajna himnuszának eléneklése után 

Mihajlo Rivisz, a tanács elnöke felköszöntötte az elmúlt időszakban születésnapjukat ünneplő 

képviselőket, a négy jubiláló – Turisz Ingrid, Ivan Kurah, Irina Macepura és Ivan Szavko – 

pedig oklevelet, karórát és virágcsokrot kapott. 

 

Harmadik alkalommal szerveztek barackfesztivált Benében 
2018. július 31. – karpatalja.ma 

A beregszászi járási Bene méltán híres Kárpátalja-szerte a községben termesztett barackról és 

a gyümölcs felhasználásával készült termékeiről. Július 29-én harmadik alkalommal került 

megrendezésre a Benei Barackfesztivál a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség (KMKSZ) 

Benei Alapszervezetének és Bene Község Önkormányzatának közös szervezésében, a KMKSZ 

Beregszászi Középszintű Szervezetének (BKSZ) támogatásával. 

 

Együvé tartozásunk egyik legújabb jelképe 
2018. július 31. – Kárpátalja 

Nemzeti összetartozásunk egyik legújabb szimbóluma a Magyarok Kenyere jótékonysági 

akció, melyből tavaly kisarjadt a Testvérek Kenyere program, mely utóbbi során a különböző 

országokban fekvő magyar testvértelepülések búzáját öntik össze, ami Nevetlenfaluban is – 

immár második alkalommal – az idén is megtörtént, július 28-án. 
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https://www.magyarszo.rs/hu/3744/kozelet_riport/187277/Vajdas%C3%A1g-kincsei-a-k%C3%B6z%C3%A9piskol%C3%A1sok-szemsz%C3%B6g%C3%A9b%C5%91l.htm
http://karpataljalap.net/?q=2018/07/31/kmksz-frakcio-volt-az-egyik-legaktivabb
http://www.karpatalja.ma/karpatalja/kultura/harmadik-alkalommal-szerveztek-barackfesztivalt-beneben/
http://karpataljalap.net/?q=2018/07/31/egyuve-tartozasunk-egyik-legujabb-jelkepe
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Elektronikus sajtó 

 

 

Határok nélkül 

2018. július 31. – Kossuth Rádió 

 

Cseke Attila szenátor a romániai közigazgatási törvény módosításáról 

A román parlament nemrégiben módosította az 1968-ban elfogadott 2-es számú törvényt, 

amely a közigazgatásra, a megyék megszervezésére vonatkozott. A most módosított 

jogszabályba, az RMDSZ javaslatára, egy olyan cikkely is bekerült, amely megtiltaná, hogy a 

megyék, illetve a települések közigazgatási határainak jövőbeni esetleges módosításakor 

megváltoztassák az adott közigazgatási egység etnikai arányait. A törvénytervezet ellen 

tegnap alkotmányossági óvást nyújtott be a román államelnök. Cseke Attila szenátor, a 

módosító javaslat beterjesztője nyilatkozott Erdei Edit Zsuzsannának.  

 

Orbán Viktor tusványosi beszédével foglalkozik az egyik belgrádi napilap 

Orbán Viktor tusványosi beszédével foglalkozik mai számában az egyik belgrádi napilap. 

Méltatják az Orbán kormány gazdasági eredményeit, s kiemelik, hogy a V4-ek Szerbiával és 

Romániával való kibővítése felzárkózást jelenthetne a balkáni államnak. Németh Ernő 

lapszemléje következik.  

 

Református családi nap Tiszapéterfalván 

Lelki megújulásra van szükség akkor, amikor a kárpátaljai magyarság történetének egyik 

legnehezebb időszakát éli, mondta a Kárpátaljai Református Egyház püspöke a 

Tiszapéterfalván rendezett református családi napon, Kárpátalja legnagyobb, tömegeket 

megmozgató rendezvényén, amelyen mintegy 5000-en vettek részt. A református egyház 

líceumokat, gyermekotthonokat, ingyen konyhákat, öregek otthonát, szenvedélybetegeket 

mentő missziót, ifjúsági központokat tart fenn megye szerte. Emellett különös hangsúlyt 

fektetnek az ukrajnai válsághelyzet miatt elszegényedett családok támogatására is. 

 

Emlékünnepség az aracsi Pusztatemplomnál 

A tordai Aracs Hagyományápoló Egyesület huszadszor szervezett emlékünnepséget az aracsi 

Pusztatemplomnál. Elsőként szentmisét szolgáltattak, majd ünnepi köszöntők hangzottak el. 

Közösen elénekelték a himnuszt, végül alkalmi műsor is volt - mindezt hangos 

https://www.mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth?date=2018-07-31_18-30-00&enddate=2018-07-31_19-10-00&ch=mr1
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madárcsicsergés kísérte, ugyanis a pusztatemplom romos falait egész éven át a madarak 

uralják.  

 

Ünnepi megemlékezés Petőfi szobránál Székelykeresztúron 

A mai nap, július 31-e, Petőfi Sándor halálának napja. A fehéregyházi emlékműnél, 

Székelykeresztúron a költő szobránál ünnepi megemlékezéseket tatottak, és megkezdődött a 

Petőfi Hét is a keresztúri kegyeleti i helyen, a Gyárfás kúria udvarán, ahol csonkjaiban még áll 

az öreg körtefa, Petőfi utolsó versének tanúja.  

 

Kolozsi Magyar Napok 

A következő összeállítás azt példázza, hogyan lehet a színes nyári forgatagokat, fesztiválokat, 

falunapokat még színesebbé tenni. A főszereplő egy 1070-es magyar gyártmányú cséplőgép, 

amely 1942- ben, a budapesti Magyar Királyi Állami Gépgyárban készült, és amellyel az V. 

Kolozsi Magyar Napokon bemutatták, hogyan zajlott régen a mezőgazdasági munka.  

 

Negyedik alkalommal rendezték meg a hétvégén a Kisperegi Néptánctalálkozót 

Negyedik alkalommal rendezték meg a hétvégén a Kisperegi Néptánctalálkozót, egybekötve a 

falunappal. A rendezvényen részt vett az Arad megyei magyar népi együttesek zöme, miként a 

magyarországi testvértelepülések képviselői is. Az ünnepi istentisztelet után zenés kísérettel 

vonultak fel a néptáncegyüttesek a falu központjában, ahol Pataky Lehel Zsolt beszélgetett a 

résztvevőkkel, elsőként Kovács Imre polgármesterrel. 

 

 


