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Nyomtatott és online sajtó 
 

 

Szili Katalin: a trianoni békediktátumra mindig emlékezni kell 
2020. július 20. – MTI, Hír Tv, Magyar Hírlap, Mandiner, Demokrata, hirado.hu, Magyar 

Nemzet 

Megnyílt a Rákóczi Szövetség Kárpát-medencei Pedagógus Tábora a Borsod-Abaúj-Zemplén 

megyei Sátoraljaújhelyen hétfőn. A rendezvényen Szili Katalin, a Kárpát-medencei 

autonómiatörekvések egyeztetéséért felelős miniszterelnöki megbízott az MTI-hez eljuttatott 

hangfájl szerint azt mondta: 2020 a nemzeti összetartozás éve, és a száz évvel ezelőtti 

trianoni békediktátumra mindig emlékezni kell. Kitért az idei koronavírus járványra is, úgy 

fogalmazott: "mi mindenkor megmaradunk". Szólt arról is, hogy a Kárpát-medencében és a 

diaszpórában élő magyarság "együtt van", egy nemzethez tartozónak érzi magát, és valósággá 

vált, amit az alaptörvény megfogalmazott, hogy "felelősséget viselünk egymásért". 

 

Minority Lives Matter – nemzetközi sztár az Írdalá.hu kampányában 
2020. július 21. – Borsodi Attila – Magyar Nemzet  

Újra nagy számban csatlakoznak a támogatók a székelyek szombaton újraindult 

aláírásgyűjtéséhez. A petíció kampánynyitójára Budapestre érkezett a székely származású 

Bölöni László, a világhírű volt labdarúgóval és edzővel reklámszpot készülhet. Több mint 

ötszázan csatlakoztak lapzártáig a székelyek újraindult aláírásgyűjtéséhez, a petíciót több 

hónapos szünet után szombat óta lehet ismét támogatni. Pesty László kampányfőnök a 

Magyar Nemzetnek elmondta: az indulás nagyon biztató, hiszen ekkora érdeklődés 

kifejezetten erősnek számít az első napokban. 

 

Levélben fordult a KMKSZ elnöke Szijjártó Péterhez a határátkelés könnyítése 

ügyében 
2020. július 20. – karpat.in.ua, Kárpátalja 

Brenzovics László, a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség (KMKSZ) elnöke levélben 

fordult Szijjártó Péterhez, Magyarország külgazdasági és külügyminiszteréhez a határátkelés 

megkönnyítésének ügyében. „Az amúgy is nehéz helyzetben lévő kárpátaljai magyarok 

anyaországi kapcsolattartásának elősegítése érdekében kérjük Külügyminiszter Urat, hogy 

minden eszközzel segítse elő a határok átjárhatóságának javítását” – írta Brenzovics László. 
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https://hirtv.hu/ahirtvhirei/szili-katalin-a-trianoni-bekediktatumra-mindig-emlekezni-kell-2505442
https://magyarnemzet.hu/belfold/irdala-hu-nemzetkozi-sztar-erositi-a-kampanyt-8401431/
https://karpataljalap.net/2020/07/20/levelben-fordult-kmksz-elnoke-szijjarto-peterhez-hataratkeles-konnyitese-ugyeben
https://karpataljalap.net/2020/07/20/levelben-fordult-kmksz-elnoke-szijjarto-peterhez-hataratkeles-konnyitese-ugyeben
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A jelenleginél több erdélyi megyében célozza meg a tanácselnöki széket az 

RMDSZ 
2020. július 20. – Krónika 

Minden olyan erdélyi megyében indít megyei tanácselnökjelöltet az RMDSZ, ahol jelenleg is a 

szövetség képviselője áll a megye élén, de máshol is próbálkoznak – mondta el a Krónikának 

Horváth Anna, az RMDSZ önkormányzatokért felelős ügyvezető alelnöke. Így Hargita, 

Kovászna, Maros, Szatmár és Bihar megyében is lesz saját jelöltje a szövetségnek a megyei 

önkormányzat élére, ahova idén ismét közvetlen módon választják az elöljárót, azaz a 

választók nem listára, hanem személyre szavaznak. Az említett öt, nagy számban magyarok 

által lakott megye mellett még Szilágy és Kolozs megyében lesz saját elnökjelöltje a 

szövetségnek, illetve még folynak az egyeztetések arról, hogy Brassó megyében is 

próbálkozzanak a jelöltállítással, tájékoztatott Horváth Anna. 

 

Két fronton is labdába rúg a Néppárt Nagyváradon 
2020. július 20. – Krónika 

Nagyváradi polgármesterjelöltet és Bihar megyei tanácselnökjelöltet is indít a Néppárt – 

jelentették be hétfőn Nagyváradon. Zatykó Gyula jelenlegi polgármesteri tanácsost indítja a 

nagyváradi polgármesteri székért az Erdélyi Magyar Néppárt (EMNP), míg a megyei 

tanácselnöki tisztségre Szilágyi Zsolt pályázik a szeptemberi önkormányzati választásokon – 

jelentette be Csomortányi István pártelnök és a Néppárt váradi elöljárói hétfőn. Elmondták, a 

jelöltek számára hétfőtől kezdődően gyűjtik a támogató aláírásokat. A gyűjtési időszak július 

20-tól augusztus 18-ig tart, külön listára gyűjtik a szignókat a váradi polgármesterjelölt és 

önkormányzati képviselőjelöltek számára, és külön a megyei önkormányzati képviselőjelöltek 

és a tanácselnökjelölt számára. 

 

Megkoronázott helyreállítás: visszakerült a címer a váradi püspöki palotára 
2020. július 20. – Krónika 

Visszakerült a nagyváradi római katolikus püspöki palota főhomlokzatára az építtető 

Patachich Ádám püspök címere, amely a hagyománynak megfelelően díszítette az 1762 és 

1776 között épült barokk épületegyüttest. A címert Fekete Tibor szobrász készítette el római 

cementből László Attila restaurátor közreműködésével. 

 

Patthelyzet Hargita megyében: a Szövetségi Elnökség dönti el a héten, hogy ki 

legyen a megyei tanácselnök-jelölt  
2020. július 20. – transindex.ro, maszol.ro 

Csíksomlyón a Jakab Antal Tanulmányi Házban gyűlt össze péntek délután az RMDSZ 

Hargita Megyei Egyeztető Tanácsa (HET). Órákon át tárgyaltak, ám nem jutottak dűlőre, 

ezért a három térség – Csík, Gyergyó és Udvarhely – területi RMDSZ-elnökei, Borboly Csaba, 

Barti Tihamér és Biró Barna Botond szombaton, sőt vasárnap is folytatták a tárgyalásokat, 

azonban nem sikerült érvényes eredményt kiharcolni egyik jelölt számára sem. Annak 
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https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/nyolc-erdelyi-megyeben-is-sajat-tanacselnokjeloltet-allitana-az-rmdszhttps:/kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/nyolc-erdelyi-megyeben-is-sajat-tanacselnokjeloltet-allitana-az-rmdsz
https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/nyolc-erdelyi-megyeben-is-sajat-tanacselnokjeloltet-allitana-az-rmdszhttps:/kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/nyolc-erdelyi-megyeben-is-sajat-tanacselnokjeloltet-allitana-az-rmdsz
https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/ket-fronton-is-labdaba-rugna-a-neppart-nagyvaradon-n
https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/megkoronazott-helyreallitas-visszakerult-a-cimer-a-varadi-puspoki-palotara
https://itthon.transindex.ro/?cikk=28507&patthelyzet_hargita_megyeben_a_szovetsegi_elnokseg_donti_el_a_heten_hogy_ki_legyen_a_megyei_tanacselnokjelolt
https://itthon.transindex.ro/?cikk=28507&patthelyzet_hargita_megyeben_a_szovetsegi_elnokseg_donti_el_a_heten_hogy_ki_legyen_a_megyei_tanacselnokjelolt
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ellenére, hogy mindenki azt szerette volna, ha helyben dől el a vita és nem a székely megyén 

kívül, az érvénytelen tárgyalások miatt a Szövetségi Elnökség fog dönteni arról, hogy mi 

legyen. Borboly Csaba jelenlegi elnöknek a negyedik mandátuma volna ez, ha minden 

összejön. Ha pedig Barti Tihamér jelenlegi alelnökre esik a választás, akkor a gyergyóiak 

fellélegezhetnek: megtörik a több évtizede tartó mellőzése a gyergyószéki szervezetnek.  

 

Rábólintott a kormány a sepsiszentgyörgyi terelőútra  
2020. július 20. – maszol.ro, Erdély Ma 

„A nehezén már túl vagyunk” – állapította meg Antal Árpád Sepsiszentgyörgy polgármestere 

annak kapcsán, hogy a kormány elfogadta a sepsiszentgyörgyi terelőút műszaki és gazdasági 

mutatóit. Ennek értelmében a terelőút 11,5 km hosszú, a munkálatok összértéke 355 millió 

lej. „Minden nap közelebb kerülünk egy újabb nagy tervünk megvalósításához, amely egy 

fejlettebb és élhetőbb város kialakításához járul hozzá” - nyilatkozta a sepsiszentgyörgyi 

polgármester.  

 

Érvénytelenítették az úzvölgyi élőlánc miatt Borbolyra kirótt bírságot 
2020. július 20. – szekelyhon.ro 

A Csíkszeredai Bíróság első fokon érvénytelenítette azt a 3000 lej értékű pénzbírságról szóló 

jegyzőkönyvet, amelyet a csendőrség állított ki Borboly Csabára, Hargita Megye Tanácsa 

elnökére az úzvölgyi katonai temetőnél tavaly június 6-án szervezett élőlánc kapcsán.  

 

Erdélyi magyar lelkészek a megváltozott gyülekezeti életről 
2020. július 21. – Krónika 

A járványhelyzet miatt növekszik a félelem, a bizonytalanság a közösségekben, a lelki 

vezetőkre pedig óriási feladat hárul, hogy csillapítsák az egyre erősödő aggodalmakat. A 

Krónikának nyilatkozó katolikus, unitárius, református lelkész úgy látja, a gyülekezeti élet 

alapjaiban megváltozott, a hívek közül sokan nehezen birkóznak meg az egzisztenciális 

szorongással, és szép számban akadnak olyanok is, akik elhiszik az álhíreket. „A félelem nagy 

úr – és nemhiába központi gondolata a keresztény örömüzenetnek, hogy csak a teljes szeretet 

tudja kiűzni a félelmet. A félelem a tömeghisztéria tápanyaga, és mint a történelem során oly 

sokszor megtapasztaltuk, amikor az emberek félnek, akkor hajlamosabbak rálépni a 

tömeghisztéria útjára” – állapította meg az egyik lelki vezető.   

 

Igazgatókon múlik a nyelvhasználat 
2020. július 21. – Krónika 

Esetleges, többnyire az intézményvezetők hozzáállásán múlik a kétnyelvű tájékoztatás 

Nagyváradon. Míg a helyi közlekedési vállalat a Facebookon is kommunikál magyarul, az 

akvaparkban egyetlen többnyelvű feliratot sem látni. 
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https://www.maszol.ro/index.php/gazdasag/129785-rabolintott-a-kormany-a-sepsiszentgyorgyi-terel-utra
https://szekelyhon.ro/aktualis/ervenytelenitettek-az-uzvolgyi-elolanc-miatt-borbolyra-kirott-birsagot
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A pártok az együttműködésben látják a jövőt 
2020. július 20. – Ma7.sk, Új Szó 

A szlovákiai magyar pártok képviselői készek tárgyalni az esetleges együttműködésről. A 

pártelnökök – Mózes Szabolcs (Összefogás), Sólymos László (Most-Híd), Simon Zsolt 

(Magyar Fórum) – abban is egyetértenek, hogy a hangjuk hiányzik a parlamentből. „A 

széttöredezettség árt a magyar közösségnek, ezért úgy véljük, hogy már nem elegendő a 

pártok közötti együttműködés, hanem egy erős mozgalomra vagy pártra van szükségünk, 

amely egységes lesz, ugyanakkor tükrözni fogja a magyar közösség sokszínűségét is, vagyis 

integrálni fogja a konzervatívokat és a liberálisokat” – fejtette ki a TASR megkeresésére 

Mózes. 

 

Bukovszky: „Elvárom, hogy mindenki az elvégzett munkám alapján minősítsen” 
2020. július 20. – Felvidék Ma 

Közel tíz éve foglalkozik a szlovák kormányhivatalban a kisebbségek ügyeivel, 2016 óta 

kormánybiztosi szinten. A Most-Híd párt utolsó mohikánjaként az új kormány 

miniszterelnöke továbbra is számít a munkájára. Bukovszky László kormánybiztossal 

beszélgettünk a kisebbségi törvény jelenlegi helyzetéről, a közelgő népszámlálásról, a nagy 

port kavart Falathová-ügyről, és arról, hogy a szlovákiai magyarok jog- és 

jogérvényesítésének tudata elképesztő alacsony szinten van. 

 

Berényi: „Az együttműködés érdekében mindenkinek vissza kell vennie politikai 

identitásából” 
2020. július 20. – Új Szó 

Berényi Józsefet, akit az MKP hétvégi kongresszusán a párt általános alelnökévé választottak, 

többek közt arról kérdeztük, mi lesz a feladata, illetve hogyan látja a magyar politikai 

szereplők együttműködésének lehetőségét. 

 
Vučić ma Dačićtyal és Markovićtyal tárgyalt a kormányalakításról 
2020. július 20. – Vajdaság Ma 

Aleksandar Vučić szerb elnök ma a kormányalakítási tárgyalások keretében a Szerbiai 

Szocialista Párt (SPS) és az Egységes Szerbia (JS) választási listájának képviselőivel tárgyalt. 

Ivica Dačić és Dragan Marković Palma valamivel kilenc óra előtt érkeztek meg az elnöki 

hivatal épületébe. 

 

Egyre súlyosabb a helyzet Szabadkán 
2020. július 20. – Pannon RTV 

A koronavírussal fertőzöttek száma napról-napra nő. A járvány a gerontológiai központot is 

érinti. A Szabadkai Közegészségügyi Intézet jelentése szerint a járvány kezdete óta a 
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https://ma7.sk/aktualis/a-partok-az-egyuttmukodesben-latjak-a-jovot
https://felvidek.ma/2020/07/bukovszky-elvarom-hogy-mindenki-az-elvegzett-munkam-alapjan-minositsen/
https://ujszo.com/kozelet/berenyi-az-egyuttmukodes-erdekeben-mindenkinek-vissza-kell-vennie-politikai-identitasabol
https://ujszo.com/kozelet/berenyi-az-egyuttmukodes-erdekeben-mindenkinek-vissza-kell-vennie-politikai-identitasabol
https://www.vajma.info/cikk/szerbia/28669/Vucic-ma-Dacictyal-es-Markovictyal-targyalt-a-kormanyalakitasrol.html
https://pannonrtv.com/rovatok/onkormanyzatok/egyre-sulyosabb-helyzet-szabadkan
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Szabadkai Önkormányzat területén összesen 173 személy fertőződött meg a koronavírussal, 

Topolyán 50-en, míg Kishegyes területén 5-en betegedtek meg. 

 

Illés-napi misét tartottak Temerinben 
2020. július 20. – Pannon RTV, Magyar Szó 

A keresztúti ájtatosságot az interneten lehetett követni. 

A település fogadott ünnepén minden egyéb kulturális program - a vírushelyzetre való 

tekintettel - elmaradt. A keresztúti ájtatosságot ugyan megtartották, de korlátozott részvétel 

mellett, az érdeklődők csak az interneten követhették az eseményt. 

  
A Rákóczi-szabadságharc első győztes csatájára emlékeztek Tiszaújlakon és a 

Bovcár-forráskútnál  
2020. július 20. – Kárpátalja 

A járványhelyzet miatt szűk körben emlékezett meg a kárpátaljai magyarság július 19-én 

Tiszaújlakon a Rákóczi-szabadságharc első győztes csatájáról. Az ünnepség keretében együtt 

koszorúztak a kárpátaljai társadalmi szervezetek képviselői. A rendezvény elején Molnár 

László, a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség (KMKSZ) kulturális titkára köszöntötte az 

egybegyűlteket, aki röviden beszélt a Rákóczi-szabadságharcról, valamint a Turul-emlékmű 

1989-es visszaállításának történetéről, mely idő óta minden évben itt szervezi meg a KMKSZ 

a vidék magyar közösségének legnagyobb eseményét.  

 

Akik gondolnak az elfelejtett gyermekekre  
2020. július 20. – karpatalja.ma 

Először ítéltek oda határon túli magyar aktivistának Jószolgálat-díjat. A szociális területen 

segítők szolgálatát elismerő kezdeményezés idén bővült a külhoni kategóriával. Elsőként 

Sipos József tiszaújlaki és tiszakeresztúri református lelkipásztor, a Kárpátaljai „Elfelejtett” 

Gyermekek Segítése (KEGYES) civil szervezet koordinátora, a Kárpátaljai Református 

Ifjúsági Szervezet (KRISZ) elnöke kapta meg az elismerést. A lelkész több éve végzi 

elhivatottan szolgálatát a kárpátaljai elfelejtett gyermekekért, tevékenységére 

Magyarországon is felfigyeltek. 

 

 

 

 

 

 
  

 
 

K
á

rp
á

ta
lj

a
 

V
a

jd
a

sá
g

 

https://pannonrtv.com/rovatok/onkormanyzatok/illes-napi-miset-tartottak-temerinben
https://karpataljalap.net/2020/07/20/rakoczi-szabadsagharc-elso-gyoztes-csatajara-emlekeztek-tiszaujlakon-es-bocar-kutnal
https://karpataljalap.net/2020/07/20/rakoczi-szabadsagharc-elso-gyoztes-csatajara-emlekeztek-tiszaujlakon-es-bocar-kutnal
http://www.karpatalja.ma/karpatalja/hitelet/akik-gondolnak-az-elfelejtett-gyermekekre/
http://www.karpatalja.ma/karpatalja/hitelet/akik-gondolnak-az-elfelejtett-gyermekekre/
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Elektronikus sajtó 

 

Határok nélkül 

2020. július 20. – Kossuth Rádió  

 

Új elnöke, 5 helyett három alelnöke és egy karcsúbb, 13 tagú elnöksége van a Magyar 

Közösség Pártjának. A legnagyobb felvidéki magyar párt a hétvégén a Lévai járásban fekvő 

Farnad községben tartotta tisztújító közgyűlését. Az összeállításában először az új elnök, 

Forró Krisztián beszélt. 

 

November 7-ig lehet aláírással támogatni a Székely Nemzeti Tanács Nemzeti régiók 

védelmében indított polgári kezdeményezését az Európai Unió minden tagállamában. Az 

írdalá.hu csapata tavasszal óriási hajrával segítette az egymillió aláírást összegyűjteni, sőt ezt 

pár ezerrel túl is szárnyalták. Akkor leginkább itthon népszerűsítették a polgári 

kezdeményezést, most azonban kilépnek az európai színtérre. Mely országokban és kiknek a 

közreműködésével? Erről is kérdezte Bereki Anikó Pesty Lászlót, a székely ügy 

kampányfőnökét. 

 

Romániában tombol a koronavírus-járvány, a szakemberekre egyre nagyobb nyomás 

nehezedik, hangzott el a hétvégén, a Csíkszeredában szervezett orvos-konferencián. 

 

Több mint 30 éves múltra tekinthet vissza a Szegedi Biblikus konferencia, melynek résztvevői 

a Kárpát-medence és a világ minden tájáról érkező teológusok. Az idők során előtérbe került, 

s megmaradt a konferencia ökumenikus és nemzetközi jellege, ezért Szegedi Ökumenikus 

Biblikus Konferenciának, sőt újabban egyszerűen Nemzetközi Biblikus Konferenciának is 

nevezik.  Az augusztus végére tervezett tanácskozás jelentőségéről Benyik Görgy szegedi 

teológus, a konferencia sorozat alapítója beszélt.  

 

1703. július 14-én aratta első győzelmét a II. Rákóczi Ferenc vezette kuruc sereg, miután a 

tiszaújlaki révnél megverte és a folyóba szorította a labancokat. Ez az apró hadi siker komoly 

szerepet játszott a mozgalom kiteljesedésében. Koszorúzással emlékeztek vasárnap erre a 

csatára Kárpátalján. A Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség az idén a koronavírus 

terjedése miatt szűk körű, csendes megemlékezéseket tartott.  

 

A tűz martalékává vált Nagyvárad első villamosremíze. Az 1906-ban átadott épület megőrizte 

eredeti formáját, jellegzetes fagerendázatú tetőzete teljesen beomlott. Az egykori 

https://mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth/?date=2020-07-20_18-02-00&enddate=2020-07-20_18-40-00&ch=mr1
https://mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth/?date=2020-07-20_18-02-00&enddate=2020-07-20_18-40-00&ch=mr1
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villamosremíz a vásárcsarnoknak adott helyet. A termelők áruja bennégett, a kár jelentős. A 

tűz oka egyelőre ismeretlen. Az épületet több ízben le akarták bontani, de a váradiak kiálltak 

mellette és ipartörténeti műemlékké szerették volna nyilváníttatni. A legújabb tervek szerint 

beillesztették volna az új piac tervébe. 


