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Nyomtatott és online sajtó 
 

Tömegrendezvény helyett kiscsoportos találkozásokat kínál az idei Kolozsvári 
Magyar Napok 
2020. július 21. – Krónika, Erdély Ma 

A koronavírus-járványra való tekintettel különleges óvintézkedések és szabályok mellett 

rendezik meg augusztus 19–21. között a 11. Kolozsvári Magyar Napokat, a járványhelyzet 

súlyosbodása azonban további, alternatív forgatókönyvek kidolgozására is kényszeríti a 

szervezőket – közölte a szervező Kincses Kolozsvár Egyesület sajtóirodája. Mint írták, bár az 

idén nem kerülhet sor minden olyan rendezvényre, amelynek sajátja a tömeges és közvetlen 

találkozás (így a nagyszabású főtéri koncertekre és a beltéri rendezvényekre – kivéve az 

istentiszteleteket, miséket, a Szent István-napi búcsút és a kiállításokat), lehetőség nyílik a 

kisebb, csoportos együttlétekre (a jelenlegi jogszabályok szerint legtöbb 500 fő részvételével). 

Viszont a részvételt ezekben az esetekben is szigorú feltételekhez kell kötniük. 

 

Forró Krisztián: Sok munka vár ránk, de ezt vállaltuk 
2020. július 21. – Ma7.sk 

A hétvégén új elnököt választott a Magyar Közösség Pártja Forró Krisztián személyében. A 

frissen megválasztott elnök már elkezdte a munkát, hiszen a tennivaló és a felvidéki magyar 

közösség elvárásai is nagyok az új vezetéssel szemben. Forró Krisztiánt a Nézőpont 

stúdiójában az MKP kongresszusának tanulságairól és a legfontosabb feladatokról Kolek 

Zsolt politikai rovatvezető kérdezte. Tíz éve szakadt ketté, majd tovább forgácsolódott a 

felvidéki magyar politikai képviselet. A megosztottság oda vezetett, hogy nincs 

érdekképviseletünk sem az Európai Parlamentben, sem a szlovák törvényhozásban. Ebből a 

gödörből kell az MKP új elnökének és vezetésének kivezetni közösségünket, hiszen bármilyen 

számokat vizsgálunk, mégiscsak a Magyar Közösség Pártja jelenleg a messze legerősebb 

magyar érdekeket felvállaló politikai tömörülés. 

 

Helyhatósági választások: ezekben a megyékben indít tanácselnök-jelöltet az 
RMDSZ 
2020. július 21. – MTI, maszol.ro, transindex.ro, hirado.hu 

Minden olyan erdélyi megyében indít tanácselnök-jelöltet az RMDSZ a szeptemberi 

helyhatósági választásokon, ahol jelenleg is a szövetség képviselője áll a megye élén, de más 

megyében is lesznek jelöltjei. Horváth Anna, az RMDSZ önkormányzatokért felelős ügyvezető 

alelnöke a Krónikának elmondta: a nagy számban magyarok által lakott Hargita, Kovászna, 

Maros, Szatmár és Bihar megyén kívül Szilágy és Kolozs megyében is lesz jelöltjük, és még 

folynak az egyeztetések arról, hogy Brassó megyében is próbálkozzanak-e a jelöltállítással.  

 

 

V
e

ze
tő

 h
ír

e
k

 

https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/kmn
https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/kmn
https://ma7.sk/aktualis/forro-krisztian-sok-munka-var-rank-de-ezt-vallaltuk
https://www.maszol.ro/index.php/belfold/129837-helyhatosagi-valasztasok-ezekben-a-megyekben-indit-tanacselnok-jeloltet-az-rmdsz
https://www.maszol.ro/index.php/belfold/129837-helyhatosagi-valasztasok-ezekben-a-megyekben-indit-tanacselnok-jeloltet-az-rmdsz
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Szúrja egyes helyi lakosok szemét a magánterületen kitűzött magyar zászló 
Réven 
2020. július 21. – Krónika, maszol.ro 

Magyar zászló borzolja a kedélyeket a Bihar megyei Réven: az Ebihoreanul beszámolója 

szerint a község egyik lakosa kitűzte a kapujára a címeres magyar nemzeti lobogót, amit a 

község többi polgára nem néz jó szemmel. Főleg, hogy az illető a portál szerint román 

nemzetiségű, ám – mint hozzáteszik –, néha különösen viselkedik („are fixuri”). A 

magyarbarát révi polgár nem elégedett meg a magyar lobogó kitűzésével, a ház előtti 

villanyoszlopot is piros-fehér-zöldre festette. 

 

Főkonzulátus: magyar okmányokkal nem tranzitálható Magyarország  
2020. július 21. – maszol.ro, Nyugati Jelen 

Hiába írta a maszol.ro azt hétfőn a magyar rendőrség ügyeletes munkatársára hivatkozva, 

hogy magyar útiokmányokkal is átutazhatnak Magyarország területén azok, akik nyaralás 

vagy munkavállalás céljából Nyugat-Európába készülnek, mert a Kolozsvári Főkonzulátus 

kedden megcáfolta ezt, és felhívta az útra készülők figyelmét, hogy a tranzitútvonal csak 

román személyigazolvánnyal vagy útlevéllel vehető igénybe.  

 

Hétfőtől magyar és angol nyelven is igényelhető a csíkszeredai kórházban a 
koronavírusteszt eredménye 
2020. július 21. – maszol.ro 

A megnövekedett lakossági igényre válaszolva a napokban kezdődött el a lakossági kérésre 

történő koronavírustesztelés a Csíkszeredai Megyei Sürgősségi Kórházban. Hétfőtől most már 

lehetőség van arra is, hogy az RT-PCR-tesztek eredményeit magyar és angol nyelven is kiadja 

a kórház. Erre azoknak van szükségük, akik határátkeléshez kérik a tesztet.  

 

A SZÁT kezében Borboly Csaba és Barti Tihamér sorsa 
2020. július 21. – szekelyhon.ro 

A lehető leghamarabb döntenie kell az RMDSZ Szövetségi Állandó Tanácsának arról, kit bíz 

meg azzal, hogy a Szövetséget képviselje a szeptember végi helyhatósági választáson hargitai 

megyeitanácselnök-jelöltként. Talán már csütörtökön szavaznak. 

 

A nemzetiségi középiskolák helyzetéről tárgyal a Híd Nagyszombatban 
2020. július 21. – bumm.sk 

Szerdán a nagyszombati megyei hivatalban tárgyalnak a Híd politikusai a Jozef Viskupič 

vezette küldöttséggel. A találkozó témája a nemzetiségi középiskolák helyzete és az 

iskolahálózat optimalizációja, ami a Dunaszerdahelyen tervezett iskola-összevonások miatt 
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https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/szurja-a-helyiek-szemet-a-kapura-kituzott-magyar-zaszlo
https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/szurja-a-helyiek-szemet-a-kapura-kituzott-magyar-zaszlo
https://www.maszol.ro/index.php/tarsadalom/129822-f-konzulatus-magyar-okmanyokkal-nem-tranzitalhato-magyarorszag
https://www.maszol.ro/index.php/tarsadalom/129828-hetf-t-l-magyar-es-angol-nyelven-is-igenyelhet-a-csikszeredai-korhazban-a-koronavirusteszt-eredmenye
https://www.maszol.ro/index.php/tarsadalom/129828-hetf-t-l-magyar-es-angol-nyelven-is-igenyelhet-a-csikszeredai-korhazban-a-koronavirusteszt-eredmenye
https://szekelyhon.ro/aktualis/a-szat-kezeben-borboly-csaba-es-barti-tihamer-sorsa
https://www.bumm.sk/belfold/2020/07/21/a-nemzetisegi-kozepiskolak-helyzeterol-targyal-a-hid-nagyszombatban
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lett újra nagyon aktuális - derült ki a Híd bumm.sk-hoz eljuttatott sajtóanyagából. A 

napokban vált egyértelművé, hogy annak ellenére, hogy az oktatási tárca még el sem indította 

a középiskolák hálózatának optimalizálását, ebben a kérdésben a Nagyszombat megyéhez 

tartozó Dunaszerdahelyen már konkrét lépések történnek. Iskolák összevonását tervezik. 

 

A magyar pártok képviselői készek tárgyalni, az együttműködésben látják a 
jövőt 
2020. július 21. – Felvidék Ma, Új Szó, Körkép 

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

pártelnökök – Mózes Szabolcs (Összefogás), Sólymos László (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. 

 

Az egységesítés nem cél, hanem eszköz a megmaradáshoz 
2020. július 21. – Felvidék Ma 

A Kossuth Rádió Jó reggelt Magyarország című műsorának kedd reggeli adásában Forró 

Krisztián, a Magyar Közösség Pártjának szombaton megválasztott új elnöke beszélt a felvidéki 

magyar érdekképviselet jövőjéről, az összefogás mikéntjéről és az ebben részt vevők előtt álló 

feladatokról. Nagy Katalin elsőként arról kérdezte az új elnököt, hogy mi szerepelt 

programjában, ami meggyőzte választóit a posztra való alkalmasságáról. Válaszában Forró 

Krisztián kiemelte a tagság jogos igényét az egységesítésre, mert több magyar pártnak külön-

külön nincs esélye bejutni a parlamentbe, hiszen nincsenek elegen egyenként az 5%-os 

küszöb eléréséhez. Hangsúlyozta, hogy az egységesítést nem célnak tekinti, hanem eszköznek 

a megmaradáshoz. 

 

A haladókkal és koalíciós partnereikkel egyeztetett Vučić 
2020. július 21. – Pannon RTV, Magyar Szó 

Az Aleksandar Vučić - A gyermekeink jövőjéért nevű köztársasági parlamenti lista képviselőit 

fogadta ma Aleksandar Vučić szerb köztársasági elnök a kormányalakítási tárgyalássorozat 

részeként. A listaállító Szerb Haladó Párt képviselői mellett a koalíciós partnerek is részt 

vettek az egyeztetésen, így többek között Rasim Ljajić, a Szerbiai Szociáldemokrata Párt 

elnöke is. A találkozót követően Miloš Vučević azt nyilatkozta, a szerb államfővel nem vitattak 

meg személyi kérdéseket, az új kormányalakításhoz viszont megbízást kértek. 

 

A Prosperitati Alapítvány értesítése 
2020. július 21. – Pannon RTV 
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https://felvidek.ma/2020/07/a-magyar-partok-kepviseloi-keszek-targyalni-az-egyuttmukodesben-latjak-a-jovot/
https://felvidek.ma/2020/07/a-magyar-partok-kepviseloi-keszek-targyalni-az-egyuttmukodesben-latjak-a-jovot/
https://felvidek.ma/2020/07/az-egysegesites-nem-cel-hanem-eszkoz-a-megmaradashoz/
https://pannonrtv.com/rovatok/politika/haladokkal-es-koalicios-partnereikkel-egyeztetett-vucic
https://pannonrtv.com/rovatok/gazdasag/prosperitati-alapitvany-ertesitese
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Az integrációs szerződések fenntartása kapcsán beérkezett termelői megkeresések és az 

integrátorokkal történt egyeztetések alapján a Prosperitati értesíti a pályázókat. Az 

integrációs szerződések fenntartása kapcsán beérkezett termelői megkeresések és az 

integrátorokkal történt egyeztetések alapján a Prosperitati Alapítvány felhívja a pályázók 

figyelmét, hogy ha a termelő, aki rendelkezik integrációs szerződés alapján a Prosperitati 

Alapítvánnyal megkötött támogatási szerződéssel és harmadik félnek, nem pedig az 

integrátornak adja át a terményét, akkor az nem minősül szerződésszegésnek, amennyiben 

teljesülnek bizonyos feltételek. 

 

Ukrán–magyar vegyesbizottság: őszintén a problémákról 
2020. július 21. – Kárpáti igaz Szó 

Az Ukrajnai Magyar Demokrata Szövetség (UMDSZ) elnöke is ott lesz az ukrán–magyar 

kisebbségi vegyesbizottság közelgő ülésén, tájékoztatta a kijevi diplomácia az országos 

magyar szervezet vezetőjét. A külügyminisztériumtól érkezett értesítőben az szerepel, hogy 

nagyra becsülik az UMDSZ erőfeszítéseit a két szomszédos ország közötti kapcsolatok javítása 

terén, s ebből eredően dr. Zubánics László, a szervezet első embere is tagja lesz a kisebbségi 

vegyesbizottság küldöttségének. A találkozóra Dmitro Kuleba, Ukrajna külügyminisztere 

2020. május 29-i magyarországi látogatása során kötött, és Szijjártó Péter, Magyarország 

külgazdasági és külügyminisztere 2020. június 25-i ukrajnai látogatása során megerősített 

megállapodások végrehajtása, valamint Orbán Viktor, Magyarország Miniszterelnöke 

előzetesen 2020 júliusára tervezett ukrajnai látogatásának előkészítése keretében került sor. 

 

Kárpátaljai hazajáró túra 
2020. július 21. – karpat.in.ua 

A karanténszabályok enyhítése után a Kárpátaljai Hazajáró Egylet gőzerővel folytatta az 

újabb túrák szervezését. Július 18-án a kevesek által ismert kárpátaljai Kék Lagúnát fedezték 

fel 30 fős csoportjukkal. A túra honismereti ismertetővel kezdődött, a csapat 

megismerkedhetett Csornoholovával (Sóhát) és gyönyörű lemkó fatemplomával. A falu 

központjától a lagúnáig 8 km-es gyalogút vezetett. Sajnos az időjárási viszonyok nem voltak 

túl kedvezőek, ezért a lagúna színe nem volt kék, de ennek ellenére mindenki élvezte a 

kirándulást. 
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https://kiszo.net/2020/07/21/ukran-magyar-vegyesbizottsag-oszinten-a-problemakrol/
http://life.karpat.in.ua/?p=22353&lang=hu
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Elektronikus sajtó 

 

Határok nélkül 

2020. július 22. – Kossuth Rádió 

 

Magyar-magyar versenyre lehet számítani a romániai helyhatósági választásokon. Az őszi 

választásra egyelőre a jelöltállítási folyamatnál tartanak a politikai szerveztek. A Magyar 

Polgári Pártból és az Erdélyi Magyar Néppártból alakult  Erdélyi Magyar Szövetséggel 

szemben indít jelölteket az RMDSZ. Oláh-Gál Elvira az Erdélyi Magyar Szövetség 

társelnökével, Mezei Jánossal beszélgetett. 

 

Újraindult az aláírásgyűjtés a nemzeti régiókról szóló európai polgári kezdeményezés 

ügyében. Ugyan Szlovákiában a kötelezően előírt aláírásszám már összegyűlt, de egy 

félmilliós közösség többre is képes, vélik a Magyar Közösség Pártjának szakemberei, annál is 

inkább, hogy a regionális különbségek felszámolására tett ígéretek továbbra is csak ígéretek 

maradnak azzal a különbséggel, hogy most a vírusvészre hivatkozva állítanak le fejlesztéseket 

a déli régiókban. Haják Szabó Mária Farkas Ivánt, az MKP alelnökét kérdezte. 

 

Tavaly ilyenkor özönvízben érkeztünk Tusnádfürdőre, a regisztrációs bódénál  - mint minden 

évben káosz, a nyomtatók nem működtek, az akkreditációs lista pedig sosem látott 

betűrendet. Végre volt már karszalagunk, de még szállásunk nem, ám pacallá ázva vártunk a 

sorunkat. Akik mindezen már túl voltak hozták a hírt, hogy a sportcsarnokban osztják a 

gumicsizmákat. Így kezdődött tavaly a 0 nap nekünk, 12 órás autózás után. Persze ezt 

rengeteg munka előzte meg Budapesten, szervezés, egyeztetés, felkészülés, sajtótájékoztatók, 

de ezek idén tavasszal elmaradtak. Ha nincs járvány, ma lett volna a 31. Bálványosi Nyári 

Egyetem és Diáktábor – a Tusványos – nulladik napja. A kárpát-medencei magyarság egyik 

legnagyobb fesztiválja, nemzetpolitikai műhelye az idén elmarad. Lehőcz László először a 

döntés hátteréről kérdezte az egyik alapítót, Toró T Tibort. 

 

Magyarország és Ukrajna között jelenleg 5 határátkelő működik, közülük csak kettő van 

nyitva éjjel-nappal. A tervek szerint a két ország között új határátkelőket nyitnának, a 

folyamat azonban akadozik. A Beregszászi járásban a Beregdéda és Beregdaróc közötti átkelő 

kiépítésének van a legnagyobb esélye, erről kérdezte Iváncsik Attila Egressy Istvánt, 

Beregdéda polgármesterét. 

 

Kevés Kosztolányihoz, illetve a családjához köthető eredeti tárgyat őriz a Szabadkai Városi 

Múzeum. Ezért szenzáció, amikor a költő szülővárosában egy újabb relikviára bukkannak. 

https://mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth?date=2020-07-21_18-02-00&enddate=2020-07-21_18-40-00&ch=mr1
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Kosztolányiról már több könyvet is írt Hicsik Dóra, a múzeum munkatársa. Vele beszélgetett 

Németh Ernő. 

 

Kisebbségben élni Romániában több energiabefektetést igényel, de ha még ezen felül állandó 

egészségügyi, vagy mentális problémával is küszködni kell, az szinte legyűrhetetlennek tűnik 

segítség nélkül. Öt éve alakított ki védett műhelyt a nagyváradi Élet autizmussal egyesület, 

fiatal, felnőtt autisták számára. Tízen járnak a foglalkozásokra, ahol kézműves termékeket 

készítenek.  Romániában nagyon kevés védett munkahely található, leginkább csak az 

egyházak égisze alatt működő alapítványok, egyesületek foglalkoztatják a fogyatékossággal 

élőket. Ionescu Nikolett összeállítása.  

 

Remek lehetőség nyaralásra Mákófalván! Egész nyáron át tartó kézműves tanfolyamot 

tartanak az erdélyi Kalotaszeg kis falujában. Szilágyi Szabolcs összeállítása. 

 

 


