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Nyomtatott és online sajtó 
 

Potápi: Duray Miklós a helytállás és a magyarság példaképe a Felvidéken 
2020. július 22. – MTI, Magyar Nemzet, Hír Tv, Ma7.sk, Felvidék Ma 

Duray Miklós példát mutatott a fiatalabb generációknak helytállásból, magyarságból és 

antikommunizmusból – jelentette ki Potápi Árpád János, a Miniszterelnökség 

nemzetpolitikáért felelős államtitkára, miután csütörtökön Pozsonyban 75. születésnapja 

alkalmából köszöntötte a felvidéki magyar politika doyenjét. Potápi, miután pozsonyi 

otthonában köszöntötte Durayt, magyar újságíróknak nyilatkozva példamutató 

személyiségnek és a felvidéki magyar politika egy olyan mérföldkövének jellemezte az írót és 

politikust, akinek személye nélkül elképzelhetetlen lett volna a csehszlovákiai rendszerváltás. 

A nemzetpolitikai államtitkár felolvasta, majd átadta a jubiláló politikusnak Orbán Viktor 

születésnapi köszöntő levelét is, amelyben a miniszterelnök azt írta: az ő nemzedéke számára 

a nyolcvanas években a valódi nemzetpolitikát az a megalkuvást nem ismerő kiállás 

jelentette, amellyel Duray még személyes szabadságát is hajlandó volt kockára tenni azért, 

hogy hozzájáruljon a magyar iskolák megmentéséhez. 

 

Testvérvárosi kapcsolatok is segíthetnek az európai polgári kezdeményezés 
sikerre vitelében 
2020. július 23. – MTI, Magyar Hírlap, Hír Tv, Ma7.sk 

A Baranya megyei önkormányzat arra kéri a megyei és települési önkormányzatokat, hogy 

testvérmegyei, testvérvárosi kapcsolataik révén is segítsék a Székely Nemzeti Tanács (SZNT) 

nemzeti régiókról szóló európai polgári kezdeményezésének sikerre vitelét - mondta a megyei 

közgyűlés elnöke csütörtökön Pécsen, sajtótájékoztatón. Őri László (Fidesz-KDNP) közölte, 

ez ügyben levélben kereste meg a Megyei Önkormányzatok Országos Szövetsége elnökét, 

Pajna Zoltánt, valamint az összes magyarországi településhez felhívással fordul. Szili Katalin, 

a Kárpát-medencei autonómiatörekvések egyeztetéséért felelős miniszterelnöki megbízott 

emlékeztetett: az SZNT tavaly május 7-én indított aláírásgyűjtést, hogy a gazdasági lemaradás 

megszüntetését szolgáló európai uniós kohéziós források elosztásánál a nemzeti regionális 

jellegzetességek szempontjaira is legyenek tekintettel. Példaként hozta fel, hogy 

Székelyföldnek módja nyílna arra, hogy az uniótól különleges, speciális támogatásban 

részesüljön. 

 

Beiktatták hivatalába az új horvát kormányt 
2020. július 24.  –MTI, Magyar Hírlap, Magyar Nemzet, Origo, Mandiner, Demokrata 

Beiktatta hivatalába az Andrej Plenkovic vezette új, jobbközép horvát kormányt a zágrábi 

parlament csütörtök éjjel - írta a helyi sajtó. A kabinetet a horvát törvényhozás 151 

képviselőjéből 76 támogatta. Plenkovic a parlamenti ülés elején megtartott beszédében azt 

ígérte: a versenyképesség és az életszínvonal növelésére helyezik a hangsúlyt, csökkentik az 

adókat, emelik a fizetéseket és a nyugdíjakat, új munkahelyeket teremtenek, megfelezik az 
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állami tisztségviselők számát és beindítják a gazdasági növekedést. Ami a külpolitikát illeti, 

stratégiai célként jelölte meg a csatlakozást a schengeni övezethez, az euró bevezetését, 

valamint Horvátország nemzeti szuverenitásának és befolyásának növelését Európában és a 

világban. A nemzeti kisebbségeknek garantált 8 képviselői hely közül 3-at a szerb, egyet-egyet 

a magyar, az olasz, valamint a cseh és szlovák képviselő tölt be, az összes többi nemzetiséget 

pedig 2-en képviselik az új összetételű parlamentben 

 

A rendszerváltás nagyköveteit keresi Soós Zoltán marosvásárhelyi 
polgármesterjelölt 
2020. július 23. – Krónika, Erdély Ma, transindex.ro, maszol.ro, szekelyhon.ro 

„Célom nem a magányos döntéshozatal egy sötét szobában, hanem a párbeszéd, az 

érintettekkel való folyamatos dialógus, a közösen megalapozott és elfogadott döntések” – 

jelentette ki Soós Zoltán függetlenként induló marosvásárhelyi polgármesterjelölt. Az 

RMDSZ politikusa csütörtökön, a főtéri virágóra mellett kezdte el az induláshoz szükséges 

aláírások gyűjtését, amit a jelölt kampánycsapata a város tíz forgalmasabb pontján folytat. Az 

aláírásgyűjtő ív a www.sooszoltan.ro oldalról is letölthető, ezt bárki kinyomtathatja és 

barátaival kitöltetheti. A járvány miatt mindössze 615 támogatóra volna szüksége, de, mint 

mondta, legalább háromezer aláírást szeretne letenni a választási bizottság asztalára. 

 

Sínen az Erdélyi Magyar Szövetség bejegyzése, Mezei János a Hargita megyei 
tanácselnökjelölt 
2020. július 23. – MTI, Krónika, transindex.ro, maszol.ro, szekelyhon.ro 

Az Erdélyi Magyar Néppárt (EMNP) és a Magyar Polgári Párt (MPP) által létrehozott Erdélyi 

Magyar Szövetség (EMSZ) részéről Mezei János MPP-elnök pályázza meg a Hargita Megyei 

Tanács elnöki tisztségét a szeptember 27-én tartandó romániai önkormányzati választásokon 

– jelentették be az EMSZ társelnökei csütörtökön. Csomortányi István, az EMNP elnöke, a 

Gyilkos-tó üdülőtelepen a Szent István-szobornál Mezei Jánossal közösen tartott 

sajtóértekezleten közölte: tényként kezelhető, hogy lezárult a pártszövetség hivatalos 

bejegyzése, ugyanis lejárt az a határidő, amíg megtámadhatták volna a pártszövetség 

bejegyzését a bukaresti törvényszéken, és – tudomása szerint – nem történt ilyen 

beavatkozás. 

 

Elmarad idén a Double Rise Fesztivál is, de meglepetést ígérnek 
2020. július 23. – Krónika 

A koronavírus-járvány miatt nem tartják meg a népszerű torockói Double Rise Fesztivált – 

jelentették be csütörtöki Facebook-bejegyzésükben a szervezők. „Az elmúlt, közel fél év 

történéseit folyamatosan nyomon követve mindvégig abban bíztunk, hogy meg fogjuk tudni 

rendezni az 5. Double Rise Fesztivált. Tavasszal szívből reméltük, hogy nyáron már csak 

kellemetlen emlékként fogunk visszatekinteni a járványra. Ennek megfelelően az elsők között 

helyeztük át a fesztivál dátumát augusztus közepére” – fogalmaznak a szervezők. Mint 
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rámutatnak, az idő múlásával sorra érkeztek a bizakodásra okot adó hírek, azonban az elmúlt 

hetek romló tendenciát mutatnak. 

 

Perelni készül az M4 Sport a Román Kupa döntője közvetítésének elmaradása 
miatt 
2020. július 23. – Krónika 

Az MTVA jogi lépéseket fog tenni a Román Kupa döntője közvetítésének elmaradása miatt – 

jelentette be Székely Dávid, az M4 Sport csatornaigazgatója. Mint ismeretes, az eredeti tervek 

szerint az M4 Sport élőben közvetítette volna a Sepsi OSK és a bukaresti FCSB szerda esti 

összecsapását, de nem sokkal a találkozó kezdete előtt a román fél jelezte, nincs náluk a 

közvetítési jog. „Ez azért is furcsa, mert napokkal ezelőtt megerősítették, hogy ők 

rendelkeznek a találkozó közvetítési jogával. Az M4 Sport meg is állapodott velük a 

közvetítésről, amely azonban a fent említettek miatt mégsem jött létre. A műholdjelet 

kódolták, így legnagyobb sajnálatunkra nem tudtuk közvetíteni a találkozót, 

megkeresésünkre nem jeleztek vissza” – írja honlapján a sportcsatorna. Jelezik egyúttal, hogy 

nem kívánják ennyiben hagyni a történteket. 

 

A Mikó Imre Jogvédelmi Szolgálat a FIFA-nál is bepanaszolja a FCSB-t, a 
magyargyalázó rigmusok miatt  
2020. július 23. – transindex.ro, szekelyhon.ro 

A Mikó Imre Jogvédelmi Szolgálat panaszt tesz az Országos Diszkriminációellenes 

Tanácshoz, a szervező Román Labdarúgó Szövetséghez (FRF) és a Nemzetközi Labdarúgó 

Szövetséghez (FIFA) a július 22-én, Ploiești-en lejátszott Román Kupa döntője után tapasztalt 

magyarellenesség kapcsán. Mint ismeretes, a mérkőzést követően a Sepsi OSK-t legyőzve, a 

FCSB nyerte a 2019/2020-as idény kupadöntőjét. Mivel a mérkőzés a COVID-19 vírus miatti 

szigorú intézkedések révén zárt kapus volt, így a szurkolói magatartásra nem lehetett panasz 

a rangadó idején, de utána elszabadultak az indulatok. A FCSB szurkolói, ünneplő 

felvonulásukkor erőteljes magyarellenes hangulatot generáltak játékosaik jelenlétében, akik 

maguk sem tiltakoztak. A drukkerek minősíthetetlen, nacionalista szlogeneket skandáltak. 

 

A kormányfő szerint egyelőre túl korai a helyhatósági választások esetleges 
elhalasztásáról beszélni  
2020. július 23. – maszol.ro, transindex.ro 

Ludovic Orban miniszterelnök szerint egyelőre túl korai a helyhatósági választások esetleges 

elhalasztásáról beszélni, még olyan körülmények között is, hogy az elmúlt két nap a 

koronavírusos új esetek száma meghaladta az ezret. A kormányfő kijelentette, szakértők 

fogják felbecsülni a járvány terjedésének veszélyét a választási kampány megszervezésének és 

a választások lebonyolításának különböző szakaszaiban. Kifejtette: véleménye szerint 

tömegrendezvények és közvetlen érintkezés mellőzésével is lehet választási kampányt tartani, 

például a sajtó, az online médiumok révén, és a szavazás is lebonyolítható a fertőzésveszély 

elkerülésével.  
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Sepsi OSK: nem tűrjük tovább a magyarellenes megnyilvánulásokat 
2020. július 23. – szekelyhon.ro, Krónika 

A Sepsiszentgyörgyi Sepsi OSK vezetősége csalódással vette tudomásul, hogy továbbra sem 

szűnnek a klubot célzó idegengyűlölő, xenofób szurkolói megnyilvánulások. Diószegi László 

klubelnök közölte, mindenképpen jogi lépéseket tesznek az FCSB ellen, és felszólítják, hogy 

nyilvánosan kérjenek elnézést. A klubelnök emlékeztetett, mindez már három éve 

megkezdődött, amióta feljutottak az első osztályba. Eddig úgy voltak vele, hogy várakoznak, 

hátha az ellenfeleik megszokják, hogy az élvonalban játszanak, és rájönnek, hogy nem helyes, 

amit tesznek, de úgy látszik, ettől messzire állnak. 

 

Fenntartották korábbi nyilatkozataikat a beidézett tanúk Ráduly és Szőke 
tárgyalásán 
2020. július 23. – szekelyhon.ro 

Ismét három tanú jelent meg a tárgyalást vezető bíró előtt szerdán a Marosvásárhelyi 

Ítélőtáblán, a Ráduly Róbert Kálmán csíkszeredai polgármester és Szőke Domokos 

alpolgármester elleni büntetőper tárgyalásán. Nem mondtak újdonságot. 

 

Kolozsváron döntöttek Hargita megye tanácselnökjelöltjéről 
2020. július 23. – szekelyhon.ro, transindex.ro, Krónika, maszol.ro, Erdély Ma 

Borboly Csaba lesz az RMDSZ hargitai megyeitanácselnök-jelöltje a szeptemberi helyhatósági 

választásokon – erről döntött csütörtökön az RMDSZ Szövetségi Elnöksége. Mint Horváth 

Anna ügyvezető alelnök elmondta, a Szövetségi Elnökség elfogadta és érvényesítette a Hargita 

Megyei Egyeztető Tanácsban (HET) többségi szavazással meghozott döntést, ennek 

értelmében Borboly Csaba lett a szövetség jelöltje a tanácselnöki tisztségre. Horváth Anna 

továbbá arra is kitért, hogy ezzel a döntéssel 99 százalékban befejeződött az RMDSZ 

jelöltállítási eljárása. Ennek eredményeként 291 polgármesterjelöltet indítanak, 4677 helyi 

tanácsosjelöltet, 15 megyében megyei tanácsosjelölt-listát és tíz megyében 

megyeitanácselnök-jelöltet, utóbbiból pedig akár 11 is lehet, ugyanis Brassó megye esetében 

még folynak a tárgyalások.  

 

Csak Székelyudvarhelyen működne Gálfi pártja, de még nem biztos, hogy 
sikerül a választásokig bejegyezni 
2020. július 23. – szekelyhon.ro 

A Székelyudvarhelyért Párt kizárólag helyi pártként kérelmezte a bejegyzését, nem kíván részt 

venni sem a megyei, sem az országos választásokon – szögezte le Gálfi Árpád, 

Székelyudvarhely polgármestere reagálva azokra az állításokra, miszerint az általa alapított 

párt (amelynek bejegyzését szerdán hagyta jóvá a bukaresti bíróság) veszélyeztetné az erdélyi 

magyarság országos képviseletét. 
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A magyarellenesség is felbukkanhat az önkormányzati megmérettetésen 
2020. július 24. – Krónika 

A kisebbségben kormányzó román liberálisoknak az ellenzéken kívül a járvánnyal, illetve az 

amiatti válsággal is meg kell küzdeniük, míg az ellenzék részéről az útkeresés, illetve az 

erőfelmutatás a legfontosabb a koronavírus-járvány miatt szeptember végére halasztott 

önkormányzati választáson – vázolta a helyzetet az esélyek kapcsán a Krónikának Pászkán 

Zsolt, a budapesti Külügyi és Külgazdasági Intézet elemzője. A Románia-szakértő szerint 

egyáltalán nem kizárható, hogy a kormányoldal ismét előveszi a magyarellenességet a 

választási kampányban. A magyar pártok kapcsán úgy véli, nem csupán az egymás elleni 

küzdelem, hanem a magyar szavazókra hajtó román pártok is megnehezíthetik a dolgukat. 

 

Önnyelvfosztás 
2020. július 24. – Balogh Levente – Krónika 

A Krónika vezércikke szerint „Fellármázhatjuk az összes nyugati kancelláriát, Brüsszelt, 

kuncsoroghatunk aláírásokért az európai őshonos kisebbségeknél a kisebbségi jogok 

megnyugtató és számonkérhető uniós szabályozását szorgalmazó Minority SafePackhez és a 

nemzeti régiók elismerését és külön uniós támogatását kérő polgári kezdeményezéshez, ha a 

hétköznapok szintjén belekényelmesedünk abba, hogy úgy élünk azokon a településeken, 

ahol amúgy 1100 éve itt élő őshonos közösségnek számítunk, mint a külföldiek vagy a 

bevándorlók. És nem is jut eszünkbe, hogy éppen ezért jogunkban áll minden hivatalos és 

nem hivatalos ügy intézése közben az anyanyelvünket használni”. 

 

Magyar politikai esélylatolgatás, plágiumbotrány és a brüsszeli pénzek a 
Nagyító Extrában 
2020. július 22. – Ma7.sk 

Új extra kiadással jelentkezik az évad utolsó Nagyítója. A hagyományos Kolek Zsolt - 

Pomichal Krisztián párost ezúttal Hajtman Gábor, fiatal politológus kollégánk egészíti ki, 

hogy kielemezzük az elmúlt hét legfontosabb eseményeit. A műsorban szó esik az MKP 

tisztújító kongresszusáról, a Matovič ellen indított bizalmatlansági indítványról, valamint a 

napokban elfogadott brüsszeli költségvetésről és segélycsomagról. A Magyar Közösség Pártja 

tisztújító kongresszusa nem hozott nagy meglepetéseket annak ellenére, hogy hét jelölt is volt 

a pártelnöki pozícióra. Bár ez rekordszámú jelölésnek számít, a párt döntéshozatali 

rendszere, valamint a járások által delegált személyek ismeretében jórészt előre látható volt, 

hogy valójában két személy, Őry Péter és Forró Krisztián között dől el majd, ki vezeti tovább a 

pártot a február végi választási vereség után. 

 

Forró: A magyar együttműködés gerincét az MKP-nak kell adnia 
2020. július 22. – Új Szó 

A Magyar Közösség Pártja (MKP) hétvégi kongresszusán Forró Krisztiánt választotta a párt 

elnökévé. Az új pártvezetőtől többek közt azt kérdezte az Új Szó, hogy mire számíthatunk a 
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magyar politikai szereplők egységesülése során. „Én a múltról nem szeretnék beszélni, inkább 

a jövőre összpontosítanék. Tisztában vagyunk vele, hogy vannak gyenge pontjai az MKP 

struktúráinak, ahogy a párt alapszabályának is. Az elkövetkezendő időszakban ezeknek a 

gyenge pontoknak a megtalálására és megoldására akarunk koncentrálni. Ezért egyebek 

mellett az alapszabály módosításának is be kell következnie.”  

 

400 felett az új fertőzöttek száma 
2020. július 23. – Pannon RTV 

Újabb 9 áldozata van a koronavírusnak Szerbiában a hivatalos adatok szerint. Ezzel együtt 

508-an haltak bele a kór szövődményeibe az országban. Jó hír, hogy csökkent a 

lélegeztetőgépen lévők száma. Az elmúlt 24 órában 11079 tesztet végeztek el az illetékesek, 

ebből 412 új betegnél azonosították a vírust, így összességében 22443-ra nőtt a koronavírusos 

betegek száma Szerbiában. Jó hír, hogy csökkent a lélegeztetőgépen lévők száma. Tegnap 

még 205 beteg szorult mesterséges lélegeztetésre, számuk mára 185-re csökkent. Kórházi 

kezelésre 4649-en szorulnak. 

 

Több mint két és félmillió dinár támogatás a temerini művelődési életnek 
2020. július 23. – Pannon RTV 

A községi kasszából kulturális projektek, rendezvények támogatására mintegy 2,5 millió 

dinárt különítettek el. Anyaországi támogatásból a Kertbarátkör otthonául szolgáló kertészlak 

hamarosan megújul. A legtöbb pénzt a Temerini Alkotóműhely és Képzőművészeti Tábor 

kapta, összesen 600 ezer dinárt, amelyet az alkotóház bővítésére és a 41. művésztelep 

megszervezésére fordítanak. A Szirmai Károly Magyar Művelődési Egyesület 350 ezer 

dinárral lett gazdagabb, amelyből a Tini és Ifjúsági Énekes Vetélkedő költségeit fedezik 

 

A parlament elfogadta a járások megalakításáról szóló törvényt  
2020. július 24. – karpat.in.ua 

Ukrajna Legfelső Tanácsa július 17-én elfogadta a járások megalakításáról és likvidálásáról 

szóló törvényt. A jogszabály értelmében az országban 490 közigazgatási egység szűnik meg, és 

136 alakul. A határozat szerint Kárpátalján hat járás jön létre: az Ungvári, Munkácsi, Huszti, 

Beregszászi, Técsői és a Rahói. Ezzel végeredményben a decentralizációs folyamat jogi 

szabályozása lezárult. 

 

Kárpátalja közel 124 millió forint értékű segélyszállítmányt kapott 
2020. július 23. – karpat.in.ua, Kárpátalja  

Kárpátaljai szervezetek és egészségügyi intézmények kaptak a Magyar Ökumenikus 

Segélyszervezet jóvoltából közel 124 millió forint értékű segélyszállítmányt a koronavírus-
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járvány elleni küzdelemhez. A fertőtlenítőszereket és védőfelszereléseket tartalmazó adomány 

átadására július 22-én került sor Beregszászban. 

 

Az elmúlt időszakban már harmadjára gyalázzák meg a Szolyvai Emlékparkot 
2020. július 23. – karpat.in.ua 

Július 23-án a Szolyvai Emlékpark Bizottsága tette közzé a hírt, miszerint ismeretlen 

személyek újra kárt tettek a park siratófalán. „Felháborodással és sajnálattal vagyunk 

kénytelenek tájékoztatni a lakosságot arról, hogy július 22-én, immáron harmadjára (először 

2020. június 13-án, majd pedig néhány nappal ezelőtt, július 20-án) rongálták meg 

ismeretlen személyek a siratófalon elhelyezett információs pannókat, melyeken a kárpátaljai 

magyarok és németek sztálini lágerekbe történő deportálásával kapcsolatos tragikus 

események voltak bemutatva” – olvasható a közleményben. 

 
 

 

Elektronikus sajtó 

 

Határok nélkül 

2020. július 23.  –Kossuth Rádió 

 

Fontos eseményeit, megemlékezéseit húzta keresztül a koronavírus-járvány a Nemzeti 

Összetartozás Évének. Ezek egy részét pótolta Potápi Árpád János nemzetpolitikáért felelős 

államtitkár, aki Éberhardon megkoszorúzta gróf Apponyi Albert sírját és eleget tett Fél község 

meghívásának is.  

  

Kárpátaljai szervezetek és egészségügyi intézmények kaptak a Magyar Ökumenikus 

Segélyszervezet jóvoltából csaknem 124 millió forint értékű eszközöket, felszereléseket a 

koronavírus-járvány elleni küzdelemhez. Az adományt Beregszászon adták át.  

  

Romániában az elmúlt két hét tüntető fegyelmezetlensége mellett, a türelmetlenség és a 

joghézag is hozzájárult a koronavírusos megbetegedések számának hirtelen 

megnövekedéséhez. Pár napja csökken ugyan az új esetek száma Hargita megyében – ám ez 

még nem jelenti azt, hogy fellélegezhetünk – véli Tar Gyöngyi, a Hargita megyei 

Népegészségügyi Igazgatóság vezetője.  
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Hiába reménykedtek abban a magyar határ mentén élők, hogy a magyar hatóságok a múlt 

heti kormányrendelet-módosítással - zöld kategóriába sorolják a szomszédos országok egyes 

régióit, és így az ott élők akadálytalanul utazhatnak Magyarországra, de a várva várt szerdai 

bejelentés elmaradt.  

  

Régiónként az önkormányzatoknak és a szakintézményeknek legyen lehetőségük eldönteni, 

hogy milyen oktatási formát választanak a helyi járványhelyzet függvényében – ez volt a 

Magyar Szülők Szövetségének a javaslata a román tanügyminisztérium számára, ami az őszi 

tanévkezdést illeti. 

  

Tíz évvel ezelőtt valamennyivel 3 ezer fő fölött volt a törökbecsei magyarság száma, ma 

valamennyivel 2 ezer alatt. A Tisza bánsági oldalán lévő délvidéki kisvárosban a magyar 

oktatás megőrzését tartják a legfontosabb feladatnak, illetve szeretnék, ha minél több fiatal 

vállalkozna. Báló Tibort, a törökbecsei községi tanács tagját Németh Ernő kérdezte. 

  

Idén nem tartanak szervezett találkozót, emlékrendezvényt Bözödújfalu volt lakói, 

elszármazottai, augusztus első szombatján. A település a romániai falurombolás szomorú 

szimbóluma, a kommunizmus utolsó éveiben, 1988-ban árasztották el egy új víztározó gát 

építésekor. A falu lakóit akkor telepítették ki a környező településekre, köztük 

Erdőszentgyörgyre. Az idei emléknapon nem tartanak ökumenikus istentiszteletet, nem 

hangzanak el beszédek az egykori falu határában, de az elszármazottak közül így is sokan 

hazalátogatnak - mondja Csibi Attila Zoltán, Erdőszentgyörgy polgármestere, aki beszámol a 

– Bözödújfalunak emléket állító - Összetartozás temploma építésének jelenlegi helyzetéről is.  

 

 

 


