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Nyomtatott és online sajtó 
 

Egymás pozitív példáiról és kölcsönös inspirációkról is tárgyalt Filip Mónika 
Potápi Árpád Jánossal Pozsonyban 
2020. július 24. – Körkép 

Csütörtöki felvidéki útjának keretében az Oktatásügyi Minisztériumot is meglátogatta Potápi 

Árpád János nemzetpolitikai államtitkár, ahol Filip Mónika (az SaS jelöltje) államtitkárral 

találkozott. A mintegy másfél órás tanácskozás során az információcserén, egymás 

tevékenységének és munkakörének bemutatásán túl áttekintették a két országban működő 

pozitív gyakorlati példákat, tájékoztatta a Körképet a Filip Mónika államtitkár sajtóosztálya. 

„Potápi Árpád János nemzetpolitikai államtitkárral való találkozónkon nem csak egymás 

portfóliójával ismerkedtünk meg, hanem áttekintettünk azokat az egymásnál fellelhető 

pozitív, gyakorlati példákat, melyek kölcsönös inspirációként szolgálhatnak. Gondolok itt 

elsősorban az óvodai oktatásra, vagy a magyar nemzetiségi oktatás minőségének növelését 

szolgáló javaslatokra,“ – értékelte a találkozót Filip Mónika. 

 

Fél óra alatt öt aláírás normális, Pesty László nem aggódik 
2020. július 27. – Veczán Zoltán – Magyar Hírlap 

A „székely márka” alapjainak lerakása is szerepel Pesty László, a nemzeti régiós európai 

polgári kezdeményezés kampányfőnöke tervei között, aki az aláírásgyűjtés kapcsán merész 

célokat fogalmazott meg. Pesty beszélt a megvalósítás részleteiről is. „A leállított tehervonatot 

nehéz újraindítani, de nem kell kétségbe esni, nem kell megijedni, tudjuk, mit csinálunk” – 

mondta a Magyar Hírlapnak a nemzeti régiós kezdeményezés kampányfőnöke. „Abból, 

ahogyan e mostani vállalásunk kapcsán is jobbról–balról kaptunk pozitív megerősítést, úgy 

látom, hogy ez mit sem változott, még ha ezer más ügyben mennek is a politikai csaták, 

szerencsére a nemzeti régiós kezdeményezést ez nem érinti. És ez nagyon fontos, mert így az 

emberek is látják, hogy nem pártérdekekről van szó, nincs belpolitikai vonzata annak, ha 

támogatják ezt az ügyet.” – nyilatkozta Pesty László. 

 

„Egy olyan jelen, ami már elmúlt” – A rendszerváltást a romániai magyarok 
szemszögéből bemutató internetes oldal indult 
2020. július 24. – MTI, Krónika, Erdély Ma, transindex.ro, maszol.ro, Nyugati Jelen 

A rendszerváltást a romániai magyarság szemszögéből bemutató interaktív internetes oldalt 

indított Elmúlt jelen címmel az erdélyi Eurotrans Alapítvány és a Romániai Magyar 

Demokrata Szövetség (RMDSZ) – közölték pénteken a kezdeményezők. A projekt célja 

bemutatni a rendszerváltást úgy, hogy az 1989-es decemberi napok mellett az eseményeket 

megelőző időszakot és az utána következő hónapokat is felelevenítik. Közölték, hogy a cím 

ötlete Lőrincz József politológustól származik, aki egyik könyvében említi, hogy 1989-1990 

még nem a múlt, hanem „egy olyan jelen, ami elmúlt”. Kelemen Hunor, az RMDSZ elnöke 
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szerint fontos, hogy a romániai magyarok történetét – a tudatos döntéseket és a véletlennek 

tűnő eseményeket – elmeséljék újra és újra. 

 

Két hét kórházi kezelés után meggyógyult Tánczos Barna szenátor 
2020. július 24. – Krónika, maszol.ro, szekelyhon.ro 

Részletesen beszámol a kórházban töltött időszakról a két hete koronavírussal 

megfertőződött Tánczos Barna RMDSZ-es szenátor, akit pénteken hazaengedtek. A Hargita 

megyei honatya pénteken Facebook-posztban adta hírül ismerőseinek, hogy kiengedték a 

csíkszeredai kórház fertőző részlegéről, ahol két hetet töltött. A posztban részletes leltárt is 

készít, ebből kiderül, hogy két tüdőröntgent is végeztek neki, valamint perfúziót és injekciót is 

kapott a Covid-19 betegségre adott gyógyszerek mellett. 

 

Az értékes freskót is restaurálják a magyar szakemberek az egyedülálló szász 
templomban 
2020. július 24. – Krónika 

Befejeződtek a tartószerkezeti munkálatok a Beszterce–Naszód megyei Kiszsolna egykori 

evangélikus templomának szentélyében – számolt be a határon túli épített örökség 

megmentésén fáradozó magyarországi Teleki László Alapítvány. A szervezet honlapján 

közzétett közleményében emlékeztet, hogy a Besztercétől nyolc kilométerre található egykori 

szász település evangélikus temploma megkülönböztetett jelentőségű műemlék. 

 

A román gazdasági miniszter szerint a két magyar vállalat elállt a román–
magyar gáz interkonnektor lekötésétől 
2020. július 24. – Krónika, maszol.ro, Nyugati Jelen 

A két magyar vállalat, amely 2018-ban lekötötte a román–magyar gázhálózatot összekötő 

interkonnektor teljes, évi 4,4 milliárd köbméteres kapacitását, visszalépett a projektből, 

hiszen tavasszal, amikor már fizetniük kellett volna, hogy megerősítsék az 

elkötelezettségüket, nem tették meg – nyilatkozta Virgil Popescu román gazdasági miniszter 

pénteken. 

 

Makkai Gergely-per: fellebbezne a marosvásárhelyi RMDSZ-frakció, de vannak 
ellenhangok is 
2020. július 24. – transindex.ro, szekelyhon.ro 

Amarosvásárhelyi RDMSZ-frakciónak feltett szándéka, hogy a Makkai Gergely ex-

alpolgármester felfüggesztésének ügyében született alapfokú ítéletet megfellebbezze. Miután 

a Maros Megyei Törvényszék alapfokon érvénytelenítette a városi tanácsi határozatát, 

amellyel felfüggesztették hivatalából Makkai Gergelyt, Marosvásárhely volt RMDSZ-es 

alpolgármesterét. A bírói indoklás közzétételére még várni kell, és a nyilatkozatok fényében 

nem volt egészen egyértelmű, hogy az RMDSZ-frakció kíván-e fellebbezni a döntés ellen.  
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Elege lett a képmutatásból: Tompa Gábor a bolsevizmus felé hajló politikai 
korrektségről a Székelyhon Tv-ben 
2020. július 24. – szekelyhon.ro 

Már nincsenek eszmecserék, nem a tárgyról beszélünk, csak szélsőséges reakciók vannak, 

egymás megbélyegzése. Nem az számít, hogy mit mondunk, hanem hogy ki mondja – foglalja 

össze Tompa Gábor a közéleti viták jellegét.  

 

Válság és útkeresés között – Pászkán Zsolt politikai elemző a romániai 
önkormányzati megmérettetés sajátosságáról 
2020. július 25. – Krónika 

Számos tényező befolyásolhatja a koronavírus-járvány miatt júniusról szeptember 27-ére 

halasztott önkormányzati választások eredményét, a kisebbségi román kormánynak a 

válsággal is meg kell küzdenie, míg az ellenzéki szociáldemokraták még az útkeresés 

fázisában vannak – fejtette ki a Krónikának Pászkán Zsolt politikai elemző. A budapesti 

Külügyi és Külgazdasági Intézet nagybányai származású elemzője szerint nem kizárt a 

magyarellenes retorika bevetése a kampányidőszakban. 

 

Szabó Ödön: A Bémer térrel együtt a Szigligeti-szobor is megújulhat 
2020. július 25. – Bihari Napló 

Az elmúlt évek egyik komoly közösségi sikertörténetének bizonyult az a kezdeményezés, 

melynek nyomán teljesen, a műemléki szempontok figyelembevételével sikerült megújítani az 

Ezredévi emléktéren lévő Szacsvay Imre-szobrot. Ezen a sikeren, összefogáson felbuzdulva a 

Partium Alapítvány elindította a folyamatot a Bémer téri Szigligeti Ede-szobor szakszerű 

felújítására is. „Fontos, hogy azok a köztéri alkotások, melyek elsősorban a mi örökségünk 

részei, megfelelően legyenek felújítva. Elindítottunk egy párbeszédet, melyben arra kértük 

Nagyvárad önkormányzatát, hogy adja alapítványunk kezelésébe a szobrot, hogy 

elvégezhessük a munkálatokat – mondta a Bihari Naplónak az alapítvány igazgatója, Szabó 

Ödön, aki egyben az RMDSZ megyei ügyvezető elnöke is. – A polgármesteri hivatal első 

nekifutásra jelezte, hogy ő maga is részes akar lenni a projektben, így az átadásra nem került 

sor, ezért mi megtettük a következő felajánlást és jeleztük, hogy elkészítjük a terveket, 

beszerezzük a műemléki engedélyt saját költségen, a kivitelezésről pedig majd később nyilván 

könnyebben meg tudunk egyezni, főleg, ha már elhárultak az elsődleges bürokratikus 

akadályok.” 

 

Szabó József: A város ne fusson a felelősség elől! 
2020. július 25. – Bihari Napló 

Szabó József megyemenedzsert a sajnálatos vásárcsarnoki tűzeset apropóján arról kérdezték, 

hogy miként látja az épített örökség védelmét Nagyváradon, valamint voltak-e az elmúlt 

időszakban ilyen jellegű projektjei a megyei önkormányzatnak. 
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Zatykó Gyula: A magyar közösség akkor lesz erős, ha erős képviselete lesz 
2020. július 25. – Bihari Napló 

Elképzelhetőnek tartanám, ha a magyar szervezetek koalícióban indulnának a helyhatósági 

választáson – mondta el Zatykó Gyula a Bihari Naplónak adott interjújában. A nagyváradi 

polgármester néppárti tanácsadója szerint éppen a leégett villamosremíz újjáépítése melletti 

azonos kiállás is bizonyítja, hogy az ellentétek ellenére is lehetnének közös céljaik és azonos 

projektjeik. 

 

Animáció Orbán Balázs kalandos élettörténetéről – Fazakas Szabolcs rendező a 
„legnagyobb székely” alakját bemutató filmjéről 
2020. július 26. – Krónika 

Erdélyi témájú filmek is támogatást kaptak a Nemzeti Filmintézettől: köztük Fazakas 

Szabolcs székelyudvarhelyi alkotó Orbán Balázsról szóló animációja, amely eddig nem ismert 

történeteket mutat be a „legnagyobb székely” kalandos életéből. A készülő moziról Fazakas 

Szabolcsot kérdeztük, aki többek közt elmondta: Orbán Balázs jegyzetfüzeteinek grafikai 

stílusa lesz az animáció alapja, amely számos fontos és rejtélyes elemét emeli ki a gazdag 

életútnak. 

 

Egy nap alatt összegyűltek a Soós Zoltán jelöléséhez szükséges aláírások 
2020. július 26. – transindex.ro 

Alig egy nap alatt összegyűlt annyi támogató aláírás Soós Zoltánnak, amennyi ahhoz kell, 

hogy indulhasson a polgármester-választáson Marosvásárhelyen. A független jelölt az 

eredményről Facebook-oldalán számolt be. A koronavírus-járvány miatt egyébként a felére 

csökkentették a jelöléshez szükséges támogatói aláírások számát, így most hivatalosan 615 

aláírás szükséges ahhoz, hogy valaki versenybe szállhasson Marosvásárhelyen a 

polgármesteri székért. Soós korábban azt jelentette be, hogy ennek ötszörösét, azaz 3 ezer 

aláírást szeretne összegyűjteni jelölési dossziéjához. 

 

Orvosira kétszer annyian jelentkeztek, mint ahány hely volt, gyógyszerészetire 
kevesebben 
2020. július 26. – szekelyhon.ro 

A Marosvásárhelyi Orvosi, Gyógyszerészeti, Tudomány- és Technológiai Egyetemen magyar 

nyelven orvosi, általános asszisztensi, fogorvosi és gyógyszerészeti szakokon hirdettek 

felvételit. Vasárnap délelőtt a fizikai távolságtartásra vonatkozó szabályok betartásával 

szervezték meg a felvételi vizsgát. 

 

Díj örökségünk ápolásáért  
2020. július 27. – Krónika 

Magyar állami kitüntetéseket adtak át két erdélyi közéleti személyiségnek csütörtökön 

délután Magyarország kolozsvári főkonzulátusán. Geréd Péter besztercei pápai káplán 
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Magyar Arany Érdemkereszt kitüntetést kapott, Szabó Zsolt kolozsvári egyetemi oktató pedig 

a Magyar Érdemrend lovagkeresztje elismerésben részesült. 

 

A patthelyzet feloldására készülnek az RMDSZ-ben, de a szemben állók ezúttal 
is másképp látják a megoldást 
2020. július 27. – Krónika 

Mielőbb új választmányi elnökre lenne szüksége az RMDSZ marosvásárhelyi szervezetének, 

amely Kozma Mónika két héttel ezelőtti lemondása után döntésképtelenné vált; a testületnek 

egyetlen alelnöke sincs, aki ideiglenesen átvehetné Kozma helyét. Az elnök váratlan, de 

mégsem teljesen meglepetésszerű döntése nemcsak a választmányt, hanem az ügyvezetést is 

érinti. Ugyanis Vass Levente tavalyi lemondatása óta a szervezet is vezető nélkül maradt, 

helyét pedig – ideiglenes jelleggel – ez év júniusától éppen a választmányi elnök vette át. Mint 

ismeretes, egyéves huzavona után az országos szabályzatfelügyelő bizottság júniusban 

semmisnek nyilvánította a megyei fórumok 2019-es döntését, amelynek értelmében 

felfüggesztették a vásárhelyi szervezet vezetőségét, és a megyei elnökség hatáskörébe vonták a 

városi alakulat irányítását. 

 

A jövő évi népszámlálás szervezőivel találkozott a kormánybiztos 
2020. július 24. – bumm.sk 

Szeptember elején veszi kezdetét a 2021-es népszámlálás kommunikációs kampánya. 

Bukovszky László, nemzeti kisebbségekért felelős kormánybiztos szerint, rendkívüli 

fontossággal bír, hogy a polgároknak először lesz lehetőségük második nemzetiséget is 

megjelölni az adatgyűjtő nyomtatványon. A küszöbön álló 2021. évi népszámlálás rendkívüli 

fontossággal bír a nemzeti kisebbségek számára. Az állampolgároknak először lesz 

lehetőségük egy második nemzetiség megjelölésére is. Bukovszky László, nemzeti 

kisebbségekért felelős kormánybiztos elvárásai szerint, a változás a statisztikai hivatallal 

együttműködve jobb és pontosabb adatokat eredményezhet a kisebbségekről. A 

kormánybiztosnak meggyőződése, hogy erről a változásról tájékoztatni kell a kisebbségeket, 

ezért az ügyben találkozóra hívta a hivatalába a statisztikai hivatal és a népszámlálás 

kommunikációs kampányán együttműködő szervezetek képviselőit. 

 

Gömörpéterfala: készül a magyar közösségi ház kapuja 
2020. július 26. – Ma7.sk 

Alkotótáborban, közösségi munkával készül a gömörpéterfali magyar közösségi ház és egyben 

a Felföldi Dalia Iskola központjának faragott kapuja, mely a ház előtti tér éke lesz. Az 

előkészületek júliusban kezdődtek, és az augusztus első hetében megvalósuló faragótábor 

során folytatódnak. A kapu egykor a ház rendkívül fontos eleme volt, hiszen a belépő azt 

pillantotta meg először, az köszöntötte a ház urát vagy éppen a vendéget. A jól megfaragott 

kapu magában hordozza az épületben élők vagy dolgozók identitását, világszemléletét, a rajta 

lévő motívumok, díszítések mesélnek a hozzáértőknek. Gömörpéterfalán fellelhető néhány 
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https://www.bumm.sk/belfold/2020/07/24/a-jovo-evi-nepszamlalas-szervezoivel-talalkozott-a-kormanybiztos
https://ma7.sk/tajaink/gomorpeterfala-keszul-a-magyar-kozossegi-haz-kapuja
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faragott székelykapu, így a magyar közösségi ház elé készülő alkotás nemcsak az épülettel, de 

az egész falu szellemiségével is összhangot alkot majd. 

 

A Lévai Református Egyházközség közleménye a gimnázium ügyében - 
évfolyamonként 15 tanuló kell 
2020. július 26. – Ma7.sk 

A Lévai Református Egyházközség kénytelen volt döntést hozni a Czeglédi Péter Református 

Gimnázium időszakos bezárásáról. A fenntartó nevében Kassai Gyula lelkész portálunknak is 

megerősítette, hogy a jelenlegi diáklétszám mellett, az adott anyagi helyzetben tovább már 

nem képesek fenntartani a közel húsz évig működő oktatási intézményt. Mint ismeretes, a 

lévai öregdiákok nevében Gubík László állt elő azzal a vállalással, amiben kijelenti, hogy 

szükség esetén hajlandóak átvállalni a fenntartó által eddig biztosított összeget, ezzel is 

segítve a gimnázium további működését. Az általuk létrehozott Czeglédi Alap, amire egyetlen 

hétvége alatt 20 ezer eurót gyűjtöttek össze, ezt a célt szolgálná. 

 

Ez az egyetlen esély, hogy életben maradjon a lévai magyar gimnázium 
2020. július 26. – Ma7.sk 

Az intézmény megszűnésének fő oka elsősorban nem a pénzhiány, hanem a jelentkező diákok 

alacsony száma. Ahogyan arról a ma7 az elmúlt napokban több alkalommal is beszámolt, a 

lévai magyar középiskola, a Czeglédi Péter Református Gimnázium végveszélybe, a 

megszűnés előtti állapotba került. A jelentkezők számának drasztikus csökkenése okozta 

pénzhiány már oly mértékben terheli a helyi egyházközséget, hogy tizenkilenc évnyi hősies 

odaadás után úgy döntöttek, hogy az iskola működését a következő tanév után felfüggesztik. 

A júliusban nyilvánosságra hozott döntésre néhány, a gimnáziumban érettségizett öregdiák 

azon nyomban reagált, megalakítva az ad hoc Lévai Öregdiákok Egyesületét, amely 

pillanatnyilag egyetlen célt tűzött ki maga elé, a Czeglédi Péter Gimnáziumban folyó oktatás 

megmentését, amelyet elsősorban pénzbeli adományok és felajánlások gyűjtésére irányult. 

Kezdeti felindulásuk oly heves volt, hogy mentőakciójukról még a gimnáziumot működtető 

lévai református egyházközösség is csak a sajtóból értesült. 

 

Várják a búzaadományokat 
2020. július 27.  – Magyar Szó, Pannon RTV 

Holnap reggel nyolc és délután egy óra között Zentán, a Mária utca 42. alatt, az 

Agráregyesületek Szövetségének székháza előtt adhatják le a gazdák adományaikat a 

Magyarok Kenyeréhez. Mint minden évben, ezúttal is minden leadott zsák búzából egy 

keveset kivesznek, és azt eljuttatják Szarvasra, a nemzeti búzaösszeöntés idei helyszínére, 

ahol az anyaország minden szegletéből és a Kárpát-medence minden vidékéről érkezett 

adományokat összekeverik, és ebből készül majd el a Magyarok Kenyere Szent István 

napjára. 
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https://ma7.sk/oktatas/a-levai-reformatus-egyhazkozseg-kozlemenye-a-gimnazium-ugyeben-evfolyamonkent-15-tanulo
https://ma7.sk/oktatas/a-levai-reformatus-egyhazkozseg-kozlemenye-a-gimnazium-ugyeben-evfolyamonkent-15-tanulo
https://ma7.sk/oktatas/ez-az-egyetlen-esely-hogy-eletben-maradjon-a-levai-magyar-gimnazium
https://www.magyarszo.rs/hu/4361/kozelet/223725/V%C3%A1rj%C3%A1k-a-b%C3%BAzaadom%C3%A1nyokat.htm
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Tegnap jegyezték a legtöbb fertőzöttet 
2020. július 27.  –Magyar Szó  

A vasárnapi hivatalos járványügyi adatok szerint Szerbiában 24 óra leforgása alatt 10 381 

koronavírustesztet végeztek el az országban, ebből 467 személynek az eredménye volt pozitív. 

Ebben az időszakban 8 beteg (6 férfi és 2 nő) hunyt el a fertőzés szövődményeinek 

következtében, így 534-re nőtt a koronavírus áldozatainak száma. Az elhunytak átlagéletkora 

69,75 év. 

 

Tehetség, szorgalom és kitartás 
2020. július 26. – Magyar Szó  

Csütörtökön este a Török alkotóházban nyílt meg Magyar Éva, Osztrenkovics Sztella és 

Supica Erzsébet, a Török István által vezetett ABC&T képzőművészeti szakkör tagjainak 

tárlata. A járványhelyzetre való tekintettel a megnyitóra az alkotóház kerthelyiségében került 

sor. Az alkotókat Petrás Teodóra mutatta be. 

 

Kárpátaljára látogatott az ukrán egészségügyi miniszter 
2020. július 25. – karpatalja.ma 

Kárpátaljára látogatott július 24-én Irina Mikicsak egészségügyi miniszter és helyettese, 

Viktor Ljasko. A találkozóról a Kárpátaljai Megyei Állami Adminisztráció számolt be július 

25-én. A tisztviselőket elsősorban az érdekelte, miként haladnak az egészégügyi reformok, 

illetve hogyan dolgoznak a koronavírusos betegek befogadására szolgáló létesítmények. 

Megfordultak az ökörmezői, volóci, munkácsi és ungvári kórházakban, továbbá a beregszászi 

pszichiátrián is. Az egészségügyi tárca vezetői találkoztak a megyei kormányzóval és 

helyettesével, akikkel konzultáltak a kárpátaljai egészségügyi helyzetről. 

 

Kárpátalján online turisztikai képzés indul 
2020. július 26. – karpat.in.ua, Kárpátalja 

Jó gyakorlat a falusi turizmusban címmel szervez képzést online formában az Egán Ede-

program turisztikai szekciójának nyertes és fellebbezéssel élő pályázói számára a Kárpátaljai 

Magyar Turisztikai Tanács. A Kárpátalja hetilap Mester Andrást kérdezte. „Azért tartottuk 

indokoltnak a képzés ismételt megszervezését, mert az „Egán Ede” Kárpátaljai 

Gazdaságfejlesztési Központ” Jótékonysági Alapítvány turisztikai pályázatának nyertesei 

között többen vannak olyanok, akiknek nincs vendéglátói képzettsége.” – nyilatkozta Mester 

András. 

 

Ingyenes online nyári tábort indít a Kárpát RobiPro 
2020. július 26. – karpat.in.ua 

A Skool, a LEGO és Kárpát RobiPro közösen ingyenes online nyári tábort indít. A 

magyarországi Skool civil szervezet fiatal lányok és hátrányos helyzetű csoportok 

bekapcsolódását biztosítja a számítógépes kódolás világába. A 2014 óta tevékenykedő civil 

K
á

rp
á

ta
lj

a
 

V
a

jd
a

sá
g

 

https://www.magyarszo.rs/hu/4361/kozelet_koronavirus/223726/Tegnap-jegyezt%C3%A9k-a-legt%C3%B6bb-fert%C5%91z%C3%B6ttet.htm
https://www.magyarszo.rs/hu/4360/vajdasag_szabadka/223706/Tehets%C3%A9g-szorgalom-%C3%A9s-kitart%C3%A1s.htm
http://www.karpatalja.ma/karpatalja/kozelet/karpataljara-latogatott-az-ukran-egeszsegugyi-miniszter/
http://life.karpat.in.ua/?p=22913&lang=hu
https://karpataljalap.net/2020/07/26/ingyenes-online-nyari-tabort-indit-karpat-robipro
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szervezet élményalapú foglalkozásokkal népszerűsíti a programozást és a technológiai 

innovációkat a fiatalok körében. Idén, a koronavírus-járvány korlátozásai miatt online nyári 

tábort indítanak, melybe a Kárpát RobiPro is becsatlakozott, ezáltal a kárpátaljai fiatalok is 

lehetőséget kapnak jobban megismerkedni a számítógépes programozás és 

applikációfejlesztés világával. A nyári tábor kapcsán adott interjút A Kárpátalja hetilapnak 

Kurmai István, a Kárpát RobiPro vezetője. Ha sikerül, szeretnénk olyan vegyes csoportokat 

kialakítani, amelynek tagjai kárpátaljai és magyarországi gyerekek lennének. Ez nagyon jó 

lehetőség az ismerkedéshez, és akár új barátságokra is szert tehetnek.” – nyilatkozta Kurmai 

István. 

 
 

 

Elektronikus sajtó 
Határok nélkül 

2020. július 24. – Kossuth Rádió 

 

Ukrajnában a parlament elfogadta a járások megalakulásáról szóló törvényt, ezzel hivatalosan 

is befejeződött a közigazgatási reform. A magyarok lakta települések szempontból sikeres volt 

a decentralizáció. Ukrajnában október utolsó vasárnapján tartanak helyhatósági 

választásokat. A részletekről Barta Józsefet, a KMKSZ alelnökét, a Kárpátaljai Megyei Tanács 

első elnökhelyettesét kérdezte Iváncsik Attila.  

  

Felerősödött Erdélyben a készülődés. Zajlik a jelöltállítás és megkezdődött a hivatalos 

jelöltséghez szükséges aláírásgyűjtés. Hargita megyében két erős ellenfél méretkezik a 

megyeelnöki tisztségért.  

  

A vajdasági Magyar Nemzeti Tanács már az őszre készülődik. Miután Szerbiában ismét 

tombol a koronavírus-járvány, fontos döntéseket kell meghozniuk az iskolakezdéssel 

kapcsolatban, és amennyiben szükséges, még jobban meg kell szervezni a távoktatást.  

  

A Rákóczi Szövetség és a Kárpát-medencei Magyartanárok Kulturális Egyesülete közösen 

szervezte Sátoraljaújhelyre a pedagógus tábort. Takaró Mihály a tanárok feladatáról, 

felelősségéről is beszélt.  
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A Temesvári Magyar Napokat immár hagyományosan szeptember utolsó hétvégéjén 

szervezik meg. Idén az Opera tér helyett a Szabadság tér lenne a rendezvények fő helyszíne. A 

koronavírus-járvány miatt azonban minden egyéb bizonytalan. A szervezők a tavalyinál egy 

nappal rövidebb sorozatra és kisebb rendezvényekre készülnek, de idén is terveznek egy 

gálaelőadást, bemutatkozási lehetőséget biztosítanak a helyi együtteseknek, a gasztronómiai 

és kézműves értékek megjelenítésének.  

  

Néhány nap múlva indul a 46. Honismereti Kerékpártúra. Az elmúlt hat évben a történelmi 

Felső-Magyarországot járták be, a Morva folyótól a Dunáig, majd a Garam mentén haladva 

eljutottak Zólyomba. Bejárták a bányavárosokat az Ipoly forrásától a torkolatáig Nógrád, 

Kishont érintésével megérkeztek Gömörbe. Innen folytatják a túrát egészen a keleti végekig. 

 

 

Határok nélkül 

2020. július 25. – Kossuth Rádió 

 

Egy hete, szombaton újra élesítették a Székely Nemzeti Tanács Nemzeti régiók védelmében 

indított aláírásgyűjtésének online felületét. Így a november 7-ig meghosszabbított határidőig 

ismét aláírhatják azt az Európai Unió minden tagállamában. Az írdalá.hu csapata tavasszal 

óriási hajrával segítette az egymilliós limit elérését, sőt túlszárnyalását. Akkor leginkább 

itthon népszerűsítették az aláírásgyűjtést, most azonban kilépnek az európai színtérre. Mely 

országokban és kiknek a közreműködésével? Erről is kérdeztük Pesty Lászlót, a székely ügy 

kampányfőnökét. 

  

Megtartotta évadzáró társulati ülését a székelyudvarhelyi Tomcsa Sándor Színház. „Csonka 

évadot zárni nem felemelő érzés, a legfontosabbtól zárt el a világjárvány: a közönségünktől. A 

színház természetéből fakad a szoros kapcsolat a nézőkkel – ez szűnt meg Romániában az 

elmúlt évad második felében.”- fogalmazott Nagy Pál igazgató, aki ugyanakkor azt reméli, 

hogy szeptemberben zökkenőmentesen elkezdődhet a színház 22. évada.  

  

Kálló Béla szabadkai színművész tavaly a Petőfi és Arany barátságáról szóló kétszemélyes 

produkciónak köszönhetően bejárta a fél Kárpát-medencét, sőt még Kanadában is turnézott. 

A járvány okozta leállás talán jól is jött neki, mert pihenhetett egy kicsit. A kényszerszünet 

alatt új terveket szőtt, de már nagyon várja a pandémia második hullámának a végét, hogy az 

újabb darabok is a közönség elé kerülhessenek. Addig viszont marad az apa szerep, amiben 

szintén jól szeretne teljesíteni.  

  

https://mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth/?date=2020-06-25_18-02-00&enddate=2020-06-25_18-40-00&ch=mr1
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Markó Béla megzenésített verseit és egyéb szövegeket, valamint karikatúrákat tartalmazó 

album megjelentetését tervezi az egykori temesvári Garabonciás együttes alapítója, Csutak 

István. Lehőcz László ennek kapcsán kérdezte a zeneszerző-előadót és a költőt is, aki – a 

tervek szerint – szintén megszólal majd a lemezen. 

 
 
Kárpát-medence magazinműsor 

2020. július 26. – M1  

 

Doroszló magyar közössége 

A nyugat-bácskai Doroszló területe ősidők óta lakott, legfőképp magyarok által. Kultúrája és 

történelme igen gazdag, amit a helyi kultúrát, népviseleteket bemutató tájház is igazol. A 

népviseletet helyiek mutatják be és generációról generációra szállnak, öröklődnek a ruhák. A 

doroszlói Szentkút is híres zarándok- és búcsúhely, nagyon sokan látogatnak el ide.  

 

Az összetartozás városa 

A tokaji borvidék északi részén fekvő Sátoraljaújhelyet száz éve szakították szét egy 

mesterséges határral, ma az összetartozás példája. Az utóbbi időkben fejlődésnek indult, a 

turizmus fellendülése és munkahelyek teremtése mellett a külhoni magyarsággal tartott 

kapcsolat megerősítése is hozzájárult a város fejlődéséhez. A Rákóczi Szövetség is ezt a 

helyszínt választotta a Rákóczi tábor helyszínének, ahol minden évben rengeteg külhoni fiatal 

találkozik és ismerkedik meg.  

 

Gazdálkodó tábor Gyergyószentmiklóson  

A gyulafehérvári Caritas egyesület élményekben gazdag napközis tábort szervezett 

gyerekeknek. A táborban a gyerekek megismerkedhetnek nagyszüleik, dédszüleik 

életmódjával: gazdálkodás, kenyérsütés, sajtkészítés, állattartás, gyógynövénykészítés 

színesítette a mindennapjaikat. A cél az volt, hogy megtanítsák a földművelés szépségét és 

azt, milyen a földből értéket teremteni. 

 

Hagyományőrzés Kárpátalján 

Magyar fiatalok alakították meg az eszenyi Ritmus Néptáncegyüttest, ahol Szabó Tibor vezető 

szatmári néptáncokat oktat. Az együttest 1989-ben alapította 3 ungvári járási község – 

Szalóka, Eszeny és Tiszaújfalu – táncot kedvelő fiataljai. Az együttes tagjainak szülei közt 

voltak az alapítók, mindannyiuknak nagyon fontos a hagyományőrzés. 

 

https://mediaklikk.hu/video/karpat-medence-2020-07-26-i-adas-7/
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Térkép 

2020. július 25. – Duna World 

 

Hargita megyében több száz gyönyörű turista ösvény található, amelynek egyrésze az elmúlt 

időszak szélsőséges időjárásának köszönhetően, járhatatlanná vált. De szerencsére van kitől 

segítséget kérni. A gyergyószentmiklósi hegyimentők hónapok óta dolgoznak azon, hogy a 

kidőlt fáktól megszabadítsák az utakat és biztonságossá tegyék a természetjárók számára. A 

mindent veszélyt leküzdő hegyimentők Hargita megye mintegy egynegyedén teljesítenek 

szolgálatot. Az ő felügyeletük alá tartozik a Gyilkos-tó és környéke , valamint a Békás-szoros 

is, amelyek Székelyföld legszebb természeti látnivalói közé tartoznak. 

 

Nagyon sokan segítenek a felvidéki kistelepülésnek, Zéténynek, ahol nemrég a tűz 

martalékává vált a falu fontos kulturális intézménye. A kétemeletes épület tetőszerkezete és 

termei lángban égtek, a színpad, a táncterem és a könyvtár használhatatlanná vált. Nemcsak 

az anyagi kár jelentős . Mérhetetlen szellemi veszteség is érte a  800 fős, zömében magyarok 

lakta települést.  

 

A tavalyi sikerek után idén is útnak indult az Aradi Kamaraszínház szórvány kulturális 

karavánja, hogy bejárja Arad megye magyarlakta településeit és eljuttassa előadásait azokhoz 

a szórványban élő magyarokhoz, akik csak ritkán tudnak elmenni színházba. Ősz végéig több 

faluban is bemutatják  a „ Ki szívét osztja szét” című előadást, amely az Aradi Kamaraszínház 

és a békéscsabai Tabán Táncegyüttes kooprodukciója. Az előadás főszerepében Varga Miklós 

énekest  láthatja a közönség. Stábunk is elkísérte a 21.századi vándorszínészeket. 

 

Következő riportunk egy felvidéki fiatalemberről szól , aki bár Budapesten járt egyetemre és 

több állásajánlatot is kapott a magyar fővárosban – szíve mégis haza húzta. Bartók Csongor 

így hazatért szülővárosába, Szepsibe , hogy otthon kamatoztassa tudását. Menyasszonyával 

együtt szülőföldjükön próbálnak boldogulni. 

 

Aggasztóan romlik a Szent Anna-tó vízminősége. A gyönyörű erdélyi tó vizébe jutó szerves 

anyagok, valamint az ezüstkárászok elszaporodása miatt egyre jobban algásodik a víz. A 

fürdőzést és a piknikezést betiltották ugyan a krátertó partján, ám önmagában ez még nem 

elég a víz védelmére. Ha tovább algásodik, elposványosodhat  Székelyföld egyik legszebb 

természeti ritkaságának számító vulkáni tó. 

 

https://mediaklikk.hu/video/terkep-2020-07-25-i-adas/

