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Nyomtatott és online sajtó 
 

 

Potápi: Mára a turizmusban is egységes Kárpát-medencei térről beszélhetünk 
2020. július 30. – Mandiner, PestiSrácok, Erdely.ma, Felvidék Ma, Pannon RTV, 

Vajdasag.ma, Magyar Szó, Kárpátalja, karpat.in.ua 

A nemzeti összetartozás éve jegyében került sor Budapesten a 22 éves Az Utazó magazin 

hagyományos díjátadójára, amelyen az olvasók szavazatai alapján a tavalyi év legjobb 

turisztikai szolgáltatóinak teljesítményét ismerték el, első alkalommal a határon túli régiók 

legjobb magyar szálláshelyeit és éttermeit is díjazva. Az eseményen részt vett Potápi Árpád 

János, a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára és Flesch Tamás, a Magyar 

Szállodák és Éttermek Szövetségének (MSZÉSZ) elnöke is. „A turizmus szempontjából jó hír, 

hogy Magyarország ma a koronavírus-járvány szempontjából is biztonságos országnak 

számít. Ugyanakkor az elmúlt évek nemzetpolitikájának eredményeként azt is elmondhatjuk, 

hogy ma már nemcsak oktatási, kulturális, gazdasági szempontból, hanem turisztikai 

szempontból is egységes Kárpát-medencéről beszélhetünk. Ezért ha a kilátásokról 

gondolkodunk – mert nem szabad elfeledni, hogy a legnehezebb körülmények között is 

teremtődnek új lehetőségek – a belföldi turizmus kiemelkedő jelentősége mellett a Kárpát-

medencei együttműködésnek a turizmus területén is egyre nagyobb szerep juthat” – fejtette 

ki a nemzetpolitikai államtitkár. 

 

A Gombaszögi Közéleti Pikniken a magyar közösség politikai identitásainak 

egységesítésén dolgoztak 
2020. július 30. – Felvidék Ma, Új Szó 

Az Összefogás mozgalom július 30-án Közéleti Pikniket szervezett Gombaszögön, melyre a 

dél-szlovákiai települések magyar polgármesterei és képviselői mellett a hazai intézmények 

vezetőit hívta meg. A felvont felvidéki zászló alatt gyűltek össze az érdeklődők, a MKP, az 

Összefogás, a Most-Híd és a Magyar Fórum tagjai és szimpatizánsai. A szervezők szerint a 

piknik legfőbb célja az volt, hogy platformot biztosítsanak a szereplők találkozására és a 

kötetlen eszmecserére. A pálos monostor tövében felállított sátrakban helyet foglalókat Bokor 

Réka, a rendezvény háziasszonya üdvözölte, s külön köszöntötte Hetey Ágotát, Magyarország 

kassai főkonzulátusának főkonzulját, aki a rendezvény egész ideje alatt jelen volt 

munkatársaival a fórumokon. 
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https://felvidek.ma/2020/07/potapi-mara-a-turizmusban-is-egyseges-karpat-medencei-terrol-beszelhetunk/
https://felvidek.ma/2020/07/a-gombaszogi-kozeleti-pikniken-a-magyar-kozosseg-politikai-identitasainak-egysegesitesen-dolgoztak/
https://felvidek.ma/2020/07/a-gombaszogi-kozeleti-pikniken-a-magyar-kozosseg-politikai-identitasainak-egysegesitesen-dolgoztak/
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Iohannis közvetve az RMDSZ-t is megvádolta az egészségügyi válság 

kiprovokálásával 
2020. július 30. – MTI, Krónika, maszol.ro, transindex.ro 

Klaus Iohannis román államfő szerint az ellenzéki Szociáldemokrata Párt (PSD) és a 

parlamenti többség többi pártja – köztük az RMDSZ – szándékosan idézett elő egészségügyi 

válságot, hogy oka legyen bírálni a jobbközép Nemzeti Liberális Párt (PNL) kisebbségi 

kormányát. A PNL éléről államfővé választott Iohannis csütörtöki sajtónyilatkozatában azzal 

vádolta a PSD körüli kialakult parlamenti többséget, hogy három hétig eszköztelenül hagyta a 

kormányt a koronavírus-járvány elleni küzdelemben, amikor „időhúzással” hátráltatta a 

karanténtörvény elfogadását. Iohannis a PSD szemére vetette, hogy „lepaktált” az RMDSZ-

szel, ismét azzal vádolva a szociáldemokratákat, hogy „suttyomban” meg akarták szavazni az 

„úgynevezett székelység” autonómiáját. 

 

Kelemen Hunor: Johannis úgy viselkedik, mint egy gyűlöletet szító robotó 
2020. július 30. – transindex.ro 

Klaus Johannis csütörtöki beszédében, ahol a koronavírus veszélyeiről tartott beszédet és a 

szigorú intézkedések és szankciók szükségességét hangsúlyozta, a járvány bedurvulásáért a 

PSD-t és az RMDSZ-t tette felelőssé. A Medifax megkeresésére Kelemen Hunor, az RMDSZ 

elnöke a következőket válaszolta: „Nem úgy néz ki mint egy pártatlan, és mindenkit képviselő 

elnök, hanem inkább mint egy robot amely a gyűlöletet szítja a társadalomban. Ezt teszi, és 

ezt fogja tenni továbbra is. Sajnos Románia élén nincs egy olyan végrehajtó hatalom 

amelynek az élén olyan elnök állna, amely képes kezelni a egészségügyi és gazdasági 

válságot.”  

 

Mini Erdély-park nyílik szombaton Szejkefürdőn 
2020. július 30. – MTI, Krónika, transindex.ro 

Erdély számtalan történelmi épületének és épületegyüttesének a makettjeiből nyitnak állandó 

szabadtéri kiállítást szombaton a Székelyudvarhellyel szomszédos Szejkefürdőn. A közel egy 

hektáros területen szombattól még csak mintegy negyven észak-erdélyi épület és 

épületegyüttes makettje lesz látható, de dolgoznak a Mini Erdély-park dél-erdélyi 

műemlékeket bemutató részén is. Amint Fazakas Szabolcs, a Székelyföldi Legendárium 

projekt révén ismert Visus Kulturális Egyesület elnöke az MTI-nek elmondta: olyan épületek 

lesznek láthatók, mint a törcsvári kastély, a miklósvári Kálnoky-kastély, a gyergyószárhegyi 

Lázár-kastély, a marosvécsi Kemény-kastély, a székelyderzsi erődtemplom, a szászkézdi 

vártemplom, de megtekinthető lesz többek között Kolozsvár belvárosának a makettje is abból 

a korból, amikor álltak még a város falai. 
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https://kronikaonline.ro/belfold/iohannis-kozvetve-az-rmdsz-t-is-vadolta-az-egeszsegugyi-valsag-kiprovokalasaval
https://kronikaonline.ro/belfold/iohannis-kozvetve-az-rmdsz-t-is-vadolta-az-egeszsegugyi-valsag-kiprovokalasaval
https://itthon.transindex.ro/?hir=60845
https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/mini-erdely-park-nyilik-szombaton-szejkefurdon


 

 

 

Napi Nemzetpolitikai Sajtószemle – 2020. július 31 

. 

. 
3 

Folytatást szeretne Gyergyószentmiklóson és Gyergyóújfaluban az EMSZ 
2020. július 30. – szekelyhon.ro 

Gyergyószentmiklóson és Gyergyóújfaluban folytonosságot, Hargita megye élén változást 

szeretne elérni az Erdélyi Magyar Szövetség. Első két gyergyószéki polgármesterjelöltjét 

mutatta be csütörtökön az EMSZ. Mezei elmondta, hogy folyamatosan zajlik a jelöltek 

ismertetése megyében és Erdélyben, ezúttal Gyergyószentmiklós és Gyergyóújfalu 

polgármesterjelöltjeit mutatták be, azaz a jelenleg is hivatalban lévő, korábban a Magyar 

Polgári Párt színeiben mandátumot szerző Nagy Zoltán, és Egyed József személyében. 

 

Nem döntöttek az ingatlancsere és az egyházakat érintő ügyekben 
2020. július 30. – szekelyhon.ro 

Két, egyházakat is érintő kérdést halasztottak el csütörtökön a marosvásárhelyi rendkívüli 

tanácsülésen, úgy tűnt, hogy a következő önkormányzati képviselő-testületre szeretnék 

hagyni a döntést. Az egyik a református egyház és a városháza közötti épületcsere volt, a 

másik pedig az egyházak által igényelt közterület odaítéléséről szólt. Költségvetést is 

kiigazítottak, legtöbb pénzt az iskolaigazgatóság kapta. 

 

Kovács Mihály Levente vezeti ideiglenesen a marosvásárhelyi RMDSZ-t 
2020. július 30. – szekelyhon.ro 

Az RMDSZ Maros Megyei Területi Állandó Tanácsa e heti gyűlésén azt a határozatot hozta, 

hogy Kovács Mihály Leventét bízza meg a Marosvásárhelyi RMDSZ ideiglenes vezetésével – 

jelezte közleményben  a szervezet. A megbízott elnök hatásköre behatárolt, és hat hónapon 

belül, az önkormányzati választásokat követően a járványügyi helyzetre való tekintettel 

megszervezi és lebonyolítja a Marosvásárhelyi RMDSZ-ben az általános tisztújítást. 

 

Hat háromszéki és erdővidéki hős kapta meg csütörtökön a Magyar Érdemrend 

Lovagkeresztjét 
2020. július 31. – Krónika 

A nemzeti összetartozás évében hat háromszéki és erdővidéki veterán honvéd kapta meg a 

Magyar Érdemrend Lovagkeresztjét. A kitüntetést a rendkívüli járványhelyzetre való 

tekintettel csütörtökön szűk családi körben, rendkívüli óvintézkedések közepette vette át a 

sepsiszentgyörgyi Bartha Mihály, a baróti Boér Imre, a kézdisárfalvi Máté Lajos, a 

sepsiszentgyörgyi Nagy Sándor, a málnási Szövérfi Árpád és a lemhényi Tódor Antal. 

 

Gyűlöletimportőrök 
2020. július 31. – Balogh Levente – Krónika 

A Krónika vezércikke szerint „nyugodtan készülhetünk arra, hogy előbb-utóbb – akár 

december elsején, akár az úzvölgyi hőbörgés évfordulóján – ismét megjelennek a 

Székelyföldön románkodni egy kicsit. Ezzel persze egyre távolabb kerülnek céljuk elérésétől, 
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https://szekelyhon.ro/aktualis/folytatast-szeretne-gyergyoszentmikloson-es-gyergyoujfaluban-az-emsz
https://szekelyhon.ro/aktualis/nem-dontottek-az-ingatlancsere-es-az-egyhazakat-erinto-ugyekben
https://szekelyhon.ro/aktualis/kovacs-mihaly-levente-vezeti-ideiglenesen-a-marosvasarhelyi-rmdsz-t
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lassan már kutyába sem vesszük őket, habókos, misztikusan megélt románságuk 

kidomborítását szolgáló performanszaikra legfeljebb csak legyintünk, hiszen úgy jönnek és 

mennek, mint egy enyhe lefolyású nátha. Azt meg végképp nem sikerül elérniük, hogy a 

magyarok a román ünnepeken román nemzeti trikolórt tűzzenek otthonaikra, és 

csatlakozzanak a román himnuszt éneklők kórusához. Ha ugyanis a román nemzeti 

jelképeket ők vagy bárki más – akár valamely román állami intézmény vagy politikus – 

eszközként használják a melldöngetéshez, a hőbörgéshez és pláne a provokációhoz, a 

magyarok hergeléséhez és gyalázásához, azzal nem fognak bennünk több tiszteletet 

ébreszteni maguk iránt. Viszont legalább ismét bebizonyítják, hogy valójában ők maguk sem 

tisztelik magukat”. 

 

Forró Krisztián a Nemzetpolitikai Államtitkárságon járt 
2020. július 30. – Felvidék Ma 

Forró Krisztiánt, a Magyar Közösség Pártjának új elnökét fogadta ma Potápi Árpád János. A 

magyar Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára sok sikert és jó munkát 

kívánt Forró Krisztiánnak. Forró Krisztián a 2016 júniusában megválasztott Menyhárt 

Józsefet váltotta az MKP élén, aki a teljes vezetőséggel együtt, a februári parlamenti választási 

kudarc után mondott le, miután pártjuk – az MKP, illetve az Összefogás és Magyar Fórum 

törpepártok alkotta – Magyar Közösségi Összefogás néven indított közös magyar listán nem 

jutott be a törvényhozásba. Az MKP új elnöke megválasztása után magyar újságíróknak 

nyilatkozva prioritásának nevezte a magyarság megmaradásának segítését és az asszimiláció 

csökkentését, és ennek eszközeként a politikai és a társadalmi egység megteremtését 

említette. 

 

Van-e értelme az etnikai politizálásnak? Szakértői panelbeszélgetés 

Gombaszögön 
2020. július 30. – Ma7.sk, Új Szó 

Van-e értelme az etnikai érdekképviseletnek? Hogyan lehet mérsékelni a pártok közt feszülő 

konfliktusokat? Mi van, ha nem jön létre az összefogás? Az összefogás megteremtésének 

lehetséges kereteiről és feltételeiről Fiala-Butora János jogász, közgazdász, egyetemi oktató, 

Horony Ákos jogász és Petőcz Kálmán diplomata, emberjogi szakértő beszélgetett a 

Gombaszögi Közéleti Piknik szakértői panelbeszélgetésének keretében. A moderátor Tokár 

Géza, a Szlovákiai Magyarok Kerekasztalának vezetője volt. 
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https://felvidek.ma/2020/07/forro-krisztian-a-nemzetpolitikai-allamtitkarsagon-jart/
https://ma7.sk/aktualis/mindig-van-lejjebb-szakertoi-panelbeszelgetes-gombaszogon
https://ma7.sk/aktualis/mindig-van-lejjebb-szakertoi-panelbeszelgetes-gombaszogon
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Pártelnöki diskurzus a Gombaszögi Közéleti Pikniken: Nagy egyetértés, kis 

döccenők 
2020. július 30. – Ma7.sk, bumm.sk, Új Szó, Körkép 

Öllös László moderálása mellett a Magyar Közösség Pártja, az Összefogás és a Most-Híd 

elnöke ült asztalhoz, hogy a felvidéki magyar politika jövőjéről beszéljenek. Forró Krisztián, 

Mózes Szabolcs és Sólymos László panelbeszélgetésében csak nyomokban lehetett érzékelni a 

korábbi feszültséget és ellentéteket, látszott, a három pártelnök keményen dolgozik azon, 

hogy tető alá hozzák a sokak által várt Nagy Kiegyezést. „Tapsoljuk meg a pártelnököket, hogy 

ilyen választási eredmények után idemerészkedtek Önök elé!" – nyitott igen erős kezdéssel 

Öllös, aki ezután Lampl Zsuzsanna egy 2019-es kutatását idézte, amelyben arra kérdeztek rá, 

a válaszadók miért nem választanák a magyar pártokat. 

 

Nemzetpolitika vagy felvidéki regionális politika? - vita a felvidéki egységről 
2020. július 30. – Ma7.sk 

Talán ebben a kérdésben alakult ki a legnagyobb vita az első ízben megszervezett gombaszögi 

Közéleti Piknik bevezető előadásán. Az első kerekasztal-beszélgetésen az MKP, az Összefogás 

és a Most-Híd fiatal politikusai vettek részt: Agócs Attila (Fülek polgármestere, a Híd 

alelnöke), Bauer Ildikó (városi képviselő, az Összefogás alelnöke), Cziprusz Zoltán (megyei 

képviselő, az MKP alelnöke), Rigó Konrád (a Híd alelnöke), Orosz Örs (megyei képviselő, az 

Összefogás alelnöke), Varga Tibor (Kaposkelecsény polgármestere, az MKP elnökségi tagja). 

A beszélgetést Czímer Gábor újságíró vezette. 

 

Kerékpártúrával is erősödik a testvérkapcsolat 
2020. július 30. – Felvidék Ma 

Kilenc évvel ezelőtt tizenhárom bátor tatai diák nyeregbe pattant és elkerekezett Szőgyénbe, 

Tata testvértelepülésére. Így kezdődött a hagyományos Tata–Szőgyén kerékpártúra, mely az 

évek folyamán Szőgyén–Tata–Szőgyén kerékpártúrává nőtte ki magát, amikor a vállalkozó 

szellemű szőgyéniek Tatára kerekeztek, majd egy éjszakán át tartó pihenő után a tatiakkal 

együtt érkeztek Szőgyénbe. Minden évben a nemzeti összetartozás napjának jegyében zajlott 

a rendezvény. Az idei évben is a centenárium jegyében kívánták teljesíteni a kétszer 75 

kilométeres távot, ám ezt a koronavírus meghiúsította. 

 

Hrubík Béla: A Felvidéki Nemzeti Tanács létrehozása nélkül nem fog menni… 
2020. július 30. – Felvidék Ma 

Ahogy nem sikerülhet a közösség megmaradását és hosszú távú fejlesztését biztosító keretek 

kidolgozása nélkül sem, állította Hrubík Béla, a Magyar Közösség Pártja Országos 

Elnökségének új tagja, egykori ipolynyéki polgármester és Csemadok-elnök, akit Haják Szabó 

Mária kérdezett a Kossuth Rádió Határok nélkül című, július 29-én sugárzott műsorában. 

Arra a bevezető kérdésre, miszerint hosszú MKP-tagság után miért vállalta most az elnökségi 

tagságot, kifejtette, úgy látja, olyan helyzetbe került a felvidéki magyarság és vele a Magyar 
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https://ma7.sk/aktualis/partelnoki-diskurzus-a-gombaszogi-kozeleti-pikniken-nagy-egyetertes-kis-doccenok
https://ma7.sk/aktualis/partelnoki-diskurzus-a-gombaszogi-kozeleti-pikniken-nagy-egyetertes-kis-doccenok
https://ma7.sk/aktualis/nemzetpolitika-vagy-felvideki-regionalis-politika-vita-a-felvideki-egysegrol
https://felvidek.ma/2020/07/kerekparturaval-is-erosodik-a-testverkapcsolat/
https://felvidek.ma/2020/07/hrubik-bela-a-felvideki-nemzeti-tanacs-letrehozasa-nelkul-nem-fog-menni/
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Közösség Pártja, amelyben talán szükség van egyrészt arra a 30 éves tapasztalatra, melyet 

közéleti tevékenysége során szerzett, másrészt megújulásra van szükség és ő szeretne ennek 

megvalósításában részt venni. 

 

Munkához lát a tartományi parlament 
2020. július 30. – Magyar Szó 

A június 21-én tartott tartományi választások utáni első rendes ülését tartja meg ma a 

vajdasági parlament, melyen – a képviselőházról szóló döntés és az ügyrend idevágó 

szakaszaival összhangban – hitelesítik a választásokon bizalmat nyert képviselők 

mandátumát, megalakítják a képviselőcsoportokat (frakciókat), s várhatóan megválasztják a 

ház elnökét és alelnökeit is. Az ülést, a koronavírus-járvány miatt, az Újvidéki Vásár Master 

Központjában tartják meg. A korábbi bejelentések szerint a tartományi parlament házelnöki 

tisztségét továbbra is Pásztor István, a Vajdasági Magyar Szövetség vezetője tölti be. 

 

Topolya: Idén nem lesz Expo 
2020. július 30. – Vajdaság Ma 

A topolyai Expo mezőgazdasági és gazdasági kiállítás és vásár idén elmarad. A rendezvényt 

17. alkalommal szervezték volna meg, de a bizonytalan járványügyi helyzet miatt olyan döntés 

született, hogy ebben az évben nem lesz Expo. Már hagyományosan szeptember 10-e körül az 

Expóval kezdődött volna idén is a városnapi rendezvénysorozat. Ezúttal azonban elmarad és 

az egyéb városnapi rendezvényekre sem kerül majd sor. 

 

Nyári színpaddal bővül a padéi Takáts Rafael Magyar Kultúrkör udvara 
2020. július 30. – Pannon RTV 

A projekt a Magyar Nemzeti Tanács támogatásával valósul meg. A munkálatok a tervek 

szerint nyár végére befejeződnek. Serényen folyik a munka a padéi Takáts Rafael Magyar 

Kultúrkör udvarában. Közel tíz éves álom válik ezzel valóra, hiszen a 2010-es évek elején már 

elkészült a terv, amely alapján most a nyári színpad épül – mondta el stábunknak Komáromi 

Róbert, az egyesület elnöke. 

  
VII. Kárpátaljai Nemzetközi Szobrásztábor 
2020. július 30. – karpat.in.ua 

Hetedik alkalommal rendezik meg idén a Kárpátaljai Szobrásztábort – jelentette be 

beregszászi sajtótájékoztatóján Matl Péter, szobrászművész. A rendezvény házigazdája 

hozzátette: a világjárványra való tekintettel idén csak ukrajnai és ezen belül kárpátaljai 

meghívott művészek vesznek részt a kéthetes táborban. Az ez idő alatt faragott kőszobrokat 

kárpátaljai magyar települések kapják. 
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https://www.magyarszo.rs/hu/4364/kozelet_politika/223937/Munk%C3%A1hoz-l%C3%A1t-a-tartom%C3%A1nyi-parlament.htm
https://www.vajma.info/cikk/vajdasag/25435/Topolya-Iden-nem-lesz-Expo.html
https://pannonrtv.com/rovatok/kultura/nyari-szinpaddal-bovul-padei-takats-rafael-magyar-kulturkor-udvara
http://life.karpat.in.ua/?p=23279&lang=hu


 

 

 

Napi Nemzetpolitikai Sajtószemle – 2020. július 31 

. 

. 
7 

 

Egy sokoldalú mester kiállítása a beregszászi konzulátuson 
2020. július 30. – Kárpáti Igaz Szó 

Magyarország Beregszászi Konzulátusának új kiállítótermében, a Munkácsy Mihály 

Galériában ezúttal Zicherman Sándor festőművész képeit mutatták be. A kiállítás 

megnyitóján Szilágyi Mátyás főkonzul kiemelte, Zicherman Sándor igazi kárpátaljai festő. 

Ungváron született, gyermekkorát Beregszászban töltötte. A képzőművészettel komolyabban 

a sorkatonai szolgálat után kezdett el foglalkozni. 

 

Az ungvári skanzen ismét megnyílt a látogatók előtt 
2020. július 30. – karpat.in.ua 

A Kárpátaljai Megyei Szabadtéri Néprajzi Múzeum egyike a néhány évtizede működő hasonló 

jellegű ukrajnai múzeumoknak. A szabadtéri néprajzi múzeum nemcsak a népi építészet 

remekeit mutatja be, hanem az adott tájegységre jellemző gazdasági és háztartási 

berendezéseket, tárgyakat is. A skanzen 1970 nyarán nyitotta meg kapuit a látogatók előtt, 

idén ünnepli megalakulásának 50. évfordulóját. 

 

Elektronikus sajtó 

 

Határok nélkül 

2020. július 30. – Kossuth Rádió  

 

A decentralizáció volt az ukrajnai közigazgatási reform fő célja, amely új lehetőségeket 

nyithat meg a kárpátaljai magyarok előtt is. Az azonban még mindig nem egyértelmű, hogy az 

újonnan megalakuló járások és a frissen létrejövő kistérségek milyen jogkörrel bírnak majd. 

Mint ahogy azt sem lehet még tisztán látni, hogy a közigazgatási hivatalok megyei szinteken 

milyen formában maradnak meg. A számos kérdőjel mellett azonban vannak sikerek: a 

magyar települések többsége új kistérségeket hozott létre, illetve sikerült megőrizni az eddig 

is létező Beregszászi járást. Ukrajnában október utolsó vasárnapján helyhatósági 

választásokat tartanak, amelyről Brenzovics László, a KMKSZ elnöke számol be.  

  

Új elnöke van, a marosvásárhelyi RMDSZ-nek. A Területi Állandó Tanács Kovács Mihály 

Leventét, a megyei szervezet ügyvezető elnökét bízta meg a városi szervezet ideiglenes 

vezetésével. Az elnök feladata lesz, hogy az önkormányzati választásokat követően hat 

hónapon belül megszervezze a városi szervezet általános tisztújítását.  
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https://kiszo.net/2020/07/30/egy-sokoldalu-mester-kiallitasa-a-beregszaszi-konzulatuson/
http://life.karpat.in.ua/?p=23299&lang=hu
https://mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth/?date=2020-07-30_18-02-00&enddate=2020-07-30_18-40-00&ch=mr1
https://mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth/?date=2020-07-30_18-02-00&enddate=2020-07-30_18-40-00&ch=mr1
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A bánsági magyar gazdák kezdettől fogva részt vesznek az idén immár tíz éves Magyarok 

kenyere programban.  A Kárpát-medencei Búza Összeöntés Ünnepét idén július 31-én tartják 

a szarvasi szárazmalomban. A bánsági gazdák szimbolikus mennyiséget küldtek erre az 

eseményre, a gyűjtés azonban még folyik, és a teljes mennyiséget lisztté őrölve helyi karitatív 

szervezeteknek adományozzák. A programról Csősz Jánost, a Bánsági Magyar Gazdák és 

Vállalkozók Egyesületének elnökét kérdeztük. 

  

A 68 délvidéki magyar gazdaszervezetet tömörítő Vajdasági Agráregyesületek Szövetsége idén 

is megszervezte a Magyarok Kenyere program keretében a búza adományok átvételét. Rekord 

mennyiségű, 20 és fél tonna búza jött össze.   

  

A muzslyai Road Flyers Motoros Klub Szerbiában az egyik legrégibb ilyen szervezet, tagjai 18 

évvel ezelőtt szervezték meg először a nyári motoros találkozójukat. A Klub készülődik az idei 

találkozóra, ugyanakkor indul majd a szerbiai, turisztikai jellegű motoros rally is, amelyre 

külföldi motorosok is beneveznek, hisz gazdag programot, szép útirányt terveznek a 

szervezők.  

   

Ferencz Béla, Ervin atya élete a kommunista elnyomás szimbóluma Erdélyben. Az erdélyi 56-

osok Szoboszlay - perében előbb halálra ítélték, majd ezt élethosszig tartó kényszermunkára 

változtatták.  A kommunizmus évei alatt háromszor zárták börtönbe. Életútjának 

elismeréseként 2006-ban a Magyar Köztársasági Érdemrend Tisztikeresztjét, 2011-ben a 

Lovagkeresztet vehette át. 2012-ben lett ismét magyar állampolgár. "Az első 

állampolgárságomat az édesanyámtól, a másodikat háromhetesen a nagyhatalmaktól, a 

harmadikat az anyaországtól kaptam" - mondta, amikor 2012 decemberében, 92 esztendős 

korában ismét magyar állampolgár lett. Ervin atyának Gyergyószárhegyen, a kolostorhoz 

vezető úton állítják fel egészalakos imádkozó szerzetest ábrázoló szobrát.  

  

Felvidéken, Észak Gömörben, Rozsnyótól 10 km-re-keletre fekszik Dernő. Kiváló minőségű 

vasércbányái miatt gróf Andrássy György vasgyárat is építtetett a faluban. Itt készültek a 

budapesti Lánchíd szerkezeti elemei, valamint a Várkert bazár és a Duna korzó öntött 

vasoszlopai. Ezért még ma is „Kispestként“ emlegetik a települést.  Júliustól Dernő az 

érdeklődés központjába került. A 700 lelkes faluban áll Szlovákia egyik legidősebb tölgyfája, 

amely döntőse lett az Év Fája versenynek. 

 

A szlovákiai Év Fája versenybe idén 23 fát neveztek be, ezekből a természeti csodákból 

választott 12 döntőst a szakmai zsűri. Az első három helyezettnek 300 eurós díj jár, amelyet a 

fa ápolására kell fordítani, a győztes fa pedig nevezést nyer az Európai Év Fája versenyre.  


