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Nyomtatott és online sajtó 
 

 

Potápi: a magyar történelem elképzelhetetlen a németség nélkül 
2020. augusztus 1. – MTI, Magyar Hírlap, Lokál, Demokrata, Hír Tv, Magyar Nemzet, 

Mandiner, hirado.hu, Ma7.sk, Körkép 

A magyar történelem elképzelhetetlen lett volna a velünk élő nemzetiségek, köztük a német 

nemzetiség nélkül - mondta a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára 

szombaton a Tolna megyei Gyönkön. Potápi Árpád János a gyönki Német Nemzetiségi 

Egyesület közösségi házának átadásán hozzátette: a német telepeseknek köszönhető, hogy 

Tolna megye a 18-19. században felvirágzott. Orbán Viktor miniszterelnököt idézte, aki a 

magyarországi németek elhurcolásának 70. évfordulóján azt mondta, hogy a német kultúra 

szálai a magyar kultúra szövetébe fonódnak, s ha ezeket kihúznánk, az egész szövet esne szét. 

A politikus kitért arra, hogy a második világháború alatt és után 800 ezer ember került 

hadifogságba, és a kollektív bűnösség elve alapján elsősorban német nemzetiségűeket 

hurcoltak el málenkij robotra, az itthon maradottakra pedig a kitelepítés várt. 

 

Összeöntötték a Magyarok Kenyere programban felajánlott búzát Szarvason 
2020. július 31. – MTI, Promenád, Krónika, Ma7.sk, Felvidék Ma, Körkép, Pannon RTV  

Összeöntötték az idén tízéves Magyarok Kenyere – 15 millió búzaszem programjában a 

felajánlott búzát pénteken, a történelmi Magyarország közepén, Szarvason. Kövér László, az 

Országgyűlés elnöke a Kárpát-medencei Búzaösszeöntés Ünnepén elmondott köszöntőjében 

azt mondta, hogy az ország és a nemzet emelkedését szolgáló politikát a magyar öntudatra, 

önbizalomra és önrendelkezésre kell építeni. Így nyerhető meg az elveszített 20. század után a 

21. század, így maradhat meg Kárpát-medencei szülőföldjén a külhoni magyarság és így 

őrizhető meg Magyarország magyar országnak – fogalmazott. A házelnök emlékeztetett, 

három évfordulóra is emlékeznek a magyarok idén. Trianon után száz évvel egyre tisztábban 

látszanak nemcsak az okok, hanem az is, mit lehet tenni, „hogy úrrá legyünk sorsunkon”. 

 

Megalakult a vajdasági parlament, elnökévé ismét Pásztor Istvánt választották 
2020. július 31. – MTI, Mandiner, Magyar Hírlap, Vajdasag.ma, Pannon RTV  

Megalakult az új összetételű vajdasági tartományi képviselőház pénteken, házelnökké ismét 

Pásztor Istvánt, a Vajdasági Magyar Szövetség (VMSZ) elnökét választották meg, aki az 

utóbbi nyolc évben is betöltötte ezt a tisztséget. A 120 képviselő közül százan szavaztak 

Pásztor István újraválasztására. Június 21-én parlamenti, vajdasági tartományi és 

önkormányzati választást tartottak Szerbiában. Mindhárom szinten a Szerb Haladó Párt 

(SNS) szerezte meg a legtöbb szavazatot. A 120 tagú vajdasági tartományi képviselőházban 

így a SNS-nek 76 képviselője lett. A második helyen a Szerbiai Szocialista Párt végzett, a 

szocialisták 13 politikusa ülhetett be pénteken a képviselői padsorokba. A harmadik 
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legerősebb pártnak a VMSZ bizonyult, az eddigi hat helyett 11 politikusa képviselheti a 

magyarság érdekeit tartományi szinten a következő négy évben. 

 

Szijjártó: Pásztor István megérdemli a kinevezést! 
2020. augusztus 1. – MTI, Magyar Hírlap, Origo, PestiSrácok, Szeged.ma  

Ismét magyar elnököt választott magának a Vajdasági Tartományi Parlament, mégpedig a 

Vajdasági Magyar Szövetség (VMSZ) vezetőjét, Pásztor Istvánt, aki megérdemli a kinevezést, 

mert sokat tett a szerb-magyar barátság megterméséért - írta Szijjártó Péter külgazdasági és 

külügyminiszter szombaton a Facebookon. A tárcavezető azt írta, sok kompromisszum és 

még több munka vezetett odáig, hogy Szerbia és Magyarország kapcsolatai a gyűlölködésből 

történelmi barátsággá alakultak át. Soha nem voltak ilyen jók a kapcsolataink, mint most, és 

ennek nemcsak a két ország a haszonélvezője, hanem mindenekelőtt a vajdasági magyar 

közösség - emelte ki. "A magunk részéről mindent megteszünk azért, hogy Szerbia minél 

előbb csatlakozhasson az Európai Unióhoz, támogatjuk magyarországi és vajdasági cégek 

beruházásait, a szerbek pedig minden szomszédunknál több jogot adnak a náluk élő magyar 

közösségnek" - fűzte hozzá.  

 

Gyergyószentmiklóson letették a magyar állami támogatással épülő ökölvívó 

központ alapkövét  
2020. augusztus 1. – MTI, transindex.ro, Krónika, szekelyhon.ro 

Gyergyószentmiklóson szombaton délben letették annak az ökölvívó központnak az 

alapkövét, amelyet a magyar állam támogatásával épít fel az Erdélyi Godako Ökölvívó 

Sportegyesület. A központ a Magyar Ökölvívó Szövetség tulajdonába kerül. A rendezvényen 

Bajkai István, a Magyar Ökölvívó Szövetség elnöke is részt vett, és beszédet mondott. Az 

esemény végén a magyar közmédiának úgy nyilatkozott: az épület több lesz egy egyszerű 

sportközpontnál, közvetve az erdélyi magyarok szülőföldön való megmaradását is szolgálja. 

Elmondta: céljának tekinti, hogy a magyar ökölvívó-bajnokságot kiterjesszék az egész Kárpát-

medencére, és a nyílt bajnokságon az erdélyi fiatalok is jó eséllyel induljanak. "A Magyar 

Ökölvívó Szövetség mindent megtesz azért, hogy itt, Erdélyben az ökölvívást magas szinten 

űzzék, és jó eredményeket érjenek el" - jelentette ki. 

 
Ügyész: nem uszítás a „Ki a magyarokkal az országból!” jelszó harsogása 
2020. július 31. – Krónika, maszol.ro, transindex.ro, szekelyhon.ro 

Csak „állítólagos magyarellenes jelszó” az Úzvölgyében történtek ügyében eljáró ügyész 

szerint azt harsogni, hogy „Ki a magyarokkal az országból!”, ezért szerinte nem tekinthető 

sem uszításnak, sem diszkriminációnak. Az úzvölgyi osztrák–magyar katonatemetőnél tavaly 

júniusban lezajlott magyarellenes román pogromkísérlet nyomán az Erdélyi Magyar Néppárt 

(EMNP), a Magyar Polgári Párt (MPP), valamint a Mikó Imre Jogvédő Szolgálat tett 

feljelentést, a nyomozást viszont vádemelés nélkül zárta le a moinești-i ügyészség. Mindössze 
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annyit rendelt el, hogy szolgáltassák vissza a temetőkapuról letépett láncot és lakatot. Az 

ügyet még februárban zárták le, de az indoklás most került a Hotnews.ro hírportál birtokába. 

Eszerint Daniel Gălbează ügyész azzal indokolta az ügy lezárását, hogy a „Ki a magyarokkal az 

országból” jelszó nem emberek egy kategóriája, hanem egy etnikum ellen irányul. 

 

Erősödnek a nagy román pártok, gyengülnek az alternatívák 
2020. július 31. – MTI, Krónika, maszol.ro, transindex.ro 

Romániában az önkormányzati és parlamenti voksolás közeledtével ismét polarizálódni 

kezdett a választók preferenciája: egy pénteken ismertetett közvélemény-kutatás a 

hagyományos nagy pártok erősödését és az újabban megjelent alternatív alakulatok 

gyengülését jelzi a jobb- és baloldalon egyaránt. Az IMAS közvélemény-kutató intézet júliusi 

felmérése szerint a legtöbben – a megkérdezettek 33,4 százaléka – a tavaly ősszel kormányra 

került, Klaus Iohannis államfőhöz közel álló jobbközép Nemzeti Liberális Pártra (PNL) adnák 

voksukat, ha most rendeznének parlamenti választásokat. Az IMAS először mérte együtt a 

2016-ban alakult jobbközép Mentsétek meg Romániát Szövetség (USR) és Dacian Cioloș volt 

miniszterelnök tavaly bejegyzett centrista Szabadság Egység és Szolidaritás Pártja (PLUS) 

által létrehozott választási szövetséget. Az USR–PLUS mostani 17,2 százaléka egy 

százalékponttal elmarad a két párt júniusban külön-külön mert bizalmi indexének összegétől. 

 

Néptáncot és hagyományt „visz” a volt Melodyba a Kolozsvár Főterén álló 

épületet megvásároló Sapientia 
2020. július 31. – Krónika, transindex.ro, maszol.ro 

Megvásárolta a Sapientia Alapítvány a Kolozsvár Főterén álló egykori Központi Szálloda 

épületét. A közelmúltban a Melody szállónak otthont adó ingatlan kettős rendeltetésű – 

mondta el a Krónikának Kató Béla református püspök, a Sapientia Alapítvány 

Kuratóriumának elnöke. Egyrészt ősztől már itt indul be a Sapientia Erdélyi Magyar 

Tudományegyetem új, néptánc szakja, másrészt itt rendezkedik be az Erdélyi Hagyományok 

Háza kolozsvári fiókja. Az Erdélyi Református Egyházkerület püspöke közölte, szeptemberig 

kisebb munkálatokat végeznek az ingatlanban – festenek, átrendezések lesznek –, ám a 

célnak megfelelően a jövőben nagyobb átalakításokat is eszközölnek.  

 

Terrorper: Románia nem teljesíti a jogállami kritériumokat a fideszes képviselő 

szerint 
2020. július 31. – Krónika, szekelyhon.ro, Nyugati Jelen 

A terrorizmus vádjával elítélt székelyföldi Beke István és Szőcs Zoltán ügye azt mutatja, hogy 

Románia nem teljesíti a jogállami kritériumokat – mondta Bajkai István, a Fidesz 

országgyűlési képviselője pénteki sajtótájékoztatóján, Budapesten. A budapesti Országgyűlés 

törvényalkotási bizottságának alelnöke úgy értékelte: a két fiatalt ártatlanul, mondvacsinált, 

nevetséges bizonyítékok alapján, az 1950-es évekbeli koncepciós perekhez hasonló módon 

ítélték el, a „legsötétebb diktatúrákra jellemző” módon. Hangsúlyozta: az ügy bizonyítja, hogy 

Romániában a jogállamiság súlyosan sérül, hiszen ez nem jogi tévedés, hanem koncepciós per 
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volt, amelynek az volt célja, hogy a két fiatalember elítélésén keresztül „a teljes erdélyi 

magyarságot megfélemlítsék”. Az ügy üzenete, hogy aki a magyarságáért, az autonómiáért 

kiáll és kultúráját ápolni szeretné, az retorzióra számíthat” – közölte Bajkai István. 

 

Székely veteránokat tüntettek ki a Magyar Érdemrend Lovagkeresztjével 
2020. július 31. – transindex.ro, maszol.ro 

A Nemzeti Összetartozás évében hat háromszéki és erdővidéki veterán honvéd kapta meg a 

Magyar Érdemrend Lovagkeresztjét. A kitüntetést a rendkívüli járványhelyzetre való 

tekintettel július 30-án, csütörtökön szűk családi körben, rendkívüli óvintézkedések mellett 

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.  

 

Újrázna Gyergyószentmiklós polgármestere: „Karnyújtásnyira az álom, amiért 

küszködtünk”  
2020. július 31. – maszol.ro 

Új mandátumért indul a szeptember 27-ei önkormányzati választásokon Nagy Zoltán, 

Gyergyószentmiklós polgármestere – jelentette be az Erdélyi Magyar Szövetség csütörtökön. 

„Hiszek a városban, hiszek a kapacitásában. Hiszek abban hogy visszaadjuk régi patináját és 

régióközpont szerepét” – fogalmazott Nagy. A polgármester úgy vélekedett, nehéz időszakot 

zár le a város. „Az álom, amiért küszködtünk az elmúlt időszakban, karnyújtásnyira áll 

tőlünk, ehhez szükséges, hogy kitartóan szolgáljuk tovább a közösséget” – mondta Nagy 

Zoltán. 

 

Kiállnak a nyugat-európai magyarok a székely petíció mellett 
2020. augusztus 1. 

Hitet tett a székely petíció mellett a Nyugat-Európai Országos Magyar Szervezetek Szövetsége 

(NYEOMSZSZ), amint július 18-án újraindult az aláírásgyűjtés, az ügy mellé álltak – erről a 

szervezet elnöke tájékoztatta lapunkat. Deák Ernő hozzátette: a szövetség külön körlevélben 

is felkérte országos tagszervezeteit, hogy tegyenek meg mindent a petíció sikere érdekében. 

Kitért arra is, hogy a NYEOMSZSZ hasonlóképpen járt el tavaly ősszel is, a 2019 májusában 

indult aláírásgyűjtés első üteménél. 

 

Szimbolikus helyszínen indította el kampányát Korodi Attila  
2020. július 31. – maszol.ro, szekelyhon.ro 

Csíkszereda nyugati ipari zónájába szólította a sajtó képviselőit pénteken délben Korodi 

Attila. Az RMDSZ csíkszeredai polgármesterjelöltje a helyszínválasztással a város gazdasági 

gondjaira, a jövőbeni városvezetés megoldandó problémáira utalt. „A város jövőjét 

meghatározó és alapjait átalakító folyamatot indítottunk el az év elején. Azóta rengeteg 

minden történt, sok vonatkozásban megváltoztak a mindennapjaink, életkörülmémnyeink, 

ezért éreztem szükségesnek, hogy most, az önkormányzati választások előtt két hónappal 
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felelevenítsem ezt a csíkszeredai tavaszt” – kezdte sajtótájékoztatóját Korodi Attila. A 

politikus elmondta: csapatával azt vállalták,hogy amennyiben az önkormányzati 

választásokon mandátumot nyernek, Csíkszeredát dinamikusabbá és emberközpontúbbá, 

vállalkozóbaráttá teszik. Korodi ezt követően kiemelte azokat a területeket, ahol 

mindenképpen változásokat szeretne elérni: a lakhatási problémák megoldását, az idősekre 

való odafigyelést, idősotthon megépítését, a közbiztonság problémáját.  

 

Először öntötték össze a Magyarok Kenyere-búzát a Szilágyságban  
2020. július 31. – maszol.ro 

A Magyarok Kenyere – 15 millió búzaszem kezdeményezés keretében megtartották Szilágy 

megyében a program egyik legjelentősebb eseményét: a búzaösszeöntést. Az eseménynek 

Kárásztelek adott otthont, mivel ez a község kiemelkedő a Szilágyságban a gabonatermesztés 

tekintetében. Az eseményt a helyi polgármester, Faluvégi Ferenc István nyitotta meg, aki 

kiemelte, hogy rendkívül áldásos volt az idei év a gazdák számára. Megköszönte a több 

tonnányi felajánlott búzát, amelyet az őrlés után a szilágysági rászorulóknak adományoznak. 

A megyében most először szervezték meg az eseményt.  

 

Csíkkarcfalva bioüzemmel gazdagodna, Csíkmadarason a kultúrát támogatnák 
2020. július 31. – szekelyhon.ro 

Az Erdélyi Magyar Szövetség színeiben újabb két polgármesterjelöltet mutatott be Mezei 

János, a párt társelnöke Csíkszeredában. A Magyar Polgári Párt elnöke megnevezte 

ugyanakkora két megyei tanácsosjelöltjét is. 

 

Lesz kétmillió? Pesty László az aláírásgyűjtésről a Székelyhon Tv-ben 
2020. július 31. – szekelyhon.ro 

Be lehet-e venni online hadsereggel Európát? Sikerre lehet-e vinni a Székely Nemzeti Tanács 

(SZNT) által útjára indított, a nemzeti régiókról szóló európai polgári kezdeményezés 

ügyében újrakezdődött aláírásgyűjtést? Erről faggatja a Székelyhon Tv Nézőpont című 

műsorának legfrissebb kiadásában Pesty Lászlót, az Írdalá.hu vezetőjét Rostás Szabolcs. 

 

Parajdi polgármesterjelöltjét mutatta be az EMSZ 
2020. július 31. – szekelyhon.ro 

Infrastrukturális fejlesztéseket, faluképjavítást, az intézmények, az önkormányzat és a 

vállalkozók közötti kapcsolat javítását szeretné megvalósítani Nagy Imre Barna, az Erdélyi 

Magyar Szövetség (EMSZ) parajdi polgármesterjelöltje, aki Alsó- és Felsősófalvát is bevonná 

a turisztikai forgalomba.  

 

Marosvásárhelyen egyből halasztással kezdődött Borbolyék perének tárgyalása 
2020. július 31. – szekelyhon.ro 

Marosvásárhelyről indult, és hét év pereskedés után oda helyezték vissza a Hargita megyei 

tanácselnök és további tucatnyi személy ellen indított pert. A Maros Megyei Törvényszéken 
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https://szekelyhon.ro/aktualis/csikkarcfalva-biouzemmel-gazdagodna-csikmadarason-a-kulturat-tamogatnak
https://szekelyhon.ro/aktualis/lesz-ketmillio-pesty-laszlo-az-alairasgyujtesrol-a-szekelyhon-tv-ben
https://szekelyhon.ro/aktualis/parajdi-polgarmesterjeloltjet-mutatta-be-az-emsz
https://szekelyhon.ro/aktualis/marosvasarhelyen-egybol-halasztassal-kezdodott-borbolyek-perenek-targyalasa
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azonban pénteken nem jelent meg minden védőügyvéd, így mint Sergiu Bogdan, Borboly 

Csaba egyik védőügyvédje a Székelyhonnak elmondta, az első, marosvásárhelyi tárgyalást 

elnapolták. Az ügyvéd korábban azt mondta, hogy mivel a Maros Megyei Törvényszék 

megfelelő számú bíróval rendelkezik, a Csíkszeredában tapasztalt akadályok nem merülnek 

fel, és a tárgyalás jobban haladhat. 

 

Kivizsgálást kér az úzvölgyi dossziét lezáró ügyész ellen az Active Watch  
2020. augusztus 1. – maszol.ro, transindex.ro 

Közleményben szólította fel az Active Watch bukaresti emberi jogi szervezet az Igazságügyi 

Felügyeletet, hogy vizsgálja ki: miként tekinthette Daniel Constantin Galbeaza moinesti 

ügyész úgy, hogy nem minősül gyűlöletre vagy diszkriminációra való uszításnak az úzvölgyi 

katonatemetőnél tavaly júniusban skandált "kifele a magyarokkal az országból!" jelszó. Az 

Active Watch közleményét több romániai lap idézte szombaton.  

 

Új alprefektust kapott Kovászna megye  
2020. augusztus 1. – maszol.ro 

Új alprefektusok kinevezéséről döntött péntek esti ülésén a kormány. A kabinet döntése 

értelmében Sergiu Mitroi foglalja el az alprefektusi széket Kovászna megyében. Narcis Jitaru 

lett Bacău megye, Simona Drăghincescu pedig Brăila megye alprefektusa.  

 

Nagyváradon és az Érmelléken is meg fogják tartani a virágkarneváli felvonulást 
2020. augusztus 1. – Bihari Napló 

Sokan kíváncsiak rá, hogy vajon idén is eljönnek-e Nagyváradra és az Érmellékre a Debreceni 

Virágkarneválon felvonuló kocsik. Szabó József megyemenedzser nyilatkozott a Bihari 

Naplónak a Bihar megyét és Nagyváradot érintő 2020-as virágkocsi-felvonulásról. 

 

Zatykó Gyula: Lassan a választók is észreveszik, hogy mi nem a hatalomért 

politizálunk 
2020. augusztus 1. – Bihari Napló 

Egyre többen ismerik fel, hogy a Néppárt sikere biztosítja a legnagyobb eséllyel a váradi 

alpolgármesteri szék visszaszerzését és a megyei képviselet megőrzését – fejtette ki a Bihari 

Naplónak adott interjújában Zatykó Gyula. A nagyváradi polgármester néppárti tanácsadója 

úgy véli, mindezt azonban csakis a polgárokkal való igazi összefogással lehet megvalósítani. 

 

Bepanaszolták az államfőt a magyarellenes kijelentései miatt 
2020. augusztus 1. – szekelyhon.ro, transindex.ro 

Klaus Iohannis államfő július végi magyarellenes kijelentései miatt a Mikó Imre Jogvédelmi 

Szolgálat panaszt tett az Országos Diszkriminációellenes Tanácsnál (CNCD). A jogvédő 

szervezet emlékeztet, hogy az államfő július 30-ai sajtónyilatkozatában az RMDSZ-t és ezáltal 

az egész romániai magyarságot az egészségügyi válság kiprovokálásával vádolta, ezért 
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https://www.maszol.ro/index.php/tarsadalom/130240-kivizsgalast-ker-az-uzvolgyi-dossziet-lezaro-ugyesz-ellen-az-active-watch
https://www.maszol.ro/index.php/belfold/130233-uj-alprefektust-kapott-kovaszna-megye
https://www.erdon.ro/kozelet/helyi-kozelet/nagyvaradon-es-az-ermelleken-is-meg-fogjak-tartani-a-viragkarnevali-felvonulast-3052313/
https://www.erdon.ro/kozelet/helyi-kozelet/zatyko-gyula-lassan-a-valasztok-is-eszreveszik-hogy-mi-nem-a-hatalomert-politizalunk-3052298/
https://www.erdon.ro/kozelet/helyi-kozelet/zatyko-gyula-lassan-a-valasztok-is-eszreveszik-hogy-mi-nem-a-hatalomert-politizalunk-3052298/
https://szekelyhon.ro/vilag/bepanaszoltak-az-allamfot-a-magyarellenes-kijelentesei-miatt
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fordultak újra a diszkriminációellenes tanácshoz. Felidézik, hogy Klaus Iohannis azt mondta, 

a Szociáldemokrata Párt (PSD) és az azt támogató más pártok, köztük az RMDSZ is felelős a 

Romániában kirobbant járványhelyzetért. A kijelentései azért különösen súlyosak, mert ismét 

az autonómiastatútum ügyével példálózott, azt mondta: a PSD „lepaktált” az RMDSZ-el, 

„suttyomban” meg akarták szavazni az „úgynevezett székelység” autonómiáját.  

 

Épített örökség, ahogyan még nem láttuk: megnyílt a Mini Erdély Park 
2020. augusztus 2. – szekelyhon.ro 

Mintegy negyven híres erdélyi épület kicsinyített másának kiállításával, mindenféle 

ünnepséget mellőzve nyitotta meg szombaton a Mini Erdély Parkot a Székelyföldi 

Legendárium csapata. Már az első napon sokan látogattak Szejkefürdőre megnézni a 

maketteket. 

 

Szintet kell ugrania az erdélyi lovászatnak 
2020. augusztus 2. – Krónika 

Ismét fellángolt az erdélyi lótenyésztés jövőjéről szóló vita a Magyarországról Erdélybe 

kihelyezett tenyészmének kapcsán. Gábos Béla állatorvos, a Buzău megyei cislăui ménes 

igazgatója visszafogottságra inti azokat, akik nagy reményeket fűznek az erdélyi lótartáshoz. 

A szakember szerint a romániai lovas sportok gyenge teljesítménye miatt a lovászat egyelőre 

ráfizetéses. 

 

Elkezdődött az új csíkszeredai bölcsőde-napközi építése 
2020. augusztus 2. – szekelyhon.ro 

Számos akadály és többéves huzavona után elkezdődött az új csíkszeredai bölcsőde-napközi 

építése a dendrológiai parkként ismert egyházi területen. Jelenleg a cölöpözéssel dolgozik egy 

bukaresti cég, a kivitelezést pedig a helyi Impex Aurora Kft. végzi majd. A tervek szerint az év 

végéig „pirosba” felhúzzák az épületet, amelyre évekkel ezelőtt kapott 360 millió forintos 

(több mint 5 millió lejes) támogatást a magyar kormánytól a Szent Kereszt-plébánia. A 120 

gyerek taníttatására alkalmas bölcsőde-napközi kétszintes lesz, a földszinten a bölcsődei 

csoportok, az emeleten pedig az óvodások kapnak majd helyet. A tervek szerint nyolc 

oktatóterem mellett személyzeti termek, egészségügyi terek és a földszinten egy étkező is épül 

majd. 

 

Küszöbön a kettős állampolgárságot tiltó törvény enyhítése, csak nem az, 

amelyiket várnánk... 
2020. július 31. – Ma7.sk, Felvidék Ma, Új Szó, Körkép 

A Szlovák Belügyminisztérium pénteken tárcaközi egyeztetésre bocsátotta az állampolgársági 

törvényt módosító javaslatot. Eszerint a szlovák felmenőkkel rendelkező személyek is 

igényelhetnének szlovák állampolgárságot. A törvény beterjesztői kilátásba helyezték a kettős Fe
lv

id
é

k
 

 
E

rd
é

ly
 

https://szekelyhon.ro/aktualis/epitett-orokseg-ahogyan-meg-nem-lattuk-megnyilt-a-mini-erdely-park
https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/szintet-kell-ugrania-az-erdelyi-lovaszatnak
https://szekelyhon.ro/aktualis/elkezdodott-az-uj-csikszeredai-bolcsode-napkozi-epitese
https://ma7.sk/aktualis/kuszobon-a-kettos-allampolgarsagot-tilto-torveny-enyhitese-csak-nem-az-amelyiket-varnank
https://ma7.sk/aktualis/kuszobon-a-kettos-allampolgarsagot-tilto-torveny-enyhitese-csak-nem-az-amelyiket-varnank
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állampolgárságot tiltó rendelkezés enyhítését is. A javaslat 2021. február 1-jével léphet 

hatályba. A törvény felsorolja azokat a kivételes eseteket, amikor nem veszik el a szlovák 

állampolgárságot akkor sem, ha valaki felveszi egy másik ország állampolgárságát. Ilyen eset 

például, ha egy házastárs vagy kiskorú gyermek veszi fel a külföldi állampolgárságot, vagy ha 

valaki születésénél fogva jogosult rá. Felvehetné a másik ország állampolgárságát a szlovák 

megvonása nélkül az a személy is, aki az adott ország területén legalább három éve 

tartózkodási engedéllyel, illetve nyilvántartott lakhellyel rendelkezik, és ezt igazolni is tudja. 

Ezt Peter Drábek, a belügyminisztérium állampolgárságért felelős osztályának igazgatója 

közölte pénteken. 

 

Sólymos László: A szlovákiai magyarok nem ilyen állampolgársági törvényre 

vártak 
2020. július 31. – bumm.sk 

A Híd elnöke szerint fontos lépés történt az egységes magyar képviselet felé, amit augusztus 

20-án még tovább erősíthetnek. Az állampolgársági törvény kapcsán viszont csakis a 2010 

előtti állapotokat látja elfogadhatónak. „Az elmúlt években többször találkoztunk és többször 

vitáztunk, most azonban érezhető volt, hogy minden fél őszintén akarja a megegyezést. Nem a 

magunk érdekében, hanem azért, mert a szlovákiai magyarság, a választóink többsége ezt 

szeretné. Ezért is javasoltam, hogy augusztus 20-án Komáromban írjunk alá egy 

szándéknyilatkozatot, amelyben hitet teszünk az egységes magyar politizálás mellett.” 

 

Csak akkor lesz magyar egység, ha visszaveszünk az egóból 
2020. augusztus 1. – Ma7.sk 

Gyorsabb döntéseket, hatékonyabban működő pártot ígér a Magyar Közösség Pártja múlt 

szombaton megválasztott új elnöke. Forró Krisztián szerint a magyar egység megteremtése 

fontos, de csak eszköz ahhoz, hogy a felvidéki magyarság megmaradjon. Az MKP új elnöke a 

magyar kormánnyal és a szlovák pártokkal való jövőbeli együttműködésről is beszélt. 

 

A magyarok és németek jogfosztását elrendelő Beneš-dekrétum 75 éve jelent 

meg 
2020. augusztus 2. – MTI, Ma7.sk, 

Hetvenöt éve, 1945. augusztus 2-án jelent meg az Edvard Beneš csehszlovák államfő által 

kibocsátott 33. számú alkotmányrendelet "a német és magyar nemzetiségű személyek 

állampolgárságának rendezéséről". Ez a dekrétum tetőzte be a két kollektíven háborús 

bűnösnek nyilvánított nemzetiség jogfosztását, mert vagyonuk után állampolgárságuktól is 

megfosztotta őket. Az Osztrák-Magyar Monarchia romjain 1918-ban létrejött Csehszlovákia 

cseh felében hatmillió cseh és morva mellett hárommillió szudétanémet, szlovák felében 

kétmillió szlovák mellett több mint egymillió magyar és több százezer ruszin és német élt. 
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https://www.bumm.sk/belfold/2020/07/31/solymos-laszlo-a-szlovakiai-magyarok-nem-ilyen-allampolgarsagi-torvenyre-vartak
https://www.bumm.sk/belfold/2020/07/31/solymos-laszlo-a-szlovakiai-magyarok-nem-ilyen-allampolgarsagi-torvenyre-vartak
https://ma7.sk/aktualis/csak-akkor-lesz-magyar-egyseg-ha-visszaveszunk-az-egobol
https://ma7.sk/aktualis/a-magyarok-es-nemetek-jogfosztasat-elrendelo-benes-dekretum-75-eve-jelent-meg
https://ma7.sk/aktualis/a-magyarok-es-nemetek-jogfosztasat-elrendelo-benes-dekretum-75-eve-jelent-meg
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Az MKP, a Most-híd és az MKÖ augusztus 20-án közös nyilatkozatot ír alá 
2020. augusztus 2. – Körkép 

A MKP, a Most-Híd és az MKÖ (korábban Összefogás Mozgalom) augusztus 20-án, 

Komáromban közös nyilatkozatot írnak alá az együttműködésről és egy közös politikai 

formáció létrehozásáról – erősítették meg a TASR hírügynökségnek a gömbaszögi Közéleti 

Piknik keretében történ találkozó után. A TASR szerint a pártok a következő napokban 

megkezdik a tárgyalásokat a közös politikai alakulat létrehozásáról. Az Összefogás egy éven 

belül szeretné tető alá hozni az új pártot. „Azt támogatjuk, hogy egyetlen közös párt jöjjön 

létre, amely minden Szlovákiában élő magyart képviselni fog. Meg kell szüntetni azt a 11 éve 

fennálló állapotot, amely kölcsönösen vádaskodásokkal és a kélt hagyományos [magyar 

érdekeltségű] párt közti ellenségeskedéssel telt. A választók nem kíváncsiak a régi sérelmekre, 

inkább új összefogást akarnak. Legkésőbb egy év múlva létre kell jönnie egy egységes magyar 

politikai képviseletnek, amely egyúttal közös programot alakít ki” fogalmazott Mózes 

Szabolcs, az MKÖ elnöke. 

 
Ma tartja meg alakuló ülését a szerbiai köztársasági parlament 
2020. augusztus 3. – Pannon RTV 

Maja Gojković házelnök délelőtt tíz órára hívta össze a képviselőket. A 250 tagú 

törvényhozásban a mandátumok megerősítése után a képviselők esküt tesznek. A 

parlamentben a Szerb Haladó Párt 188 mandátummal rendelkezik, a Szerbiai Szocialista Párt 

és az Egységes Szerbia koalíciója 32 helyhez jutott. Az Aleksandar Šapić vezette Győzelem 

Szerbiáért lista 11 mandátumot szerzett a júniusi választáson. A Vajdasági Magyar Szövetség 

9 mandátummal rendelkezik majd a következő négy évben. Muamer Zukorlić pártja 4 

képviselői helyet, az Albán Demokratikus Alternatíva 3-mat, míg Sulejman Ugljanin listája is 

3 helyet tudhat magáénak a következő parlamenti ciklusban. 

 

Rendkívüli helyzet Temerin községben 
2020. augusztus 1. – Vajdasag.ma 

A községben fennálló járványügyi helyzet miatt rendkívüli helyzetet hirdettek Temerinben. A 

község egész területére vonatkozó döntés azonnal életbe lépett. A Vajdasági Közegészségügyi 

Intézet adatai szerint jelenleg több mint 200 koronavírus-fertőzöttet tartanak nyilván a 

községben, tájékoztatott a temerini önkormányzat. 

 

Valamivel kevesebb a fertőzött Szerbiában, de még így is 300 fölött van a 

számuk naponta 
2020. augusztus 1. – Pannon RTV 

Kilenc személy vesztette el a harcot a koronavírussal szemben. A halálozási arány jelenleg 

2,25 százalék. Tegnaphoz képest néggyel kevesebbet, 307 koronavírusos beteget kezelnek 

jelenleg a Vajdasági Klinikai Központban - tájékoztat az egészségügyi intézmény. Közülük 20-
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https://korkep.sk/cikkek/mindennapjaink/2020/08/02/az-mkp-a-most-hid-es-az-mko-augusztus-20-an-kozos-nyilatkozatot-ir-ala/
https://pannonrtv.com/rovatok/politika/ma-tartja-meg-alakulo-uleset-szerbiai-koztarsasagi-parlament
https://www.vajma.info/cikk/vajdasag/25448/Rendkivuli-helyzet-Temerin-kozsegben.html
https://pannonrtv.com/rovatok/tarsadalom/valamivel-kevesebb-fertozott-szerbiaban-de-meg-igy-300-folott-van-szamuk-naponta
https://pannonrtv.com/rovatok/tarsadalom/valamivel-kevesebb-fertozott-szerbiaban-de-meg-igy-300-folott-van-szamuk-naponta
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an szorulnak mesterséges lélegeztetőgépre, mert állapotuk rendkívül súlyos. Ez a szám 

tegnaphoz képest hárommal emelkedett. A péterváradi Katonakórházban 27 vírussal fertőzött 

beteget kezelnek. Az egészségügyi intézmény figyelmeztet, továbbra is sok a súlyos klinikai 

képpel rendelkező beteg, aki orvosi ellátásra szorul a vírusfertőzés miatt. 

 

Szerény kenyérszentelő Keviben 
2020. augusztus 3. – Vajdasag.ma 

Vasárnap Keviben huszonnyolcadik alkalommal tartották meg a kenyérünnepet, a Zenta 

községhez tartozó kis település egyik legfontosabb rendezvényét. A helybeliek és a 

környékbeli számára a sikeres aratás, a jó termés megünneplése különleges esemény. Az idei 

program viszont szerény keretek között zajlott a járványhelyzet ismert szigorításai miatt. 

Elmaradt a kocsis felvonulás, a művelődési egyesület és a környékbeli néptánc- és 

népdalcsoportok produkciói, melyet a főutcán figyelhettek a korábbi években és le kellett 

mondaniuk az esti nagyszabású aratóbálról is. 

  
Idén elmarad az ISZ-Feszt 
2020. augusztus 2. – karpat.in.ua 

A Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség Ifjúsági Szervezete 2014-ben alakult újjá és idővel 

Kárpátalja legnagyobb magyar ifjúsági szervezetévé nőtte ki magát. A csapat rengeteg érdekes 

találkozót tudhat maga mögött, azonban a legnagyobb érdeklődésre számot tartó nyári 

programjuk az ISZ-Feszt volt, amit idén augusztus 14-e és 16-a között rendeztek volna meg 

Beregszászban. Az előzetes tervek szerint nagyobb helyszínnel és több programmal indult 

volna a III. ISZ- Feszt. A koronavírus járvány okozta korlátozások következtében azonban 

törölniük kellett a fesztivált. 

 

Bizonyítványosztó ünnepség a Beregszászi Bethlen Gábor Magyar 

Gimnáziumban 
2020. augusztus 1. – karpat.in.ua, Kárpátalja 

A megszokottól szűkebb körben, családja és tanáraik jelenlétében kapta kézhez a középiskolai 

végzettséget igazoló bizonyítványát a Beregszászi Bethlen Gábor Magyar Gimnázium 

(BBGMG) 29 végzős tanulója július 31-én az intézmény udvarán. Az esemény kezdetén Szabó 

Árpád gimnáziumigazgató köszöntötte a ballagókat. Beszédében hangsúlyozta az elért 

eredményeket, amelyek igazán dicséretre méltók, s külön kiemelte Novikov Erik 

teljesítményét, aki maximális, azaz 200 pontot ért el az oktatási intézmény végzősei közül 

először a Független Vizsgaközpontokban letett külső független teszteléseken (ZNO) angol 

nyelvből. 
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https://www.vajma.info/cikk/vajdasag/25451/Szereny-kenyerszentelo-Keviben.html
http://life.karpat.in.ua/?p=23626&lang=hu
https://karpataljalap.net/2020/08/01/bizonyitvanyoszto-unnepseg-beregszaszi-magyar-gimnaziumban
https://karpataljalap.net/2020/08/01/bizonyitvanyoszto-unnepseg-beregszaszi-magyar-gimnaziumban
https://karpataljalap.net/2020/08/01/bizonyitvanyoszto-unnepseg-beregszaszi-magyar-gimnaziumban
https://karpataljalap.net/2020/08/01/bizonyitvanyoszto-unnepseg-beregszaszi-magyar-gimnaziumban
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Négy zónára osztották Ukrajnát: Kárpátalja sárga lett 
2020. július 31. – Kárpátalja 

Az állami technogén-ökológiai és rendkívüli helyzetekkel foglalkozó bizottság négy zónára 

osztotta Ukrajnát: zöldre, sárgára, narancssárgára és vörösre. Kárpátalja a sárga zónához 

tartozik. Ennek értelmében augusztus 1-től továbbra is kötelező a szájmaszk viselete 

nyilvános helyen, továbbá tilos látogatni olyan szociális otthonokat, ahol idős személyek 

élnek. Rendezvényeken öt négyzetméteren csak egy személy állhat, a mozik csak 50%-os 

látogatottsággal működhet, a tömegközlekedési eszközökön kizárólag annyi személy utazhat, 

ahány ülőhely van. 

 

Kuleba aggodalmát fejezte ki a kijevi magyar nagykövet sajtónyilatkozata miatt 
2020. július 31. – karpatalja.ma 

Az ukrán külügyminisztériumban aggodalommal fogadták Íjgyártó István kijevi magyar 

nagykövetnek a napokban adott egyik sajtónyilatkozatát, amelyben arról beszélt, hogy 

Budapest folytatja a NATO-Ukrajna bizottság miniszteri szintű értekezleteinek bojkottálását 

– közölte Dmitro Kuleba ukrán külügyminiszter pénteki kijevi online tájékoztatóján. Az 

ukrán politikus elmondta: meglepte őt, amit a magyar nagykövet az Interfax-Ukrajina 

hírügynökségnek adott interjújában mondott. 

 

A KMKSZ közreműködésének köszönhetően Nagydobronyban tart a falu 

biztonságos ivóvízellátásához szükséges zsilip építése 
2020. augusztus 1. – karpat.in.ua 

Nagydobronyban tart a falu biztonságos ivóvízellátásához szükséges zsilip építése. A 

munkálatok elvégzésére a KMKSZ frakció beadványának köszönhetően az Ungvári járási 

tanács költségvetéséből elkülönítettek 1 millió 200 ezer hrivnyát. 

 

 

Elektronikus sajtó 

 

Határok nélkül 

2020. július 31. – Kossuth Rádió  

 

A bukaresti parlamenti ellenzék szándékosan idézett elő egészségügyi válságot, mi több 

miattuk tombol a koronavírus-járvány – állította tegnapi nyilatkozatában Klaus Iohannis 

román államfő, aki ismét megvádolta a Szociáldemokrata Pártot és az RMDSZ-t, hogy 

megpróbáltak titokban átvinni a parlamenten egy tervezetet az „úgynevezett Székelyföld” 
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https://karpataljalap.net/2020/07/31/negy-zonara-osztottak-ukrajnat-karpatalja-sarga-lett
http://www.karpatalja.ma/karpatalja/kozelet/kuleba-aggodalmat-fejezte-ki-a-kijevi-magyar-nagykovet-sajtonyilatkozata-miatt/
http://economic.karpat.in.ua/?p=6028&lang=hu
http://economic.karpat.in.ua/?p=6028&lang=hu
https://mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth/?date=2020-07-31_18-02-00&enddate=2020-07-31_18-40-00&ch=mr1
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autonómiájáról. A magyar érdekvédelmi szövetség elnökét, Kelemen Hunort kértük 

reagálásra. 

   

Újvidéken ma megalakult az új összetételű vajdasági tartományi parlament. Elnökévé ismét 

Pásztor Istvánt a Vajdasági Magyar Szövetség elnökét választották.  

  

A Gombaszögi Közéleti Pikniken a magyar közösség politikai identitásainak egységesítéséről 

folyt a bárbeszéd.  Az Összefogás mozgalom szervezésében tegnap délután politikusok és 

elemző szakértők vitatták meg a magyar összefogás célját, kereteit és tartalmát. A felmérések 

szerint a szlovákiai magyar választók 70–80 százaléka a pártok együttműködését 

szorgalmazza.  

  

A kárpátaljai magyarok jelentős része falvakban él és mezőgazdasággal foglalkozik. Ezért van 

nagy jelentősége annak, hogy a július közepén lezárult ukrajnai közigazgatási reform után az 

állami tulajdonú földek a községek tulajdonába kerüljenek, és igényelhessék azokat a helyiek. 

De a helyzet nem ilyen egyszerű, különböző érdekcsoportok megpróbálnak minél több földet 

megszerezni még azelőtt, hogy átkerülnének a községek tulajdonába, mondja Barta József, a 

KMKSZ alelnöke, a Kárpátaljai Megyei Tanács első elnökhelyettese. 

  

Szerbiában ősszel valószínűleg online folytatódik az oktatás, esetleg kombinálva tantermi 

foglalkozásokkal. A Vajdasági magyar családszervezetek azt szeretnék, hogy a diákok üljenek 

vissza az iskolapadba.  

   

Szép a hagyomány továbbvitele, ám nem biztos, hogy meg lehet élni belőle. Ez fokozottan 

érvényes a székelyföldi kézművesek esetében is, akik vásározásból próbálnak megélni, ötvözik 

az újításokat, a piac diktálta keresletet a hagyományossal. És közben próbálnak valami 

egyedit alkotni. Ékszerkészítővel és levendulatermék-feldolgozóval beszélgetetett tudósítónk 

egy székelyudvarhelyi hagyományos vásárban.  

  

Magyarországi turnéra készül a temesvári Csiky Gergely Színház: augusztus első két 

hétvégéjén, valamint szeptemberben is fellép a társulat különböző fesztiválokon. Az 

előadások mellett, Esztergomban, bánsági borbemutatót is tartanak. 
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Öt kontinens 

2020. augusztus 1. – Duna World  

 

A komfortzónánkból kimozdulva bizakodóan nekiindulni az ismeretlennek egy szebb jövőt 

remélve – ehhez nagy bátorság kell és bizony nagy kockázattal is jár. Következő történetünk 

főhősei, Ábel és Adrienn Málta szigetén próbáltak szerencsét. A magyar fiatalok 

kreativitásuknak és összetartásuknak köszönhetően sikeresen vették az akadályokat. 

Hozzájuk látogatunk most. 

  

A legváratlanabb forgatókönyveket az élet írja. Az 1956-os forradalom után emigrált magyar 

forradalmárokat Venezuela tárt karokkal fogadta. Most a dél-amerikai országban fordult 

válságosra a helyzet, így onnan menekülnek Magyarországra a venezuelai magyarok. 

Utóbbiak közül néhányan most már felmenőik országában képzelik el a jövőjüket. 

  

Kulturális és szellemi otthonul szolgálni a városban és annak környékén élő magyaroknak – e 

szellemben működik a Washingtoni Magyar Ház. A szervezet elsődleges célja, hogy 

támogatást nyújtson a magyar származású emberek számára kulturális, oktatási és vallási 

téren egyaránt.  

  

Egy fiatal magyar festőművésznek rendezett önálló kiállítással nyitotta meg legújabb 

kiállítóterét a párizsi Semiose galéria. Bozó Szabolcs festményein gyerekkönyvek 

illusztrációihoz hasonló állatfigurák kelnek életre, és teremtenek egy egyszerre humoros, 

abszurd és szerethető világot. A képek nem csak Franciaországban, hanem a világ minden 

táján óriási sikert aratnak. 

  

Egy kis Magyarország Belgiumban - legalábbis, ami a gasztronómiát illeti. A belga főváros 

központi részében található magyar bolt hamar a helyi magyarok és a brüsszeli lakosok nagy 

kedvencévé vált. A családias hangulatú üzletben friss magyar termékekkel, alapanyagokkal, 

különleges borokkal és nem utolsó sorban ínycsiklandó kóstolókkal várják a vásárlókat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://mediaklikk.hu/video/ot-kontinens-2020-08-01-i-adas/
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Kárpát-medence magazinműsor 

2020. augusztus 2. – M1 

 

Hivatásuk a szülőföld szeretete 

A délvidéki palóc falu, Bácskertes (Kupusina) lakói évtizedek óta foglalkoznak 

földműveléssel. A Tumbász családban is így van ez, a családfő, Tumbász Attila a felmenőitől 

vette át a mezőgazdaság örökségét. felesége is a családi gazdaságban dolgozik, két fiuk is 

élénken érdeklődik a mezőgazdaság iránt. A család legifjabb tagja, Leonárd fafaragással 

foglalkozik, a nagyobb fiú, Dávid a földeken dolgozik.  

 

Teleki Magyar Ház Nagybányán 

A száz éve elcsatolt Nagybányán lépten-nyomon magyar emlékekbe ütközhetünk. A 

történelmi város a térség ékszerdoboza volt. A lakosság alig 10%-a magyar, a közösség kicsi, 

de erős. 20 éve a magyar kormány megvásárolta a Teleki Házat, hogy a maroknyi magyar 

közösség hagyományait megőrizzék. Kiállítások, baba-mama klubok, idős gyógytorna, 

kézműves foglalkozások – a programok gerincét a hagyományőrző tevékenységek adják.  

 

Horgászturizmus Háromszéken 

Háromszéken az utóbbi időben fellendült a horgászturizmus: sokan külföldi utak helyett a 

helyi lehetőségeket választják. A nagyobb horgásztavak mellett a kisebb, bensőségesebb 

környezetet kínáló tavak is népszerűek. Bedő László vállalkozó régi álmát valósította meg, 

amikor az elhagyatott, szúnyoglepte tavacskából turistaparadicsomot varázsolt Középajtán.  

 

I. Élő Palóc Kistermelői Piactér 

A Börzsöny lábánál fekvő palóc vidéken sokan foglalkoznak bogyósgyümölcs-termesztéssel. A 

szörp- és lekvárkészítés hagyománya a Trianon előtti időkbe nyúlik vissza. 15 éve egy családi 

vállalkozás élesztette újra a gyümölcstermesztés hagyományát: Balla Györgyi és fia 

adalékanyagok hozzáadása nélkül készít lekvárt és szörpöt a gyümölcsökből. Hagyományőrző 

vásárt is rendeztek az Ipolyságon, nagy népszerűségnek örvendett a lakók körében. 

 

https://mediaklikk.hu/video/karpat-medence-2020-08-02-i-adas/
https://mediaklikk.hu/video/karpat-medence-2020-08-02-i-adas/

