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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 Potápi Árpád János, a
Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára elmondta: „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.” Az eseményen a magyar turisztikai szolgáltatók
mellett 12 külhoni éttermet és szálláshelyet is díjjal ismertek el.

Magyarország

Potápi: Mára a turizmusban is egységes Kárpát-medencei térről
beszélhetünk

Összeöntötték a Magyarok Kenyere programban felajánlott búzát
Szarvason
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 Búza Összeöntés 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 emlékeztett, 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”. Harminc évvel a rendszerváltoztatás kezdete után a politikai
megszabadulás gazdasági-társadalmi árát is lehet látni, továbbá azt, hogyan lehet
mérsékelni a veszteségeket. Tíz évvel a posztkommunizmus lezárása után pedig „kellő
tapasztalatok birtokában látjuk lehetőségeinket Európában és a világban” – mondta. A
politikus Magyarországnak és a környező államoknak a szülőföld gazdaságmegtartó
erejének növelését és egymással együttműködésre kész nemzeti kormányokat kívánt,
amelyek „meg tudják védeni Kelet-Közép-Európa értékeit az Európai Unióban”.
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Iohannis közvetve az RMDSZ-t is megvádolta az egészségügyi válság
kiprovokálásával
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, az RMDSZ elnöke leszögezte: „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.”

Magyarország

A magyar történelem elképzelhetetlen lett volna a velünk élő nemzetiségek, köztük a
német nemzetiség nélkül – mondta a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős
államtitkára 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. Kijelentette: az 1993-as nemzetiségi és etnikai kisebbségekről szóló törvénnyel a
13 magyarországi nemzetiség lehetőséget kapott arra, hogy települési szinten kulturális
autonómiát építsen ki. „A nemzetiségi önkormányzatok azóta is jól működnek,
hatáskörüket folyamatosan tudtuk bővíteni” – mondta. A német az egyetlen nemzetiség
Magyarországon, amelynek képviselője van az Országgyűlésben – jegyezte meg. Közlése
szerint a gyönki közösségi ház kialakításához a Miniszterelnökség két pályázaton tízmillió
forinttal járult hozzá.

Erdély

Potápi: A magyar történelem elképzelhetetlen a németség nélkül
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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 ökölvívóbajnokságot 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.

Erdély

Gyergyószentmiklóson letették a magyar állami támogatással épülő
ökölvívó központ alapkövét

Önkormányzati választások: beiktatták az Erdélyi Magyar Szövetség
nevű pártszövetséget
A romániai pártszövetségek regiszterébe is bejegyezték az Erdélyi Magyar Néppárt
(EMNP) és a Magyar Polgári Párt (MPP) összefogásából létrejött Erdélyi Magyar Szövetség
(EMSZ) nevű politikai szövetséget, miután arról múlt héten pozitívan döntött a bíróság,
jelentette be szerdai, sepsiszentgyörgyi sajtótájékoztatón Csomortányi István. A
pártszövetség EMNP-s társelnöke szerint, mivel senki nem fellebbezett a két magyar párt
választási szövetsége ellen, már nincs akadálya annak, hogy az EMNP és az MPP közös
listákat, polgármester és megyei tanácselnök jelölteket állítson a szeptember 27-i
választásokra. Mezei János az EMSZ MPP-s társelnöke úgy értékelte a magyar közösség
számára megtörtént a várva várt pillanat, hiszen a két magyar párt ideológiája és céljai
közösek és a pártszövetség bejegyzése a közös munka kezdetét jelenti.

Székely terrorvád: Szőcs Zoltán feltételes szabadlábra helyezéséről
döntött a brassói bíróság
A terrorizmus vádjával elítélt székelyföldi Szőcs Zoltán feltételes szabadlábra helyezéséről
döntött szerdán, első fokon a brassói bíróság. Az ítélet kivonatát a romániai bíróságok
portálján tették közzé. Az ítélet nem jogerős, a hivatalos kiközlés utáni három napban
fellebbezést lehet benyújtani ellene. Ugyanaz a bíróság július elején megalapozatlannak
tartotta és elutasította a székelyföldi terrorvád alapján elítélt Beke István feltételes
szabadon bocsátását. A fellebbezést a Brassó megyei törvényszék még nem bírálta el.
Júniusban mindkettőjük szabadon bocsátási kérését jogerősen elutasították a bírák.
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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 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.

Ezt ígéri a marosvásárhelyieknek
polgármesterjelölt

a

független

Erdély

Ügyész: nem uszítás a „Ki a magyarokkal az országból!” jelszó
harsogása

magyar

Az MKP, a Most-híd és az MKÖ augusztus 20-án közös nyilatkozatot
ír alá
A MKP, a Most-Híd és az MKÖ augusztus 20-án, Komáromban közös nyilatkozatot írnak
alá az együttműködésről és egy közös politikai formáció létrehozásáról – erősítették meg a
TASR hírügynökségnek a Gombaszögi 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.

Felvidék

„Legyen pénz, legyen élet, és legyen rend. A cél: győzzön Marosvásárhely!” jelentette ki
hétfő este a választási programját ismertető rendezvényen Soós Zoltán, Marosvásárhely
független polgármesterjelöltje. A szűkkörű szabadtéri rendezvényt élőben közvetítették a
polgármesterjelölt közösségi oldalán. A Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ)
által jelölt, de a többi magyar szervezet és a változásra vágyó román nemzetiségű
marosvásárhelyiek támogatására is számító, ezért függetlenként induló Soós Zoltán a
magyar és a román nyelvet váltogatva beszélt. Elmondta: a várost 20 éve vezető Dorin
Florea meglehet nem indul a szeptemberi választásokon, de az általa felépített rendszert
kell leváltani, és ezt a rendszert más jelöltek fogják megjeleníteni a választások során. Ezek
sorában Claudiu Maiort, Florea tanácsadóját, a polgármester kiszemelt utódját, a
szélsőségesen nacionalista Marius Pascant, a Népi Mozgalom Párt (PMP) jelöltjét és
Teodora Benedeket, a Nemzeti Liberális Párt (PNL) jelöltjét említette.
Felvidék
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Megalakult a vajdasági tartományi parlament
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
legerősebb pártnak a VMSZ bizonyult, az eddigi hat helyett 11 politikusa képviselheti a
magyarság érdekeit tartományi szinten a következő négy évben.

Felvidék
Vajdaság

„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 két 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.
Sólymos László, a Most-Híd elnöke a vegyespárt által megrendelt felmérésre hivatkozva
azt hangsúlyozza, hogy a magyar választók 70 százaléka a magyar pártok egyesülését
akarja. „Vízióra, stratégiára és konkrét megoldásokra van szükségük” – mondta Sólymos,
aki Bugár Béla pártelnöksége alatt négy évig volt a Most-Híd alelnöke, és a Smer-SNSMost-Híd kormány környezetvédelmi minisztere. Az MKP a TASR-nek válaszolva ismét
kiemelte, hogy a tárgyalásokon dől majd el, hogy platform alapú lesz-e az új párt, vagy a
jelenlegi pártok hagyományos fúziójával jön majd létre.

Szijjártó: Pásztor István megérdemli a kinevezést!
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,
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Az a cél, hogy Szerbia minél előbb a zöld zónába kerüljön, így teszt és karantén nélkül is
beutazhatnának az ország lakosai Magyarországra. Erről beszélt a Pannon Televízió
Szubjektív című műsorában Pintér Attila. A belgrádi magyar nagykövet aláhúzta, van
lehetőség arra, hogy egy-egy ország esetében változtassanak a besoroláson. Volt is már
erre több példa. Szerbia jelenleg a sárga zónában van. A koronavírus külföldről történő
behurcolásának veszélye miatt döntött a magyar kormány a beutazási korlátozásokról. Az
államok besorolását hetente felülvizsgálják, a kormány, illetve az országos tisztifőorvos a
járványügyi helyzetnek megfelelően szükség esetén módosítja.

Az ukrán külügyminiszter aggodalmát fejezte ki a kijevi magyar
nagykövet sajtónyilatkozata miatt
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. Az ukrán politikus
elmondta: meglepte őt, amit a magyar nagykövet az Interfax-Ukrajina hírügynökségnek
adott interjújában mondott. Íjgyártó a nyilatkozatában arról beszélt, hogy Magyarország
még nem hagy fel a NATO és Ukrajnai közötti kapcsolattartás blokkolásával, mert három
kérdés még nem rendeződött számára kielégítően, ez pedig az oktatási és a nyelvtörvény,
valamint a közigazgatási rendszer, azon belül az új járások tervezett kialakítása. Kuleba
kijelentette: abban állapodott meg Szijjártó Péter külügyminiszterrel, hogy három
találkozót tartanak, amelyen egyeztetik annak az emlékeztetőnek a szövegét, amelyet
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök és Orbán Viktor magyar miniszterelnök aláír majd a
találkozójukon. A háromból két találkozó már megvolt, egy maradt hátra, az oktatás
kérdésével foglalkozó munkacsoport ülése. Kuleba leszögezte, hogy Ukrajna a 2017-ben
elfogadott oktatási törvényen végrehajtotta az Európa Tanács Velencei Bizottságának
összes módosító ajánlását, ezért a jogszabállyal kapcsolatban minden kérdést lezártnak
tekint. Hozzátette, hogy változatlanul számítanak Orbán Viktor ukrajnai látogatására.

Vajdaság

Pintér Attila: Az a cél, hogy Szerbia minél előbb a zöld zónába
kerüljön

Kárpátalja

támogatjuk magyarországi és vajdasági cégek beruházásait, a szerbek pedig minden
szomszédunknál több jogot adnak a náluk élő magyar közösségnek" - fűzte hozzá.
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