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Nyomtatott és online sajtó 
 

Potápi: tíz éve radikális irányváltás történt Magyarországon 
2020. augusztus 16. – MTI, Origo, Magyar Nemzet, Magyar Hírlap, Mandiner, Propeller, 

hirado.hu, Ma7.sk, Felvidék Ma, Körkép, Pannon RTV 

Potápi Árpád János, a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára úgy látja, 

hogy tíz éve nem egyszerűen kormányváltás, hanem radikális irányváltás történt 

Magyarországon, aminek legláthatóbb jele a nemzetpolitika. Potápi Árpád János vasárnap 

Bátaszéken, a Bátaszéki Székelyek Baráti Köre által rendezett józseffalvi búcsún hozzátette: az 

Országgyűlés 2010. május 26-án fogadta el a kettős állampolgárságról szóló törvényt, ennek 

köszönhetően mára több mint egymillió-egyszázezren kapták meg a magyar 

állampolgárságot.Ezzel lehetőséget teremtettek arra, hogy minden magyar közjogi 

értelemben újra a magyar nemzethez csatlakozzon - hangsúlyozta az államtitkár a város 

művelődési házának udvarán tartott ünnepségen. Emlékeztetett arra is: az alaptörvény 

kötelezővé tette a mindenkori magyar kormánynak, a magyar államnak, hogy a határon túli 

magyarsággal foglalkozzon. 2014-ben és 2018-ban már a kettős állampolgársággal rendelkező 

magyarok is szavazhattak, így az Országgyűlést "nemzetgyűlésnek is felfoghatjuk", hiszen - 

mint mondta - a törvényhozásban így az egész nemzet képviselve van. 

 

Virtuális vetélkedőt indított a nemzetpolitikai államtitkárság külhoni és 
magyarországi diákoknak 
2020. augusztus 14. – MTI, hirado.hu, Magyar Hírlap, kulhonimagyarok.hu, Ma7.sk, 

Felvidék Ma, Körkép 

Nagy Nyári Határtalanul címmel virtuális vetélkedőt indított a nemzetpolitikai 

államtitkárság, amelyen külhoni és magyarországi diákok mérhetik össze magyar történelmi, 

irodalomi, néprajzi és földrajzi tudásukat. Az államtikárság az MTI-hez pénteken eljuttatott 

közleményében azt írta: második alkalommal hirdetnek online vetélkedőt a Határtalanul 

program keretében, a tavasszal tartott első versenyen 75 ezer anyaországi és külhoni 

középiskolás vett részt. A vetélkedő ezen az oldalon érhető el, az elődöntő tesztjét augusztus 

31-ig tölthetik ki a diákok. A vetélkedőn osztályok vagy csapatok versenyeznek egymással. Az 

elődöntőn a fiataloknak 30 feladatot kell megoldaniuk 25 perc alatt. A helyes válaszok száma 

és a teszt kitöltésére fordított idő alapján alakul ki az elődöntő sorrendje, a legjobbak a 

döntőbe jutnak - olvasható a közleményben. 

 

Filipová előbb a hírügynökséget vádolja, majd kikacsint a magyarokra 
2020. augusztus 14. – Ma7.sk 

Monika Filipová, oktatásügyi államtitkár terjedelmes állásfoglalást adott ki, melyben 

félreértés vagy rossz fordítás mellett azt is el tudja képzelni, hogy az állami TASR 

hírügynökség részéről tudatos félrevezetés is lehetett a kedden megjelent nyilatkozatának a 

hátterében. A nagy felháborodást keltő nyilatkozatban Filipová azt állította, ha egy 
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https://www.origo.hu/itthon/20200816-potapi-arpad-janos-szerint-tiz-eve-radikalis-iranyvaltas-tortent-magyarorszagon.html
https://hirado.hu/belfold/kozelet/cikk/2020/08/14/nagy-nyari-hatartalanul-virtualis-vetelkedot-inditott-a-nemzetpolitikai-allamtitkarsag
https://hirado.hu/belfold/kozelet/cikk/2020/08/14/nagy-nyari-hatartalanul-virtualis-vetelkedot-inditott-a-nemzetpolitikai-allamtitkarsag
https://ma7.sk/aktualis/filipova-elobb-a-hirugynokseget-vadolja-majd-kikacsint-a-magyarokra
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óvódáskorú gyermek nem tud megfelelő szinten szlovákul, akkor egy téves diagnózis 

eredményeképpen, akár speciális iskolába vagy speciális osztályba is kerülhet az óvodai évek 

után. A negatív olvasói reakciók azonnal, a megjelenés pillanatában elkezdtek özönleni 

portálunk Facebook-profilján: az olvasók kikérték magunknak az ilyen párhuzamot. Felvettük 

a kapcsolatot az államtitkár asszony titkárságával, hogy a nyilatkozatában szereplő egyes 

megállapításokat pontosabban értelmezhessük. Kérdéseinkre választ nem kaptunk. Helyette 

Filipovától a bevezetőben már említett állásfoglalást kaptuk, amelyben a TASR 

hírügynökséget teszi felelőssé, azt sérelmezve, nem tették egyértelművé, hogy a roma 

gyermekekről van szó. Az államtitkár asszony állásfoglalását alább olvashatják. 

 

Tanácselnökjelöltet is indít Hargita megyében a Szabad Emberek Pártja 
2020. augusztus 14. – maszol.ro, szekelyhon.ro, Krónika 

Rákossy Botond-József a POL színeiben pályázza meg Hargita Megye Tanácsának elnöki 

székét. Bemutatkozásként elmondta: azért indul a választáson, meg nem tudta tétlenül nézni, 

hogy Hargita megye szavazópolgárainak olyan emberek közül kell választaniuk, akik 

„bűncselekmény elkövetésének alapos gyanúja miatt bérletet váltottak a törvényszékekre, 

táblabíróságokra”. A POL színeiben száll versenybe egy újabb mandátumért a szeptemberi 

önkormányzati választásokon Gálfi Árpád, Székelyudvarhely jelenlegi polgármestere. A 

korábban szintén az MPP-ben politizáló elöljáró kifejtette: azért indult a POL színeiben a 

választásokon, mert az általa létrehozni kívánt Székelyudvarhelyért Párt bejegyzése nem 

valósulhatott meg időben, független jelöltként való indulását pedig politikai ellenfele szintén 

megakadályozták. Gálfi kihangsúlyozta: a POL megfelelő „eszközt és keretet” jelent a 

jelöléséhez.  

 

Péter Ferenc „hétpróbája”: ellenfélnézőben Maros megye román 
tanácselnökjelöltjeinél 
2020. augusztus 14. – Krónika 

Jelen állás szerint hét párt képviselője és egy magát függetlennek valló politikus készül 

megmérkőzni a Maros megyei önkormányzat elnöki székéért. A román nemzetiségű kihívók 

aránylag nagy száma Péter Ferenc jelenlegi megyevezetőnek kedvez, ugyanakkor az ellenfelek 

között komoly vetélytársak is találhatók. 

 

Hivatalos: Tamás Sándor az RMDSZ Kovászna megyei tanácselnökjelöltje 
2020. augusztus 14. – transindex.ro 

Már hivatalosan is Tamás Sándor az RMDSZ Háromszéki Területi Szervezetének 

tanácselnökjelöltje. Pénteken iktatta a szervezet a tanácselnöki és a megyeitanácsos-jelöltek 

dokumentációját a választási irodánál. „Most iktattuk a jelöltséggel járó dokumentációt a 

megyei választási irodánál. A néhány nap alatt összegyűjtött több mint 12 ezer aláírás komoly 

támogatottságot és szervezettséget igazol. Köszönet érte minden munkatársunknak és 

minden polgárnak, aki támogatta a helyi vagy megyei listáinkat” – idézi a szövetség 
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https://www.maszol.ro/index.php/belfold/130743-tanacselnokjeloltet-is-indit-hargita-megyeben-a-szabad-emberek-partja
https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/peter-ferenc-bhetprobajar-ellenfelnezoben-maros-megye-roman-tanacselnokjeloltjeinel
https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/peter-ferenc-bhetprobajar-ellenfelnezoben-maros-megye-roman-tanacselnokjeloltjeinel
https://itthon.transindex.ro/?hir=60999&hivatalos_tamas_sandor_az_rmdsz_kovaszna_megyei_tanacselnokjeloltje


 

 

 

Napi Nemzetpolitikai Sajtószemle – 2020. augusztus 17. 
3 

háromszéki szervezetének közleménye Tamás Sándort, az RMDSZ Háromszéki Területi 

Szervezetének elnökét.  

 

RMDSZ: Marosvásárhelyen a változásnak nincs alternatívája  
2020. augusztus 14. – maszol.ro 

Pénteken délben iktatta a Marosvásárhelyi Választási Irodánál a városi önkormányzati 

képviselőjelöltek listáját az RMDSZ marosvásárhelyi szervezete. „Az RMDSZ egy teljesen 

megújult tanácsosi listával vág neki az idei önkormányzati választásoknak. A marosvásárhelyi 

tanácsosi jelöltlistát 3474 támogatói aláírással adtuk le. Köszönöm mindazoknak, akik 

bizalmukkal tüntették ki jelöltlistánkat! Megvan az esélyünk a győzelemre, de ez a győzelem 

csak együtt sikerülhet” – hangsúlyozta az aláírások leadását követően Péter Ferenc, a Maros 

megyei RMDSZ elnöke. „Marosvásárhelyen a változásnak nincs alternatívája. Soós Zoltánnak 

meg kell nyernie ezt a választást, az ő munkáját pedig egy erős csapatnak kell segítenie a 

következő négy évben” – folytatta az elnök, utalva arra, hogy az RMDSZ a független 

polgármesterjelöltként induló Soós Zoltánt támogatja. 

 

„Szafariparkot” hoznának létre a medvéknek Székelyföldön  
2020. augusztus 14. – maszol.ro, szekelyhon.ro, transindex.ro 

Az Európai Unió Székelyföldet is érintő aktuális folyamatairól, az önkormányzati 

választásokról és a medvekérdés egyre sürgetőbb megoldási lehetőségeiről is szót ejtett 

Vincze Lóránt európai parlamenti képviselő és Borboly Csaba, Hargita Megye Tanácsának 

elnöke pénteken, Csíkszeredában. A településekre bejáró, károkat okozó, emberi közelséghez 

hozzászokott medvék összegyűjtésére és elhelyezésére hozna létre speciális, a későbbiekben 

turistalátványosságként is szolgáló parkot Hargita Megye Tanácsa. Borboly Csaba az 

elképzelés kapcsán kiemelte: hiánypótló kezdeményezésről van szó, hiszen az országban 

nincs hasonló rezervátum, ahol a medvék természetes életterükhöz hasonló környezetben, az 

emberektől biztonságos módon elszigetelten élhetnének és lennének megfigyelhetőek. Az 

elnök elmondta: több helyszín is szóba került a megvalósításhoz. Jelenleg a csíkszentmiklósi 

közbirtokosság vezetőségének javaslata tűnik a legreálisabbnak.  

 

Beiktatta a választásra készülő jelöltjeinek listáját a gyergyószentmiklósi RMDSZ 
2020. augusztus 14. – szekelyhon.ro 

Beiktatta a helyi választási bizottságnál a szeptember 27-ei választásra készülő jelöltjeinek 

listáját a gyergyószentmiklósi RMDSZ pénteken délelőtt. Az már korábban ismert volt, hogy a 

polgármesteri széket Csergő Tibor András célozza meg az RMDSZ színeiben. A 

képviselőjelöltek listája legnagyobb részt azonos azzal, ami a márciusi előválasztás 

eredménye alapján összeállt, az élen annyi változás történt, hogy Barti Tihamér jelenlegi 

megyei önkormányzati alelnök és a helyi szervezet vezetője lett a listavezető „húzónévként”. 

Így volt ez négy évvel azelőtt is. Akkor a megyei képviselőségi széket választotta, nem foglalta 

el a városi mandátumát. 
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https://www.maszol.ro/index.php/belfold/130733-rmdsz-marosvasarhelyen-a-valtozasnak-nincs-alternativaja
https://www.maszol.ro/index.php/tarsadalom/130735-szafariparkot-hoznanak-letre-a-medveknek-szekelyfoldon
https://szekelyhon.ro/aktualis/beiktatta-a-valasztasra-keszulo-jeloltjeinek-listajat-a-gyergyoszentmiklosi-rmdsz
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Átláthatóságot és számonkérhetőséget ígér a listavezető Tamási Zsolt 
2020. augusztus 14. – szekelyhon.ro 

Péntek délben iktatta marosvásárhelyi tanácsosjelölt-listáját az RMDSZ a megyeközpont 

polgármesteri hivatalában. Összesen 3474 támogató aláírást adott le Péter Ferenc, az RMDSZ 

Maros megyei szervezetének elnöke, Kovács Mihály Levente, az RMDSZ marosvásárhelyi 

szervezetének megbízott elnöke és a listavezető Tamási Zsolt, a katolikus iskola igazgatója. A 

legtöbb tanácsosjelölt is elkísérte őket a leadáskor. 

 

Szabó Zsoltot indítja Gyergyószentmiklós polgármesteri székéért az USR Plus 
pártszövetség 
2020. augusztus 14. – szekelyhon.ro 

A román nyelvet és irodalmat oktató középiskolai tanár, korábbi egyetemi oktató Szabó Zsolt 

személyében polgármesterjelöltet indít az USR Plus pártszövetség Gyergyószentmiklóson, 

valamint 9 fős képviselőjelölti listával indulnak a szeptemberi választásokon. Felméréseik 

szerint a város 70 százaléka változást akar, az USR-Plus pedig a korábbitól eltérő politizálást 

akar megvalósítani, megszólítva azokat, akik eddig szavazóként sem vettek részt 

választásokon – jelentette ki gyergyószentmiklósi sajtótájékoztatón Virág Zsolt a 

pártszövetség megyei vezetője. 

 

Nem kapták meg az engedélyt, elmarad Marosvásárhelyen a Szent István 
ünnepség 
2020. augusztus 14. – szekelyhon.ro 

Annak ellenére, hogy a szervezők minden törvényes előírásnak eleget tettek, a Maros Megyei 

Egészségügyi Igazgatóság nem engedélyezte, hogy az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács 

megszervezze az augusztus 20-i Új kenyér ünnepét. Ahogy azt Cseh Gábor, az EMNT Maros 

megyei elnöke a Székelyhonnak elmondta, a jóváhagyási kérvény visszautasításában az áll, 

hogy a rendezvényt nem engedélyezik és ugyanakkor nem is javasolják. Az igazgatóság a 

járvány terjedésére, a koronavírusos esetek növekedésére hivatkozott, holott a szervezők, 

minden előírásnak eleget téve készültek az eseményre. 

 

Rövid, de tartalmas: a Kaláka és Bogányi Gergely is fellép a Kolozsvári Magyar 
Napokon 
2020. augusztus 15. – Krónika 

A legendás Kaláka együttes, valamint Bogányi Gergely, a csodazongora megalkotója is fellép 

az augusztus 19. és 21. közt szervezendő Kolozsvári Magyar Napokon. Bár a 

rendezvénysorozat a járványhelyzet miatt „összezsugorodott”, rengeteg tartalmas 

programpontot kínál az érdeklődőknek. 

 

Szabó József: Törekedni kell a kistérségek közötti egyensúlyra 
2020. augusztus 15. – Bihari Napló 
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https://szekelyhon.ro/aktualis/atlathatosagot-es-szamon-kerhetoseget-iger-a-listavezeto-tamasi-zsolt
https://szekelyhon.ro/aktualis/szabo-zsoltot-inditja-gyergyoszentmiklos-polgarmesteri-szekeert-az-usr-plus-partszovetseg
https://szekelyhon.ro/aktualis/szabo-zsoltot-inditja-gyergyoszentmiklos-polgarmesteri-szekeert-az-usr-plus-partszovetseg
https://szekelyhon.ro/aktualis/nem-kaptak-meg-az-engedelyt-elmarad-marosvasarhelyen-a-szent-istvan-unnepseg
https://szekelyhon.ro/aktualis/nem-kaptak-meg-az-engedelyt-elmarad-marosvasarhelyen-a-szent-istvan-unnepseg
https://kronikaonline.ro/szines/rovid-de-tartalmas-a-kalaka-es-boganyi-gergely-is-fellep-a-kolozsvari-magyar-napokon
https://kronikaonline.ro/szines/rovid-de-tartalmas-a-kalaka-es-boganyi-gergely-is-fellep-a-kolozsvari-magyar-napokon
https://www.erdon.ro/kozelet/helyi-kozelet/szabo-jozsef-torekedni-kell-a-kistersegek-kozotti-egyensulyra-3092873/
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Ezen a héten minden nap kistérségi találkozókon vett részt Szabó József megyemenedzser, 

akit az ott szerzett tapasztalatairól kérdeztek. 

 

Zatykó Gyula: A jólét és a magyar jövő érdekében kívánunk politizálni 
2020. augusztus 15. – szekelyhon.ro 

Nem lepte meg Zatykó Gyulát, hogy munkáltatója, Nagyvárad polgármestere a Bihar Megyei 

Tanács élén képzeli el politikai karrierjének folytatását. Az elöljáró néppárti tanácsadója 

szerint az a forgatókönyv valósul meg, amire már ő is régen figyelmeztetett: a liberálisok le 

fogják váltani a megyét jelenleg vezető PSD–RMDSZ-koalíciót. Zatykó szerint azért került a 

román szavazók között legnépszerűbbnek számító Bolojan a megyei lista élére, mert plusz 

szavazatokat hozhat a megyei tanács átvételéhez. A tanácsadó arra is kitért az interjújában, 

hogy amennyiben a választók is úgy akarják, a Néppárt képviselői egy Bolojan vezette megyei 

tanácsban is fontos szerepet tölthetnek be. 

 

Leaszfaltozták az ezeréves határ mellett álló kontumáci templomhoz vezető 
utat az ünnepre 
2020. augusztus 15. – szekelyhon.ro 

Zuhogó esőben tartották meg idén a Nagyboldogasszony napi búcsút Gyimesbükkben 

szombaton. Az ezeréves határ mellett álló kontumáci templomhoz vezető utat az ünnepre 

leaszfaltozták. 

 

Kívül-belül megújult Marosvásárhely egyik ékköve, a Vártemplom  
2020. augusztus 16. – maszol.ro 

Kívül-belül megújult a marosvásárhelyi Vártemplom, a város egyik ékköve, a turisták kedvelt 

célpontja. Bár még apróbb munkálatok hátra vannak, a vártemplomi református közösség 

már újra használatba vette templomát. Az 1490-re befejezett istenháza 100 éve nem esett át 

ilyen jelentős felújításon. A marosvásárhelyi Vártemplom felújítása több mint 1 millió euróba 

került, ebből az Erdélyi Református Egyházkerület Püspöki Hivatalán keresztül 850 000 

euróval támogatta Magyarország kormánya a munkálatokat. 

 

Dâmbovița-parti halászattal vádolják az RMDSZ-t 
2020. augusztus 16. – Krónika 

Hárompárti egyezséget szeretett volna kötni a szeptember 27-ei helyhatósági választásokra a 

Magyar Polgári Párt és az Erdélyi Magyar Néppárt az RMDSZ-szel, de utóbbi még a tárgyalás 

lehetőségét is elutasította – rója fel a legnagyobb romániai magyar politikai alakulatnak a két 

kisebb párt vezetője. Mind Mezei János, mind Csomortányi István határozottan állítja, hogy a 

valós magyar–magyar összefogás meghiúsítója a Kelemen Hunor által vezetett RMDSZ. A 

társelnökök szerint az RMDSZ – az MPP, illetve az EMNP megkerülésével – befutó helyeket 

kínált fel a két alakulat egyes tekintélyes és népszerű politikusainak. Mint mondták, 

legtöbbjük visszautasította, akadtak viszont olyanok is, akik opportunizmusból örültek, hogy 

felkerülhetnek a nagyobbik romániai magyar párt listájára. „Az RMDSZ igyekezett minket 
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https://www.erdon.ro/kozelet/helyi-kozelet/zatyko-gyula-a-jolet-es-a-magyar-jovo-erdekeben-kivanunk-politizalni-3092834/
https://szekelyhon.ro/aktualis/leaszfaltoztak-az-ezereves-hatar-mellett-allo-kontumaci-templomhoz-vezeto-utat-az-unnepre
https://szekelyhon.ro/aktualis/leaszfaltoztak-az-ezereves-hatar-mellett-allo-kontumaci-templomhoz-vezeto-utat-az-unnepre
https://www.maszol.ro/index.php/nagykep/199-kivul-belul-megujult-marosvasarhely-egyik-ekkove-a-vartemplom/
https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/dambovia-parti-halaszattal-vadoljak-az-rmdsz-t
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szalámiként felszeletelni, amikor külön-külön próbált egyezségre jutni embereinkkel. Büszke 

vagyok arra, hogy a legtöbben elutasították az ajánlatot” – nyilatkozta Csomortányi, aki az 

erdélyi politizálástól idegen, tipikus Dâmbovița-parti módszernek nevezte Kelemen Hunorék 

taktikáját. 

 

Megszűnik a pestiek és gyergyóiak cége 
2020. augusztus 17. – Krónika 

Gyergyószentmiklós és Budapest 5. kerülete megszünteti a 24 éve közösen létrehozott 

Monturist Kft.-t, így véget vetnek a „rosszul elsült” üzleti együttműködésnek. A Mezei János 

korrupciós ügyét is „kitermelő” vállalkozás felszámolásával a székelyföldi város ismét 

pályázhat gyilkostói fejlesztésekre. 

 

Fiatal vajdasági és felvidéki képzőművészek közös kiállítása nyílik ma 
Komáromban 
2020. augusztus 14. – Felvidék Ma 

Határtalan képzőművészet címmel nyílik péntek délután 12 vajdasági és 12 felvidéki fiatal 

képzőművész közös tárlata a komáromi Limes Galériában. Az installálás pillanataiba 

kaphattunk betekintést a napokban, amelynek során a szervező Felvidéki Magyar 

Szépművészeti Egyesület és a Kernstok Károly Művészeti Alapítvány egyik kurátora, 

Miglinczi Éva számolt be portálunknak a határokon átívelő kezdeményezésről. 

 

Miért nem támogatja a Magyar Fórum a felvidéki magyarság területi 
autonómiáját? 
2020. augusztus 14. – Felvidék Ma 

Olyan területi egység jönne létre, amely nem természetes földrajzi, történelmi és etnográfiai 

terület és lehetetlen hatékonyan irányítani – állítja Gál Zsolt, a Magyar Fórum alelnöke, 

politikus, közgazdász. A denníkn.sk közölte Gál Zsolt Miért nem támogatjuk a felvidéki 

magyarság területi autonómiáját? című írását, amelyben arról ír, hogy lehetetlen a felvidéki 

magyarság területi autonómiájának megvalósítása. Szerinte a felvidéki magyarság számára az 

autonómia létrehozása nem elsődleges törekvés, de ennek ellenére állandóan népszerű téma. 

Míg nem beszélünk ennek konkrét formáiról, arról, miként valósulhatna meg, addig 

mindenki mást gondol róla, azt, ami számára a leglényegesebb, így ez a téma a jövőben is 

állandóan jelen lesz. 

 

Lezárult a Határon és korokon átívelő kulturális örökség elnevezésű Interreg 
projekt 
2020. augusztus 15. – Ma7.sk 

Kulturális örökségi helyszínek újultak meg szlovák és magyar települések összefogásával. Az 

elmúlt három évben a füleki várban, a bátonyterenyei kastélyban, a salgótarjáni Baglyaskőnél 
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https://felvidek.ma/2020/08/fiatal-vajdasagi-es-felvideki-kepzomuveszek-kozos-kiallitasa-nyilik-ma-komaromban/
https://felvidek.ma/2020/08/fiatal-vajdasagi-es-felvideki-kepzomuveszek-kozos-kiallitasa-nyilik-ma-komaromban/
https://felvidek.ma/2020/08/miert-nem-tamogatja-a-magyar-forum-a-felvideki-magyarsag-teruleti-autonomiajat/
https://felvidek.ma/2020/08/miert-nem-tamogatja-a-magyar-forum-a-felvideki-magyarsag-teruleti-autonomiajat/
https://ma7.sk/tajaink/lezarult-a-hataron-es-korokon-ativelo-kulturalis-orokseg-elnevezesu-interreg-projekt
https://ma7.sk/tajaink/lezarult-a-hataron-es-korokon-ativelo-kulturalis-orokseg-elnevezesu-interreg-projekt
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és a somoskői várnál zajlottak fejlesztések. Az Interreg programból a partnerek több mint 2,2 

millió eurót költöttek erre a célra. Az egykori városfal utolsó megmaradt bástyájából 

információs pont jött létre, a Bebek-torony és a valamikori ágyútorony új zsindelyt kapott, a 

váralján parkoló létesült, a borházból pedig kézműves bemutatóhely lett. Többek között ezek 

a fejlesztések valósultak meg az Interreg pályázat központi helyének számító Füleken. 

 

Prékop Mária: Nem a gyereket kell az iskolához igazítani 
2020. augusztus 15. – bumm.sk 

Prékop Mária, a Híd oktatási szakpolitikusa reagált Monika Filipová, az oktatásügyi 

minisztérium államtitkárának néhány nappal ezelőtti nyilatkozatára: “Az utóbbi hetekben 

számtalan nyilatkozat, helyesbítés, reakció, az utóbbi években pedig számtalan írás, 

konferencia szólt a szegregációról és annak megoldására vonatkozó javaslatokról. Nagyon sok 

elemzés, akcióterv született. Egyik nagyon fontos lépés a mélyszegénységből, ingerszegény 

környezetben élő gyermekek óvodai képzése. Ezért is született a törvénymódosítás, amely 

szerint az ötéves gyerekek számára kötelező lesz az óvoda. De nem azért, "hogy megtanulják a 

szlovák nyelvet azok a gyerekek, akik otthon például roma vagy magyar nyelven beszélnek". 

Távolról sem.” 

 

Hová tűntek a volt parlamenti képviselők? 
2020. augusztus 16. – Felvidék Ma, Körkép 

A volt parlamenti képviselők, akik a legutóbbi választások alkalmával nem jutottak be a 

törvényhozásba, az első hónapokban számíthattak a 9, illetve 6 ezer eurós végkielégítésre. 

Ennek összege attól függ, mennyi ideig tevékenykedtek a parlamenti padsorokban. A SITA 

hírügynökség által megkeresett volt képviselők többsége visszatért eredeti foglalkozásához. A 

Most-Híd volt elnöke és a parlament korábbi alelnöke, Bugár Béla elmondta, hogy nem 

unatkozik a csúcspolitikából való távozása óta sem. „Van elég teendőm a kertben és van egy 

kis cégem is. A cégem keretén belül fizetem a járulékokat, mivel még nem vagyok nyugdíjas“ 

– nyugtatta meg a sorsáért aggódó közvéleményt. 

 

Uborkaszezon idején is pezseg az élet a felvidéki magyar közéletben 
2020. augusztus 14. – Ma7.sk 

Az elmúlt hetekben bizakodásra és aggodalomra okot adó történések is zajlottak a felvidéki 

magyarság sorsa szempontjából. Bizakodásra adott okot a magyar érdekképviseletet 

zászlajukra tűző legerősebb politikai pártok egyeztetései, amelyek vezetői elkötelezték 

magukat az egységes magyar etnikai politizálás mellett. Aggódnunk is lenne miért, hiszen 

sorozatosan tapasztaljuk, hogy az új szlovák kormány a magyarság jogait leépítő újabb 

intézkedéseket tett. Ilyen témákról beszélgettek a Címlapsztori legújabb adásában. 
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https://www.bumm.sk/belfold/2020/08/15/prekop-maria-nem-a-gyereket-kell-az-iskolahoz-igazitani
https://felvidek.ma/2020/08/hova-tuntek-a-volt-parlamenti-kepviselok/
https://ma7.sk/videok/uborkaszezon-idejen-pezseg-az-elet-a-felvideki-magyar-kozeletben-cimlapsztori-ujratoltve
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Elektronikus ülésén 75 napirendi ponttal kapcsolatban hozott döntést az MNT 
2020. augsuztus 14. – Vajdaság MA, Pannon RTV 

A Magyar Nemzeti Tanács a koronavírus-járvány okozta helyzet miatt – alapszabályával 

összhangban – tizenötödik ülését elektronikus szavazás útján bonyolította le. Az ülés után 

közleményben számoltak be a döntésekről, de Hajnal Jenő elnököt külön is megkérdeztük 

néhány napirend kapcsán. A 35 tanácstag közül az online szavazáson 35 tanácstag vett részt, 

és 75 napirendi pontról hozott döntést. 

 

Várja a gólyákat az Európa Kollégium 
2020. augusztus 15. – Pannon RTV 

Szeptember elsejéig, vagyis még két hétig jelentkezhetnek azok az elsőéves egyetemi és 

főiskolai hallgatók, akik az újvidéki Európa Kollégiumban szeretnének lakni az elkövetkező 

tanévben. Az intézménybe azon elsőéves hallgatok jelentkezését várják, akik felvételt nyertek 

valamelyik újvidéki akkreditált felsőoktatási intézménybe. A szabadkai Káposzta Antónia az 

információs technológia világában szeretne érvényesülni. A frissen végzett középiskolás ezért 

az Újvidéki Egyetem Műszaki Tudományok Karán folytatja tanulmányait. Reméli, hogy az 

egyetemi évek alatt az Európa Kollégium lakója lehet. 

 

A Kosztolányi Dezső Diáksegélyező Egyesület – KODDE pályázata 
2020. augusztus 15. – Magyar Szó  

Azok a középiskolások és egyetemei hallgatók jelentkezhetnek a pályázatra, akiknek 

bejelentett lakóhelyük a következő önkormányzatok területén van: Szabadka, Topolya, 

Magyarkanizsa, Kishegyes, Zombor, Apatin, Kúla, Hódság, Verbász. Továbbiakban, a 

korábban az Újvidéki Diáksegélyező Egyesülethez tartozó települések: Óbecse, Temerin, Titel, 

Szenttamás, Újvidék és egész Szerémség. Azok a magyar anyanyelvű, Szerbiában tanuló 

középiskolások, akiknek tanulmányi eredménye meghaladja a 3,50-es átlagot, és magyar 

nyelven folytatják tanulmányaikat. Azok a magyar anyanyelvű főiskolai és egyetemi hallgatók, 

akik Szerbia területén folytatnak felsőfokú tanulmányokat és nem részesülnek más 

ösztöndíjban. Pályázni kizárólag a KODDE pályázati adatlapjának kitöltésével lehet, az 

adatlap 4-ik oldalán felsorolt dokumentumok mellékelésével, illetve az adatvédelmi 

nyilatkozat csatolásával. 

 

Augusztus 19-ig várják a jelentkezőket a III. Kárpátaljai Közéleti Vezetőképzőre  
2020. augusztus 16. – karpat.in.ua 

Kárpátaljai Közéleti Vezetőképző néven harmadik alkalommal indított ingyenes oktatási 

programot a Mathias Corvinus Collegium, a KMKSZ ISZ és Bocskor Andrea EP képviselővel 

karöltve. Az előző két turnushoz hasonlóan olyan vállalkozó kedvű fiatalok jelentkezését 

várják, akik érdeklődnek a közélet iránt, továbbá hosszútávon saját közösségük alakítói 

kívánnak lenni. Dobsa István, a KMKSZ ISZ elnöke elmondta, hogy Kárpátaljának szüksége 

van az új, szülőföldjéért felelősséget vállaló generációra 
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https://www.vajma.info/cikk/vajdasag/25492/Elektronikus-ulesen-75-napirendi-ponttal-kapcsolatban-hozott-dontest-az-MNT.html
https://pannonrtv.com/rovatok/tarsadalom/varja-golyakat-az-europa-kollegium
https://www.magyarszo.rs/hu/4378/kozelet_oktatas/224680/A-Kosztol%C3%A1nyi-Dezs%C5%91-Di%C3%A1kseg%C3%A9lyez%C5%91-Egyes%C3%BClet-%E2%80%93-KODDE-p%C3%A1ly%C3%A1zata.htm
http://life.karpat.in.ua/?p=25432&lang=hu
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Hogy miért is nincs összefogás Kárpátalján? 
2020. augusztus 16. – karpat.in.ua 

Dobsa István, a KMKSZ Ifjúsági Szervezetének elnöke Facebook-bejegyzésben reagált az 

UMDSZ választási összefogással kapcsolatos megnyilvánulásaira. „2020. október 25-én 

Ukrajnában soron következő helyhatósági választásokat tartanak. Mint minden választás, ez 

is kiemelkedő fontossággal bír magyar közösségünk szempontjából. Sajnálattal tapasztalom 

azonban, hogy a két magyar érdekvédelmi szervezet a KMKSZ és az UMDSZ között még nem 

született érdemi megegyezés. Követve az események történéseit, értetlenül állok az UMDSZ 

elnökségének megnyilvánulásai előtt. 

 

Az első világháborúval kapcsolatos „Kárpátaljai emlékezet” címmel indult 
projekt a Volóci járásban 
2020. augusztus 16. – karpat.in.ua 

Kárpátalján rendkívüli projekt vette kezdetét, amelyet az I. világháborúnak valamint annak 

befejezésének 100. évfordulójának szenteltek, közölte Fegyir Sándor idegenforgalmi szakértő 

a Facebook-oldalán. A projekt keretén belül a Kárpátaljai Turisztikai Szervezet expedíciót 

szervezett, amelyben Anton Bondarev (vezető), Andrij Szvitlinec, Fegyir Sándor, Ihor 

Prohnenko és Pavlo Csucska vettek részt. Az expedíció a volóci hegyekben fog dolgozni. 

Jelenleg megerősítést nyert az osztrák–magyar és az orosz hadsereg elesett katonáinak 

temetője, ahol többek között 19 ország katonái vannak eltemetve. 

 
 

 

 

Elektronikus sajtó 

 
Határok nélkül 

2020. augusztus 14. – Kossuth Rádió 

 

A Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség üdvözli és támogatja Volodimir Zelenszkij államfő 

ígéretét, miszerint törvény születik majd Ukrajna őshonos népeiről. A KMKSZ fontosnak 

tartja, hogy Kijev elismerje a kisebbségek, így a többi között a krími tatárok és a kárpátaljai 

magyarok államalkotó szerepét is. A kárpátaljai magyarok 1100 éve lakják a vidéket, a XX. 

században Magyarország, Csehszlovákia és a Szovjetunió kötelékébe is tartoztak, az ország 

1991-es függetlenné válása óta pedig Ukrajna törvénytisztelő polgárai - hangsúlyozza 

Brenzovics László, a KMKSZ elnöke. Az emberek identitásának, anyanyelvének, 
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hagyományainak őrzéséhez nyújthat a jövőben biztos alapot az ukrajnai őshonos népekről 

szóló törvény, ha nem kettős mércével határozzák meg az ukrajnai őshonos népeket!  

 

Fokozódik a magyar-magyar verseny Székelyföldön a szeptemberi önkormányzati választások 

előtt.  Hargita megyében az RMDSZ és a polgári pártból, illetve néppártból alakult Erdélyi 

Magyar Szövetség mellett a Szabad Emberek Pártja is magyar jelöltlistákat állít.  

 

Az RMDSZ Nőszervezete 16 megyében, 911 jelölttel, indul az idei romániai önkormányzati 

választásokon. A bejutónak számító helyeken a nők részaránya meghaladja a 16 százalékot. A 

szervezet célja, hogy egyre több erdélyi magyar nő vegyen részt a közéletben, a 

döntéshozatalban, a tömbmagyar régiókban és a szórványban egyaránt - mondja Bíró 

Rozália, az RMDSZ Nőszervezetének elnöke.  

 

A Nagybecskereki Egyházmegye egyetlen Mária-kegyhelyén, Töröktopolyán az idén elmarad 

a búcsú. A zarándokok, a hívők felvételről nézhetik meg az ünnepi püspöki szentmisét, 

amelyet augusztus 15-én közvetít az Újvidéki TV. A részleteket Mellár József atya, törökbecsei 

esperes- plébános, a töröktopolyai kegyhely őre mondta el munkatársunknak.   

 

A délvidék egyik legjelentősebb magyar filmes központja a magyarkanizsai Cinema 

Filmműhely. Az alkotók azért tömörültek szervezetbe, hogy eredményesebben 

működhessenek. Saját fesztiváljaik vannak és külföldön is érnek el sikereket. Alkotásaikat a 

magyar közszolgálati csatornák is rendre bemutatják. A járvány alatt is folyik a munka, de 

egyelőre nem tudják, hogy mikor kerülhetnek közönség elé idén a filmjeik. Csubrilo Zoltánnal 

és Iván Attilával, a Cinema Filmműhely jelenlegi és korábbi elnökével Németh Ernő 

beszélgetett. 

 

Négy napba öt helyszínt és öt előadást zsúfolt be az Aradi Kamaraszínház ezen a héten 

(augusztus 10. és 13. között), hogy bepótolja a júliusban a koronavírus-járvány miatt 

elhalasztott turnéját. A magyarországi vendégművészek vállalták a két koronavírus-teszt 

elvégzését a hazatérés előtt, csakhogy részt vehessenek a Szórvány Kulturális Karavánon, a 

közönség nagy örömére. Pataky Lehel Zsolt összeállítása. 

 

 

Határok nélkül 

2020. augusztus 15. – Kossuth Rádió 

 

https://mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth/?date=2020-08-15_18-01-00&enddate=2020-08-15_18-40-00&ch=mr1
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Miközben a két világháború között a magyar állam támogatta a Trianon-kultusz építését, 

addig a szocialista Magyarországon száműzötté vált a tragikus nap emlékezete. A Magyar 

Országgyűlés 2010-ben nyilvánította június negyedikét a Nemzeti Összetartozás 

Napjává.Hallgatóink jól tudják, hogy 2020 pedig a Nemzeti összetartozás éve. Műsorainkban 

mi is többször foglalkozunk Trianonhoz kapcsolódó témákkal. Ezt tesszük ma is. Július 

elejétől augusztus végéig, a vírushelyzet miatt szűkített formában, de idén is megrendezi a 

Rákóczi Szövetség tematikus táborait Sátoraljaújhelyen az általános és középiskolásoknak, az 

egyetemistáknak, valamint a tanároknak.  A magyartanárok egy hetes kurzusán Takaró 

Mihály több előadást is tartott arról, hogy a Trianon élmény hogyan jelent meg a magyar 

irodalomban. Nem sokkal a békediktátum aláírása után, a Trianon fájdalom első, 

gyűjteményes kifejezéseként kiadtak egy kötetet Vérző Magyarország címmel Kosztolányi 

Dezső szerkesztésében, az 1928-as kiadásban pedig Horthy Miklós előszavával. A többi között 

erről is mesélt Takaró Mihály irodalomtörténész munkatársunknak, Zsoldos Barnabásnak. 

 

Irodalmi, történelmi, kultúrtörténeti időutazásra viszi olvasóit a közelmúltban megjelent 

Trianon árnyai hét hazában című könyvével Ozsváth Sándor művelődéstörténész, újságíró. A 

„Csonka-Szatmárban, Szamosszegen” 1950 januárjában született szerző az elmúlt 20 év 

terméséből válogatta ki azokat az írásait, amelyek kapcsolódnak Trianon kérdéséhez. A 

kötetben meg-megemlíti a gyermekkorából felsejlő kedves élményeit, tömörséggel ábrázol és 

kritizál. A könyvet olvasva arra gondoltam, hogy hallgatóink is szívesen megismernék 

Ozsváth Sándor történeteit. A most következő beszélgetést a hét elején vettük fel a tanár 

úrral. 

 

A múlt héten jelent meg Blankó Miklós és Cservenka Judit szerkesztésében a Nyelvünk és 

kultúránk 50 fiatal szemszögéből című kötet, amelyet a Magyar Nyelv és Kultúra Nemzetközi 

Társasága az Anyanyelvi Konferencia alapításának 50. évfordulója alkalmából adott ki. 

Hogyan gondolkodik a jövő értelmisége a magyar önazonosságról, nyelvi és kulturális 

értékeinkről? Mi számít ma értéknek, és hogyan választották ki a válaszadó fiatalokat? A 

többi között erről is beszélgettünk.  

 

A könyvbemutató az Uránia Nemzeti Filmszínházban, augusztus 18-án 18 órakor kezdődik. 

Minden érdeklődőt szívesen látnak a szervezők. 

 

 

Öt kontinens 

2020. augusztus 15. – Duna World 

 

https://mediaklikk.hu/video/ot-kontinens-2020-08-15-i-adas/
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Kalandos úton indult el Erdélyből Matisán László, ezelőtt 40 évvel. Családját, barátait otthon 

hagyva szökött el a romániai diktatúrából. Ma már Ausztráliát is hazájának tartja, de 

családjával minden évben több hónapot töltenek el szülőföldjükön, Nagykárolyban és 

környékén. Laci bácsi az ausztráliai magyar közösség népszerű tagja. De nemcsak barátságos 

természetét kedvelik, hanem egyedi, magyar módra készített jófajta pálinkája miatt is sokan a 

szívükbe zárták új hazában. 

 

Járt Norvégiában és Írországban, New Brunswickban pedig testvérvárosi évfordulót 

ünnepelnek a képeivel. A debreceni Löki Viktor biológusként kutatásainak köszönhetően 

rengeteg országban járt. Fotósként pedig megörökített sok szép pillanatot. Számos képének 

főszereplői a helyi magyar szervezetek tagjai. 

 

Az Amerikai Egyesült Államok New Jersey államában, egészen pontosan  New Brunswickban 

egy kis Magyarország rejtőzik. Ezen a kis településen szinte egymást érik a magyar egyházi és 

világi intézmények. Az épületek szépek, de legfőbb vonzerejük nem ebben rejlik. Ha épp nincs 

járvány, akkor egymást érik bennük az érdekes és színes programok. 

 

A vezető hírek között szinte naponta találunk olyant, amely az Amerikai Egyesült Államokban 

zajló eseményekről szól. Az ott élő magyarokról viszont jóval kevesebbet hallani. Vajon ők 

hogyan élték meg az elmúlt hónapokat? A járvány milyen hatással volt a közösségekre, és 

milyen terveik vannak a közeljövőre vonatkozóan? Ezekről is kérdezem Széles Tamás 

rendkívüli és meghatalmazott nagykövetet,  Los Angeles-i főkonzult. 

 

Közgazdászból parfümkészítő. Minya Viktória azok közé a magyarok közé tartozik, akik 

külföldön próbáltak szerencsét, és tehetségüknek, valamint elszántságuknak köszönhetően 

világraszóló sikereket értek el. A parfümkészítő párizsi laborjában mesél nekünk 

gyermekkora meghatározó illatélményeiről és kultusz övezte parfümjeiről. 

 

 

Térkép 

2020. augusztus 15. – Duna World 

 

Nagyon sok út szinte járhatatlan Kárpátalján. A nagydobronyiak azonban megunták, hogy 

esőzések után csak gumicsizmában lehet közlekedni a településen. Összefogtak és öt évvel 

ezelőtt elkezdték az autót és embert egyaránt  próbára tevő  mellékutak aszfaltozását. Az utak 

építését idén nyáron folytatták a Nagydobrony Régió Fejlesztéséért civil szervezetet 

támogatásával. 

https://mediaklikk.hu/video/terkep-2020-08-15-i-adas-2/
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Maradjunk még Kárpátalján, ahol a magyar gazdák idén is csatlakoztak a Magyarok kenyere 

– 15 millió búzaszem programhoz. A kárpátaljai magyarok tavaly 104 tonna búza adományt 

gyűjtöttek össze, amivel csatlakoztak a jótékonysági akcióhoz. A Nemzeti Összetartozás 

Évében, 2020-ban is összefogtak a kárpát-medencei magyar gazdák, hogy jótékony 

felajánlásaikkal segítsék a rászorulókat. Több ezer anyaországi és határon túli magyar 

gazdálkodó ajánlott fel búzát. Kárpátaljai stábunk a tiszaújfalui gazdáknál járt. 

 

Királyhelmec ma Felső-Bodrogköz központi városa.  A Trianoni békediktátum aláírásának 

következtében került az akkor újonnan alakult Csehszlovákiához. A vidéken élő, a közjóért 

sokat fáradozó Majláth-család fejlesztéseinek köszönhetően Királyhelmec és környéke  az 

1800-as évek második felében nagy fejlődésnek indult, amit az első világháború és az 1920-as 

események derékba törtek. A történelmi Bodrogköz egyharmadát elcsatolták, így 

Királyhelmec és környéke peremtelepüléssé vált. Ma a térség magas munkanélküliséggel és a 

fiatalok elvándorlásával küzd. Az idegenforgalom is még csak bontogatja itt a szárnyait - 

látnivalóból azonban akad bőven. 

 

Csak egy kávézó. De nem akármilyen! Üde színfoltja Székelyudvarhelynek, ráadásul akkorka, 

hogy tulajdonosa, az alig húszéves Puskás Dani egyedül is alig fér el benne. A nagyon fiatal 

vállalkozó hol itt, hol ott bukkan fel mini kávézójával, nemcsak kávékülönlegességeket, de 

egy-egy tartalmas beszélgetést is kínálva a vendégeknek. Beszél nyelveket, élt máshol is, de 

úgy döntött, hogy szülőföldjén próbál boldogulni. 

 

 

 

 

A zentai „zumbás nagyik”. Így nevezték el magukat azok a hölgyek, akik bár már az 

aranykorba léptek, mégis úgy döntöttek, nem hagyják el magukat. Mindennap tesznek 

valamit fittségük, egészségük  és legfőképp jókedvük érdekében. Az Arany Zumba tehát nem 

csak a kondíció megőrzését jelenti nekik.. 

 

A Felvidéken az elmúlt években számos kerékpárút épült ki a Duna és a Vág mentén. Észak-

Komárom térségében így egy szlovákiai viszonylatban egyedülálló kerékpárút-hálózat jött 

létre, amely csatlakozik a Nemzetközi Kerékpárúthoz is. Ezeknek a beruházásoknak 

köszönhetően Pozsonytól Komáromig, Komáromtól Gútáig is el lehet jutni két keréken, 

gyönyörködve a folyó menti táj szépségében. Most, amikor a járvány miatt sokan nyaralnak 

otthon, kiváló lehetőség kínálkozik arra, hogy felfedezzük a Duna mentét két keréken. 
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