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Nyomtatott és online sajtó 
 

 

Szilágyi Péter: a kisebbségi jogvédelem pótolhatatlan garanciákat jelent az 

összmagyarság számára 
2020. augusztus 3. – MTI, Demokrata, Felvidék Ma, Magyar Szó, kulhonimagyarok.hu, 

Székelyhon, Pannon RTV, Vajdaság Ma, karpatalja.ma, Kárpátalja 

A kisebbségi jogvédelem pótolhatatlan garanciákat jelent az összmagyarság számára a 

Kárpát-medencében és a diaszpórában élők részére egyaránt – hangsúlyozta a 

Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős miniszteri biztosa hétfőn a kilencedik 

Kisebbségvédelem Európában című nyári egyetem résztvevőit köszöntve. Szilágyi Péter a 

Kisebbségi Jogvédő Intézet (KJI) és a Nemzetpolitikai Kutatóintézet (NPKI) közös 

tanácskozásának megnyitóján közölte: a résztvevők a kormányzatból érkező megszólalók, 

valamint magyarországi és Kárpát-medencei szakemberek segítségével kaphatnak képet 

külhoni, köztük a diaszpórában élő magyarság helyzetéről és a jogvédelemről. 1920 után a 

magyar nemzet jelentős része a határokon túlra szorult, a Kárpát-medencében 2,5 millió 

magyar él az anyaországon kívül – emlékeztetett. Fontos kérdésnek nevezte, hogy a 

szomszédos többségi nemzetek miként viszonyulnak az ott élő magyarokhoz, illetve, hogy az 

ottani többségi kormányok milyen jogi környezetet teremtenek számukra. 

 

A KMKSZ megalapozatlannak tartja Magyarország vörös besorolását 
2020. augusztus 3. – MTI, Magyar Nemzet, Mandiner, 888, Krónika, karpat.in.ua, 

karpatalja.ma, Kárpátalja, KárpátHír 

A Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség (KMKSZ) elnöksége szakmailag 

megalapozatlannak és átgondolatlannak tartja, hogy az ukrán egészségügyi hatóságok a vörös 

besorolású országok kategóriájába helyeztek olyan szomszédos országokat, mint 

Magyarország, Szlovákia és Lengyelország, ahol mind az Egészségügyi Világszervezet, mind 

más tekintélyes szakmai szervezetek szerint is jóval kedvezőbbek a járványügyi statisztikák, 

mint Ukrajnában – tájékoztatta a magyar szervezet hétfőn közleményben az MTI-t. 

 

Székely terrorvád: egyelőre nem szabadulhat Beke István 
2020. augusztus 3. – MTI, Krónika, transindex.ro, szekelyhon.ro 

Egyelőre nem kerülhet feltételesen szabadlábra a terrorizmus vádjával Romániában öt év 

börtönbüntetésre ítélt Beke István. A Brassó Megyei Törvényszék hétfői jogerős határozata 

ugyan részben megsemmisítette a Beke számára kedvezőtlen elsőfokú határozatot, de csak 

annyi engedményt tett a székelyföldi elítéltnek, hogy nem 2021 januárjában folyamodhat a 

bírósághoz újabb szabadon bocsátási kéréssel – amint az elsőfokú ítéletben szerepelt – 

hanem már 2020. november 25-én megteheti ezt. A jogerős ítélet kivonatát a romániai 
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https://felvidek.ma/2020/08/szilagy-peter-a-kisebbsegi-jogvedelem-potolhatatlan-garanciakat-jelent-az-osszmagyarsag-szamara/
https://felvidek.ma/2020/08/szilagy-peter-a-kisebbsegi-jogvedelem-potolhatatlan-garanciakat-jelent-az-osszmagyarsag-szamara/
http://www.karpatalja.ma/karpatalja/kozelet/a-kmksz-megalapozatlannak-tartja-magyarorszag-voros-besorolasat/
https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/szekely-terrorvad-egyelore-nem-szabadulhat-beke-istvan
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bíróságok portálján közölték. A brassói bíróság múlt héten első fokon elfogadta a székelyföldi 

terrorper másik vádlottjának, Szőcs Zoltánnak a feltételes szabadlábra helyezését. 

 
Böjte Csabával egyeztetett az Írdalá.hu kampánycsapata 
2020. augusztus 4. – Borsodi Attila – Magyar Nemzet 

A koronavírus-járvány második hulláma miatt csak az online térben várja a támogatókat a 

székely petícióhoz az Írdalá.hu csapata. Bár tucatnyi európai országból keresték meg 

papíralapú aláírásgyűjtéssel az Írdalá.hu csapatát, Pesty László kampányfőnök a Magyar 

Nemzetnek kijelentette: a koronavírus-járvány miatt csak az online térben várják a 

támogatókat a kezdeményezéshez. A szakember rámutatott arra, hogy tavasszal súlyos 

összegeket fektettek be a papíralapú gyűjtésbe, aztán a világjárvány mindent elsöpört, ezt a 

hibát még egyszer nem követik el. – Ettől függetlenül, ha valakik, bárhol az Európai Unió 

területén úgy döntenek, hogy papíralapon is gyűjtenek, és azt a megfelelő helyre elküldik, 

örülünk neki. Mi azonban a kampányunkat teljes egészében az online térben szervezzük meg 

– fejtette ki Pesty László. 

 

Folytatódik az úzvölgyi katonatemető ügye 
2020. augusztus 4. – Pataky István – Magyar Nemzet 

Miután a román ügyészség úgy határozott, hogy a tavaly júniusban az úzvölgyi 

katonatemetőben történtek nem minősülnek uszításnak, sem diszkriminációnak, az erdélyi 

Mikó Imre jogvédelmi szolgálat pert indított a bíróságon. A jogvédők közleményükben arról 

tájékoztattak, hogy az első tárgyaláson érdemi döntés nem született, a következőre pedig 

szeptember 30-án kerülhet sor. A bukaresti sajtó pénteken közölt beszámolói szerint az 

illetékes ügyész kizárólag román szemtanúkat hallgatott meg, s úgy ítélte meg, hogy a „Kifelé 

a magyarokkal az országból!” rigmus nem minősül gyűlöletkeltésnek vagy diszkriminációra 

való uszításnak, mert csupán a temető elé élőláncot vonó magyarokra vonatkozott. 

 

Nincs lezárva: a bíróságon és az ombudsmannál folytatódhat az eljárás az 

erőszakos úzvölgyi akciók ügyében 
2020. augusztus 3. – MTI, Krónika, Erdély Ma, transindex.ro, maszol.ro, szekelyhon.ro 

A bíróságon és az ombudsmannál folytatódhat az eljárás az úzvölgyi katonatemetőnél tavaly 

június 6-án történt erőszakos cselekmények ügyében – közölték a panasztevők. Hétfőn a 

Mikó Imre Jogvédelmi Szolgálat közleményben, Csomortányi István, az Erdélyi Magyar 

Néppárt (EMNP) elnöke pedig sajtótájékoztatón tudatta: megfellebbezte a nyomozást lezáró 

és az erőszakos cselekményeket elkövető személyeket felmentő ügyészi rendeletet, de a 

fellebbezést elbíráló ügyész is ugyanazt a döntést hozta, mint kollégája. Ezért a Mikó Imre 

szolgálat pert indított az ügyben. Az EMNP elnöke azt jelentette be, hogy – a Romániában 

nép ügyvédjének nevezett – ombusmanhoz fordul az ügyben. 
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https://magyarnemzet.hu/belfold/bojte-csabaval-egyeztetett-az-irdala-hu-kampanycsapata-8464692/
https://magyarnemzet.hu/kulfold/folytatodik-az-uzvolgyi-katonatemeto-ugye-8464236/
https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/nincs-lezarva-a-birosagon-es-az-ombudsmannal-folytatodhat-az-eljaras-az-eroszakos-uzvolgyi-akciok-ugyeben
https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/nincs-lezarva-a-birosagon-es-az-ombudsmannal-folytatodhat-az-eljaras-az-eroszakos-uzvolgyi-akciok-ugyeben
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Hackertámadás áldozata lehetett Kulcsár-Terza WhatsAppja, pornográf 

üzenetet osztottak meg 
2020. augusztus 3. – Krónika, transindex.ro, maszol.ro, szekelyhon.ro 

Bűntetőfeljelentést tesz Kulcsár-Terza József parlamenti képviselő azt követően, hogy 

hackerek törhették fel WhatsApp-fiókját, és nevében pornográf tartalmú üzenetet osztottak 

meg. A Magyar Polgári Párt (MPP) politikusa vasárnap késő este közleményben reagált a 

román sajtó által megszellőztetett történetre, miszerint pornográf tartalmú üzenetet osztott 

volna meg a képviselőház emberjogi bizottságának zárt WhatsApp-csoportjában. Mint írja, 

vasárnap reggel szembesült azzal, hogy illetéktelen személyek feltörték személyes e-mail-, 

illetve WhatsApp-fiókját, és posztoltak az alsóházi csoportban. „Minden kétséget kizáróan 

megállapítható, hogy postafiókomat hackerek törték fel személyem lejáratásának 

szándékával, következésképpen büntetőfeljelentést teszek, kérve az ismeretlen tettesek 

felelősségre vonását” – szögezi le közleményében Kulcsár-Terza József. 

 

A református egyház és az önkormányzat közötti ingatlancsere miatt van most 

vita Marosvásárhelyen  
2020. augusztus 3. – transindex.ro 

„A régi vármegyeházában működtetnének iskolát, csakhogy ott jelenleg a képzőművészeti élet 

zajlik, és velük nem egyeztetett senki. Egyelőre forrnak az indulatok, holott lehet, csak 

kommunikálni kellene.” – írja a transindex.ro. 

 

Bepanaszolta a diszkriminációellenes tanácsnál Iohannist a Mikó Imre 

Jogvédelmi Szolgálat  
2020. augusztus 3. – maszol.ro 

Az Országos Diszkriminációellenes Tanácsnál (CNCD) tett panaszt a Mikó Imre Jogvédelmi 

Szolgálat azt követően, hogy múlt csütörtökön Klaus Iohannis államfő közvetve az RMDSZ-t 

– és mint a jogvédő szolgálat írja, ezáltal az egész romániai magyarságot – is megvádolta az 

egészségügyi válság kiprovokálásával.  

 

Pesty László: „bevesszük Európát!” 
2020. augusztus 3. – szekelyhon.ro 

Pesty László azt ígérte Orbán Viktor miniszterelnöknek, továbbá magyarországi 

kormánypárti és ellenzéki politikusoknak, hogy a teljes európai politikai és kulturális térben 

kommunikálni fogják a tényt, miszerint a székelyek léteznek. A budapesti rendező, újságíró 

erről a Székelyhon Tv Nézőpont című műsorának legfrissebb kiadásában beszélt, amelyben a 

Székely Nemzeti Tanács (SZNT) által útjára indított, a nemzeti régiókról szóló európai polgári 

kezdeményezés ügyében újrakezdődött aláírásgyűjtés került terítékre. Az Írdalá.hu vezetője 

elmondta: székely származása mellett többek között az sarkallta az aláírásgyűjtési kampány 
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https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/hackertamadas-aldozata-lehetett-kulcsar-terza-jozsef-whatsappja-pornograf-uzenetet-osztottak-meg
https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/hackertamadas-aldozata-lehetett-kulcsar-terza-jozsef-whatsappja-pornograf-uzenetet-osztottak-meg
https://itthon.transindex.ro/?cikk=28530
https://itthon.transindex.ro/?cikk=28530
https://www.maszol.ro/index.php/belfold/130288-bepanaszolta-a-diszkriminacioellenes-tanacsnal-iohannist-a-miko-imre-jogvedelmi-szolgalat
https://www.maszol.ro/index.php/belfold/130288-bepanaszolta-a-diszkriminacioellenes-tanacsnal-iohannist-a-miko-imre-jogvedelmi-szolgalat
https://szekelyhon.ro/vilag/pesty-laszlo-bbevesszuk-europatr
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irányításának felvállalására az év elején, hogy a román nacionalisták, valamint a nemzeti 

régiókat ekéző politikai erők ne „röhögjenek a markukba” az akció sikertelenségén. 

 

István, a király-vetítéssel ünnepel Nagyvárad 
2020. augusztus 3. – Krónika 

Amennyiben azt a járványhelyzet lehetővé teszi, idén is megülik az augusztus 20-i nemzeti 

ünnepet Nagyváradon, jelentette be hétfőn Zatykó Gyula, az Erdélyi Magyar Néppárt (EMNP) 

alelnöke. Az ünnep részeként, de különálló szervezésben Thurzó Zoltán zongoraművész 

szabadtéri koncertjére kerül sor 16.30 órától 17.30-ig az újvárosi református templom 

udvarán, majd istentisztelet következik. A hagyományos kenyérszentelő ünnepséget 19 órától 

tartják a Szent László-téren, ahol az est fénypontjaként 20.30-tól az István, a király rockopera 

eredeti kópiájából tartanak vetítést, melynek vetítési jogát erre az alkalomra vásárolták meg a 

szervezők. A részvétel ingyenes. A szervezők – Erdélyi Magyar Néppárt, az Érmelléki Gazdák 

Egyesülete, a Szent László Egyesület és a Magyar Polgári Egyesület – arról is beszámoltak, 

hogy ha a járványhelyzet nem súlyosbodik, az érmelléki gazdák szokásos nagyvásárát is 

megtartják. 

 

Visszahódítaná Gyergyószentmiklóst az RMDSZ 
2020. augusztus 3. – szekelyhon.ro 

Gyergyószentmiklós több pontján megtalálhatók azok a standok, ahol az RMDSZ választási 

részvételéhez szükséges aláírásokat gyűjtik. Csergő Tibor András gyergyószentmiklósi 

RMDSZ-es polgármesterjelölt, valamint a szervezet számos városi tanácsosjelöltje állt ki 

hétfőn a sajtó elé, hogy elmondja, elkezdték az aláírásgyűjtést, amely a helyhatósági 

választásokon való részvétel feltétele. Csergő Tibor András elmondta, augusztus 13-áig zajlik 

majd ez, és fontosnak tartják, hogy itt a lakossággal is találkozhassanak, konzultálhassanak a 

város ügyeiről. Arra kérik majd az embereket, hogy jelmondatuk szerint az „igazi változásért” 

írjanak alá. 

 

Mobil bolttal reklámozzák a Szatmári Termék védjegyet Szatmárnémetiben  
2020. augusztus 3. – transindex.ro 

Augusztus 3-tól kezdődően a hét folyamán a szatmárnémeti 16-os lakónegyedben, a Sănătății 

utcai Csend Parkban állomásozik a Szatmári Termék mobil boltja, ahol ízletes mézet és friss 

zöldségeket lehet vásárolni naponta 16-19 óra között. Az akció célja a Szatmári Termék 

védjegy megismertetése, hogy a vásárlók választhassák a helyi gazdálkodók portékáját a 

multik által forgalmazott, sokszor külföldről behozottak helyett. Amint Magyar Loránd 

képviselő, a kezdeményezés ötletgazdája a Transindexnek elmondta: a helyi termelők, 

vállalkozások egy kérelem benyújtásával indítványozhatják csatlakozásukat a védjegy 

rendszerhez.  
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Rekordérdeklődés a váradi PKE iránt 
2020. augusztus 4.- Krónika 

Rekordot döntött idén a nagyváradi Partiumi Keresztény Egyetemre jelentkezők száma, 

számos szakon be is teltek az ingyenes helyek – mondta el tegnap a Krónika megkeresésére 

Nyíri Enikő, a PKE kommunikációs és PR-felelőse, sikeresnek nevezve a nyári felvételit. A 

héten az is kiderül, hogy milyen szakokon maradtak még helyek az őszi felvételire.  

 

Avantgárd magyarellenesség 
2020. augusztus 4. – Páva Adorján – Krónika 

A Krónika vezércikke szerint „csupán józan paraszti eszünkre hallgatva, kijelenthetjük: ha az 

igazságszolgáltatás egyik pillére ma, egy ország-világ előtt példaértékűen kisebbségbarátként 

öndefiniált államban csak az egyik, a megvádolt felet hallgatja meg, majd azt meri állítani, 

hogy a magyargyűlölet legnépszerűbb verbális megnyilvánulása büntetőjogilag rendben van, 

akkor eláshatjuk a román jogállamiságot. És emberszámba sem vett, a széles körű 

nyilvánosság elől szegregált, alsóbb rendű etnikumként meghúzódva néha 

elgondolkodhatunk azon is, hogy a Moinești-en született Samuel Rosenstock miért menekült 

külföldre, és miért választotta művésznevének a Tristan Tzara nevet. Amely ugye a „trist în 

țară”, azaz a szomorú az országban kifejezésből ered”. 

 

Az MKP javaslatot tesz az állampolgársági törvénytervezet módosítására 
2020. augusztus 3. – Ma7.sk, Felvidék Ma, Új Szó, Körkép 

A Magyar Közösség Pártja a 2010 előtti állampolgársági szabályozás visszaállítását célzó 

javaslatot dolgoz ki az állampolgársági törvénytervezethez, és külön véleményezi a 

belügyminisztérium jelenlegi tervezetét is. Az MKP megfelelő számú aláírás összegyűjtésével 

kíván bekapcsolódni a tárcaközi egyeztetésbe. Bár igaz, hogy a jelenlegi kormány 

állampolgársági ügyekben nyitottabb, mint az előző kormányok voltak, de sajnos le kell 

szögeznünk, hogy a kettős állampolgárság ügyében tervezett módosítások a felvidéki 

magyarok többsége számára nem jelentenek megoldást – áll az MKP frissen kiadott 

állásfoglalásában. Az MKP számára elfogadhatatlan, hogy a belügyminisztérium tervezete 

továbbra sem számol a kettős állampolgárság lehetőségének 2010 előtti formájában való 

visszaállításával, amely összhangban lenne az Alkotmánnyal, amely szerint „Akarata ellenére 

senkit nem lehet megfosztani szlovák állampolgárságától”. 

 

A kisebbségi kultúrák menesztett vezetője: Sunyi döntés volt a minisztérium 

átszervezése 
2020. augusztus 3. – MTI, Ma7.sk, bumm.sk 

Augusztus elsejével a pozsonyi kulturális minisztériumban megszűnt a kisebbségi kultúrák 

osztálya. A minisztérium ezt átszervezésnek nevezi, mindenesetre az osztályt vezető Kún 

Kelemen Melinda pár nappal július vége előtt megkapta a munkahelye megszűnéséről szóló 
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miniszteri értesítést. Ennek előzményeiről és körülményeiről nyilatkozott az ma7.sk 

olvasóinak. 

 

Berényi a Beneš-dekrétumokról: Egy helyben topogunk 
2020. augusztus 3. – Ma7.sk 

A Magyar Hírlap online oldalán hétfőn beszélgetést közölt Berényi Józseffel, a Magyar 

Közösség Pártja általános alelnökével. Az interjúban elsősorban a Beneš-dekrétumokkal 

kapcsolatos legutóbbi fejleményekről és a Matovič-kormány lehetőségeiről esik szó. Berényi 

elmondja, hogy a Beneš-dekrétumok kérdése továbbra is tabutémának számít Szlovákiában. 

A riporter kérdésére, hogy mi igaz abból, hogy valamiféle szlovák-magyar vegyes bizottság 

ülhet össze a Beneš-dekrétumok ügyében, és tárgyalások folynak a szlovák kormány 

illetékeseivel a felvidéki politikus kifejtette: „A Beneš-dekrétumok kapcsán a szlovák 

álláspont világos és változatlan: megtörtént, nem minősítik, a dekrétumok maguk pedig a 

szlovák jogrend részei. A már elvett ingatlanok visszaadása sosem került szóba, most sem. 

Jelenleg egy ponton tapasztaltunk valamiféle nyitottságot, a Pozsony környéki autópálya-

körgyűrű építési területein egyes földdaraboknál, ahol valamilyen hiba csúszott a negyvenes 

évek államosítása során az eljárásba, akár a dekrétumok, akár a későbbi kormányrendeletek 

és parlamenti döntések alapján történt – fiktív névvel, rossz címmel és hasonló 

pontatlanságokkal történt az eljárás – ott már nem állt bele az állam abba, hogy az 1945-ös 

elkobzási jogszabályoknak mindenáron érvényt szerezzen 2020-ban…” 

 

Újra magyar nemzetiségű elöljárót kapott a Galántai járás. Ján Duranskýnak 

szívügye az emberek jóléte 
2020. augusztus 3. – Ma7.sk 

Belépett hivatalába, valamint megismerkedett kollégáival és a város polgármesterével Ján 

Duranský, a Galántai járás újonnan kinevezett elöljárója. A Pozsonypüspökiről származó 

független politikus és vállalkozó a Most-Híd párt kötelékében dolgozó Juhos Ferencet váltotta 

az elöljárói poszton. Ján Duranský magyar nemzetiségűnek vallja magát, így ő az egyedüli 

Dél-Szlovákiában, aki magyarként megkapta ezt a posztot, holott korábban a legnagyobb 

kormánypárt, az OĽaNO arra tett ígéretet, hogy a déli járásokban magyar elöljárókat 

neveznek ki. Az új galántai járási elöljáró számára elsőrendű az emberek megsegítése, a 

közeljövőben szívesen találkozna a járásbeli falvak polgármestereivel. 

 

Tóth Marián: Azon vagyunk, hogy a felvidéki magyarság ne szét, hanem egy 

irányba húzzon 
2020. augusztus 3. – bumm.sk 

Tóth Mariánnal, a Híd párt újdonsült alelnökével beszélgettünk a magyar középiskolákról, a 

pártbéli és polgármesteri terveiről: „Ahogy már Önök is értesültek róla, az elmúlt hetekben a 

Híd párt képviseletében végiglátogattuk az egyes megyék elnökeit. Nemrég például 

Nagyszombat megyében jártunk, ahol Viskupič elnök úrral tárgyaltunk a témában. Nagyon 

aktuális problémáról van szó, már több megyéből jelezték, valamint a statisztikákon is látszik, 
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https://ma7.sk/hethatar/egy-helyben-topogas
https://ma7.sk/aktualis/ujra-magyar-nemzetisegu-eloljarot-kapott-a-galantai-jaras-jan-duranskynak-szivugye-az
https://ma7.sk/aktualis/ujra-magyar-nemzetisegu-eloljarot-kapott-a-galantai-jaras-jan-duranskynak-szivugye-az
https://www.bumm.sk/regio/2020/08/03/toth-marian-azon-vagyunk-hogy-a-felvideki-magyarsag-ne-szet-hanem-egy-iranyba-huzzon
https://www.bumm.sk/regio/2020/08/03/toth-marian-azon-vagyunk-hogy-a-felvideki-magyarsag-ne-szet-hanem-egy-iranyba-huzzon
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hogy sok esetben a magyar ajkú gyermekek nem kezdhették meg az anyanyelvükön 

tanulmányaikat és arra kényszerültek, hogy szlovák nyelvű középiskolába jelentkezzenek.” 

 
Motoros találkozó helyett múzeum 
2020. augusztus 3. – Pannon RTV 

Pancsova nyári rendezvényei idén rendre elmaradtak a járványhelyzet miatt. 

A rendezvények egyike lett volna a júliusra tervezett motoros találkozó, amelyet a Coyote 

Motoros Klub 1998-tól szervez folyamatosan. Ennek ellenére a pancsovai Dragan Markušev, 

a Markušev motorkerékpár-múzeum tulajdonosa szívesen fogadja a látogatókat. 

 

Vajdasági jótékonysági licit Pál Gajódi Olivér egészségéért 
2020. augusztus 3. – Vajdaság Ma 

Nagyon sok a jó szándékú ember, akik segíteni szeretnének rászorulókon, még akkor is, ha ők 

maguk sem dúskálnak a javakban, mert tudják: sok kicsi sokra megy! Ilyen megfontolásból 

hozták létre a Facebookon a Vajdasági jótékonysági licit elnevezésű csoportot. A tagok 

felajánlhatnak tárgyakat vagy szolgáltatásokat, amelyekhez licitálás útján lehet hozzájutni. A 

bevételt pedig egy néhány hónapos kisfiú gyógykezelésére fordítják. 

  
Hozzákezdtek alkotásaik készítéséhez a VII. Kárpátaljai Szobrásztábor művészei 
2020. augusztus 3. – karpat.in.ua, Kárpátalja 

A Pro Arte Munkács civil szervezet augusztus 3–16. között szervezi meg idén hetedik 

alkalommal a Kárpátaljai Szobrásztábort Magyarország Külgazdasági és 

Külügyminisztériuma, a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola, a Kárpátaljai 

Magyar Kulturális Szövetség (KMKSZ), valamint a Beregszászi Polgármesteri Hivatal 

támogatásával. A szobrásztábor hivatalos megnyitójára augusztus 3-án került sor a Jánosiban 

található Barna György Stadionban. Az alkalom kezdetén Matl Péter szobrászművész, a Pro 

Arte Munkács civil szervezet elnöke köszöntötte a jelenlévőket, s bemutatta a hat 

szobrászművészt – Vjacseszlav Vinykovszkijt, Ruszin Emmát, Kosztyantin Szinickijt, Bohdan 

Korzst, ifj. Hidi Endrét és Vaszil Románt –, akiknek alkotásai hamarosan gazdagítani fogják 

Kárpátalja településeit. 

 

Színjátszó szakkörrel indult a „GENIUS” nyári programsorozata 
2020. augusztus 3. – karpat.in.ua, karpatalja.ma 

Színjátszó szakkörrel kezdődött a „GENIUS” Jótékonysági Alapítvány nyári programsorozata. 

Az augusztus 3-án induló szakkörnek a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola adott 

otthont. Az alapítvány minden évben számos különböző tábort szervez. A 2019/2020-as 

tanévben azonban a járványügyi helyzet miatt bevezetett óvintézkedések nem engedélyezték a 
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https://pannonrtv.com/rovatok/szines/motoros-talalkozo-helyett-muzeum
https://www.vajma.info/cikk/vajdasag/25449/Vajdasagi-jotekonysagi-licit-Pal-Gajodi-Oliver-egeszsegeert.html
https://www.vajma.info/cikk/vajdasag/25449/Vajdasagi-jotekonysagi-licit-Pal-Gajodi-Oliver-egeszsegeert.html
https://karpataljalap.net/2020/08/03/hozzakezdtek-alkotasaik-keszitesehez-vii-karpataljai-szobrasztabor-muveszei
http://www.karpatalja.ma/karpatalja/oktatas/szinjatszo-szakkorrel-indult-a-genius-nyari-programsorozata/
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bentlakásos foglalkozásokat, a táborok megszervezését és megtartását. Ezért az alapítvány 

minden lehetőséget megragadva a táborok helyett szakkörök indítását kezdeményezte, 

melyek közül elsőként színjátszó szakkör indult. 

 

Elektronikus sajtó 

 

Határok nélkül 

2020. augusztus 3. – Kossuth Rádió  

 

Ma délelőtt Belgrádban megalakult az új összetételű szerb parlament. A Vajdasági Magyar 

Szövetségnek ebben a ciklusban - a korábbi 4 helyett – most 9 tagú frakciója lesz, ami 

lehetővé teszi, hogy minden jelentősebb bizottság munkájában részt vegyenek. A tervekről 

Pásztor Bálint frakcióvezetőt Németh Ernő kérdezte.  

   

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

felajánlott búzát a történelmi Magyarország közepén, Szarvason. Az eseményen kárpátaljai 

gazdák is részt vettek. Iváncsik Attila az indulás előtt készített velük interjút. A szervezők 

továbbra is várják a felajánlásokat Kárpátalján, ahol - ahogy az imént is hallhatták – a 

központi búzaösszeöntő ünnepséget augusztus 22-én Nagydobronyban tartják. 

  

És még mindig maradjunk a búza- összeöntés ünnepénél, amelyet első alkalommal szerveztek 

meg a Partiumban. Az ünnepen nyolc gazdaszervezet képviseltette magát Partium négy 

megyéjéből. A Magyarok Kenyere jótékonysági esemény nemcsak a Kárpát-medencei gazdák 

összefogását segíti elő, de a kisebb régiókban élőket is erősíti és hatékonyabbá teszi az 

egyesületek közötti együttműködést is.  

  

A jelöltállítás befejezésekor, még márciusban mutatta be az RMDSZ Arad megyei szervezete 

aradi polgármesterjelöltjét, Mészár Sándort. A köztiszteletnek örvendő sportmenedzser 

viszonylag újnak számít a politikában, az üzleti szféra és az élsport világából érkezett. Éppen 

ezért a megszokottól eltérő módon próbálja megszólítani a választókat. A nagy múltú aradi 

futballcsapat, az UTA megmentésével és az élvonal kapujába vezetésével a románság körében 

is elismertségre tett szert.  

  

A járványhelyzet a könyvtár-látogatási szokásokon is módosított. A fiatalabb korosztály 

körében Leiner Laura és Berg Judit munkái népszerűek, az idősebbek a többi között 

 

https://mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth?date=2020-08-03_18-02-00&enddate=2020-08-03_18-40-00&ch=mr1
https://mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth?date=2020-08-03_18-02-00&enddate=2020-08-03_18-40-00&ch=mr1
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Ulickajat, illetve skandináv krimiket olvasnak. A székelyudvarhelyi városi könyvtárban Geréb 

Krisztina járt. 

  

Félidőben a felvidéki, sorrendben 46. Honismereti kerékpártúra. A 10 naposra tervezett 

bringázás csütörtökön indult és két hegyláncon, a Gömör - Tornai Karszton és a Zempléni 

hegyeken át vezet. A kerékpárosok mintegy 400 km-es útszakaszt járnak be.   A természeti 

értékek mellett a történelem, a helyi értékek megismerése is fontos célja a honismereti 

túrának. A csaknem 60 fős kerékpártúra résztvevői között szinte minden generáció 

képviselteti magát. Munkatársunk, Palcsó Zsóka Várhosszúréten, a gömöri kézművesek 

falujában csatlakozott a bringásokhoz. 

 


