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Nyomtatott és online sajtó 
 

 

Negyedik alkalommal vehetnek részt külhoni magyar pedagógusok a Ringató 

foglalkozásvezető képzésén 
2020. augusztus 4. – Ma7.sk, Felvidék Ma, Pannon RTV, Erdely.ma, Körkép 

Idén negyedik alkalommal szervezi meg a Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkársága 

a külhoni magyar pedagógusoknak szóló Ringató módszertani tanfolyamot. A képzés a 2020 

az erős magyar közösségek éve tematikus év keretében valósul meg és idén rendhagyó módon 

online tartják. A 2004-ben kidolgozott Ringató zenei nevelési módszer célja a kisgyermekkori 

zenei nevelés, valamint a magyar kultúra játékos megismertetése a gyerekekkel. A 

Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkársága első alkalommal 2013-ban szervezte meg 

képzését a 2013 a külhoni magyar kisiskolások éve programban, majd látva a külhoni magyar 

régiókban a külhoni magyar kisgyermekes családok igényét a Ringató Program még szélesebb 

körű kiterjesztésére, az államtitkárság a tematikus évek keretében 2017 óta immár évi 

rendszerességgel biztosít lehetőséget pedagógusok, édesanyák számára, hogy Ringató 

foglalkozásvezetővé válhassanak. 

 

Megszüntették a kisebbségi kultúrák részlegét a szlovák kulturális 

minisztériumban 
2020. augusztus 3. – MTI, Magyar Nemzet, Hír TV, Transindex, Ma7, Felvidék Ma, 

karpat.in.ua 

Megszüntették a kisebbségi kultúrák részlegét a szlovák kulturális minisztériumban, és annak 

feladatai egy új, „többpólusú politikák osztálya” néven létrehozott részleg hatásköre alá 

kerültek – írta a Ma7.sk felvidéki magyar hírportál hétfőn. Bár a szaktárca szóvivője a Ma7.sk 

kérdésére nem pontosította, hogy az újonnan létrehozott részleghez a kisebbségi kultúrán 

kívül milyen témakörök tartoznak majd, a hírportál minisztériumi forrásokra hivatkozva azt 

írta: odasorolták a külföldön élő szlovákok kultúrájával foglalkozó részleget és az úgynevezett 

államnyelvi részleget is. 

 

Diplomaátadó ünnepség a Rákóczi-főiskola Szakgimnáziumában 
2020. augusztus 4. – karpat.in.ua, karpatalja.ma, Kárpátalja 

Zárt keretek között vehették át okleveleiket a Rákóczi-főiskola Szakgimnáziumának végzős 

hallgatói augusztus 4-én. Az ünnepséget a beregszászi római katolikus templomban tartották. 

A rendezvény ökumenikus istentisztelettel kezdődött, ahol a történelmi egyházak képviselői 

hirdettek igét. Ezután Csernicskó István, a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola 

(II. RFKMF) megbízott rektora köszöntötte a végzős hallgatókat. Útravalóként elmondta 

jókívánságait, bíztatva őket, hogy találják meg helyüket a világban, és a Szakgimnáziumban 

megszerzett tudást folyamatosan gyarapítva legyenek boldogok és sikeresek. Potápi Árpád 
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https://ma7.sk/hethatar/negyedik-alkalommal-vehetnek-reszt-kulhoni-magyar-pedagogusok-a-ringato-foglalkozasvezeto
https://ma7.sk/hethatar/negyedik-alkalommal-vehetnek-reszt-kulhoni-magyar-pedagogusok-a-ringato-foglalkozasvezeto
https://magyarnemzet.hu/kulfold/a-kisebbsegi-kulturak-reszlege-helyett-szlovak-nyelvrendorseg-8463723/
https://magyarnemzet.hu/kulfold/a-kisebbsegi-kulturak-reszlege-helyett-szlovak-nyelvrendorseg-8463723/
http://www.karpatalja.ma/karpatalja/oktatas/diplomaatado-unnepseg-a-rakoczi-foiskola-szakgimnaziumaban/
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János nemzetpolitikáért felelős államtitkár a járványügyi helyzetre való tekintettel levélben 

üzent a végzősökhöz, majd Maruzsa Zoltán, Magyarország Kormányának köznevelésért 

felelős államtitkárának videóüzenetét tekinthették meg a jelenlévők. 

 
RMDSZ-es kampány kórházban kezelt koronavírusos jelölttel 
2020. augusztus 4. – Krónika 

Szászrégenben szinte mindenki, aki aláírásával támogatja az RMDSZ polgármesterjelöltjét, a 

jókívánságát is tolmácsolja Márk Endrének. A koronavírussal fertőzött jelenlegi 

alpolgármester több mint két hete a marosvásárhelyi sürgősségi kórházban fekszik.  

 

Florea bejelentette, hogy nem indul újra a polgármesteri székért 
2020. augusztus 4. – transindex.ro 

Dorin Florea hivatalosan bejelentette kedden az Agerpres hírügynökségnek, hogy nem indul 

újabb mandátumért a marosvásárhelyi polgármester-választáson. A tisztséget immár 20 éve 

betöltő jelenlegi polgármester elmondta, hogy a polgármesteri tisztség helyett függetlenként 

kíván indulni a Maros Megyei Tanács elnöki tisztségéért.  

 

Úzvölgyi incidensek: az EMNP a nép ügyvédjéhez fordul  
2020. augusztus 4. – MTI, maszol.ro, transindex.ro 

Az Erdélyi Magyar Néppárt a nép ügyvédjéhez fordul az úzvölgyi katonatemetőnél tavaly 

június 6-án történt erőszakos cselekmények ügyében. Hétfőn a Mikó Imre Jogvédelmi 

Szolgálat közleményben, Csomortányi István, az 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 az ombudsmanhoz fordul az ügyben. Csomortányi István a 

hétfői nagyváradi sajtótájékoztatóján kijelentette: azért fordulnak az ombudsmanhoz, hogy 

minden hazai jogorvoslati lehetőséget kimerítsenek, mielőtt nemzetközi szintre emelnék az 

ügyet. Csomortányi arra is kitért, hogy az ügyészség Hargita és Bákó megye területvitájában 

is részrehajlóan járt el, hiszen a Csíkszeredában benyújtott panaszukat a Bákó megyei 

Moinesti ügyészségére küldte át. 

 

Bemutatta csíkszeredai polgármester-jelöltjét az Erdélyi Magyar Szövetség  
2020. augusztus 4. – maszol.ro, szekelyhon.ro 

A csíkszredai Mikó-vár előtt tartott keddi sajtótájékoztatója keretében jelentette be az Erdélyi 

Magyar Szövetség, hogy Tőke Ervint fogja polgármester-jelöltként indítani a szeptember 27-i 

önkormányzati választásokon a Magyar Polgári Párt és az Erdélyi Magyar Néppárt 

együttműködésével létrejött koalíció. „Az új magyar együttműködést alapítottuk meg az 
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https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/rmdsz-es-kampany-korhazban-kezelt-koronavirusos-jelolttel
https://itthon.transindex.ro/?hir=60893
https://www.maszol.ro/index.php/belfold/130315-uzvolgyi-incidensek-az-emnp-a-nep-ugyvedjehez-fordul
https://www.maszol.ro/index.php/belfold/130333-bemutatta-csikszeredai-polgarmester-jeloltjet-az-erdelyi-magyar-szovetseg
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Erdélyi Magyar Szövetséggel és ebben szeretnénk kiteljesíteni azt a munkát, amit 

elképzeltünk és célul tűztünk ki magunknak. Erre közösségi igény is volt, és nem utolsó 

sorban: az a szándék, amelyet közösen fogalmaztunk meg, nem mondott egymásnak ellent” – 

emelte ki felvezetőjében Mezei János, a Magyar Polgári Párt (MPP) elnöke, az Erdélyi Magyar 

Szövetség (EMSZ) társelnöke. Mezei ezt követően bejelentette, hogy az EMSZ színeiben Tőke 

Ervin Csíkszereda, Péter Lukács pedig Csíkcsicsó polgármesteri székéért száll harcba az őszi 

önkormányzati választásokon.  

 

Kulcsár-Terza: „Mentálisan és lelkileg akarják megtörni Beke Istvánt és Szőcs 

Zoltánt” 
2020. augusztus 4. – maszol.ro 

Újból bebizonyosodott, hogy gazemberországban élünk, ahol a tolvajok és a bűnözők 

szabadon futkoshatnak, miközben a „háttérszervezeteknek” köszönhetően vannak, akik 

börtönben ülnek csak azért, mert magyarok – jelentette ki keddi sepsiszentgyörgyi 

sajtótájékoztatóján Kulcsár-Terza József parlamenti képviselő. A terrorváddal öt évre 

börtönbe zárt Beke István és Szőcs Zoltán ügyével kapcsolatos sajtóbeszélgetést követően a 

parlamenti képviselő a Maszolnak kifejtette, hogy hétfőn ismét rossz, sőt „felháborító” 

döntések születtek a két kézdivásárhelyi férfi ügyében, akik előzetes szabadlábra helyezésük 

reményében folyamodtak a brassói bírósághoz, illetve törvényszékhez.  

 

Felére csökkent a Marosvásárhelyről Budapestre repülő járatok száma 
2020. augusztus 4. – szekelyhon.ro 

A koronavírus-járvány miatt az utaslétszám rendkívül megcsappant, ezért a WizzAir 

légitársaság augusztus 3-ától csak heti háromszor indít járatokat Marosvásárhely és Budapest 

között. A törökországi charterjáratok azonban augusztus 13-ától újraindulnak – ha nem lesz 

más rendelkezés. 

 

Nincs székelyudvarhelyi összeborulás, külön polgármesterjelöltet indít az MPP 
2020. augusztus 4. – szekelyhon.ro 

Mike Leventét, a Magyar Polgári Párt helyi elnökét indítja polgármesterjelöltként 

Székelyudvarhelyen az MPP – jelentették be kedden. A székely anyavárosban tehát nem 

valósult meg az Erdélyi Magyar Szövetség, azaz az Erdélyi Magyar Néppárt és a polgáriak 

egyesülése. „Azt szeretnénk, ha minden településen a legjobb vezetők határoznák meg a 

fejlődést, ezért indítja az MPP polgármesterjelöltként Székelyudvarhelyen Mike Leventét, a 

helyi szervezet elnökét” – jelentette be keddi sajtótájékoztatón Mezei János, a párt országos 

elnöke és EMSZ-színben a Hargita megyei tanácselnökjelöltje. Mint mondta, olyan személyt 

szeretnének a város élén látni, aki nem a veszekedésekre és az összetűzésekre helyezi a 

hangsúlyt a munkája során, hanem inkább csapatával a békét teremti meg és lehetőséget talál 

az együttműködésre. Úgy érzi, hogy Mikében ezt a személyt találták meg. 
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https://www.maszol.ro/index.php/belfold/130321-kulcsar-terza-mentalisan-es-lelkileg-akarjak-megtorni-beke-istvant-es-sz-cs-zoltant
https://www.maszol.ro/index.php/belfold/130321-kulcsar-terza-mentalisan-es-lelkileg-akarjak-megtorni-beke-istvant-es-sz-cs-zoltant
https://szekelyhon.ro/aktualis/felere-csokkent-a-marosvasarhelyrol-budapestre-repulo-jaratok-szama
https://szekelyhon.ro/aktualis/nincs-udvarhelyi-osszeborulas-kulon-polgarmesterjeloltet-indit-az-mpp
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Helyén a Bethlen-szobor talapzata 
2020. augusztus 5. – Krónika 

Elkészült és helyére került Marosvásárhely főterén a Bethlen Gábor fejedelem szobrának 

szánt talapzat. A Harmath István által tervezett szobor már egy éve Sánta Csaba szovátai 

öntőművész udvarán várja, hogy elfoglalja méltó helyét. A város költségvetéséből készített 

alkotás avatásának időpontját még nem tűzték ki. 

 

MKP-Most-Híd pártpaktum helyett egészséges versenyre van szükség a magyar 

politikusok között – Keszegh Béla a Körképnek 

2020. augusztus 4. – Körkép 

Az Összefogás és a függetlenek segíthetik összehozni az MKP és a Most-Híd egyesülését, de… 

„A deklaráció aláírása után a pártok remélhetőleg már nem magukkal lesznek elfoglalva, 

hanem elindul egy egészséges verseny, megmutatva, hol vannak a leginkább ütőképes 

személyiségek és szakemberek. Közéleti fórumokra lenne szükség, hogy kiderüljön, kik azok, 

akikre a közösség sorsát bíznánk. A pártok szavazói nem Pozsonyban, hanem 

Dunaszerdahelyen, Komáromban és Füleken vannak“ – nyilatkozta a Körképnek Keszegh 

Béla, Komárom polgármestere, a három párt közös koszorúzásának kezdeményezője. 

 

Új Egység szerint demokratikusabb önkormányzatokra és gazdaságosabb 

hivatalokra van szükség 
2020. augusztus 4. – Körkép 

Az ÚJ Egység Mozgalom üdvözli, hogy  a OĽANO képviselői foglalkoznak egy átfogó, 

rendszerszerű reformtervezet gondolatával a többsebességes önkormányzat kapcsán – derül 

ki az Új Egység szerkesztőségünkhöz elküldött szakmai jegyzetében, amelyben a mozgalom a 

legnagyobb kormánypárt reformterveit véleményezte. Az ÚEM „jó iránynak“ nevezte a 

Gyimesi György (OĽANO) parlamenti képvelő által a sajtóban felvázol önkormányzati 

modellt, amely a kistelepülésektől visszavenné a korábban állam által ledelegált 

kompetenciák egy részét. Ezzel kapcsolatban az ÚEM azt javasolta, hogy az OĽANO 

konkrétan határozza meg, mely kompetenciákat vennék el a településektől, 

 

„Engedjétek hozzám jönni a kisdedeket!” 

2020. augusztus 4. – Ma7.sk 

Orémus Zoltán esperes az augusztus 3-i istentiszteleteken örömmel jelentette be, hogy a 

Kassai Magyar Református Óvoda megnyitásához megkapták az SZK Oktatási 

Minisztériumának engedélyét. Ez történelmi pillanat, mivel majd 150 év után, ismét van 

magyar református oktatási intézmény Kassán. Szintén egy ódon épület mellett áll az új 

óvoda. Valamikor a Thália Színház irodaépületeként működött egy rövid ideig, szemben meg 
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https://korkep.sk/cikkek/belfold/2020/08/04/mkp-most-hid-partpaktum-helyett-egeszseges-versenyre-van-szukseg-a-magyar-politikusok-kozott-keszegh-bela-a-korkepnek-meg-kell-talalni-a-legutokepesebb-embereket/
https://korkep.sk/cikkek/belfold/2020/08/04/mkp-most-hid-partpaktum-helyett-egeszseges-versenyre-van-szukseg-a-magyar-politikusok-kozott-keszegh-bela-a-korkepnek-meg-kell-talalni-a-legutokepesebb-embereket/
https://korkep.sk/cikkek/mindennapjaink/2020/08/04/uj-egyseg-szerint-demokratikusabb-onkormanyzatokra-es-gazdasagosabb-hivatalokra-van-szukseg/
https://korkep.sk/cikkek/mindennapjaink/2020/08/04/uj-egyseg-szerint-demokratikusabb-onkormanyzatokra-es-gazdasagosabb-hivatalokra-van-szukseg/
https://felvidek.ma/2020/08/engedjetek-hozzam-jonni-a-kisdedeket/
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Váraljay Ottó lakott, aki a Csemadokban jeleskedett 1968-ban. Bizonyára örülne ennek a 

lehetőségnek. Nem messze ide található a MaJel Rovás Centrum. 

 
Az idén is lesz Kanizsai Írótábor 
2020. augusztus 4. – Vajdaság Ma 

Kicsit szerényebb körülmények között ugyan, de szeptember 3-án megtartják az idei évben is 

a magyarkanizsai írótábort - ismertette a ma megtartott sajtótájékoztatón Bordás Győző, a 

68. Kanizsai Írótábor szervezőbizottságának elnöke, aki arról számolt be, hogy az esemény 

azon részeit mondják le, ahol nagyobb tömeg gyűlne össze, ám így is szép számban lesznek 

programok a rendezvényen. Az esemény hagyományosan koszorúzással veszi majd kezdetét 

szeptember harmadikán a Népkertben, majd a Koncz-Dobó szoboregyüttesnél, ahol 

hivatalosan is megnyitják az írótábort. 

 

Topolya: Vasárnap nem lesz kirakodóvásár 
2020. augusztus 4. – Vajdaság Ma 

Topolya Község Rendkívüli Helyzetek Törzskara hétfőn egy rendkívüli telefonos ülésén olyan 

döntést hozott, hogy a szokásos augusztusi kirakodóvásárt a járványügyi helyzetre való 

tekintettel nem tartják meg. A törzskar utasította a Piac Közvállalatot, a vásárok szervezését 

és lebonyolítását végző vállalatot, hogy ennek értelmében járjon el. 

  
Kezdetét vette a Kölcsey Nyári Pedagógusakadémia 
2020. augusztus 4. – karpat.in.ua, Kárpátalja 

Elkezdődött a Kárpátaljai Magyar Pedagógus Szövetség által szervezett Kölcsey Nyári 

Pedagógusakadémia a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskolán. Augusztus 3-8. 

között kerül sor a Képzők- képzése nevű tanfolyamra. Ide a szervezők olyan oktatókat hívtak 

meg, akik a későbbi foglalkozásokon az elsajátított tananyagot a bázisiskolákban továbbadják 

a tanároknak. 

 

A KMKSZ egészségügyi egységcsomagokkal segíti a kárpátaljai óvodák 

újraindulását 
2020. augusztus 4. – karpat.in.ua, Kárpátalja 

Mintegy 100 óvoda újraindulását segíti a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség 

megyeszerte. A koronavírus terjedése miatt érvényben lévő szabályok szerint az óvodáknak 

olyan meghatározott egészségügyi csomagokkal kell rendelkezniük, amelyek többek között 

lázmérőt, fertőtlenítőszereket, maszkokat tartalmaznak. Ezek azonban sok helyen nincsenek 

biztosítva, ezért a KMKSZ minden olyan óvodát ellát a szükséges egységcsomagokkal, akik 

segítséget kérnek. 
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https://www.vajma.info/cikk/kultura/14072/Az-iden-is-lesz-Kanizsai-Irotabor.html
https://www.vajma.info/cikk/vajdasag/25456/Topolya-Vasarnap-nem-lesz-kirakodovasar.html
https://karpataljalap.net/2020/08/04/kezdetet-vette-karpataljai-nyari-kolcsey-pedagogusakademia
https://karpataljalap.net/2020/08/04/egeszsegugyi-csomagokkal-segiti-karpataljai-ovodak-ujrainditasat-kmksz
https://karpataljalap.net/2020/08/04/egeszsegugyi-csomagokkal-segiti-karpataljai-ovodak-ujrainditasat-kmksz


 

 

 

Napi Nemzetpolitikai Sajtószemle – 2020. augusztus 5. 
6 

 

 

Elektronikus sajtó 

 

Határok nélkül 

2020. augusztus 4. – Kossuth Rádió  

 

A Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség nyilatkozatban tiltakozik az ellen, hogy Kijev 

Magyarországot, Szlovákiát és Lengyelországot a koronavírus járvány miatt a vörös 

besorolású országok közé helyezte. Emiatt Ukrajnában a Magyarországról érkezők 2 hét 

karanténra vannak ítélve. A döntés sokak szerint azért abszurd, mert ezekben az országokban 

elenyésző a fertőzöttek száma ahhoz képest, hogy Ukrajnában naponta átlagosan 1000 új 

fertőzöttet diagnosztizálnak.  

  

Mégsem helyezik szabadlábra a terrorizmussal vádolt kézdivásárhelyi fiatalokat. Beke István 

esetében jogerősen döntöttek az elutasításról, Szőcs Zoltánnál pedig az ügyészség fellebbezett 

a szabadon bocsátás ellen.  

  

A „Kifelé a magyarokkal az országból” skandálása nem minősül gyűlöletre vagy 

diszkriminációra való uszításnak a kivizsgálást vezető ügyész szerint, ezért elutasította az 

ügyészség az Erdélyi Magyar Néppárt fellebbezését, amelyet az Úz-völgyi incidensek ügyében 

tett. Bizonyára sokan emlékeznek hallgatóink közül arra, hogy 2019. június 6-án több ezer 

román erőszakkal nyomult be az Úz-völgyi magyar katonai temetőbe, hogy ott egy román 

emlékművet avasson fel. Ezt imádkozva, élőlánccal próbálták megakadályozni a székelyek, 

akiket megtámadtak az oda érkező románok. Az előbb említett ügyészségi döntés után, ebben 

az abszurd helyzetben hogyan tovább, mit lehet még tenni? Erről is kérdezte munkatársunk, 

Ionescu Nikolett az Erdélyi Magyar Néppárt elnökét, Csomortányi Istvánt. Őt halljuk most. 

  

Élményt kell nyújtani a turistáknak, ilyen egyszerű - mondja Fazakas Szabolcs a 

székelyudvarhelyi Mini Erdély-park ötletgazdája. A Székelyföldi Legendárium csapatával 

hozták létre az Erdély építészeti sokszínűségét egyelőre 40 makettel bemutató parkot, amely 

a hét vége óta látogatható. A makett-park újabb állomása a legendáriumosok ötlet 

sorozatának, amellyel a turistákat akarják helyben tartani. Fazakas Szabolcs elmondta, azért 

hozták létre az Erdély ikonikus épületeinek kicsinyített mását bemutató szejkei mini Erdély-

 

https://mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth/?date=2020-08-04_18-02-00&enddate=2020-08-04_18-40-00&ch=mr1
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parkot, hogy "lássák meg a helyiek, nem panziókat kell építeni, hanem szolgáltatást kell 

biztosítani a turistáknak."  

  

A Székelyföldet népszerűsítő és nemzetközileg is elismert Székelyföldi Kerékpáros 

Körversenyt idén is megtartják, igaz szerényebb körülmények között. A hét végi esemény 

jelzésértékű, miszerint az élet lassan újraindul Székelyföldön is.  

  

A Muzslai Petőfi Sándor Magyar Művelődési Egyesület háza táján a nyári időszakban is van 

némi "mozgás", annak ellenére, hogy most szünidőn vannak a szakcsoportok. Ilyenkor főleg a 

tatarozásra összpontosítanak. Közben figyelemmel kísérik a pályázatokat is, hiszen abban 

bíznak, hogy a járvány enyhülni fog, és mihamarabb visszatérhet az élet a megszokott 

kerékvágásba.  

  

Javában tart a koronavírus-járvány, a legutóbbi jelek szerint korán sincs lecsengőben. 

Romániában és számos más országban is új erőre kapott. Járvány – vagy bármilyen válság – 

idején mindig megjelennek bizonyos összeesküvés-elméletek is. A koronavírus-járvány idején 

napvilágot látott elméleteket Magyari Sára nyelvész, antropológus tanulmányozta. 

 


