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Nyomtatott és online sajtó 
 

 

A vajdasági magyar közösség a következő négy évben is politikaalkotó tényező 

lesz 
2020. augusztus 6. – Híradó, Kossuth rádió, Vajdaság Ma, Pannon RTV, KárpátHír 

Pásztor Istvánt, a Vajdasági Magyar Szövetség és a vajdasági parlament elnökét úgy 

választották meg, hogy a kormánypártnak abszolút többsége volt – ennek ellenére lett a 

vajdasági parlament elnöke. Pásztor István a Kossuth Rádió Jó reggelt, Magyarország! című 

műsorában azt mondta, olyan jelenségek figyelhetők meg a Vajdaságban, amelyek más 

magyarlakta határon túli területekre nem jellemzők, és ez örömteli, hiszen a magyarok a 

haszonélvezői. 

 

Brenzovics László: Folynak a tárgyalások a KMKSZ és az UMDSZ között 
2020. augusztus 6. – karpat.in.ua, Kárpátalja, TV21  

A TV21 Ungvár múlt héten indult új, Kibeszélő című műsora második adásának vendége 

Brenzovics László, a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség (KMKSZ) elnöke. A szerkesztők 

ismét aktuális és fontos témákkal foglalkoznak, köztük az őszi önkormányzati választásokkal, 

a KMKSZ és az Ukrajnai Magyar Demokrata Szövetség (UMDSZ) együttműködési 

lehetőségeivel. A KMKSZ kezdeményezésére az elmúlt választásokon a két szervezet 

megegyezett, s megyei szinten közös listát indítottak. „A KMKSZ ajánlata továbbra is az, ami 

a múltkor volt: megyei közös lista, ott, ahol a magyarság aránya olyan, hogy kétséges, hogy a 

magyar pártok bejuthassanak, ott is készek vagyunk az együttműködésre és közös lista 

állítására.” – fogalmazott Brenzovics László. 

 

Hárompárti tanácskozás az MKP székházában: ezt várják a pártelnökök a 

pénteki találkozótól 
2020. augusztus 6. – Ma7.sk 

Július végén az MKP, a Híd és az Összefogás közéleti piknik címen egyeztető fórumot tartott a 

lehetséges együttműködésről Gombaszögön. Forró Krisztián, az MKP elnöke már ott jelezte, 

hogy e hétre az MKP tárgyalóasztalhoz hívja a két pártot. A találkozó augusztus 7-én, 

pénteken lesz az MKP pozsonyi székházában. A pártelnököket arról kérdeztük, mit várnak a 

pénteki találkozótól, illetve mivel lennének elégedettek az eseményt követően. Forró 

Krisztián, az MKP elnöke a ma7-nek elmondta, a találkozótól azt várja, hogy megindul egy 

őszinte tárgyalássorozat, ami elvezet egy egységes politikai képviselet megalakulásához. 

Ugyanis szerinte csak az egységes képviselet tudja hatékonyan képviselni a felvidéki 

magyarok érdekeit. 
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https://hirado.hu/kulfold/kulpolitika/cikk/2020/08/05/a-vajdasagi-magyar-kozosseg-a-kovetkezo-negy-evben-is-politikaalkoto-tenyezo-lesz
https://hirado.hu/kulfold/kulpolitika/cikk/2020/08/05/a-vajdasagi-magyar-kozosseg-a-kovetkezo-negy-evben-is-politikaalkoto-tenyezo-lesz
https://karpataljalap.net/2020/08/06/brenzovics-zajlanak-az-egyeztetesek-kmksz-es-az-umdsz-kozott-video
https://ma7.sk/aktualis/haromparti-tanacskozas-az-mkp-szekhazaban-ezt-varjak-a-partelnokok-a-penteki-talalkozotol
https://ma7.sk/aktualis/haromparti-tanacskozas-az-mkp-szekhazaban-ezt-varjak-a-partelnokok-a-penteki-talalkozotol
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Bemelegített a hétfői kampányindítóra a Kolozs megyei RMDSZ  
2020. augusztus 6. – maszol.ro, Krónika, transindex.ro 

Augusztus 10-én, hétfőn tartja kampányindító rendezvényét a Kolozs megyei RMDSZ, ekkor 

ismertetik a választási programjukat is. Csütörtöki sajtótájékoztatóján az elmúlt négy év 

megvalósításait foglalta össze Csoma Botond megyei elnök, Oláh Emese kolozsvári 

alpolgármester és Vákár István, a megyei tanács alelnöke. Csoma Botond képviselő, 

kolozsvári polgármesterjelölt elöljáróban elmondta: az RMDSZ-nek Kolozs megyében 140 

önkormányzati képviselője, 8 polgármestere és 17 alpolgármestere van, akik a megyei 

szervezet Facebook-oldalán közzétett videófelvételeken ismertették a tevékenységi 

beszámolójukat. Oláh Emese és Vákár István csütörtökön ezt „élőben” megtette az 

újságíróknak.  

 

Megkezdték az aláírásgyűjtést 
2020. augusztus 6. – Bihari Napló 

Zatykó Gyula polgármesteri tanácsadó, az Erdélyi Magyar Néppárt partiumi régióelnöke 

augusztus 5-én délelőtt jelentette be a sajtónak, hogy kedden megkezdték az aláírásgyűjtést 

annak érdekében, hogy indulhasson a szeptemberi helyhatósági választásokon. A cél az 

alpolgármesteri tisztség megszerzése, a tanácsosjelöltek közül Habinyák István és Imre 

Zoltán is jelen voltak a tegnapi sajtótájékoztatón. Zatykó Gyula elmondta: nagyon fontos, 

hogy összegyűljön a megfelelő számú aláírás, lehetőleg annál is több. Nagyváradon a járvány 

miatt megfelezték az eddig előírt aláírás-mennyiséget, így az most ezer alatt van. 

 

Betegség miatt nem indul újabb mandátumért Csíkmadaras polgármestere 
2020. augusztus 6. – szekelyhon.ro 

Nem vállal új jelöltséget a tisztségre Csíkmadaras polgármestere. Bíró László egészségügyi 

okokból döntött úgy, hogy visszavonul a felcsíki község éléről, mert úgy érzi, nem tudna teljes 

erőbedobással dolgozni. Csíkmadaras jelenlegi polgármestere negyedik mandátumát tölti, 

korábban alpolgármesterként is dolgozott, így csaknem húsz éve tölt be vezetői tisztséget a 

községben. Idén kora tavasszal, az RMDSZ-jelöltállítások idején agyérgörcs tüneteivel 

kórházban kezelték, ezért a szövetség nem is nevesített senkit a tisztség betöltésére, objektív 

okokkal indokolva ezt a halasztást. 

 

Nem kér az erőből való politizálásból Székelyudvarhelyen az EMNP 
2020. augusztus 6. – szekelyhon.ro, Krónika 

Értetlenül áll az Erdélyi Magyar Néppárt székelyudvarhelyi és Hargita megyei vezetősége az 

MPP és Mike Levente, MPP-s polgármesterjelölt hétfői sajtótájékoztatóján elhangzottak előtt: 
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https://www.maszol.ro/index.php/belfold/130406-bemelegitett-a-hetf-i-kampanyinditora-a-kolozs-megyei-rmdsz
https://www.erdon.ro/kozelet/helyi-kozelet/megkezdtek-az-alairasgyujtest-3066746/
https://szekelyhon.ro/aktualis/betegseg-miatt-nem-indul-ujabb-mandatumert-csikmadaras-polgarmestere
https://szekelyhon.ro/aktualis/nem-ker-az-erobol-valo-politizalasbol-szekelyudvarhelyen-az-emnp
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mivel a február óta tartó egyeztetések kevés eredménnyel jártak, Székelyudvarhelyen nem 

valósul meg az Erdélyi Magyar Szövetség célkitűzése.  

 

Rákóczi emlékkiállítással törte meg a csendet a székelyudvarhelyi múzeum  
2020. augusztus 6. – szekelyhon.ro 

A magyar Országgyűlés a 2019-es esztendőt II. Rákóczi Ferenc emlékévének nyilvánította. 

Ennek apropóján állította össze a Hadtörténeti Intézet és Múzeum azt a tárlatot, amelyet 

Budapesten, majd Kassán mutattak be. Magyarország Csíkszeredai Főkonzulátusa 

irányításával ez a tárlat elérkezett Székelyföldre is: Marosvásárhely, Csíkszereda és 

Sepsiszentgyörgy után most a székelyudvarhelyi közönség számára is elérhető. Az eseményen 

részt vett a tárlatot Székelyudvarhelyre is elhozó, Magyarország Csíkszeredai 

Főkonzulátusának főkonzulja. Tóth László felelevenítette: Semjén Zsolt miniszterelnök-

helyettes és Németh Szilárd miniszterhelyettes indítványozták a II- Rákóczi Ferenc emlékéve 

létrejöttét, a magyar Országgyűlés által elfogadott határozat második pontjában pedig 

kimondták, hogy a határon túl élő magyarság körében olyan rendezvényeket, 

megemlékezéseket kell szervezni, amelyek méltó emléket állítanak II. Rákóczi Ferenc 

fejdelemnek és szabadságküzdelmének. 

 

Borszéki és vaslábi polgármesterjelöltjét mutatta be az Erdélyi Magyar 

Szövetség 

2020. augusztus 6. – szekelyhon.ro 

Bara Szabolcs borszéki és Domokos Zsolt vaslábi polgármesterjelöltek mutatkoztak be 

csütörtökön az Erdélyi Magyar Szövetség csütörtöki sajtótájékoztatóján. Mezei János a párt 

társelnöke hangsúlyozta: nem rombolni, hanem az eddigi értékekre építve szeretnének 

változást elérni. 

 

A magyarveszély-konteó 
2020. augusztus 7. – Balogh Levente – Krónika 

A Krónika vezércikke szerint „az államfő néhány hónapon belül már másodszor állt elő azzal a 

nevetséges mesével, hogy a szociáldemokraták fű alatt autonómiát akartak adni a 

Székelyföldnek, amit azonban a kormányoldal és ő megakadályozott. Persze a román 

„igazságszolgáltatás” tevékenysége mellett bátran megléphette ezt is, hiszen első, április végi 

kirohanását az ügyészség úgy mismásolta el, hogy megállapította: gyűlöletbeszédnek számít 

ugyan, de nem uszítás, hogy azzal vádolta meg a magyarokat, rá akarják tenni a kezüket 

Erdélyre. Ugyanezt a logikai bravúrt ismételte meg az az ügyész is, aki a Ki a magyarokkal az 

országból! jelszót „állítólagos magyarellenes rigmusként” határozta meg, és nem látta benne 

meg az uszítófaktort. Ilyen körülmények között nem csoda, hogy Iohannisnak volt bőr a 

képén politikai döntésnek nevezni a diszkriminációellenes tanács által rá kirótt ötezer lejes 

pénzbírságról szóló határozatot, és megfellebbezni azt az illetékes bíróságon, majd ismét 

uszítani egyet. Elvégre ilyen előzmények után bízhat abban, hogy a bíróság is csatlakozik az 

ügyészségekhez, és a bírság eltörlésével legitimálja a magyarellenes hangulatkeltést”. 
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https://szekelyhon.ro/aktualis/rakoczi-emlekkiallitassal-torte-meg-a-csendet-a-szekelyudvarhelyi-muzeum
https://szekelyhon.ro/aktualis/borszeki-es-vaslabi-polgarmesterjeloltjet-mutatta-be-az-erdelyi-magyar-szovetseg
https://szekelyhon.ro/aktualis/borszeki-es-vaslabi-polgarmesterjeloltjet-mutatta-be-az-erdelyi-magyar-szovetseg
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Ravasz: Az állampolgársági törvény javasolt módosítása nem segít a 

kisebbségeken 
2020. augusztus 6. – bumm.sk, Ma7.sk, Felvidék Ma 

Az állampolgársági törvény javasolt módosítása nem segít a kisebbségeken. Erre Ravasz Ábel 

mutatott rá abban az elemzésében, melyet a Bél Mátyás Intézet (BMI) weboldalán tettek 

közzé. A Matovič-kormány előrukkolt javaslatával a kettős állampolgárság problémájának 

megoldására. Ez a probléma 2010-ben keletkezett, amikor előbb Magyarország elfogadta 

saját törvényét a kettős állampolgárságról, majd a szlovák parlament erre egy 

"ellentörvénnyel" reagált, amely betiltotta a többes állampolgárság szinte minden formáját 

saját polgárainak. Az ellentörvény gyakorlatilag arra kötelezi a szlovákiai lakosokat, hogy 

bejelentsék a hatóságoknak, ha más állampolgársághoz jutnak, majd ezután az illetékes 

hivatal megszünteti szlovák állampolgárságukat. 

 

Cserkésztábor az Interreg Szlovákia–Magyarország együttműködési program 

keretében 
2020. augusztus 6. – Felvidék Ma 

Kezdetét vette az Ecocenter Alapítvány által nyújtott pályázat lebonyolítása, mely az Interreg 

szlovák-magyar együttműködés (HUSK) keretében, a környezettudatosság jegyében valósul 

meg az idei év második felében, augusztustól decemberig bezáróan esztergomi és szőgyéni 

helyszíneken. A határon átnyúló program első állomására került sor augusztus első hetében, 

esztergomi és szőgyéni gyermekek és fiatalok részére, az Esztergom térségében rendezett 

cserkésztáborban. A két országot képviselő partner, az esztergomi Mindszenty József 

Katolikus Általános Iskola és Óvoda mellett működő 68. számú Apor Vilmos cserkészcsapat, 

és a Szőgyén Község Önkormányzatát képviselő 32. számú Szent Mihály cserkészcsapat volt.  

 

Az állam a Beneš-dekrétumokra hivatkozva a puszta névrokonság alapján ma is 

koboz el földeket 
2020. augusztus 6. – Új Szó 

Az állam a Beneš-dekrétumokra hivatkozva névrokonság alapján akarja a D4-es autópálya 

alatti rendkívül érdekes földterületeket konfiskálni. Az állam a magyarok és a németek 

kollektív bűnösségét kimondó Beneš- dekrétumokra hivatkozva akar ma a tulajdonába venni 

olyan ingatlanokat, amelyek az épülő pozsonyi körgyűrű, a D4-es autópálya alatt találhatóak. 

A közvetlenül a második világháború után kiadott, a kollektív bűnösség elvét kimondó 

dokumentumok mai alkalmazása során egy sor furcsaságra derült fény. Így egy bizonyos 

Gutléber Antal ma élő leszármazottait, egy azonos nevű férfi nevére kiadott egykori 

konfiskációs határozatra hivatkozva akarják megfosztani az örökségüktől. 
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https://www.bumm.sk/belfold/2020/08/06/ravasz-az-allampolgarsagi-torveny-javasolt-modositasa-nem-segit-a-kisebbsegeken
https://www.bumm.sk/belfold/2020/08/06/ravasz-az-allampolgarsagi-torveny-javasolt-modositasa-nem-segit-a-kisebbsegeken
https://felvidek.ma/2020/08/cserkesztabor-az-interreg-szlovakia-magyarorszag-egyuttmukodesi-program-kereteben/
https://felvidek.ma/2020/08/cserkesztabor-az-interreg-szlovakia-magyarorszag-egyuttmukodesi-program-kereteben/
https://ujszo.com/kozelet/az-allam-a-benes-dekretumokra-hivatkozva-a-puszta-nevrokonsag-alapjan-ma-is-koboz-el
https://ujszo.com/kozelet/az-allam-a-benes-dekretumokra-hivatkozva-a-puszta-nevrokonsag-alapjan-ma-is-koboz-el
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Vajdasági magyar az Európai Ifjúsági Parlament szerbiai elnöke 
2020. augusztus 6. – Pannon RTV 

Sörös Andort választották meg az Európai Ifjúsági Parlament szerbiai elnökének. 

Az Európai Ifjúsági Parlamentet 1987-ben alapították Franciaországban, ma már Európa 

szinte minden országában szervezett formában működő hálózat. 16 és 22 év közötti fiatalok 

alkotják, akik szabad véleménynyilvánítási jogaikat gyakorolhatják itt. Arra ösztönzik a 

fiatalokat, hogy aktívan részt vegyenek a közéletben. Az angol nyelvű fórumok főként 

társadalmi és kulturális témákkal foglalkoznak. 

 

Új tantárgyat vezetnek be szeptember elsejétől 
2020. augusztus 6. – Pannon RTV 

Új tantárgyat vezetnek be szeptember elsejétől a szerbiai általános iskolákban, nyilatkozta 

Mladen Šarčević oktatási miniszter a Tanjugnak. A tantárgy az algoritmikus gondolkodás 

alapjaiba vezeti be az elsősöket és a másodikosokat. Harmadik osztálytól pedig a komolyabb 

programozást kezdik el tanítani a diákoknak, mondta Šarčević. 

  
Koronavírus-teszteket adományozott a Rákóczi-főiskola a helyi kórháznak 
2020. augusztus 6. – karpatalja.ma 

Száz komplett PCR-tesztet adományozott a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola 

(II. RFKMF) a Beregszászi Linner Bertalan Központi Járási Kórháznak augusztus 6-án. 

 Az adományt a főiskola épületében adták át. Az intézmény ezzel próbálja segíteni a 

koronavírus-járvány leküzdését. Az adománygyűjtési akció a karantén bevezetése után 

kezdődött. Az első nagyértékű adományt április 22-én vehette át a beregszászi kórház, majd 

később védőfelszereléseket kaptak. Az akció keretein belül június 5-én több mint 100 ezer 

hrivnya értékben egészségügyi felszerelést és eszközöket kapott a Nagyszőlősi Járási Kórház 

is. 

 

A benei, csetfalvai, nagymuzsalyi, sárosoroszi, illetve a mezőgecsei óvodák is 

részesültek a KMKSZ egészségügyi adományából 
2020. augusztus 6. – karpat.in.ua, Kárpátalja 

Augusztus 6-án tovább folytatódott a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség (KMKSZ) 

óvodák karantén utáni újraindítását segítő adományakciója. Molnár László, a KMKSZ 

kulturális titkára juttatta, illetve adta át a címben felsorolt intézmények számára az 

egészségügyi felszereléseket, eszközöket. A KMKSZ kulturális titkára az akcióval 

kapcsolatosan elmondta: A Szövetség már a járvány, illetve a karantén bevezetése elején 
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https://pannonrtv.com/rovatok/tarsadalom/vajdasagi-magyar-az-europai-ifjusagi-parlament-szerbiai-elnoke
https://pannonrtv.com/rovatok/tarsadalom/uj-tantargyat-vezetnek-be-szeptember-elsejetol
https://pannonrtv.com/rovatok/tarsadalom/uj-tantargyat-vezetnek-be-szeptember-elsejetol
http://www.karpatalja.ma/karpatalja/kozelet/koronavirus-teszteket-adomanyozott-a-rakoczi-foiskola-a-helyi-korhaznak/
https://karpataljalap.net/2020/08/06/benei-csetfalvai-nagymuzsalyi-sarosoroszi-illetve-mezogecsei-ovodak-reszesultek-kmksz
https://karpataljalap.net/2020/08/06/benei-csetfalvai-nagymuzsalyi-sarosoroszi-illetve-mezogecsei-ovodak-reszesultek-kmksz
https://karpataljalap.net/2020/08/06/benei-csetfalvai-nagymuzsalyi-sarosoroszi-illetve-mezogecsei-ovodak-reszesultek-kmksz
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tisztában volt azzal, hogy az ukrán egészségügyi rendszer nincs felkészülve a Covid–19 miatti 

epidémia kezelésére. 

 

 

Elektronikus sajtó 

 

Határok nélkül 

2020. augusztus 6. – Kossuth Rádió  

 

A nagyváradi várban tartotta kampányindítóját a Bihar megyei RMDSZ polgármester jelöltje, 

Cseke Attila. Céljairól, elképzeléseiről és az ingázókat segítő törvényjavaslatáról kérdeztük a 

román parlament képviselőjét. Vincze Lóránt Európa Parlamenti képviselő is részt vett 

Nagyváradon Cseke Attila, RMDSZ-es polgármester jelölt kampányindítóján. Az elmúlt egy 

év tevékenységéről számolt be. 

  

A magyar oktatás, az egyházak és a civil szervezetek támogatása - ezek a Hunyad megyei 

szórvány magyarság legfontosabb célkitűzései, ennek szolgálatába állítják az önkormányzati 

képviseletet is. A Nemzeti Liberális Párttal kötött választási szövetség - 16 év szünet után - a 

megyei tanácsba való visszajutást és a dévai alpolgármesteri tisztség megtartását 

biztosíthatja. A tervekről és az előkészületekről Winkler Gyula Európa parlamenti képviselő, 

az RMDSZ Hunyad megyei szervezetének elnöke számol be. 

  

Amint arról a múlt héten hírt adtunk, Felvidéken újabb magyar tannyelvű gimnáziumot 

fenyeget a bezárás. Tornalja után a lévai Czeglédi Péter Református Gimnázium 

tevékenységét függesztette fel a fenntartó: Lévai Református Egyházközség, hisz az iskola 

további működésének alapfeltétele a diáklétszám növekedése lenne. Ám a Garam mentén a 

40-es években elkezdődött asszimilációs törekvések hatásaként folyamatosan csökken a 

magyarság lélekszáma. Az egyházközség a napokban nyilatkozatot tett közzé, amelynek 

értelmében augusztus 15–ig hiteles támogató nyilatkozatok várnak 7. 8. és 9. Osztályos 

diákok szüleitől, amelyben vállalják, hogy a diákok a lévai gimnáziumban kezdik 

tanulmányaikat. 15 vállalásra van tehát szükség.  

  

Megérkezett Brüsszelből az a levél, amelyben Gian Francesco Lupatelli, az Európai 

Sportfővárosok Szövetségének elnöke értesíti a nagybecskereki illetékeseket, hogy 

Nagybecskerek jövőre Európa Sportvárosa lesz, egyben gratulált ehhez a kitüntetéshez, 

 
 

 

https://mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth/?date=2020-08-06_18-02-00&enddate=2020-08-06_18-40-00&ch=mr1
https://mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth/?date=2020-08-06_18-02-00&enddate=2020-08-06_18-40-00&ch=mr1
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hiszen a sport terén kimagaslóan jó példát mutat a délvidéki, Bega menti város, gazdag 

tartalmakkal, programokkal, különféle sporttevékenységgel. Hallai Zoltán nyugalmazott 

történésszel Nagybecskereken, Kemény Ferenc szobrának megkoszorúzása alkalmából 

beszélgettünk. 

  

Kicsit szerényebb körülmények között ugyan, de idén is megtartják Magyarkanizsán az 

írótábort – jelentette be sajtótájékoztatón Bordás Győző, a 68. Kanizsai Írótábor 

szervezőbizottságának elnöke.  

   

A Dévai Szent Ferenc Alapítvány otthonaiban, szünidőben is zajlik az élet, már ahogyan 

ilyenkor lehet.  Böjte Csaba ferences szerzetes arról mesél, hogy hogyan telnek a nyári napok 

a Romániában jelenleg is tomboló járvány idején.  Csaba testvér napi gondolatait a román idő 

szerint 18.00 órától bemutatott szentmisén továbbra is lehet élőben követni az interneten, a 

magnificat. ro oldalon. 


