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Nyomtatott és online sajtó 
 

 

Jó tanuló, jó sportoló címmel felhívást hirdet a Nemzetpolitikai Államtitkárság 
2020. augusztus 7. – MTI, PestiSrácok, karpatalja.ma, Kárpáti Igaz Szó, karpat.in.ua, Pannon 

RTV, Hírek.sk, Krónika, OrientPress 

A Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkársága „Jó tanuló, jó sportoló” címmel 

felhívást hirdet a külhoni magyar régiókban – Erdélyben, Felvidéken, Vajdaságban, 

Kárpátalján, Muravidéken és Horvátországban – tanuló diákok számára. A felhívás a 2020 az 

erős magyar közösségek éve tematikus év részét képezi. Célja, hogy megtaláljuk azokat a 

külhoni diákokat, akik a tanulás mellett valamely sportág területén is kiemelkedő 

teljesítményt értek el, ezáltal a magyar közösségünk érdemeit gyarapítják és értékeinket 

képviselik. A felhívásra kiváló tanulmányi átlaggal rendelkező, a szomszédos országokban 

magyar közoktatásban tanuló, illetve nappali tagozatos felsőoktatásban – alap- vagy és 

mesterképzésben – résztvevő hallgatók jelentkezhetnek, akik régiós vagy megyei szinten a 

sportban is kiemelkedő teljesítményt nyújtanak. A legjobban szereplő jelentkezők – külhoni 

régiónként egy fő – „Az év jó tanulója, jó sportolója” címben és fejenként 300 ezer forint 

összegű pénzjutalomban részesülnek. Célunk, hogy összhangban a 2020 az erős magyar 

közösségek éve tematikus év célkitűzéseivel, az idei esztendőben, Trianon 100. évfordulóján 

olyan külhoni közösségeket, köztük fiatalokat mutassunk be, akik elhivatottságukkal és 

eredményeikkel példaként szolgálhatnak az összmagyarság számára. 

 

Megszületett a megállapodás az egyesített felvidéki magyar pártról 
2020. augusztus 7. – MTI, ma7.sk, Felvidék Ma, ujszo.com, hirek.sk, bumm.sk 

Létrejött a megegyezés az egységes felvidéki magyar érdekképviselet, egy új egyesített magyar 

párt létrehozásáról, azon a hárompárti találkozón, amelyet a Magyar Közösség Pártja (MKP), 

a Most-Híd párt és az Összefogás mozgalom vezetői között tartottak az MKP pozsonyi 

székházában pénteken. A megegyezés létrejöttét a három politikai csoportosulás vezetői 

pénteki közös sajtótájékoztatójukon jelentették be, egyaránt rendkívül fontosnak minősítve 

azt. A mostani megegyezést a tervek szerint egy, az egységes párt létrehozását célzó közös 

szándéknyilatkozat aláírása követi majd augusztus 20-án Révkomáromban. A párt tényleges 

létrehozására ezt követően kerül majd sor. Forró Krisztián, az MKP elnöke a történelmi 

pillanatnak nevezte a megegyezést és konstruktívnak a találkozón folytatott tárgyalásokat, 

amelyeknek köszönhetően - mint mondta - el lehet jutni az egységes magyar párt 

megteremtéséig. Rámutatott: konszenzus született a pártegyesítésről, mivel mindenki abban 

érdekelt, hogy a felvidéki magyarságnak erős és hiteles érdekképviselete legyen. 
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https://pestisracok.hu/most-mutasd-meg-mit-tudsz-jo-tanulo-jo-sportolo-cimre-palyazhatnak-kulhoni-magyar-diakok/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=most-mutasd-meg-mit-tudsz-jo-tanulo-jo-sportolo-cimre-palyazhatnak-kulhoni-magyar-diakok
https://kronikaonline.ro/kulfold/felvideki-osszeborulas-megszuletett-a-megallapodas-az-egyesitett-felvideki-magyar-partrol
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„A mai napon Marosvásárhelyen elkezdődött a változás” – iktatta a támogató 
aláírásokat Soós Zoltán  
2020. augusztus 8. – maszol.ro, szekelyhon.ro 

Szombaton elsőként iktatta Soós Zoltán a jelöltségéhez szükséges dokumentumokat és 

aláírásokat. „A mai napon Marosvásárhelyen elkezdődött a változás” – jelentette ki a magyar 

közösség polgármesterjelöltje a támogatói ívek leadása után. „A napokban összegyűlt 

csaknem 5000 aláírás azt bizonyítja, hogy Vásárhelyen nem csak szükség, de igény is van a 

változásra” – emelte ki a leadást követő rögtönzött sajtótájékoztatón Soós, mert szerinte 

riválisai „Dorin Florea klónjai”, akik nem érdekeltek a változásban. „A mai napon 

Marosvásárhelyen elkezdődött a változás” – jelentette ki a jelölt. Hozzátette: „számos 

marosvásárhelyi románajkú ember fog csattanós választ adni arra a kérdésre, hogy le tudjuk-

e győzni az etnikai szavazás reflexeit.”  

 

Elmarad az idei Kurultaj 
2020. agusztus 7. – MTI, Magyar Nemzet, Magyar Hírlap, Demokrata, Mandiner, Pesti 

Srácok,  Hír Tv, Pannon RTV  

Elmarad az idei Kurultaj, a Kárpát-medencei magyarság legnagyobb hagyományőrző 

rendezvénye, amelyet  augusztus 21. és 23. között tartottak volna a Bács-Kiskun megyei 

Bugacon - közölte a szervező Magyar-Turán Alapítvány pénteken az MTI-vel. "A magyar 

kormányzat és a szakhatóságok kérésére, hosszas mérlegelés után meg kellett hoznunk azt a 

döntést, amely értelmében kénytelenek vagyunk a 2020. évi Kurultaj -  Magyar Törzsi Gyűlés 

megtartásáról lemondani" - fogalmaztak a szervezők. Az eredeti tervek szerint szigorú 

korlátozásokkal, bizonyos programok törlésével tartották volna meg a Kurultajt. 

 

Soós Zoltán: katasztrofális lenne, ha nem szabadulnánk meg Floreáéktól 
2020. augusztus 7. – Krónika 

Marosvásárhelynek és Maros megyének olyan vezetőkre van szükségük, akik a békét 

teremtenek és képesek arra, hogy másokkal együtt dolgozzanak. Katasztrofális lenne, ha nem 

szabadulnánk meg Dorin Floreáéktól! – szögezte le állásfoglalásában Soós Zoltán, 

Marosvásárhely magyar polgármesterjelöltje. Szerinte a Maros megyei és marosvásárhelyi 

emberek akkor járnak a legjobban, ha a megyei tanács élére Péter Ferencet, Marosvásárhely 

polgármesterének pedig őt választják meg. 

 

A nagyváradi magyar értelmiség újabb jeles alakja távozott 
2020. augusztus 7. – Krónika, Bihari Napló 

Hosszan tartó, méltósággal viselt betegség után csütörtökön, augusztus 6-án, elhunyt Gittai 

István József Attila-díjas költő, író, újságíró – számolt be honlapján a Várad folyóirat. Gittai 

(családi nevén Szilágyi) István a Bihar megyei Tótiban született 1946-ban, a középiskolát 

Margittán végezte, majd Nagyváradon építészeti technikumot végzett. Előbb Zilahon, majd 

1971-től Nagyváradon dolgozott tervezőként. 1990–91-ben a Kelet-Nyugat hetilap 
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https://www.maszol.ro/index.php/nagykep/195-a-mai-napon-marosvasarhelyen-elkezd-dott-a-valtozas-iktatta-a-tamogato-alairasokat-soos-zoltan/
https://www.maszol.ro/index.php/nagykep/195-a-mai-napon-marosvasarhelyen-elkezd-dott-a-valtozas-iktatta-a-tamogato-alairasokat-soos-zoltan/
https://pestihirlap.hu/2020/08/07/elmarad-az-idei-kurultaj/
https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/soos-zoltan-katasztrofalis-lenne-ha-nem-szabadulunk-meg-floreaektol
https://kronikaonline.ro/kultura/a-nagyvaradi-ertelmiseg-ujabb-jeles-alakja-tavozott
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szerkesztője volt, 1991-től pedig a megyei napilap, a Bihari Napló munkatársa. 1993–1995 

között Magyarországon élt, majd visszatért Nagyváradra, ahol ismét a Bihari Napló, majd 

2002-től a Várad folyóirat munkatársa, alapító szerkesztője. 2016-ban megkapta a Magyar 

Érdemrend lovagkeresztjét, 2018-ban József Attila-díjban részesült. 

 

Román pártszövetség listáján indítja jelöltjeit az RMDSZ a szórványban 
2020. augusztus 7. – Krónika 

A PSD–ALDE–Pro Románia román pártok alkotta koalíció negyedik tagjaként közös listán 

indítja jelöltjeit a besztercei és a Beszterce–Naszód megyei önkormányzat tanácsosi 

mandátumaiért az RMDSZ. Eddig példátlan döntésre szánta el magát az RMDSZ: román 

pártszövetség listáján indítja jelöltjeit a szeptember 27-én esedékes helyhatósági 

választásokon Beszterce–Naszód megyében. Erről Décsei Attila megyei RMDSZ-elnök 

számolt be Facebook-oldalán. Mint írta, a szövetség is csatlakozik a Szociáldemokrata Párt 

(PSD), a Liberális és Demokraták Szövetsége (ALDE) és a Pro Románia Párt alkotta 

koalícióhoz, és az említett politikai alakulatokkal közös listán indul a megyei, illetve a 

Beszterce városi önkormányzati képviselői helyekért. „Ezáltal biztosítva van 12 év után a 

magyar képviselet a Beszterce–Naszód megyei tanácsban, valamint a Beszterce városi magyar 

tanácsos megtartása!” – indokolja a döntést Facebook-bejegyzésében a megyei elnök. 

 

PD-L-s politikust indít az Erdélyi Magyar Szövetség a Szatmár megyei 
tanácselnöki tisztségért  
2020. augusztus 7. – transindex.ro, maszol.ro, Krónika 

Akét, szövetséges magyar kispárt, a Magyar Polgári Párt, illetve az Erdélyi Magyar Néppárt 

vezetői, Mezei János és Csomortányi István tegnap jelentették be, hogy a nagykárolyi Pop 

Zoltán Carol lesz a jelöltjük a Szatmár megyei tanácselnöki tisztségre szeptemberben. Pop 

egyébként közgazdász, és az Országos Talajjavító Vállalat (ANIF) nagykárolyi 

kirendeltségének vezetője. A jelölt nem ismeretlen a szatmáriak körében, hisz a Traian 

Băsescu által vezetett Demokrata-Liberális Párt egyik helyi szintű vezetője volt, az alakulat 

színeiben pedig szenátori tisztségért is indult 2008-ban. A megelőző helyhatósági 

választásokkor, 2004-ben pedig Nagykárolyban indult a polgármesteri tisztségért a Gigi 

Becali-féle PNG-CD (Új Generáció Pártja) jelöltjeként, azonban egyik alkalommal sem 

sikerült elérnie a megcélzott tisztséget.  

 

Bemutatta Hargita megyei jelöltjeit az USR-PLUS pártszövetség  
2020. augusztus 7. – maszol.ro, szekelyhon.ro 

Pénteken mutatta be Csíkszeredában az USR-PLUS pártszövetség a szeptember 27-i 

helyhatósági választáson a megyei tanács elnöki székéért, valamint Hargita megye több 

településének polgármesteri tisztségéért harcba szálló jelöltjeit. A szövetség a „politikai 

bűnözők” és a korrupció ellen kíván hangsúlyosan fellépni egy „másfajta politizálás” által. 

Magyar-román és roma összefogással képviselné a Hargita megyei közösséget az egy éve 

megalakult pártszövetség, amely „Ne hagyd magad félrevezetni!” szlogennel „másfajta” 

politizálást szeretne megvalósítani. „Meg akarjuk szabadítani, meg fogjuk szabadítani a 
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https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/roman-partszovetseg-listajan-inditja-jeloltjeit-az-rmdsz-a-szorvanyban
https://itthon.transindex.ro/?hir=60930&pdls_politikust_indit_az_erdelyi_magyar_szovetseg_a_szatmar_megyei_tanacselnoki_tisztsegert
https://itthon.transindex.ro/?hir=60930&pdls_politikust_indit_az_erdelyi_magyar_szovetseg_a_szatmar_megyei_tanacselnoki_tisztsegert
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közéletet a politikai bűnözőktől” – szögezte le a pénteki sajtóeseményen Virág Zsolt, a 

pártszövetség Hargita Megye Tanácsának élére pályázó jelöltje. 

 

Nem indul újabb mandátumért Nagyvárad polgármestere, Ilie Bolojan  
2020. augusztus 7. – maszol.ro, Bihari Napló, Krónika 

Bejelentette Nagyvárad polgármesteri székéért és a Bihar Megyei Tanács elnöki tisztségéért 

induló jelöltjeit a Nemzeti Liberális Párt (PNL) helyi szervezete, írja a Hotnews. Mint 

kiderült, a megyeszékhely polgármesteri tisztségéért Florin Birta jelenlegi alpolgármester 

indul, Ilie Bolojan jelenlegi polgármester pedig a Bihar Megyei Tanács élére szeretne kerülni. 

Florin Birta hangsúlyozta, hogy az elmúlt 12 évben része volt Ilie Bolojan csapatának, 

amelynek sikerült Nagyváradon az ország egyik legjobban teljesítő városává fejleszteni, és ezt 

a munkát folytatná polgármesterként. Bolojan megtiszteltetésnek nevezte, hogy 12 évig 

Nagyvárad polgármestere lehetett, és megköszönte a lakosság bizalmát. Mint mondta, azért 

pályázik a megyei tanács élére, hogy „helyrehozza a dolgokat”, és hogy a nagyváradi 

önkormányzattal együttműködve tovább fejlesszék a várost és a megyét.  

 

Szabó Ödön: Elemeztük a válaszokat, kisorsoltuk az első heti nyerteseket 
2020. augusztus 7. – Bihari Napló 

A Bihar megye, Nagyvárad hasábjain a Partium Alapítvánnyal közösen elindított, hetente 

változó témájú közösségi konzultáció első heti kérdései az egészségügyre vonatkoztak. 

 

Az Egészséges egyensúlyt! szlogennel kampányol az RMDSZ nagyváradi 
polgármesterjelöltje 
2020. augusztus 7. – Bihari Napló 

A nagyváradi vár nyári színházában tartott ünnepség keretében mutatkozott be szerda este 

Cseke Attila, az RMDSZ nagyváradi polgármesterjelöltje, valamint a tanácsosi lista néhány 

tagja.  

 

Szilágyi Zsolt: A tisztességes bért adó munkahely az első 
2020. augusztus 7. – Bihari Napló 

A szeptember 27-én sorra kerülő önkormányzati választáson az Erdélyi Magyar Néppárt  

megyei tanácselnökjelöltje Szilágyi Zsolt, a párt korábbi elnöke, aki jelenleg a Néppárt 

külügyi és nemzetpolitikai kabinetjének vezetője. Az ő terveiről, a megyére vonatkozó 

elképzeléseiről beszélgettek. 

 

Magyarul is „megszólalt” a kolozsvári Transilvania Nemzetközi Filmfesztivál 
2020. augusztus 8. – Krónika 

Magyar nyelvű reklámfilmet tett közzé Facebook-oldalán a Transilvania Nemzetközi 

Filmfesztivál (TIFF). Ebben a zsűri tagjaként Székely Csaba drámaíró beszél a TIFF-nek a 

magyar és román közösség között betöltött híd-szerepéről. A marosvásárhelyi drámaíró 

pozitív példának nevezi a kolozsvári filmes rendezvényt, mely szerinte egyszerre szól 
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https://www.maszol.ro/index.php/belfold/130471-nem-indul-ujabb-mandatumert-nagyvarad-polgarmestere-ilie-bolojan
https://www.erdon.ro/kozelet/helyi-kozelet/szabo-odon-elemeztuk-a-valaszokat-kisorsoltuk-az-elso-heti-nyerteseket-3069659/
https://www.erdon.ro/kozelet/helyi-kozelet/az-egeszseges-egyensulyt-szlogennel-kampanyol-az-rmdsz-nagyvaradi-polgarmesterjeloltje-3069692/
https://www.erdon.ro/kozelet/helyi-kozelet/az-egeszseges-egyensulyt-szlogennel-kampanyol-az-rmdsz-nagyvaradi-polgarmesterjeloltje-3069692/
https://www.erdon.ro/kozelet/helyi-kozelet/szilagyi-zsolt-a-tisztesseges-bert-ado-munkahely-az-elso-3069704/
https://kronikaonline.ro/kultura/magyarul-is-bmegszolaltr-a-transilvania-nemzetkozi-filmfesztival-tiff
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románoknak és magyaroknak, és nem utolsósorban a román mellett a magyar értékeket is 

felmutatja. Hangsúlyozza, a TIFF, mint neve is mutatja, egy felvállaltan „erdélyi dolog”, ami a 

reklámszpotokból is kitűnik. Hozzáteszi, ha nem is explicit módon, de ezekben ott vannak a 

magyar közösség értékei is, az épített örökség helyszínei, arcok, szokások. „Valahogy 

megjelenik az is, hogy magyar, hogy Erdély a miénk, egy közös valami” – fogalmaz a 

drámáiban a magyar-román viszonyt is boncolgató Székely Csaba.  

 

Zatykó Gyula: A magyar érdekeket nem lehet csak politikai logikával 
érvényesíteni 
2020. augusztus 8. – Bihari Napló 

A helyi lakosság, a mindenki számára fontos településfejlesztési célok érdekében össze lehet 

fogni, a helyi érdekek felülírhatják a Bukarestből diktált politikai doktrínákat – fejtette ki a 

Bihari Naplónak adott interjújában Zatykó Gyula. A nagyváradi polgármester néppárti 

tanácsadója arra is rámutatott, hogy a városban sikerült különbékét kötniük a 

városvezetéssel, támogatták a nagyváradi magyaroknak hasznos fejlesztéseket, de ha kellett, 

határozottan kiálltak a magyar célokért. Az elmúlt évben elért sikereiket ennek a 

hozzáállásnak tulajdonítja a néppárti politikus. 

 

Szabó József: A Bihar Megyei Tanács az egyesületek és a civilek utolsó 
mentsvára 
2020. augusztus 8. – Bihari Napló 

A Szabó József megyemenedzserrel készített interjúsorozat e heti részében a Bihar Megyei 

Tanács különböző egyesületeknek, sportkluboknak, ifjúsági és művészeti, vagy civil 

szervezeteknek nyújtott pályázati programjairól beszélgettek. 

 

A jelöltek megvannak, de kik lesznek a tanácsosok? 
2020. augusztus 8. – Bihari Napló 

A helyi sajtónak is bemutatkozott Cseke Attila, az RMDSZ nagyváradi polgármesterjelöltje, de 

pénteki sajtótájékoztatója végén több kérdés maradt megválaszolatlanul. 

 

„József vagyok, a testvéretek” – László Attila főesperes kolozsvári beiktatásán 
jártunk  
2020. augusztus 9. – maszol.ro 

Ünnepi szentmise keretében, a kolozsvári piarista templomban iktatták be vasárnap Kolozs-

Dobokai főesperesi tisztségébe, valamint a Szent Mihály plébánia plébánosi tisztségébe 

László Attilát. Az ünnepi szentmisét Kovács Gergely érsek celebrálta. A szertartáson a 

testvéregyházak képviselői és a Kolozsváron és környékén szolgáló katolikus papság is részt 

vett.  
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https://www.erdon.ro/kozelet/helyi-kozelet/zatyko-gyula-a-magyar-erdekeket-nem-lehet-csak-politikai-logikaval-ervenyesiteni-3072149/
https://www.erdon.ro/kozelet/helyi-kozelet/zatyko-gyula-a-magyar-erdekeket-nem-lehet-csak-politikai-logikaval-ervenyesiteni-3072149/
https://www.erdon.ro/kozelet/helyi-kozelet/szabo-jozsef-a-bihar-megyei-tanacs-az-egyesuletek-es-a-civilek-utolso-mentsvara-3072167/
https://www.erdon.ro/kozelet/helyi-kozelet/szabo-jozsef-a-bihar-megyei-tanacs-az-egyesuletek-es-a-civilek-utolso-mentsvara-3072167/
https://www.erdon.ro/kozelet/helyi-kozelet/a-jeloltek-megvannak-de-kik-lesznek-a-tanacsosok-3072413/
https://www.maszol.ro/index.php/nagykep/196-jozsef-vagyok-a-testveretek-laszlo-attila-f-esperes-kolozsvari-beiktatasat-jartunk/
https://www.maszol.ro/index.php/nagykep/196-jozsef-vagyok-a-testveretek-laszlo-attila-f-esperes-kolozsvari-beiktatasat-jartunk/
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Ő királyi felsége tévedése 
2020. augusztus 10. – Rostás Szabolcs – Krónika 

A Krónika vezércikke szerint „a Kovászna Megyei Tanáccsal partnerségben készült, a brit 

trónörökös zalánpataki házában nemrég levetített alkotás ugyanis vegytiszta román 

propagandává sikerült. A trónörökös által narrált imázsfilm láttán az az érzésünk, mint 

Ferenc pápa tavalyi csíksomlyói látogatása kapcsán, amikor a hazai hatóságok nyomására le 

kellett takarni a szentatya palástján a magyar feliratot. Nagyon jó, hogy elkészült a film, az is 

örömteli, hogy a walesi herceg évente visszajár Székelyföldre, Erdélybe, az viszont nincs 

rendben, hogy roppant kínosan ügyelnek arra, nehogy megbántsanak valakit – eközben 

ugyanis rendszerint bennünket, magyarokat bántanak meg. Az imázsfilmben szó esik 

Románia történelmi örökségéről, megemlítve még a dák erődítményeket és a görög várakat 

is, azonban egyetlen hivatkozás sem történik a magyar vagy történetesen a szász történelmi, 

kulturális, épített örökségre. Egyszerűen nem tudjuk hová tenni azt a megállapítást, miszerint 

„figyelemre méltó, ahogy a természeti és kulturális sokszínűség ugyanazon zászló (értsd: a 

román trikolór) alatt sorakozik fel” Romániában. Ugyanez legfeljebb a brit birodalomról volt 

elmondható valamikor...”. 

 

A felháborodás célt ért: A kulturális tárca vezetője találkozik a magyarok 
képviselőjével 
2020. augusztus 7. – ma7.sk 

Ahogy azt a ma7.sk csütörtökön, a kora esti órákban egy kormányzati forrásból megtudta, 

Natália Milanová (OľaNO) kulturális miniszter találkozni szeretne Bukovszky László 

kisebbségi kormánybiztossal. A forrás a ma7-nek elmondta, a miniszterasszony „le szeretné 

csillapítani a kedélyeket”. 

 

Megmenekült a bezárástól a kétszáz éve létező kecsői magyar iskola 
2020. augusztus 7. – Felvidék Ma 

A Magyar Patrióták Közössége a Nemzeti összetartozás program keretében mintegy öt és 

félmillió forint rekordösszegű adománnyal zárta azt a gyűjtést, melyet a Kassa megye 

Rozsnyói járásában található kecsői magyar iskola megmentéséért hirdettek meg tavaly 

decemberben. 

 

Sólymos: A kiegyezéshez közös szakmai munkán keresztül vezet az út 
2020. augusztus 7. – bumm.sk 

Tudatosítanunk kell, hogy közösségünk sokszínű, hisszük, hogy ebben rejlik az erőnk. Úgy 

kell kialakítanunk egy közös politikai szubjektumot, hogy ne csorbuljon senkinek sem az 

értékrendje és hűek maradjunk a jogállamiság és a demokrácia alapértékeihez. Mi a Hídban 

hisszük, hogy a legerősebb szlovákiai nemzeti közösségként fel kell vállalnunk a többi velünk 

élő nemzeti kisebbség képviseletét. A közös politikai szubjektum alapját az MKP-nak, az 

MKÖ-nek és a Hídnak kell adnia. Külön öröm számomra, hogy a tárgyalások célja nem 
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https://ma7.sk/aktualis/a-felhaborodas-celt-ert-a-kulturalis-tarca-vezetoje-talalkozik-a-magyarok-kepviselojevel
https://ma7.sk/aktualis/a-felhaborodas-celt-ert-a-kulturalis-tarca-vezetoje-talalkozik-a-magyarok-kepviselojevel
https://felvidek.ma/2020/08/megmenekult-a-bezarastol-a-ketszaz-eve-letezo-kecsoi-magyar-iskola/
https://www.bumm.sk/belfold/2020/08/07/solymos-a-kiegyezeshez-kozos-szakmai-munkan-keresztul-vezet-az-ut
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egymás bedarálása, hanem egymás elfogadása, a Híd ehhez tartja magát a továbbiakban is - 

áll a Híd elnökének közleményében. 

 

Duray Miklós: "Egyetlen pártnak kell képviselnie közösségünk érdekeit" 
2020. augusztus 8. – ma7.sk, hirek.sk 

Szerinte azzal, hogy új vezetés állt fel a Hídban, a vegyes párt sokat változott, olyannyira, 

hogy most már el tudja képzelni – sőt szükségesnek tartja – velük az együttműködést. Úgy 

véli ugyanakkor, hogy a felvidéki magyar közösségnek úgy kell megszerveznie magát, mint 

államot az államban: a belső sokszínűség kívánatos, kifelé viszont egyetlen pártnak kell 

képviselnie a közösség érdekeit. A 75 éves Duray Miklóssal történelemről, a diktatúrák és 

gazdasági lobbicsoportok természetéről és a 98-as pártegyesítés tanulságairól beszélgettek. 

 

Na és akkor most mit csináljunk, magyarok?! 
2020. augusztus 8. – Papp Sándor – Felvidék Ma 

Papp Sándor szerint „déjà vu érzés… Pontosan ez volt 1998 előtt is. Éveken át ment a 

versengés, veszekedés, gyűlölködés a politikai pártok, a sajtóorgánumok, a közszereplők 

között. Mariana mélységű árkok születtek akkor, és ezeknek a nyomai a mai napig fellelhetők, 

időnként szór bele valaki egy-egy kiskanálnyi anyaföldet árokbetemetés céljából, majd jönnek 

mások és hatalmas kotrógépeikkel egyre csak mélyítik ezeket. Eközben észre sem veszik, hogy 

mindezt a tevékenységet egy homokozóban végzik és körülöttük felnőtt emberek nézik őket, 

egyre nagyobb távolságtartással. Igen ők a felnőtt magyar választók, akiknek legalább a 60%-

a már régen nem szavaz magyar pártokra, mert nem díjazza ezt a gyermekded játékot, amit 

űzni próbál velük egy-egy csoportosulás”. 

 

Merre tovább felvidéki magyar szakközépiskolák? 
2020. augusztus 9. – ma7.sk, hirek.sk 

Iskolahálózatunk leggyengébb láncszemét a középiskolák képezik. Míg az ország nyugati 

régióiban – elsősorban Dunaszerdahelyen és Komáromban – még viszonylag sok van belőlük, 

ahogy haladunk közép és keleti irányba, számuk egyre gyérül, és ha nem teszünk semmit, pár 

év leforgása alatt jó, ha mutatóba marad belőlük egy-kettő. 

 

Kiút a Trianon-szindrómából: üres gesztusok helyett valódi megbékélés 
2020. augusztus 9. – Kolek Zsolt – ma7.sk, hirek.sk 

Kolek Zsolt szerint „az első világháborút lezáró békekötések centenáriuma jó alkalom lehetne 

ezen a Duna-táji bús villámhárítón az egymásnak okozott sérelmek emlegetése helyett a 

közös lehetőségekkel számot vetni. Csak éppen üres gesztusok helyett kölcsönös tiszteletre, és 

valódi megbékélésre lenne szükség. Közösségünk máig megoldatlan problémáinak 

elhallgatása legfeljebb eltakarja fogyatkozó sorainkat, az önfeladással egyenlő. Ahhoz, hogy 

megmaradjunk és gyarapodjunk, nevén kell nevezni a problémáinkat, s kart karba téve, hátat 

a hátnak vetve nekiveselkedni, hogy partnereket találjunk azok megoldásához”. 
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https://ma7.sk/aktualis/duray-miklos-egyetlen-partnak-kell-kepviselnie-kozossegunk-erdekeit
https://felvidek.ma/2020/08/na-es-akkor-most-mit-csinaljunk-magyarok/
https://ma7.sk/aktualis/merre-tovabb-felvideki-magyar-szakkozepiskolak
https://ma7.sk/aktualis/kiut-a-trianon-szindromabol-ures-gesztusok-helyett-valodi-megbekeles
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Gojković: Vajdaságban 700 alá csökkent a fertőzöttek száma 
2020. augsuztus 7. – Vajdaság MA 

Zoran Gojković tartományi egészségügyi titkár reggel kijelentette, hogy Vajdaságban 700 alá 

csökkent a koronavírussal fertőzöttek száma. Szerinte „ezzel a számmal elégedettek lehetünk, 

hosszabb idő után”. „Hosszabb idő után elégedettek lehetünk. A Klinikai Központban ma 

reggel 244 beteget kezeltek, ez kevesebb a tegnapi számnál. Tizenhatan továbbra is 

mesterséges lélegeztetést kapnak”, mondta a titkár. 

 

Hamarosan jó hírek a vendéglátásban és a turizmusban dolgozóknak 
2020. augusztus 9. – Pannon RTV 

Hamarosan jó híreket kapnak a vendéglátóipari szférában és a turizmusban dolgozók - 

jelentette be titokzatosan Instagram-oldalán Aleksandar Vučić szerb köztársasági elnök. 

Részleteket ugyan nem közölt, de egy képet is feltöltött, amelyen Ana Brnabić szerb 

kormányfővel látható. Azt írta mellé, hogy "vendégül láttam Ana Brnabićot édesapám 

házának kertjében, hamarosan újabb jó hírekkel szolgálhatunk a turizmusban dolgozók 

számára." 

 

Alakítsuk saját sorsunkat, politizáljunk! 
2020. augusztus 7. – Pannon RTV 

A politikának a fiatalok körében való népszerűsítését tartja elsődleges céljának Kiss Nándor, a 

Vajdasági Magyar Szövetség frissen megválasztott parlamenti képviselője. A közgazdász 

végzettségű 26 éves adai politikus szerint fontos ráébreszteni a fiatalokat, hogy ha aktívan 

részt vesznek a közéletben, a politikában, azzal saját sorsuk alakításában is részt vesznek. Az 

elmúlt egy évben ezért a célért eddig a VMSZ Ifjúsági Fórumának elnökeként tevékenykedett. 

 

Zelenszkij elrendelte, hogy készítsék elő Ukrajna őslakos népeiről szóló 
törvényjavaslatot 
2020. augusztus 9. – karpat.in.ua 

Ukrajnában folyamatban van a krími tatárok őslakosi státuszának valamint Ukrajna őslakos 

népeinek a jogalkotási meghatározása, hangsúlyozta Volodimir Zelenszkij elnök. „Ennek a 

problémának a rendezése már régóta esedékes, és egyszer s mindenkorra ennek véget kell 

vetni. Bízunk abban, hogy a szolidaritás ezen ünnepét feltétlenül megünnepeljük a szabad 

Bahcsiszerájban és az egész Krím-félszigeten” – mondta az elnök az őslakos népek világnapja 

alkalmából. Nagyon fontos, hogy mindent megtegyünk azért, hogy helyreállítsuk a krími 

tatárok, mint Ukrajna őslakos népének jogait” – mondta az államfő, aki a magyarokat nem 

tette az őshonos népek közé. 
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https://www.vajma.info/cikk/vajdasag/25465/Gojkovic-Vajdasagban-700-ala-csokkent-a-fertozottek-szama.html
https://pannonrtv.com/rovatok/politika/hamarosan-jo-hirek-vendeglatasban-es-turizmusban-dolgozoknak
https://pannonrtv.com/rovatok/politika/alakitsuk-sajat-sorsunkat-politizaljunk
http://politic.karpat.in.ua/?p=9139&lang=hu
http://politic.karpat.in.ua/?p=9139&lang=hu
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Minden óvoda megkapta a KMKSZ egészségügyi egységcsomagját a Beregszászi 
járásban  
2020. augusztus 9. – karpat.in.ua, Kárpátalja 

Mind a 36 beregszászi járási óvoda megkapta a KMKSZ egészségügyi egységcsomagját. Ennek 

köszönhetően hétfőtől nyithatnak az intézmények.  A KMKSZ Jótékonysági alapítványa még 

márciusban kezdte el a Kétszer ad ki gyorsan ad nevű adománygyűjtő akcióját a kárpátaljai 

egészségügyi intézmények számára. Most az óvodák kerültek sorra. 

 

Befejező szakaszához ért a nagymuzsalyi óvoda felújítása  
2020. augusztus 9. – karpat.in.ua 

Befejező szakaszához ért a Nagymuzsalyi óvoda felújítása.  2018-ban kezdték el a Kárpát-

medencei óvodafejlesztési programnak köszönhetően az egykori Frichy kastély felújítását a 

KMKSZ közreműködésével, viszont a bürokratikus akadályok és a kivitelezők lassúsága miatt 

máig nem sikerült birtokba venni az épületet. Az óvoda ideiglenesen az iskola épületében 

kapott helyet, ami viszont nem a legalkalmasabb helyszín a kicsik számára. Ezért már nagyon 

várják, hogy elkészüljenek a felújítással és megfelelő körülmények között foglalkozhassanak 

az ovisokkal. 

 
 

 

 

Elektronikus sajtó 
Öt kontinens 

2020. augusztus 8. – Duna World 

 

A külföldi magyar cserkésszövetség brüsszeli csapata a cserkész hagyományokat különböző 

játékokon és kalandokon keresztül adja át a belga fővárosban élő gyerekeknek, miközben 

kiemelt hangsúlyt fektet magyar identitásuk megőrzésére. 

 

Amerikából Magyarországra – sokan meglepődnek, amikor Gáspár Melinda elmeséli 

történetét. A Los Angelesben született lány úgy döntött, Budapesten szeretne élni. Szülei 

évtizedekkel ezelőtt hagyták hátra az országot, és telepedtek le Kaliforniában, de mindig a 

magyar közösségben érezték igazán otthon magukat. Rendszeresen vakációzott a család 

Magyarországon. Gyermekeik pedig annyira megszerették Budapestet, hogy Melinda lányuk 

ma már itt él. 
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http://life.karpat.in.ua/?p=24578&lang=hu
http://life.karpat.in.ua/?p=24578&lang=hu
http://economic.karpat.in.ua/?p=6191&lang=hu
https://mediaklikk.hu/video/ot-kontinens-2020-08-08-i-adas/
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Dél-Burgenland legnagyobb gyűjteménye a magyar hagyományokhoz kötődik. Egyik alapítója 

Szabó Ernő, aki az Őrvidéken, több mint negyven esztendővel ezelőtt kezdeményezte az 

Alsóőri Falumúzeumot létrehozó Alsóőri Otthon egyesület létrejöttét. Ernő bácsi ma már 89 

éves, de épp olyan aktívan vezeti a csoportokat, ápolja a magyar hagyományokat, mint az 

alapítás idején. 

 

Izraelben több mint 200 ezer honfitársunk él. Ők akarva vagy akaratlanul kerültek az arab 

országokkal körülvett szent földre. Mivel a magyarországi zsidóság kultúrája mély gyökereket 

vert Magyarországon, és a magyar nyelvű zsidó kultúra jelentős értékeket teremtett, ezért az 

Izraelben élő, magyar származású zsidók számára fontos a magyar nyelv és hagyományok 

ápolására.   

 

Katonaeszmény nélkül nincs önálló állami lét. Hiszünk abban, hogy a történelmi áldozat 

oltárán nem volt hiábavaló ezeregyszáz esztendő becsületes küzdelme - vallják a Történelmi 

Vitézi Rend tagjai ma is szerte a világon. A Torontóban élő vitéz Majthényi László kanadai 

törzskapitány édesapja emlékét is őrzi a vitézi rend hagyományainak ápolásával. 

 

Folyó vagy tenger? Édes vagy sós? Nem is olyan könnyű ezekre az eldöntendő kérdésekre 

ausztráliai magyarként a válasz. A földrésznyi országban élő mintegy 80 ezer magyar szíve 

akkor is megdobban, ha tengeri rák kerül az asztalra és akkor is, ha történetesen egy 

pontyhalászlé rotyog a bográcsban. Mi ez utóbbira voltunk kíváncsiak, és elkísértük a 

közelmúltban alakult Brisbane-i horgászegylet tagjait a legutóbbi pecázásukra. 

 

 

Határok nélkül 

2020. augusztus 7. – Kossuth Rádió 

 

Szádalmáson tegnap miniszteri szintű,  több oldalú szakmai egyeztetés kezdődött a szoroskői 

alagút és az Rozsnyó – Szádalmás közötti R2-es gyorsforgalmi út építéséről. Mint arról 

műsorunkban beszámoltunk, a Nemzeti Autópálya-kezelő Társaság júliusban,  idő előtt 

leállította a közbeszerzést az érintett 14 km hosszú útszakaszra. A napokban szervezett 

gombaszögi közéleti pikniken, a  három párti egyeztetésen, közös célként fogalmazódott meg 

a pártok közös programjában az R2 gyorsforgalmi út és a szoroskői alagút építésének 

szorgalmazása.  

  

Az Erdélyi Magyar Szövetség Maros megyei vezetői Makfalván tartott sajtótájékoztatójukon 

bejelentették, hogy a közelgő önkormányzati választáson a megye 23 településén indítanak 

https://mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth/?date=2020-08-07_18-02-00&enddate=2020-08-07_18-40-00&ch=mr1
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önálló tanácsosi jelöltlistát és nyolc településen lesz saját polgármesterjelöltjük, köztük 

Makfalván is, ahol  ̶  a megyében egyedüli községként  ̶  a polgármester és a helyi tanácsosok 

többsége is a Magyar Polgári Párt színeiben nyert mandátumot négy évvel ezelőtt. A makfalvi 

eseményen jelen volt Mezei János, a szövetség társelnöke, a Magyar Polgári Párt elnöke, aki 

elmondta: Erdélyben minden olyan településen indítanak saját jelölteket, ahol a verseny, a 

választás lehetősége nem veszélyezteti a magyar képviseletet az önkormányzatokban. 

  

Farkas Imre több, mint 80 év után lett Temesvár első magyar alpolgármestere. Több 

nemzetiségi szervezet támogatásával jutott be a városi tanácsba az RMDSZ képviseletében, 

ahol a négy évvel ezelőtti választások nyomán a magyar érdekvédelmi szövetség volt a mérleg 

nyelve, így komoly politikai egyeztetések után sikerült megszerezni az alpolgármesteri 

tisztséget. A szeptember 27-ére tervezett helyhatósági választásokon a városi önkormányzati 

jelöltlista vezetője, ugyanakkor az RMDSZ temesvári polgármester-jelöltje.  

  

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, mondja Brenzovics László elnök.  Ezzel mintegy száz óvoda újraindulását 

teszi lehetővé megyeszerte. 

 

A KMKSZ a koronavírus válság kirobbanása óta folyamatosan segít a különböző kárpátaljai 

intézményeknek. Nagyszabású gyűjtőakciójuknak köszönhetően minden járási kórházat és 

számos család orvosi rendelőt látták el több hónapra elegendő orvosi védőfelszereléssel. A 

Beregszászi járási kórház pedig korszerű lélegeztető gépet is kapott a KMKSZ 

gyűjtőakciójának köszönhetően. 

  

A nemzeti összetartozás éve jegyében került sor Budapesten Az Utazó magazin hagyományos 

díjátadójára, amelyen 2019 legjobb turisztikai szolgáltatóinak teljesítményét ismerték el, és 

első alkalommal a határon túli régiók legjobb magyar szálláshelyeit és éttermeit is díjazták. A 

külhoni szolgáltatók körében összesen 12 szálláshely és étterem részesült elismerésben. Az év 

vajdasági magyar szálláshelye a zentai Fantastico Panzió lett. Lőrincz Sándor tulajdonost 

kérdeztük. 

 

Fotókiállítás nyílt Budapesten, a Parlament szomszédságában, a nemrég megépített 

Összetartozás Emlékhelye körül. A 160, közel kétméteres fénykép megidézi Nagy-

Magyarország múltját, épített és természeti kincseit, néprajzi örökségét, mindennapjait 

Pozsonytól Fiuméig, Vajdahunyadtól a fraknói várig – adta hírül a MTI. 


