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Nyomtatott és online sajtó 
 

Figyelembe vették a KMKSZ kérését – Magyaroszág bekerült a zöld zónás 
országok közé  
2020. augusztus 11. – MTI, karpat.in.ua, karpatalja.ma, Kárpátalja 

Ukrajna egy hét vörös zónás besorolás után ismét zöld zónába tette Magyarországot - derült 

ki hétfőn az ukrán egészségügyi minisztérium hivatalos honlapján közzétett táblázatból. A 

Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség (KMKSZ) elnöksége a múlt héten jelezte, hogy 

szakmailag megalapozatlannak és átgondolatlannak tartja a vörös besorolást, hozzátéve, hogy 

Magyarországon mind az Egészségügyi Világszervezet, mind más tekintélyes szakmai 

szervezetek szerint is jóval kedvezőbbek a járványügyi statisztikák, mint Ukrajnában. "Ez a 

döntés sok százezer ukrán állampolgárt érint hátrányosan, ellehetetleníti a határ menti 

kapcsolatokat és jelentős gazdasági veszteségeket okoz az országnak" - emelték ki az MTI-nek 

küldött közleményükben. A KMKSZ elnöksége hozzátette: nyomatékosan kéri az ukrán 

hatóságokat, hogy mihamarabb vizsgálják felül ezt a döntést, és a járványügyi helyzet 

becslésénél olyan nemzetközileg is elfogadott tényezőket vegyenek figyelembe, amelyek 

alkalmasak a fertőzésveszély reális megbecsülésére. 

 

Ilyen se volt még: két megyében is román pártszövetségek listáján indítja 
jelöltjeit az RMDSZ  
2020. augusztus 10. – MTI, transindex.ro, Erdély Ma 

A Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) választási koalíciók tagjaként próbál 

önkormányzati tisztségeket szerezni Beszterce-Naszód és Hunyad megyében a szeptemberi 

önkormányzati választásokon. Hasonlóra nem volt még példa a szövetség történetében. 

Hegedüs Csilla, az RMDSZ szóvivője az MTI-nek elmondta: a Szövetségi Képviselők Tanácsa 

(SZKT) korábban arról határozott, hogy kizárólag a Szövetségi Elnökség előzetes 

jóváhagyásával jöhetnek létre az önkormányzati választásokat megelőző, más politikai 

erőkkel megkötött, helyi vagy megyei jelölési vagy választási egyezségek. Hozzátette: a 

Beszterce-Naszód megyei esetek mellett az RMDSZ Hunyad megyében is választási szövetség 

részeként próbál megyei önkormányzati mandátumot szerezni, csak míg Besztercén a 

baloldali pártokkal, Hunyadon a jobboldali Nemzeti Liberális Párttal (PNL) és 

Kereszténydemokrata Nemzeti Parasztpárttal (PNTCD) szövetkezett. 

 

Kettős állampolgárság: az MKP célja napirenden tartani a témát a megfelelő 
megoldásig 
2020. augusztus 10. – ma7.sk, Felvidék Ma 

A Magyar Közösség Pártja szlovák kormánykoalíciós képviselőkkel együttműködve 

bekapcsolódik az állampolgársági törvény tárcaközi egyeztetésen lévő módosítási 

lehetőségébe. "A jelenlegi, belügyminisztériumi törvénymódosítási előterjesztés a 

kormányprogramban foglaltak szellemében fogalmazódott meg, ami csupán kis előrelépést 
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http://life.karpat.in.ua/?p=24793&lang=hu
http://life.karpat.in.ua/?p=24793&lang=hu
https://itthon.transindex.ro/?hir=60958
https://itthon.transindex.ro/?hir=60958
https://ma7.sk/aktualis/kettos-allampolgarsag-az-mkp-celja-napirenden-tartani-a-temat-a-megfelelo-megoldasig
https://ma7.sk/aktualis/kettos-allampolgarsag-az-mkp-celja-napirenden-tartani-a-temat-a-megfelelo-megoldasig
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jelent a mostani állapothoz képest, és sajnos nem oldja meg a felvidéki magyarok helyzetét, a 

magyar állampolgárság szabad felvételének lehetőségét" - fogalmaz az MKP nyilatkozata. A 

közös előterjesztés célja az, hogy rámutassanak arra, milyen formában kellene a törvényt úgy 

módosítani, hogy az a felvidéki magyarság elvárásainak is megfeleljen - írják. 

 

Szórványsors: román listán „nyílik” a tulipán immár két erdélyi megyében 
2020. augusztus 10. – Krónika, Erdély Ma 

Újabb szórványmegyében, Hunyadban is román pártokkal szövetkezve, közös listán próbálja 

bejuttatni jelöltjét a megyei önkormányzatba az RMDSZ. Winkler Gyula megyei elnök szerint 

tudatában vannak annak, hogy az eddig példátlan lépés miatt kritikákat is kaphatnak, de ez 

„egy életképes projekt”, melynek a következő négy évben pozitív eredményei lehetnek. A 

Nemzeti Liberális Párttal (PNL) és a Kereszténydemokrata Nemzeti Parasztpárttal (PNȚCD) 

kötött választási szövetségnek két célkitűzése van: közös megyei tanácsosjelölti listát, illetve 

egyetlen tanácselnökjelöltet állítanak a PNL-es Adrian Nicolae David személyében – mondta 

el a Krónikának Winkler Gyula, a szövetség megyei elnöke. Az RMDSZ jelöltjei a listán három 

helyet kapnak. Ezek közül az 5. biztos befutó, így, ha minden jól megy, 16 év után 

visszakerülünk a Hunyad Megyei Tanácsba” – vetítette előre a célt. 

 

Nem ápolni, hanem megélni: hagyományaink ma is alakíthatók és 
alkalmazhatók 
2020. augusztus 10. – Krónika 

Tradícióink egyszerre kapcsolódnak a múlthoz és a legősibb gyökerekhez, a jelenben 

teljesednek ki, ugyanakkor a jövőbe mutatva a megmaradás zálogát jelentik. Őrizzük, ápoljuk, 

megéljük? Miért fontosak nekünk, miért fontosak egy adott közösségnek? Hogyan lehet 

továbbadni a lángot a következő generációknak, miként találkozhatnak a gyerekek, fiatalok 

népi hagyományainkkal? Miként öröklődik át, illetve hogyan lehet újjáéleszteni vagy legalább 

megmutatni egy-egy szeletét? Ismerjük-e a jelentést, vagy a formát visszük tovább, netán 

újraalkotjuk ezeket? Mit jelent az identitásunk szempontjából? 

 

Több mint 900 fiatal jelöltet ad a Miért az RMDSZ választási listáira 
2020. augusztus 10. – Krónika, transindex.ro, maszol.ro 

A Magyar Ifjúsági Értekezlet (Miért) 906 fiatal jelölttel vág neki az önkormányzati 

választásoknak az RMDSZ listáin. A szövetség hétfői közleménye szerint a befutó helyen 

számon tartott jelöltek pontosan 15 százaléka fiatal; ebből 20 polgármesterjelölt, további 20-

an pedig megyei tanácsosi tisztségre jelentkeznek. Összesen 342-en szerepelnek befutó 

helyen a Miért képviselői közül.  A polgármesterjelölteket illetően kiemelnénk: Bihar 

megyében 5 fiatal polgármesterjelölt indul a választásokon, de sikerként tekintünk arra is, 

hogy a szórványban vannak esélyes jelöltjeink. A Fehér megyei Magyarlapádon például Hari 

István Attila méretteti meg magát a polgármesteri székért, illetve Beszterce-Naszód 
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https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/szorvanysors-roman-listan-bnyilikr-a-tulipan-immar-ket-erdelyi-megyeben
https://kronikaonline.ro/extra/nem-apolni-hanem-megelni-hagyomanyaink-ma-is-alakithatok-es-alkalmazhatok
https://kronikaonline.ro/extra/nem-apolni-hanem-megelni-hagyomanyaink-ma-is-alakithatok-es-alkalmazhatok
https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/tobb-mint-900-fiatal-jeloltet-ad-a-miert-az-rmdsz-valasztasi-listaira
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megyében Cadar Simion Tiberiu száll versenybe Szentmáté község polgármesteri tisztségéért” 

– olvasható a közleményben. 

 

Gidófalván az RMDSZ önmaga ellen kampányol a polgármesteri székért? 
2020. augusztus 10. – transindex.ro 

Háromszék egyik községközpontjában az RMDSZ-es polgármester halála után kitört a 

„trónok harca”. Az első évad végére kiderült, hogy ki lesz az RMDSZ polgármesterjelöltje, de 

aztán nem várt fordulat következett.  

 

Felállt a mezőny a szatmárnémeti polgármesterválasztáshoz. Esélylatolgatás 
2020. augusztus 10. – transindex.ro 

Eddig hét jelölt jelentette be hivatalosan indulási szándékát a szatmárnémeti 

polgármesterválasztáson. Jelen állás szerint az RMDSZ mellett a PSD, az USR, a PNL, a PMP 

és az ALDE illetve egy független jelölt méretkezik majd meg egymással. Sokak szerint a 

városvezetői tisztség kérdése Szatmárnémeti viszonylatában már akkor eldőlt, amikor 

biztosság vált, hogy nem lesz kétfordulós választás. A közel 40 százalékot kitevő magyarság 

ugyanis rendszerint az RMDSZ jelöltjére szavaz, míg a román ajkú lakosság voksai több jelölt 

között oszlanak meg.  

 

Átalakult a turizmus: új utakat taposna ki az Erdélyi Magyar Idegenvezetők 
Egyesülete 
2020. augusztus 10. – maszol.ro 

A nagyobb turistacsoportok elmaradása ellenére intenzív hónapokat tudhat maga mögött az 

Erdélyi Magyar Idegenvezetők Egyesülete. Az idegenforgalom év eleji „lenullázódása” közös 

gondolkodásra, cselekvési terv kidolgozására, összefogásra ösztönözte az egyesület tagjait. A 

szakmai szervezet célkitűzéseiről, az erdélyi idegenforgalom problémáiról és lehetséges 

jövőképeiről Magyari-Vass István elnökkel, Vadász-Szatmári Zita, Pál Zoltán és Borbély-Kiss 

László egyesületi tagokkal beszélgettek. 

 

Iktatta a Bihar megyei jelöltlistáját az RMDSZ  
2020. augusztus 10. – maszol.ro 

Elsőként iktatta hétfőn a Bihar Megyei Választási Irodánál a megyei önkormányzati 

képviselőjelöltek listáját és az elnökjelölt nevét az RMDSZ Bihar megyei szervezete. „Az 

utóbbi évtizedek legeredményesebb mandátumán vagyunk túl, ha a sikeresen megpályázott 

összegeket hasonlítjuk össze a korábbi mandátumokkal. Épp ezért volt fontos az RMDSZ 

számára, hogy elsőként adhassuk le a jelöltséggel járó dokumentációt a megyei választási 

irodánál. A rekordidő alatt összegyűjtött 22 ezer támogató aláírás pedig komoly 

támogatottságot és szervezettséget igazol” – idézte a megyei szervezet sajtóközleménye Szabó 

Józsefet, az RMDSZ Bihar megyei tanácselnökjelöltjét.  
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https://itthon.transindex.ro/?cikk=28538
https://itthon.transindex.ro/?cikk=28542
https://www.maszol.ro/index.php/gazdasag/130477-atalakult-a-turizmus-uj-utakat-taposna-ki-az-erdelyi-magyar-idegenvezet-k-egyesulete
https://www.maszol.ro/index.php/gazdasag/130477-atalakult-a-turizmus-uj-utakat-taposna-ki-az-erdelyi-magyar-idegenvezet-k-egyesulete
https://www.maszol.ro/index.php/belfold/130542-iktatta-a-bihar-megyei-jeloltlistajat-az-rmdsz
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Online térbe költözött a Csíksomlyói Ifjúsági Találkozó  
2020. augusztus 10. – maszol.ro 

Vasárnap délután kezdődött el Erdély egyik legnagyobb ifjúsági keresztény találkozója, a 

Csíksomlyói Ifjúsági Találkozó, közismert nevén a CSIT. A szerda estig tartó eseménysorozat 

a koronavírus-járvány következtében teljes egészében az online térbe költözött, de így is 

változatos program várja a fiatalokat, akik a szentmisék által a helyszínen is 

bekapcsolódhatnak a történésekbe.  

 

Én mindig párbeszédet ajánlok, mert hiszem, hogy a párbeszéd nem lehetőség, 
hanem kötelesség 
2020. augusztus 10. – Bihari Napló 

Beszélgetés Derzsi Ákos szenátorral, a Romániai Magyar Kereszténydemokrata Mozgalom 

alelnökével, az RMDSZ Nagyvárad városi önkormányzati képviselőjelöltjével. 

 

Cseke Attila: Új onkológiai szárnyat kell építeni, és bővíteni kell az iskolaorvosi 
hálózatot 
2020. augusztus 10. – Bihari Napló 

Cseke Attila jelezte, hogy az elkövetkezendőkben ötven olyan projektet fog bemutatni, amit 

polgármesterré választása esetén meg szeretne valósítani. A hétvégén két ilyen projektet, 

megoldandó feladatot is bemutatott. 

 

Elhunyt Bogdán László író, költő, újságíró 
2020. augusztus 10. –MTI,  Krónika, maszol.ro, Erdély Ma, transindex.ro, hirado.hu 

Életének 73. évében elhunyt Bogdán László József Attila- és Márai Sándor-díjas író, költő, 

újságíró, a Magyar Művészeti Akadémia tagja, a Háromszék napilap főmunkatársa – tudta 

meg a Krónika a Háromszék napilap szerkesztőségétől. 

 

A többes állampolgárság legalizálását szorgalmazza több közéleti személyiség 
2020. augusztus 10. – Felvidék Ma, ujszo.com, bumm.sk 

Negyven közéleti személyiség és aktivista módosító javaslatot nyújt be az állampolgársági 

törvényhez. A céljuk az, hogy többé ne veszítsék el az állampolgárságukat azok a szlovákiai 

lakosok, akik felveszik egy másik országét. A TASR hírügynökséget az indítványozók egyike, 

Ondrej Dostál (SaS) parlamenti képviselő tájékoztatta hétfőn. Az állampolgársági törvény 

módosítása, melyet július végén bocsátott tárcaközi egyeztetésre a belügyminisztérium, 

Dostál és társai szerint nem kielégítő. „Javasoljuk úgy módosítani a jogszabályt, hogy a 

jövőben senkitől se vegyék el a szlovák állampolgárságát az akarata ellenére. Indítványozzuk 

továbbá, hogy mindazok, akik egy másik ország állampolgárságának felvétele miatt 

elveszítették a szlovákot, újra felvehessék azt” – olvasható a módosító javaslatban. 

 

E
rd

é
ly

 
Fe

lv
id

é
k

 

https://www.maszol.ro/index.php/tarsadalom/130537-online-terbe-koltozott-a-csiksomlyoi-ifjusagi-talalkozo
https://www.erdon.ro/kozelet/helyi-kozelet/en-mindig-parbeszedet-ajanlok-mert-hiszem-hogy-a-parbeszed-nem-lehetoseg-hanem-kotelesseg-3076574/
https://www.erdon.ro/kozelet/helyi-kozelet/en-mindig-parbeszedet-ajanlok-mert-hiszem-hogy-a-parbeszed-nem-lehetoseg-hanem-kotelesseg-3076574/
https://www.erdon.ro/kozelet/helyi-kozelet/cseke-attila-uj-onkologiai-szarnyat-kell-epiteni-es-boviteni-kell-az-iskolaorvosi-halozatot-3076103/
https://www.erdon.ro/kozelet/helyi-kozelet/cseke-attila-uj-onkologiai-szarnyat-kell-epiteni-es-boviteni-kell-az-iskolaorvosi-halozatot-3076103/
https://kronikaonline.ro/kultura/elhunyt-bogdan-laszlo-iro-kolto-ujsagiro
https://felvidek.ma/2020/08/a-tobbes-allampolgarsag-legalizalasat-szorgalmazza-tobb-kozeleti-szemelyiseg/
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Elkerüli a spórolás a magyar iskolákat? 
2020. augusztus 10. – ujszo.com 

A tárca jelenleg a működési és személyzeti kiadások csökkentésén dolgozik. A tervek szerint a 

takarékossági intézkedések azonban nem érintik az iskolák működtetését, a tankönyvek 

vásárlását, sem a tanárok fizetését. „Éppen ellenkezőleg. A pénzügyminisztériummal közösen 

azon dolgozunk, miként növelhetnénk meg a tankönyvvásárlásra, illetve az alap- és 

középiskolai tanárok javadalmazásának növelésére szánt forrásokat” – közölte a szaktárca. 

 

Két szakcsoporttal megkezdődött a 24. Szabadkai Nyári Akadémia 
2020. augusztus 10. – Vajdaság MA 

Hétfőn kezdődött és csütörtökig tart a pedagógusok 24. Szabadkai Nyári Akadémiája. A 

helyszín az Ivan Sarić Műszaki Iskola. A tervezett hat témakörből csak kettőnek az előadásait 

tudják megtartani, mivel a járvány miatt az előadók egy része nem tudott Magyarországról 

Szerbiába utazni. A továbbképzésen részt vevő pedagógusok száma is elenyésző a korábbi 

évekhez képest, de az Észak-bácskai Magyar Pedagógusok Egyesülete azt tervezi, hogy 

legkésőbb szeptemberben folytatják az akadémiát. 

 

Csökken a betegek száma 
2020. augusztus 10. – Magyar Szó  

A szabadkai városi válságkezelő törzskar hétfőn közleményt adott ki, amelyben a koronavírus 

okozta járványhelyzet aktualitásairól informálják a közvéleményt. Mint megtudtuk, a 

Közegészségügyi Intézet adatai alapján a járvány kezdete óta Szabadka Város területén 360 

koronavírussal fertőzött személyt regisztráltak. Ezen időszak alatt 15 olyan haláleset történt, 

amelynél a halál oka összefüggésbe hozható a koronavírussal. Az észak-bácskai körzetben 

445-en fertőződtek meg, és összesen 17-en hunytak el a Covid-19 következtében. 

 

KMKSZ-csomag a Sislóci Óvodának 
2020. augusztus 10. – Kárpátalja, karpat.in.ua 

A Sislóci Óvodát is benépesítik szerdát követően a gyerekek, akkor készülnek el ugyanis azok 

a szükséges szűrővizsgálatok, amelyek alapján fogadhatja majd az intézmény a helyi 

kisgyerekeket –mondta el tudósítónknak dr. Bujdosó Erzsébet helyi családorvos, a Homoki 

Kistérségi Tanács KMKSZ-es képviselője, aki képviselőtársával, Medve Andreával, a KMKSZ 

Sislóci Alapszervezetének elnökével adta át a nyitásra készülő intézmény dolgozóinak a 

KMKSZ-gyűjtéséből vásárolt, több mint hétezer hrivnya értékű, a vírusfertőzés elleni 

küzdelmet segítő egészségügyi csomagot. A csomag különféle fertőtlenítőszereket, 

latexkesztyűket, maszkokat és digitális lázmérőket tartalmaz. 
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https://karpataljalap.net/2020/08/10/kmksz-csomag-sisloci-ovodanak


 

 

 

Napi Nemzetpolitikai Sajtószemle – 2020. augusztus 11. 
6 

 
 

 

 

Elektronikus sajtó 

 

Határok nélkül 

2020. augusztus 10. – Kossuth Rádió 

 

Ukrajnában október utolsó vasárnapján tartják a helyhatósági választásokat. A kárpátaljai 

magyarok két meghatározó politikai szervezete, a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség és 

az Ukrajnai Magyar Demokrata Szövetség között folynak a tárgyalások az együttműködésről, 

mondta Brenzovics László, a KMKSZ elnöke. 

 

Az új főesperes-lelkipásztornak minden adottsága megvan, hogy a kolozsvári sokrétű 

kihívásnak megfeleljen - mondta Kovács Gergely gyulafehérvári érsek. László Attilát vasárnap 

ünnepi szentmisén iktatták Kolozs-Dobokai főesperesi és a Szent Mihály plébánia plébánosi 

tisztségébe.  

 

Tőkés László, az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács elnöke levélben fordult két európai uniós 

tagállam, Horvátország és Szlovénia kormányfőihez mindkettőjüket arra kérve, hogy a 

nemzeti régiókról szóló polgári kezdeményezés ügyében újraindult aláírásgyűjtéshez adjanak 

meg minden tőlük telhető segítséget. E két országban igen alacsony eddig az aláírók száma: 

Horvátországban öt százalék, míg Szlovéniában a három  százalékot sem éri el – a legfrissebb 

adatok szerint. A nemzetiregiok.eu illetve az irdala.hu oldalon az ön aláírását is várják a 

nemzeti régiók támogatása érdekében. 

 

Lezárult a beiratkozás és az anyakönyvezés a Partiumi Keresztény Egyetemen. Az idén 

mintegy 30 százalékkal többen jelentkeztek a nagyváradi egyetemre, mint a korábbi években, 

számos szakon már beteltek az ingyenes helyek. A legnépszerűbb szakokról, a megnövekedett 

érdeklődés okairól, az egyetem hallgatói bázisáról, az induló új képzésekről az egyetem 

kommunikációs és PR-felelősét, Nyíri Enikőt kérdeztük. 

 

Ma kezdődött és csütörtökig tart Szabadkán a pedagógusok 24. Nyári Akadémiája. A tervezett 

hét témakörből csak kettőnek az előadásait tudják megtartani, mivel a járvány miatt az 

https://mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth/?date=2020-08-10_18-02-00&enddate=2020-08-10_18-40-00&ch=mr1
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előadók egy része nem tudott Magyarországról Szerbiába utazni. A továbbképzésen részt vevő 

pedagógusok száma is elenyésző a korábbi évekhez képest, de az Észak-bácskai Magyar 

Pedagógusok Egyesülete azt tervezi, hogy legkésőbb szeptemberben folytatják az akadémiát. 

De Negri Ibolya és Borsics Hornyák Erika szervezőket kérdeztük. 

 

Magyarpalatkai és széki muzsikától, rábaközi cimbalomzenétől volt hangos az elmúlt héten 

Gömörország.  A Hagyományok Háza Hálózat  felvidéki tagozata  Várhosszúréten, a 

kézművesek falujában szervezte népzenei mesterkurzusát.  A Rozsnyótól alig hat kilométerre 

található várhosszúréti Buzgó fogadó és a kézművesház négy napon keresztül volt színhelye a 

várva-várt nyári népzene oktatásnak.  

 

 

 

 


