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Nyomtatott és online sajtó 
 

Potápi: el kell érni, hogy minden nap mozogjon minden magyar gyerek 
2020. augusztus 11. – MTI, Híradó, Magyar Hírlap, Magyar Nemzet, Demokrata, Origo, 

Vajdaság MA, ATV, Sonline 

El kell érni, hogy minden magyar gyerek minden nap mozogjon, mert ezzel jelentősen 

javítható az egészségügyi állapotuk - mondta a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős 

államtitkára kedden az M1 aktuális csatornán. Potápi Árpád János hozzátette: 

Magyarországon az elmúlt tíz évben sokat tettek ezért, hogy a gyerekek minden nap 

mozogjanak, hiszen bevezették például a mindennapos testnevelés órát. A kormány szeretné 

elérni, hogy a határon túli magyar iskolákban is legyen lehetőségük erre a gyerekeknek - 

közölte az államtitkár. Emlékeztetett, hogy a múlt héten nekik is meghirdették a jó tanuló, jó 

sportoló címet, amelyre kiváló tanulmányi és kiemelkedő sporteredményeket elérő külhoni 

magyar diákok pályázhatnak. A pályázatot augusztus 31-éig lehet benyújtani a 

nemzetpolitika@me.gov.hu címen. Az év jó tanulója, jó sportolója címet és a vele járó 300 

ezer forintos jutalmat külhoni régiónként egy-egy diák nyerheti el - mondta. 

 

A KMKSZ nyilatkozata az ukrajnai őshonos népekről szóló törvénytervezettel 
kapcsolatban 
2020. augsuztus 11. – karpat.in.ua, Kárpátalja 

A Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség (KMKSZ) előremutatónak ítéli, hogy Ukrajna 

elnökének kezdeményezésére törvényi szabályozást nyerhetnek az országban élő őshonos 

népcsoportok jogai. Ugyanakkor felhívja az illetékesek figyelmét, hogy az őshonos népcsoport 

fogalmának és jogainak definiálásakor vegyék figyelembe az idevágó nemzetközi gyakorlatot, 

a Velencei Bizottság ajánlásait, s a diszkriminációmentesség követelményeit is. A Szövetség 

úgy véli, hogy a Kárpátalja területén több mint ezeregyszáz esztendeje letelepedett 

magyarságot is megilleti a jog, hogy Ukrajna őshonos népei között tartsák számon, és kéri az 

illetékeseket, hogy döntésük meghozatalakor ne hagyják figyelmen kívül a történelmi 

tényeket. 

 

Határon túli magyar fiataloknak kezdődött vitorlástábor Orfűn 
2020. augusztus 11. – MTI, Magyar Hírlap, Magyar Nemzet, Bama, KárpátHír 

Megnyílt a Rákóczi Szövetség és a Magyar Vitorlás Szövetség szervezésében a határon túli 

magyar fiataloknak rendezett vitorlástábor kedden a Baranya megyei Orfűn. Szili Katalin, a 

Kárpát-medencei autonómiatörekvések egyeztetéséért felelős miniszterelnöki megbízott a 

rendezvényen  azt mondta: a tábor is mutatja, hogy a nemzeti összetartozás évében tervezett 

rendezvényeknek legalább egy részét sikerült, illetve sikerül megtartani a koronavírus-

világjárvány ellenére.Az augusztus 14-éig tartó kárpát-medencei vitorlástáborról szólva 

kiemelte: a Felvidékről érkező tizenöt általános iskolás diák és kísérőik megismerhetik a 

térséget, sportolási lehetőséget kapnak, és várhatóan családjaikban is népszerűsítik majd 
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https://www.magyarhirlap.hu/kulfold/20200811-a-kulhoniak-is-palyazhatnak-a-jo-tanulo-jo-sportolo-cimre
http://politic.karpat.in.ua/?p=9258&lang=hu
http://politic.karpat.in.ua/?p=9258&lang=hu
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Magyarországnak ezt a turisztikailag kiemelt területét, később pedig visszatérnek a most 

megismert vidékre.      

 

Román-magyar vegyespárt színeiben indul Gálfi Árpád 
2020. augusztus 11. – MTI, szekelyhon.to, transindex.ro, Krónika 

Nem a három magyar párt valamelyikében, hanem egy román-magyar vegyespárt, a Szabad 

Emberek Pártja (POL) színeiben méretkezik meg a közelgő önkormányzati választásokon 

Gálfi Árpád, Székelyudvarhely polgármestere – derül ki a párt által a sajtónak küldött 

meghívóból. A péntekre tervezett sajtóesemény meghívójából továbbá az is kiderül, hogy a 

párt jelöltje a Hargita Megye Tanácsának elnöki pozíciójára Rákossy Botond József mérnök 

lesz. Mint ismert, Gálfit és Rákossyt az év elején zárta ki soraiból a Mezei János által vezetett 

MPP. Gálfi Árpád azóta új, székelyudvarhelyi pártot próbált bejegyeztetni, hogy annak 

színeiben indulhasson az önkormányzati választáson újabb polgármesteri mandátumért. A 

pártbejegyzés óvások miatt meghiúsult, így Gálfi a román-magyar vegyes párt, a Szabad 

Emberek Pártjának polgármesterjelöltjeként indul az önkormányzati választáson. 

 

Visszalépés: mégsem indít saját jelöltet, Pataki Csabát támogatja az EMSZ 
Szatmár megyében 
2020. augusztus 11. – Krónika, transindex.ro 

Mégsem indít megyei tanácselnökjelöltet az Erdélyi Magyar Szövetség Szatmár megyében: 

Pataki Csaba újrázni kívánó RMDSZ-es elöljáró hétfőn bejelentette, az EMSZ is kiáll mellette. 

„Engem támogat a megyei tanácselnöki tisztség elnyerésében az Erdélyi Magyar Szövetség 

Szatmár megyei szervezete. Mandátumom négy évében pártfüggetlenül támogattam a 

szövetség színeiben mandátumot nyert polgármesterek településeit, és ez a továbbiakban is 

így lesz” – közölte a tanácselnök Facebook-oldalán. Pedig múlt héten a Magyar Polgári Párt 

és az Erdélyi Magyar Néppárt által létrehozott szövetség még azt jelentette be, hogy Pop 

Zoltán Károly személyében megyei tanácselnökjelöltet is indítanak.  

 

Kultúrpezsgés Kolozsváron: közzétették a kincses városi magyar napok teljes 
programját 
2020. augusztus 11. – Krónika 

Szabadtéri filmvetítések, koncertek, beszélgetések szerepelnek többek között a 11. Kolozsvári 

Magyar Napok programjában. Az augusztus 19–21. közötti eseményekre előzetes regisztráció 

szükséges. 

 

Elég lesz-e négy év a kolozsvári RMDSZ-nek, hogy megvalósítsa ígéreteit? 
2020. augusztus 11. – transindex.ro, maszol.ro 

Kedd este bemutatta Otthonos Kolozsvár városprogramját a Kolozs megyei RMDSZ. A négy 

évre szóló ígéreteket az RMDSZ színeiben mandátumért induló Vákár István Kolozs Megyei 

Tanács elnök-jelölt, Csoma Botond kolozsvári polgármesterjelölt és Oláh Emese kolozsvári 
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https://szekelyhon.ro/aktualis/roman-magyar-vegyespart-szineiben-indul-galfi-arpad
https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/visszalepes-megsem-indit-sajat-jeloltet-pataki-csabat-tamogatja-az-emsz-szatmar-megyeben
https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/visszalepes-megsem-indit-sajat-jeloltet-pataki-csabat-tamogatja-az-emsz-szatmar-megyeben
https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/kulturpezsges-kolozsvaron-kozzetettek-a-kincses-varosi-magyar-napok-teljes-programjat
https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/kulturpezsges-kolozsvaron-kozzetettek-a-kincses-varosi-magyar-napok-teljes-programjat
https://itthon.transindex.ro/?cikk=28545
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alpolgármestere ismertette. Az Otthonos Kolozsvár program megvalósítását az RMDSZ 

megújult tanácsosjelölti csapata vállalja (városi és megyei szinten). Hangsúlyozták: a román-

magyar együttélés kölcsönös tiszteletén alapszik. Ennek érdekében párbeszédre való 

törekvés, a kétnyelvű táblák és feliratok is szerepelnek a tömérdek ígéretet összegző 

programtervben. A tervek között olyan megvalósítások is olvashatók, amelyeket az RMDSZ 

már elindított, esetleg bővíteni szeretnének, de vannak olyanok is, amelyek sokat segítenének 

abban, hogy a magyar közösség otthonosan érezze magát Kolozsvár metropoliszövezetében.  

 

Soós Zoltán polgármesterjelölt: legyen okos város Marosvásárhely!  
2020. augusztus 11. – maszol.ro 

Bemutatta kedden Marosvásárhelyen az újjáépítési programjának legújabb részletét Soós 

Zoltán – számolt be a független polgármesterjelölt kommunikációs csapata. A jelölt egy friss 

rangsorral szemléltette, hogy a város ezen a téren is le van maradva. Közlése szerint június 

végén publikálták a romániai városok smart city rangsorát, amelyen Marosvásárhely a 22. 

helyen áll. „Gyulafehérváron 106 smart city projekt indult el, nálunk összesen 7. Olyan 

városok is megelőznek, mint Focșani vagy Botoșani" – mondta a jelölt.  

 

Magas szintű magyarellenesség 
2020. augusztus 12. – Krónika 

A román politikai elit hatalma elvesztésétől tart, nem bízik a szomszédokban, a 

magyarellenességet pedig központilag szervezik Bukarestben – többek között erről beszélt a 

Krónikának a bukaresti állampolitika, illetve a tervezett amerikai csapatáttelepítések kapcsán 

Barabás T. János, a budapesti Külügyi és Külgazdasági Intézet vezető elemzője. Szerinte 

magyar–román viszonylatban nem lehet bízni a huszárvágásokban. 

 

Cziprusz a legaktívabb megyei képviselő a Rimaszombati járásból 
2020. augusztus 11. – ma7.sk 

Cziprusz Zoltán, a Magyar Közösség Pártjának (MKP) szervezési alelnöke számít a 

legaktívabb megyei képviselőnek a Rimaszombati járásból, míg Jozef Šimko, Rimaszombat 

polgármestere a legpasszívabbnak – derül ki azokból a statisztikákból, amelyet a 

Besztercebánya Megyei Önkormányzat kedden hozott nyilvánosságra honlapján és közösségi 

oldalán. 

 

Filipová Mónika: Sok gyerek azért kerül speciális iskolába, mert nem tud 
szlovákul 
2020. augusztus 11. – ma7.sk, ujszo.com, bumm.sk 

Elsősorban roma gyerekek járnak speciális iskolákba és osztályokba, mivel gyakran enyhe 

mentális fogyatékossággal diagnosztizálják őket - tájékoztatta a TASR hírügynökséget 

Filipová Mónika, az oktatási minisztérium államtitkára, és hozzátette, ezért meg kell vizsgálni 

a helyzetet, hogy ne kerüljenek a gyerekek speciális osztályba csak azért, mert például nem 
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https://www.maszol.ro/index.php/belfold/130610-soos-zoltan-polgarmesterjelolt-legyen-okos-varos-marosvasarhely
https://ma7.sk/aktualis/cziprusz-a-legaktivabb-megyei-kepviselo-a-rimaszombati-jarasbol
https://ma7.sk/oktatas/filipova-monika-sok-gyerek-azert-kerul-specialis-iskolaba-mert-nem-tud-szlovakul
https://ma7.sk/oktatas/filipova-monika-sok-gyerek-azert-kerul-specialis-iskolaba-mert-nem-tud-szlovakul
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tudnak szlovákul. Tisztában vagyunk vele, hogy ezt az Európai Bizottság is a szemünkre veti. 

Azért is fontos az óvodai nevelés, hogy megtanulják a szlovák nyelvet azok a gyerekek, akik 

otthon például roma vagy magyar nyelven beszélnek. Erre azért van szükség, hogy egy vagy 

két évvel később ne érezzék a lemaradást - mondta Filipová Mónika. 

 

Felvidéki turnéra indul a Magyar Állami Népi Együttes 
2020. augusztus 11. – MTI, Felvidék Ma 

A Felvidéken vendégszerepel a Magyar Állami Népi Együttes augusztus 13-tól 16-ig. A 

Megidézett Kárpátalja című táncantológiát Királyhelmec, Fülek, Komárom és Somorja 

közönsége előtt adják elő a nemzeti összetartozás éve keretében megvalósuló turnén. A 

Királyhelmecen induló felvidéki vendégszereplés a járványügyi korlátozások bevezetése óta az 

első turnéja a társulatnak – közölték a szervezők kedden az MTI-vel. 

 

Az egység ötven árnyalata 
2020. augusztus 11. – Hrubik Béla – Felvidék Ma 

Hrubik Béla szerint „az egység nagyon sok árnyalata vetült ránk a gombaszögi völgyben, s 

minden megszólaló a saját szempontjai által vezérelt egységben érdekelt. Hogy az MKP 

nemzeti jobbját hogyan lehet majd egy pártba belegyömöszölni a Most-Híd szlovák 

tagozatával, az még a jövő zenéje. Nem árt azonban, ha néha egy kicsit görbetükröt tartunk 

magunk elé, már csak azért is, hogy ne más, hanem mi nevethessünk egy jót magunkon. A 

pártegyesítésnél azonban ne felejtsük majd el, hogy teljes, húsz éven keresztül épített 

szervezeti és szerkezeti struktúrája egyedül az MKP-nak van az egyesítendő pártok közül. Ezt 

feladni és eldobni nem csak badarság, hanem felelőtlenség is lenne”. 

 

Kevesebb koronavírusos beteg van a Vajdasági Klinikai Központban 
202020. augusztus 11. – Pannon RTV 

A javuló tendencia ellenére nem engedhetjük el magunkat - mondta az intézmény vezetője. 

Kevesebb a páciens, ezért bezárták a Vajdasági Klinikai Központ covid-részlegeit - jelentette 

ki Edita Stokić. A Vajdasági Klinikai Központ igazgatója elmondta, az intézményben csökkenő 

tendenciát mutat az új koronavírus-fertőzöttek száma. Jelenleg 216 pácienst kezelnek, 

közülük 13-an vannak lélegeztetőgépen. A páciensek életkora 40 és 60 év között mozog. 

Stokić arra is felhívta a figyelmet, hogy - a bizakodásra okot adó adatoktól függetlenül - 

továbbra is be kell tartani az óvintézkedéseket. 

 

Az alsós diákoknak szeptember 1-én rendesen megkezdődik a tanítás 
2020. augusztus 11. – Pannon RTV 

Bevezetnek néhány intézkedést, hogy meggátolják a járvány terjedését. Megkezdődik a 

tanítás szeptember 1-jén az alsós diákok számára. Erről döntött ma a szerbiai válságstáb. 

Csupán néhány intézkedést vezetnek be, hogy meggátolják a járvány terjedését. A tanítás 

megszervezésénél pedig figyelembe kell venni az összes járványügyi előírást. A felsősök 
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https://felvidek.ma/2020/08/felvideki-turnera-indul-a-magyar-allami-nepi-egyuttes/
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Napi Nemzetpolitikai Sajtószemle – 2020. augusztus 12. 
5 

esetében az online és a tantermi oktatást kombinálják, azzal, hogy rájuk is érvényes minden 

előírás, amikor az iskolákban tartózkodnak. 

 

A szülők nem léphetnek be az iskolába 
2020. augusztus 12. – Pannon RTV 

Milyen változásokat hoz a szeptember az új tanévben? Ma kapják meg az iskolák a részletes 

tájékoztatást arról, hogy hogyan és miként indulhat újra a tantermi oktatás Szerbiában - erről 

beszélt tegnap este a szerb közmédia műsorának vendégeként Mladen Šarčević. Az oktatási 

miniszter azt mondta, a járványügyi helyzet határozza meg a tanítás módját. 

 

Dr. Kész Barnabás Magyar Arany Érdemkereszt kitüntetésben részesült 
2020. augusztus 12. – karpat.in.ua, Kárpátalja 

Magyarország köztársasági elnöke, Áder János Magyar Arany Érdemkereszt kitüntetést 

adományozott dr. Kész Barnabás történésznek, néprajzkutatónak, a II. Rákóczi Ferenc 

Kárpátaljai Magyar Főiskola (II. RF KMF) tanárának a kárpátaljai magyarság 

hagyományainak megőrzése érdekében végzett munkája elismeréseként. A díjat Szilágyi 

Mátyás beregszászi magyar főkonzul adott át Magyarország Beregszászi Konzulátusán 

augusztus 11-én. 

 

Átvették MSC szintű diplomájukat a Rákóczi-főiskola végzősei 
2020. augusztus 11. – karpat.in.ua 

Szűk körben megrendezett diplomaosztó ünnepség keretén belül vehették át mesterképzés 

szintű diplomájukat augusztus 6-án a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola 

végzősei a beregszászi református templom falai között. A diplomaátadó ünnepség 

ökumenikus istentisztelettel vette kezdetét, melyen Marosi István görögkatolikus parochus, 

valamint Taracközi Ferenc beregszászi református vezető lelkész szolgált. 

 

A KMKSZ óvodai egészségügyi csomagja Rahóra is eljutott 
2020. augusztus 11. – karpat.in.ua 

Egészségügyi egységcsomagot adott át a Rahói Harangvirág 3. Sz. Óvoda számára a 

Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség Felső-Tisza-vidéki Középszintű Szervezete. A 

Szövetség mintegy 100 óvoda újranyitását igyekszik segíteni a megyében. Augusztus 7-én Sari 

József, a KMKSZ Felső-Tisza-vidéki Középszintű Szervezetének elnöke és Kékesi Sándor, a 

„KMKSZ” Jótékonysági Alapítvány Felső-Tisza-vidéki Regionális Irodájának vezetője a Rahói 

3. Sz. Harangvirág Óvoda vezetőségének adott át egészségügyi egységcsomagot. 

 

A KMKSZ állásfoglalása a 2020-as helyhatósági választásokkal kapcsolatban 
2020. augusztus 11. – karpat.in.ua 

A Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség (KMKSZ) – a 2015-ös eredményes választási 

együttműködés tanulságai alapján – kész az együttműködésre annak érdekében, hogy a 
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2020-as helyhatósági választáson a magyar pártok képviselői minél nagyobb számban 

jussanak mandátumhoz. A Szövetség úgy véli, hogy az ezzel kapcsolatos részletkérdések 

rendezése kizárólag tárgyalásos úton lehetséges.  

 

„Minden Egész eltörött” című szakkör indul a „GENIUS” Jótékonysági Alapítvány 
szervezésében 
2020. augusztus 11. – karpatalja.ma 

A „GENIUS” Jótékonysági Alapítvány nyári táborai minden évben nagy érdeklődésnek 

örvendenek, melyekre a túljelentkezés jellemző. A nyári hónapokban, a gyermekek 

érdeklődési köréhez igazodva, számos különböző tematikájú tábort szervez az Alapítvány, 

mint például: művészeti, sport, néptánc és népzenei, színjátszós. 

 
 

 

Elektronikus sajtó 

 

Határok nélkül 

2020. augusztus 11. – Kossuth Rádió 

 

Gombaszögi után – Rév - Komárom előtt. Pozsonyban létrejött a megegyezés az egységes 

felvidéki magyar érdekképviseletről. A  Magyar Közösség Pártjának pozsonyi székházában a 

Magyar Közösség Pártja (MKP), a Most-Híd párt és az Összefogás mozgalom vezetői  három-

párti találkozót tartottak egy új egyesített magyar párt létrehozásáról. 

 

Jelen pillanatban úgy látszik, hogy a magyar jelölteknek a magyar-magyar versenyben és a 

román pártok jelöltjeivel is meg kell méretkezni a szeptember végi önkormányzati 

választásokon Erdélyben. A jelöltek listája még nem teljes, de már körvonalazódik a mezőny. 

Az RMDSz csíkszeredai jelöltjével, Korodi Attilával beszélgettünk. 

 

A szerbiai magyarok kisebbségi önkormányzata intenzíven dolgozik a vajdasági magyarság 

sorsát több évre befolyásoló oktatási, művelődési, tájékoztatási és nyelvhasználati akciótervek 

befejezésén. Hogy hol tart ez a folyamat?  

 

A magyarországi népesedési politika eredményeire szeretné felhívni a szerb döntéshozók 

figyelmét a Vajdasági Nagycsaládos Egyesületek Szövetsége azzal a nem titkolt céllal, hogy 

K
á

rp
á

ta
lj

a
 

http://www.karpatalja.ma/karpatalja/oktatas/minden-egesz-eltorott-cimu-szakkor-indul-a-genius-jotekonysagi-alapitvany-szervezeseben/
http://www.karpatalja.ma/karpatalja/oktatas/minden-egesz-eltorott-cimu-szakkor-indul-a-genius-jotekonysagi-alapitvany-szervezeseben/
https://mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth/?date=2020-08-11_18-02-00&enddate=2020-08-11_18-40-00&ch=mr1
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Szerbia vegye át és alkalmazza annak egyes elemeit. A délszláv államban is szemléletbeli 

változtatásokra lenne szükség a családok támogatásában. A VANCSESZ egy nemzetközi 

konferenciát szervez, amelynek a helyszíne a tervek szerint Péterréve lesz. Krizsán Vilmost, a 

szövetség elnökét kérdeztük. 

 

Polgármester – másképp! Lehetne a következő beszélgetés címe. A koronavírus-járvány miatt 

elrendelt kijárási korlátozások idején sokan sütéssel-főzéssel, új receptek kipróbálásával 

próbálták elütni – vagy épp hasznossá tenni – az időt. Nemcsak háziasszonyok jeleskedtek a 

konyhában, hanem a férfiemberek is. Olykor még a polgármester is felcsapott 

hobbicukrásznak, mint az Arad megyei Pécska elöljárója, Antal Péter, aki a közösségi oldalán 

osztotta meg az ínycsiklandó remekművekről készített fotókat.  

 

Újjászületés címmel borkóstolóval egybekötött kiállítást szervezett az Erdélyi Magyar 

Borászok Egyesülete jótékonysági céllal. Az eseményt a leendő borászati székház udvarán 

tartották a partiumi Székelyhídon. Az egykori kórház épületének udvarán gyűltek össze a bor- 

és kultúrakedvelők, hogy hozzájáruljanak az Erdélyi Magyar Borászok Egyesülete 

székházának felújításához 

 

 


