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Nyomtatott és online sajtó 
 

Román útügyi hatóság: Orbán Viktor és Ludovic Orban jelenlétében avatják fel 
az új sztrádaszakaszt 
2020. augusztus 13. – Krónika, transindex.ro, maszol.ro 

Várhatóan szeptember 4-én Magyarország és Románia miniszterelnökének jelenlétében 

avatják fel a határhoz vezető, Bihar–Bors autópálya-szakaszt és az új határátkelőt – 

nyilatkozta a Digi24 televíziónak Ovidiu Barbier, a közúti infrastruktúrát kezelő országos 

társaság (CNAIR) igazgatóhelyettese. „Jelenleg kormányszinten zajlik az egyeztetés a két 

ország között annak érdekében, hogy Borsnál megnyíljon az új, Bors II-nek nevezett, a 

személy- és teherforgalom számára is elérhető határátkelő. Mindkét menetirányban tíz-tíz 

sávos lesz az átkelő, amelyet várhatóan szeptember 4-én nyitnak meg a két ország 

miniszterelnökének jelenlétében” – fogalmazott a televíziónak az illetékes. 

 

Emléktáblát állítottak Petrás Incze János minorita szerzetesnek Szegeden 
2020. augusztus 13. – MTI, Magyar Nemzet, Szeged.ma, Délmagyar 

Felavatták Petrás Incze János moldvai születésű szerzetes emléktábláját a szeged-felsővárosi 

Szent Miklós minorita templom plébániájának falán csütörtökön. Szilágyi Péter, a 

Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős miniszteri biztosa avatóbeszédében úgy 

fogalmazott, Petrás Incze János joggal nevezhető a moldvai csángó közösség 

apostolának."Életpéldája arra tanít bennünket, hogy legfőbb feladatunk legjobb 

lelkiismeretünkkel, hazánk iránti szeretettel végezni munkánkat" - mondta. Már sikerült 

elérni, hogy "a Kárpát-medencében és a diaszpórában élő nemzettársaink" ugyanolyan 

jogokkal rendelkeznek, mint az anyaországiak - mondta a politikus, felidézve, egy évtizede 

annak, hogy az Országgyűlés elfogadta a külhoni magyarság egyszerűsített honosítását 

lehetővé tevő törvényt. Ennek köszönhetően az elmúlt tíz évben több mint egymillióan 

szerezték meg a magyar állampolgárságot - tette hozzá. Hangsúlyozta, hogy folyamatosan 

emelkedik a támogatott külhoni magyar intézmények, egyházi és civil szervezetek száma. 

 

Bizalmatlansági indítvány: az RMDSZ nem akar politikai játszmák részesévé 
válni 
2020. augusztus 13. – MTI, Krónika, maszol.ro 

Az RMDSZ nem írja alá a bukaresti jobbközép kisebbségi kormány ellen beterjesztendő 

bizalmatlansági indítványt, arról pedig, hogy megszavazza-e a kormánybuktatást, az 

indítvány napirendre tűzése előtt dönt – közölte Cseke Attila, az RMDSZ szenátusi 

frakcióvezetője. Az RFI francia közszolgálati rádió román adásának nyilatkozó politikus 

kifejtette: a magyar érdekképviseletnek számos kifogása van a Nemzeti Liberális Párt (PNL) 

Ludovic Orban vezette kormányának tevékenységét illetően, ugyanakkor senki sem tudja, 

hogyan alakul szeptemberben a járványhelyzet, és nem lenne jó, ha a helyzet súlyosbodása 

esetén a hatóságoknak még kevesebb eszközük lenne a közbelépésre. 
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https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/roman-utugyi-hatosag-orban-viktor-es-ludovic-orban-jelenleteben-avatjak-fel-az-uj-sztradaszakaszt
https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/roman-utugyi-hatosag-orban-viktor-es-ludovic-orban-jelenleteben-avatjak-fel-az-uj-sztradaszakaszt
https://szegedma.hu/2020/08/emlektablat-allitottak-petras-incze-janos-minorita-szerzetesnek-szegeden
https://kronikaonline.ro/belfold/bizalmatlansagi-inditvany-az-rmdsz-nem-akar-politikai-jatszmak-reszeseve-valni
https://kronikaonline.ro/belfold/bizalmatlansagi-inditvany-az-rmdsz-nem-akar-politikai-jatszmak-reszeseve-valni
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Tőkés aláírt az EMNP-nek, és cáfolta a Nagyváradról való elköltözéséről 
terjengő híreket 
2020. augusztus 13. – Krónika 

Nagyváradi otthonában fogadta csütörtökön Tőkés László, az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács 

elnöke az Erdélyi Magyar Néppárt nagyváradi és bihari képviselőit a közelgő helyhatósági 

választásokra való tekintettel, az általa vezetett EMNT teljes támogatásáról biztosítva 

jelöltjeiket. Ez alkalommal ő maga is aláírta a helybéli és a megyei néppárti önkormányzati 

jelöltek támogatói íveit. 

 

Négynapnyi magyar színházi élmény a Cenk alatt 
2020. augusztus 13. – Krónika 

A korábbi évektől eltérően idén csak erdélyi társulatok lépnek fel a szabadtéri Brassói Magyar 

Színházfesztiválon, amely négynapos lesz, csütörtöktől vasárnapig tart. Toró Tamás 

főszervező a Krónikának elmondta, annak örülni kell, hogy a járványhelyzet ellenére sikerül 

megtartani a szemlét. 

 

Egy „kisváros a nagyvárosban” típusú koncepciót javasoltam - Oláh Emesével 
beszélgettek 
2020. augusztus 13. – transindex.ro 

Megkeresték Oláh Emesét, Kolozsvár egyik alpolgármesterét, hogy megtudják mit gondol a 

kolozsvári magyarság helyzetéről, a külvárosi magyar lakókról, a nagyvárosi életről a 

bölcsődéktől az iskolákon keresztül egészen az egyre jobban elmagányosodó idős generációig. 

Arra is rákérdeztek mire büszke és mit tart kudarcnak az elmúlt évekből, valamit, hogy 

számára miért "kincses" ez a város.  

 

Az MPP 18 székelyudvarhelyi tagja lépett ki egyszerre a pártból csütörtökön 
2020. augusztus 13. – transindex.ro, szekelyhon.ro 

A Magyar Polgári Párt 18 székelyudvarhelyi tagja lépett ki a szervezetből, köztük két 

önkormányzati képviselő. A tagok döntésüket csütörtöki sajtótájékoztatójukon jelentették be 

azzal magyarázva tettüket, hogy a párt egy olyan értékrendszer mentén kezdett el működni az 

MPP az új vezetőség alatt, amelyet nem tartanak legitimnek. Állításuk szerint a bejelentésre 

azért vártak ennyit az új vezetőség megválasztása, tehát 2019 júliusa óta, mert végig szerették 

volna csinálni az önkormányzati munkát. Mivel elvileg ma volt az utolsó tanácsülés, lévén a 

szokásjog szerint a kampányban már nem hívnak össze ülést, úgy döntöttek bejelentik 

döntésüket.  

 

 

 

E
rd

é
ly

 

https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/tokes-alairt-az-emnp-nek-es-cafolta-a-nagyvaradrol-valo-elkoltozeserol-terjengo-hireket
https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/tokes-alairt-az-emnp-nek-es-cafolta-a-nagyvaradrol-valo-elkoltozeserol-terjengo-hireket
https://kronikaonline.ro/kultura/negynapnyi-magyar-szinhazi-elmeny-a-cenk-alatt
https://itthon.transindex.ro/?cikk=28549
https://itthon.transindex.ro/?cikk=28549
https://itthon.transindex.ro/?hir=60989
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Megtartják Gyergyószentmiklósón a 12-ik Székelyföldi Lovas Ünnepet  
2020. augusztus 13. – maszol.ro, szekelyhon.ro 

Az elmúlt években egyre nagyobb és nagyobb presztízsre szert tett Székelyföldi Lovas Ünnep, 

amely idén is Gyergyószentmiklós életét pezsdíti fel. A szeptember 5-re tervezett 

rendezvénysorozatról számoltak be a szervezők csütörtöki gyergyószentmiklósi 

sajtótájékoztatójukon.  

 

Korlátozott számban vehetnek részt a zarándokok a máriaradnai búcsún  
2020. augusztus 13. – maszol.ro 

A koronavírus-járvány miatt korlátozott számban lehetnek csak hívek a máriaradnai 

kegytemplomban Nagyboldogasszony ünnepén. A kettős évfordulóra eső búcsú napján egyedi 

kivitelezésű bélyeg kerül minden levelezőlapra, amelyet pénteken a radnai postahivatalban 

adnak fel. Az Aradtól 30 kilométerre keletre, a Maros völgyében fekvő Máriaradna az 

Osztrák–Magyar Monarchiában a második legfontosabb búcsújáró hely volt Mariazell után, 

és a bánsági és dél-alföldi hívek számára ma is a lelki feltöltődés első számú központja. 

 

Inkubátorházat hozna létre Soós Zoltán a volt kémiai líceum épületében 
2020. augusztus 13. – maszol.ro 

Facebook-bejelentkezésben mutatta be legújabb városi tervét Soós Zoltán független 

polgármesterjelölt: fiatal vállalkozóknak és start upok számára létesítene egy inkubátorházat 

a volt kémiai líceum épületegyüttesében. A független polgármesterjelölt elmondta, hogy az 

említett ingatlan jelenleg nincs kellő képpen hasznosítva, amely szintén az elmúlt 20 év 

fejletlenségére, a Florea rendszerére jellemző.  

 

Bákóba helyeznék át a megyehatárpert, a szentmártoniak szerint ez nincs 
rendben 
2020. augusztus 13. – szekelyhon.ro, Krónika, tranisndex.ro, maszol.ro 

A Bákó Megyei Törvényszékre helyeznék át annak a pernek a tárgyalását, amelyben a 

bíróságtól kéri Csíkszentmárton a község és Dormánfalva közötti, ezzel együtt Hargita és 

Bákó megye határának megállapítását. A szentmártoniak szerint ez nincs rendben, ők 

semleges helyszínt kérnek. 

 

Bemutatkoztak a gyergyószéki RMDSZ-es polgármesterjelöltek 
2020. augusztus 13. – szekelyhon.ro 

A három gyergyószéki városban, Gyergyószentmiklóson, Borszéken és Maroshévízen, továbbá 

hét gyergyói községben indít polgármesterjelöltet az RMDSZ a szeptemberi önkormányzati 

választásokon. A jelenlegi hivatalban lévő polgármesterek mindegyike folytatná a munkát. 
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https://www.maszol.ro/index.php/tarsadalom/130694-megtartjak-gyergyoszentmikloson-a-12-ik-szekelyfoldi-lovas-unnepet
https://www.maszol.ro/index.php/gazdasag/130695-inkubatorhazat-hozna-letre-soos-zoltan-a-volt-kemiai-liceum-epuleteben
https://szekelyhon.ro/aktualis/bakoba-helyeznek-at-a-megyehatarpert-a-szentmartoniak-szerint-ez-nincs-rendben
https://szekelyhon.ro/aktualis/bakoba-helyeznek-at-a-megyehatarpert-a-szentmartoniak-szerint-ez-nincs-rendben
https://szekelyhon.ro/aktualis/bemutatkoztak-a-gyergyoszeki-rmdsz-es-polgarmesterjeloltek
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Van esély arra, hogy a felvidéki magyarok végre büntetlenül felvegyék a magyar 
állampolgárságot? - Politikusokat, jogászokat kérdeztünk 
2020. augusztus 13. – Ma7.sk 

Ha az állampolgársági törvény módosítását a parlament a kormányprogramban szereplő 

formában fogadná el, a törvény éle innentől kezdve kizárólag a szlovákiai magyar közösség 

ellen irányulna. Az MKP szlovák partnerekkel együttműködve azt szorgalmazza, állítsák 

vissza a 2010 előtti állapotot: senki se veszíthesse el honosságát csak azért, mert tartósan 

Szlovákiában élve felveszi egy másik ország állampolgárságát. A Magyar Közösség Pártja 

szlovák kormánykoalíciós képviselőkkel együttműködve kapcsolódott be az állampolgársági 

törvény tárcaközi egyeztetésen lévő módosításába. A közös előterjesztés célja, hogy 

rámutassanak, milyen formában kellene a törvényt úgy módosítani, hogy az a felvidéki 

magyarság elvárásainak is megfeleljen. 

 

Bukovszkyt a legerősebb összállításban fogadták, és mindent megígértek 
2020. augusztus 13. – Ma7.sk 

Csütörtökön került sor Natália Milanová (OľaNO) kulturális miniszter és Bukovszky László 

kisebbségi biztos közötti rendkívüli találkozóra. Ahogy azt korábban megírtuk, a 

minisztérium augusztus elsejével megszüntette a kisebbségi kultúrák osztályát. Helyette 

pedig létrehozta az ezzel foglalkozó, alacsonyabb szintű alosztályt, ahol az eredeti létszám 

kevesebb mint fele dolgozik, akik között nincs egyetlen magyar nemzetiségű alkalmazott sem. 

A szlovákiai magyar közösség kultúrája eközben a legnagyobb nem szlovák közösségi kultúra 

az országban. 

 

Zöld utat kapott a zselízi magyar alapiskola bővítése 
2020. augusztus 13. – Felvidék Ma 

A zselízi „nyári uborkaszezon” melegében egy első ránézésre egyszerűnek tűnő ügy perzselte 

fel a közhangulatot. A városi képviselő-testület a koronavírus miatt csökkent bevételei és 

egyéb okok miatt módosítani kényszerült éves költségvetését, amiből több tételt is 

kénytelenek voltak a honatyák kihúzni, illetve átütemezni a következő évre. A módosítás okai 

a járványhelyzet miatt a tervezettnél alacsonyabb adóbevételek és több korábbi nyertes 

projekt összegeinek elmaradása voltak. 

 

Javul a járványhelyzet Szabadkán 
2020. augusztus 13. – Pannon RTV 

A közkórház Covid-részlegén jelenleg öt fertőzöttet kezelnek, ketten szorulnak 

lélegeztetőgépre. Csökkenő tendenciát mutat a Szabadkán kezelt koronavírusos betegek 

száma. A Szabadkai Közkórházban jelenleg 55 pácienst kezelnek. Az egészségügyi intézmény 

legfrissebb jelentése szerint az elmúlt 24 órában 32 személyt vizsgáltak meg, közülük 13-an 

ellenőrzésen voltak. Két pácienst tartottak benn további kezelésre. 10 embert hazaküldtek, ők 

házi karanténban vannak. 
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https://ma7.sk/aktualis/van-esely-arra-hogy-a-felvideki-magyarok-vegre-buntetlenul-felvegyek-a-magyar
https://ma7.sk/aktualis/van-esely-arra-hogy-a-felvideki-magyarok-vegre-buntetlenul-felvegyek-a-magyar
https://ma7.sk/aktualis/bukovszkyt-a-legerosebb-osszallitasban-fogadtak-es-mindent-megigertek
https://felvidek.ma/2020/08/zold-utat-kapott-a-zselizi-magyar-alapiskola-bovitese/
https://pannonrtv.com/rovatok/onkormanyzatok/javul-jarvanyhelyzet-szabadkan
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Volt egyszer egy Újvidék 227. 
2020. augusztus 13. – Magyar Szó 

Minden kornak, így az első világháborút megelőzőnek is, a városrendezés a leggyakrabban 

bírált területe. Ami az első világháborút követő időszakban aktuális volt, azt a korabeli sajtó 

„egyszerű és kézzelfogható” megoldásokként jellemezte. A mellékes megoldások viszont, 

minden jel szerint, könnyen napirendre kerültek, és könnyen kaptak megfelelő hivatalos 

jóváhagyásokat is. Így vált köztudottá, hogy az új városfejlesztési tervek a még ki nem épített 

Duna-part felé irányították a város terjeszkedését. 

 

Brenzovics: visszavárjuk a tárgyalóasztalhoz az UMDSZ-t 
2020. augusztus 13. – karpat.in.ua 

Visszavárja a tárgyalóasztalhoz a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség az Ukrajnai Magyar 

Demokrata Szövetséget – mondta Brenzovics László, a KMKSZ elnöke a TV21 Ungvár új 

közéleti műsorában, a Kibeszélő harmadik adásában. A politikus úgy fogalmazott: „a 

tárgyalás és a megegyezés, még, ha részleges is, kompromisszumos is, még mindig jobb 

annál, mint, ha nem tárgyalunk és nem egyezünk meg. Mi a magunk részéről fenntartjuk ezt 

az ajánlatot és várjuk őket a tárgyalóasztalnál.” 

 

Aláírásgyűjtésbe kezd a KMKSZ a kárpátaljai magyarság őshonossá 
nyilvánításáért 
2020. augusztus 13. – karpat.in.ua 

Hamarosan aláírásgyűjtésbe kezd a KMKSZ annak érdekében, hogy a kárpátaljai 

magyarságot, mely 1100 éve él szülőföldjén, őshonosnak ismerjék el Ukrajnában. – mondta 

Brenzovics László, a KMKSZ elnöke a TV 21 Ungvár Kibeszélő című műsorában. A politikus 

azt mondta, hogy az ukrán-magyar alapszerződésben az ukrán állam vállalta, hogy fenntartja 

a magyar oktatási rendszert, és azt sem kell elfelejteni, hogy az ukránok Magyarországon is 

őshonos nép, mindenféle velejáró joggal együtt. 

 

Restaurálják a Rákóczi-kastélyt Munkácson 
2020. augusztus 13. – karpatalja.ma, Kárpátalja 

A tervek szerint a jövőben restaurálni fogják a Munkácson található Rákóczi-kastélyt – adta 

hírül augusztus 13-án a goloskarpat.info internetes hírportál. A kastély helyreállításának 

tervét a városi tanács technikai ülésén vitatták meg. A tervek szerint restaurálják majd az 

épület homlokzatát, múzeumi helységeket alakítanak ki, valamint teljes egészében 

berendeznék és felszerelnék az épületet. Ezenkívül helyet kapna egy Rákóczi család múzeum 

is. 
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https://www.magyarszo.rs/hu/4376/vajdasag_ujvidek/224571/Volt-egyszer-egy-%C3%9Ajvid%C3%A9k-227.htm
http://politic.karpat.in.ua/?p=9366&lang=hu
http://politic.karpat.in.ua/?p=9373&lang=hu
http://politic.karpat.in.ua/?p=9373&lang=hu
http://www.karpatalja.ma/karpatalja/kozelet/restauraljak-a-rakoczi-kastelyt-munkacson/
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Csapó Nándor: Jelentős lépésnek tartom az új curriculumot 
2020. augusztus 13. – Képes Újság 

Elkészültek a magyar nyelv és irodalom oktatására vonatkozó új nemzeti alaptantervek 

(curriculumok), ami azt jelenti, hogy most szeptembertől a horvátországi magyar tannyelvű 

iskolákban, illetve a horvát tanítási nyelvű iskolákban, ahol Magyar nyelv és kultúra 

tantárgyat tanulnak a diákok, már az új curriculum szerint folyik majd az oktatás – tudtuk 

meg Csapó Nándortól, a zágrábi Tudományos és Oktatási Minisztérium nemzetiségi 

főosztályának vezetőjétől. Az új nemzeti alaptantervekkel a nemzeti kisebbségek oktatása is 

úgymond csatlakozik az oktatási reformhoz. 

 

Sorra újulnak meg egyházi épületeink 
2020. augusztus 13. – Képes Újság 

Idén is folytatódik a horvátországi magyarság által használt egyházi épületek felújítása. A 

sepsei református templomon további stabilizációs munkálatokat végeznek, a várdaróci 

református templom új külsőt kap, míg Eszék-Rétfaluban a belső díszítőelemek restaurálása 

zajlik. A rétfalusi és a sepsei templom kizárólag horvát állami forrásból újul meg, míg a 

várdaróci templom renoválására zágrábin kívül budapesti forrásokat is felhasználnak. 

 

Megszépül az ójankováci magyarok otthona 
2020. augusztus 13. – Képes Újság  

A nyár közepén megkezdődött az ójankováci Magyarok Otthonának a felújítása, melynek 

során az épület új külsőt kap, és a belseje is részben megújul a helyi magyarok nagy örömére. 

Ójankovác központjában található a helyi Magyarok Otthona, melyen nemrégiben 

nagyszabású munkálatok kezdődtek. A HMDK tulajdonában álló ingatlan külső része teljesen 

megújul, és a belső terek is „felfrissülnek”. 

 
 

Elektronikus sajtó 

 

Határok nélkül 

2020. augusztus 13. – Kossuth Rádió 

 

Közeledik a jelöltállítási határideje Romániában a szeptember 27-i helyhatósági 

választásokra. A politikai szervezeteknek augusztus 18-ig kell benyújtaniuk a megyei 

választási bizottságokhoz a jelöltek névsorát. Arad megyében a magyar érdekvédelmi 
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https://kepesujsag.com/csapo-nandor-jelentos-lepesnek-tartom-az-uj-curriculumot/
https://kepesujsag.com/sorra-ujulnak-meg-egyhazi-epuleteink/
https://kepesujsag.com/megszepul-az-ojankovaci-magyarok-otthona/
https://mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth/?date=2020-08-13_18-02-00&enddate=2020-08-13_18-40-00&ch=mr1
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szövetség, az RMDSZ több mint 10 településen állít polgármester-jelöltet, és mintegy húsz 

önkormányzatba próbálja bejuttatni képviselőjelöltjeit. Jelenleg az utolsó simításokat, 

kiegészítéseket végzik a jelöltlistákon, feltöltik a névsort, hogy hétfőn teljes listákat 

nyújtsanak be a választási irodához. A cél a jelenlegi öt-öt polgármesteri és alpolgármesteri 

mandátum megtartása, és ha lehet, ezek számának növelése – mondta az RMDSZ Arad 

megyei elnöke és megyei tanácselnökjelöltje, Faragó Péter parlamenti képviselő. 

 

Csíkszeredában az RMDSZ mellett az Erdélyi Magyar Szövetség is indít magyar jelöltet a 

polgármesteri mandátumért. Természetesen a többi román párt jelöltje mellett. A magát 

erdélyi magyar jobboldaliként meghatározó jelöltet, Tőke Ervint Oláh-Gál Elvira kérdezte 

elképzeléseiről, kitűzött céljairól.   

 

Vincze Lóránt európai parlamenti képviselő egy évvel a tavalyi európai parlamenti 

választások után partiumi és erdélyi körutat tesz és beszámol eddigi tevékenységéről. 

Nagyváradon részt vett Cseke Attila RMDSZ-es polgármester jelölt kampányindítóján, majd 

utána a nemzeti régiók érdekében indított aláírásgyűjtés aktualitásairól nyilatkozott Ionescu 

Nikolettnek. 

 

Vincze Lóránt EP képviselő Partiumból Erdély felé vette az irányt és ellátogatott 

Székelyudvarhelyre is. Ott a többi között arról is beszélt, hogy mivel a fejlesztési régiók 

maguk dönthetnek a pénzalapok sorsáról, van rá esély, hogy a romániai magyarok is 

hozzájuthatnak a Romániának nyújtott nagy összegű uniós támogatáshoz. Vincze Loránd úgy 

véli, hogy a csapatjátékos magyar polgármester-jelölteknek van nagyobb esélyük nyerni az 

önkormányzati választásokon.  

 

Előrelépésre van szükség a kisebbségi ügyekben Ukrajnában, mondta Bocskor Andrea, a 

Fidesz-KDNP kárpátaljai EP képviselője. A politikus hangsúlyozta: Ukrajnának fel kell 

zárkóznia az Európai Uniós kisebbségi és emberi jogok normáihoz.  

 

Szerbiában szeptember elsején kezdődik az oktatás. A szájmaszk használata és a gyakori 

kézmosás kötelező lesz. Az iskolák a szülőkkel együttműködve döntik el, hogy mely oktatási 

modellt választják. 

 

 


