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Nyomtatott és online sajtó 
 
Kövér: a jövőben nem lehetünk sikeresek egymás rovására 
2020. augusztus 18. – MTI, Híradó, Demokrata, Mandiner, PestiSrácok, Magyar Nemzet, 

Magyar Hírlap, Magyar Szó 

Magyarország Trianon századik évfordulójára újra tekintélyt vívott ki magának az elmúlt tíz 

év teljesítményének köszönhetően, és ezzel azt üzeni a térség politikai vezetőinek, hogy "a 

jövőben biztosan nem lehetünk sikeresek egymás rovására" - mondta Kövér László, az 

Országgyűlés elnöke a Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában kedd reggel. 

A házelnök hangsúlyozta, azért kezdeményezték 2020 nemzeti összetartozás évévé 

nyilvánítását, hogy ne csupán arra emlékezzen az ország, milyen tragédia történt vele 

Trianonban, hanem azt is ünnepelje meg, hogy e tragédia ellenére is túlélte az elmúlt száz 

esztendőt. "Noha Trianonban a szerződést megfogalmazóknak a - talán nem is nagyon titkolt 

- szándékuk az volt, hogy halálra ítéljenek bennünket, úgy is, mint országot, államot, úgy is, 

mint nemzetet eltöröljenek a föld színéről" - fogalmazott a fideszes politikus. 

 

A PS hiányosnak tartja az állampolgársági törvény módosítását 
2020. augusztus 17. – bumm.sk, Felvidék Ma, Új Szó 

A Progresívne Slovensko (PS) parlamenten kívüli mozgalom tagjai hiányosnak tartják az 

állampolgársági törvény módosítását, elsősorban azért, mert nem kínál megoldást a 

Szlovákiában élő kisebbségek problémáira. A törvényt szerintük úgy kellene módosítani, hogy 

azok az állampolgárok, akiket rokoni vagy egyéb, személyes szálak fűznek az adott országhoz, 

másodikként felvehessék annak állampolgárságát. Ezzel kapcsolatban felidézték, hogy 

néhány szomszédos állam etnikai alapon könnyíti meg a szlovákiai kisebbségek tagjainak 

honosítását. Elsősorban a magyarokról van szó, de a távlati kilátásokat tekintve a szlovákiai 

horvátok és szerbek is szóba kerülhetnek. 

 

Kultúrkavalkád óvintézkedések mellett: lehet regisztrálni a szerdán kezdődő 
Kolozsvári Magyar Napok rendezvényeire  
2020. augusztus 17. – Krónika, Erdély Ma 

Gazdag kulturális kínálattal várja közönségét a szerdán kezdődő, péntekig tartó 11. Kolozsvári 

Magyar Napok. A koronavírus-járvány miatt különleges óvintézkedések és biztonsági 

előírások mellett, csökkentett programmal tartják meg a rendezvénysorozatot, amelyre lehet 

már regisztrálni. 

 

Iktatta a jelöltjeit támogató aláírásokat Kolozsváron az RMDSZ  
2020. augusztus 17. – maszol.ro 
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https://demokrata.hu/magyarorszag/kover-laszlo-a-jovoben-nem-lehetunk-sikeresek-egymas-rovasara-280099/
https://demokrata.hu/magyarorszag/kover-laszlo-a-jovoben-nem-lehetunk-sikeresek-egymas-rovasara-280099/
https://felvidek.ma/2020/08/a-ps-hianyosnak-tartja-az-allampolgarsagi-torveny-modositasat/
https://kronikaonline.ro/kultura/kulturkavalkad-ovintezkedesekkel-n-lehet-regisztralni-a-szerdan-kezdodo-kolozsvari-magyar-napok-rendezvenyeire
https://kronikaonline.ro/kultura/kulturkavalkad-ovintezkedesekkel-n-lehet-regisztralni-a-szerdan-kezdodo-kolozsvari-magyar-napok-rendezvenyeire
https://www.maszol.ro/index.php/belfold/130813-iktatta-a-jeloltjeit-tamogato-alairasokat-kolozsvaron-az-rmdsz


 

 

 

Napi Nemzetpolitikai Sajtószemle – 2020. augusztus 18. 
2 

Iktatta hétfőn Kolozsváron a városi és megyei tanácsosjelöltjeit, illetve a Csoma Botond 

kolozsvári polgármesterjelöltet támogató aláírásokat. „Azért indulok, hogy el tudjam 

koherensen mondani, milyen Kolozsvárt szeretne a következő négy évben az RMDSZ: egy 

élhető, otthonos várost, egy olyan várost, ahol a magyar közösség is jól érzi magát. A magyar 

közösség jelöltjeként egy olyan Kolozsvárt szeretnék, amelynek közterein jelen van a magyar 

nyelv” – jelentette ki a támogatói ívek leadása után a Maszolnak Csoma Botond.  

 

Péter Ferenc: a folytonosság Maros megye érdekét szolgálja  
2020. augusztus 17. – maszol.ro 

Iktatta hétfőn az RMDSZ Maros megyei szervezete a tanácselnök- és a megyeitanácsos-

jelöltek iratcsomóját és a támogatói aláírásokat a Maros Megyei Választási Irodánál. „Ezelőtt 

négy évvel azt ígértük, hogy lendületbe hozzuk Maros megyét. Az elmúlt esztendők a 

legeredményesebbek voltak a fejlesztések szempontjából. Sikerült befejezni azokat a 

projekteket, amelyeket még Lokodi Edit Emőke elnöksége idején kezdtek el, de Ciprian Dobre 

nem foglalkozott velük. Elég, ha csak a motorsport-parkra vagy a szentpáli hulladéklerakóra 

gondolunk. Mandátumom alatt nagyon sok új projektet elkezdtünk, lendületbe hoztuk Maros 

megyét, több mint 300 kilométernyi útszakaszt aszfaltozunk újra, komoly beruházásokat 

eszközöltünk az egészségügyben, megmentettük Marosvásárhely nemzetközi repülőterét a 

bezárástól” – nyilatkozta Péter Ferenc újrázni készülő tanácselnök.  

 

Megerősödött csapatot indít az RMDSZ Hargita megyében  
2020. augusztus 17. – maszol.ro 

Leadta hétfőn jelöltlistáját a Hargita Megye Tanácsa képviselőtestületébe szánt személyekről 

a Csík-, Gyergyó- és Udvarhelyszék területi RMDSZ részéről Borboly Csaba megyeitanács-

elnök, valamint Barti Tihamér és Bíró Barna Botond alelnök. A megye élén pozícióját 

megtartani kívánó Borboly Csaba kijelentette, hogy megerősödött csapattal indulnak neki a 

szeptember végéig tartó kampánynak, amelynek végén reményeik szerint kétharmados 

többséggel jutnak majd be RMDSZ-es képviselők a megyei testületbe. „Abban hiszünk, hogy a 

hit, munka, bizalom jegyében tudjuk erősíteni a megyénket. Élhető megyét kívánunk építeni, 

ahol élni jó. Ennek érdekében megfogalmaztuk azt a jövőképet, amelynek jegyében 

szeretnénk az elkövetkező öt hétben a választók bizalmát megtartani és erősíteni, hiszen az 

elmúlt négy év ebben a csapatban a megyénk számára mindhárom térségben számtalan 

lehetőséget hozott” – mondta a megyei tanács elnöke.  

 

György-Csáki János: Igazi találkozóhelye lettünk a fiataloknak 
2020. augusztus 17. – Bihari Napló 

Sokak számára ismert György-Csáki János, azonban nem a közképviseleti pályáról: sokan 

találkoztak vele vállalkozóként, a fiatalok pedig inkább a Bodega kávézó egyik 

tulajdonosaként, vezetőjeként tartják őt számon. Most az RMDSZ nagyváradi önkormányzati 

képviselőjelöltje lett. Amire azonban ő nagyon büszke az az, hogy 44 évesen két csodálatos 

gyerek, egy négy éves kislány, Zoé, és egy két éves kisfiú, Viktor édesapja, tősgyökeres 
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https://www.maszol.ro/index.php/belfold/130820-peter-ferenc-a-folytonossag-maros-megye-erdeket-szolgalja
https://www.maszol.ro/index.php/belfold/130826-meger-sodott-csapatot-indit-az-rmdsz-hargita-megyeben
https://www.erdon.ro/kozelet/helyi-kozelet/gyorgy-csaki-janos-igazi-talalkozohelye-lettunk-a-fiataloknak-3099092/
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nagyváradi, születése óta itt él és tanulmányai befejezése után is itt próbálta a helyét 

megtalálni, nem ment el szülővárosából. 

 

Cseke Attila: Egészséges egyensúlyt hozunk létre a városban! 
2020. augusztus 17. – Bihari Napló 

Az RMDSZ iktatta elsőként a polgármesterjelölt dokumentációját és a városi önkormányzati 

képviselőjelöltek listáját péntek délelőtt. Ezzel egyben hivatalossá tették: versenybe szállnak 

az erős magyar képviseletért Nagyváradon. 

 

Siker: Célegyenesben a Szacsvay iskola felújítása 
2020. augusztus 17. – Bihari Napló 

Mint az ismert, a nagyváradi magyar oktatás egyik legfontosabb intézménye, a Szacsvay 

Imréről elnevezett általános iskola főépülete hosszú évek óta teljes felújításra szorul. A 

felújítás folyamatát sokáig a tulajdonjog tisztázatlansága akadályozta, majd az a romániai 

viszonyokat jól jellemző helyzet állt elő, hogy csupán a magyar közösség számára hátrányos, a 

tulajdonjogot tisztázó bírósági döntés után nyílt lehetőség az épület rehabilitációjára. Az eset 

egyetlen pozitívuma az volt, hogy az Erdélyi Magyar Néppárt alelnökének, Zatykó Gyula 

polgármesteri tanácsadónak a közbenjárásával, Habinyák István iskolatanácsi képviselőnk 

kitartó munkájával, valamint a szülői nyomásgyakorlás eredményeként, a város 

önkormányzata még tavaly októberben az iskolaépület teljes felújításáról hozott döntést. 

 

Cseke Attila: Növeljük az egyházi idősotthonok támogatását és építünk 
Nagyváradnak is saját öregotthont! 
2020. augusztus 17. – Bihari Napló 

Az RMDSZ-es polgármesterjelölt ezen a héten is folytatja terveinek bemutatását. A következő 

témakör a város társadalmának szociális problémáira nyújt megoldást, a hétvégén két ilyen 

tervezetet is megismerhettünk. 

 

Kistérségi találkozót tartottak Érmihályfalván 
2020. augusztus 17. – Bihari Napló 

Érmihályfalván tartotta meg soron következő kistérségi találkozóját csütörtök délután az 

RMDSZ Bihar megyei szervezete, ahol Nyakó József polgármester köszöntötte Szabó 

Józsefet, az RMDSZ megyei tanácselnökjelöltjét és Borsi Imre Lóránt kampányvezetőt, 

valamint a meghívottakat. 

 

Kistérségi találkozót tartottak Margittán 
2020. augusztus 17. – Bihari Napló 

Margittáról és a környékbeli településekről gyűltek össze a margittai régiós találkozóra 

augusztus 13-án, melynek a sportpálya adott otthont. Így lehetőség nyílt arra, hogy az összes 

elővigyázatossági szabályt betartsák. 
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https://www.erdon.ro/kozelet/helyi-kozelet/cseke-attila-egeszseges-egyensulyt-hozunk-letre-a-varosban-3099170/
https://www.erdon.ro/kozelet/helyi-kozelet/siker-celegyenesben-a-szacsvay-iskola-felujitasa-3099353/
https://www.erdon.ro/kozelet/helyi-kozelet/cseke-attila-noveljuk-az-egyhazi-idosotthonok-tamogatasat-es-epitunk-nagyvaradnak-is-sajat-oregotthont-3099371/
https://www.erdon.ro/kozelet/helyi-kozelet/cseke-attila-noveljuk-az-egyhazi-idosotthonok-tamogatasat-es-epitunk-nagyvaradnak-is-sajat-oregotthont-3099371/
https://www.erdon.ro/kozelet/helyi-kozelet/kistersegi-talalkozot-tartottak-ermihalyfalvan-3100670/
https://www.erdon.ro/kozelet/helyi-kozelet/kistersegi-talalkozot-tartottak-margittan-3098960/
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Nagyívű fellendülést vártak, de teher lett belőle 
2020. augusztus 17. – szekelyhon.ro, transindex.ro 

Megszünteti közös cégét Gyergyószentmiklós és Budapest 5. kerülete – erről döntött a két 

önkormányzat. A Monturist Kft. működtetése az egyik félnek sem érte meg, és fejlesztéseket 

sem lehetett végezni – amelyekre most lehetőség nyílik. 

 

A Magyar Érdemrend Lovagkeresztjével tüntették ki Kovács Aladárt 
2020. augusztus 17. – szekelyhon.ro 

Áder János, Magyarország köztársasági elnöke a Magyar Érdemrend Lovagkeresztjével 

tüntette ki Kovács Aladár felsősófalvi veterán honvédet, aki a második világháború harcainak 

idején az Úzvölgyében tanúsított helytállásával érdemelte ki a rangos elismerést. A 

kitüntetést a járványügyi helyzet miatt nem adhatták át a Nemzeti Összetartozás Évében 

(2020) március 15-én, így ez szerdán történt meg a felsősófalvi református templom 

kertjében. “Nincs a világon közösség vagy nemzet, amely valamilyen módon ne ismerné el a 

rendkívüli teljesítményeket és ne juttatná kifejezésre az ezekért érzett háláját. Úgy gondolom, 

hogy az emberi természet velejárója ez, amely nem csak az egyén, hanem a közösség számára 

is fontos, és megerősítve a nemzet önbecsülését hozzájárul a mindennapok megéléséhez és 

muníciót ad a jövőért, a megmaradásért vívott küzdelemhez” – fogalmazott Farkas Balázs, 

Magyarország Csíkszeredai Főkonzulátusának első beosztott konzulja. 

 

Búcsúzik Cseh Péter, Kyselica visszaül a parlamentbe 
2020. augusztus 17. – bumm.sk, Ma7.sk 

A volt belügyi államtitkár, Lukáš Kyselica parlamenti képviselőként tér vissza a szlovák 

parlamentbe. A szabályok értelmében Cseh Péternek távoznia kell, hiszen póttagként került 

be a parlamentbe, Lukáš Kyselicát helyettesítette. A parlament elnöke, Boris Kollár (Sme 

rodina) a közösségi oldalán tette közzé az információt. Mint ismeretes, az államtitkárt azért 

váltották le, mert a katonai hírszerzés titkos ügynökeként indult a parlamenti választásokon 

az OĽaNO színeiben. 

 

Bugár: A vegyespárt eszméje az egységes magyar pártban folytatódhat tovább 
2020. augusztus 17. – Körkép 

Az MKP, a Most-Híd és az Összefogás által létrehozandó egységes politikai tömörülés nem 

jelenti a vegyespárti eszme feladását. A Most-Híd által korábban hangoztatott szlovák-

magyar együttműködés így szlovák politológusok szerint is tovább működhet. A parlamenti 

választásokon vereséget szenvedett, majd a Most-Híd elnöki posztjáról lemondott Bugár Béla 

jelenleg Solymos László tanácsadója, aki hetente bejár egyeztetésekre a párt székházába. A 

legmegosztóbb felvidéki magyar politikus így közéletileg továbbra is aktív, és korántsem 

tekinti magát nyugdíjasnak. 
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https://szekelyhon.ro/aktualis/nagyivu-fellendulest-vartak-de-teher-lett-belole
https://szekelyhon.ro/aktualis/a-magyar-erdemrend-lovagkeresztjevel-tuntettek-ki-kovacs-aladart
https://ma7.sk/aktualis/bucsuzik-cseh-peter-kyselica-visszaul-a-parlamentbe
https://korkep.sk/cikkek/belfold/2020/08/17/bugar-a-vegyespart-eszmeje-az-egyseges-magyar-partban-folytatodhat-tovabb/
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Mihajlović: A Belgrád–Budapest gyorsvasút a legfontosabb projekt 
2020. augusztus 17. – Pannon RTV 

A Belgrád–Budapest gyorsvasút a legfontosabb projekt Szerbia számára - nyilatkozta Zorana 

Mihajlović. Az építési, közlekedési és infrastrukturális miniszter ma a China Railway 

International Company kínai vállalat elnökével találkozott. A Belgrád–Budapest gyorsvasút 

építéséről tárgyaltak. A miniszter kiemelte, a következő év őszén már kevesebb mint fél óra 

alatt el lehet majd jutni Belgrádból Újvidékre. Mihajlović emlékeztetett, a minisztérium 15 

milliárd euró értékben irányít projekteket, ezek közül a Kínával közös projektek értéke 

hétmilliárd euró. A kínai vállalat elnöke megköszönte a szerb kormány és a minisztérium 

folyamatos támogatását, és meggyőződését fejezte ki, hogy minden munkálat a megbeszélt 

ütemben fejeződik be, európai és világszabványok szerint. 

 

Az iskolakezdésre készülődik Újvidék 
2020. augusztus 17. – Pannon RTV 

A koronavírus terjedésének megfékezése céljából az óvodákat, valamint az iskolákat is 

fertőtlenítik, a tanárokat pedig felkészítik az óvintézkedésekre. A város a szeptember elsejei 

iskolakezdésre készülődik. Ennek kapcsán a polgármester kifejtette: annak ellenére, hogy 

Újvidéken stabil az epidemiológiai helyzet, a szigorítások továbbra is életben maradnak. A 

javuló helyzet annak köszönhető, hogy a városiak betartják a szabályokat, nem szerveznek 

tömeges rendezvényeket és a medencék sem tartanak nyitva. 

 

A KMKSZ továbbra is segíti az óvodák újraindulását  
2020. augusztus 17. –karpat.in.ua 

Egészségügyi egységcsomagokat adott át óvodáknak a KMKSZ az Ungvári járásban. 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 ellátott a szükséges egységcsomagokkal, akik 

segítséget kértek. 

 

Családi témájú szobrokat alkottak a szobrásztáborban 
2020. augusztus 17. – karpat.in.ua, Kárpátalja 

A Pro Arte Munkács civil szervezet által hetedik alkalommal szervezett Kárpátaljai 

Szobrásztábor záróünnepségére vasárnap délután került sor Beregszász főterén. A tábornak 

idén a Jánosiban található Barna György Stadion, valamint a Helikon Hotel adott helyet. A 

szobrásztáborba hat szobrász érkezett: Vjacseszláv Vinykovszkij Ungvárról, Ruszin Emma 

Kölcsényből, Konsztantyin Szinickij Kijevből, Bohdan Korzs Ungvárról, ifj. Hidi Endre 
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https://pannonrtv.com/rovatok/gazdasag/mihajlovic-belgrad-budapest-gyorsvasut-legfontosabb-projekt
https://pannonrtv.com/rovatok/onkormanyzatok/az-iskolakezdesre-keszulodik-ujvidek
http://life.karpat.in.ua/?p=25705&lang=hu
http://life.karpat.in.ua/?p=25648&lang=hu
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Nagydobronyból és Vaszil Román Munkácsról. Az alkotók a tavalyi különleges témához 

kapcsolódva idén is a családot, annak egységét és fontosságát reprezentálták műveikkel. 

 
 

 

 

Elektronikus sajtó 

 

Határok nélkül 

2020. augusztus 17. – Kossuth Rádió 

 

Nem indít városvezetői jelöltet Marosvásárhelyen és megyei tanácselnöki jelöltet Maros 

megyében az Erdélyi Magyar Szövetség – jelentették be a szombaton tartott 

sajtótájékoztatón. A szeptember 27-i helyhatósági választáson indítanak azonban megyei 

tanácsosi listát, amellyel meg szeretnék növelni a magyar közösség képviseletét a megyében. 

A Magyar Polgári Párt és az Erdélyi Magyar Néppárt politikai szövetségének hét százalékos 

választási küszöböt kell teljesítenie. 

 

A romániai önkormányzati választásokon a tét a helyi közösség érdekeinek érvényesítése. 

Székelyföldön magyar-magyar versenyre lehet számítani, de a román pártok is - eddig nem 

tapasztalt lendülettel - magyar jelölteket indítanak. A jelöltek augusztus 18-ig iktathatják a 

területileg illetékes választási bizottságnál az indulásukhoz szükséges iratokat, köztük a 

jelöltségüket támogató polgárok aláírásait. Az RMDSZ minden településen indít jelölteket.  

 

A szerbiai járványhelyzet alakulása miatt visszatért az elektronikus ülésezésre a délvidéki 

magyarok országos kisebbségi önkormányzata. A pénteki ülésről és a fontosabb napirendi 

pontokról kérdeztük Hajnal Jenőt, a Magyar Nemzeti Tanács elnökét. 

 

Kárpátalján eddig 74 óvoda újult meg a magyar kormány támogatásával.  Az óvodafejlesztési  

programnak köszönhetően olyan településeken is újra indultak magyar csoportok, ahol 

Trianon óta nem volt magyar nyelvű oktatás. Orosz Ildikó a Kárpátaljai Magyar 

Pedagógusszövetség elnöke arról is beszélt, hogy a korszerűen felszerelt óvodák nemcsak a 

magyar szülők érdeklődését keltették fel. 

 

 

https://mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth/?date=2020-08-17_18-02-00&enddate=2020-08-17_18-40-00&ch=mr1
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Megszületett a döntés a külhoni magyar kultúra támogatására hirdetett Irodalmi karaván és 

Művészeti karaván elnevezésű meghívásos pályázatokról. Az EMMI 10 millió forinttal 

támogatja a külhoni magyar írók, filmes szakemberek és fotóművészek fellépéseit, közös 

műhelymunkáit. Részletek Fekete Pétertől, az EMMI kultúráért felelős államtitkárától. 

 

„Ami belefér” a jelszava az idei, három napos, szőkített és sok korlátozáshoz alkalmazkodó 

Kolozsvári Magyar Napoknak. Az idei, szám szerint a 11. Magyar Napok augusztus 19-től 21-ig 

tartanak a Kincses Városban.  A részletekről a főszervezőt, Gergely Balázst halljuk.   

 

 

 


