
 

 

 

Napi Nemzetpolitikai Sajtószemle – 2020. augusztus 19. 
1 

Nyomtatott és online sajtó 
 

Potápi: a magyar megmaradást szolgálná a nemzeti régiók létrejötte 
2020. augusztus 18. – MTI, Mandiner, Demokrata, Magyar Hírlap, Magyar Nemzet, Felvidék 

Ma, maszol.ro, Vajdaság MA, karpat.in.ua 

A nemzeti régiók védelmében indított európai polgári kezdeményezésről szóló 

sajtótájékoztatón Pesty László kampányfőnök elmondta, hogy azt vállalta, hogy az előírt hét 

helyett tíz országból és egymillió helyett kétmillió aláírást „tesz le a brüsszeli asztalra”. „A 

magyar megmaradást szolgálná a nemzeti régiók létrejötte, ezért létérdek támogatni az erre 

irányuló aláírásgyűjtést” – hangoztatta a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős 

államtitkára kedden az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékparban, ahol részt vett a 

nemzeti régiók védelmében indított európai polgári kezdeményezés támogatásáról szóló 

sajtótájékoztatón. Potápi Árpád János elmondta, november 7-éig folytatódhat az 

aláírásgyűjtés, eddig 1 millió 8 ezer online és körülbelül 250 ezer papíralapú aláírást 

gyűjtöttek, de a kettő között van némi átfedés. Mint mondta, a kormány a nemzeti 

összetartozás évében, száz évvel Magyarország feldarabolása után minden tőle telhetőt 

megtesz, hogy összegyűljön határidőre a kellő számú aláírás. 

 

Matovič olyat ígér, amire a magyar kultúrában dolgozók nem igen számítottak 
2020. augusztus 18. – bumm.sk, Ma7.sk, Új Szó, Mandiner 

"Ma meghívtam ebédelni a Csemadok vezetőit – egyetlen célom, hogy helyrehozzunk egy 

igazságtalanságot" - közölte Facebook-oldalán Igor Matovič szlovák és magyar nyelven. A 

miniszterelnök posztjában ígéretet tett arra, hogy a felvidéki magyarság legnagyobb kulturális 

egyesülete, a Csemadok - a Matica slovenskához hasonlóan - állami támogatáshoz juthat a 

jövőben. "Annak idején a dunaszerdahelyi vásáron hallottam róla először, hogy a szlovákiai 

magyarok kulcsfontosságú szervezete egy centet sem kap az állami költségvetésből. Ez egy 

kicsit sem fair. Mi, szlovákok, fenntartjuk a Matica slovenskát, de az ő „Maticájukra” egy 

vasat sem költünk. Ez fair? Miért? Talán vétek lenne megőrizni a szüleik anyanyelvét és 

kultúráját? Egyáltalán nem, sosem volt az. Csak néhány fafejű gondolhatja így. Ennek ideje 

véget vetni.” 

 

Nyelvünk és kultúránk 50 fiatal szemszögéből címmel jelent meg kötet 
2020. augusztus 18. – MTI, Magyar Nemzet, kultura.hu 

Szili Katalin miniszterelnöki megbízott, a kiadvány védnöke, a keddi budapesti 

könyvbemutatón elmondta: az interjúkat olvasva megnyugodott, hiszen azok, akik tovább 

viszik a fáklyát, büszkék nyelvükre, kultúrájukra, identitásukra. Mint mondta, mélyen 

érintették a kötetben szereplő vallomások, amelyek arról szólnak, hogy mit jelent magyarnak 

lenni, mit jelent számunkra az, hogy magyarul imádkozunk, számolunk, álmodunk, 

beszélünk, ki tudjuk úgy fejezni magunkat, mint ahogy kevesen a világon. "Hiszen a magyar 

nyelv olyan, mint egy csipke, gyönyörűen kidolgozott és finom" - fogalmazott. 

V
e

ze
tő

 h
ír

e
k

 

https://mandiner.hu/cikk/20200818_potapi_a_magyar_megmaradast_szolgalna_a_nemzeti_regiok_letrejotte
https://ma7.sk/aktualis/matovic-olyat-iger-amire-a-magyar-kulturaban-dolgozok-nem-igen-szamitottak
https://magyarnemzet.hu/belfold/nyelvunk-es-kulturank-50-fiatal-szemszogebol-cimmel-jelent-meg-kotet-8541741/
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"Tizennégymillióan vagyunk ma a világban, akiké ez a magyar nyelv, ami a magyar identitás 

egyik, és legfontosabb pillére - a magyar kultúra, a hagyományaink mellett - hiszen ez a 

kötőerő, és ez tart össze bennünket" - mondta. 

 

Kárpátaljai diákok iskolakezdését segíti a Katolikus Karitász 
2020. augusztus 18. – MTI, Híradó, Magyar Hírlap, Mandiner, karpat.in.ua, karpatalja.ma, 

Kárpáti Igaz Szó, KárpátHír 

Száz, magyar osztályba beiratkozott első osztályos diák iskolakezdését segíti a Katolikus 

Karitász Kárpátalján - olvasható a segélyszervezet MTI-hez eljuttatott keddi közleményében. 

Azt írták: a trianoni békeszerződés századik évfordulóján olyan magyarlakta települések, mint 

például Kőrösmező, Rahó, Aknaszlatina, Técső, Visk, Csap, Gyertyánliget, Huszt, Munkács, 

Nagybocskó, Nagyszőlős és Ungvár elsőseinek ajándékoz színes ceruzát, zsírkrétát, 

vízfestéket, iskolatáskát és más tanszereket a Katolikus Karitász. A Katolikus Karitász idén 

negyedik alkalommal támogatja a kárpátaljai és délvidéki családokat iskolakezdési 

ajándékcsomaggal. A szervezet eddig minden évben személyesen adta át a táskákat, ez 

azonban idén a koronavírus-járvány miatt nem lehetséges. Ugyanakkor a gondoskodnak 

arról, hogy az iskolakezdésre valamennyi támogatott családhoz megérkezzen a tanszerekből 

és táskából álló csomag - közölték. 

 

Határon túli magyarságot segítő közösségi startupot indít a Magyar Ifjúsági 
Konferencia 
2020. augusztus 18. – Felvidék Ma 

Elindult a Magyar Ifjúsági Konferencia (MIK) és külhoni magyar szakmai partnereinek 

összefogásából létrejövő Segítség.ma online felület. A platform legfontosabb célja, hogy a 

határon túli magyar betegek a lehető legkönnyebben és leggyorsabban találjanak maguknak, 

vagy a környezetükben élőknek anyanyelvű egészségügyi és mentálhigiénés ellátást. A 

jelenlegi béta verzió a potenciális támogatóknak, partnereknek és felhasználóknak nyújt 

hasznos információkat, 2020 őszétől viszont már alapvető szolgáltatások is elérhetők lesznek. 

A MIK fontos feladatának tekinti a fiatalok testi, szellemi, erkölcsi fejlődését. Ennek 

köszönhetően a 2020-as esztendőben kiemelt projektként kívánja kezelni azon fiatalok és 

családok támogatását, akik születésüknél fogva vagy életükben bekövetkezett különböző 

eseményeknek, tragédiáknak köszönhetően valamilyen fizikai vagy mentális, szellemi 

hátránnyal, fogyatékossággal élnek vagy betegséggel küzdenek. 

 

Ellehetetlenítették a magyar bábtársulat működését 
2020. augusztus 18. – Krónika, Erdély Ma 

A kolozsvári Puck Bábszínház magyar tagozata a román vezetésű intézmény szemében 

csupán olyan, mint egy címke, vagy mint a cápa az akváriumban: fel lehet mutatni, hogy 

létezik, közben semmi joga nincsen. A tagozat lassú, szisztematikus sorvasztó folyamatnak az 

elszenvedője, a régóta tartó áldatlan állapot megszüntetését a különválás, egy állami 
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http://www.karpatalja.ma/karpatalja/kozelet/karpataljai-diakok-iskolakezdeset-segiti-a-katolikus-karitasz/
https://felvidek.ma/2020/08/hataron-tuli-magyarsagot-segito-kozossegi-startupot-indit-a-magyar-ifjusagi-konferencia/
https://felvidek.ma/2020/08/hataron-tuli-magyarsagot-segito-kozossegi-startupot-indit-a-magyar-ifjusagi-konferencia/
https://kronikaonline.ro/kultura/ellehetetlenitettek-a-magyar-babtarsulat-mukodeset
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finanszírozású magyar bábszínház jelenti – mondta el a Krónikának Vadas László színházi 

rendező, a bábszínház több előadásának létrehozója, a magyar tagozat egykori vezetője. 

 

Gasztronómia, kézművesség, erdélyi értékek a nagyszebeni magyar ünnepen 
2020. augusztus 18. – Krónika, Nyugati Jelen 

Idén a járványhelyzet miatt nem jöhetnek külföldi résztvevők a holnap kezdődő nagyszebeni 

Hungarikum Napokra, de Erdély minden csücskéből érkeznek kézművesek, vendégek. 

Serfőző Levente, a 11. alkalommal tartandó rendezvény főszervezője elmondta, örülnek, hogy 

a jelenlegi helyzetben egyáltalán meg lehet tartani a magyar ünnepet. 

 

Puck Bábszínház: a magyar tagozat kettészakad, de a vádak közül, mi igaz?  
2020. augusztus 18. – transindex.ro 

Többek között diszkriminációval vádolja a Puck Bábszínházat a magyar társulat néhai 

vezetése. A magyar tagozat jelenlegi vezetője szerint azonban csak a törvénytelenséget 

próbálják elfedni a vádakkal.  

 

Puck Bábszínház: önállósulna a magyar tagozat, perrel fenyeget a román 
igazgató 
2020. augusztus 18. – maszol.ro, Nyugati Jelen, Krónika 

Online petíciót indított egy önálló, állami finanszírozású Kolozsvári Magyar Bábszínház 

létrehozásáért a Puck Bábszínház magyar társulatának jelenlegi és korábbi 

bábszínművészeiből, tagozatvezetőiből, rendezőiből álló kezdeményező csoport. Két 

képviselőjük, Urmánczi Jenő bábszínész és Vadas László rendező keddi sajtótájékoztatóján 

ezt azzal indokolta, hogy a román vezetőség részéről tapasztalható folyamatos diszkrimináció 

miatt nem tudnak színvonalas munkát végezni. A Puck Bábszínház igazgatója, Emanuiel-

Simion Mureșan-Petran a Maszolnak tagadta, hogy hátrányos megkülönböztetésben 

részesítené a magyar tagozatot, és fegyelmi eljárást, illetve rágalmazási pert helyezett 

kilátásba a szószólóik ellen.  

 

Hivatalosan is Mészár Sándor az RMDSZ aradi polgármesterjelöltje  
2020. augusztus 18. – maszol.ro 

Hétfő délután benyújtotta megyei és aradi városi tanácsosjelöltjei listáját, valamint Mészár 

Sándor aradi polgármesterjelölt jelentkezését a Megyei Választási Bizottsághoz az RMDSZ 

Arad megyei szervezete. Az RMDSZ elsőként nyújtotta be jelentkezését a választási irodánál a 

megyei tanácselnöki, valamint megyei a tanácsosi tisztségekre. A szervezet alapszabályzata 

értelmében a megyei tanácsosi jelöltlista vezetője és a tanácselnökjelölt az RMDSZ elnöke, 

Faragó Péter parlamenti képviselő. Őt – a Megyei Küldöttek Tanácsának döntése értelmében 

– sorrendben Péró Tamás ügyvezető elnök és Bölöni György pécskai RMDSZ-elnök (jelenlegi 

megyei önkormányzati képviselők), Bíró Zoltán kisjenői RMDSZ-elnök, Pál Norbert, az 

ifjúsági szervezet (AMISZ) volt elnöke, valamint Tripon Ildikó nőszervezeti elnök követi. Az 

RMDSZ amúgy teljes listát tett le a szeptember 27-i helyhatósági választásokra.  
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https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/gasztronomia-kezmuvesseg-erdelyi-ertekek-a-nagyszebeni-magyar-unnepen
https://itthon.transindex.ro/?cikk=28555
https://www.maszol.ro/index.php/kultura/130873-puck-babszinhaz-onallosulna-a-magyar-tagozat-perrel-fenyeget-a-roman-igazgato
https://www.maszol.ro/index.php/kultura/130873-puck-babszinhaz-onallosulna-a-magyar-tagozat-perrel-fenyeget-a-roman-igazgato
https://www.maszol.ro/index.php/belfold/130858-hivatalosan-is-meszar-sandor-az-rmdsz-aradi-polgarmesterjeloltje
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Az iskolák tisztaságát ígéri Marosvásárhelyen Soós Zoltán  
2020. augusztus 18. – maszol.ro 

„Számításaink szerint, Vásárhelyen egy gyerekre évente 10 lejt költenek az iskolák 

tisztántartására. Ez az összeg nevetségesen kevés” – mutatott rá Soós Zoltán független 

polgármesterjelölt abban a keddi videó üzenetében, amelyet egy iskolai illemhelyen forgattak. 

Véget kell vetni annak a gyakorlatnak, hogy a szülők pótolnak össze modern eszközökre, 

taneszközökre vagy végeznek tisztasági festést az osztálytermekben. Soós Zoltán programja 

szerint első lépésben megduplázzák az önkormányzat alárendeltségébe tartozó 

tanintézmények tisztántartási költségkeretét és rendszeresen ellenőrzik az iskolaépületek 

karbantartási és tisztántartási feladatainak ellátását.  

 

Hamisított támogatói aláírások gyűjtésével gyanúsítják a PMP-t Háromszéken  
2020. augusztus 18. – maszol.ro, szekelyhon.ro, Krónika 

Több párt háromszéki képviselője is hamis támogatói aláírások gyűjtésével gyanúsítja a Népi 

Mozgalom Pártját (PMP). Illyefalva RMDSZ-es polgármestere Fodor Imre arról tájékoztatta a 

Maszolt, hogy hétfőn bűnvádi panaszt tett az ügyészségen a Népi Mozgalom Pártja (PMP) 

ellen.  

 

A temesi RMDSZ iktatta a támogatói aláírásokat 
2020. augusztus 18. – Nyugati Jelen 

Az RMDSZ Temes Megyei Szervezetének a képviselői, Marossy Zoltán elnök, Farkas Imre 

temesvári alpolgármester és Sipos Ilona városi tanácsos a Városházán és a Megyeházán 

iktatták hétfőn a helyhatósági választásokon való induláshoz szükséges támogatói aláírásokat. 

Az RMDSZ temesvári polgármesterjelöltje Farkas Imre jelenlegi alpolgármester, a megyei 

tanácsosjelöltek listáját Marossy Zoltán megyei elnök vezeti. 

 

Kistérségi találkozó Székelyhídon 
2020. augusztus 18. – Bihari Napló 

A Székelyhídi Gyermek Jézus Szabadidő- és Sportközpontban tartotta soron következő 

találkozóját az RMDSZ Bihar megyei szervezete augusztus 14-én. Ez volt a hatodik állomása 

az egy hétre tervezett körútnak, melynek során a magyar településeken köszönetet mondanak 

azoknak az önkénteseknek, akik munkája nyomán elsőként adhatták le a megyében az 

önkormányzati jelöltek listáját. 

 

Cseke Attila: Még adós a város a közösségnek a keresztút újjáépítésével a 
Kálvárián! 
2020. augusztus 18. – Bihari Napló 

A nagyváradi Kálvária domb az egyik legjelentősebb kegyeleti helye volt a városnak. Több 

szerzetesi rend települt itt meg, komoly egyházi épületeket hagytak örökségül évszázadokon 
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https://www.maszol.ro/index.php/tarsadalom/130864-az-iskolak-tisztasagat-igeri-marosvasarhelyen-soos-zoltan
https://www.maszol.ro/index.php/tarsadalom/130868-hamisitott-tamogatoi-alairasok-gy-jtesevel-gyanusitjak-a-pmp-t-haromszeken
https://www.nyugatijelen.com/jelenido/a_temesi_rmdsz_iktatta_a_tamogatoi_alairasokat.php
https://www.erdon.ro/kozelet/helyi-kozelet/kistersegi-talalkozo-szekelyhidon-3103610/
https://www.erdon.ro/kozelet/helyi-kozelet/masolat-cseke-attila-meg-ados-a-varos-a-kozossegnek-a-keresztut-ujjaepitesevel-a-kalvarian-3103847/
https://www.erdon.ro/kozelet/helyi-kozelet/masolat-cseke-attila-meg-ados-a-varos-a-kozossegnek-a-keresztut-ujjaepitesevel-a-kalvarian-3103847/
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keresztül a városnak. A kommunista diktatúra eltüntette a város reprezentatív magaslatáról 

ezeket az emlékeket, kegyeleti helyeket. 

 

Biharon találkozott Szabó József, az RMDSZ megyei tanácselnökjelöltje a 
kisrégió képviselőivel 
2020. augusztus 18. – Bihari Napló 

A bihari kultúrház udvarán gyűltek össze a metropoliszövezet településeinek képviselői, hogy 

találkozzanak az RMDSZ megyei tanácselnökjelöltjével, Szabó Józseffel, akit ez alkalommal a 

magyar érdekvédelmi szervezet kampányfőnöke, Borsi Imre Lóránt kísért el. 

 

Többéves képeket használtak újként Gálfiék 
2020. augusztus 18. – szekelyhon.ro 

A Székelyudvarhelyi Szabad Emberek nevű csoportosulás olyan fényképeket posztolt 

Facebook-oldalán, amelyen Gálfi Árpád székelyudvarhelyi polgármester társaságában Kövér 

László, az Országgyűlés elnöke, illetve Németh Szilárd honvédelmi államtitkár láthatók, azt az 

érzést keltve, hogy a magyarországi politikusok támogatják Gálfi választási kampányát. Ez 

azonban nem igaz, forrásaink ugyanis úgy tudják, hogy Kövér László és Németh Szilárd tudta 

és beleegyezése nélkül történt a fényképek közzététele. Mint a lap megtudta, a két politikust 

felháborította a négy évvel ezelőtt készült fényképek kampánycélú újraközlése, ezáltal a 

választók megtévesztése. 

 

Átszerveződik a székelyudvarhelyi politikai paletta, Bunta is indul a választáson 
2020. augusztus 18. – szekelyhon.ro, transindex.ro 

Lemondanak az Erdélyi Magyar Néppárt-tagságról azok az önkormányzati képviselő-jelöltek, 

aki a Szabad Emberek Pártjának székelyudvarhelyi listáján vállalták a jelöltséget. Időközben 

Bunta Levente, Székelyudvarhely volt polgármestere Facebookon jelentette be, hogy ő is 

indul az őszi helyhatósági választáson. 

 

Elkészült a székelység történetét bemutató kiadvány román változata 
2020. augusztus 18. – szekelyhon.ro, Krónika 

Kijött a nyomdából A székelység története című kézikönyv és tankönyv átdolgozott, román 

nyelvű változata. Az Istoria ilustrată a secuilor (A székelység képes története) című kiadványt 

Hargita Megye Tanácsa gondozásában a Hargita Megyei Hagyományőrzési Forrásközpont 

adja ki, tudományos koordinátora Hermann Gusztáv Mihály székelyudvarhelyi történész, az 

előszavát Lucian Năstase-Kovács történész, a kolozsvári Szépművészeti Múzeum igazgatója 

írta. 

 

Szatmár megye: iktatta jelölését Kereskényi Gábor és Pataki Csaba  
2020. augusztus 18. – maszol.ro 

Újrázni készül Kereskényi Gábor, Szatmárnémeti polgármestere és Pataki Csaba, a Szatmár 

Megyei Tanács elnöke. Jelölésüket mindketten jelentősen több  támogatói aláírással 
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https://www.erdon.ro/kozelet/helyi-kozelet/biharon-talalkozott-szabo-jozsef-az-rmdsz-megyei-tanacselnokjeloltje-a-kisregio-kepviseloivel-3103061/
https://www.erdon.ro/kozelet/helyi-kozelet/biharon-talalkozott-szabo-jozsef-az-rmdsz-megyei-tanacselnokjeloltje-a-kisregio-kepviseloivel-3103061/
https://szekelyhon.ro/aktualis/tobbeves-kepeket-hasznaltak-ujkent-galfiek
https://szekelyhon.ro/aktualis/atszervezodik-a-szekelyudvarhelyi-politikai-paletta-bunta-is-indul-a-valasztason
https://szekelyhon.ro/aktualis/elkeszult-a-szekelyseg-tortenetet-bemutato-kiadvany-roman-valtozata
https://www.maszol.ro/index.php/belfold/130898-szatmar-megye-iktatta-jeloleset-kereskenyi-gabor-es-pataki-csaba
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„felfegyverkezve” iktathatták, mint négy évvel ezelőtt. Az RMDSZ szatmárnémeti 

polgármesterjelöltje és a város jelenlegi polgármestere, Kereskényi Gábor 8200 aláírással 

„nyomatékosított” jelentkezését iktatta a körzeti választási irodánál. „Szatmárnémeti az 

elmúlt évek legnagyobb fejlődési időszakát élte meg, s ez nem csak a polgármester és 

csapatának sikere, hanem közös siker, minden szatmárnémeti lakos sikere” – hangsúlyozta az 

eseményen az elöljáró.  

 

Nem iparkodnak beszámolni munkájukról a Hargita megyei önkormányzati 
képviselők 
2020. augusztus 18. – maszol.ro 

Nem tartják fontosnak a Hargita megyei önkormányzatokban tevékenykedő képviselők, hogy 

a törvénynek megfelelően legalább évente beszámoljanak tevékenységükről a választóiknak, 

akiktől hamarosan újra szavazatokat kérnek.  

 

Magyar állami díjak erdélyieknek 
2020. augusztus 19. – Krónika 

A március 15. alkalmából idén elmaradt és az augusztus 20. apropóján odaítélt magyar állami 

kitüntetéseket adták át Budapesten. Elismerést kaptak erdélyi alkotók is: Bogdán Zsolt 

kolozsvári színművész, Józsa János korondi fazekasmester és Tóth-Páll Miklós 

szatmárnémeti színész, rendező.   

 

Nem tudni, mit gondol a SRI Iohannis Erdély „kiárusításáról” tett kijelentéséről 
2020. augusztus 19. – Krónika 

Egyhamar nem fogja megtudni a hazai nyilvánosság, megalapozottnak tartotta-e a román 

hírszerzés Klaus Iohannisnak az Erdély feltételezett kiárusításáról hónapokkal ezelőtt tett 

kijelentését. Csoma Botond, a parlament titkosszolgálatokat felügyelő bizottságának tagja 

szerint az ügyben készült jelentések közül még a nem titkosított változat tartalmáról sem 

beszélhet. 

 

Egy éve dolgozik európai parlamenti képviselőként Vincze Loránt 
2020. augusztus 19. – Krónika 

Kevéssel több mint egy éve vette át mandátumát Vincze Loránt, az RMDSZ európai 

parlamenti képviselője, aki az őshonos nemzeti közösségek védelmében indult Minority Safe 

Pack polgári kezdeményezés mellett a nemzeti régiókért indult aláírásgyűjtésben is szerepet 

vállalt, és fontosnak tartja ezek sikerét. Az elmúlt egy év történéseiről, az új uniós 

költségvetésről, támogatási lehetőségekről beszélgettek. 

 

Becsület és restitúció 
2020. augusztus 19. – Sólyom István – Mandiner 

Évtizedes pereskedéssel jutott el odáig a marosvécsi Kemény család, hogy visszanyerjen egy 

erdőbirtokot. Nagy Kemény Gézával beszélgetett a Mandiner családról, becsületről, 
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https://www.maszol.ro/index.php/belfold/130871-nem-iparkodnak-beszamolni-munkajukrol-a-hargita-megyei-onkormanyzati-kepvisel-k
https://www.maszol.ro/index.php/belfold/130871-nem-iparkodnak-beszamolni-munkajukrol-a-hargita-megyei-onkormanyzati-kepvisel-k
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kitartásról, a névvel járó kötelességről és a román állam végeláthatatlan játszmázásairól. 

„Háromezer hektárt kellene még visszakapnunk, amelyet több mint tíz éve végérvényesen a 

javunkra ítélt a bíróság, de azóta sem helyezték birtokba a területeket. Minden pert 

megnyertünk, ezeket támadta meg a Maros megyei prefektúra. Ennek az egyik perújítását 

nyertük most meg. Nem is az ötvenhét hektár erdőt sajnáltam volna, hanem azt, hogy a 

román állam bemocskolja nagyapám nevét” – magyarázza Nagy Kemény Géza, báró Kemény 

János író unokája, a kastély örököse és fenntartója. „Idén nyáron kilencven százalékban 

román, Kárpátokon túli látogatóink voltak, akik nem értik, hogy ez az ország miért tekinti 

ellenségnek a magyarokat.” – meséli az író. 

(A teljes cikk megtalálható a Mandiner 2020. augusztus 19-i számában.) 

 

A felvidéki szőlészet és borászat gondjairól és a lehetséges megoldásokról 
2020. augusztus 18. – Felvidék Ma, Ma7.sk 

A Magyar Közösség Pártja augusztus 17-én Párkányban a Csemadok házban tartott 

sajtótájékoztatót a hazai szőlészet és borászat aktuális helyzetéről, gondjairól illetve a 

lehetséges megoldásokról. A sajtótájékoztatón részt vett Farkas Iván, az MKP szakmai 

alelnöke, Becse József, szőlész-borász, a szőlészek országos érdekvédelmi szervezetének 

alapító tagja, Bolya Szabolcs az MKP érsekújvári járási elnöke, megyei képviselő valamint 

borászok, szőlészek a térségből. Bolya Szabolcs megnyitója után ismertette a sajtótájékoztató 

témáját, azaz a hazai bortermelés, szőlőtermesztés gondjait, mindazokat a problémákat, 

amelyek a déli országrészt érintik. 

 

Bukovszky: Javaslataink alapján módosítják az oktatási törvényt 
2020. augusztus 18. – bumm.sk 

Az elmúlt napokban minisztériumokkal és szervezetekkel egyeztetett Bukovszky László 

kisebbségi kormánybiztos. A tárgyalások témái közt szerepelt a nemzeti kisebbségek kultúrája 

osztályának megszűnése, az oktatási törvény módosítása és a megyék, önkormányzatok 

kétnyelvűsítésének elősegítése. Többnyire eredményes tárgyalásokon és egyeztetéseken vett 

részt az elmúlt időszakban Bukovszky László. A kisebbségi kormánybiztost múlt héten 

Natália Milanová kulturális miniszter asszonyhoz kapott meghívást, ahol értelemszerűen a 

nemzeti kisebbségek kulturális osztályának megszűnése került terítékre. 

 

A Most-Híd által szabadjára engedett szellem most Székelyudvarhelyen kísért 
2020. augusztus 18. – Felvidék Ma 

A vegyespárti politika 2007 óta nem ismeretlen fogalom a Felvidéken, a sokak által idealizált 

Székelyföldön viszont ezidáig nem ütötte fel a fejét a jelenség. A Magyar Nemzet 

magyarországi napilap tájékoztatott róla először, hogy Gálfi Árpád székelyudvarhelyi 

polgármester román párt színeiben indul az újabb mandátumért. Ezzel kapcsolatban 

érdeklődött a Felvidék Ma hírportál a Székely Anyafővárosban a regnáló polgármester 

korábbi pártjánál, hogy mik lehetnek ennek az okai. 
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https://felvidek.ma/2020/08/a-felvideki-szoleszet-es-boraszat-gondjairol-es-a-lehetseges-megoldasokrol/
https://www.bumm.sk/belfold/2020/08/18/bukovszky-javaslataink-alapjan-modositjak-az-oktatasi-torvenyt
https://felvidek.ma/2020/08/a-most-hid-altal-szabadjara-engedett-szellem-most-szekelyudverhelyen-kisert/
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Bugár új vegyespárttal fenyeget. Az MKP választói jó, ha résen lesznek, 
különben nem lesz kire szavazniuk 
2020. augusztus 18. – Körkép 

Már létezik az a memorandum, melyet Komáromban írnak alá augusztus 20-án az MKP, a 

Most-Híd és az Összefogás elnökei. A szöveg tervezetét Solymos László terjesztette elő, és a 

három párt legutóbbi, közös egyeztetésén át is tekintették az MKP székházában. A választók 

által politikai nyugdíjba küldött, de Solymos László tanácsadójaként továbbra is aktív Bugár 

Béla minapi nyilatkozatával a Most-Híd elképzeléseiről is fellibbentette a fátylat a közös 

magyar pártra vonatkozóan. Eszerint Bugárék egy új vegyespárt létrehozásában 

gondolkodnak, ahol a most-hidas eszme platformként működne tovább. Ezzel biztosítva a 

vegyespártiság túlélését. Berényi József ellenben úgy látja, hogy a Most-Hídban már alig 

vannak szlovákok, így az új, közös projektnek regionális magyar pártnak kell lennie. 

 

Pénteken alakul meg az új szabadkai városi képviselő-testület 
2020. augusztus 18. – Vajdaság MA, Pannon RTV 

Péntekre hívta össze az új szabadkai városi képviselő-testület alakuló ülését Bunford Tivadar, 

az előző összetételű testület még hivatalban lévő elnöke. A 67 képviselő a városháza 

dísztermében leteszi az esküt, majd hitelesítik a mandátumukat, illetve megválasztják a 

képviselő-testület új elnökét és titkárát. A június 21-én megtartott választásokon a Szerb 

Haladó Párt a 67-ből 31 mandátumot szerzett meg, tehát nem lesz egyedül többsége, koalíciót 

kell létrehozni. 

 

Mindennapi kenyerünk kiállítás Magyarkanizsán 
2020. augusztus 18. – Pannon RTV 

A közelgő Szent István napjához kapcsolódva, Mindennapi kenyerünk címmel új, szemléltető 

kiállítás nyílt a magyarkanizsai Dobó Tihamér Képtárban, amely az egykor az aratásnál és a 

kenyérsütésél használt eszközökből és fotókból állt össze. A kiállítás anyaga, vagyis a fotók és 

a tárgyak mintegy 20 községbeli polgár segítségével gyűlt össze és ezáltal szemlélteti, hogyan 

arattak egykor és hogyan is készült a kenyér. 

 

Elmarad az újvidéki mezőgazdasági kiállítás, a virtuális térbe helyezik át 
2020. augusztus 18. – Pannon RTV 

Elmarad az idei Újvidéki Nemzetközi Mezőgazdasági Kiállítás. A koronavírus-járvány 

terjedése miatt korábban szeptemberre halasztották, végül lefújták. A 87. mezőgazdasági 

kiállítást a hagyományos formájában 2021. május 15-e és 21-e között tervezik megtartani. A 

szervezők azonban nem ülnek karba tett kézzel. Ahogyan Európa legjelentősebb 

mezőgazdasági kiállításai esetében, ők is az esemény virtuális megszervezésén ügyködnek. 
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https://korkep.sk/cikkek/velemeny/2020/08/18/bugar-uj-vegyesparttal-fenyeget-az-mkp-valasztoi-jo-ha-resen-lesznek-kulonben-nem-lesz-kire-szavazniuk/
https://korkep.sk/cikkek/velemeny/2020/08/18/bugar-uj-vegyesparttal-fenyeget-az-mkp-valasztoi-jo-ha-resen-lesznek-kulonben-nem-lesz-kire-szavazniuk/
https://www.vajma.info/cikk/vajdasag/25502/Penteken-alakul-meg-az-uj-szabadkai-varosi-kepviselo-testulet.html
https://www.vajma.info/cikk/vajdasag/25501/Mindennapi-kenyerunk-kiallitas-Magyarkanizsan.html
https://pannonrtv.com/rovatok/gazdasag/elmarad-az-ujvideki-mezogazdasagi-kiallitas-virtualis-terbe-helyezik
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A KMKSZ levele Semjén Zsolt, Magyarország miniszterelnök-helyetteséhez 
2020. augusztus 18. – karpat.in.ua, Kárpátalja 

A Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség (KMKSZ) levélben fordult dr. Semjén Zsolt 

Magyarország miniszterelnök-helyettes úrhoz az anyaország oktatási intézményeiben tanuló 

és kollégiumban lakó diákok kárpátaljai haza- és visszautazása kapcsán – a járvány miatt – 

kialakult helyzet megoldása érdekében. 

 

Folytatódnak a Kölcsey Nyári Pedagógusakadémia kihelyezett képzései a 
bázisiskolákban 
2020. augusztus 18. – karpatalja.ma, Kárpátalja 

A KMPSZ évente megrendezett Kölcsey Nyári Pedagógusakadémiájánakidei továbbképzései a 

CoVid–19 miatt kialakult helyzetben egységes órarenddel, régiónkénti bontásban, kihelyezett 

képzési formában történnek. Célja, a pedagógusok számára segítséget nyújtani abban, hogy 

bővebb gyakorlati ismeretekre tegyenek szert a táv- és digitális oktatást segítő platformokkal 

kapcsolatban, továbbá azokat hatékonyan használják a távoktatás, vagy akár az általános, 

oktatói-nevelői és adminisztratív munka során. 

 

Elindult a „GENIUS” Jótékonysági Alapítvány Bereg -vidéki népzenei és néptánc 
szakköre 
2020. augusztus 18. – karpat.in.ua 

Bereg – vidéki népzenei és néptánc szakkör indult a „Genius” Jótékonysági Alapítvány 

szervezésében a II. RF Kárpátaljai Magyar Főiskolán. Mivel idén a járványhelyzet miatt a 

bentlakásos táborok nem engedélyezettek, ezért a szervezők az öt napos rendezvényt szakkör 

formájában valósították meg. A programra a népzene és néptánc iránt érdeklődő 9-16 éves 

kor közötti fiatalok jelentkezhettek egy online jelentkezési adatlap kitöltésével. 
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https://karpataljalap.net/2020/08/18/kmksz-levele-semjen-zsolt-magyarorszag-miniszterelnok-helyettesehez
http://www.karpatalja.ma/karpatalja/oktatas/folytatodnak-a-kolcsey-nyari-pedagogusakademia-kihelyezett-kepzesei-a-bazisiskolakban/
http://www.karpatalja.ma/karpatalja/oktatas/folytatodnak-a-kolcsey-nyari-pedagogusakademia-kihelyezett-kepzesei-a-bazisiskolakban/
http://life.karpat.in.ua/?p=25857&lang=hu
http://life.karpat.in.ua/?p=25857&lang=hu
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Elektronikus sajtó 

 

Határok nélkül 

2020. augusztus 18. – Kossuth Rádió 

 

Ma jár le a jelöltállítás határideje a szeptember 27-i romániai helyhatósági választásokra. A 

Romániai Magyar Demokrata Szövetség Maros megyében Péter Ferencet,  a  megye jelenlegi 

tanácselnökét indítja a választásokon, és - Soós Zoltán független polgármesterjelölt 

támogatása mellett – szakmailag jól felkészült tanácsos jelölteket indít az marosvásárhelyi 

önkormányzati testületbe. 

 

Temesváron és Temes megyében az RMDSZ hétfőn nyújtotta be a jelöltlistákat, de van még 

néhány település a megyében, ahol ez eddig nem sikerült. Marossy Zoltánt, a Szövetség 

megyei szervezetének elnökét kérdeztük. 

 

Az Erdélyi Magyar Néppárt vezetősége leadta a jelölt-listáját és a támogatói aláírásokat a 

nagyváradi önkormányzatnál. Csomortányi István elnök elmondta, általános erdélyi 

probléma a választói passzivitás, ezen szeretnének javítani, ezért az elkövetkező időszakban 

egy mozgósító kampányt folytatnak.   

 

Több  polgármesterjelöltje is van  Gyergyószentmiklósnak. A székelyföldi, 18 ezres lakosú, 

zömében magyarok lakta kisvárosban a magyar pártok mellett román pártok is indítanak 

magyar ajkú jelöltek a szeptember 27-i helyhatósági választásokon. Ma jár le a jelöltállítás 

határideje a szeptember 27-i romániai helyhatósági választásokra. Az elmúlt percekben a 

magyar pártok és jelöltjeik választási esélyeiről hallottak összeállítást. 

 

A magyar kormány egymilliárd forinttal támogatja a több mint 800 éves aracsi 

pusztatemplom restaurálását és környékének rendezését a vajdasági Bánátban. A 13. századi 

templomrom Vajdaság legrégebbi építészeti emléke, amely az utóbbi évtizedekben  a 

délvidéki magyarság jelképévé vált.  

 

Kárpátalján a szalókai óvoda is részesült a KMKSZ egészségügyi egységcsomagjából, így 

hétfőn minden szabályt betartva fogadhatták ismét a gyermekeket. Az Ungvári járásban 

összesen 13 óvoda kapott többek között lázmérőt, fertőtlenítő szereket, maszkokat, mert az 

érvényben lévő egészségügyi előírások szerint, csak ezek birtokában nyithatnak ki az óvodák. 

https://mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth/?date=2020-08-18_18-02-00&enddate=2020-08-18_18-40-00&ch=mr1
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A KMKSZ minden óvodának adott egészségügyi csomagot, amelyik segítséget kért -  mondja 

Bátori József, a Megyei Tanács KMKSZ-frakciójának képviselője.  

 

 

Nagybecskereken indult be elsőként a diákok utaztatása az iskolába, azért, hogy a magyar 

ajkú kisdiákok anyanyelvükön tanulhassanak. Később ez a kezdeményezés Vajdaság több 

településére is kiterjedt az anyaország és a Magyar Nemzeti Tanács támogatásával. Arra 

kerestük a választ, hogyan készül a Nagybecskereki Diáksegélyező Egyesület az új tanévre.  

 

A második világháborúban, az Úz völgyében tanúsított helytállásáért a Magyar Érdemrend 

Lovagkeresztjével tüntették ki március 15-én Kovács Aladár felsősófalvi veterán honvédet, aki 

a járványügyi helyzet miatt nem vehette  át tavasszal az elismerést, így Farkas Balázs első 

beosztott konzul most adta át a felsősófalvi református templom kertjében.    

 

 

 

 


