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Nyomtatott és online sajtó 
 

 

Orbán: a magyarok a túlélés bajnokaiként állnak az európai történelem 

színpadán 
2020. augusztus 20. – MTI, Magyar Nemzet, Origo, Mandiner, Demokrata, karpatalja.ma 

A miniszterelnök kiemelte, hogy a trianoni diktátum 100. évfordulóján végzett számvetés arra 

vezetett, hogy kihirdessük „a trianoni száz év magyar magány” korszakának lezárását. Száz 

évvel a világháborús vereség és a trianoni diktátum után „a túlélés bajnokaiként állunk az 

európai történelem színpadán”, nincs a világon egyetlen nemzet sem, amely kibírt volna ilyen 

száz évet – mondta Orbán Viktor miniszterelnök az Összetartozás emlékhelyének átadásán, 

csütörtökön Budapesten. A Kossuth térnél létesített emlékhelynél a kormányfő hangsúlyozta: 

a trianoni diktátum 100. évfordulóján végzett számvetés arra vezetett, hogy kihirdessük „a 

trianoni száz év magyar magány” korszakának lezárását. Csehszlovákia, Jugoszlávia és a 

Szovjetunió szétesése után a magyar a Kárpát-medence legnépesebb és legnagyobb 

gazdasággal rendelkező országa, és ebből kötelességek fakadnak, amelyek elől nem bújhatunk 

el – közölte. 

 

Potápi: csak az önállóságukat és szabadságukat megőrizni képes nemzetek 

maradnak meg 
2020. augusztus 20. – MTI, Magyar Nemzet, hirado.hu, Mandiner, Magyar Szó, OrientPress, 

Hír Tv, Felvidék Ma, Ma7.sk, Körkép 

Csak azok a nemzetek maradnak meg, állnak ellen a történelem viharainak, amelyek képesek 

önállóságukat és szabadságukat megőrizni – jelentette ki Potápi Árpád János, a 

Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára a felvidéki Révkomáromban, ahol 

beszédet mondott a nemzeti ünnep alkalmából tartott rendezvényen. A révkomáromi Szent 

István-szobornál tartott ünnepségen, amelyen több százan vettek részt, a nemzetpolitikai 

államtitkár a szabadság és az önállóság mellett a megmaradáshoz vezető egység és az 

összefogás fontosságát hangsúlyozta, rámutatva: az előbbi kettő nem létezhet az utóbbi kettő 

nélkül. A történelem bebizonyította, hogy a Szent István-i ország szétdarabolása sem tudta 

romba dönteni a nagy uralkodó művét, mert soha nem az egységes terület, nem az utak és a 

folyók tartották egyben Magyarországot, hanem a magyarok szívének hite, a szabadság iránti 

vágya – közölte. 

 

Lezárult a veszteségekkel teli időszak 
2020. augusztus 20. – Kabók Erika – Magyar Szó 

Három fontos esemény évfordulója van ebben az évben. A trianoni békediktátum aláírásának 

100. évfordulója, a nemzetpolitika új korszakának 10 éves jubileuma, valamint a nemzeti 
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https://mandiner.hu/cikk/20200820_orban_a_magyarok_a_tuleles_bajnokaikent_allnak_az_europai_tortenelem_szinpadan
https://mandiner.hu/cikk/20200820_orban_a_magyarok_a_tuleles_bajnokaikent_allnak_az_europai_tortenelem_szinpadan
https://magyarnemzet.hu/belfold/csak-az-onallosagukat-megorizni-kepes-nemzetek-maradnak-meg-8549763/
https://magyarnemzet.hu/belfold/csak-az-onallosagukat-megorizni-kepes-nemzetek-maradnak-meg-8549763/
https://www.magyarszo.rs/hu/4381/kulfold_magyarsag/224942/Lez%C3%A1rult-a-vesztes%C3%A9gekkel-teli-id%C5%91szak.htm
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összetartozás napja kihirdetésének a 10. évfordulója. Valamennyi a nemzet egységének 

szolgálatában áll, még a trianoni tragédia is, amelyre ugyan emlékezni kell, hiszen örökös seb 

marad, belenyugodni Trianonba árulást jelent, de az elmúlt száz esztendő alatt kiderült, az 

elcsatolt területeken élő magyarság életképes: fennmaradt, magyarságát megőrizte, 

gazdagítva ezzel az egyetemes magyarságot és azt a kincset, amelyet magyar kultúrának 

nevezünk. A három évforduló kapcsán Potápi Árpád Jánossal, a Miniszterelnökség 

nemzetpolitikáért felelős államtitkárával beszélgetett a Magyar Szó újságírója 

 

Szilágyi: a magyarság életereje új lendületet vett 
2020. augusztus 20. – MTI, Magyar Nemzet, Mandiner, hirado.hu, Új Szó 

A magyarság bizonyságot tett arról, hogy életerős nemzet, és ez az életerő az elmúlt 

évtizedben új lendületet vett – jelentette ki Szilágyi Péter, a Miniszterelnökség 

nemzetpolitikáért felelős miniszteri biztosa a felvidéki Dunaszerdahelyen csütörtökön, a 

nemzeti ünnepen. A politikus rámutatott: Szent István nem csupán egy ország alapjait rakta 

le, hanem annak a politikai közösségnek a magját is, amelyből a magyar nemzet a történelem 

viharai között kifejlődött és eggyé kovácsolódott. Hozzátette: a magyarság és életereje 

megmaradt, mert a nemzet megingathatatlan alapokon áll, de ez nem jelenti azt, hogy a mai 

nemzedékeknek ne lenne teendője. A megmaradás egyéni és közösségi teljesítmények 

eredménye. A magyarság az elmúlt évtizedben bizonyságot tett életerejéről, közös erővel 

sikerült fenntarthatóvá tenni és megújítani a magyar intézményrendszert, megerősíteni a 

magyar közösségeket – közölte a miniszteri biztos. 

 

A három magyar párt közös nyilatkozatot írt alá ma Komáromban 
2020. augusztus 20. – MTI, Ma7.sk, bumm.sk, Felvidék Ma, Körkép 

Együttműködési szándéknyilatkozatot írt alá az MKP, a Híd és az Összefogás elnöke 

augusztus 20-án, Komáromban. Forró szerint az egység megteremtésében az MKP-nak lesz a 

legnagyobb felelőssége, Sólymos úgy látja, az egység nem jelentheti a sokszínűség elvesztését, 

Mózes pedig azt mondja, mindez piszkosul nehéz lesz. Akár hosszú évtizedekre is 

meghatározhatja a felvidéki magyar politika és közélet alakulását az az együttműködési 

szándéknyilatkozat, amelyet Forró Krisztián, az MKP elnöke, Sólymos László, a Híd elnöke és 

Mózes Szabolcs, az Összefogás mozgalom vezetője írt alá augusztus 20-án, Komáromban a 

Tiszti pavilon dísztermében. 

 
Járvány, eső: visszafogottabban ünnepel idén a kolozsvári magyarság 
2020. augusztus 19. – Krónika 

Számos akadályozó tényező és körülmény közepette vette kezdetét szerdán a Kolozsvári 

Magyar Napok (KMN) 11. kiadása. A járvány miatt idén háromnaposra csökkentett 

rendezvény első napját az óvintézkedések mellett az eső is „bojkottálta”. 
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https://magyarnemzet.hu/belfold/szilagyi-peter-a-magyarsag-eletereje-uj-lenduletet-vett-8549733/
https://ma7.sk/aktualis/egyseg-piszkosul-nehez-lesz-egyuttmukodesi-szandeknyilatkozatot-irtak-ala-a-felvideki
https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/visszafogottabban-unnepel-iden-a-kolozsvari-magyarsag
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Magyar állami kitüntetések augusztus 20. alkalmából erdélyi alkotóknak 
2020. augusztus 19. – Krónika 

A magyarság az elmúlt 1100 évben a mostaninál sokkal súlyosabb kríziseket élt át, de 

mindegyikből győztesen került ki – hangsúlyozta a március 15. alkalmából idén elmaradt és 

az augusztus 20. apropóján odaítélt állami kitüntetések keddi ünnepélyes átadásán 

Budapesten az emberi erőforrások minisztere. A magyar művészet értékeinek gyarapítása 

érdekében végzett munkájáért több erdélyi alkotót is díjaztak: Magyarország Kiváló Művésze 

díjban részesült Bogdán Zsolt Jászai Mari-díjas színművész, érdemes művész, a Kolozsvári 

Állami Magyar Színház művésze, aki személyesen nem vehette át az elismerést. A 

népművészet területén nyújtott hosszabb időszak alatt kifejtett munkássága során 

kiemelkedő tevékenysége elismeréseként Népművészet Mestere díjban részesül Józsa János 

korondi fazekasmester, aki személyesen szintén nem vehette át az elismerést. A Magyar 

Érdemrend lovagkereszt polgári tagozat kitüntetésben részesült Tóth-Páll Miklós 

szatmárnémeti színész és rendező, az Ady Endre Társaság alapítója és elnöke, a Harag György 

Társulat örökös tagja. 

 

Kolozsvár kiváltságai és az általuk nyert pozíció 
2020. augusztus 19. – Krónika 

Új alapokra helyezte Kolozsvár történelmét 1316. augusztus 19., lendületet adott a település 

fejlődésének és Erdély első városává emelte, ezt a pozícióját pedig azóta is képes megtartani – 

hívta fel a figyelmet Lupescu Radu történész a Kolozsvár kiválóságairól tartott előadásán. Az 

idei Kolozsvári Magyar Napok (KMN) tegnapi nyitónapján, a Romkertben tartott eseményen 

az előadó emlékeztetett: ennek négy évvel ezelőtt volt a 700. évfordulója, de Kolozsvár nem 

úgy ünnepelt, ahogy az európai nagyvárosok szoktak, csupán egy visszafogott kiállítással és 

tudományos konferenciával emlékeztek a kiemelkedő jelentőségű napra. 

 

„Igazi kulturális revelációnak” számító tárlategyüttes a kolozsvári Bánffy-

palotában 

2020. augusztus 19. – Krónika 

Három rangos képzőművészeti tárlatot nyitottak meg egyszerre a Kolozsvári Magyar Napok 

keretében a Művészeti Múzeumnak otthont adó Bánffy-palota udvarán szerdán délután. A 

tárlatok az intézmény belső termeiben tekinthetőek meg szeptember 6-áig. 

 

A második bécsi döntés következtében, magyarok által legyilkoltaknak állítana 

emléknapot egy PNL-s képviselő  
2020. augusztus 19. – transindex.ro 

Daniel Gheorghe, aki civilben történész, de amúgy a PNL Ilfov megyei parlamenti képviselője, 

iktatott egy törvénytervezetet a parlamentben, amelynek elfogadása esetén augusztus 30-át a 

Román Nemzet Mártírjainak Emléknapává fogják nyilvánítani, annak apropóján, hogy 1940-

ben ezen a napon írták alá a második bécsi döntést, amely értelmében - és a PNL-s politikus 
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https://kronikaonline.ro/kultura/magyar-allami-kituntetesek-augusztus-20-alkalmabol-erdelyi-alkotoknak
https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/kolozsvar-kivaltsagai-es-az-altaluk-nyert-pozicio
https://kronikaonline.ro/kultura/bigazi-kulturalis-revelacionakr-szamito-tarlategyuttes-a-kolozsvari-banffy-palotaban
https://kronikaonline.ro/kultura/bigazi-kulturalis-revelacionakr-szamito-tarlategyuttes-a-kolozsvari-banffy-palotaban
https://itthon.transindex.ro/?hir=61041
https://itthon.transindex.ro/?hir=61041
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olvasatában - „Észak-Nyugat Romániát megszállta a fasiszta Magyarország”. A dokumentum 

szövege egyébként hosszasan ecseteli, hogy a „megszálló magyar csapatok” milyen sok 

kegyetlenséget követtek el a területen élő román, roma, szláv és zsidó lakosság ellen, ez pedig 

indokolja, hogy ez a nap a román nemzet mártírjainak emléknapja legyen. 

 

Miért mennek magyarok román pártokba politizálni?  
2020. augusztus 19. – transindex.ro 

Az idei önkormányzati választásokon különösen feltűnő lehet, hogy sok magyar ember indul 

„román színekben”. De mi motiválja azokat az erdélyi magyarokat, akik román pártokban 

vállalnak mandátumot, hogyan látják ők az RMDSZ és a két magyar "nemzeti" törpepárt 

politikáját? Mennyire, és miért kritikusok velük szemben?  

 

Helyhatósági választások: Háromszéken újráznának a jelenlegi önkormányzati 

vezetők 
2020. augusztus 19. – maszol.ro 

Kedden lezárult a jelöltállítás a szeptember 27-i önkormányzati választásokra. Induló 

sorozatunkban megmutatjuk, hogy kik küzdenek meg a magyarok lakta megyékben és a 

nagyobb városokban a megyei tanácselnöki posztért, illetve a polgármesteri tisztségért. 

Háromszéken a román pártok jelöltjei nem rúgnak labdába, így magyar-magyar verseny 

várható.  

 

Megszólalt Szász Jenő, bejelentkezett Bunta Levente – felpörögtek az 

események Székelyudvarhelyen  
2020. augusztus 19. – maszol.ro 

Kedden három olyan eseményt történt Székelyudvarhelyen, amely megbolygatta a helyi 

közéletet a szeptemberi helyhatósági választások előtt. Kettőnek Gálfi Árpád polgármester és 

csapata örül a legkevésbé, a harmadiknak pedig gyaníthatóan az RMDSZ udvarhelyi 

tanácsosjelölt-csapata.  

 

Megszépülhet Nagyenyeden a patinás Bethlen utca  
2020. augusztus 19. – maszol.ro 

Hosszú évek várakozása után megújulhat Nagyenyed központjának egykoron egyik legszebb 

utcája, amelynek az egyik végén található a Bethlen Gábor Kollégium, a másikon pedig a 

központi sétatér. A hírt Lőrincz Helga, Nagyenyed alpolgármestere osztotta meg Facebook-

oldalán, ahol kifejtette, hogy már a kommunizmus utolsó 25 évében elkezdődött az utcában 

található hét, egykor az Erdélyi Református Egyházkerület tulajdonában lévő műemlék 

jellegű épület enyészete.  
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https://itthon.transindex.ro/?cikk=28557&miert_mennek_magyarok_roman_partokba_politizalni?
https://www.maszol.ro/index.php/belfold/130935-helyhatosagi-valasztasok-haromszeken-ujraznanak-a-jelenlegi-onkormanyzati-vezet-k
https://www.maszol.ro/index.php/belfold/130935-helyhatosagi-valasztasok-haromszeken-ujraznanak-a-jelenlegi-onkormanyzati-vezet-k
https://www.maszol.ro/index.php/belfold/130904-megszolalt-szasz-jen-bejelentkezett-bunta-levente-felporogtek-az-esemenyek-szekelyudvarhelyen
https://www.maszol.ro/index.php/belfold/130904-megszolalt-szasz-jen-bejelentkezett-bunta-levente-felporogtek-az-esemenyek-szekelyudvarhelyen
https://www.maszol.ro/index.php/tarsadalom/130929-megszepulhet-nagyenyeden-a-patinas-bethlen-utca
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Elmarad az augusztus 20-i nyilvános Szent László téri ünnepség Váradon 
2020. augusztus 19. – Bihari Napló 

Az Érmelléki Gazdák Egyesülete, az Erdélyi Magyar Néppárt nagyváradi szervezete, a Szent 

László Egyesület és a Magyar Polgári Egyesület a járványügyi helyzetre való tekintettel azt a 

felelősségteljes döntést hozta, hogy nem tartják meg nyilvános keretek között az immár 

hagyományossá vált augusztus 20-i újkenyér-megszentelést, -áldást a Szent László téren, 

mivel a nyilvántartott hivatalos statisztikai adatok szerint jelentősen megnőtt a koronavírus-

fertőzött betegek száma a megyében, ezzel együtt pedig a fertőzés veszélye is. 

 

Iktatta megyei jelöltlistáját is az Erdélyi Magyar Néppárt 
2020. augusztus 19. – Bihari Napló 

A nagyváradi polgármester-, illetve tanácsosjelölti lista és a támogatói szavazatok után az 

Erdélyi Magyar Néppárt (EMNP) a megyei tanácsosjelölti listáját is benyújtotta tegnap 

délelőtt a választási bizottságnál. 

 

Sikeres volt az RMDSZ közbenjárása: használhatók az Érmellék határátkelői 
2020. augusztus 19. – Bihari Napló 

Az RMDSZ többszöri közbenjárását siker koronázta, mindenki által használható az Érmellék 

összes határátkelője, áll abban a közleményben, amelyet a Bihar megyei RMDSZ sajtóirodája 

juttatott el a Bihari Napló szerkesztőségébe. Az erre vonatkozó döntés megjelent a Hivatalos 

Közlönyben, és Székelyhíd határátkelőjénél immár nemcsak az ingázók mehetnek át. Ez 

nagyon hasznos és fontos előrelépés, ugyanis a Székelyhíd–Létavértes átkelő korlátozás 

nélküli használatával már nem kell hosszú kerülőutakat igénybe venniük azoknak, akik a 

határ túloldalára akarnak utazni, nem beszélve a jelentős időveszteségről. 

 

Cseke Attila: Cél kell legyen a roma közösség felzárkóztatása! 
2020. augusztus 19. – Bihari Napló 

Az RMDSZ felzárkóztató programjának egyik fontos eleme, hogy külön foglalkozzon a roma 

gyermekek és tanulók nevelésével. A cél: azonos esélyeket teremteni a számukra arra, hogy 

olyan felnőttekké váljanak, akik munkával megkeresve a mindennapi kenyeret, hozzánk 

hasonlóan élhessék az életüket városunkban. A program két fő területre fókuszál: az 

egészségügyre és az oktatásra. 

 

A Magyarok kenyeréhez gyűjtik a búzát Udvarhelyszéken 
2020. augusztus 19. – szekelyhon.ro 

Több helyszínen gyűjt búzát a Romániai Magyar Gazdák Egyesülete (RMGE) 

Udvarhelyszéken, a Magyarok kenyere – 15 millió búzaszem program részeként. A 

felajánlásokat értékesítik, az ebből befolyó összeget pedig jótékony célra használják fel. 
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https://www.erdon.ro/kozelet/helyi-kozelet/elmarad-az-augusztus-20-i-nyilvanos-szent-laszlo-teri-unnepseg-varadon-3106466/
https://www.erdon.ro/kozelet/helyi-kozelet/iktatta-megyei-jeloltlistajat-is-az-erdelyi-magyar-neppart-3106547/
https://www.erdon.ro/kozelet/helyi-kozelet/sikeres-volt-az-rmdsz-kozbenjarasa-hasznalhatok-az-ermellek-hataratkeloi-3106589/
https://www.erdon.ro/kozelet/helyi-kozelet/cseke-attila-cel-kell-legyen-a-roma-kozosseg-felzarkoztatasa-3107645/
https://szekelyhon.ro/aktualis/a-magyarok-kenyerehez-gyujtik-a-buzat-udvarhelyszeken
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Hatan indulnak a polgármesteri székért Csíkszeredában 

2020. augusztus 19. – szekelyhon.ro, Erdély Ma 

Hatan szállnak versenybe Csíkszereda polgármesteri tisztségéért. Polgármesterjelöltet indít 

az RMDSZ, a Nemzeti Liberális Párt, a Szociáldemokrata Párt, az USR–PLUS, az Erdélyi 

Magyar Szövetség és a Népi Mozgalom Pártja. Az RMDSZ jelöltje Korodi Attila, az Erdélyi 

Magyar Szövetség Tőke Ervint indítja. A nemzeti-liberálisok (PNL) jelöltje Marius Țepeluș, a 

szociáldemokratáké (PSD) Mircea Matei, és először nevesített polgármesterjelöltet 

Csíkszeredában a Népi Mozgalom Pártja (PMP) Ștefan-Sorin Butnaru, valamint az USR–

PLUS pártszövetség Nicolae Toșa személyében. Valamennyi jelölést egyhangúlag elfogadta a 

választási kerület tagsága. 

 

POL: rossz időkre kell felkészíteni Gyergyószentmiklóst 
2020. augusztus 19. – szekelyhon.ro 

Tizenöt fős képviselőjelölti listával és Bajkó László személyében polgármesterjelölttel indul a 

gyergyószentmiklósi önkormányzati választásokon a Szabad Emberek Pártja (Partidul 

Oamenilor Liberi – POL) – jelentették be szerdai sajtótájékoztatójukon az érintettek. „Úgy 

kell jövőt építeni, hogy felkészüljünk az esetleges problémákra. Pénztelenség miatt komoly 

problémák várhatók” – vetített sötét jövőképet Bajkó, akinek meggyőződése szerint az E-Star 

és a város közötti jogi vita Damoklész kardjaként lebeg a város felett, és rövid időn belül 

komoly anyagi terhet ró majd Gyergyószentmiklósra. 

 

Kriterion: az erdélyi magyarok számára a könyvet jelentő márkanév 
2020. augusztus 20. – Krónika 

A Kriterion Könyvkiadó múltjáról szóló kötetet mutatták be szerdán, a Kolozsvári Magyar 

Napok első napján. Az Egy nemzetiségi könyvkiadó a diktatúra évtizedeiben (1969–1989) 

című interjúkötetről stúdióbeszélgetést közvetítettek a magyar napok honlapján elérhető 

KMN Tv-n. A beszélgetésen Dávid Gyula, a kiadó egykori és H. Szabó Gyula jelenlegi igazgató 

is részt vett. 

 

Reagált a Puck Bábszínház magyar tagozatvezetőjének kijelentéseire a KOMAB  
2020. augusztus 20. – transindex.ro 

Reagált a Puck Bábszínház magyar tagozatvezetőjének kijelentéseire a KOMAB 2020. 

augusztus 20. 12:57, utolsó frissítés: 12:57 AKolozsvári Magyar Bábszínház (KOMAB) 

kezdeményező csoportja Varga Ibolyának, a Puck Bábszínház jelenlegi magyar 

tagozatvezetőjének Transindexen is megjelent, illetve elhangzott és szerintük megalapozatlan 

vádjai okán szükségesnek találja tisztázni, hogy: Az Apropó Egyesület a Bethlen Gábor 

Alapkezelőhöz a saját nevében pályázott, azzal a megjelölt céllal, hogy a hátrányos 

megkülönböztetést elszenvedő magyar társulat munkáját elősegítse és kompenzálja a 

méltatlan helyzet okozta hátrányokat. Az egyesület a pályázatban nem hivatkozott semmiféle 

felhatalmazásra a Puck Bábszínház részéről, sem létező partnerségre. A BGA által kiállított 

támogatói okiratban az Apropó Egyesület szerepel kedvezményezettként. 
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https://szekelyhon.ro/aktualis/hatan-indulnak-a-polgarmesteri-szekert-csikszeredaban
https://szekelyhon.ro/aktualis/pol-rossz-idokre-kell-felkesziteni-gyergyoszentmiklost
https://kronikaonline.ro/kultura/kriterion-az-erdelyi-magyarok-szamara-a-konyvet-jelento-markanev
https://itthon.transindex.ro/?hir=61048
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Családbarát város építését ígéri Soós Zoltán  
2020. augusztus 20. – transindex.ro, maszol.ro, szekelyhon.ro 

Soós Zoltán független polgármesterjelölt ismét adatokkal támasztotta alá, hogy milyen 

szinten van a vásárhelyi oktatási rendszer. Egy idei felmérés alapján Marosvásárhely 

mindössze két iskolája került be az ország 100 első középiskolája közé. Az országos 

rangsorban Nagyvárad és Nagyszeben is Marosvásárhely előtt áll. A családbarát város terveit 

bemutató sajtótájékoztatón a polgármesterjelölt aláhúzta, hogy a felzárkózás és a fejlesztés 

kell legyen a cél.  

 

Varga Ibolya: a diszkrimináció súlyos vád, amit dokumentumokkal és tényekkel 

kívánok megcáfolni 
2020. augusztus 20. – transindex.ro 

Támogatja az önálló magyar állami bábszínház létrejöttét Varga Ibolya, a Puck Bábszínház 

magyar társulatának vezetője, ám az indokkal, miszerint a Puck Bábszínház magyar társulatát 

évtizedek óta hátrányos megkülönböztetés éri, nem ért egyet, ezért a petíciót ebben a 

formában nem írja alá - reagált a társulatvezető a Kolozsvári Magyar Bábszínház (KOMAB) 

kezdeményező csoportja nyilatkozatára. "A diszkrimináció súlyos vád, amit 

dokumentumokkal és tényekkel kívánok megcáfolni. Erre hivatalos sajtótájékoztatón kerül 

sor, melyet valószínű augusztus 25-én, kedden, déli 12 órakor tartunk a Bábszínház 

székhelyén. (A bábszínház a holnapi nap folyamán hivatalos meghívóban tájékoztatja majd a 

sajtót a tájékoztató pontos körülményeiről.)" - írta a Transindexnek elküldött válaszában 

Varga Ibolya. 

 

40 Hargita megyei településen indul az Erdélyi Magyar Szövetség  
2020. augusztus 20. – transindex.ro, Erdély Ma, szekelyhon.ro 

Mezei János, a Hargita Megyei Tanács elnökségére pályázó jelölt a csíkszeredai Szabadság 

téren mutatta be a szeptember 27-ei választásokra készülő tanácsosi csapatát. A Magyar 

Polgári Párt elnöke az államalapítás ünnepét felelevenítve úgy fogalmazott, nehéz időkben 

nehéz döntéseket kell meghoznunk, de az EMSZ csapata céltudatos és határozott. „Látjuk, 

hogy feldarabolva kevesebbek vagyunk” – indokolta Mezei János a Magyar Polgári Párt és az 

Erdélyi Magyar Néppárt alkotta közös listát. Mezei elmondta, az EMSZ Hargita megyében 40 

településen 24 polgármester- és 507 tanácsosjelölttel indul a szeptember 27-ei 

önkormányzati választásokon.  

 

Javaslatcsomaggal fordul a szaktárcához a magyar tanár- és diákszövetség 
2020. augusztus 20. – maszol.ro, Krónika 

A közelgő tanévkezdés kapcsán a koronavírus-járvány miatt megváltozott körülményekre 

vonatkozóan részletesen kidolgozott oktatásszervezési javaslatcsomagot tartalmazó 

beadvánnyal fordult az Oktatási és Kutatási Minisztérium vezetőségéhez a Romániai Magyar 
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https://itthon.transindex.ro/?hir=61050
https://itthon.transindex.ro/?hir=61055
https://itthon.transindex.ro/?hir=61055
https://itthon.transindex.ro/?hir=61056
https://www.maszol.ro/index.php/tarsadalom/130961-javaslatcsomaggal-fordul-a-szaktarcahoz-a-magyar-tanar-es-diakszovetseg
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Pedagógusok Szövetsége (RMPSZ) és a Romániai Magyar Középiskolások Szövetsége 

(MAKOSZ). A két szervezet elnöke – Burus-Siklódi Botond (RMPSZ) és Domokos Ferenc 

(MAKOSZ) – által ellenjegyzett közös dokumentumban olyan rövid- és középtávú közoktatás-

politikai irányvonalak és intézkedések meghozatalát javasolják, amelyek a 2020–2021-es 

tanév megkezdéséhez, az iskolák programjának járványügyi féltelek között történő hatékony 

megszervezéséhez, fenntartásához és működtetéséhez járulnának hozzá. A javaslatcsomag 

tartalmaz alkalmazható javaslatokat a kerettantervek óraszámait érintő csökkentési 

eljárásokhoz is.  

 

Csíkszék minden településén indul fiatal jelölt a helyhatósági választásokon 
2020. augusztus 20. – szekelyhon.ro 

Összesen több mint hetven 35 éven aluli fiatalt indít az RMDSZ ifjúsági szervezete, Csík 

Terület Ifjúsági Tanácsa (CSTIT) a szeptemberi helyhatósági választásokon polgármester-, 

alpolgármester- vagy önkormányzati képviselőjelöltként. A csíki térségben a jelöltek több 

mint 20 százaléka fiatal, ami országos szinten is kimagasló eredménynek számít. 

 

Cseke Attila: Esély-lak, egy program a sérült, fogyatékkal élő emberek számára 
2020. augusztus 20. – szekelyhon.ro 

Azon családok számára, ahol sérült gyerek, hozzátartozó van a háztartásban, az egyik 

legnagyobb probléma az, hogy egy ilyen élethelyzetben nincs szabad idő, nincs ahogy egy 

kicsit feltöltődni. Erre a nehézségre – amely Váradon is sokakat érint – készített egy 

javaslatcsomagot Cseke Attila polgármesterjelölt és csapata. A bemutatott 50 projekt 

következő tervezetében egy legalább három szolgáltatást nyújtó épületcsoportban tervezik 

egy Respiro-központ létrehozását, melyen keresztül segíthetik a családokat, megvalósítva egy 

felnőttek fejlesztésével foglalkozó rehabilitációs központot és egy védett műhelyt. 

 

Képviselőként a jövőbe tekintene Bunta 
2020. augusztus 20. – szekelyhon.ro 

Bunta Levente volt székelyudvarhelyi polgármester úgy döntött, hogy független 

önkormányzati képviselőként megméretkezik a székelyudvarhelyi helyhatósági 

választásokon. Úgy érzi, hogy van bőven teendő. 

 

Kelemen Hunor: Nemcsak egyensúlyt tudnának tartani az RMDSZ jelöltjei, 

hanem a fejlődést is biztosítanák 
2020. augusztus 20. – szekelyhon.ro 

Nagyváradra látogatott augusztus 19-én Kelemen Hunor, az RMDSZ szövetségi elnöke. 

Délben Cseke Attila váradi polgármesterjelölttel és Szabó József megyei tanácselnökjelölttel 

tartott közös sajtótájékoztatót. 
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https://szekelyhon.ro/aktualis/csikszek-minden-telepulesen-indul-fiatal-jelolt-a-helyhatosagi-valasztasokon
https://www.erdon.ro/kozelet/helyi-kozelet/cseke-attila-esely-lak-egy-program-a-serult-fogyatekkal-elo-emberek-szamara-3111740/
https://szekelyhon.ro/aktualis/kepviselokent-a-jovobe-tekintene-bunta
https://www.erdon.ro/kozelet/helyi-kozelet/kelemen-hunor-nemcsak-egyensulyt-tudnanak-tartani-az-rmdsz-jeloltjei-hanem-a-fejlodest-is-biztositanak-3110375/
https://www.erdon.ro/kozelet/helyi-kozelet/kelemen-hunor-nemcsak-egyensulyt-tudnanak-tartani-az-rmdsz-jeloltjei-hanem-a-fejlodest-is-biztositanak-3110375/
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Az összetartozást ünnepelték Szatmárnémetiben Szent István szellemében 
2020. augusztus 20. – maszol.ro 

Rendhagyóak az idei Partiumi Magyar Napok, hiszen a járványhelyzet és a szigorú megelőzési 

szabályozások miatt elmaradnak a nagy tömegeket megmozgató koncertek, rendezvények, 

elmarad a Kossuth-kerti kavalkád, a rendezvénysorozat egyik legfontosabb eseményét 

azonban most is megtartották. A székesegyházban ünnepelt augusztus 20-án, Szent István 

király ünnepén a szatmárnémeti közösség, ahol hagyományosan Schönberger Jenő püspök 

mutatott be szentmisét. A Szatmári Római Katolikus Egyházmegye fővédőszentjének 

liturgikus ünnepén, a bevonulás után az összetartozás érzésének adott hangot a főpásztor.  

 

„A kezdet az egésznek a fele” – Szent István-napi búcsú és kenyérszentelés 

Kolozsváron 
2020. augusztus 20. – maszol.ro 

A hagyományokhoz híven a Kolozsvári Magyar Napok keretében tartották meg csütörtökön a 

Donát úti Szent István-templomban a Szent István-napi búcsút. A szertartás után az erdélyi 

magyar történelmi egyházak képviselői megáldották a helyi gazdák adományozta magyarok 

kenyerét. A Donát úti katolikus templomban Oláh Zoltán kanonok hirdetett igét. 

Szentbeszédében egy ikonográfiai képpel szemléltette, mennyire fontosnak tartották már a 

barokk kortól a magyar katolikusok Szent István személyét. „Bárhova megyünk magyar 

nyelvterületen, a katolikus templomok főoltárain vagy a főoltár közelében a szentély két szent 

király látható, Szent Pál és Szent István is szobra” – mondta a lelkész.  

 

Titkos marad a hírszerzés álláspontja Iohannis Erdély „kiárusításáról” tett 

kijelentéséről 
2020. augusztus 21. – 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. 

 

A trianoni és a bécsi döntés hatásairól is szól a magyar napokon bemutatott 

Kincses Kolozsvár Kalendárium 
2020. augusztus 21. – Krónika 

A trianoni békediktátum századik, illetve a második bécsi döntés 80. évfordulója köré 

csoportosították a frissen megjelent Kincses Kolozsvár Kalendárium évkönyvet, amelyet 

csütörtök délelőtt mutattak be a szerzők jelenlétében a Kolozsvári Magyar Napokon. 
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https://www.maszol.ro/index.php/tarsadalom/130998-az-osszetartozast-unnepeltek-szatmarnemetiben-szent-istvan-szellemeben
https://www.maszol.ro/index.php/tarsadalom/131000-a-kezdet-az-egesznek-a-fele-szent-istvan-napi-bucsu-es-kenyerszenteles-kolozsvaron
https://www.maszol.ro/index.php/tarsadalom/131000-a-kezdet-az-egesznek-a-fele-szent-istvan-napi-bucsu-es-kenyerszenteles-kolozsvaron
https://kronikaonline.ro/belfold/titkos-marad-a-hirszerzes-valasza-iohannis-erdely-bkiarusitasarolr-tett-kijelentesere
https://kronikaonline.ro/belfold/titkos-marad-a-hirszerzes-valasza-iohannis-erdely-bkiarusitasarolr-tett-kijelentesere
https://kronikaonline.ro/kultura/a-trianoni-es-a-becsi-dontes-hatasairol-is-szol-a-magyar-napokon-bemutatott-kincses-kolozsvar-kalendarium
https://kronikaonline.ro/kultura/a-trianoni-es-a-becsi-dontes-hatasairol-is-szol-a-magyar-napokon-bemutatott-kincses-kolozsvar-kalendarium
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Vásárhelyi rendszerváltás: Soós Zoltán a Székelyhon TV-ben 
2020. augusztus 21. –szekelyhon.ro 

A szeptember 27-ei helyhatósági választásokat követően biztosan nem Dorin Floreának hívják 

Marosvásárhely polgármesterét, ahhoz azonban, hogy Soós Zoltán nevét véssék fel a 

polgármesteri iroda ajtajára, még sokat kell dolgozni. A Maros Megyei Múzeumot irányító 

történész megválaszolja, mit tanult a négy évvel ezelőtti választási vereségből, miként lehet 

elérni, hogy a marosvásárhelyiek ismét büszkék legyenek a városukra, továbbá hogy milyen 

városképet kínál a marosvásárhelyieknek. Soós Zoltán azt is elmondja az interjúban, miként 

lesz képes ledolgozni Marosvásárhely a többi erdélyi nagyvárossal szemben elszenvedett 

hátrányát, illetve túl lehet-e lépni 2020-ban Marosvásárhelyen az etnikai szavazáson. 

 

Mitől kell félteni Erdélyben a magyar nyelvet? – Könyvbemutató a Kolozsvári 

Magyar Napokon 
2020. augusztus 21. – Krónika, maszol.ro 

Az erdélyi magyarságnak a magyar nyelvhez való viszonyát, a nyelvnek az elmúlt 

évtizedekben körvonalazó helyzetét, folyamait vizsgálja interdiszciplináris megközelítésben, 

azaz több tudományterület irányából az a kötet, amelyet pénteken mutattak be a Kolozsvári 

Magyar Napokon. A magyar nyelv Romániában (Erdélyben) című, frissen napvilágot látott 

könyv bemutatóján a két szerző: Péntek János nyelvészprofesszor, a Magyar Tudományos 

Akadémia külső tagja, valamint Benő Attila, a Babeș-Bolyai Tudományegyetem 

nyelvtudományi intézetének vezetője azt a szerteágazó kérdéskört érintette, amelyet a 

kötetben szereplő írások felvázolnak. A beszélgetést Biró Annamária, a bölcsészkar egyetemi 

adjunktusa moderálta. 

 

Ferencz-Salamon Alpár: a közoktatás finanszírozására és megfelelő 

szakképzésre van szükség  
2020. augusztus 21. – maszol.ro 

Az Európai Unióban a legnagyobb mértékben Románia finanszírozza alul a közoktatását, és 

teljes mértékben ugyanez jellemzi a szakemberek továbbképzését is – jelentette ki a 

maszol.ro-nak Ferencz-Salamon Alpár. A Romániai Magyar Pedagógus Szövetség (RMPSZ) 

szakmai alelnökével a romániai közoktatás nehézségeiről, megoldásra váró problémáiról 

beszélgettek, kitérve a tanévkezdés és az iskolai óraszámcsökkentés kapcsán felmerülő 

kérdésekre. 

 

Megvan a közösségi konzultáció harmadik hetének a kiértékelése 
2020. augusztus 21. – Bihari Napló 

A Bihar megye, Nagyvárad hasábjain a Partium Alapítvánnyal közösen elindított, hetente 

változó témájú közösségi konzultáció harmadik heti kérdései nagyváradi magyar oktatási és 

megyei érdekeltségű kulturális intézményekre vonatkoztak. Szabó Ödön az alapítvány 
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https://szekelyhon.ro/aktualis/vasarhelyi-rendszervaltas-soos-zoltan-a-szekelyhon-tv-ben
https://kronikaonline.ro/kultura/mitol-kell-felteni-erdelyben-a-magyar-nyelvet-n-konyvbemutato-a-kolozsvari-magyar-napokon
https://kronikaonline.ro/kultura/mitol-kell-felteni-erdelyben-a-magyar-nyelvet-n-konyvbemutato-a-kolozsvari-magyar-napokon
https://www.maszol.ro/index.php/tarsadalom/131039-ferencz-salamon-alpar-a-kozoktatas-finanszirozasara-es-megfelel-szakkepzesre-van-szukseg
https://www.maszol.ro/index.php/tarsadalom/131039-ferencz-salamon-alpar-a-kozoktatas-finanszirozasara-es-megfelel-szakkepzesre-van-szukseg
https://www.erdon.ro/kozelet/helyi-kozelet/megvan-a-kozossegi-konzultacio-harmadik-hetenek-a-kiertekelese-3113921/
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vezetőjeként elmondta: jóleső érzés azt látni, hogy az emberek nagy többségben 

visszaigazolják, hogy kollégái és az érdekképviselet jó döntéseket hozott. 

 

Szociális jellegű projektjeit ismertette Cseke Attila polgármesterjelölt 
2020. augusztus 21. – Bihari Napló 

A szociális szférát, illetve az egyházakat érintő programpontjait ismertette ezúttal Cseke Attila 

polgármesterjelölt azon a sajtótájékoztatóján, melyet csütörtök délelőtt tartott az RMDSZ 

Sas-palotabeli székházában. Azt szeretné elérni Cseke Attila, hogy az eddiginél jóval 

jelentősebb mértékben támogassa az önkormányzat a házi beteggondozást, hiszen a családi 

környezet hozzájárulhat a gyorsabb felépüléshez, és mindenki szívesebben van otthon, mint 

egy kórházban. 

 

Emil Boc gratulált, hogy a Kolozsvári Magyar Napok legyőzte a járványt 
2020. augusztus 22. – Krónika, maszol.ro 

A Szatmári Állami Filharmónia kamarazenekarának szabadtéri hangversenyével, valamint 

Bacsó Péter A tanú című filmjének vetítésével zárult pénteken este a koronavírus-járvány 

teremtette körülmények miatt idén csak három napig tartó11. Kolozsvári Magyar Napok. A 

szervezők szerint a kulturális seregszemle 100 programpontján közel 10 ezer résztvevő volt 

jelen, az online térben pedig 273 ezer érdeklődőhöz jutottak el a rendezvénysorozat 

eseményei. 

 

Zatykó Gyula: Az én programom a magyar közösség jogegyenlőségét, jólétét és 

jövőjét szolgálja 
2020. augusztus 22. – Bihari Napló 

Az önkormányzati választásokon vissza kell adnunk a nagyváradi magyar közösség 

méltóságát, hogy erősítsük jelenlétünket a város életében – mondta a Bihari Naplónak adott 

interjújában Zatykó Gyula. Az Erdélyi Magyar Néppárt nagyváradi listavezetője szerint 

fontos, hogy újra felépítsék mindazt, amiben kárt tettek a történelmi fordulatok, hogy a 

magyar közösség száz év után ismét otthon érezze magát Szent László városában. 

 

Szabó József: Arra kell törekedni, hogy segítsünk, ahol csak tudunk 
2020. augusztus 22. – Bihari Napló 

A megyei önkormányzat egy sor olyan feladatot vállalt magára, illetve kényszerítettek rá, 

amely elől mások menekülnek, ugyanis a szociális ellátórendszer egy komoly szeletéről van 

szó. Nem lehet mindenkin segíteni, az intézményrendszer sem képes, nincs elég forrás és 

több esetben a rászoruló sem hajlandó több mindent tenni magáért. Minderről Szabó József 

megyemenedzsert, az RMDSZ megyei tanácselnökjelöltjét kérdezték. 
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https://www.erdon.ro/kozelet/helyi-kozelet/szocialis-jellegu-projektjeit-ismertette-cseke-attila-polgarmesterjelolt-3113939/
https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/emil-boc-gratulalt-hogy-a-kolozsvari-magyar-napok-legyozte-a-jarvanyt
https://www.erdon.ro/kozelet/helyi-kozelet/zatyko-gyula-az-en-programom-a-magyar-kozosseg-jogegyenloseget-joletet-es-jovojet-szolgalja-3115913/
https://www.erdon.ro/kozelet/helyi-kozelet/zatyko-gyula-az-en-programom-a-magyar-kozosseg-jogegyenloseget-joletet-es-jovojet-szolgalja-3115913/
https://www.erdon.ro/kozelet/helyi-kozelet/szabo-jozsef-arra-kell-torekedni-hogy-segitsunk-ahol-csak-tudunk-3115928/
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Nem tettek le az erdélyi magyar kórháztervről 
2020. augusztus 23. – Krónika 

Számos vitán és egyeztetésen esett át eddig a Csűry István református püspök tízéves 

kezdeményezése nyomán kidolgozott, több erdélyi magyar kórház létrehozását célzó 

elképzeléscsomag, amely a budapesti kormány asztalán található. Szakemberek szerint az 

erdélyi magyarság számára létfontosságú lenne egy erdélyi magyar kórházlánc kiépítése. 

 

Magyarországi fejlesztés a csicsói gyerekeknek is 
2020. augusztus 23. – szekelyhon.ro 

A vasárnapi szentmisét követően adták át Csíkcsicsóban a magyar kormánytól ajándékként 

kapott gyerekfoci- és sportpályát. A magyar innovációnak minősülő, 6×12 méteres műfüves 

pályát kifejezetten kisgyerekek számára hozták létre azzal a céllal, hogy már óvodás korban az 

egészséges életre, a mozgás szeretetére neveljék őket. A pálya szerteágazó felszereltségének 

köszönhetően a gyerekek a futball mellett más csapatjátékokkal is megismerhetnek, mint 

például a kosárlabda, röplabda, tenisz vagy kézilabda.  

 

Magyar összefogás a köbön, hogy a 90 százalékban magyarlakta községben 

leváltsák az ALDE-s polgármestert 
2020. augusztus 23. – szekelyhon.ro 

Összefogtak az RMDSZ és az Erdélyi Magyar Szövetség (EMSZ) háromszéki szervezetei, és 

Nagyborosnyón közösen Kanyó Antal RMDSZ-es polgármesterjelöltet támogatják. A két 

alakulat saját tanácsosi listával indul az önkormányzati választáson, de felsorakoznak Kanyó 

Antal mögött – tájékoztatott a két szervezet sajtóirodája. Tamás Sándor, az RMDSZ 

Háromszéki Területi Szervezetének elnöke szerint „nem engedhetjük meg, hogy a több mint 

90 százalékban magyarlakta községben ne magyar polgármester legyen”. Nagyborosnyón 

jelenleg a Liberálisok és Demokraták Szövetsége (ALDE) színeiben mandátumhoz jutott Ilie 

Nicolae a polgármester. 

 

Multifunkcionális sportpálya épült Menaságon 
2020. augusztus 23. – szekelyhon.ro 

Jelentős nap volt idén augusztus 23. Csíkmenaság életében, vasárnap délután átadták a 

település új sportpályáját. Az új műanyag borítású, villanyfényes létesítményen lehet focizni, 

kézilabdázni, teniszezni és kosárlabdázni is. „Hosszú évek óta akartunk egy ilyen sportpályát 

építeni, a sok faluból álló községünkben nagyon fontos szerepe van a sportnak. Egy hosszabb 

huzavona után sikerült saját területre szert tennie az önkormányzatnak, erre épült fel a 22x42 

méter felületű, műanyag borítású, villanyvilágítással ellátott multifunkcionális pálya, 

amelynek a multi jellege onnan adódik, hogy lehet focizni, kézilabdázni és teniszezni rajta, de 

a kosárpalánkokat is felszereltük. Az egész projekt közel 280 ezer lejbe került, és teljes 

egészében saját költségvetésből valósult meg” – mondta György József. 
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https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/nem-tettek-le-az-erdelyi-magyar-korhaztervrol
https://szekelyhon.ro/aktualis/magyarorszagi-fejlesztes-a-csicsoi-gyerekeknek-is
https://szekelyhon.ro/aktualis/magyar-osszefogas-a-kobon-hogy-a-90-szazalekban-magyarlakta-kozsegben-levaltsak-az-alde-s-polgarmestert
https://szekelyhon.ro/aktualis/magyar-osszefogas-a-kobon-hogy-a-90-szazalekban-magyarlakta-kozsegben-levaltsak-az-alde-s-polgarmestert
https://szekelyhon.ro/sport/multifunkcionalis-sportpalya-epult-menasagon
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Hiánypótló Szórvány Kulturális Karaván az összetartozás jegyében 
2020. augusztus 23. – Nyugati Jelen 

Újabb öt Arad megyei kistelepülésen láthatta a közönség az Aradi Kamaraszínház Szórvány 

Kulturális Karavánjának előadását, a Ki szívét osztja szét című táncszínházi produkciót Varga 

Miklós színész-énekes főszereplésével. Az „Aradi Kamaraszínház – Szórvány Kulturális 

Karaván 2020” mintaprogram a szórványban vagy elszigeteltségben élő magyar embereket 

szólítja meg, a Magyar Kormány támogatásával és az Arad megyei RMDSZ partnerségével 

valósul meg. 

 

Soós Zoltán esélyeiről, a rendszerváltás szükségességéről 
2020. augusztus 24. – Krónika 

A környező erdélyi nagyvárosok szinte kivétel nélkül lehagyták Marosvásárhelyt, de mi 

tudjuk, hogyan lehet megfordítani ezt a trendet, miként lehet változtatni a jelenlegi negatív 

hangulaton – állapította meg a Székelyhon Tv-nek adott interjúban Soós Zoltán. 

Marosvásárhely független polgármesterjelöltje a lapunk vezető szerkesztője, Rostás Szabolcs 

vezette Nézőpont című műsorban elmondta, elsődleges, hogy megszűnjön a jelenlegi 

„sehonnan sehova vezető”, koncepciótlan Florea-rendszer. A Maros Megyei Múzeumot 

irányító történész közölte, a Maros-parti megyeszékhely lakosságának többsége változást 

akar, nem a román–magyar kérdés feszegetését, ő pedig esélyt akar adni a városnak, hogy 

mindkét közösségnek előnyös legyen itt élni. 

 

Bárdos: A kormányok eddig nem fordítottak figyelmet a Csemadokra 
2020. augusztus 19. – Ma7.sk 

Bárdos Gyulát, a Csemadok országos elnökét az Igor Matovič kormányfő és a Csemadok 

vezetői közötti keddi találkozóról kérdeztük. Igor Matovič kormányfő miután kedden 

találkozott a Csemadok vezetőivel, közösségi oldalán ígéretet tett arra, hogy a felvidéki 

magyarság legnagyobb kulturális egyesülete, a Csemadok - a Matica slovenskához hasonlóan 

- állami támogatáshoz juthat a jövőben. Bárdos Gyula, a Csemadok országos elnöke a keddi 

találkozó kapcsán hangsúlyozta, az előző években kormányok jöttek, mentek, de egyaránt 

kevés figyelmet fordítottak a felvidéki magyarok legnagyobb kulturális szervezetére. 

 

Berényi a Csemadok állami támogatásáról: 1996 óta fennálló igazságtalanság 

végére kerülhet pont 
2020. augusztus 19. – Ma7.sk 

Berényi Józsefet, az MKP alelnökét az Igor Matovič kormányfő és a Csemadok vezetői közötti 

keddi találkozó hátteréről kérdeztük. Igor Matovič kormányfő miután kedden találkozott a 

Csemadok vezetőivel, közösségi oldalán ígéretet tett arra, hogy a felvidéki magyarság 

legnagyobb kulturális egyesülete, a Csemadok - a Matica slovenskához hasonlóan - állami 
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https://www.nyugatijelen.com/jelenido/hianypotlo_szorvany_kulturalis_karavan_az_osszetartozas_jegyeben.php
https://ma7.sk/aktualis/bardos-a-kormanyok-eddig-nem-forditottak-figyelmet-a-csemadokra
https://ma7.sk/aktualis/berenyi-a-csemadok-allami-tamogatasarol-1996-ota-fennallo-igazsagtalansag-vegere-kerulhet
https://ma7.sk/aktualis/berenyi-a-csemadok-allami-tamogatasarol-1996-ota-fennallo-igazsagtalansag-vegere-kerulhet
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támogatáshoz juthat a jövőben. A találkozón, mint a kormányfő nemzetiségi ügyekben 

illetékes tanácsadója, Berényi József MKP-alelnök is részt vett. Berényi elmondta, mielőtt a 

miniszterelnök a keddi találkozóra invitálta volna a Csemadok vezetőit, vele is egyeztetett. A 

felvidéki magyarság legnagyobb kulturális szervezete 1996 óta nem kap állami támogatást, 

amikor a harmadik Mečiar-kormány egy tollvonással megszüntette azt. "A lassan 

negyedszázada fennálló igazságtalanság végére kerülhet pont azzal, hogy a miniszterelnök 

ígéretet tett arra, a Matica slovenskához hasonlóan a Csemadok is állami támogatásra lehet 

jogosult" – hangsúlyozta Berényi. 

 

Nem született megállapodás – véget értek a lévai tárgyalások. Az öregdiákok 

egy új szakiskolát is el tudnának képzelni 
2020. augusztus 19. – Ma7.sk 

Léván az utóbbi napokban még intenzívebbé váltak a tárgyalások a helyi magyar református 

gimnázium megmentésének ügyében. Az iskolát fenntartó református egyházközség már nem 

tudja vállalni a finanszírozást, ezért a nyár elején úgy döntöttek, hogy a beíratkozók számának 

drasztikus csökkenése miatt felfüggesztik az iskola működését. Idén szeptemberben már csak 

az érettségiző negyedikesek maradtak volna csak. Az öregdiákok egy új szervezet, alapítvány 

bejegyeztetését is kilátásba helyezték, amely átvenné az iskola működtetését. Ennek a 

lehetőségéről tanácskozott hétfőn és kedden a két fél Léván. 

 

Átadták Budapesten március 15-e és augusztus 20-a alkalmából az állami 

kitüntetéseket, felvidéki művész is kapott Kossuth-díjat 
2020. augusztus 19. – MTI, Ma7.sk 

Március 15. alkalmából és augusztus 20., az államalapító Szent István király ünnepe 

alkalmából adományozott állami kitüntetéseket és kulturális díjakat adtak át szerdán 

Budapesten, a Pesti Vigadóban - írja az MTI. Ritkán adnak át két nemzeti ünnep alkalmából 

egyszerre díjakat, elismeréseket. Mindkét ünnep a nemzeti önállóságról, függetlenségről szól 

- hangsúlyozta az Emberi Erőforrások Minisztériumának parlamenti államtitkára az 

ünnepségen, hozzátéve: minden magyar nemzeti ünnep azt üzeni, hogy Magyarország önálló 

közép-európai ország, amely 1100 éve őrzi a maga identitását. 

 

Bukovszky szerint az állampolgársági törvény módosítása nem kínál tényleges 

megoldást 
2020. augusztus 20. – Ma7.sk, bumm.sk, Felvidék Ma, Új Szó 

Az állampolgársági törvény módosító javaslata nem oldja meg azt a problémát, amely 2010-

ben keletkezett – véli Bukovszky László kisebbségi kormánybiztos. „Az a törvénymódosítás, 

amely az asztalra került, nem veszi számításba a probléma emberjogi aspektusát” – 

hangsúlyozta Bukovszky, aki a tárcaközi egyeztetésre bocsátott módosítással kapcsolatban 

több alapvető fontosságú megjegyzést is tett. A kormánybiztos meg van róla győződve, hogy a 

javasolt megoldás csak enyhíti az állampolgárság elvesztésének feltételeit, ami szerinte 
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https://ma7.sk/oktatas/nem-szuletett-megallapodas-veget-ertek-a-levai-targyalasok-az-oregdiakok-egy-uj-szakiskolat
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https://ma7.sk/hethatar/ma-adtak-budapesten-marcius-15-e-es-augusztus-20-a-alkalmabol-az-allami-kitunteteseket
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megengedhetetlen. Bukovszky a 2010-es év előtti jogi helyzet visszaállítását javasolja, ami azt 

jelentené, hogy senkit sem lehetne akarata ellenére megfosztani az állampolgárságától, és ezt 

csakis a polgárok maguk kérvényezhetnék. 

 

Most-Híd: Az állampolgársági törvény módosítása nem kínál valódi megoldást 
2020. augusztus 21. – Ma7.sk, bumm.sk, Felvidék Ma 

Az állampolgári törvény belügyminisztérium által javasolt módosítása nem kínál megoldást 

annak a több ezer személynek a problémájára, akiket akaratukon kívül fosztottak meg az 

állampolgárságuktól. Nem garantálja továbbá azt sem, hogy a jövőben nem kerül majd sor 

további szlovák útlevelek „elkobzására”. Ezt a Most-Híd parlamenten kívüli párt tagjai 

jelentették ki pénteken, akik a jogszabály-tervezethez saját módosító javaslatot dolgoztak ki. 

Sólymos László pártelnök ezzel kapcsolatban felidézte, hogy a Most-Híd hosszú ideje a 2010-

ben elfogadott ellentörvény előtti állapot visszaállítását szorgalmazza. „A célunk az, hogy azok 

az állampolgárok, akik állampolgárságot kapnak egy másik országtól, például 

Magyarországtól, akaratuk ellenére ne veszítsék el automatikusan a szlovák 

állampolgárságukat” – hangsúlyozta Sólymos. 

 

Valamit akarni, együtt! – Kalondán találkoztak a tenni kész felvidéki magyarok 
2020. augusztus 21. – Ma7.sk, Felvidék Ma, Körkép 

„Isten hozott kedves vendég!” Ezzel a felirattal fogadta látogatóit a Nyílt Fórum a 

Megmaradásunkért névre keresztelt kalondai találkozó, amelyet Papp Sándor, a község 

korábbi polgármestere kezdeményezett, azzal a céllal, hogy végre őszintén beszélgessünk úgy 

a felvidéki magyarság mindennapi gondjairól, mint a legégetőbb stratégiai kérdésekről. 

Annyit elöljáróban elárulhatunk, sikerült! A panelbeszélgetésekre épülő találkozót Hrubík 

Béla nyitotta, saját költeménye, a Hol haza van felolvasásával, majd a község polgármestere, 

Papp Réka köszöntötte a rendezvény résztvevőit. Papp Sándor főszervező úgy fogalmazott, a 

találkozó célja, hogy a felülről elindított pártegyesítésnek „alsó és középszinten” is legyen 

támogatottsága, alapja, ehhez pedig az kell, hogy a véleményét, kritikáját bárki 

megfogalmazhassa. 

 

Teljes gőzzel robog a Gombaszög LITE 
2020. augusztus 21. – Felvidék Ma 

Idén a világjárvány miatt nem a szokásos időben, hanem most hétvégén szervezik a 

Gombaszögi Nyári Tábort, amely ebben az évben a Gombaszög LITE nevet kapta. A 

rendezvény helyszínén, a gombaszögi völgyben egy új színpadot is átadtak, amely ezentúl a 

fesztivál komolyzenei előadásainak lesz az otthona. A tábor helyszínéül szolgáló Andrássy-

kempingben, a Fekete-patak partján épült fel a Korona Kórus új színpada. 
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Közel másfél évszázad után újra lesz Kassán magyar református oktatási 

intézmény 
2020. augusztus 22. – Ma7.sk 

Az oktatási minisztérium engedélyezte, hogy szeptembertől megkezdődhet az óvodai nevelés 

a Kassai Magyar Református Óvodában. A Kassai Magyar Református Egyházközség a 

Kárpát-medencei Óvodafejlesztési Programba bekapcsolódva vásárolta meg és alakíttatta át a 

Kassa központjában, a Tajovský utca 10. alatt található épületet. Orémus Zoltán, a helyi 

református gyülekezet lelkésze, az Abaúj-tornai Református Egyházmegye esperese elárulja, 

nem volt egyszerű feladat a megfelelő ingatlan megtalálása.  

 

Alapgondolatok egy új Egyesült Magyar Párt kapcsán 
2020. augusztus 22. – Felvidék Ma 

„Lelkesítő üzenet kell, mely köré felfűzhető nem csak a politikai munka, hanem egy 

társadalmi program is” – véli Gubík László. Az Esterházy János Akadémia igazgatója és a 

Szövetség a Közös Célokért társulás elnöke is kifejtette gondolatait az augusztus 21-én 

Kalondán rendezett Nyílt fórum a megmaradásunkért c. összejövetelen. 

 

Fekete Irén: Békés, nyugodt, zavartalan, egészséges iskolaévet várunk 
2020. augusztus 23. – Felvidék Ma 

Egy hét múlva a szepsi Szentlélek római katolikus templomban rendezi meg a Szlovákiai 

Magyar Pedagógusok Szövetsége országos tanévnyitóját. Immár huszadik alkalommal várják 

a felvidéki magyar pedagógusokat a meghitt eseményre. Részben a jubileum kapcsán, 

valamint a most kezdődő iskolaévre való felkészülésről kérdezte a Felvidék.ma Fekete Irént, a 

Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetségének az elnökét. 

 

30 önkormányzatban 81 tisztségviselője lesz a VMSZ-nek 

2020. augusztus 21. – Pannon RTV 

A magyar pártnak polgármesterei, alpolgármesterei, KKT-elnökei és azok helyettesei is 

lesznek. Erről beszélt ma a Pannon Televíziónak adott interjújában Pásztor István. 

Ma több községben és városban is alakuló ülést tartott a helyi képviselő-testület. 30 

önkormányzatban 81 tisztségviselője lesz a Vajdasági Magyar Szövetségnek. A VMSZ vezetője 

szerint ez a jelenlét azt eredményezi, hogy a választási kampányban tett célkitűzéseiket a 

partnereikkel együtt megvalósíthatják. Hozzátette: 3 önkormányzatban ad polgármestert a 

magyar párt. Ezek pedig Magyarkanizsa, Topolya és Zenta. Pásztor István, elnök, VMSZ: „A 

három általunk delegált polgármester közül 2 régi, a Fejsztámaer Róbert Magyarkanizsán és 

Czegledi Rudolf polgármester úr Zentán. Topolyának új polgármestere lesz Szatmári Adrián 

személyében, de Topolyán is sikerült maximálisan megvalósítani a folyamatosság elvének a 

tiszteletben tartásával az újaknak és a régieknek az ötvözetét.” 
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https://ma7.sk/oktatas/kozel-masfel-evszazad-utan-ujra-lesz-kassan-magyar-reformatus-oktatasi-intezmeny
https://ma7.sk/oktatas/kozel-masfel-evszazad-utan-ujra-lesz-kassan-magyar-reformatus-oktatasi-intezmeny
https://felvidek.ma/2020/08/alapgondolatok-egy-uj-egyesult-magyar-part-kapcsan/
https://felvidek.ma/2020/08/fekete-iren-bekes-nyugodt-zavartalan-egeszseges-iskolaevet-varunk/
https://pannonrtv.com/rovatok/politika/30-onkormanyzatban-81-tisztsegviseloje-lesz-vmsz-nek
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Szabadka új polgármestere Stevan Bakić, a városi képviselő-testület elnöke dr. 

Pásztor Bálint 
2020. augusztus 22. – Vajdasag.ma 

Nagy meglepetést keltett, hogy Szabadka polgármesteri tisztségére Stevan Bakićot jelölte a 

Szerb Haladó Párt. Helyettese a VMSZ-es Kern Imre lesz. Dr. Pásztor Bálintot választották 

meg Szabadka Város Képviselő-testülete elnökének. Helyettese Nebojša Crnogorac a Szerbiai 

Szocialista Pártból. A testület titktára dr. Ladóczki Gyula maradt. A héttagú városi tanácsban 

a VMSZ-nek 3 tagja lesz. A képviselők elsőként az esküt tették le, majd a városi képviselő 

testület elnökét választották meg. Pásztor Bálint kinevezését a tisztségre a VMSZ képviselői 

csoportja javasolta. 

 

Zenta: Újabb négy évre megválasztották Czegledi Rudolfot 
2020. augusztus 21. – Vajdasag.ma 

Újabb négy évre megválasztották Czegledi Rudolfot, a Vajdasági Magyar Szövetség 

tisztségviselőjét Zenta község polgármesterévé a községi képviselő-testület mai, maratoni 

hosszúságú ülésén, amelyen kinevezték a községi képviselő-testület elnökét, alelnökét és 

titkárát, valamint a község alpolgármesterét és a községi tanács tagjait is. 

 

Szatmári Adrián Topolya új polgármestere 
2020. augusztus 21. – Vajdasag.ma 

Megtartotta alakuló ülését az új összetételű topolyai községi képviselő-testület. Az ünnepélyes 

eskütételt követően Saša Srdićet választották meg a testület elnökévé, aki pedig a 

polgármesteri tisztségre Szatmári Adriánt javasolta, akit szintén ellenszavazat és tartózkodás 

nélkül választottak meg. Szatmári Adrián tölti be a következő négy évben a polgármester 

tisztségét Topolyán. Helyettesévé az eddigi polgármestert, Kislinder Gábort választották meg.  

 

Ada: Ismét Bilicki Zoltán lett a község polgármestere 
2020. augusztus 20. – Vajdasag.ma 

Ismét Bilicki Zoltánt választották meg Ada község polgármesterévé a községi képviselő-

testület ma esti alakuló ülésén, amelyen kinevezték a községi képviselő-testület elnökét és 

titkárát, valamint a község alpolgármesterét és a községi tanács tagjait is. A huszonkilenc tagú 

adai községi képviselő-testületben a választási eredmények tükrében tizenhét mandátumot 

szerzett a Szerb Haladó Párt, amelynek listavezetője Bilicki Zoltán eddigi polgármester volt, 

tizenegyet a Vajdasági Magyar Szövetség, amely listájának élén Tóbiás József állt és egyet a 

Szerbiai Szocialista Párt, amelynek Slavko Morović volt a listavezetője. 
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https://www.vajma.info/cikk/vajdasag/25516/Szabadka-uj-polgarmestere-Stevan-Bakic-a-varosi-kepviselo-testulet-elnoke-dr_-Pasztor-Balint.html
https://www.vajma.info/cikk/vajdasag/25516/Szabadka-uj-polgarmestere-Stevan-Bakic-a-varosi-kepviselo-testulet-elnoke-dr_-Pasztor-Balint.html
https://www.vajma.info/cikk/vajdasag/25525/Zenta-Ujabb-negy-evre-megvalasztottak-Czegledi-Rudolfot.html
https://www.vajma.info/cikk/vajdasag/25517/Szatmari-Adrian-Topolya-uj-polgarmestere.html
https://www.vajma.info/cikk/vajdasag/25526/Ada-Ismet-Bilicki-Zoltan-lett-a-kozseg-polgarmestere.html
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Megalakult Magyarkanizsán is az új összetételű Községi Képviselő-testület 
2020. augusztus 21. – Vajdasag.ma 

Magyarkanizsa polgármestere továbbra is Fejsztámer Róbert marad, a VMSZ színeiben, míg 

az elnök-helyettesi posztot a Szerb Haladó Párt képviseletében Nebojša Rakić tölti be a 

következő négy éves időszakban is - többek között erről is döntöttek a ma újonnan megalakult 

Községi Képviselő-testületi ülésen. Ezentúl, a KKT elnöki posztját Lackó Róbert, a helyi 

közösség jelenlegi elnöke tölti be, míg az elnök-helyettesi posztot Dencs Valéria Martonosról. 

Mindketten a VMSZ tagjai. Lackó Róbert elmondta, bízik abban, hogy együttműködésben 

gazdag négy év előtt állnak. 

 

Koszorúzás az apatini Szent István-szobornál 
2020. augusztus 22. – Vajdasag.ma 

Az apatini Szent István-szobor megkoszorúzásával emlékeztek meg szerdán a vajdasági 

magyar közösség politikai képviselői és intézményvezetői nemzeti ünnepünk, Szent István 

napja alkalmából az államalapítóról, illetve a magyar állam megalapításáról. Pásztor István, a 

Vajdasági Magyar Szövetség elnöke, majd mgr. Hajnal Jenő, a Magyar Nemzeti Tanács 

elnöke, végül pedig Pelt Ilona, a VMSZ nyugat-bácskai körzeti szervezetének elnöke helyezte 

el koszorúját a kilenc évvel ezelőtt felavatott Szent István-szobornál. A szervezők alkalmi 

műsorral kedveskedtek a vendégeknek és a helyieknek. 

 

Muzslya: Szent Istvánra emlékeztek és megszentelték az új búzából készült 

kenyeret 
2020. augusztus 20. – Vajdasag.ma 

A muzslyai Szűz Mária Szent Neve templomban ünnepi szentmisét szolgáltattak, amely 

keretében Szent Istvánra, államalapító királyunkra emlékeztek, de ugyanakkor az új búzából 

készült kenyeret is megszentelte Kalapis Sztoján atya, helybeli plébános. A szentmise előtt a 

Muzslai Petőfi Sándor MME néhány tagja megkoszorúzta Szent István szobrát, amelyet hat 

éve állíttattak a templom melletti emlékparkban, majd a jelenlevők közösen részt vettek a 

nemzeti ünnepünk alkalmával celebrált szentmisén. 

 

Kurultáj Temerinben 
2020. augusztus 22. – Vajdasag.ma 

Az idén elmaradt a Kurultáj – Magyar Törzsi Gyűlés, a Kárpát-medencei magyarság 

legnagyobb hagyományőrző rendezvénye, amelyet a tervek szerint augusztus 21. és 23. között 

tartottak volna meg Bugacon. A környező országokban egyre romló járványügyi helyzet miatt 

kellett lemondani a rendezvényt. A Kurultájon főleg lovagolni, nyilazni és őstörténeti 

előadásokat hallgatni gyűlnek össze magyar érdeklődők, valamint egyéb „hun és türk tudatú” 

vendégek. A központi rendezvény ugyan elmaradt, de a helyi jellegű Kurultáj rendezvényeket 

a Turán Szövetség helyi szervezeteinek tagjai a Kárpát-medence magyar lakta vidékein 
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https://www.vajma.info/cikk/vajdasag/25519/Megalakult-Magyarkanizsan-is-az-uj-osszetetelu-Kozsegi-Kepviselo-testulet.html
https://www.vajma.info/cikk/vajdasag/25508/Koszoruzas-az-apatini-Szent-Istvan-szobornal.html
https://www.vajma.info/cikk/vajdasag/25514/Muzslya-Szent-Istvanra-emlekeztek-es-megszenteltek-az-uj-buzabol-keszult-kenyeret.html
https://www.vajma.info/cikk/vajdasag/25514/Muzslya-Szent-Istvanra-emlekeztek-es-megszenteltek-az-uj-buzabol-keszult-kenyeret.html
https://www.vajma.info/cikk/vajdasag/25530/Kurultaj-Temerinben.html
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szerény számú résztvevővel megtartották. A Délvidéki találkozóra szombaton délután 

Temerinben került sor. 

  
Vetettünk reménységgel és arattunk bőséggel – búzaösszeöntő ünnepség 

Nagydobronyban 
2020. augusztus 22. – karpat.in.ua, Kárpátalja, karpatalja.ma, Kárpáti Igaz Szó 

Összeöntötték a kárpátaljai magyar gazdák által jótékony célra adományozott búzát a 

Magyarok Kenyere – 15 millió búzaszem elnevezésű program keretében augusztus 22-én. Az 

ünnepi rendezvény helyszíne idén is a nagydobronyi Irgalmas Samaritánus Református 

Gyermekotthon volt, mely az akció egyik kedvezményezett intézménye. 

 

KMKSZ segítség a gyertyánligeti óvodának 
2020. augusztus 23. – karpat.in.ua 

Egészségügyi védőfelszereléseket adott át a KMKSZ Felső-Tisza Vidéki Szervezete a Katolikus 

Karitas által működtetett gyertyánligeti óvodának. Mivel a környéken jelenleg is rengeteg a 

koronavírusos beteg, ezért sokat jelent a segítség, hogy az óvodát belátható időn belül 

újranyithassák. 

 

Augusztus 20-ai megemlékezés és Szent István-futballkupa Guton 
2020. augusztus 21. – karpat.in.ua 

Ahogy eddig is minden évben, így idén is megtartották az ünnepi megemlékezést a keresztény 

magyar állam alapításának és Szent István királyunknak emlékére Guton. Igaz, idén csak 

szűk körben valósulhatott meg ez a rendezvény, ám a gutiak így is színes programmal 

készültek az ünnep alkalmából. A már sötétedés után kezdődő megemlékezésen a 

koronavírus-járvány miatt igen kevesen vehettek részt, mégis meghitt hangulatú lett az 

ünnepség. 

 

Jakab István: Az összefogás az egyetlen, ami a nemzetet megmentheti 
2020. augusztus 23. – karpat.in.ua 

Az összefogás az egyetlen, ami a nemzetet megmentheti, mondta Jakab István, az 

országgyűlés alelnöke, a MAGOSZ elnöke Nagydobronyban, a Magyarok kenyere program 

központi kárpátaljai búzaösszeöntő ünnepségén. Idén Kárpátalja minden magyarlakta 

településéről több mint 1200 gazda csatlakozott az akcióhoz. Ennek köszönhetően a 

megyében 100 tonna búza gyűlt össze. A Magyarok kenyere program kárpátaljai 

kedvezményezettjei az ukrán állam által nem támogatott egyházi líceumok és 

gyermekotthonok. 
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http://www.karpatalja.ma/karpatalja/kultura/vetettunk-remenyseggel-es-arattunk-boseggel-buzaosszeonto-unnepseg-nagydobronyban/
http://www.karpatalja.ma/karpatalja/kultura/vetettunk-remenyseggel-es-arattunk-boseggel-buzaosszeonto-unnepseg-nagydobronyban/
http://life.karpat.in.ua/?p=26664&lang=hu
https://karpataljalap.net/2020/08/21/augusztus-20-ai-megemlekezes-es-szent-istvan-futballkupa-guton
http://life.karpat.in.ua/?p=26655&lang=hu
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A legjobb érettségizők tervei 
2020. augusztus 20. – Népújság 

Az idei érettségi különleges körülményei ellenére a muravidéki fiatalok remek eredménnyel 

zárták az érettségit. Mielőtt egy jó hónap múlva elkezdik egyetemi tanulmányaikat, három 

Lendva-vidéki arany, illetve gyémánt érettségizővel beszélgettünk. 

 

Szeptemberre elkészül a pajta 
2020. augusztus 19. – Népújság 

Készül a dobronaki magyar közösség idei legnagyobb beruházása, a zárt pajta a 

Kézművességek Háza udvarán, mely a régi mezőgazdasági eszközök tárolására és 

műhelymunkák kivitelezésére lesz alkalmas. A Dobronak Községi Magyar Önkormányzati 

Nemzeti Közösség (DKMÖNK) mintegy 150 négyzetméter alapterületű épület megépítésére 

pályázott sikeresen a Csoóri Sándor Alapnál (15 ezer euró összegben), valamint 35 ezer euró 

támogatásban részesült a Szlovén Köztársaság Gazdasági Minisztériuma nemzetiségi 

gazdaságserkentési programjának 2. intézkedéséből is. 

 

Befejeződött a pélmonostori városi strandfürdő felújítása 
2020. augusztus 20. – Képes Újság 

Pélmonostoron befejeződött a városi strandfürdő felújítása. A három medencéből álló pazar 

komplexum amellett, hogy hűsítő kikapcsolódást nyújt a helyieknek, a térség turisztikai 

kínálatát is gazdagítja. A pélmonostori városi strandfürdő sorsa az előző városvezetés alatt 

igencsak sanyarú volt. A megfelelő karbantartás hiánya 2016-ra oda vezetett, hogy a 

drávaszögi emberek egyik kedvenc strandja már ki sem nyitotta kapuit. Az új városvezetés 

egyik prioritása volt, hogy ezen áldatlan állapotokat felszámolja és egy új, a kisvároshoz méltó 

strandfürdőt alakítson ki a településen. 

 

Szomorú emléknap Várdarócon 
2020. augusztus 20. – Képes Újság 

Családtagok, barátok, volt katonatársak és civil szervezetek képviselői gyűlnek össze minden 

év augusztus 13-án Várdaróc központjában a honvédő háborúban elesett helybéliek 

tiszteletére állított emléktáblánál. Koszorúzással és gyertyagyújtással adják tanújelét, hogy 

nem feledkeztek meg azokról, akik életüket áldozták a szabad Horvátországért. 

 

Kárpát-medencei óvodafejlesztési program: újabb fejlesztések valósultak meg 
2020. augusztus 20. – Képes Újság 

A magyar Nemzetpolitikai Államtitkárság által indított nagyszabású Kárpát-medencei 

óvodafejlesztési program horvátországi szakmai partnere a Horvátországi Magyar 
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https://nepujsag.net/muravidek/9309-a-legjobb-%C3%A9retts%C3%A9giz%C5%91k-tervei.html
https://nepujsag.net/muravidek/9303-szeptemberre-elk%C3%A9sz%C3%BCl-a-pajta.html
https://kepesujsag.com/befejezodott-a-pelmonostori-varosi-strandfurdo-felujitasa/
https://kepesujsag.com/szomoru-emleknap-vardarocon/
https://kepesujsag.com/karpat-medencei-ovodafejlesztesi-program-ujabb-fejlesztesek-valosultak-meg/
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Pedagógusok Fóruma (HMPF). A horvátországi program keretében már számos beruházás és 

pályázat valósult meg. Az elmúlt hetekben Sepsén megépült az új játszótér, elkészült a 

várdaróci óvoda gyengélkedője és a vörösmarti óvoda galériája, valamint jól halad a kopácsi 

ifjúsági központ és tangazdaság tanmedencéjének építése is. 

 

Iskolakezdés a járványellenes védekezéssel összhangban 
2020. augusztus 20. – Képes Újság 

Múlt héten Andócsi János, az eszéki magyar iskolaközpont (HMOMK) igazgatója volt a 

stúdióvendégünk, akivel a közelgő iskolakezdésről beszélgettünk. Elégedettségének adott 

hangot az idei beiratkozásokkal kapcsolatban: a 2020-21-es tanévben 8 elsős indul a Központ 

általános iskolájában, a középiskolai szakokra eddig 10 jelentkező van, de ez a szám 

iskolakezdésig még bővülhet. 

 

 
 

Elektronikus sajtó 

 

Határok nélkül 

2020. augusztus 21. – Kossuth Rádió 

 

Már augusztus 20-a előtt egy héttel elhelyezték a Kárpát-medence aratókoszorúját 

Budapesten, a Szent István Bazilikában. A trianoni békeszerződés aláírásának századik 

évfordulóján, a nemzeti összetartozás évében kiemelt jelentősége van, a magyar közösség 

összetartását szimbolizálja az aratókoszorú, amelyet négy hajdúnánási gazdasszony készített 

el három hét alatt. 

A búzafüzért - sok száz éves hagyományokat követve a zöld búzakalászokból alkották meg. A 

koszorú körkörösen szélesedő elemei jelképezik Magyarországot, illetve a Kárpát-medence és 

a világ magyarságát.   

Az idén augusztus 20-án a Szent István napi ünnepségek a rendkívüli helyzetre való 

tekintettel egész Kárpát-medencében rendkívül visszafogottak voltak: szentmisék, 

istentiszteletek, kiállítás megnyitók és helyi, kis létszámú rendezvények jellemezték. Központi 

ünnepségeket sehol sem tartottak. Ez alól talán csak egy kivétel volt a révkomáromi, ahol 

együttműködési szándéknyilatkozatot írt alá az MKP, a Híd és az Összefogás elnöke a Tiszti 

pavilon dísztermében, majd folytatódott az ünnepség a révkomáromi Szent István Szobornál.   

A felvidéki megemlékezés, és az azt megelőző szándéknyilatkozat aláírása után műsorunk 

további részében kárpátaljai, délvidéki, erdélyi ünnepségekről hallanak tudósításokat. 
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Elsőnek Kárpátaljáról, ahol nem csak a járványhelyzet tette emlékezetessé az idei augusztus 

20-át.   

 

Határok nélkül 

2020. augusztus 22. – Kossuth Rádió 

 

Tavaly ősz óta látható az Arad Megyei Múzeumban a magyar Szent Korona és a jogar 

másolata, ami a muzeológusok szerint kuriózumnak számít. A feltehetően az 1896-os 

millenniumi világkiállításra készült replikák alkotója ismeretlen, pontosan azt sem tudják, 

mikor került az aradi múzeumba, és ott meddig volt látható. A Szent Korona- és a 

jogarmásolat most is megtekinthető az aradi múzeumban a járványügyi intézkedések 

betartásával.  

  

Kölcsey Ferenc szülőfalujában Sződemeteren az idén is tervezett megemlékezést Muzsnay 

Árpád, ám a koronavírusra való hivatkozással nem engedélyezték megtartását. Szerencsére 

voltak azért, akik Szatmárból és Bihar romániai részéből elmentek és fejet hajtottak nemzeti 

himnuszunk szerzője előtt. Telefonon kérdeztük a szervezőt, Muzsnay Árpádot és Petneházi 

Attilát, aki szintén jelen lett volna az eseményen, mint a magyar-magyar kapcsolatokért 

felelős kormány megbízott. 

Nagy Imre erdélyi festő, a múlt század egyik jeles képzőművészének alkotásaiból nyílt 

kiállítás a marosvásárhelyi Kultúrpalotában. A tárlaton a zsögödi művész 135 munkája 

látható. Az olajjal, temperával, vízfestékkel, tintával és fametszéssel készült művek nagy 

részét – mintegy száz képet – maga a művész adományozta a városnak 1959-ben. A január 

végéig látható tárlatot a Maros megyei múzeum igazgatója nyitotta meg. Soós Zoltán 

múzeumvezetővel és Oniga Erika művészettörténésszel beszélgetettünk. 

  

Nagy Imre művei Kányádi Sándort is megihlették. Őt halljuk a Magyar Rádió Archívuma 

segítségével. 

  

110 évvel ezelőtt játszotta első hivatalos mérkőzését a Nagyváradi Atlétikai Club. A Kolozsvári 

Vasutas Sport Club csapatát hívta ki egy mérkőzésre, ugyanis a Magyar Labdarúgó Szövetség 

azzal a feltétellel fogadta el jelentkezését, ha a NAC egy olyan csapattal játszik, amely már 

tagja a szövetségnek. Az 1910-ben alakult csapat tiszteletére emléktornát tartottak 

Nagyváradon, éppen azon a helyen, ahol 110 éve a mérkőzés zajlott.  

 

https://mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth/?date=2020-08-21_18-02-00&enddate=2020-08-21_18-40-00&ch=mr1
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A Romániai Magyar Cserkészszövetség Székelyudvarhelyen alakult meg először harminc 

évvel ezelőtt. Balázs Ferenc öreg cserkész nagy szerepet vállalt a székelyföldi 

cserkészcsapatok megalapításában, majd újraalapításában. Feri bácsi a kirándulások 

szervezése mellett főzési tudományával is népszerűséget vívott ki magának – mesélte. 

 

Határok nélkül 

2020. augusztus 23. – Kossuth Rádió 

 

14 évvel ezelőtt, augusztus 24-én Prágában lefokozták a Plutót.  Addig a napig a Naprendszer 

9., legkisebb bolygójaként tartották számon, ám Prágában a Nemzetközi Csillagászati Unió 

26. kongresszusán  a szakértők egyszer és mindenkorra le akarták zárni a Plútóval 

kapcsolatos vitát. 1930 óta a folytonos szakmai konfliktus megosztotta a csillagászokat, sokak 

szerint ugyanis a Plutót mérete miatt nem lehet bolygónak nevezni. És ha már a lefokozásról 

vitáztak, azt is megbeszélték hogyan definiálják a bolygót, aminek ismertetésébe most nem 

kezdenék bele. Elég legyen annyi, hogy a Plutóból 2006. augusztus 24-én törpebolygó lett.  

Üdvözlöm önöket határokon innen és túl. 

A csillagászat egyike azon kevés tudományoknak, ahol az amatőrök még mindig aktív 

szerepet játszanak, különösen a rövid ideig tartó jelenségekhez kapcsolódó felfedezések és 

megfigyelések terén. Munkájuk kiegészíti a szakcsillagászok munkáját, nélkülük számos 

rendkívül fontos felfedezés sem jöhetett volna létre. Ilyen területek például a meteor-, 

üstökös-, szupernóva- és változócsillag-észlelés, holdfelszíni tranziens jelenségek, 

fogyatkozások észlelése, ismeretterjesztés, csillagászattörténet és a napóraépítés. 

Bekerült Magyarország legnagyobb obszervatóriuma, a Svábhegyi Csillagvizsgáló online 

tudományos műsorába egy aradi amatőr csillagász képsorozata, amelyet a SpaceX amerikai 

űrkapszuláról és a Nemzetközi Űrállomásról készített. 

Az űrhajót május 31-én bocsátották fel, és 19 órával később sikeresen csatlakozott a 

Nemzetközi Űrállomáshoz. A közösségi oldalakat ellepték az űrhajóról készült amatőr képek, 

ezek közül Torma Csabáé annyira felkeltették Kiss László csillagász, Széchenyi-díjas 

akadémikus figyelmét, hogy fel is használta azokat online, élő tudományos műsorában, 

elismeréssel beszélve az aradi amatőr csillagász munkájának eredményéről.  A zenész és 

hangszerkereskedő amatőr csillagász Torma Csabával beszélgetettünk.   

  

A csillagokból most ereszkedjünk le a földre, Csallóköz szívébe.  Dunaszerdahely kora persze 

nem vetekedhet a csillagokéval, de a város környékéről bronzkori régészeti leletek is 

előkerültek.  Hol kutakodjon az egyszeri érdeklődő, ha meg akar valamit tudni 

Dunaszerdahelyről? Wikipédia? Hát, tűzoltásnak az is megteszi, de akit igazán érdekel, hogy 

mikori a település első említése? Hol állt a „szerdahelyi vár”? Mi a Szentfundus? Kik voltak a 

település legismertebb és legjelesebb hírességei? Mit énekeltek a szerdahelyi éjjeliőrök 1850-

https://mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth/?date=2020-08-23_18-02-00&enddate=2020-08-23_18-40-00&ch=mr1
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ben? Mi őrzi még ma is a múlt örökségét a városban? - annak komolyabb munka után kell 

néznie. 

A tokaji származású Nagy Attila történész, helytörténész mindent tud Dunaszerdahelyről, 

számtalan érdekes és alig ismert történelmi tényt, kultúrtörténeti érdekességet.  

  

Csíkmadaras egykor vas- és higanybányáiról volt híre. Aztán a 18. századra elfogyott a vasérc, 

és ekkor fazekas falu lett. A 19. század végére a fazekasság is megszűnt, ma a turizmusból 

próbál megélni az Olt parti település. Egyik nevezetessége a 100 éves vízimalom a falu 

határában, és a Zsigmond fogadó, ahová Gáll Levente és felesége, Gáll Timea várja a 

megfáradt vándorokat, vagy a városi életből csak egy kicsit kiszakadni vágyókat. 

 

Öt kontinens 

2020. augusztus 22. – Duna World 

 

A New York-i Magyar Ház az a New Yorkban élő magyar közösségeket szolgáló intézmény, 

amelyet három magyar szervezet alapított még 1966-ban. A Manhattan 82-ik utcájában 

található, független közösségi ház rendszeres programokkal és alkalmi kulturális 

eseményekkel szolgálja a város magyarságát. Az épületben működik az Arany János Magyar 

Iskola és a magyar könyvtár is. Az ő munkájukat pedig a Nemzetpolitikai Államtitkárság 

Kőrösi Csoma Sándor Program ösztöndíjasai segítik. 

 

Hetvenöt éves a magyar egyházközség és a magyar nyelvű katolikus lelkipásztori szolgálat 

Münchenben. Az évforduló alkalmából tervezett ünnepségsorozat ugyan a COVID járvány 

miatt elmaradt, de a müncheni magyar katolikus közösség tagjai nagyon várják már a 

pillanatot, amikor ismét személyesen köszönthetik egymást a miséken és a közösségi 

eseményeken. 

 

2013 októberében fogadta el a Magyar Diaszpóra Tanács a Mikes Kelemen Programot, azzal a 

céllal, hogy összegyűjtve és az anyaországba szállítva gondoskodjon a diaszpóra 

magyarságának könyvtári, levéltári örökségéről. A program 2014. január 1-én vette kezdetét a 

Nemzetpolitikai Államtitkárság és az Országos Széchényi Könyvtár szervezésében és az óta is 

sikeresen működik. Sárközy Réka, a Történeti Fényképtár csoportvezetője a vendégem, akivel 

egy igazi ritkaságról beszélgetek. 

Vendég: SÁRKÖZY RÉKA, a Történeti Fényképtár csoportvezetője, Országos Széchenyi 

Könyvtár 

 

https://mediaklikk.hu/video/ot-kontinens-2020-08-22-i-adas/


 

 

 

Napi Nemzetpolitikai Sajtószemle – 2020. augusztus 24. 

. 

. 
25 

Az évfordulók hétvégéjét ülte a Cserpák házaspár az ausztráliai Gold Coston. Cserpák János 

és felesége Borika 55. házassági évfordulójukat, Borika 75. születésnapját, és a szórványban 

élő magyar közösségekért végzett 25 éves munkájukat ünnepelték új hazájukban. János és 

Borika szerették volna szülőföldjükön megerősíteni házassági esküjüket, ám a világjárvány 

egészségügyi intézkedései ezt nem tették lehetővé. Így a barátok és családtagok jelenlétében 

Ausztráliában fogadtak újból örök hűséget egymásnak. 

 

Frankfurt Európa egyik legforgalmasabb kereskedelmi és közlekedési központja. Talán ezért 

is különösen fontos honfitársainknak, hogy gyermekeik a Majnánál fekvő nyüzsgő 

nagyvárosban is megőrizzék magyar identitásukat, anyanyelvüket. Wack Krisztina Mária, a 

Kőrösi Csoma Sándor program ösztöndíjasa különböző programokon keresztül segít életben 

tartani a magyar lángot a közösségben. 

 

Kárpát-medence magazinműsor 

2020. augusztus 23. – Kossuth Rádió 

 

Gyermektáborok Felvidéken 

Több helyszínen is szerveztek gyerektáborokat idén Felvidéken. A koronavírus ellenére 

sikerült sort keríteni a nagy népszerűségnek örvendő táborok megszervezésére, ahol a 

gyerekekkel korosztályonként foglalkoznak. A kicsik kézműveskednek, a nagyobbak Nánán 

hagyományos mesterségekkel, például fémmegmunkálással ismerkednek. 

 

Féltve őrzött kincs Kárpátalján 

Csodával határos módon találta meg a Kosztya család féltve őrzött kincsüket, egy elveszettnek 

hitt 150 éves magyar lobogót. A nevetlenfalui Kosztya János gyermekkori emlékeket idézett 

fel a beszélgetés során. A szovjet megszálláskor tűnt el a nemzeti lobogó, utoljára Kosztya 

László látta, ami most egy szekrény mélyéről került elő. 

 

Szülőföldön maradni és boldogulni 

A nyírvidéki Sarja Csaba túravezető azt vallja, hogy nem pénz, sokkal inkább munka és akarás 

kérdése szülőföldön boldogulni. Az elszakított területeken élők közül sokan vallják, hogy 

megéri külföldön munkát vállalni, de a Sarja család maradni akar. Saját pálinkafőzéssel 

foglalkoznak, felépítettek egy saját vállalkozást, komoly áldozatokat hoztak, de megérte. 

 

 

https://mediaklikk.hu/video/karpat-medence-2020-08-23-i-adas-7/
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Összetartozunk lovas zarándoklat 

A viharos múltú Úz völgyében több helyszínről indulva járják be a lovasok a Szent Korona 

országát. Egy ökumenikus misére zarándokoltak el a székelyföldi Csákházára, miután hosszú, 

megpróbáltatásokkal teli útjuk során bejárták az országot. Az út nem csak fizikai, de lelki 

utazás is számukra. 


