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Nyomtatott és online sajtó 
 

 

Orbán Viktor: Magyarország Ukrajna partnere a jószomszédi 
együttműködésben 
2020. augusztus 24. – MTI, Magyar Nemzet, Magyar Hírlap, Origo, hirado.hu   

Ukrajna szuverenitása, a megoldásra váró ügyek megvitatása és a jószomszédi viszony mellett 

állt ki Orbán Viktor miniszterelnök abban a levélben, amelyet ukrán kollégájának, Denisz 

Smihalnak küldött Ukrajna nemzeti ünnepe, a függetlenség napja alkalmából - tájékoztatta az 

MTI-t Havasi Bertalan, a miniszterelnök sajtófőnöke hétfőn. "Magyarország a kezdetektől 

fogva kiállt Ukrajna szuverenitása és területi integritásának megőrzése mellett, és minderre a 

jövőben is számíthatnak" - szögezte le Orbán Viktor. Hozzátette: örömére szolgál, hogy az 

ukrán kormány nyitott a kétoldalú kapcsolatokban fennálló, megoldásra váró ügyek 

megvitatására. Mint fogalmazott: bízik abban, hogy a magas szintű politikai és szakmai 

párbeszéden keresztül a nemzeti közösségek jogait tiszteletben tartó megoldásokat 

találhatnak az érintett kérdésekben. 

 

Hárman a városvezetői székért – forrónak ígérkezik szeptember vége 

Székelyudvarhelyen  
2020. augusztus 24. – maszol.ro 

Hárman pályáznak ugyanannyi pártlogó jegyében a székely anyaváros polgármesteri székére. 

Három politikai alakulat szeretne egyben többséget is szerezni a város önkormányzati 

testületében. Jelen állás szerint nehéz megmondani, hogy ki, illetve kik lesznek a befutók. A 

meteorológiai prognózisoktól függetlenül idén Székelyudvarhelyen forrónak ígérkezik a 

szeptember. Székelyudvarhelyen három polgármester- és összesen 78 tanácsosjelölt vág neki 

a szeptember 27-én esedékes helyhatósági választásoknak. A székely anyavárosban Gálfi 

Árpád leköszönő polgármester a POL (Szabad Emberek Pártja) színeiben, Derzsi László az 

RMDSZ nevében, Mike Levente József pedig az MPP-t képviselve száll ringbe a polgármesteri 

székért.  

 

Gombaszög LITE – Hiba lett volna kihagyni 
2020. augusztus 24. – Ma7.sk 

A koronavírus-járvány miatt az idei Gombaszögi Nyári Tábor nem valósulhatott meg, viszont 

a múlt hét végén a Gombaszög LITE névre keresztelt rendezvény várta a fiatalokat 

Gombaszögben. Orosz Örs főszervező szerint a visszajelzések arról tanúskodnak, hiba lett 

volna kihagyni a rendezvényt. A rendezvénynek a gombaszögi Andrássy-kemping adott 

otthont augusztus 20-23. között. A tábor programjában elsősorban hazai fellépők és előadók 

kaptak helyet. Nem maradtak el a már hagyományosnak nevezhető csapatjátékok, voltak 

életvezetési, önismereti beszélgetések, a FolkSzögletben a koncertek mellett tánctanítás és 
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https://www.origo.hu/itthon/20200824-orban-viktormagyarorszag-ukrajna-partnere-a-joszomszedi-egyuttmukodesben.html
https://www.origo.hu/itthon/20200824-orban-viktormagyarorszag-ukrajna-partnere-a-joszomszedi-egyuttmukodesben.html
https://www.maszol.ro/index.php/belfold/131044-harman-a-varosvezet-i-szekert-forronak-igerkezik-szeptember-vege-szekelyudvarhelyen
https://www.maszol.ro/index.php/belfold/131044-harman-a-varosvezet-i-szekert-forronak-igerkezik-szeptember-vege-szekelyudvarhelyen
https://ma7.sk/tajaink/gombaszog-lite-hiba-lett-volna-kihagyni
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táncház, továbbá átadták a Korona-színpadot, amely a pelsőci Korona Énekegyüttes számára 

szolgál állandó helyszínként, a legkisebbeket pedig a GombaOvi várta. 

 

Rendhagyóan emlékeznek idén Márton Áron püspökre 
2020. augusztus 24. – szekelyhon.ro 

Isten szolgája, Márton Áron püspök 1896. augusztus 28-án született Csíkszentdomokoson. Az 

évforduló napján, immár kilencedik alkalommal tart megemlékezést a Márton Áron Múzeum 

és a Márton Áron Egyesület Csíkszentdomokosért. A járványügyi helyzet sem írta felül az 

évfordulót, a szervezők alkalmazkodtak a veszélyhelyzethez, ezért templomban tartják az 

ünnepet. A résztvevők előzetes bejelentkezését kérik. 

 

Vesztesből győztes várossá tenni Marosvásárhelyt – Soós Zoltán 

polgármesterjelölt választási esélyeiről 
2020. augusztus 24. – szekelyhon.ro 

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. 

 

Menekülés a győzelembe - A székelyudvarhelyi önkormányzati választások 

rövid története (1992–2016) 
2020. augusztus 24. – Krónika, szekelyhon.ro 

Nagyon mélyre kell ásnunk, ha meg akarjuk érteni Székelyföld legmagyarabb városának 

politikai megosztottságát. Sarkalatos pontja ennek a mindenkori helyi hatalom birtokosa, a 

polgármester személye és az önkormányzat összetétele. Megpróbáljuk feleleveníteni az 1992 

és 2016 között lezajlott hét helyhatósági választás történetét – ezeket, illetve a szereplőket 

megismerve talán közelebb kerülünk ahhoz, hogy tisztábban lássuk a mai helyzetet. 

 

Péter Ferenc: közösségeket kötöttünk össze a megyehatáron lévő utak 

felújításával  
2020. augusztus 24. – maszol.ro 

A Maros Megyei Tanács az elmúlt 4 évben egy átfogó programot indított a megyehatáron 

lévő, elhanyagolt útszakaszok rendezésére, korszerűsítésére. A megyei önkormányzat az 

elmúlt években 9 megyehatáron lévő útszakaszon indított el aszfaltozási munkálatokat. Péter 

Ferenctől, a megyei tanács elnöke elmondta, 5 útszakaszon már be is fejezték a munkálatokat, 

a többi beruházás még folyamatban van.  
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https://szekelyhon.ro/aktualis/rendhagyoan-emlekeznek-iden-marton-aron-puspokre
https://szekelyhon.ro/aktualis/vesztesbol-gyoztes-varossa-tenni-marosvasarhelyt-n-soos-zoltan-polgarmesterjelolt-valasztasi-eselyeirol
https://szekelyhon.ro/aktualis/vesztesbol-gyoztes-varossa-tenni-marosvasarhelyt-n-soos-zoltan-polgarmesterjelolt-valasztasi-eselyeirol
https://kronikaonline.ro/extra/menekules-a-gyozelembe-a-szekelyudvarhelyi-onkormanyzati-valasztasok-rovid-tortenete-1992n2016
https://kronikaonline.ro/extra/menekules-a-gyozelembe-a-szekelyudvarhelyi-onkormanyzati-valasztasok-rovid-tortenete-1992n2016
https://www.maszol.ro/index.php/gazdasag/131143-peter-ferenc-kozossegeket-kotottunk-ossze-a-megyehataron-lev-utak-felujitasaval
https://www.maszol.ro/index.php/gazdasag/131143-peter-ferenc-kozossegeket-kotottunk-ossze-a-megyehataron-lev-utak-felujitasaval
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Gubík László: A rendszerváltás óta elvesztettünk 130 ezer magyart, tűzzük ki 

célul, harminc éven belül megfordítjuk ezt! 
2020. augusztus 24. – Ma7.sk 

Határozott célokat és egy érthető üzenetet kell megfogalmaznia az egyesülő pártnak ahhoz, 

hogy sikeres lehessen, vallja a Nézőpont stúdiójának aktuális vendége, Gubík László. Minden 

időszakban, amikor sikeres volt a felvidéki politika, volt egy érthető cél, amely felsorakoztatta 

maga mögé a magyarok többségét. Enélkül nem lehet sikeres egy egységesülő politikai 

formáció, mert az csak egy eszköz. Ilyen és ehhez hasonló aktuális társadalmi kérdésekről 

kérdezte Pomichal Krisztián. 

 

Lezárult a Határon és korokon átívelő kulturális örökség elnevezésű Interreg 

projekt 
2020. augusztus 24. – Ma7.sk 

Kulturális örökségi helyszínek újultak meg szlovákiai és magyarországi települések 

összefogásával. Az elmúlt három évben a füleki várban, a bátonyterenyei kastélyban, a 

salgótarjáni Baglyaskőnél és a somoskői várnál zajlottak fejlesztések. Az Interreg programból 

a partnerek több mint 2,2 millió eurót költöttek erre a célra. 

 

Szenti István-napi megemlékezések a Zoborvidéken 
2020. augusztus 24. – Felvidék Ma 

A Nyitra-vidék három olyan településén emlékeztek meg augusztus 23-án a magyar 

államalapításról és Szenti Istvánról, ahol az első magyar király emlékére szobrot, vagy 

emlékművet állítottak. Elsőként Nyitracsehiben, a szentmise után koszorúztak a helyi 

magyarok. A Csemadok Nyitracsehi Alapszervezetének és Férfi Éneklőcsoportjának 

szervezésében előbb litániát mondtak a résztvevők a helyi plébános vezetésével, utána az 

éneklőcsoport István királyról szóló énekeket adott elő, majd Karasz Mária mondott 

történelmi visszatekintőt. 

 

ONF Zselíz, a felvidéki népművészet Mekkája 
2020. augusztus 24. – Felvidék Ma 

Az idei év nem kedvez a tömegrendezvényeknek, a fesztiválok javát ebből kifolyólag nem is 

tartják meg. A zselízi Országos Népművészeti Fesztivállal kapcsolatban is sokáig kétséges 

volt, hogy milyen formában valósul meg, az eredeti időpontot már a járvány közepén 

elhalasztották augusztusra, de a helyzet miatt még az is bizonytalan volt. Végül a szervezők 

nagyon elkötelezettek voltak, hogy ne szakadjon meg (ismét) a hagyomány, ezért a 

megrendezés mellett döntöttek. 
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https://ma7.sk/aktualis/gubik-laszlo-a-rendszervaltas-ota-elvesztettunk-130-ezer-magyart-tuzzuk-ki-celul-harminc
https://ma7.sk/aktualis/gubik-laszlo-a-rendszervaltas-ota-elvesztettunk-130-ezer-magyart-tuzzuk-ki-celul-harminc
https://ma7.sk/videok/lezarult-a-hataron-es-korokon-ativelo-kulturalis-orokseg-elnevezesu-interreg-projekt
https://ma7.sk/videok/lezarult-a-hataron-es-korokon-ativelo-kulturalis-orokseg-elnevezesu-interreg-projekt
https://felvidek.ma/2020/08/szenti-istvan-napi-megemlekezesek-a-zoborvideken/
https://felvidek.ma/2020/08/onf-zseliz-a-felvideki-nepmuveszet-mekkaja/
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Szemafor magyarul: Az oktatásügyi minisztérium folytatja a magyar nyelvű 

kommunikációt 
2020. augusztus 24. – Körkép 

Az oktatási minisztérium honlapján augusztus 24-től immár megtalálható az összes oktatási 

intézmény szemafora (jelzőlámpája) magyarul – tájékoztatott közösségi oldalán Filip Mónika 

(SaS), az oktatásügyi minisztérium államtitkára. A jelzőlámpa a koronavírus-járvány 

időszakában az oktatási intézmények számára előírt útmutatás. A szeptember 2-ai 

tanévkezdés előtt fontos, hogy az iskolák magyarul is megkapják a szaktárca COVID-19-el 

kapcsolatos anyagát, mely szabályozza működésüket a koronavírusos időszakban. 

  
Szabadka évszázados jellegének megőrzése 21. századi életkörülmények 

mellett 
2020. augusztus 24. – Pannon RTV 

A városnapot követően minden szabadkai helyi közösségbe ellátogatnak az önkormányzat 

munkatársai annak érdekében, hogy felmérjék az ott uralkodó állapotokat és a polgárok 

igényeit. Dr. Pásztor Bálint, a Városi képviselő-testület elnöke elmondta, hogy a héttagú 

Városi Tanácsba Kern Imre alpolgármester mellett három tanácstagot delegálhatott a 

Vajdasági Magyar Szövetség, valamint egy polgármesteri segédet. Szavai szerint ez 

masszívabb jelenlétet biztosít a testületben mint amilyen az előző években volt, ez pedig 

lehetővé teszi azt, hogy a magyar emberek érdekei hangsúlyosabban jelenjenek meg az 

önkormányzat munkájába. Pásztor elmondta, két alapvető célkitűzéssel látnak a munkához, 

amelyet már a kampány folyamán is megfogalmaztak. 

 

Tanévkezdésre készülnek Muzslyán 
2020. augusztus 24. – Pannon RTV 

Az iskolában készek a tantermek a rendkívüli körülmények közt induló tanévre. Miközben a 

Szerbiai Tanügyi Dolgozók Szakszervezeti Uniója az iskolakezdés elhalasztását kéri, addig a 

Muzslyán, az egyik legnagyobb bánáti kétnyelvű iskolában készülnek a tanévkezdésre. A 

nagybecskereki iskolaigazgatókkal ma is tárgyaltak a nagybecskereki önkormányzatban. 

 

Kárpátaljáról elűznék a „magyar kutyákat” 
2020. augusztus 24. – László Dávid – Magyar Nemzet  

Megsemmisítéssel és elüldözéssel fenyegető névtelen üzenetek, hamis bombariadók, és a 

tetejébe egy terrorelhárítási gyakorlat keserítette az utóbbi napokban a kárpátaljai magyar 

közösség életét. Még Kárpátalja kormányzója is úgy vélte, hogy a támadások célja a magyar 

kisebbség provokációja. Az ukrán szélsőséges nacionalisták aktivitásának köze lehet ahhoz is, 
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https://korkep.sk/cikkek/belfold/2020/08/24/szemafor-magyarul-az-oktatasugyi-miniszterium-folytatja-a-magyar-nyelvu-kommunikaciot/
https://korkep.sk/cikkek/belfold/2020/08/24/szemafor-magyarul-az-oktatasugyi-miniszterium-folytatja-a-magyar-nyelvu-kommunikaciot/
https://pannonrtv.com/rovatok/onkormanyzatok/szabadka-evszazados-jellegenek-megorzese-21-szazadi-eletkorulmenyek-mellett
https://pannonrtv.com/rovatok/onkormanyzatok/szabadka-evszazados-jellegenek-megorzese-21-szazadi-eletkorulmenyek-mellett
https://pannonrtv.com/rovatok/tarsadalom/tanevkezdesre-keszulnek-muzslyan
https://magyarnemzet.hu/kulfold/karpataljarol-eluznek-a-magyar-kutyakat-8563083/
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hogy ha a járványhelyzet engedi, hamarosan helyhatósági választásokat rendeznek 

Ukrajnában. 

 

Kozma József a felső-Tisza-vidéki magyarság helyzetéről 
2020. augusztus 24. – karpat.in.ua 

Cserkész, önkéntes, a KMKSZ alapszervezeti elnöke, mindemellett városi képviselő, és nem 

mellesleg családapa – ő Kozma József, a felső-Tisza-vidéki Huszt magyar közösségének 

hosszú évtizedek óta aktív szervezője. Cikkünkben a huszti szórványmagyarság helyzetéről 

mesél. „Öt évvel ezelőtt a KMKSZ-től három képviselő is bejutott a városi tanácsba. Ez nagy 

eredményt jelentett a felső-Tisza-vidéki szórványmagyar közösség érdekképviselete 

szempontjából. Idén ismét választásra kerül sor, amely – úgy gondolom – nem lesz egyszerű. 

– nyilatkozta Kozma.  

 

Tartalmas hétvége az ungvári skanzenben 
2020. augusztus 24. – Kárpátalja 

Ungváron a Kárpátaljai Megyei Szabadtéri Néprajzi Múzeumban tartalmas programmal 

várták a látogatókat az elmúlt hétvégén. Szombaton mesterkurzust tartottak a 

kovácsműhelyben, itt bárki megismerkedhetett a szakma fortélyaival, sőt, Sztepan Rusznak és 

Roman Murnik segítségével ki is próbálhatta, hogyan lehet a forró vasat formázni. A 

kocsmában megkóstolhatták az első kárpátaljai levendulamézet, amelyet a Turjanszkij Med 

méhészetében gyűjtöttek. 

 

Turisztikai gyakorlati foglalkozás Mezőgecsében 
2020. augusztus 24. – karpat.in.ua 

Gyakorlati turisztikai foglalkozást tartottak Mezőgecsében a Kárpátaljai Magyar Turisztikai 

Tanács szervezésében. Az elmúlt időszakban hirdették meg az Egán Ede Gazdaságfejlesztési 

alapítvány turisztikai pályázatát, melynek alapfeltétele, hogy a kedvezményezettek és 

alkalmazottaik megfelelő szakirányú képzettséggel rendelkezzenek. A turisztikai tanács ezért 

indította el a  „Jó gyakorlat a falusi turizmusban” nevű online képzését, hogy minden 

kedvezményezett megfelelő képesítést szerezzen. 
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http://politic.karpat.in.ua/?p=9769&lang=hu
https://karpataljalap.net/2020/08/24/tartalmas-hetvege-az-ungvari-skanzenben
http://life.karpat.in.ua/?p=26726&lang=hu
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Elektronikus sajtó 

 

Határok nélkül 

2020. augusztus 24. – Kossuth Rádió  

 

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

igazságtalanságot" - közölte a napokban 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 slovenská országos kulturális 

egyesülethez hasonlóan - állami támogatáshoz juthat a jövőben. A találkozóról kérdeztük 

Bárdos Gyula Csemadok-elnököt. 

 

Az elkövetkező négy évben a Vajdasági Magyar Szövetség harminc délvidéki 

önkormányzatban lesz a hatalmi többség része. Júniusban, Szerbiában helyhatósági 

választásokat is tartottak, s a legtöbb önkormányzatban pénteken alakultak meg az új 

képviselő testületek, azaz közgyűlések, amelyek megválasztották a települések 

polgármestereit.  

 

Nagydobronyban tartották a Magyarok kenyere program kárpátaljai búzaösszeöntő 

ünnepségét. Idén Kárpátalja minden magyarlakta településéről több mint 1200 gazda 

csatlakozott az akcióhoz, így száz tonna búza gyűlt össze. A Magyarok kenyere program 

kárpátaljai kedvezményezettjei az ukrán állam által nem támogatott egyházi líceumok és 

gyermekotthonok. Összeállításunkban elsőként Jakab Istvánt, a MAGOSZ elnökét halljuk.   

 

Nem szakadt meg a hagyomány: mégis volt az idén Gombaszögi Nyári Tábor Gombaszög 

LITE néven. Júliusban  kiderült, hogy  a járványhelyzet javulása lehetővé teszi, hogy 

maximálisan ezer résztvevővel, ám jóval kevesebb programmal és helyszínnel  megtartsák a 

felvidéki fiatalok találkozóját.  A SINE METU Polgári Társulás így ötödik alkalommal 

szervezett találkozót a hangulatos gombaszögi völgyben az elmúlt hétvégén. Gombaszögi 

összeállításunkban először a táborszervező Orosz Örsöt halljuk.  

 

Nagyszebenben tizenegyedszer rendezték meg Hungarikum Napokat a hétvégén. Ez 

elsősorban magyar ízeket bemutató gasztronómiai fesztivál, de nem hiányzott a népzene, a 

néptánc és kézművesek, valamint őstermelők is bemutatják portékáikat. A fő szervező Híd 

Egyesület alelnökét, Takács Gyöngyit kérdeztük a rendezvényről. 

 

https://mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth?date=2020-08-24_18-02-00&enddate=2020-08-24_18-40-00&ch=mr1
https://mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth?date=2020-08-24_18-02-00&enddate=2020-08-24_18-40-00&ch=mr1
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Kolozsváron a járvánnyal dacolva, 11. alkalommal tartottak Magyar Napok. Az egyébként az 

egyik legnagyobbként számon tartott erdélyi eseménysorozat a lehetőségekhez mért szűkített 

változatban zajlott múlt héten, „Ami belefér” jelmondattal.  

 

Műsorunk végén a Kossuth rádió ma esti adására szeretnénk felhívni figyelmüket. A 21.30-

kor kezdődő Nagyok című műsor vendége lesz Mészáros Zoltán, Magyar arany 

érdemkereszttel kitüntetett történész, a szabadkai történelmi levéltár főlevéltárosa. 


