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Nyomtatott és online sajtó 
 

Kezdő vállalkozókat segítő online platform indult a vajdasági gazdaságfejlesztési 
programban 
2020. augusztus 26. – MTI, Magyar Nemzet, kormany.hu, Magyar Szó, Szóljon, 

kulhonimagyarok.hu, karpat.in.ua 

Kezdő vállalkozókat segítő online platform indult a vajdasági gazdaságfejlesztési 

programban. Potápi Árpád János nemzetpolitikáért felelős államtitkár a Vállalkozz, 

Vajdaság! elnevezésű online képzési program szerdai szabadkai bemutatóján hangsúlyozta: a 

jelen és a jövő a fiatalokon keresztül valósítható meg, rajtuk keresztül lehet nemzetpolitikát 

indítani – írta a távirati iroda. A programot a Kárpát-medencében elsőként, a magyar 

kormány vajdasági gazdaságfejlesztési programját kezelő Prosperitati Alapítvány a 

Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkárságának hatmillió forintos támogatásával 

indította. Potápi Árpád János a sajtótájékoztatón kiemelte, hogy a vajdasági régió a 

kilencvenes években a határon túli magyarlakta területek közül a legnehezebb helyzetben 

volt. – Ebből a válságból kellett megkeresni a kiutat, meg kellett mutatni az itt élőknek, 

hogyan és miért maradjanak itthon és boldoguljanak – fogalmazott az államtitkár. 

Hozzátette: ez a vajdasági magyarságnak sikerült, amit segített a politikai intézményrendszer 

megerősítése. 

 

Magyarellenesség: Rareș Bogdan megnyilvánulása után elvetették az RMDSZ 
oktatási törvényjavaslatait  
2020. augusztus 26. – maszol.ro 

Sikerült az RMDSZ-es tanügyi reformjavaslatok ellen fordítania a román parlamenti 

képviselőket Rareș Bogdannak, a magyarellenességéről hírhedt európai parlamenti 

képviselőnek, a kormányzó Nemzeti Liberális Párt (PNL) első alelnökének. Az egyébként 

magyar családtagokkal is rendelkező Bogdan hétfői Facebook-bejegyzésében azzal vádolta 

meg az ellenzéki – de parlamenti fölénnyel rendelkező – Szociáldemokrata Pártot (PSD), 

hogy a kormány ellen benyújtott bizalmatlansági indítvány megszavazásáért cserébe a 

parlamentben „hallgatólagosan elfogadják” a magyar érdekvédelmi szövetség oktatásügyi 

törvényjavaslatait. A PNL vezetőségi tagja szerint a „vörös pestis” (ahogy politikai riválisai 

emlegetik a PSD-t) „kiárusította gyermekeink nevelését az RMDSZ-nek”.  

 

Orvosi szolgálati lakás épül Marosszentgyörgyön  
2020. augusztus 26. – maszol.ro, Erdély Ma, szekelyhon.ro, Krónika 

Orvosi szolgálati lakás alapkövét tette le szerdán a Studium–Prospero Alapítvány 

Marosszentgyörgyön. A beruházás a Nemzetpolitikai Államtitkárság és a Bethlen Gábor 

Alapkezelő Zrt. támogatásával valósul meg. Az építkezés várhatóan 2021 második felében 

zárul, ezt követően a Maros-mente pályakezdő, jövőjüket itthon tervező orvosai számára 

biztosít lakhatási támogatást.  Dr. Vass Levente, a Studium–Prospero Alapítvány ügyvezető 
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https://magyarnemzet.hu/gazdasag/kezdo-vallalkozokat-segito-online-kepzesi-program-indult-8573862/
https://magyarnemzet.hu/gazdasag/kezdo-vallalkozokat-segito-online-kepzesi-program-indult-8573862/
https://www.maszol.ro/index.php/belfold/131213-magyarellenesseg-rare-bogdan-megnyilvanulasa-utan-elvetettek-az-rmdsz-oktatasi-torvenyjavaslatait
https://www.maszol.ro/index.php/belfold/131213-magyarellenesseg-rare-bogdan-megnyilvanulasa-utan-elvetettek-az-rmdsz-oktatasi-torvenyjavaslatait
https://www.maszol.ro/index.php/tarsadalom/131210-orvosi-szolgalati-lakas-epul-marosszentgyorgyon
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elnöke az alapkőletételi ünnepségen elmondta, az alapítvány szolgálatilakás-programja 

Marosvásárhelyről indult 2003-ban, azóta egyre bővülő erdélyi hálózatot sikerült 

megvalósítani orvosaink, művészeink támogatására.  

 

Hat erdélyi értéket terjesztenek fel a Magyar Értéktárba 
2020. augusztus 26. – Krónika 

A székelyföldi mofettákat, Kolonics István orgonaépítő életművét, a székely himnuszt, Szent 

László erdélyi örökségét, a Szelek barlangját, a Sebes-Körös-szurdokvölgyet és a Révi-szorost 

a Zichy-cseppkőbarlanggal terjeszti fel a Magyar Értéktárba az Erdélyi Magyar Értéktár 

Bizottság. 

 

Egykori Krónikás lett a Székelyföld folyóirat új főszerkesztője 
2020. augusztus 26. – Krónika, Erdély Ma 

Zsidó Ferenc székelykeresztúri író, kritikus, a Krónika egykori szerkesztője lett augusztus 24-

től a Székelyföld főszerkesztője – közölte szerdán honlapján a Csíkszeredában szerkesztett 

kulturális folyóirat. Zsidó Ferenc a szerkesztői munka koordinálása mellett az új honlap 

(www.szekelyfoldfolyoirat.ro) bejáratására és irodalmi rendezvények lebonyolítására 

koncentrál. A korábbi főszerkesztő, Borsodi L. László költő, irodalomtanár – aki 2019. 

májusától vezette a lapot – júliusban jelentette be lemondását. 

 

Megvan, hogy hol és mikor szentelik fel a Gyulafehérvári Főegyházmegye új 
segédpüspökét 
2020. augusztus 26. – transindex.ro 

Ferenc pápa 2020. május 26-án, Néri Szent Fülöp emléknapján nevezte ki főtisztelendő dr. 

Kerekes László szentszéki tanácsost, a kézdivásárhelyi Boldog Özséb plébánia plébánosát 

Tharros c. püspökévé és a Gyulafehérvári Főegyházmegye segédpüspökévé. Püspökké 

szentelése augusztus 29-én lesz délelőtt fél 11 órától a csíksomlyói kegytemplomban. Szentelő 

püspökök: Kovács Gergely érsek, Jakubinyi György ny.érsek és Tamás József ny. 

segédpüspök.  

 

Alpolgármesteri és megyei tanácsosi tisztségre pályázik az RMDSZ Hunyad 
megyében 
2020. augusztus 26. – maszol.ro, Nyugati Jelen 

Megerősítené az önkormányzati képviseletét, és megtartaná dévai alpolgármesteri tisztségé 

az RMDSZ Hunayd megyében. Az egyik legfontosabb célkitűzésük között szerepel továbbá, 

hogy 16 év szünet után visszakerüljön a Szövetség a Hunyad Megyei Tanácsba. „A romániai 

magyar közösség politikai képviseletének alapja az önkormányzati képviselet, Hunyad 

megyében is fontos, hogy minden döntéshozatali szinten jelen legyünk, hogy közösségünk 

érdekeit érvényesíteni tudjuk” – fogalmazott Winkler Gyula EP-képviselő, az RMDSZ 
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https://kronikaonline.ro/szines/hat-erdelyi-erteket-terjesztenek-fel-a-magyar-ertektarba
https://kronikaonline.ro/kultura/egykori-kronikas-lett-a-szekelyfold-folyoirat-uj-foszerkesztoje
https://itthon.transindex.ro/?hir=61100
https://itthon.transindex.ro/?hir=61100
https://www.maszol.ro/index.php/belfold/131217-alpolgarmesteri-es-megyei-tanacsosi-tisztsegre-palyazik-az-rmdsz-hunyad-megyeben
https://www.maszol.ro/index.php/belfold/131217-alpolgarmesteri-es-megyei-tanacsosi-tisztsegre-palyazik-az-rmdsz-hunyad-megyeben
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Hunyad megyei elnöke. A MKT kedden délután a dévai Magyar Házban tartotta 

kampányindító ülését, amelyen a listavezető jelöltek is részt vettek.  

 

Teljesen átszervezné a tömegközlekedést Soós Zoltán Marosvásárhelyen 
2020. augusztus 26. – maszol.ro 

Soós Zoltán videoüzenetben jelentkezett be a Transport Local SA székhelyén. A független 

polgármesterjelölt ezúttal a városi buszpark modernizálására vonatkozó terveit ismertette. 

Soós elmondta, hogy információik alapján évente 6-10 millió euróba kerül a közszállítás 

Marosvásárhelyen.  „Természetesen nem mindegy, hogy 6 vagy 10. De az eredmény ugyanaz: 

a közszállítás nagyon rossz és nagyon drága” – jelentette ki. Még azt sem lehet pontosan 

tudni, hány autóbusz van ma Marosvásárhelyen. Különböző források, más-más számokat 

mutatnak. Egyes dokumentumokban 74 autóbuszról, másokban 128-ről számolnak be.  

 

Szilágyi Zsolt: A rezsicsökkentésnek Biharban is működnie kell 
2020. augusztus 26. – Bihari Napló 

Ismertette a Bihari Naplóval választási kampányának főbb programpontjait Szilágyi Zsolt. Az 

Erdélyi Magyar Néppárt jelöltje a Bihar megyei tanács elnöki tisztségére legfőbb célkitűzései 

közül a munkahelyteremtést, valamint az utak és az ivóvíz minőségének a javítását emelte ki. 

 

Cseke Attila: Kevés figyelmet kap a képzőművészet Nagyváradon 
2020. augusztus 26. – Bihari Napló 

„Több képzőművésszel is beszéltem a kollégáimmal egyetemben az elmúlt időszakban, és 

nagyon jó tanácsok, ötletek érkeztek azzal kapcsolatosan, hogy mit kell tenni ezen a területen. 

Többen is elmondták: szükségesnek látják egy regionális nemzetközi alkotótábor 

megszervezését, állandó kiállítási tér biztosítását, nyári szabadegyetemet és művészeti 

központ, alkotóház létrehozását” – nyilatkozta Cseke Attila, az RMDSZ polgármesterjelöltje. 

 

Kádár Hunor: Ha bele akarunk szólni, ott kell lennünk, ahol a döntéseket 
hozzák! 
2020. augusztus 26. – Bihari Napló 

Kádár Hunor 33 éves ügyvéd, egyetemi tanár a Sapientia Erdélyi Magyar 

Tudományegyetemen, büntetőjogot tanít, doktori fokozattal rendelkezik, nős és egy gyermek 

édesapja. Szabad idejében a Farkas Antal által vezetett Váradvelencei Ifjúsági Színtársulatban 

is tevékenykedik feleségével. Sokoldalú ember, az RMDSZ önkormányzati képviselőjelöltje. 

 

Cseke Attila: Célunk a várszínház infrastruktúrájának rehabilitációja 
2020. augusztus 26. – Bihari Napló 

„A Nagyváradi Várszínház infrastruktúráját a saját technikai eszközök teljes hiánya jellemzi. 

Időszerű lenne a produkciók létrehozásához szükséges alapfeltételek megteremtése, öltözők, 

nézőtéri mosdók, technikai helyiségek jelentős felújítása, a villamoshálózat rehabilitációja. 

Ezekkel a fejlesztésekkel igényesebb, magasabb színvonalú produkciók létrehozására, illetve 
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https://www.maszol.ro/index.php/tarsadalom/131219-teljesen-atszervezne-a-tomegkozlekedest-soos-zoltan-marosvasarhelyen
https://www.erdon.ro/kozelet/helyi-kozelet/szilagyi-zsolt-a-rezsicsokkentesnek-biharban-is-mukodnie-kell-3127967/
https://www.erdon.ro/kozelet/helyi-kozelet/cseke-attila-keves-figyelmet-kap-a-kepzomuveszet-nagyvaradon-3128042/
https://www.erdon.ro/kozelet/helyi-kozelet/kadar-hunor-ha-bele-akarunk-szolni-ott-kell-lennunk-ahol-a-donteseket-hozzak-3128234/
https://www.erdon.ro/kozelet/helyi-kozelet/kadar-hunor-ha-bele-akarunk-szolni-ott-kell-lennunk-ahol-a-donteseket-hozzak-3128234/
https://www.erdon.ro/kozelet/helyi-kozelet/cseke-attila-celunk-a-varszinhaz-infrastrukturajanak-rehabilitacioja-3128714/
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vendégelőadások fogadására alkalmas teret hoznánk létre, mely saját technikai 

infrastruktúrát használ” – nyilatkozta Cseke Attila, az RMDSZ nagyváradi 

polgármesterjelöltje, bemutatva 50 projektjének következő tervezetét. 

 

Tamás Sándor: közösségépítés, identitáserősítés és infrastruktúrafejlesztés 
zajlik Háromszéken  
2020. augusztus 26. – maszol.ro 

Tamás Sándor, Kovászna Megye Tanácsának elnöke negyedik mandátumára készül. Az 

RMDSZ jelöltjével az eddigi eredményekről és az új tervekről beszélgettek. Az interjú a 

jelöltbemutató sorozat része.  

 

A járvány nem akadály: idén is megemlékeztek az Úz-völgyi harcok áldozatairól 
2020. augusztus 26. – maszol.ro, szekelyhon.ro 

A járványhelyzet miatt az előző években megszokottnál jóval kevesebben, mintegy kétszázan 

emlékeztek meg szerdán az Úz-völgyében található katonai temetőben a második 

világháborúban itt elesett honvédő magyar és székely katonákra. Az esemény mindenféle 

incidens nélkül, méltóságteljesen zajlott.  

 

Koronavírusos a Hargita megyei tanács alelnöke, Barti Tihamér  
2020. augusztus 26. – maszol.ro, szekelyhon.ro 

Koronavírussal fertőződött Hargita megye tanácsának alelnöke, Barti Tihamér. A hírt a 

gyergyói politikus maga közölte szerda este a Facebook-oldalán. Mint írja, az elmúlt 

napokban lázas volt, ezért kedden elvégezte a COVID-tesztet. Szerdán derült ki, hogy az 

eredmény pozitív. „Szerencsére egyelőre semmilyen nehézséggel nem küzdök, jól érzem 

magam, kezelnek” – olvasható a bejegyzésben. Tánczos Barna után Barti Tihamér a második 

Hargita megyei politikus, akit megfertőzött a koronavírus.  

 

A megye összes magyar kisdiákja megkapja az iskolatáskát 
2020. augusztus 26. – Bihari Napló 

Sikerült kiosztani az elmúlt hét folyamán Nagyvárad tanintézményeiben a Bihar megyei 

Rákóczi Szövetség és az RMDSZ jóvoltából érkezett jó minőségű iskolatáskákat és az 

előkészítősek számára nyomtatott füzetcsomagokat. 

 

Tévés felkészítő a pedagógusoknak 
2020. augusztus 27. – Krónika 

Az online oktatás módszereire vonatkozó román nyelvű televíziós továbbképzést közvetít 

pedagógusok számára a román közszolgálati televízió. Ferencz-Salamon Alpár, az RMPSZ 

alelnöke elmondta, a sorozat hasznos, ám magyar nyelvű képzésekre, segédanyagokra is 

szükség lenne. 
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https://www.maszol.ro/index.php/belfold/131218-tamas-sandor-kozossegepites-identitaser-sites-es-infrastrukturafejlesztes-zajlik-haromszeken
https://www.maszol.ro/index.php/belfold/131218-tamas-sandor-kozossegepites-identitaser-sites-es-infrastrukturafejlesztes-zajlik-haromszeken
https://www.maszol.ro/index.php/tarsadalom/131231-a-jarvany-nem-akadaly-iden-is-megemlekeztek-az-uz-volgyi-harcok-aldozatairol
https://www.maszol.ro/index.php/tarsadalom/131232-koronavirusos-a-hargita-megyei-tanacs-alelnoke-barti-tihamer
https://www.erdon.ro/kozelet/helyi-kozelet/a-megye-osszes-magyar-kisdiakja-megkapja-az-iskolataskat-3129383/
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Gubík: Az egyesülő pártnak határozott célokat és érthető üzeneteket kell 
megfogalmaznia 
2020. augusztus 26. – Felvidék Ma 

A Nézőpont stúdiójának vendége volt Gubík László, a Szövetség a Közös Célokért elnöke és az 

Esterházy Akadémia igazgatója, akit Pomichal Krisztián a felvidéki magyar politizálás 

jövőjéről, az egységesülő politikai formációról és egyéb, a közösségünk sorsát meghatározó 

kérdésekről faggatott. Bevezetőben mindjárt a lévai református magyar gimnázium ügye, az 

annak megmentése érdekében tett erőfeszítések kerültek szóba. Az intézménynek a lévai 

születésű Gubík egyben öregdiákja is, így annak sorsát több szempontból is szívügyének 

tekinti. Sajnos a legutóbbi hírek nem éppen biztatóak, miután a negyedikesek leérettségiznek, 

az intézmény felfüggeszti működését. 

 

Magyar városnéző séta Pozsonyban 
2020. augusztus 26. – Ma7.sk 

Augusztus 25-én ismét magyar nyelvű törtélelmi városnéző sétára került sor Pozsonyban a 

Csemadok Pozsony-Óvárosi Alapszervezete rendezésében. A koronavírus-járvány miatt jó 

ideje szünetelnek a városnéző séták Pozsonyban, augusztus 25-én azonban hosszú idő után 

ismét megrendezésre került a pozsonyi magyarok körében népszerű rendezvény. A történelmi 

városnéző séta a Grassalkovich-palota előtt kezdődött meg. Ide várták az érdeklődők 

érkezését, akik nagy számban jelentek meg. 

 

„Őseinket felhozád....“ - A nagykaposi Turul-szobor története könyvben is! 
2020. augusztus 26. – Ma7.sk 

A Csemadok Nagykaposi Alapszervezete augusztus 25-én délután, a helyi városháza 

dísztermében tartotta a nagykaposi millecentenáriumi emlékműállítás történetét elmesélő 

könyv bemutatóját. Huszonnégy évvel ezelőtt – napra pontosan ezen a napon – leplezték le a 

közadakozásból született honfoglalási emlékművet. A bronzból öntött turulmadár márvány 

talapzatán Nagykapos város címere és a következő felirat látható: „A honfoglalás 1100. 

évfordulójának a tiszteletére közadakozásból állította: Abara, Bés, Budaháza, Csicser, 

Deregnyő, Dobóruszka, Hegyi, Imreg, Iske, Kaposkelecsény, Kisráska, Mátyóc, Mogyorós, 

Mokcsakerész, Nagykapos, Nagyráska, Nagyszelmenc, Szirénfalva, Szürnyeg, Vaján, Vajkóc, 

Veskóc közössége”. 

 

Sajtóértesülések szerint Filipová Monika lehet a Matovič-kormány közigazgatási 
reformjának karmestere 
2020. augusztus 26. – Ma7.sk, Körkép 

Az aktuality.sk ma hajnalban megjelent cikkében azt írja, a választás előtt beígért Matovič-

féle közigazgatási reform fő koordinátora az a Filipová Monika lehet, aki az oktatási 

minisztérium jelenlegi államtitkáraként szerencsétlen vagy félrefordított kijelentései miatt 

több alkalommal is a felvidéki magyar választók látókörébe került. A portál kormányközeli, 

de meg nem nevezett informátorokra hivatkozva azt írja, a kormányfő azt szeretné, ha 
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https://felvidek.ma/2020/08/gubik-az-egyesulo-partnak-hatarozott-celokat-es-ertheto-uzeneteket-kell-megfogalmaznia/
https://felvidek.ma/2020/08/gubik-az-egyesulo-partnak-hatarozott-celokat-es-ertheto-uzeneteket-kell-megfogalmaznia/
https://ma7.sk/tajaink/magyar-varosnezo-seta-pozsonyban-kepgaleria
https://ma7.sk/tajaink/oseinket-felhozad-a-nagykaposi-turul-szobor-tortenete-konyvben
https://ma7.sk/aktualis/sajtoertesulesek-szerint-filipova-monika-lehet-a-matovic-kormany-kozigazgatasi-reformjanak
https://ma7.sk/aktualis/sajtoertesulesek-szerint-filipova-monika-lehet-a-matovic-kormany-kozigazgatasi-reformjanak
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egyetlen emberre bízhatná a közigazgatási reform levezénylését, az Aktuality szerint Filipová 

egyike a legesélyesebb jelölteknek. Értesüléseiket a kormányhivatal kommünikéje is 

megerősíteni látszik, hiszen az áll benne, a miniszterelnök többek között Filipová Monikával 

is egyeztetett a készülő átalakításról, amely "alapvető és rendszerszintű" változásokkal jár 

majd. 

 

Pozsonypüspökiben a magyar alapiskola épületét is felújítják 
2020. augusztus 26. – Felvidék Ma 

A Pozsony részét képező Pozsonypüspökiben a nyári időszakban több felújítást is 

megvalósítottak. Pék Zoltán polgármester az elmúlt napokban sorra látogatta a munkálatok 

helyszíneit. Pozsony megye önkormányzatának weboldalán számoltak be arról, hogy a 

polgármester minden építkezésen ellenőrizte a munkákat, így az alapiskolák és óvodák 

épületét és a Lett, valamint a Balti utcákban végzett útépítéseket. 

 

Legyen öröm a tanévkezdés, kaland a tanulás! 
2020. augusztus 26. – Magyar Szó, Pannon RTV 

Tanszercsomagot és iskolatáskát kap minden vajdasági kis elsős Magyarország Kormánya, a 

Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkársága, a Bethlen Gábor Alap és a Rákóczi 

Szövetség támogatásának köszönhetően. A mintegy 1360, iskolába induló, tanulmányait 

megkezdő, magyar nyelven tanuló gyermek a Vackor-programnak köszönhetően részesülhet 

az ajándékokból, melyekkel ösztönözni is szeretnék a majdani szülőket is, hogy mindannyian 

magyar tannyelvű intézménybe írassák be gyermekeiket a nemzet megmaradásának 

alappillérét, anyanyelvünket tovább éltetve. 

 

145 elsős indul iskolába Zenta községben 
2020. augusztus 26. – Pannon RTV 

Szeptember elsejéig Zenta községben is megkapják az első osztályba induló gyermekek a 

Magyar Nemzeti Tanács beiskolázási csomagjait és a Rákóczi Szövetség által ajándékozott 

iskolatáskákat. Zenta község négy általános iskolájának hét épületében összesen 145 kisdiák 

kezdi meg a tanulmányait szeptembertől. A beiskolázási csomagokat és az iskolatáskákat, 

amelyek igen nagy segítséget jelentenek az iskolakezdés előtt álló gyermekeknek és 

szüleiknek, a Magyar Nemzeti Tanács képviseletében Perpauer Attila, a tanács tagja ma 

délután juttatta el a községbeli általános iskolákba. 

 

A Miniszteri Kabinet újra lezárja a határt a külföldiek előtt 
2020. augusztus 26. – karpat.in.ua, Kárpátalja, Kárpáti Igaz Szó 

Az ukrán Miniszteri Kabinet újra lezárná a határt a külföldi állampolgárok előtt – ezúttal 

szeptember végéig – közölte Denisz Smihal miniszterelnök az augusztus 26-i kormányülésen. 
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https://felvidek.ma/2020/08/pozsonypuspokiben-a-magyar-alapiskola-epuletet-is-felujitjak/
https://www.magyarszo.rs/hu/4387/kozelet_oktatas/225315/Legyen-%C3%B6r%C3%B6m-a-tan%C3%A9vkezd%C3%A9s-kaland-a-tanul%C3%A1s!.htm
https://pannonrtv.com/rovatok/tarsadalom/145-elsos-indul-iskolaba-zenta-kozsegben
https://karpataljalap.net/2020/08/26/miniszteri-kabinet-ujra-lezarja-hatart-kulfoldiek-elot
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„Figyelembe véve a járványhelyzetet, meg kell védenünk állampolgárainkat és 

felelősségteljesen kell eljárnunk külföldi partnereinkkel szemben. A kormány ma hoz döntést 

a határátkelő majdnem szeptember végégig tartó lezárásáról a külföldiek számára, kivételt 

képeznek a lakhatási engedéllyel rendelkező személyek, a nemzetközi és humanitárius 

missziók tagjai, a nemzetközi tiszti államányok tagjai, stb. A teljes listát még ma 

közzétesszük” – közölte. 

 
A KMKSZ-UMP indul az ukrajnai önkormányzati választásokon 
2020. augusztus 26. – karpat.in.ua 

Az október 25-i ukrajnai önkormányzati választásokon való részvételről döntött a KMKSZ-

Ukrajnai Magyar Párt keddi beregszászi kongresszusán. Brenzovics László, a párt elnöke az 

TV21 Ungvár stábjának arról beszélt, fontos, hogy a jelenlegi, rendkívül mély ukrajnai 

gazdasági-szociális válságban, erős képviselete legyen a helyi magyarságnak.  

 

Határon túli és anyaországi egyetemistákért fogott össze az FTC és a BEAC 
2020. augusztus 26. – Kárpátalja 

A Ferencvárosi Torna Club lett a sportszakmai partnere a Budapesti Egyetemi Atlétikai Club 

(BEAC) által szervezett, 12. alkalommal kiírt, 1300 anyaországi és határon túli magyar 

egyetemistát megmozgató Kárpát-medencei Egyetemek Kupájának. Múlt csütörtökön 

jelentették be a klubok az együttműködési megállapodást, melynek értelmében az FTC 

sportszakmai partnerként segíti a BEAC-ot az esemény megszervezésében. 

 

Kárpátaljai nagycsaládosok nyomában 
2020. augusztus 27. – Dankai Péter – Mandiner 

2012-ben alakult meg, és jelenleg 768 nagycsaládot tudhat tagjai között a Kárpátaljai Magyar 

Nagycsaládosok Egyesülete. A Mandiner ellátogatott több magyar otthonba arról érdeklődve, 

milyen Ukrajnában nagycsaládosnak lenni. A Nagyszőlősi járásban található Fancsika 

településen él a negyvenöt éves Nagy Barna és családja. Barna otthoni vállalkozásként natúr 

gyümölcsleveket készít a családjával, emellett külföldi fuvarozással foglalkozik. Zita alsós 

tanító a helyi iskolában – ahol hosszú évtizedek után tavaly indult újra magyar nyelvű osztály 

–, ezenkívül hitoktatóként tevékenykedik. A házasságban nyolc évig nem született gyermek, 

aztán tizenegy év alatt néggyel is megáldotta őket Isten. „Mielőtt összeházasodtunk 

mindketten a hit útján indultunk el, így egyértelmű volt, hogy a gyermek az áldás, és szívesen 

fogadjuk. Öt–hét gyermekről álmodoztam – mondja nevetve Zita –, de a minimum a három 

volt.” 

(A teljes cikk megtalálható a Mandiner 2020. augusztus 27-i számában.) 
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http://politic.karpat.in.ua/?p=9879&lang=hu
https://karpataljalap.net/2020/08/26/hataron-tuli-es-anyaorszagi-egyetemistakert-fogott-ossze-az-ftc-es-beac
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„Közösségerősítés, együttélés, erényesség…” 
2020. augusztus 26. – Népújság  

A muravidéki magyar közösség augusztus 19-én Dobronakon, a Szent Jakab-

plébániatemplomnál tartotta központi megemlékezését Szent István államalapító király 

napja, a magyar nemzeti ünnep tiszteletére. Az ünnep napján, augusztus 20-án pedig 

Lendván a Szent Katalin-plébániatemplomban tartottak megemlékezést és ünnepi 

szentmisét.A központi dobronaki ünnepélyen Horváth Ferenc, a Muravidéki Magyar 

Önkormányzati Nemzeti Közösség (MMÖNK) Tanácsának elnöke, nemzetiségi parlamenti 

képviselő mondott ünnepi beszédet, az ünneplő közönséget köszöntötte Dávid Andor Ferenc, 

Magyarország újonnan kinevezett szlovéniai nagykövete is. 

 

Magyarul a Muravidéken, tanévkezdő szakmai nap 
2020. augusztus 26. – Népújság  

A Muravidéki Pedagógusok Egyesülete augusztus 18-i, második éves közgyűlésén jóváhagyta 

a „Magyarul a Muravidéken” támogatási programról szóló szabályzatot, mellyel az egyesület 

lett a program kivitelezője. A program pályázatait elbíráló bizottságba az egyesület részéről 

Pisnjak Andrea tagot nevezték be. A szabályzat szerint a háromtagú bírálóbizottságot a 

pedagógusegylet tagja mellett – akit megillet az elnöki funkció – az MMÖNK elnöke, 

alelnöke, illetve más kinevezett alkalmazottja vagy tanácstagja, valamint a községi magyar 

önkormányzati nemzeti közösségek közös képviselője alkotja. 

 

Szigorúbb feltételek között kezdődik a tanév 
2020. augusztus 26. – Népújság  

Szlovéniában szeptember 1-jével minden korosztály visszatér az iskolába. Az új tanév 

előkészületei az intézményekben gőzerővel folynak, hiszen a járványügyi szabályok 

betartásával (úgynevezett zöld B modell) a tanév a megszokottnál jóval szigorúbb feltételek 

között kezdődik. Míg a kisebb iskolákban a járványügyi előírások betartásának megszervezése 

nem okoz igazán gondot, a nagyobb iskolákban, ahol egy-egy korosztályban több tagozat van, 

számos (át)szervezési és új logisztikai megoldást kell majd alkalmazni. 
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https://nepujsag.net/nemzetiseg/9337-%E2%80%9Ek%C3%B6z%C3%B6ss%C3%A9ger%C5%91s%C3%ADt%C3%A9s,-egy%C3%BCtt%C3%A9l%C3%A9s,-er%C3%A9nyess%C3%A9g%E2%80%A6%E2%80%9D.html
https://nepujsag.net/nemzetiseg/9340-magyarul-a-muravid%C3%A9ken,-tan%C3%A9vkezd%C5%91-szakmai-nap.html
https://nepujsag.net/muravidek/9348-szigor%C3%BAbb-felt%C3%A9telek-k%C3%B6z%C3%B6tt-kezd%C5%91dik-a-tan%C3%A9v.html
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Elektronikus sajtó 

 

Határok nélkül 

2020. augusztus 26. – Kossuth Rádió 

 

A kormány nem hozhat olyan törvényt, amely diszkriminálja, vagy csak egyszerűen 

megfeledkezik a szlovákiai magyarokról, állapította meg Sólymos László, a Híd párt elnöke. A 

szlovák belügyminisztérium kidolgozta az állampolgársági törvény módosítását, ám az a  

felvidéki magyarok  problémáját nem oldaná meg. A párt ezért egy olyan javaslatot nyújtott 

be, amelynek a lényege, hogy vissza kell állítani a 2010 előtti állapotot, amikor minden 

szlovák állampolgár felvehetett egy másik állampolgárságot is. A Híd beadványát 700 ember 

aláírásával is támogatta.  

 

Az iskolakezdés nehézségeivel kell szembenézni az újonnan megválasztott polgármestereknek 

Romániában, ahol a tervek szerint szeptember 14-én kezdődik az új tanév és az újraindított 

oktatás. Ennek részletei  azonban homályosak. Az RMDSZ polgármester-jelöltjeivel 

beszélgettünk a csíkszeredai helyzetről. 

 

Nyílt levelet írt a KMKSZ Ukrajna elnökének. A Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség 

felháborítónak tartja és elítéli a magyarellenes atrocitásokat, mely az utóbbi napokban odáig 

fajult, hogy mára a kárpátaljai magyar kisebbség veszélyeztetve érzi magát saját szülőföldjén. 

A KMKSZ határozott hatósági kivizsgálást és fellépést kér Volodimir Zelenszkij elnöktől. 

Dobsa István, a KMKSZ ifjúsági szervezetének elnöke szerint a nemzetiségek közötti béke 

megőrzése Kárpátalján mindenkinek alapvető érdeke. Ukrajnában nemzeti alapon első, 

másod-, harmad- és negyedosztályú állampolgároknak minősítik az  ország lakóit. Első 

osztályúak az ukránok, másodosztályúak az őshonos kisebbségnek számító krími tatárok, 

harmadosztályúak az európai uniós anyaországgal rendelkezők – így a magyar közösség is, a 

negyedosztályúak pedig az oroszok. 

 

A Kárpát-medencében egyedülálló online képzési programot indít a Prosperitati Alapítvány. 

A Vállalkozz Vajdaság! elnevezésű programot ma mutatták be Szabadkán, amelyen részt vett 

Potápi Árpád János nemzetpolitikáért felelős államtitkár is.  

 

A marosvásárhelyi Studium–Prospero Alapítvány orvosi szolgálati lakást épít 

Marosszentgyörgyön. 

https://mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth/?date=2020-08-26_18-02-00&enddate=2020-08-26_18-40-00&ch=mr1
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A beruházás összértéke meghaladja a 300 ezer eurót. A mai ünnepélyes alapkőletételen 

készült összeállításunk.  

 

A Temes megyei Egresen befejeződtek az idei ásatások az egykori cisztercita kolostor helyén. 

A kutatást vezető régészek elmondták: a kolostor templomának szentélyfejében végzett idei 

feltárások megerősítették azt a feltételezésüket, hogy a 2016-ban és 2019-ben a szentély 

közelében feltárt tumba-alapozások II. András és második felesége, Jolánta királyné 

sírépítményének alapjai voltak. Major Balázs, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem 

Bölcsészet- és Társadalomtudományi Karának külügyi dékán-helyettese tájékoztatott az idei 

ásatások eredményeiről. 

 

 

 


