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Nyomtatott és online sajtó 
 

 

A külhoni magyar iskolák tanárait és diákjait köszöntötte levélben a 

nemzetpolitikai államtitkár 
2020. augusztus 28. – MTI, Lokál, Orientpress, kulhonimagyarok.hu, kormany.hu, Krónika, 

Pannon RTV, Ma7.sk, Hír TV 

Tanévkezdés alkalmából levelet intézett a Kárpát-medence magyar oktatási intézményeinek 

diákjaihoz és tanáraihoz Potápi Árpád János, a magyar Miniszterelnökség nemzetpolitikáért 

felelős államtitkára. A nemzetpolitikai államtitkárság pénteki közleménye szerint a levélben 

az államtitkár úgy fogalmazott: A nemzet olyan, mint a család, amelyet a tagjai tartanak 

össze, közös érdemünk, hogy ezt a családot a járványhelyzetben sem hagytuk széthullani. 

Levélében az államtitkár úgy fogalmaz, az idei év a kialakult járványhelyzet miatt eltért az 

eddigi tanévektől, hiszen egy hosszú, megpróbáltatásokkal teli időszak után a pedagógusok, a 

diákok és a szülők most szeptemberben találkozhatnak újra az iskola falain belül. Kitért arra 

is, hogy nincs olyan települése, közössége nemzetünknek, amelyhez az elmúlt tíz évben 

valamilyen módon az anyaország ne jutott volna el. 

 

Grezsa: a felvidéki új magyar óvodák is azt üzenik, hogy véget ért a száz év 

magyar magány 
2020. augusztus 30. – MTI, Origo, Magyar Nemzet, hirado.hu, Hír Tv, Promenád, Felvidék 

Ma 

"Ez az óvoda azt üzeni, hogy valóban véget ért a száz év magyar magány, és újra a gyarapodás 

útjára léptünk" - jelentette ki Grezsa István, Szabolcs-Szatmár-Bereg megye és Kárpátalja 

együttműködésének fejlesztéséért és a Kárpát-medencei óvodafejlesztési program 

koordinálásáért felelős miniszteri biztos a felvidéki Somorján, ahol átadta a program 

keretében épített helyi magyar nyelvű óvodát és bölcsődét vasárnap. Beszédében a miniszteri 

biztos rámutatott: az új óvodákat a jövőnek építik, a jövőt pedig úgy lehet építeni, hogy az 

elmúlt száz év magányának véget vetve, előre kell tekinteni és meghaladni azt, ami történt. 

 

A Rákóczi Szövetség ösztöndíjjal, iskolatáskával támogatja a külhoni 

magyarokat 
2020. augusztus 30. – MTI, Magyar Nemzet, Ma7.sk, Felvidék Ma, Kárpátalja 

A szövetség mindent megtesz azért, hogy a külhoni magyar családok érezzék, ebben a nehéz 

helyzetben is számíthatnak az anyaország társadalmára. Az anyaország nem hagyja magára a 

külhoni magyar közösségeket; a Rákóczi Szövetség szeptemberben több mint 9000 külhoni 

magyar iskolakezdő kisdiákot köszönt ösztöndíjjal és iskolatáskával – olvasható a szervezet 

által szombaton az MTI-hez eljuttatott közleményben. A külhoni magyar iskolakezdő 

gyermekek családjainak több mint félezer településen adják át az anyaországi társadalom – 
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https://ma7.sk/oktatas/a-kulhoni-magyar-iskolak-tanarait-es-diakjait-koszontotte-levelben-a-nemzetpolitikai
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https://magyarnemzet.hu/belfold/a-rakoczi-szovetseg-osztondijjal-tamogatja-a-kulhoni-magyarokat-8590749/
https://magyarnemzet.hu/belfold/a-rakoczi-szovetseg-osztondijjal-tamogatja-a-kulhoni-magyarokat-8590749/
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közte több száz települési önkormányzat – magyar iskolaválasztást elismerő ösztöndíját, 

megköszönve ezzel a szülők felelős és helyes döntését. Külhonban a magyar iskola választása 

biztosítja a magyar nyelv, kultúra és közösség fennmaradását – írták. 

 

Egyeztettek a külügyminiszterek, továbbra is átutazhatnak Magyarországon a 

román állampolgárok 
2020. augusztus 29. – Krónika, transindex.ro, maszol.ro, szekelyhon.ro 

Telefonon tárgyalt magyar hivatali kollégájával, Szijjártó Péterrel Bogdan Aurescu román 

külügyminiszter szombaton. A bukaresti külügyi tárca tájékoztatása szerint Szijjártó arról 

biztosította Aurescut, hogy román állampolgárok az eddigi feltételek mellett továbbra is 

átutazhatnak Magyarország területén. Magyarországon a már korábban kijelölt útvonalakon 

és határátkelőkön, az eddigi feltételek mellett lehet átutazni. A bejelentett új rendelkezések 

csak azokra az esetekre vonatkoznak, ha Magyarország az utazás célállomása – hívta fel a 

figyelmet a román külügyminisztérium. 

 

Tőkés az RMDSZ-t hiányolta a magyar egységből az EMSZ hargitai 

kampányindítóján 
2020. augusztus 29. – Krónika, maszol.ro 

Az 1848-as székely nemzetgyűlés agyagfalvi emlékművénél tartotta Hargita megyei 

kampányindítóját szombaton az Erdélyi Magyar Szövetség (EMSZ). A székely 

önkormányzatisági eszme kiemelkedő történelmi helyszínén a Magyar Polgári Párt és az 

Erdélyi Magyar Néppárt vezetői, az önkormányzati választásokra készülő több száz jelölt, 

valamint helyi érdeklődők vettek részt. Az EMSZ sajtóirodájának tájékoztatása szerint a 

kampányindítón Mezei János, az MPP elnöke kijelentette, a szövetségben a jelöltállítás során 

tanúbizonyságot tettek arról, hogy a 2020. januárjában létrehozott szövetség tagpártjainak 

nem a politikai pozíciók fontosak, hanem a közösségi képviselet megerősítése. „Az új magyar 

egység megalapításához nagy erőre és alázatra volt szükség, hiszen sok volt az ellendrukker és 

sokan próbáltak megakadályozni. Mégis, itt vagyunk és indulunk” – mondta Mezei, aki a 

Hargita megyei tanács elnöki tisztségét pályázza meg a szeptember 27-ei helyhatósági 

választáson. Az EMSZ társelnöke szerint Hargita megye megújulhat, illetve véget vethetnek 

„a megtévesztésnek és az álszent politikának” a megmérettetésen. 

 
Soós Zoltán: most esélyünk van Marosvásárhelyen legyőzni ezt a rendszert 
2020. augusztus 28. – maszol.ro 

„Lesz-e változás vagy marad minden a régiben? Ez a tétje a mostani választásnak!” – 

fogalmazott Soós Zoltán a hivatalos kampányidőszak első napján, pénteken. A független 

polgármesterjelölt szerint vagy elindul Marosvásárhely végre a változás útján és lesz egy 

olyan városvezetés, amely ténylegesen a vásárhelyieket képviseli, vagy marad a 20 éves 
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https://kronikaonline.ro/belfold/egyeztettek-a-kulugyminiszterek-tovabbra-is-atutazhatnak-magyarorszagon-a-roman-allampolgarok
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rendszer, amely csak saját érdekeivel törődik. Dorin Florea megfutamodott, de a rendszere itt 

maradt, az ő jelöltjei mindent megtesznek majd azért, hogy a rendszert hatalomban tartsák - 

hangsúlyozta.  „Nekik azt üzenem: nem fogok meghátrálni”, tette hozzá, „mert én most 

eltökéltebb vagyok, mint bármikor és mi most erősebbek vagyunk, mint bármikor” – mondta 

Soós Zoltán.  

 

Konkrét problémákat oldanának meg az RMDSZ Nőszervezet nagyváradi 

jelöltjei 
2020. augusztus 28. – maszol.ro 

Nagyváradon két hölgyet jelölt az RMDSZ Nőszervezet önkormányzati képviselőnek: a lista 4. 

helyén szereplő Pető Dalma jelenleg is tanácsosként tevékenykedik, Tunyogi Hajnalka a 15. 

helyet kapta. Mindkét hölgy aktív az RMDSZ nagyváradi nőszervezetében, Pető Dalma 

kommunikációs felelős ügyvezető alelnökként, Tunyogi  Hajnalka pedig az ifjúságért és 

sportért felelős alelnökként tevékenykedik. Előbbi közgazdász, utóbbi a Lorántffy Zsuzsanna 

Református Gimnázium fizika-kémia tanára, illetve a West Team Sportklub elnöke és 

tékvandó edzője is egyszemélyben.  

 

Magyar-magyar verseny is lesz Nagyváradon a polgármesteri székért  
2020. augusztus 28. – maszol.ro 

Nagyváradon a már „hagyományosnak” mondható magyar-magyar verseny is várható, a 24-

25 százalékos számarányú közösség voksaira ketten is számítanak. Az RMDSZ színeiben 

Cseke Attila szenátor, a szövetség megyei elnöke indul a polgármesteri tisztségért. 

Kampányát projektekre alapozza, azonban az elmúlt választások tapasztalatai azt mutatják, a 

román szavaztok nem annyira megosztottak, hogy magyar jelöltnek esélye legyen. Az RMDSZ 

számára inkább az a tét, hogy tudja-e növelni önkormányzati képviselői számát a majdani 

testületben. Az Erdélyi Magyar Néppárt polgármesterjelöltje Zatykó Gyula, a párt országos 

alelnöke, aki Ilie Bolojan polgármester tanácsadójaként dolgozott. A kampányt, melynek 

kimondott célja egy magyar alpolgármesteri tisztség megszerzése, láthatóan az ő személyére 

és a PNL-vel való jó kapcsolatára építik. A néppárt számára ugyanakkor előrelépés lenne akár 

egy nagyváradi tanácsosi tisztség megszerzése, az elmúlt választásokon sem a városi, sem a 

Bihar megyei önkormányzatba nem jutottak be jelöltjeik.  

 

Új kampányirodában várják a nagyváradiakat az RMDSZ jelöltjei  
2020. augusztus 28. – maszol.ro 

Bárki találkozhat és szóba állhat Cseke Attila nagyváradi RMDSZ-es polgármesterjelölttel, 

illetve az önkormányzati képviselőjelöltekkel hétfőtől a Rimanóczy-palota földszintjén lévő 

kampányirodában. Egészséges egyensúlyt! mottóval indult el az idei kampány, és az 50 nap 

alatt 50 projekt jegyében az elmúlt három hétben már bemutattak projekteket, és a jövőben is 

folytatják, mondta Cseke Attila. Hozzátette: lesznek még Nagyváradon újdonságszámba 

menő tervek, ahogy újdonság a Fő utcai kampányiroda létrehozása is.„Nagyvárad 
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infrastruktúrája fejlődött az elmúlt években, de vannak még területek, ahol szükség van az 

egyensúlyra” – mutatott rá.  

 

Illyés Gergely: a pártok közti iszapbirkózás az RMDSZ számára sorsdöntő lehet  
2020. augusztus 28. – transindex.ro 

Érdekes időszak előtt állunk: még az is megtörténhet, hogy Székelyföldön sikerül megvetnie a 

lábát egy román pártnak. Sőt, az is, hogy az RMDSZ partner nélkül marad Bukarestben. Illyés 

Gergely politológust kérdezték. 

 

Töréspontot jelent-e a kisebbségek életében a Fidesz nemzetpolitikája?  
2020. augusztus 28. – transindex.ro 

Szerdán került sor a Magyarságpolitika ma: Budapest és a kisebbségi magyar közösségek 

című, évadzáró beszélgetésre, amelyek online nyári egyetemként a Momentum szervezett a 

Trianon-100 évforduló kapcsán. A beszélgetés házigazdája – Tóth Barnabás, a Momentum 

magyarságpolitika munkacsoportjának tagja – vázolta, hogy az első beszélgetésben a határon 

túli magyarság koncepcióját tisztázták, majd a kisebbségekben lévő magyar közösségek 

nyelvhasználati jogairól volt szó, a harmadik alkalommal pedig a kisebbségi lét hátrányai 

kerültek előtérbe. Az utolsó beszélgetésben három meghívott elemezte a magyar-magyar 

viszonyt, a romániai kontextust Kiss Tamás, a Nemzeti Kisebbségkutató Intézet (Kolozsvár) 

szociológusa vázolta, a szlovákiai magyar közösséget Öllös László, a somorjai Fórum 

Kisebbségkutató Intézet politológus-filozófus elnöke képviselte, a vajdasági magyarok 

helyzetét pedig Losoncz Márk, a Belgrádi Egyetem Filozófiai és Társadalomelméleti Intézet 

filozófusa, kutatója ismertette.  

 

Reagált a Puck Bábszínház magyar tagozatvezetője a KOMAB kijelentéseire 
2020. augusztus 28. – transindex.ro 

Varga Ibolya, a Kolozsvári Puck Bábszínház magyar tagozatvezetője nyílt levélben válaszolt 

azokra a kijelentésekre, amelyet a Kolozsvári Magyar Bábszínház(KOMAB) kezdeményező 

csoportja augusztus 27.-én tett. A tagozatvezető ugyanakkor azt is jelezte, hogy az Országos 

Diszkriminációellenes Tanács (CNCD) vizsgálatának végeztéig, nem kíván többé a 

sajtónyilvánosság előtt reagálni a KOMAB-kijelentésekre.  

 

Szabó Ödön: Bátor, jó döntéseket hozott az RMDSZ 
2020. augusztus 28. – Bihari Napló 

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

változó témájú közösségi konzultáció negyedik heti kérdései megyei vagy kistérségi 

jelentőségű, az RMDSZ-es vezetésű Bihar Megyei Tanács által finanszírozott vagy 

kezdeményezett beruházásokra vonatkoztak. 
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Sokan látogatják a szejkefürdői Mini-Erdély Parkot 
2020. augusztus 28. – szekelyhon.ro 

Hétköznapokon százak, míg hétvégenként ezrek látogatnak el az egy hónapja megnyitott 

szejkefürdői Mini-Erdély Parkba, amelyben folyamatosan bővül a kiállított makettek száma. 

A létesítményt mindaddig nyitva tartják, amíg az időjárás engedi. 

 

Csoma Botond: több területen le tudnám körözni polgármesterként Emil Bocot  
2020. augusztus 28. – maszol.ro 

Van víziója arról, hogy Kolozsvárnak milyen irányba kellene haladnia – jelentette ki a 

Maszolnak Csoma Botond. Az RMDSZ polgármesterjelöltje többek között azt is elmondta, 

milyen területeken tudná lekörözni az újrázni készülő jelenlegi városgazdát, Emil Bocot.  

 

Etikai megállapodás aláírására kéri versenytársait a gyergyószentmiklósi 

polgármester 
2020. augusztus 28. – szekelyhon.ro 

Etikai megállapodás aláírására kéri versenytársait Nagy Zoltán, Gyergyószentmiklós új 

mandátumért induló polgármestere. „Nagyon fontos, hogy ez a verseny, ez a kampány ne 

elvtelen személyeskedésről szóljon, hanem Gyergyószentmiklós fejlődéséért küzdjünk. (…) 

Mindannyian felelősséggel tartozunk a lakosság nyugalmának megőrzéséért, amelyre a 

kampány során is kiemelt figyelmet fordítunk. Hiszen a választások után ugyanitt fogunk 

élni, együtt kell dolgoznunk a város érdekében minden politikai szervezettel, párttal, 

intézménnyel!” – olvasható az etikai megállapodás szövegében. 

 

Ingyenes és tandíjas helyek is várják még a felvételizőket a Partiumi Keresztény 

Egyetemen 
2020. augusztus 29. – Krónika 

Az őszi felvételire túlnyomórészt tandíjas helyek maradtak, de azért ingyenes helyekre is 

várják még a jelentkezőket – közölte a Krónika megkeresésére Nyíri Enikő, a nagyváradi 

Partiumi Keresztény Egyetem kommunikációs és PR-felelőse. Mint részletezte, a 

bölcsészettudományi és művészeti karon a magyar, valamint a német nyelv és irodalom 

szakok esetében tudnak még ingyenes helyre beiskolázni hallgatókat, összesen 13 ingyenes 

hely maradt. Tandíjas hely az említett szakokon kívül az angol nyelv és irodalom képzésen is 

van, összesen 20. A művészeti szakok esetében a zene szakon maradt még 5 ingyenes és 10 

tandíjas hely, a képzőművészet–grafika szakon pedig csak 2 tandíjas helyre várják az 

érdeklődőket. 
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Szolgálat, nem méltóság: beiktatták hivatalába Kerekes Lászlót, a gyulafehérvári 

katolikus főegyházmegye segédpüspökét 

2020. augusztus 29. – Krónika, maszol.ro, szekelyhon.ro 

Püspökké szentelték a csíksomlyói kegytemplomban és ezzel hivatalába iktatták szombaton 

Kerekes Lászlót, a gyulafehérvári római katolikus főegyházmegye segédpüspökét, akit Ferenc 

pápa május végén nevezett ki. Az ünnepélyes szentmisét a koronavírus-járvány miatt 

érvényes korlátozások miatt szűkebb keretek között mutatták be, a szervezők arra biztatták a 

híveket, hogy ne szervezzenek zarándoklatot, hanem a médiában kövessék a 

püspökszentelést. A liturgiát Kovács Gergely gyulafehérvári érsek celebrálta, aki püspökké 

szentelte Kerekes Lászlót. Társszentelői Jakubinyi György gyulafehérvári nyugalmazott 

püspök és Tamás József nyugalmazott segédpüspök voltak. A ceremónián részt vettek a 

romániai püspöki konferencia tagjai, így a romániai római katolikus és görögkatolikus 

egyházak püspökei is. 

 

Derzsi László: ami Székelyudvarhelyen történni fog, tíz évre meghatározza a jövőt  

2020. augusztus 29. – maszol.ro 

„A helyi szervezet két éve történt újjáalakítása óta elég sokat dolgoztunk azon, hogy régi és új 

tagok, idősek, fiatalok össze tudjunk állni egységes egésszé. Az idő megmondja, hogy ez 

mennyire sikerült, de jelen pillanatban jól állunk” – mondta a Maszolnak adott interjúban 

Derzsi László, a székelyudvarhelyi RMDSZ-szervezet elnöke és polgármesterjelöltje. 

Kijelentette, hogy saját tapasztalataira alapozva menedzsmenti szemléletet szeretne bevinni a 

hivatalba, lépésről lépésre haladva előre eredményeket, sikereket érve el.   

 

Szabó József: Láthatóvá tettük Bihar megyét a nemzetközi turisztikai térben 
2020. augusztus 29. – Bihari Napló 

Szabó József megyemenedzserrel készített interjúsorozatunk e heti részében a Bihar Megyei 

Tanács alárendeltségébe tartozó Turisztikai Desztináció Menedzsment (TDM) ügynökség 

munkájáról, eredményeiről, és rövid távú célkitűzéseiről beszélgettek. 

 

Szilágyi Zsolt: Nekünk, magyaroknak az önállóság mindig fontosabb 
2020. augusztus 29. – Bihari Napló 

Hazugság az, hogy kisebb ivóvíz-hálózatokat nem lehet engedélyeztetni és hatékonyan 

működtetni – mondja a Bihari Naplónak adott interjújában Szilágyi Zsolt. Az Erdélyi Magyar 

Néppárt jelöltje Bihar megye önkormányzatának elnöki tisztségére azzal érvel, hogy romániai 

viszonyok között a kis cégek mindig hatékonyabbak, mint a túladminisztrált nagyok, ahol a 

pazarlásnak és a hanyagságnak soha nincs felelőse. 
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https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/szolgalat-nem-meltosag-beiktattak-hivatalaba-kerekes-laszlot-a-gyulafehervari-katolikus-foegyhazmegye-segedpuspoket
https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/szolgalat-nem-meltosag-beiktattak-hivatalaba-kerekes-laszlot-a-gyulafehervari-katolikus-foegyhazmegye-segedpuspoket
https://www.maszol.ro/index.php/belfold/131242-derzsi-laszlo-ami-szekelyudvarhelyen-tortenni-fog-tiz-evre-meghatarozza-a-jov-t
https://www.erdon.ro/kozelet/helyi-kozelet/szabo-jozsef-lathatova-tettuk-bihar-megyet-a-nemzetkozi-turisztikai-terben-3137519/
https://www.erdon.ro/kozelet/helyi-kozelet/szilagyi-zsolt-nekunk-magyaroknak-az-onallosag-mindig-fontosabb-3137993/
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A kultúrával kapcsolatos terveit ismertette Cseke Attila 
2020. augusztus 30. – Bihari Napló 

Ötven napon keresztül ötven tervét ismerteti Cseke Attila, az RMDSZ nagyváradi 

polgármesterjelöltje. Péntek délelőtt a Fekete Sas-palotabeli székházban tartott 

sajtótájékoztatóján a kultúrával kapcsolatos hét javaslatát foglalta össze annak érdekében, 

hogy meglegyen a szlogenként választott egészséges egyensúly. 

 

Rajong Biharországért Szabó József „Alex”, az RMDSZ legfiatalabb tanácselnök-

jelöltje 
2020. augusztus 30. – maszol.ro 

Az elmúlt négy évben Bihar megye menedzsereként dolgozott Szabó József, közismert nevén 

Alex, aki most az RMDSZ színeiben a Bihar megyei tanácselnökjelöltje. A Maszolnak 

elmondta, ha megválasztják, tovább erősítené azt az együttműködésen alapuló partnerséget a 

helyi önkormányzatokkal, amely nélkül szerinte igazán értékes dolgokat nem lehet 

kivitelezni.  

 

Elmarasztalták a Krónika munkatársát sértegető elöljárót 
2020. augusztus 30. – Krónika 

Becsületsértésért és rasszista jellegű Facebook-bejegyzésért vétkesnek találta az Országos 

Diszkriminációellenes Tanács (CNCD) a Krónika marosvásárhelyi munkatársát a világhálón 

sértegető Takács Szabolcsot, Koronka polgármesterét. A Maros megyei település elöljárója a 

Magyar Szülők Szövetségének közösségi oldalán tett közzé 2018 karácsonya előtt oda nem 

illő, sértő bejegyzést.  

 
Kisebbségi nyelven is elérhetők a koronavírussal összefüggő szülői 

nyilatkozatok 
2020. augusztus 28. – Ma7.sk, bumm.sk, Felvidék Ma 

Kisebbségi nyelven is elérhetők azok nyilatkozatok, amelyeket az új típusú koronavírus-

járvány miatt, a gyermekek szüleinek, illetve törvényes képviselőinek iskolakezdéskor fog 

kelleni leadniuk. A Bukovszky László kisebbségi kormánybiztos által kijelölt munkacsoportok 

ötféle nyelven készítették el ezeket a nyilatkozatokat: magyar, roma, német, ruszin és ukrán 

nyelven. “Ezek a fordítások elsősorban a szülőknek segítenek, de a kisebbségi iskolák 

fenntartóinak is megkönnyítik a dolgát – mondta Bukovszky. 
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https://www.erdon.ro/kozelet/helyi-kozelet/a-kulturaval-kapcsolatos-terveit-ismertette-cseke-attila-3138956/
https://www.maszol.ro/index.php/belfold/131305-rajong-biharorszagert-szabo-jozsef-alex-az-rmdsz-legfiatalabb-tanacselnok-jeloltje
https://www.maszol.ro/index.php/belfold/131305-rajong-biharorszagert-szabo-jozsef-alex-az-rmdsz-legfiatalabb-tanacselnok-jeloltje
https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/elmarasztaltak-a-kronika-munkatarsat-sertegeto-eloljarot
https://ma7.sk/aktualis/kisebbsegi-nyelven-elerhetok-a-koronavirussal-osszefuggo-szuloi-nyilatkozatok
https://ma7.sk/aktualis/kisebbsegi-nyelven-elerhetok-a-koronavirussal-osszefuggo-szuloi-nyilatkozatok
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Liechtenstein az Emberi Jogok Európai Bíróságán támadja meg a Benes-

dekrétumok egyes rendelkezéseit 
2020. augusztus 28. – Ma7.sk 

Liechtenstein Csehországgal szemben a Beneš-dekrétumok miatt az Emberi Jogok Európai 

Bíróságához fordult. Az alkotmányos monarchia egy, a második világháború után 

Csehországhoz csatolt terület kapcsán kéri a strasbourgi bíróságtól a tulajdonhoz fűződő 

alapjogi sérelmek megállapítását. A keresetben az Liechtenstein-házon kívül még 38 további 

liechtensteini állampolgár is szerepel. Csehszlovákia ugyanis 1945-ben a Beneš -dekrétumok 

egyikében a monarchiát most is vezető Liechtenstein -házat, illetve a többi, közel három tucat 

családot német nemzetiségűnek nyilvánította, amivel a kollektív bűnösség hatálya alá 

kerültek. 

 

Negyedszázad után véget érhet a Csemadok éheztetése? 
2020. augusztus 29. – Ma7.sk 

Múlt hét kedden Igor Matovič kormányfő találkozóra hívta a Csemadok vezetőit, hogy 

tájékozódjon a több mint hetvenéves kulturális szövetség tevékenységéről. A kormányelnök 

ígéretet tett arra, hogy a felvidéki magyarok legnagyobb szervezete a jövőben újból állami 

támogatáshoz jut. Lehet, hogy a közel negyedszázados koplalás után szebb idők virradnak a 

Csemadokra? A szlovák kormányfő a találkozó előtt a közösségi hálóra kitett posztjában, 

szokásos stílusában felháborodását fejezte ki amiatt, hogy ez a nagy múltú szervezet nem kap 

egy cent állami támogatást sem. 

 

Berényi József: Csak magyar párt létrehozására vagyunk nyitottak, a vegyespárti 

felfogás tőlünk idegen 
2020. augusztus 29. – Körkép 

A magyar érdekeltségű pártok egységesüléséről, az MKP és a Most-Híd közötti ideológiai 

ellentétekről és a közös magyar képviselet életképességéről is beszélt Berényi József, az MKP 

alelnöke a Mandiner.hu podcastjában. Berényi elmondta, hogy az elmúlt harminc évben 

történtek ugyan előrelépések a magyar kisebbség sorsát illetően, de törvény garantálta jogi 

kereteket a felvidéki magyarság megmaradására nem sikerült kialakítani. Kiemelte, hogy a 

legtöbben egyetértenek abban, hogy az elszalasztott történelmi esély a Felvidéken 1993-1994-

ben volt, miután Szlovákia önállósult. Berényi szerint ekkor lehetett volna többet elérni, mint 

amit végül sikerült. Másik hasonló történelmi pillanat volt a közigazgatási rendszer 

módosítása, amely egyértelműen azt a célt szolgálta, hogy feldarabolja a magyar régiókat 

szlovák többségű megyéket hozva létre. 

 

Szepsiben tartották a szlovákiai magyar iskolák országos tanévnyitóját 
2020. augusztus 30. – Ma7.sk 

Az idén a Szepsi adott otthont a Szlovákiai Magyar Iskolák Országos Tanévnyitó 

Ünnepségének, amelyet immár huszadik alkalommal rendeztek meg. A tanévnyitó 
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https://ma7.sk/aktualis/liechtenstein-az-emberi-jogok-europai-birosagan-tamadja-meg-a-benes-dekretumok-egyes
https://ma7.sk/aktualis/liechtenstein-az-emberi-jogok-europai-birosagan-tamadja-meg-a-benes-dekretumok-egyes
https://ma7.sk/aktualis/negyedszazad-utan-veget-erhet-a-csemadok-eheztetese
https://korkep.sk/cikkek/mindennapjaink/2020/08/29/berenyi-jozsef-csak-magyar-part-letrehozasara-vagyunk-nyitottak-a-vegyesparti-felfogas-tolunk-idegen/
https://korkep.sk/cikkek/mindennapjaink/2020/08/29/berenyi-jozsef-csak-magyar-part-letrehozasara-vagyunk-nyitottak-a-vegyesparti-felfogas-tolunk-idegen/
https://ma7.sk/oktatas/szepsiben-tartottak-a-szlovakiai-magyar-iskolak-orszagos-tanevnyitojat
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ökumenikus istentisztelettel vette kezdetét, Gábor Bertalan római katolikus esperes-

plébános, Molnár Árpád református lelkész és Gočík József görögkatolikus parókus 

részvételével. Fekete Irén, a Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetségének elnöke ünnepi 

beszédében emlékeztetett, már két évtizede hagyomány, hogy az SZMPSZ mindig más-más 

helyszínen tartja a rendezvényt. A tanévnyitókon általában nem hátrafelé tekintenek, inkább 

az előttük álló feladatokra koncentrálnak, de az elmúlt, rendkívüli tanév emlékezetes marad. 

Rámutatott, a koronavírus-járvány számtalan kihívás elé állította a pedagógusokat, a szülőket 

és a tanulókat, s a nehézségek ellenére tudatosabban, felkészültebben várják a tanévkezdést. 

 

Trianoni megemlékezés a naprágyi zöldhatáron 
2020. augusztus 30. – Ma7.sk 

Szabadtéri, mezsgyés istentiszteleten emlékeztek meg Trianon 100. évfordulójáról a naprágyi 

zöldhatáron augusztus 29-én, a Mohácsi vész gyásznapján. A rendhagyó alkalomból egy 

emléktáblát adtak át a szlovák-magyar határon, amely a szétszakítottságot jelző határkövek 

szomszédságában, ezentúl az itt élők egységére és összetartozására próbálja ráirányítani a 

figyelmet. 

 
Kishegyes: Az elsősök megkapták az iskolatáskát és a tanszercsomagot 
2020. augusztus 30. – Vajdasag.ma 

Kishegyes községben összesen 52 magyar elsős indul az első osztályba. A bácsfeketehegyi 

általános iskolában 26 és a kishegyesi Ady Endre Kísérleti Általános iskolában szintén 26. 

Mindkét helyen a járványügyi előírásokkal összhangban, az MNT és az önkormányzat 

tisztségviselői jelenlétében adták át a tanévkezdéshez szükséges kellékeket. 

 

Mégis lesz hivatalos megemlékezés Szabadka Város Napján 
2020. augusztus 28. – Vajdasag.ma 

Pásztor Bálintnak, a szabadkai városi képviselő-testület elnökének a kezdeményezésére mégis 

megtartják a városi képviselő-testület díszülését szeptember 1-én, Szabadka város napján. Ezt 

maga Pásztor Bálint jelentette be közösségi oldalán. „Eredményesen zárult az első városi 

egyeztető fórum. Stevan Bakić polgármesterrel és a frakcióvezetőkkel megállapodtunk, hogy 

kezdeményezésemre kedden 12 órakor a járványügyi előírások szigorú betartásával mégis 

megtartjuk az ünnepi díszülést, melyet Szabadka polgárai élő televíziós közvetítésen keresztül 

követhetnek” – írta a VMSZ politikusa. 

 

Népművészeti tábor Kisoroszon 
2020. augusztus 30. – Vajdasag.ma 

Három napon keresztül, kevés gyerekkel, de mégis megszervezték a kisoroszi népművészeti 

tábort, amely a jubileumi rendezvény helyett csak egy hétvégi kis szórakozássá vált, ugyanis a 

huszadik tábort jövőre tervezik. A kisoroszi Torontál Magyar Oktatási, Művelődési és Ifjúsági 
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https://www.vajma.info/cikk/vajdasag/25557/Kishegyes-Az-elsosok-megkaptak-az-iskolataskat-es-a-tanszercsomagot.html
https://www.vajma.info/cikk/vajdasag/25555/Megis-lesz-hivatalos-megemlekezes-Szabadka-Varos-Napjan.html
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Központ idei terveit is átírta a járvány, a jubileumi, XX. Népművészeti Táborra készültek, 

aztán egy hétvége lett belőle, kevés gyerekkel. 

 

Takáts Rafael halálának 200. évfordulójára emlékeztek Padén 
2020. augusztus 30. – Pannon RTV 

Táblaszentelő szentmisével kezdődött a bánsági település hagyományőrző egyesületének 

ünnepe. A kultúrházban történelmi megemlékezéssel és alkalmi műsorral idézték fel a 

ferences szerzetes munkásságát. Sutus Áron, a Vajdasági Magyar Művelődési Szövetség 

elnöke elmondta: „Ennek a közösségnek az erősségét mutatja az is, hogy mindig vannak 

álmaik, mindig vannak vágyaik. Itt például az udvarban látható a majdnem befejezett nyári 

színpad, és az udvart is újra álmodták amellett, hogy a tavalyi évben még az épület 

hozzáépítését és a székház hozzáépítését is befejezték. Azt gondolom, hogy ebből tevődik 

össze ez a mai nap, ez az ünneplés.” 

 

Szülőföldön maradás nagycsaládosok szemével 
2020. augusztus 30. – Pannon RTV 

Családalapítás és családtámogatás témájában szerveztek kerekasztal beszélgetést Moholon. 

Négy nagycsaládos mesélt a szülőföldön maradásról és a gyermekvállalásról. A saját 

szemszögükből mondták el milyen érzés több gyereket nevelni. Világos Tibor a Moholi 

Családegyesület elnöke szerint érdemes nagycsaládban élni és több gyermekről gondoskodni. 

 

Pálfi Gyula Szabadka díszpolgára 
2020. augusztus 28. – Pannon RTV 

Döntöttek Szabadka város díszpolgári címéről, valamint a Pro Urbe-díjak odaítéléséről. Idén 

Pálfi Gyula, a Rasveta cég tulajdonosa kapja Szabadka város díszpolgári címét. 

Az indoklás szerint azért kapja az elismerést, mert a mérnöknek és csapatának számos 

munkája ékesíti a várost. A Pro Urbe-díjakat dr. Gordana Krtinić, a Szabadkai Közkórház 

epidemiológusa, valamint Kabók Erika újságíró kapja. A díjat minden évben olyan 

személyeknek ítélik, akik kiemelkedő tetteikkel vagy alkotói munkájukkal járultak hozzá a 

város hírnevének öregbítéséhez. 

 

A KMKSZ tiltakozik a határzár ellen 
2020. augusztus 29. – karpat.in.ua, Kárpátalja 

Nyilatkozatban tiltakozik a KMKSZ a határzár ellen: „A Kárpátaljai Magyar Kulturális 

Szövetség tiltakozik az ukrán kormány azon döntése ellen, mely szerint 2020. augusztus 28-

án éjféltől Ukrajna egy hónapra le kívánja zárni a határait a külföldi állampolgárok előtt, még 

azok előtt az országok előtt is, ahol a koronavírusos megbetegedések száma jóval 

alacsonyabb, mint Ukrajnában. 
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Megtartotta tisztújító közgyűlését a KMKSZ Munkácsi Középszintű Szervezete 

2020. augusztus 30. – karpat.in.ua, Kárpátalja 

Szombaton, augusztus 29-én a Munkácsi Szent István Líceumban tartotta meg tisztújító 

közgyűlését a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség (KMKSZ) Munkácsi Középszintű 

Szervezete. A gyűlésen részt vett és felszólalt Brenzovics László, a KMKSZ elnöke. A szervezet 

munkácsi körzetében minden közgyűlést sikerült a koronavírus-járvány előtt megtartani, 

csak a középszintű szervezet gyűlése maradt hátra, melyet most – a korlátozásoknak eleget 

téve – mindössze harminc küldött részvételével tartottak meg. 

 

 

„Babák bűvöletében” – kiállítás az ungvári skanzenben 

2020. augusztus 28. – karpat.in.ua 

A „Babák bűvöletében” címmel rendeztek kiállítást az ungvári skanzenben, amelyet a néprajzi 

múzeum vezetői és az Ukrán Nemzeti Népművészet Mesterei szövetségének kárpátaljai 

egyesülete szervezett. A kiállításon különféle technikákkal készített babákat láthatnak az 

érdeklődők. Míg 2019-ben csak 8, idén már 30 mester közel 140 munkája tekinthető meg a 

tárlaton. 

 

 

Elektronikus sajtó 

 

Határok nélkül 

2020. augusztus 28. – Kossuth Rádió  

 

Hivatalosan is elkezdődött a kampány.  A magyar érdekvédelmi szövetség, az RMDSZ több 

mint 8000 jelölttel indul a szeptember 27-i romániai helyhatósági választásokon, és arra 

biztatja a magyar közösséget, hogy a koronavírus-járvány ellenére éljen szavazati jogával, 

mert az egészségügyi szabályok betartásával a szavazás nem növeli fertőzés kockázatát. 

Csütörtökön a decemberi parlamenti választásokra is elfogadta jelöltállítási szabályzatát az 

RMDSZ.  

 

Ma kezdődik hivatalosan a választási kampány Romániában. Háromszéken, 

Sepsiszentgyörgyön és a megye élén a folytonosság jegyében készül az RMDSz csapata 

továbbvinni a megkezdett munkát.  
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https://karpataljalap.net/2020/08/30/megtartotta-tisztujito-kozgyuleset-kmksz-munkacsi-kozepszintu-szervezete
http://life.karpat.in.ua/?p=27387&lang=hu
http://life.karpat.in.ua/?p=27387&lang=hu
https://mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth/?date=2020-08-28_18-02-00&enddate=2020-08-28_18-40-00&ch=mr1
https://mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth/?date=2020-08-28_18-02-00&enddate=2020-08-28_18-40-00&ch=mr1
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Törvénytervezetet dolgozott ki az Összefogás mozgalom, hogy a szlovák állam ne 

kobozhasson el földeket a Benes-dekrétumokra hivatkozva most, 75 évvel a háború után. A 

szlovák politikai elit húsz éven keresztül azt állította, hogy a Beneš-dekrétumok jogilag nem 

hatályosak, ezért nem diszkriminatívak, és nem jelentenek veszélyt a polgárok számára. Azt 

azonban elhallgatta, hogy a dekrétumok végrehajtásáról szóló 104/1945 számú parlamenti 

rendelet a mai napig hatályos és a szlovák jogrend része. Ezt egyébként a pozsonyi 

igazságügyi tárca is megerősítette. Ennek a végrehajtó rendeletnek a kiiktatására dolgozott ki 

javaslatot az Összefogás mozgalom. 

  

A közép-bánáti kisdiákok is megkapták az ajándékokat: a beiskolázási csomagokat, amelyeket 

a Magyar Nemzeti Tanács adományozott, és ugyanakkor átadták az iskolatáskákat is, amelyet 

a budapesti Rákóczi Szövetség biztosított az idén magyar tannyelvű osztályba iratott 

elsősöknek.   

   

Szlováki szeptember 2-án kezdődik a tanítás. Rimaszombatban 20 éve kezdte meg működését 

a Tompa Mihály Református Gimnázium, tavaly óvodát nyitottak a Kárpát-medencei óvoda- 

és bölcsődefejlesztési programnak köszönhetően, az idei tanévben pedig - egy év 

kényszerszünet után - az alapiskolában is elkezdődhet a tanítás.  

  

124 éve, 1896. augusztus 28-én született Csíkszentdomokoson Márton Áron erdélyi püspök, a 

20. századi erdélyi magyar közélet egyik kiemelkedő alakja, aki következetesen kiállt minden 

diktatúra ellen. Jelmondatául a „Non recuso laborem” – nem futamodom meg a munkától – 

mély értelmű utalás munkával és szenvedéssel teli életére. Áron püspökre minden évben 

megemlékeznek szülőfalujában és bár sajátosak a körülmények, ez ma sem történt másként 

 

Határok nélkül 

2020. augusztus 29. – Kossuth Rádió  

 

Felújítják Kolozsvár jelképét. Másfél évvel ezelőtt állványzatok mögé bújt a kolozsvári Szent 

Mihály templom kívülről, és bent is marad az állványzaterdő még másfél esztendeig.  

 

Trianonról a Nemzeti összetartozás jegyében című sorozatunk következő részében a 

legnagyobb elszakított terület, Erdély román uralom alatti első 22 évéről lesz szó. 

Az előadó, Szász István Tas, Leányfalu egykori háziorvosa, a hajdan, a kolozsvári szülőházban 

szülei által megalapított és működtetett Hitel folyóirat szellemi és tárgyi örököse, akit 

nemzeti ünnepünkön a Magyar Érdemrend Lovagkeresztjével tüntettek ki. 

 

https://mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth/?date=2020-08-29_04-30-00&enddate=2020-08-29_05-08-00&ch=mr1
https://mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth/?date=2020-08-29_04-30-00&enddate=2020-08-29_05-08-00&ch=mr1
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Történelmi és kulturális látnivalók, városrészek, kastélyok és parasztporták - jól megférnek 

egymás mellett a MiniErdély-parkban. A Székelyudvarhely melletti Szejkefürdőn máris nagy 

népszerűségnek örvend az a majd' egy hónapja megnyílt miniatűr park, amely várhatóan a 

román anyanyelvű látogatóknak is segít megérteni, hogy a magyarok miért ragaszkodnak 

kincseikhez, történelmükhöz, épített örökségükhöz. 

 

Nagybecskereken bemutatkozott egy új együttes, amely az Új-Barcelona nevet viseli. 

Ugyanígy hívták egykoron, a 18 században Nagybecskereknek azt a részét, ahol rövid ideig 

katalán telepesek éltek. Ám a 30 tagú zenekar nem katalán, tagjainak többsége 

nagybecskereki. 

 

 

 Kárpát-medence magazinműsor 

 2020. augusztus 30. – M1  

 

Mini Erdély park 

Mini Erdély makettparkot húztak fel Orbán Balázs szejkefürdői birtokán. A park a 

székelyföldi Legendárium nyomán épült és mintegy 40 híres épületet mintázó makettekből 

áll. Azóta szüntelenül látogatják a helyiek és a távolról jövők. 

 

Határtalan Kemencék Fesztivál 

A felvidéki Alsószeli lakói közösségi kemencét építettek, hiszen a kemencének nagy 

hagyománya van a vidéken. Az együtt sütés fontos közösségformáló erő, vallásos 

jelentőséggel is bír. A kemence testvére az anyaországi Pannonhalmán épült meg, innen is 

érkeztek látogatók a fesztiválra. 

 

Kitüntetett veteránok 

Az idén 95 éves Bartha Mihály idén sem hiányozhatott az Úz-völgyi katonatemetőben tartott 

megemlékezésről, ahogyan 1965 óta mindig is ott volt. Az eseményen az 1944. augusztus 26-i 

szovjet betörésre emlékeztek. Misi bácsi egyike azoknak a veteránoknak, akik idén kapták 

meg a Magyar Érdemrend lovagkeresztjét. 

 

Óvodafejlesztés Szatmárban 

A magyar kormány óvodafejlesztési programjának köszönhetően épülhetett fel 

Szatmárnémetiben a Napsugár református óvoda, amely idén készen áll az évnyitóra. Évek 

https://mediaklikk.hu/video/karpat-medence-2020-08-30-i-adas/
https://mediaklikk.hu/video/karpat-medence-2020-08-30-i-adas/
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óta lerobbant, lepusztult állapotban állt az intézmény, 2020-tól viszont már a református 

oktatásnak ad helyet. 


