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Nyomtatott és online sajtó 
 

 

Idén is elindította iskolakezdési segélyprogramját a Katolikus Karitász 
2020. augusztus 5. – MTI, Híradó, Magyar Nemzet, Demokrata, Hír TV 

Elkezdődött szerdán a Katolikus Karitász Legyen öröm az iskolakezdés! elnevezésű országos 

segélyprogramja. A szeptember 15-ig tartó összefogás célja mintegy 10 ezer gyermek 

iskolakezdését segíteni. Az akciót a 1356-os adományvonalon hívásonként 500 forinttal, 

valamint a Karitász honlapján online lehet támogatni, emellett a központi bankszámlán 

"iskolakezdés" megnevezéssel is várják az adományokat - mondta el Écsy Gábor, a Katolikus 

Karitász országos igazgatója a segélyakciót elindító szerdai budapesti sajtótájékoztatón.    

Hozzátette, hogy Trianon 100. évfordulója alkalmából 100 határon túli elsőosztályos 

gyermekhez is eljuttatnak tanszereket és iskolatáskákat kárpátaljai és vajdasági településekre. 

 

Megjelentek az Emmi külhoni irodalmi és művészeti pályázatainak eredményei 
2020. augusztus 5. – MTI, kormany.hu, Origo, Vajdaság Ma, karpatalja.ma, karpat.in.ua, 

Kárpáti Igaz Szó 

Megszületett a döntés a külhoni magyar kultúra támogatására hirdetett Irodalmi karaván és 

Művészeti karaván elnevezésű meghívásos pályázatokról, amelyek keretében az Emberi 

Erőforrások Minisztériuma (Emmi) 10 millió forinttal támogatja a külhoni magyar írók, 

filmes szakemberek és fotóművészek fellépéseit, közös műhelymunkáit. Ezek keretében a 

minisztérium 10 millió forinttal támogatja a külhoni magyar írók, filmes szakemberek és 

fotóművészek fellépéseit, közös műhelymunkáit.  

 

Soós Zoltán ha kell, Dorin Floreával is együttműködne, de a magyar jelölt nem 

akar „sötét forgatókönyveket” 
2020. augusztus 5. – Krónika, Erdély Ma, szekelyhon.ro, maszol.ro 

Marosvásárhely és nagyvárosi övezetének lakossága érdekében Soós Zoltán akár Dorin 

Floreával is megpróbálna együttműködni. Ezt a magyar szervezetek által támogatott 

független polgármesterjelölt arra a kérdésre közölte, hogy milyen kapcsolatot létesítene a 

város jelenlegi elöljárójával, ha utóbbi elnyeri a megyei tanács elnöki tisztségét. Ugyanis mint 

néhány napja nyilvánossá vált, a regnáló elöljáró már nem pályázik egy hatodik mandátumra, 

inkább a megyei tanácsot készül „bevenni”. Én végezném a dolgomat, nem keresném a 

konfliktust. Együttműködés párti vagyok, még akkor is, ha az utóbbi húsz évben senkinek 

nem sikerült együttműködnie Floreával” – fejtette ki Soós Zoltán, hozzáfűzvén, hogy a 

jelenlegi polgármester úgynevezett visszalépése arra utal, hogy ellenfele nem vállalná fel az 

esetleges vereséget. 
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https://hirado.hu/belfold/cikk/2020/08/05/szeptember-kozepig-varja-az-adomanyokat-a-katolikus-karitasz
https://www.origo.hu/kultura/20200805-megjelent-az-emmi-kulhoni-irodalmi-es-muveszeti-palyazatainak-osszes-eredmenye.html
https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/soos-zoltan-ha-kell-dorin-floreaval-is-egyuttmukodne-de-a-magyar-jelolt-nem-akar-bsotet-forgatokonyveketr
https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/soos-zoltan-ha-kell-dorin-floreaval-is-egyuttmukodne-de-a-magyar-jelolt-nem-akar-bsotet-forgatokonyveketr
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A székelyek helytállását dicsérte, és több ezer angol turistát ígért a 

Székelyföldre látogató brit nagykövet  
2020. augusztus 5. – Krónika 

El van ragadtatva Székelyföldtől Andrew Noble, Nagy-Britannia bukaresti nagykövete, aki a 

napokban Székelyföldre látogatott. A látottakról magyar nyelvű bejegyzésben is beszámolt. A 

brit diplomata a nagykövetség hivatalos Facebook-oldalán három nyelven – románul, angolul 

és magyarul – közzétett bejegyzésében elismerően beszélt arról, hogy a székelyek 

évszázadokon keresztül megőrizték identitásukat, és az épített örökséget, a népi mesterségek 

művelőit dicsérte. „Örömmel töltött el, hogy két napig Románia azon részén utazhattam, ahol 

a székelyek évszázadokkal ezelőtt telepedtek le” – fogalmaz Andrew Noble, hozzátéve, hogy a 

székelyek „a magyarokkal együtt” érkeztek a térségbe, és ma is őrzik identitásukat. 

 

Vasárnap iktatják be a kolozsvári Szent Mihály-plébánia új főesperes-

plébánosát 
2020. augusztus 5. – Krónika 

A kolozsvári piarista templomban iktatják be vasárnap László Attilát, a Szent Mihály-

templom új plébánosát, a Kolozs-Doboka kerület főesperesét. A vasárnap 11 órakor kezdődő 

beiktatáson Kovács Gergely, a Gyulafehérvári Római Katolikus Főegyházmegye érseke 

celebrálja az ünnepi szentmisét – adta hírül Facebook-oldalán a Szent Mihály-plébánia. 

„Imádságos lelkülettel vegyünk részt a szentmisén, melyet Kovács Gergely gyulafehérvári 

érsek celebrál. A jó Pásztor kegyelmét kérjük az új főesperes-plébános, László Attila életére” – 

írták. 

 

Asztalos Csaba szerint rendszerszintű problémákra utal az úzvölgyi dosszié 

lezárása 
2020. augusztus 5. – maszol.ro 

„Elfogadhatatlan és veszélyes értelmezése a Büntetőtörvénykönyvnek” a moineşti-i ügyészség 

határozata, amellyel megindokolja a nyomozás megszüntetését az erőszakos úzvölgyi 

temetőfoglalás ügyében – véli Asztalos Csaba jogász, az Országos Diszkriminációellenes 

Tanács (CNCD) elnöke. „Több szempontból is kifogásolható az eljárás, amelyet az ügyész 

alkalmazott. Először is ez egy elfuserált elemzése a feljelentéseknek, többek között azért, mert 

nem kérte be a közismert bizonyítékokat. Például a védelmi minisztériumtól bekérhette volna 

a kimutatást, hogy ki hova van temetve az úzvölgyi temetőben, ennek alapján pedig 

megállapíthatta volna az ügyész, hogy az új kereszteket már meglévő sírokra helyezték-e el, 

történt-e sírgyalázás” – fejtette ki Asztalos Csaba. Az ügyész a Dărmăneşti-i polgármester 

állítását idézi, miszerint üres területre helyezték el az 50 új keresztet, illetve emlékművet. „Ez 

nem teljesen valós információ” – húzta alá a diszkirminációellenes tanács jogász elnöke. 
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https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/a-szekelyek-helytallasat-dicserte-es-tobb-ezer-angol-turistat-igert-a-szekelyfoldre-latogato-brit-nagykovet-n
https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/a-szekelyek-helytallasat-dicserte-es-tobb-ezer-angol-turistat-igert-a-szekelyfoldre-latogato-brit-nagykovet-n
https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/vasarnap-iktatjak-be-a-kolozsvari-szent-mihaly-plebania-uj-foesperes-plebanosat
https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/vasarnap-iktatjak-be-a-kolozsvari-szent-mihaly-plebania-uj-foesperes-plebanosat
https://www.maszol.ro/index.php/belfold/130369-asztalos-csaba-szerint-rendszerszint-problemakra-utal-az-uzvolgyi-dosszie-lezarasa
https://www.maszol.ro/index.php/belfold/130369-asztalos-csaba-szerint-rendszerszint-problemakra-utal-az-uzvolgyi-dosszie-lezarasa
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Mike Levente az MPP polgármesterjelöltje Székelyudvarhelyen  
2020. augusztus 5. – maszol.ro, transindex.ro 

A Magyar Polgári Párt helyi szervezetének elnökét, Mike Leventét indítja 

polgármesterjelöltként Székelyudvarhelyen az MPP – jelentette be kedden Mezei János. A 

pártelnök elmondta, a szeptember 27-ei önkormányzati választásokat követően olyan 

személyt szeretnének a város élén látni, aki nem a veszekedésekre és az összetűzésekre 

helyezi a hangsúlyt a munkája során, hanem csapatával inkább a békét teremti meg és 

lehetőséget talál az együttműködésre. „Nyitott, új gondolkodású ember, nyitott arra, hogy 

felfedezzen új dolgokat a város részére és uniós forrásokat szerezzen” – idézte az MPP 

közleménye Mezei Jánost.  

 

Családbarát vendéglátóhelyeket kínál Hargita megye  
2020. augusztus 5. – maszol.ro, szekelyhon.ro 

Nagyszabású sajtóesemény keretében osztották ki szerdán Székelyudvarhelyen az első 52 

„Family-friendly” minősítést. A családbarát vendéglátóhelyek Hargita Megye Tanácsa és a 

Hargita Közösségi Fejlesztési Társulás kezdeményezésére kaphatják meg az újfajta 

besorolást. Székelyföld turisztikai kínálatának bővítése és idegenforgalmi vonzerejének 

növelése a cél.  

 

Kilencmillió euróra pályázik közösen Hargita megye és a Sapientia  
2020. augusztus 5. – maszol.ro 

Hargita Megye Tanácsa európai uniós forrásokra pályázik a Sapientia Erdélyi Magyar 

Tudományegyetemmel közösen, a gazdaság hatékonyságának növelése céljával. Egy ezt célzó 

integrált projekthez szeretnének pályázni közel kilencmillió euróra. Azoknak a fiataloknak, 

akik például nem helyi kutatólaboratóriumokban dolgoznak, a Csíkszeredába való hazatérés 

perspektíva lehet. Azt kell elérnünk, hogy minél több tudással rendelkező fiatal érezze, hogy 

szükség van rá itthon, ehhez fogunk feltételeket nyújtani, de mindehhez szükség van EU-s 

finanszírozásokra – mondta Borboly Csaba, Hargita Megye Tanácsának elnöke az augusztus 

4-i csíkszeredai tanácskozáson.  

 

Újabb udvarhelyszéki polgármesterjelölteket mutatott be az EMSZ 
2020. augusztus 5. – szekelyhon.ro 

Koncz Hunor János a székelykeresztúri, Bencze Attila pedig a homoródszentmároni 

polgármesterjelöltje az Erdélyi Magyar Szövetségnek (EMSZ) – derült ki a szerdai 

sajtóeseményén, amelyen részt vett Csomor Csaba is, aki független jelöltként, ám a szövetség 

támogatásával indul Bögözben a községvezetői tisztségért. A csapatban gondolkozást 

hangsúlyozva mutatta be az EMSZ újabb polgármesterjelöltjeit Mezei János, az MPP és az 

EMNP kapcsolatából létrejött EMSZ egyik társelnöke, aki újságírói kérdésre arra is kitért, 
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https://www.maszol.ro/index.php/belfold/130351-mike-levente-az-mpp-polgarmesterjeloltje-szekelyudvarhelyen
https://www.maszol.ro/index.php/tarsadalom/130371-csaladbarat-vendeglatohelyeket-kinal-hargita-megye
https://www.maszol.ro/index.php/tarsadalom/130374-kilencmillio-eurora-palyazik-kozosen-hargita-megye-es-a-sapientia
https://szekelyhon.ro/aktualis/ujabb-udvarhelyszeki-polgarmesterjelolteket-mutatott-be-az-emsz
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hogy a szövetséget alkotó pártok között Székelyudvarhely kivételével mindenhol egyetértés 

van a jelöltekkel kapcsolatban. 

 

Florea megérti „sok magyar frusztráltságát”, ezért magát ajánlja 
2020. augusztus 5. – szekelyhon.ro 

Megértem sok magyar frusztráltságát amiatt, hogy milyen jelöltet ajánlanak nekik. Nem 

akarok sót szórni a sebre, de... – kezdte első kampányvideóját Marosvásárhely jelenlegi 

polgármestere, Dorin Florea, aki hivatalosan is bejelentette, indul a Maros megyei 

önkormányzat elnöki tisztségéért. 

 

Újabb minisztériumi bomba: Nincs magyar alkalmazottja a magyar kultúrával 

foglalkozó részlegnek 
2020. augusztus 5. – Ma7.sk 

Szlovákia Kulturális Minisztériuma csendben, „sunyi” módon megszüntette a kisebbségi és 

ezen belül a magyar kultúra osztályát, és azt augusztus elsejétől egy új osztály keretén belül, 

most már egymás mellett tervezi működtetni a gyűlölt és megvetett államnyelv-rendőrséggel. 

A magyar osztály vezetőjét úgy értesítették munkahelyének megszűnéséről, hogy előtte sem 

szóban, sem írásban nem vonták be a fent jelzett átalakítási eljárásba. Az egész ügyre a 

koronát az OľaNO vezette kulturális minisztérium azzal az érzéketlen megoldással tette fel, 

hogy a „többpólusú politikák osztályának“ elnevezett részleg vezetésével az államnyelv-

rendőrség igazgatóját, Oľga Škorecovát bízták meg. 

 

Sólymos László visszautasítja a környezetvédelmi miniszter vádjait: nem 

részesítettük előnybe a hidas polgármestereket 
2020. augusztus 5. – Ma7.sk, Új Szó, bumm.sk 

Sólymos László (Most-Híd) volt környezetvédelmi miniszter visszautasítja Ján Budaj 

(OĽANO), a zöldtárca jelenlegi vezetője állítását, miszerint a tárca az előző ciklusban a 

pályázati támogatások szétosztása során előnyben részesítette volna a Most-Híd 

polgármestereit, politikai protekcionizmust gyakorolva. Azt állítja, hogy Budaj a keddi 

sajtótájékoztatóján célzatosan használta a számokat. Bízik benne, hogy a környezetvédelmi 

projekteket a tárca új vezetése nem a párthovatartozás, hanem a hatékonyságuk alapján fogja 

elbírálni. "Ha ez nem így lenne, akkor Dél-Szlovákia hátrányos megkülönböztetéséről 

beszélhetnénk, amivel ennek az országnak már bőven van tapasztalata" – jegyezte meg a volt 

miniszter. 
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https://szekelyhon.ro/aktualis/florea-megerti-bsok-magyar-frusztraltsagatr-ezert-magat-ajanlja
https://ma7.sk/aktualis/ujabb-miniszteriumi-bomba-nincs-magyar-alkalmazottja-a-magyar-kulturaval-foglalkozo
https://ma7.sk/aktualis/ujabb-miniszteriumi-bomba-nincs-magyar-alkalmazottja-a-magyar-kulturaval-foglalkozo
https://ma7.sk/aktualis/solymos-laszlo-visszautasitja-a-kornyezetvedelmi-miniszter-vadjait-nem-reszesitettuk
https://ma7.sk/aktualis/solymos-laszlo-visszautasitja-a-kornyezetvedelmi-miniszter-vadjait-nem-reszesitettuk
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Homályos magyarázkodás: az átszervezés által hatékonyabbá válik a kisebbségi 

ügyintézés 
2020. augusztus 5. – Ma7.sk, bumm.sk, Új Szó 

A Szlovák Kulturális Minisztérium célja az, hogy a nemzeti kisebbségek témájával a tárca 

egyes szakosztályai koordináltan foglalkozzanak, miáltal hatékonyabbá válik az ügyintézés 

ezen a területen. „Éppen ezért döntöttünk a kisebbségi kultúrák osztályának átalakítása 

mellett” – áll a kulturális minisztérium állásfoglalásában, melyben a parlamenten kívüli 

Most-Híd párt politikusai által megfogalmazott bírálatokra reagált. A tárcán belüli 

átszervezés keretében egy átfogó szakpolitikai osztály jön létre, amely a kisebbségek mellett a 

külföldön élő szlovákok és az államnyelv ügyével is foglalkozni fog. A tárca hangsúlyozta: 

magától értetődő küldetésének tartja a nemzeti kisebbségek védelmét és támogatását. 

 

Augusztusban is várja a jelentkezőket a Pozsonyi Magyar Szakkollégium 
2020. augusztus 5. – Ma7.sk, Felvidék Ma 

Augusztus 10-ig lehet jelentkezni a Pozsonyi Magyar Szakkollégiumba, egy online kérdőív 

kitöltésével. Képzések, belvárosi szállás és magyar közösség várja az egyetemistákat. A 

Pozsonyi Magyar Szakkollégium pótfelvételi eljárást hirdet alapképzésben részt vevő 

pozsonyi egyetemi hallgatók és olyan középiskolai tanulmányaikat idén befejező diákok 

részére, akik hallgatóként fővárosi egyetemen kezdik meg tanulmányaikat. A jelentkezés 

meghosszabbítása elsősorban azoknak kíván lehetőséget nyújtani, akik tavasszal még nem 

tudták, melyik egyetemi városban folytatják tanulmányaikat, vagy időben nem értesültek a 

felvételi időpontjáról. 

 

Gombaszögön rendezték meg a XXXIII. Hallgatói Parlamentet 
2020. augusztus 5. – Ma7.sk, bumm.sk, Felvidék Ma 

A szlovákiai magyar diákklubokat összefogó ernyőszervezet ezúttal a korábbitól eltérő keretek 

között szervezte meg a XXXIII. Hallgatói Parlamentet a gombaszögi völgyben. Július 29-től 

augusztus 2-ig három ország hét egyetemi városban jelenlévő tagszervezet képviselői gyűltek 

össze, hogy a felvidéki magyar diákságot érintő problémákat és kérdésköröket megvitassák. 

Az 1991-ben alakult Diákhálózat a következő évben, 2021-ben lesz 30 éves, s a jubileumi 

évről, illetve annak méltó megünnepléséről is szó esett a tanácskozáson. A résztvevők 

különböző foglalkozásokon vitatták meg a diákság igényeit, illetve az egyetemisták 

érdekképviseleti kérdéseit. 

  
Kishegyes: Megkezdték a faluban a szennyvíztisztító fővezetékének lefektetését 
2020. augusztus 5. – Vajdaság Ma 

Megkezdődött a szennyvízelvezető fővezeték kishegyesi szakaszának a kiépítése. Valójában a 

munkálatok már június közepén megkezdődtek Bácsfeketehegyen, a kishegyesi szakasz 
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https://ma7.sk/aktualis/homalyos-magyarazkodas-az-atszervezes-altal-hatekonyabba-valik-a-kisebbsegi-ugyintezes
https://ma7.sk/aktualis/homalyos-magyarazkodas-az-atszervezes-altal-hatekonyabba-valik-a-kisebbsegi-ugyintezes
https://ma7.sk/oktatas/augusztusban-varja-a-jelentkezoket-a-pozsonyi-magyar-szakkollegium
https://ma7.sk/hethatar/gombaszogon-rendeztek-meg-a-xxxiii-hallgatoi-parlamentet
https://www.vajma.info/cikk/vajdasag/25459/Kishegyes-Megkezdtek-a-faluban-a-szennyviztisztito-fovezetekenek-lefekteteset.html
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lefektetése azonban a napokban kezdődött meg. Az egykori vásártéren, a Vasút utcában és a 

Széles utcában nagy erőkkel zajlik a kishegyesi szennyvízelvezető hálózat fővezetékének 

lefektetése. 

 

Nagybecskerek Európa Sportvárosa lesz 2021-ben 
2020. augusztus 5. – Vajdaság Ma 

Megérkezett Brüsszelből a levél, amelyben Gian Francesco Lupatelli, az ACES - az Európai 

Sportfővárosok Szövetségének - elnöke értesíti a nagybecskereki illetékeseket, hogy 

Nagybecskerek jövőre Európa Sportvárosa lesz, egyben gratulált ehhez a kitüntetéshez, 

hiszen a sport terén kimagaslóan jó példát mutat a Bega menti város, gazdag tartalmakkal, 

programokkal, különféle sporttevékenységgel. 

 

A háttérben továbbra is zajlik a munka a VMMI-nél 
2020. augusztus 5. – Pannon RTV 

A Vajdasági Magyar Művelődési Intézet munkája is lelassult a koronavírus miatt. Több nyári 

programot is le kellett mondaniuk, azonban remélik, hogy az őszi rendezvényeiket már 

megtarthatják. Az intézetnek a járványügyi helyzet miatt le kellett mondania a már 

megszokott nyári képzéseit. Emellett a MadT tábor és a művésztelep is elmaradt, valamint 

különféle fesztiválokra sem tudnak elutazni a határhelyzet miatt. 

 
A KMKSZ ezúttal az óvodáknak segít 

2020. augusztus 5. – Kárpátalja, karpat.in.ua 

A Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség (KMKSZ) mintegy száz óvoda karantén utáni 

újraindulását segíti Kárpátalja-szerte. Ezekből az adományokból a Beregszászi járás 36 

óvodája részesül. Augusztus 5-én Sin Józsefet, a KMKSZ Beregszászi Középszintű 

Szervezetének, illetve a Beregszászi Járási Tanácsnak az elnökét kísértük el, aki a jánosi, gáti, 

valamint guti intézményvezetőknek adta át a KMKSZ által gyűjtött egészségügyi 

felszereléseket, eszközöket, amelyek nélkülözhetetlenek ahhoz, hogy újra megnyithassák 

kapuikat az óvodák. Sin József az akcióval kapcsolatban elmondta: azt tapasztaljuk, hogy 

nagyon nehézzé vált a helyzet a járvány, illetve a különböző korlátozásokból kifolyólag a 

családok számára, így már nagyon várják a szülők, hogy végre újra kinyissanak az óvodák. 

 

UMDSZ: teljes körű magyar–magyar együttműködésre van szükség a 

választásokon! 
2020. augusztus 5. – Kárpáti Igaz Szó 

Alig három hónap múlva önkormányzati választásokra kerül sor Ukrajnában. 2015-ben a két 

meghatározó kárpátaljai magyar szervezet összefogásának köszönhetően sikerült kifejezetten 

jó eredményt elérnie a helyi magyar közösségnek. Az október 25-re kitűzött helyhatósági 

választásokon még fontosabb lenne a két magyar szervezet közös fellépése. A kiváló vajdasági 

K
á

rp
á

ta
lj

a
 

V
a

jd
a

sá
g

 

 

https://www.vajma.info/cikk/vajdasag/25458/Nagybecskerek-Europa-Sportvarosa-lesz-2021-ben.html
https://pannonrtv.com/rovatok/kultura/hatterben-tovabbra-zajlik-munka-vmmi-nel
https://karpataljalap.net/2020/08/05/kmksz-ezuttal-az-ovodaknak-segit
https://kiszo.net/2020/08/05/umdsz-teljes-koru-magyar-magyar-egyuttmukodesre-van-szukseg-a-valasztasokon/
https://kiszo.net/2020/08/05/umdsz-teljes-koru-magyar-magyar-egyuttmukodesre-van-szukseg-a-valasztasokon/
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eredmények megmutatták a magyar–magyar összefogás alternatíva nélküliségét, a negatív 

ellenpélda pedig a felvidéki magyar leszereplés. 

 

Felnőtt konfirmáció Beregardóban 
2020. augusztus 5. – karpatalja.ma 

Ünnepi istentiszteletet tartottak az elmúlt vasárnap a beregardói református gyülekezetben, 

melynek keretében négyen tettek vallást Istenbe vetett hitükről. A hitvallók konfirmáció előtti 

felkészítésen vettek részt, ahol megismerték a református egyház alapvető dogmáit és rendjét, 

az Isten és ember kapcsolatát, a megtéréshez és a megszentelt élethez vezető utat. 

 

4,6 millió euró a Mura revitalizációjára   
2020. augusztus 5. – Népújság 

A következő években, 2020 és 2023 között a Natura Mura projekt keretében a Mura folyó 

eddigi legszélesebb, legkiterjedtebb revitalizációja folyik majd. A projekt uniós forrásokból 

valósul meg, összértéke 4,6 millió euró. A Mura, hasonlóképpen a többi európai folyóhoz, a 

múltban számtalan olyan változtatást élt meg, amelyek erőteljesen átalakították a természet 

alkotta folyót, ennek ellenére sok minden megőrződött eredeti állapotában is, így 

ökoszisztémák, rendkívüli természeti és kulturális örökség maradt a jelenlegi nemzedékekre. 

 

A közösség érzése 
2020. augusztus 5. – Népújság 

A nyári táborok gyermekeink számára aktív, minőségi kikapcsolódást nyújtanak, az ott 

szerezhető élmények a társas léthez kapcsolódnak, fejlődnek a kezdeményező, az 

alkalmazkodó és a kommunikációs készségek, a csapatszellem növeli az önbizalmat, az 

önértékelést is. A testmozgással teli nyári táborokban nem csak a lélek, de a test is 

egészségesebbé válik. 

 

Vesszőfonás, csuhézás és hetési hímzés 
2020. augusztus 5. – Népújság 

A radamosi Harangvirág Turisztikai és Művelődési Egyesület augusztus 1-jén kézműves 

kiállítást és műhelymunkát szervezett a radamosi falu- és tűzoltóotthonban. Az érdeklődők 

szombaton délután a kosárfonás, a csuhézás és a hetési hímzés alapjaival ismerkedtek. A 

járványhelyzet idén nemcsak átalakította az egyesületek nyári programjait, de egyben 

lehetőséget is adott új tartalmak, ötletek kidolgozására. 
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http://www.karpatalja.ma/karpatalja/hitelet/felnott-konfirmacio-beregardoban/
https://www.nepujsag.net/muravidek/9253-4,6-milli%C3%B3-eur%C3%B3-a-mura-revitaliz%C3%A1ci%C3%B3j%C3%A1ra%20%20.html
https://www.nepujsag.net/muravidek/9247-a-k%C3%B6z%C3%B6ss%C3%A9g-%C3%A9rz%C3%A9se.html
https://www.nepujsag.net/muravidek/9256-vessz%C5%91fon%C3%A1s,-csuh%C3%A9z%C3%A1s-%C3%A9s-het%C3%A9si-h%C3%ADmz%C3%A9s.html
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Elektronikus sajtó 

 

Határok nélkül 

2020. augusztus 5. – Kossuth Rádió  

 

Kilencedik alkalommal rendezte meg a Kisebbségvédelem Európában című nyári egyetemét a 

Kisebbségi Jogvédő Intézet és a Nemzetpolitikai Kutatóintézet. Ezen a nyáron az online 

térben. Miért jelent a kisebbségi jogvédelem pótolhatatlan garanciákat az összmagyarság 

számára a Kárpát-medencében és a diaszpórában egyaránt? Erről is beszélt Szilágyi Péter 

miniszteri biztos. 

 

Rendhagyó módon, szűk körben tartották meg a beregszászi református templomban a II. 

Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola diplomaosztó ünnepségét. A beregszászi 

főiskolán a hallgatók a Magyar Kormány támogatásának köszönhetően díjmenetesen 

tanulhatnak, sőt ösztöndíjban is részesülnek. Az itt végző hallgatók többsége szülőföldjén 

marad, a kárpátaljai magyar iskolákban helyezkedik el pedagógusként.  

 

Az Erdélyi Magyar Szövetséget a napokban hivatalosan is bejegyezték. A pártszövetség 

céljairól, feladatairól Csomortányi István társelnökkel Ionescu Nikolett beszélgetett. 

 

A kassai református gyülekezetnek - 147 év után - újra van oktatási intézménye a városban.  

Az egyházközség a Kárpát-medencei Óvodafejlesztési programban pályázott az óvoda 

létrehozására és a napokban kapta meg a Szlovák Köztársaság Oktatási Minisztériumának 

működési engedélyét. Szeptembertől elkezdődhet az oktató- nevelő munka a két csoportos 

intézményben, amelynek alapító fenntartója a kassai református gyülekezet.  

 

A nyári szünet ellenére mozgalmas az élet a temesvári Bartók Béla Líceumban. Folyamatban 

van az óvoda új épületének, valamint a konyhának és az ebédlőnek az átvétele, miközben az 

óvoda régi épületének a felújítását készítik elő. Befejeződött a beiratkozás az induló 

kilencedik osztályokba, az előkészítősök pedig átvehették a Rákóczi Szövetség ajándékát, az 

iskolatáskákat.  

 

https://mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth/?date=2020-08-05_18-02-00&enddate=2020-08-05_18-40-00&ch=mr1
https://mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth/?date=2020-08-05_18-02-00&enddate=2020-08-05_18-40-00&ch=mr1
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Telt ház lesz idén is a nagybecskereki Szathmáry Karolina Leánykollégiumban, ahová 67 

leányt vettek fel. Az viszont még kérdéses, hogy az új otthonukban, a teljesen felújított zárda 

épületében, vagy a régi helyen laknak-e majd a diákok. A muzslyai Emmausz 

Fiúkollégiumban viszont még van 46 szabad hely, így ott még várják a középiskolába, vagy a 

nagybecskereki egyetemre beiratkozók jelentkezését. 


