Közös siker: átadták a Magyarország és Románia közötti második autópályahatárátkelőhelyet
2020. szeptember 4. – MTI, Krónika, Erdély Ma, maszol.ro, Bihari Napló, Nyugati Jelen
Átadták a Magyarország és Románia közötti második autópálya-határátkelőt pénteken a
magyar és a román külügyminiszter, valamint a román szállításügyi miniszter jelenlétében. A
Nagykereki-Bors II. autópálya-határátkelőhely a magyarországi M4-es autópályát köti össze a
romániai A3-as autópálya ötkilométeres szakaszával. Szijjártó Péter külgazdasági és
külügyminiszter az eseményen az MTI szerint kijelentette: az új összeköttetés közös siker, jó
alap arra, hogy bizalmat és kölcsönös tiszteletet építsen a két ország között. „Erre a bizalomra
és kölcsönös tiszteletre alapozva még a nehéz kérdések is megoldhatók és lezárhatók lesznek”
– jelentette ki a miniszter.

Vezető hírek

Nyomtatott és online sajtó

Nagyváradi iskolaberuházásokra ígért támogatást Szijjártó Péter magyar
külügyminiszter
2020. szeptember 4. – maszol.ro, Krónika, transindex.ro, Erdély Ma, Bihari Napló
A Magyarország és Románia közötti második autópálya-határátkelő pénteki átadása után a
nagyváradi és Bihar megyei RMDSZ képviselőivel egyeztetett Szijjártó Péter magyar
külgazdasági és külügyminiszter. A nagyváradi RMDSZ-szel történt megállapodás értelmében
az Erdélyi Gazdaságfejlesztési Program következő pályázati köre a Partiumra koncentrál,
jelentette be a magyar külügyminiszter. A program keretében eddig hatezer pályázatot
támogattak 70 milliárd forintnyi magyar kormányzati forrás felhasználásával, ezzel 130
milliárd forint értékű beruházás jött létre. A Partium irányába nyitnak tehát, és várják a
mezőgazdaság, turizmus és a feldolgozóipar területén a kis- és közepes vállalkozások
pályázatait, mondta Szijjártó Péter. „Megállapodtunk Cseke Attilával annak érdekében, hogy
magyar fiatalok magyar iskolában tudjanak tanulni, hozzá fogunk járulni pénzügyi
forrásokkal a helyi magyarság, illetve a református egyház iskolavásárlási terveihez. És
pénzügyi támogatást fogunk nyújtani magyar diákok számára egy bentlakásos kollégium
építéséhez” – számolt be a pénteki megállapodásról Szijjártó Péter.

Már megint bekérették a magyar nagykövetet a Külügyminisztériumba
2020. szeptember 5. – Kárpátalja, karpat.in.ua, Népszava
Nyilatkozatban reagált az ukrán Külügyminisztérium Kuti László vezető ungvári magyar
konzul szavaira azzal kapcsolatban, hogy a napokban megtagadták a beutazást Ukrajnába
Potápi Árpád Jánostól, a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkárától. A
Kárpátalja számolt be arról, hogy szeptember 3-án ünnepélyesen átadták a magyar állam
támogatásával felújított Ungvári 10. Számú Dayka Gábor Középiskolát. Potápi államtitkárt és
a kíséretében lévő személyeket az átadási ünnepségre várták, ám nem érkeztek meg. Az
ünnepségen Kuti László konzul a következőket mondta: „Ezt a köszöntőt most nem nekem
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2020. szeptembert 4. –MTI, Mandiner, Magyar Nemzet, Magyar Hírlap, Hírek.sk, 888.hu,
PestiSrácok, Krónika
Egyre többen támogatják a nemzeti régiók védelmében indított európai polgári
kezdeményezést, és ősszel a támogatók száma tovább bővülhet - mondta a Székely Nemzeti
Tanács külügyi megbízottja péntek reggel az M1 aktuális csatornán. Dabis Attila elmondta, az
aláírásgyűjtéssel azt szeretnék elérni, hogy az Európai Unió kohéziós politikája kezelje
kiemelt figyelemmel a nemzeti régiókat. Jelenleg ugyanis ezekben a régiókban van a
legnagyobb veszélynek kitéve a nyelvi és kulturális sokszínűség - fűzte hozzá, azzal együtt: a
cél, hogy uniós jogszabály szülessen. Potápi Árpád János, a Miniszterelnökség
nemzetpolitikáért felelős államtitkára augusztus 18-án az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti
Emlékparkban tartott sajtótájékoztatóján azt mondta, addig 1 millió 8 ezer online és
körülbelül 250 ezer papíralapú aláírást gyűjtöttek össze. A kormány a nemzeti összetartozás
évében, száz évvel Magyarország feldarabolása után minden tőle telhetőt megtesz, hogy
összegyűljön határidőre a kellő számú aláírás - jelezte.

„Megbuktatnák” a mai Romániát a legfiatalabb erdélyi magyar szavazók
2020. szeptember 4. – Krónika
Az erdélyi magyar 11. és 12. osztályosok csaknem fele negatív töltetű szóval asszociálja a
politikát, ugyanakkor 61 százalékuk részt venne a választások legalább egy formáján.
Románia jelenlegi helyzetét értékelve csaknem kétharmaduk nem ad „átmenő jegyet” az
országnak, miközben a fiatalok háromnegyede úgy véli, a kisebbségek túl kevés joggal
rendelkeznek – derül ki a Bálványos Intézet által ismertetett, Civil és politikai szocializáció
erdélyi magyar középiskolások körében című reprezentatív kutatásból.

Vezető hírek

Székely Nemzeti Tanács: egyre többen támogatják a nemzeti régiók védelmét

Erdély

kellene elmondanom. Magyarországról vártunk kedves vendégeket erre az alkalomra, de
sajnos innen pár száz kilométerre (nyilvánvalóan Kijevben – a szerk.) úgy döntöttek, hogy az
ukrajnai járványügyi helyzetre a legnagyobb veszélyt egy magyar kormányzati delegáció
beutazása jelenti. Ezért a delegáció nem érkezett meg Ungvárra.”

Új magyar alprefektus Szilágy megyében
2020. szeptember 4. – Krónika, transindex.ro, maszol.ro
Vasvári Róbert-Gergelyt nevezte ki Szilágy megye alprefektusának a kormány csütörtöki
ülésén. Az Orban-kabinet ugyanakkor felmentette Szilágy megye alprefektusi tisztségéből
Végh Sándort. Vasvári Róbert-Gergely már korábban is volt Szilágy megye alprefektusa.
Jogász, dolgozott köztisztviselőként a szilágycsehi önkormányzatnál. Mint ismeretes, miután
a sajtó meglebegtette, hogy ittasan balesetezhetett Zilah utcáin, Végh Sándor kérte Szilágy
megyei alprefektusi tisztségéből való felfüggesztését. A rendőrség alkohol vagy más szerek
hatása alatti gépjárművezetés miatt indított bűnvádi eljárást az ügyben.
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Átadás előtt: az utolsó simításokat végzik az észak-erdélyi sztráda újabb Maros
megyei szakaszán
2020. szeptember 4. – Krónika, maszol.ro
Már festik az útburkolati jelzéseket és szerelik a biztonsági korlátokat az A3-as autópálya új,
18 kilométeres, Radnót–Maroskece-szakaszán – jelentette be pénteken a brassói regionális
útügyi vállalat. A közúti infrastruktúrát kezelő országos társaság (CNAIR) nemrég arról
tájékoztatott, hogy miután elkészül a maroskecei lehajtó, amely az E60-as útra vezeti le a
forgalmat, átadják az új Maros megyei sztrádaszakaszt, amely az észak-erdélyi autópálya
része – emlékeztet az Agerpres.

Koronavírusos az RMDSZ egyik képviselője
2020. szeptember 4. – transindex.ro, maszol.ro, Krónika
"Ma pozitív lett koronavírus-tesztem. Beutaltak a nagybányai kórházba, de a körülményekhez
képest jól vagyok!" - közölte Facebook-oldalán Apjok Norbert, máramarosi RMDSZ-es
képviselő. Mint írja, mindenkit értesítettek, akivel az elmúlt 10 napban találkozott és mindent
megtesz annak érdekében, hogy ne terjessze a vírust.

Nem lettek koronavírusosak a tanácsosjelölt RMDSZ-es munkatársai
2020. szeptember 4. – transindex.ro, maszol.ro
Az RMDSZ Kolozs Megyei szervezetének Facebook-bejegyzése szerint negatív lett
mindenkinek a koronavírus tesztje a leteszteltek közül. Miután kiderült, hogy Andacs Zsolt
Levente az RMDSZ kolozsvári tanácsosjelöltje is elkapta az új koronavírust, a szövetség úgy
döntött, hogy a tanácsosoktól kezdve az irodai alkalmazottakon keresztül az önkéntes
koordinátorokig - összesen 33 embert - mindenkit letesztelnek a csapatból.

Balla Ferenc: hogyha szűkebb keretek között is, de tovább kell adnunk a népi
kultúra elemeit
2020. szeptember 4. – transindex.ro
Folyamatosan csökken a szórványmagyarság aránya Kolozs megyében, amiért évről évre
veszélybe kerülhetnek azok a magyar iskolák, amelyek nem tudják biztosítani az osztályok
minimális létszámát. Balla Ferencet, az RMDSZ Kolozs megyei tanácsosjelöltjét, a Kallós
Zoltán Alapítvány igazgatóját kérdezték az alapítvány tevékenységéről, a szórványmagyarság
helyzetéről, oktatásról és az elkövetkezendő négy évre szóló terveiről.

Polgármesterként folytatná munkáját az RMDSZ egyetlen moldvai csángó
önkormányzati képviselője
2020. szeptember 4. – maszol.ro
Az egyik legkeletebben található csángó-magyar település Bákó megyében található, a
Gajcsána községhez tartozó Magyarfalu. Pogár László személyében az RMDSZ-nek 2008 óta
van önkormányzati képviselője a magyar peremvidéken. Polgármesterjelöltsége kapcsán
beszélgettek a szövetség Bákó megyei szervezetének elnökével.
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Magyar nyelvű magánénekképzés indul a Partiumi Keresztény Egyetemen
2020. szeptember 4. – maszol.ro
Magyar nyelvű magánének szakos képzést indít a most kezdődő tanévben a nagyváradi
székhelyű Partiumi Keresztény Egyetem (PKE). Az elismert operaénekes, Molnár Levente
kezdeményezésére létrejött szak az első kifejezetten magánének-oktatást nyújtó magyar
nyelvű képzés az országban.

Cseke Attila: Nem vagyunk Székelyföld, de szórvány sem
2020. szeptember 4. – Bihari Napló
Cseke Attila, jogász, volt egészségügyi miniszter, nős, két kisfiú, Mátyás és Árpád boldog
édesapja, az RMDSZ polgármesterjelöltje. Legutóbbi megmérettetésekor a kilencvenes évek
közepéhez hasonló számú szavazatot kapott az RMDSZ polgármesterjelöltjeként, úgy, hogy
közben akkor is voltak, akik a magyarság megosztásán dolgoztak. Igazi integratív, összefogó
ember, kiegyensúlyozott személyiség.

Sokéves küzdelem van a Szent László híd magyar elnevezése mögött
2020. szeptember 4. – Bihari Napló
A nagyváradi Szent László hídra kedden kihelyezett magyar felirat körül kialakult vita
kapcsán tartott sajtótájékoztatót Csomortányi István, az Erdélyi Magyar Néppárt elnöke és
Nagy József Barna tanácsosjelölt.

Mit kell tenni? A közösségi konzultáció kiértékelése
2020. szeptember 4. – Bihari Napló
A Bihar megye, Nagyvárad hasábjain a Partium Alapítvánnyal közösen elindított, hetente
változó témájú közösségi konzultáció ötödik heti kérdései Cseke Attila RMDSZ-es nagyváradi
polgármesterjelölt programjának egyes javaslataira vonatkoztak.

Fazakas Szabolcs: mutassuk meg együtt Erdély értékeit
2020. szeptember 4. – szekelyhon.ro
A Mini Erdély Park alapítója a Székelyhon TV online műsorának soron következő vendége.
Fazakas Szabolcs rendezőt, rajzfilmkészítőt nem kell már Erdélyben senkinek bemutatni,
még akkor sem, ha gyakorlatilag csak a háttérből irányítja a folyamatokat. Főszereplői az
immár tizenkét éves Legendárium rajzfilmsorozat szerethető figurái, éppen most pedig a
makettek, Erdély jeles műemléképületei.

Mit szól az RMDSZ ahhoz, hogy a nagybaconi polgármesterjelöltje a Securitate
altisztje volt?
2020. szeptember 4. – transindex.ro
A Kovászna Megyei Tanács elnöke nem akart erről nyilatkozni, de a területi elnök és az
RMDSZ szóvivője elmondta.
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2020. szeptember 4. – Bihari Napló
Ötven napon keresztül ötven tervét ismerteti Cseke Attila, az RMDSZ nagyváradi
polgármesterjelöltje. Csütörtök délelőtt az id. Rimanóczy Kálmán palotájának földszintjén
levő kampányirodában tartott sajtótájékoztatóján az oktatással kapcsolatos hét javaslatát
foglalta össze annak érdekében, hogy meglegyen a szlogenként választott egészséges
egyensúly.

Erdély

Az oktatással kapcsolatos terveit ismertette Cseke Attila polgármesterjelölt

Szilágyi Zsolt: Bizalmat és partnerséget kell kialakítanunk!
2020. szeptember 4. – Bihari Napló
Nincs helye gyanús ügyleteknek, korrupciónak, megfélemlítésnek a közéletben, mert ezek
szétverik a közbizalmat – mondja Szilágyi Zsolt a Bihari Naplónak adott interjújában. Az
Erdélyi Magyar Néppárt megyei tanácsi elnökjelöltje úgy véli, bár sokan nem bíznak a
politikusokban, nekünk, magyaroknak a korrektség és a megbízhatóság nagyon fontos.

Korodi Attila: be kell kapcsolnunk az aktív lakosságot a várospörgetésbe
2020. szeptember 5. – maszol.ro
Idén márciusban RMDSZ-es előválasztásokat tartottak Csíkszeredában, amelynek
eredményeként a szövetség Korodi Attila - most még - parlamenti képviselőt indítja a
szeptember 27-i helyhatósági választásokon a polgármesteri székért. A politikus modern
európai szemlélettel vágna neki az új évtizednek Csíkszereda élén, amely véleménye szerint
sok kihívást tartogat számára. Vallja, hogy a gazdaságélénkítés és az aktív lakosság
közügyekbe történő bevonása a siker kulcsa.

Eseménydús hetet ígér a nagybányai Főtér Fesztivál
2020. szeptember 5. – Krónika
Számos képzőművészeti, zenés, színházi és irodalmi programmal várják az érdeklődőket a 15.
Főtér Fesztiválon. A jövő héten zajló Nagybányai Magyar Napokat új helyszínen szervezik
erdélyi meghívottakkal.

Zatykó Gyula: Pontosan tudom, hogy mire van szükségük a váradiaknak
2020. szeptember 5. – Bihari Napló
A nagyváradi polgármester tanácsosaként eltöltött időszakra emlékezik Zatykó Gyula, aki az
Erdélyi Magyar Néppárt listavezetőjeként indul a közelgő helyhatósági választásokon. Mint
mondta, olyan Nagyváradot képzel el, amely a normalitás világa, és amelyben
konfliktusmentes az együttélés a románokkal, miközben nem mondunk le az őshonosoknak
kijáró jogokról és tiszteletről.

Szabó József: Néha a kényes dolgokról is beszélni kell
2020. szeptember 5. – Bihari Napló
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Az e heti interjúban a megyei tanács RMDSZ-es elnökjelöltjét most sokkal inkább kényesebb
kérdésekről kérdeztük, mint magáról az önkormányzaton belüli munkáról. Szabó József
szerint a kellemetlen helyzetek ellenére rengeteg a pozitív visszajelzés munkája iránt, amit jó
hangulatban végez.

Megújult a Petőfi emlékét őrző Teleki-kastély: felavatták Koltó frissen renovált
impozáns emlékhelyét
2020. szeptember 6. – Krónika
Népes közönség jelenlétében avatták fel vasárnap a Máramaros megyei Koltón a szépen
felújított Teleki-kastélyt, ahol 1847 szeptemberében-októberében Petőfi Sándor és Szendrey
Júlia tartózkodott. Az 1,5 millió eurós európai uniós költségvetésből renovált épületben
rövidesen a budapesti Petőfi Irodalmi Múzeummal közösen nyitnak kiállítást.

Egyharmad lovasünnep: a minőségből nem engedtek
2020. szeptember 6. – szekelyhon.ro
A Székelyföldi Lovas Ünnepet idén egynaposra zsugorította a járványveszély, de amit sikerült
megrendezni, az most is hozta a szokásos minőséget. A versenyzők mellett ezúttal a legfőbb
támogatókra, a szülőkre is figyeltek.

Szent Anna Tanulmányi Ház: közösségi és kulturális tér, ahol együtt lehetnek az
emberek
2020. szeptember 6. – szekelyhon.ro
Tucatnyi egyházi és világi elöljáró jelenlétében avatták fel Tusnádfürdőn a nemrégiben
elkészült Szent Anna Tanulmányi Házat. Kisboldogasszony ünnepére időzítették az
avatóünnepséget. A legszentebb áldozatot követően Tóth László, Magyarország Csíkszeredai
Főkonzulátusának vezetője megköszönte, hogy az alapkő letétele után az avatási ünnepségre
is meghívót kapott. Kívánom, hogy népművelő intézményként a tusnádfürdőiek megtalálják
az igazat, a szépet, a jót és az isteni lényeget a falakon belül – mutatott rá, közösségi szellemi
központként megnevezve a plébánia szomszédságában felépült létesítményt. Kiemelte: nem
csak házat, jövőt is épít a magyar állam a külhoni magyarság számára.

Évek óta más épületben kezdi a tanévet a Bolyai Farkas Gimnázium több
osztálya
2020. szeptember 6. – szekelyhon.ro
A marosvásárhelyi Bolyai Farkas Gimnáziumnak összesen hét elemi osztálya már harmadik
éve más épületben kezdi meg a tanévet. A marosvásárhelyi hatos és hetes általános iskolák
fogadták be a bolyais kisdiákokat, amíg megoldódik az iskola tanteremgondja. A valóság
azonban azt mutatja, ha átadják a Bolyai felújított épületrészét, akkor sem tudják áthozni a
más épületbe kényszerült tanulókat a 2020–2021-es tanévben, sőt a következőben sem.
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Nagy kihívások előtt áll a hazai magyar oktatásügy - Fekete Irén a SzóBeszéd
vendége
2020. szeptember 4. – Ma7.sk
Rendkívüli módon fejeződött be a régi, és nem kevésbé rendkívüli módon kezdődött az új
iskolaév. A koronavírus-járvány második hulláma megnehezítette a tanévkezdést. A nem
szokványos feltételek között bizony elsősorban a pedagógusokon áll vagy bukik, hogyan
tudják a diákokkal elfogadtatni a szabályok betartását, és ezzel egyidőben a tananyagot is
átadni. A SzóBeszéd stúdiójának vendége ezúttal Fekete Irén volt, a Szlovákiai Magyar
Pedagógusok Szövetségnek elnöke, akivel a felvidéki magyar oktatásügy helyzetéről, iskoláink
hálózatáról és a legégetőbb problémákról beszélgettek.

Ahol nem várják, művelik a csodát
2020. szeptember 5. – Ma7.sk
A Szenczi Molnár Albert Alapiskola a felvidéki magyarság egyik végvárának tekinthető. Úgy is
mondhatnánk, iskola a nyelvhatáron. Mégsem küszködik sorvadással, leépüléssel és
létszámhiánnyal, ahogyan azt elképzelnénk. Ellenkezőleg, virágzik, gyarapodik, és a szlovák
tengerben biztos kis magyar szigetet jelent. Nemcsak a szenci és a környékbeli maradék
magyarságnak, hanem a kissé távolabbról érkezőknek is. Matus Mónika iskolaigazgató és
pedagógusgárdája nagyot mert álmodni, amikor eldöntötte, hogy a 167 gyermekkel működő
intézményt kemény és áldozatos munkával 250 fős, megizmosodott, felvidéki mértékben
közepes nagyságú, modern és gyermekközpontú iskolává fejleszti. Az álom lassan valósággá
válik, hiszen szeptember 2-án 244 magyar gyermek ül be az iskolapadba, közülük 31-en az
első osztályba.

Magyar kiállás – Kozsár Miklóssal a nagykaposi millecentenáriumi emlékmű
történetéről
2020. szeptember 5. – Ma7.sk
Huszonnégy évvel ezelőtt, 1996. augusztus 25-én leplezték le a közadakozásból állított
honfoglalási emlékművet Nagykaposon. A bronzból öntött turulmadár az Ung-vidéki
magyarok összefogásának és kitartásának jelképe. Az emlékmű ügyét a szlovák parlament is
tárgyalta, a felavatása után pedig valóságos politikai tortúra kezdődött. A helyi magyar
emberek, kiállásukkal, megvédték a szobrot és mindazt, ami fontos volt számukra.

Közös örökség – bemutatásra kerültek a Martosi Rendezvényliget létesítményei
2020. szeptember 5. – Felvidék Ma
A Martosi Rendezvényliget létesítményeit bemutató ünnepséget az építtetők a nyári meleget
megidéző napon, szeptember 5-én tartották meg. A meghívott vendégek mellett a település
lakói és a projekt megvalósításán dolgozó szakemberek a több mint két éven át tartó
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2020. szeptember 6. – Felvidék Ma, bumm.sk
A komáromi Egressy Béni Városi Művelődési Központ felvállalt célja, hogy ne csak a város,
hanem a régió lakossága számára is magas színvonalú kulturális programokat biztosítson. Ez
a szándék azonban csak más szervezetekkel való együttműködéssel valósulhat meg, épp ezért
egyeztetett 2020. szeptember 3-án Lakatos Róbert, a komáromi Egressy Béni Városi
Művelődési Központ igazgatója Petheő Attilával, a Csemadok Komáromi Területi
Választmányának elnökével. Találkozásuk eredményeként a Csemadok Komáromi Területi
Választmánya és a komáromi művelődési ház „Csemadok-bérletet” alapított, mely a
komáromi művelődési ház három kiemelt rendezvényére – a Harmónia-díj átadására, a
Lehár-gálára, valamint a kassai Thália októberi vendégjátékára érvényes. A Csemadok
Komáromi Területi Választmánya ily módon is támogatni szeretné Lakatos Róbertnek azt a
kezdeményezését, mely hazai, szlovákiai magyar alkotóknak kínál bemutatkozási lehetőséget.

Zenta lovasa nyerte meg a Nemzeti Vágta vajdasági futamát
2020. szeptember 5. – MTI, Vajdaság Ma, Pannon RTV, Magyar Szó
A Zentát képviselő Gulyás Szabolcs nyerte meg szombaton a Nemzeti Vágta vajdasági futamát
Déva Szándék nevű lovával Szabadkán. A koronavírus-járvány miatt a rendezvényt nem a
szokásos időben szervezték meg, és a futamokat nem is a Topolya melletti Andrásnépén
(Zobnatica) tartották, hanem a szabadkai lóversenypályán nézők nélkül szombaton. A
rendezvényt az elmúlt években Vajdasági Vágtának hívták, idén azért kellett nevet változtatni,
mert a magyar-szerb határon életbe lépett szigorítások miatt a Nemzeti Vágta hivatalos bírái
nem lehetnek jelen a vajdasági eseményen.

Felvidék

Csemadok-bérletet alapítottak Komáromban

Vajdaság

munkafolyamatok eredményét tekinthették meg, amelyek a Magyarország – Szlovákia
Határon átnyúló együttműködési program révén valósultak meg.

VM4K: Online konferencia Trianon délvidéki hatásairól
2020. szeptember 5. – Vajdaság Ma
Hagyományteremtő szándékkal társadalomelméleti alapokon szerveződő, kétnapos
kisebbségi kerekasztal beszélgetést szervezett a szabadkai székhelyű Vajdasági Magyar
Képző-, Kutató- és Kulturális Központ (VM4K). Az első rendezvényt a nemzeti összetartozás
éve jegyében tervezték, amit azonban a járvány miatt csak online formáéban tudtak/tudnak a
héten, pénteken és szombaton megtartani.

Búcsú volt a muzslyai határban
2020. szeptember 5. – Vajdaság Ma
Muzslya határában, a deonicai keresztnél Jelen Janez szalézi atya mutatta be ma délután az
ünnepi, búcsúi szentmisét, amelyet Kisboldogasszony napjához legközelebb eső vasárnapon
tartanak meg minden évben. A zarándokok autókkal, kerékpárokkal, motorokkal érkeztek, de
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Kárpátalja

egy részük traktorral jutott le a néhai tanyavilágba. Sokan hoztak virágot is a kereszthez, így
az ünneplés teljes volt.

Brenzovics: Kárpátaljára vár(nák)ják Szijjártó Péter külügyminisztert is
2020. szeptember 5. – karpat.in.ua
Nem lehet ilyen módon országok közötti kapcsolatokat építeni, ahogyan azt Ukrajna teszi –
mondta Brenzovics László, a KMKSZ elnöke, a Kibeszélő hatodik adásában. A politikus arra a
hírre reagált, hogy Potápi Árpád János nemzetpolitikáért felelős államtitkárnak az ukrán
hatóságok nem engedélyezték ukrajnai hivatalos látogatását. Brenzovics elmondta, hogy nem
titok, hogy szeptember végén szeretne Kárpátaljára látogatni Szijjártó Péter külgazdasági és
külügyminiszter is, aki hozna 50 darab lélegeztetőgépet az itteni egészségügy számára,
emellett pedig átvenné a Rákóczi-főiskola kitüntetését is.

Kárpátalján hat választókörzetben választják meg a megyei tanács képviselőit
2020. szeptember 6. – karpat.in.ua
A Kárpátalja megyei területi választási bizottság szombaton egyhangúlag elfogadott
határozata értelmében a szavazásra jogosult kárpátaljai lakosok hat választókörzetben
választják meg a megyei tanács képviselőit – adta hírül vasárnap a Novini Zakarpattya
hírportál. A kiadvány szerint a hat kárpátaljai választókörzet megfelel a megye hat járásának.
Minden járási központ és járás saját képviselőket választ a megyei tanácsba. A Kárpátalja
Megyei Tanácsnak összesen 64 képviselője lesz a hat járásból.

Kárpátaljai magyar iskolák ünnepélyes tanévnyitója
2020. szeptember 6. – karpat.in.ua
Az elmúlt tanévet a politikai harcok, és a koronavírus terjedése miatt bevezetett karantén
határozta meg, mondta a KMPSZ elnöke a Kárpátaljai Magyar Iskolák Ünnepélyes
Tanévnyitóján, Tiszapéterfalván. Orosz Ildikó hangsúlyozta: optimizmusra ad okot, hogy a
magyar kormány támogatásának köszönhetően Kárpátalján sorra újulnak meg az óvodák és
az iskolák.

Tisztújító közgyűlés a KMKSZ Ungvári Középszintű Szervezetében
2020. szeptember 5. – Kárpátalja
Szeptember 5-én tartotta meg soron következő, 31. közgyűlését a Kárpátaljai Magyar
Kulturális Szövetség (KMKSZ) Ungvári Középszintű Szervezete a szervezet ungvári járási
székházának udvarán Csapon. A gyűlésen 56 küldött volt jelen. A közgyűlés kezdetén Balogh
Lívia, a KMKSZ Ungvári Középszintű Szervezetének elnöke köszöntötte a megjelenteket, s a
napirendi pontok elfogadását követően – a járványügyi helyzetre való tekintettel – röviden
beszámolt a KMKSZ Ungvári Középszintű Szervezetének elmúlt évben történt eseményeiről.
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Elektronikus sajtó
Kárpát-medence magazinműsor
2020. szeptember 6. – M1

Cserkészek alapítványa
A Bodnár Gábor Jótékonysági Alapítvány a cserkészet támogatására alakult. A magyar
cserkészet zavartalanul 1989 óta folytathatja a tevékenységét, az alapítvány elnöke Popovics
Pál. Az alapítvány célja nemcsak a kárpátaljai cserkészmunka támogatása, de a cserkészeten
belüli vezetőképzés is – kárpátaljai magyar iskolákat támogatnak robotikai oktatási
csomagokkal.

A plébános gazdasága
László Rezső plébános a csíkcsicsói plébánián szolgál, legfőbb feladatának érzi, hogy példát
mutasson: érdemes a szülőföldön élni és dolgozni. A közösségépítés, a gyerekekkel való
kapcsolat ápolása és gyógynövények termesztése is fontos számára. Az ima és a kétkezi
munka erejében hisz – ahogy mondja, „dolgozni nem szégyen.”

Veterán kétkerekűek
Nyár elején nyitotta meg kapuit a balassagyarmati 1. Kerékpár Múzeum. Elsődleges célja,
hogy a magyar gyártmányú kerékpárokat bemutassa. A múzeumot az Ipoly Túra Egyesület
hozta létre, amely a turizmus fellendítése mellett hiánypótló szereppel is bír, a térségben
elsőként nyitott meg a kerékpármúzeum.

Nem könnyű, de igazabb élet
A felső-háromszéki Kézdialmásra költözött haza az Egyesült Államokból Spink Csilla és
családja, és lovardát alapított. A Táltos Paripa Lovarda elsősorban lovasiskolaként működik,
a reggeli bemelegítő körök után lecsutakolják a lovakat, majd kezdődhet az oktatás. Az
alapoknál kezdik, de díjlovaglással, díjugratással is foglalkoznak.
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Határok nélkül
2020. szeptember 4. – Kossuth Rádió

9 éve nem volt a magyar-ukrán kisebbségi vegyes bizottságnak plenáris ülése. Ezért reményt
keltő az a tény, hogy a közelmúltban a bizottság két társelnöke találkozott Budapesten, hogy
előkészítsék a kisebbségi vegyes-bizottság plenáris ülését. A találkozóról és annak
előzményeiről kérdezte Tráser László a kisebbségi vegyes-bizottság társelnökét, Kalmár
Ferencet, a Külgazdasági és Külügyminisztérium Magyarország szomszédságpolitikájának
fejlesztéséért felelős miniszteri biztosát.

A felújított ungvári és munkácsi magyar középiskolát adták át tegnap Kárpátalján. A
Bázisiskolák programban ezt megelőzően a teljesen megújult aknakszlatinai és nagydobronyi
iskolákat is felavatták. Ezzel véget ért a program első fázisa, de természetesen folytatódik és
Kárpátalján újabb stratégiailag fontos középiskolák újulhatnak majd meg. A riportban
elsőként Orosz Ildikó, a Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetség elnöke beszél arról, hogy
milyen feltételek alapján döntenek a bázis iskolák kiválasztásáról.

Börtönbüntetés járna Romániában a nemzeti jelképek: a román nemzeti zászló vagy a román
himnusz meggyalázásáért. Az erről szóló törvénytervezetet a Népi Mozgalom Pártjának
Maros megyei képviselője, a magyarellenességéről elhíresült Marius Pascan (ejtsd: Máriusz
Páskán) terjesztette a parlament elé és a Szenátus a napokban meg is szavazta. A végső
döntést a Képviselőháznak kell meghoznia. Cseke Attila, szenátor, a felsőház RMDSZ
frakciójának vezetője úgy nyilatkozott, hogy ,,ez a jogszabály- tervezet nyilvánvalóan a
magyar közösség megfélemlítésére irányul, a törvényjavaslat általános megfogalmazásai
önkényes értelmezésekre, visszaélésekre adnak lehetőséget.”

A magyarkanizsai írótábor a délvidéki magyar irodalom éves seregszemléje. Idén csak
egynapos volt a rendezvény, amit szeptember 3-án tartották meg. Bemutatták Fujkin István
és Tolnai Ottó új könyvét, illetve a távoli Svédországba üzenve köszöntötték a 80 éves
Domonkos István költőt. A riportban elsőként Bordás Győzőt, a szervezőbizottság elnökét
hallják, majd a tábor két résztvevőjét.

Kapor János plébános kitartásának, állhatatosságának a gyümölcse az új újmosnicai római
katolikus templom, amit augusztus utolsó vasárnapján szenteltek fel. De ez – amint Pál
József Csaba püspök fogalmazott – a temesvári lelkipásztor hattyúdala volt, hiszen másnap a
kisjenői plébániát vette át, abba a városba költözött, ahol példaképe, Boros Béla mártír érsek
született, és a kisjenői mellé megkapta a simonyifalvi gyülekezetet is. A búcsú alkalmával
Lehőcz László beszélgetett Kapor Jánossal életútjáról és terveiről.
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A romániai járványügyi korlátozások miatt 120 programból mintegy 20-at tudnak csak
megtartani az idei Székelyföldi Lovasünnepen. A Díjugrató kupa döntője nem marad el és
rönkhúzó-verseny is lesz - szombaton Gyergyószentmiklóson tartják meg - ezúttal nézők
nélkül. A főszervező Bajkó Tibort, a Kriegel Sportklub vezetőjét telefonon érte el Geréb
Krisztina.

Határok nélkül
2020. szeptember 5. – Kossuth Rádió

Mekkora a kanadai magyarság lélekszáma? Eredetileg milyen tervekkel készültek a Nemzeti
Összetartozás Évének méltó megünneplésére? A tervekből mit tudtak megvalósítani a
koronavírus okozta járvány közepette? A többi között erről is beszélgettem Szenthe Annával,
a Magyar Diaszpóra Tanács kanadai regionális elnökével, aki szabadságát töltötte
szülőhazájában, hogy aztán kipihenten, feltöltődve térjen vissza választott hazájába,
Kanadába.

A nyár közepén jelent meg Blankó Miklós és Cservenka Judit szerkesztésében a Nyelvünk és
kultúránk 50 fiatal szemszögéből című kötet, amelyet a Magyar Nyelv és Kultúra Nemzetközi
Társasága az Anyanyelvi Konferencia alapításának 50. évfordulója alkalmából adott ki. Maga
a folyóirat 1970 óta jelenik meg. Az L. évfolyam, 200. száma lett az imént említett kötet,
amelynek augusztusban tartották ünnepi könyvbemutatóját az Uránia Nemzeti
Filmszínházban. A könyvbemutató előtt ültünk le egy kis múltidéző beszélgetésre Blankó
Miklóssal, a Magyar Nyelv és Kultúra Nemzetközi Társasága főtitkárával.

A székelyudvarhelyi Tomcsa Sándor Színház évadzáró, társulati ülésén a közönség szavazatai
alapján a 2019/2020-as évad legjobb színésze Barabás Árpád lett, aki keveset beszél, de
kíváncsi a világra és figyel. Az Ember érdekli, mert ebből töltekezik a színpadon. Elektromos
rolleren közlekedik Székelyudvarhelyen, és több gyermekes apukaként figyel a
fenntarthatóságra. A közönségdíjas Barabás Árpáddal, a székelyudvarhelyi Tomcsa Sándor
Színház színész-rendezőjével Geréb Krisztina beszélgetett.

A szecessziós építészet egyik legismertebb alkotása a marosvásárhelyi Kultúrpalota, amelynek
festett üvegablakait Róth Miksa készítette. A világhírű üvegfestő és mozaikművész 155 évvel
ezelőtt, 1865-ben Pesten született. A munkássága előtt tisztelgő vándorkiállítás - néhány éve
– az európai nagyvárosok mellett a marosvásárhelyi Kultúrpalotába is eljutott. A közönséget
a marosvásárhelyi tárlaton Gellér Katalin budapesti művészettörténész kalauzolta végig. Vele
beszélgetett Erdei Edit-Zsuzsánna.

Napi Nemzetpolitikai Sajtószemle – 2020. szeptember 7.

12

