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Nyomtatott és online sajtó 
 

Kásler: a magyar nyelv a nemzet létrejöttének és fennmaradásának az egyik 
legfontosabb tényezője 
2020. augusztus 25. – MTI, Magyar Hírlap, Magyar Nemzet, Origo, Demokrata, Hír TV, 

karpat.in.ua, Vajdaság Ma 

A magyar nyelv a nemzet létrejöttének, létének, fennmaradásának, a nemzeti identitásnak az 

egyik legfontosabb tényezője - hangsúlyozta Kásler Miklós, az emberi erőforrások minisztere 

A magyar nyelv Trianon előtt és után - nyelvi és nyelvpolitikai folyamatok a Kárpát-

medencében című online konferencián kedden. "A magyar nyelv az évszázadok során 

rendkívül keveset változott, ugyanakkor számos esetben rendkívül komolyan veszélyeztetett 

állapotba került" - mondta köszöntőjében Kásler Miklós, az esemény fővédnöke a 

Magyarságkutató Intézet konferenciáján. 

 

Kelemen: csak a szavazás napján döntünk a bizalmatlansági indítvány 
támogatásáról 
2020. augusztus 25. – Krónika, maszol.ro, transindex.ro 

Bár ezer oka van a kormány megbuktatására, és az országban totális káosz uralkodik, az 

RMDSZ csak a szavazás napján dönti el, hogy támogatja-e a kormány ellen benyújtott 

bizalmatlansági indítványt – közölte Kelemen Hunor. A politikus az Adevărul napilap 

portálján élőben sugárzott interjúban emlékeztetett: Romániában 2012 óta politikai válság 

uralkodik, az RMDSZ ugyanakkor stabilitásra törekedett, így tavasszal, az egészségügyi válság 

miatt támogatta a korábban bizalmatlansági indítvánnyal megbuktatott Ludovic Orban 

második kormányának beiktatását. Leszögezte: ettől függetlenül az RMDSZ-nek „ezer oka” 

van arra, hogy elégedetlen legyen a kormánnyal, hiszen akad ugyan néhány miniszter, aki 

képes úgy ahogy megbirkózni a feladatával, de vannak „nem létező” miniszterek is, a 

külügyminiszterrel kezdve. 

 

Sólymos külön munkacsoportot akar a Beneš-dekrétumoknak 
2020. augusztus 25. – bumm.sk 

Sólymos László, a Híd párt elnöke azt írja a Facebookon, hogy szakmai szinten kell 

foglalkozni a Beneš-dekrétumokkal, s azt javasolta az MKP-nak és az Összefogásnak: 

hozzanak létre egy közös munkacsoportot a jogorvoslat érdekében – egy nemzetközileg 

elismert szakember vezetésével. "A Komáromi Nyilatkozat aláírását követően a Magyar 

Közösség Pártját és az Összefogást tartjuk legközelebbi partnereinknek, akiknek azt 

javasoltuk, hogy a Beneš-dekrétumok kérdésével szakmai szinten foglalkozzunk. Hozzunk 

létre egy közös munkacsoportot egy nemzetközileg elismert szakember vezetésével. Azzal a 

javaslattal szólítottam meg partnereinket, hogy a szakmai csoportba e hónap végéig 

pártonként jelöljenek meg két személyt" – írta Sólymos László a Facebookon. 
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https://demokrata.hu/magyarorszag/kasler-miklos-a-magyar-nyelv-nemzetunk-egyik-legfontosabb-tenyezoje-282826/
https://demokrata.hu/magyarorszag/kasler-miklos-a-magyar-nyelv-nemzetunk-egyik-legfontosabb-tenyezoje-282826/
https://kronikaonline.ro/belfold/kelemen-csak-a-szavazas-napjan-dontunk-a-bizalmatlansagi-inditvany-tamogatasarol
https://kronikaonline.ro/belfold/kelemen-csak-a-szavazas-napjan-dontunk-a-bizalmatlansagi-inditvany-tamogatasarol
https://www.bumm.sk/belfold/2020/08/25/solymos-kulon-munkacsoportot-akar-a-benes-dekretumoknak
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Szeptember 16-áig lehet jelentkezni az Erdélyi Politikai Iskola képzéseire 
2020. augusztus 25. – MTI, transindex.ro, hirado.hu, maszol.ro, Nyugati Jelen 

Szeptember 16-áig lehet jelentkezni az Erdélyi Politikai Iskola októberben induló ingyenes 

képzéseire - tájékoztatta a Mathias Corvinus Collegium kedden az MTI-t. A politikai iskola 

képzéseire olyan 18-36 év közötti erdélyi magyar fiatalok jelentkezését várják, akik 

érdeklődnek a politika iránt, és hosszú távon közösségük alakítói, véleményformálói kívánnak 

lenni – írták. A Mathias Corvinus Collegium a Romániai Magyar Demokrata Szövetséggel 

(RMDSZ) és a Magyar Ifjúsági Értekezlettel (MIÉRT) partnerségben szervezett Erdélyi 

Politikai Iskola képzéssorozat vendégelőadói között minden évben elismert hazai és külföldi 

szakértők, politikusok szerepelnek. 

 

RMDSZ-kampányfogás az önálló magyar bábszínház támogatása – állítja a Puck 
vezetősége 
2020. augusztus 25. – Krónika, maszol.ro, transindex.ro 

Nem éri hátrányos megkülönböztetés a kolozsvári Puck Bábszínház magyar tagozatát, mint 

ahogyan azt múlt héten Vadas László és Urmánczi Jenő közölte – hangoztatta kedden 

Emanuiel Simion Petran, az intézmény igazgatója és Varga Ibolya, a magyar társulat vezetője. 

Petran Csoma Botondnak, az RMDSZ Kolozs megyei elnökének címzett nyílt levelet, 

amelyben úgy fogalmaz, a szövetség „kampányfogása” csupán, hogy támogatja a magyar 

társulat önállósulási törekvését. 

 

Elmarad idén a Vásárhelyi Forgatag is 
2020. augusztus 25. – Krónika, transindex.ro, maszol.ro, szekelyhon.ro 

Újabb fesztivált mondtak le a koronavírus-járvány miatt: a Vásárhelyi Forgatag szervezői 

kedden közleményben tájékoztattak arról, hogy mégsem tartják meg a megszokott augusztus 

végi időpontról eredetileg a szeptember 11–13. időszakra halasztott eseményüket. „Mégsem 

lesz idén Vásárhelyi Forgatag. Több tucat gyűlés, programszervező találkozó és a 

közegészségügyi hatóságokkal való egyeztetés után hoztuk meg a döntést: a nyolcadik 

Vásárhelyi Forgatagot nem szervezzük meg” – áll a Krónikához eljuttatott közleményükben. 

 

Soós szerint Marosvásárhelyen a közszállításnak is meg kellene érkeznie a 21. 
századba 
2020. augusztus 25. – transindex.ro, maszol.ro, szekelyhon.ro 

„Legnagyobb problémánk Vásárhelyen a közlekedés. Az állandósult dugók már a gazdaság és 

a turizmus fejlődését gátolják. Minden nap azt tapasztaljuk, hogy közlekedni nem lehet, a 

közszállítás kiszámíthatatlan, az autóbuszok a múlt századból valók. A város legforgalmasabb 

buszmegállóiban is az az érzésünk, hogy időutazásra fizettünk be, majdnem fél évszázaddal 

repülünk vissza, a ’70-es, ’80-as évek hangulata uralkodik ma is ezeken a helyeken. Ha esik, 

megázunk, ha süt a Nap, megsülünk – mutatott rá Soós Zoltán egy Kossuth utcai 

V
e

ze
tő

 h
ír

e
k

 
E

rd
é

ly
 

https://eletmod.transindex.ro/?hir=24747&szeptember_16aig_lehet_jelentkezni_az_erdelyi_politikai_iskola_kepzeseire
https://kronikaonline.ro/kultura/rmdsz-kampanyfogas-az-onallo-magyar-babszinhaz-tamogatasa-n-allitja-a-puck-vezetosege
https://kronikaonline.ro/kultura/rmdsz-kampanyfogas-az-onallo-magyar-babszinhaz-tamogatasa-n-allitja-a-puck-vezetosege
https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/elmarad-iden-a-vasarhelyi-forgatag-is
https://itthon.transindex.ro/?hir=61089
https://itthon.transindex.ro/?hir=61089
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buszmegállóban tartott sajtótájékoztatón, ahol programjának közszállításra vonatkozó 

intézkedéseit ismertette.  

 

Mérleget vont és újabb mandátumra pályázna Csép Éva Andrea  
2020. augusztus 25. – maszol.ro 

Rendhagyó, a munkáját segítő szakemberekkel közös sajtóbeszélgetésen számolt be 

mandátumának három és fél évéről Csép Éva Andrea Maros megyei parlamenti képviselő. Az 

RMDSZ politikusa, aki elismerte, ha az RMDSZ belső testületei bizalmat szavaznak neki, 

újabb négyéves mandátumért indul, a szociális szolgáltatások elkötelezettje: ugyanúgy 

foglalkoztatja a családok biztonsága, a fogyatékkal élők helyzete, mint az örökbefogadás vagy 

a nők elleni erőszak.  

 

Fehérköpenyes exodus: erdélyi a Magyarországon dolgozó külföldi orvosok 70 
százaléka 
2020. augusztus 25. – maszol.ro 

Hiába nőttek tetemes mértékben a bérek az elmúlt években az egészségügyben, csekély 

mértékben mérséklődött csak az orvosok elvándorlása. Tavaly körülbelül 1 500 orvos 

igényelte az illetékes hatóságtól a külföldi munkavállaláshoz szükséges iratokat. Egy évvel 

korábban 1 600 orvos döntött úgy, hogy külföldön kíván praktizálni, s mindössze 150, addig 

más országban dolgozó romániai egészségügyi szakember döntött a hazatérés mellett.  A 

párizsi székhelyű, Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet (OECD) adatai szerint a 

legtöbb, Romániában szakképesítést szerzett orvos Franciaországban dolgozik, 2018-ban ők 

közel 4 800-an voltak. A Franciaországban praktizáló külföldi orvosok közül szinte minden 

ötödik romániai egyetemen szerezte a diplomáját.Németországban 4 ezer a Romániából 

érkezett aktív orvosok száma, a külföldi szakembergárda 8,8 százalékát teszik ki. A harmadik 

legnépesebb romániai orvoskolónia Magyarországon található, 1 900 főt számlál. Ennek 

elsöprő többségét minden bizonnyal Marosvásárhelyen tanult erdélyi orvosok alkotják. Ők az 

anyaországban dolgozó, 2674 külföldön diplomázott egészségügyi szakember 70 százalékát 

jelentik. 

 

Csomortányi István: Kicsit úgy vagyunk most, mint 1956 után 
2020. augusztus 25. – Bihari Napló 

Mi nem vagyunk egymásnak ellenfelei – mondja a Bihari Naplónak adott interjújában az 

RMDSZ-ről Csomortányi István. Az Erdélyi Magyar Néppárt elnöke, az Erdélyi Magyar 

Szövetség társelnöke szerint nekik két nagyon komoly ellenfelük van: a formálódó román 

egység, másrészt a hihetetlen érdektelenség, ami az elmúlt harminc év eredménytelenségéből 

fakad. A politikus nem gondolkodik egyetlen erdélyi magyar pártban, de azt nem tagadja, 

hogy a nemzeti egység kényszere naponta érezhető. 
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https://www.maszol.ro/index.php/belfold/131151-merleget-vont-es-ujabb-mandatumra-palyazna-csep-eva-andrea
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https://www.maszol.ro/index.php/gazdasag/131182-feherkopenyes-exodus-erdelyi-a-magyarorszagon-dolgozo-kulfoldi-orvosok-70-szazaleka
https://www.erdon.ro/kozelet/helyi-kozelet/csomortanyi-istvan-kicsit-ugy-vagyunk-most-mint-1956-utan-3124580/
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Kelemen Hunor: El kell felejteni a kilencvenes évek politizálását 
2020. augusztus 25. – Bihari Napló 

Az elmúlt évtizedekben megváltozott, professzionális szintre lépett a politika művelése 

erdélyi viszonylatban is – fejtette ki a Bihari Naplónak adott interjúban Kelemen Hunor. Az 

RMDSZ szövetségi elnöke szerint ezért is lenne hiábavaló azt gondolni, hogy vissza lehet térni 

a kilencvenes vagy a kétezres évek politizálásához. Mint az Kelemen szavaiból kiderült, rögös 

út vezet továbbra is az erdélyi magyar egység megteremtéséhez. 

 

Cseke Attila: Váljon a Rhédey park meseparkká! 
2020. augusztus 25. – Bihari Napló 

„Egyáltalán nem mindegy, hogy milyen kulturális hatás éri gyerekeinket. Gyakorló apaként is 

hiszem, hogy a következő generáció választott értékrendje elsősorban rajtunk áll” – jelentette 

ki Cseke Attila. Tizenhetedik projektjét bemutatva hozzátette, hogy életünk legnagyobb 

kihívása gyermekeink nevelése. 

 

Ismertette választási programját Korodi Attila csíkszeredai polgármesterjelölt 
2020. augusztus 25. – szekelyhon.ro, maszol.ro 

A Szakszervezetek Művelődési Háza előtt mutatta be választási programjának főbb pontjait 

kedden Korodi Attila RMDSZ-es csíkszeredai polgármesterjelölt. A helyszínválasztásról azt 

mondta: a Szakszervezetek Művelődési Házát olyan, a civil társadalmat, vállalkozói réteget, 

kultúrát és oktatást egybekötő inkubátor-, innovációs- és találkozási központtá szeretnék 

átalakítani, amely minden városnak a mozgatóereje. 

 

Engedélyre vár a várhelyreállítás 
2020. augusztus 26. – Krónika 

Egy helyben topog a gyimesbükki Rákóczi-vár helyreállításának ügye, miután továbbra sem 

adtak ki új építkezési engedélyt a munkálatok folytatására. Deáky András, a felújítás 

kezdeményezője kedvező fordulatra vár, mint mondta, nem adják fel a tervet. 

 

Rendkívüli módon indul a tanév, de bízzunk abban, hogy rendes kerékvágásban 
folytatódhat 
2020. augusztus 25. – Ma7.sk 

Az első becsengetésig már csak néhány nap van hátra. Az iskolák ezen a héten finislenek az új 

tanév előkészületeivel, ami jóval szigorúbb feltételek között kezdődik, mint eddig 

megszoktuk. Fekete Irén, a Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetségének elnöke pedig már 

az augusztus 30-ai országos tanévnyitó előkészületeire fókuszál, amire ezúttal Szepsiben 

kerül sor. A tanévnyitót a ma7.sk élőben közvetíti. „Rendkívüli fél évet tud maga mögött az 

oktatásügy. Nemcsak az iskola költözött az online térbe, de szövetségünknek is rengeteg 

rendezvénye, konferenciája maradt el a koronavírus miatt. Hosszú idő után az országos 

tanévnyitó lesz az első nyilvános rendezvényünk. Ezt nem szerettük volna kihagyni, mivel 

E
rd

é
ly

 
Fe

lv
id

é
k

 

https://www.erdon.ro/kozelet/helyi-kozelet/kelemen-hunor-el-kell-felejteni-a-kilencvenes-evek-politizalasat-3124598/
https://www.erdon.ro/kozelet/helyi-kozelet/cseke-attila-valjon-a-rhedey-park-meseparkka-3124859/
https://szekelyhon.ro/aktualis/ismertette-valasztasi-programjat-korodi-attila-csikszeredai-polgarmesterjelolt
https://ma7.sk/oktatas/rendkivuli-modon-indul-a-tanev-de-bizzunk-abban-hogy-rendes-kerekvagasban-folytatodhat
https://ma7.sk/oktatas/rendkivuli-modon-indul-a-tanev-de-bizzunk-abban-hogy-rendes-kerekvagasban-folytatodhat
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jubileumi, már huszadik éve tartjuk. Az új tanévvel mi is és az összes magyar iskola új lapot 

kezd” – mondta az SZMPSZ vezetője. 

 

A határmenti régiók további együttműködéséről tárgyaltak 
2020. augusztus 25. – Felvidék Ma 

Kovácspatokon tárgyalt augusztus 24-én az MKP küldöttsége Völner Pállal, az igazságügyi 

tárca miniszterhelyettesével, Kiss-Parciu Péterrel, a Külgazdasági- és Külügyminisztérium 

helyettes államtitkárával, valamint a CED Közép-európai Gazdaságfejlesztési Hálózat 

Nonprofit Kft. vezetőivel. „Összetartozunk! Számunkra természetes és egyértelmű, hogy a 

külhoni magyar közösségek a magyar nemzet részét jelentik, ezért minden fontos területen 

együttműködünk velük. Tegnap Kovácspatakon találkoztunk Forró Krisztiánnal, a Magyar 

Közösség Pártja nemrégiben megválasztott elnökével, a párt vezetőivel, a Külgazdasági és 

Külügyminisztérium, valamint a CED Közép-európai Gazdaságfejlesztési Hálózat Nonprofit 

Kft. vezetőivel. Az egész térség szempontjából jelentős ügyekről egyeztettünk” – közölte 

közösségi oldalán Völner Pál. 

 

A partvonalon toporognak a magyar törpepártok 
2020. augusztus 25. – Új Szó 

Egyelőre három magyar párt nyilvánította ki együttműködési szándékát, de vannak még 

politikai formációk a partvonal mellett. Az utóbbiak közül az Új Egység Mozgalom a 

magyarországi szélsőjobbal egyeztet, míg a Magyar Fórum a területi autonómiától zárkózott 

el. A Híd, az MKP és az Összefogás először egymással szeretne megállapodni, a többi 

szubjektummal csak ez után ülnének le az együttműködésről tárgyalni. Így egyelőre nem 

egyeztetnek a jórészt korábbi MKP-sokból álló Új Egység Mozgalommal sem, amely önállóan 

próbál kapcsolatokat építeni. A kezdeményezés a közösségi oldalán azt írja, részt vettek a 

magyarországi Mi Hazánk Mozgalom tisztújító kongresszusán. 

 

A készülő közigazgatási reform a magyarok szemszögéből. Gergely Papp 
Adrianna (MKP) Filip Mónikával (SaS) tárgyalt 
2020. augusztus 25. – Körkép 

A készülő közigazgatási reform elővigyázatosságra késztet és felkészültséget követel minden 

szereplőtől. A dél-szlovákiai önkormányzatoknak, ha csak az elmúlt évtizedeket nézzük, nincs 

jó tapasztalatuk az önkormányzatot érintő hatalmi döntésekkel. Gondoljunk csak az ország 

járásainak kialakítására, vagy épp a megyei területi felosztásra. Mindkettő negatívan érintette 

a magyarságot, a legtöbb helyen számbeli kisebbségbe kényszerítve a szülőföldjén őshonos 

közösséget. 
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Nyilas Mihály: Egy olyan modellel indul a tanév, amelynek a középpontjában a 
tantermi oktatás áll 
2020. augusztus 25. – Vajdaság MA, Pannon RTV 

Optimisták vagyunk az iskolakezdést illetően, de minden eshetőségre fel kellett készülnünk, 

és ezért kidolgoztunk több oktatási modellt - nyilatkozta Nyilas Mihály tartományi oktatási 

titkár a Szabadkai Magyar Rádió Napindító című műsorában. A tartományi oktatási titkár 

elmondta, hogy egy olyan modellel indul a tanév, amelynek a középpontjában a tantermi 

oktatás áll. Véleménye szerint ez az általános iskolát kezdő kisdiákok számára kifejezetten 

fontos. A középiskolát kezdők számára is meghatározó a személyes kapcsolat kialakítása. A 

politikus ismertette, hogy a megkérdezett szülők legnagyobb számban a tantermi oktatás 

mellett voksoltak. 

 

Az atlétika reménységeit fogadta Szabadka új vezetése 
2020. augusztus 25. – Pannon RTV 

Kedd délután fogadta a Szerb Atlétikai Szövetség által szervezett tábor résztvevőit Stevan 

Bakić, Szabadka polgármestere és dr. Pásztor Bálint, a Városi Képviselő-testület elnöke. A 

táborozáson a sportág reménységei vesznek részt, köztük a kishegyesi gerelyhajító Világos 

Adriana is, aki a hétvégén bajnoki címet szerzett Újvidéken. A sportolók üdvözlését követően 

Stevan Bakić és dr. Pásztor Bálint elbeszélgettek Az atlétika reménységei nevű tábor 

résztvevőivel. Világos Adriana gerelyhajító elmondta, hogy megtiszteltetés számára, hogy a 

szabadkai táborban készülhet fel. 

 

Dobsa István: Az ukrán fenyegető levelek semmi mást nem szolgálnak, csak a 
régió destabilizálását 
2020. augusztus 26. – karpat.in.ua 

Dobsa István, a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség Ifjúsági Szervezetének elnöke a 

Kossuth Rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában a kárpátaljai magyarokat 

fenyegető levelekről nyilatkozott, melyek „Magyar kutyák” megszólítással érkeztek névtelenül 

a kárpátaljai egyházakhoz, szervezetekhez. Az elnök elmondta: elvárják, hogy az ukrán 

hatóságok kellő gyorsasággal járjanak el. Dobsa István szerint az ilyen akciók „semmi mást 

nem szolgálnak, csak a régió destabilizálását”, és elvárják, hogy az ukrán hatóságok kellő 

gyorsasággal járjanak el, hogy felderítsék őket. 

 

Nyílt levél Ukrajna elnökének 
2020. augusztus 25. – karpat.in.ua, Kárpátalja 

„Meggyőződésünk, hogy egy Európai Unióba tartó jogállamban megengedhetetlen az olyan 

szélsőséges nacionalista szervezetek működése és tevékenységük büntetlenül hagyása, melyek 

egy, az országban élő – ukrán állampolgárságú – etnikai kisebbség helyzetének megoldását 

annak fizikai felszámolásában látják” – fogalmaz a KMKSZ elnöksége nyílt levelében. 
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https://www.vajma.info/cikk/vajdasag/25535/Nyilas-Mihaly-Egy-olyan-modellel-indul-a-tanev-amelynek-a-kozeppontjaban-a-tantermi-oktatas-all.html
https://www.vajma.info/cikk/vajdasag/25535/Nyilas-Mihaly-Egy-olyan-modellel-indul-a-tanev-amelynek-a-kozeppontjaban-a-tantermi-oktatas-all.html
https://pannonrtv.com/rovatok/sport/az-atletika-remenysegeit-fogadta-szabadka-uj-vezetese
http://politic.karpat.in.ua/?p=9861&lang=hu
http://politic.karpat.in.ua/?p=9861&lang=hu
https://karpataljalap.net/2020/08/25/nyilt-level-ukrajna-elnokenek
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Figyelembe véve a cselekedet társadalmi súlyosságát, elengedhetetlennek tartjuk a felelősök 

mielőbbi előállítását, és a további kisebbségellenes cselekedetek megakadályozását. 

 

„KMKSZ”–UMP-közgyűlés Beregszászban 
2020. augusztus 25. – karpat.in.ua, Kárpátalja 

A „KMKSZ”–Ukrajnai Magyar Párt közgyűlésére augusztus 25-én a II. Rákóczi Ferenc 

Kárpátalja Magyar Főiskola átriumában került sor. A közgyűlésen a párt tagjai egyöntetűen 

megszavazták az október 25-én sorra kerülő helyhatósági választáson való részvételi 

szándékot. 

 
 

 

Elektronikus sajtó 

 

 

Határok nélkül 

2020. augusztus 25. – Kossuth Rádió 

 

Bár a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség javaslatot tett a magyar pártok közötti 

együttműködésre az őszi helyhatósági választásokon, az UMDSZ ügy döntött, hogy nem 

tárgyal az együttműködésről. Így a szövetség Beregszászon tartotta ülésén ügy döntött, 

egyedül indul. Brenzovics László, a KMKSZ elnöke attól tart, a választások közeledtével egyes 

politikai erők abban érdekeltek, hogy megbontsák a nemzetiségi békét az egyébként békés 

Kárpátalján, erről tanúskodnak az elmúlt napok magyarellenes megnyilvánulásai is.  

 

Szeptember elsejétől a Vajdasági Rádió és Televízió megszünteti a munkaviszonyát több mint 

kétszáz külsős munkatársnak. A leépítés különösen érzékenyen érinti a kisebbségi, köztük a 

két magyar szerkesztőséget.  

 

Az Európai Ifjúsági Parlamentet 1987-ben alapították Franciaországban. Ma már Európa 

szinte minden országában szervezett formában működő hálózat, amely szoros kapcsolatot 

tart fenn az Európai Parlamenttel. Szerbiai tagozatának most megválasztott elnöke magyar 

fiatalember, az újvidéki Sörös Andor, akinek feltett szándéka, hogy a délvidéki magyar 

fiatalokat is minél nagyobb számba bekapcsolja a szervezet munkájába.  
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https://karpataljalap.net/2020/08/25/kmksz-ump-kozgyules-beregszaszban
https://mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth/?date=2020-08-25_18-02-00&enddate=2020-08-25_18-40-00&ch=mr1
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Megnyílt Maros megye Turisztikai Információs Központja, amelyet a megyei önkormányzat 

Visit Maros turisztikai egyesülete működtet. A marosvásárhelyi Kultúrpalota földszintjén 

található irodában, több nyelven nyújtanak részletes tájékoztatást a megye turisztikai 

nevezetességeiről, természeti látványosságairól. 

 

Több mint félszáz Hargita megyei szálláshely családbarát minősítést nyert el augusztusban. 

Ez a megye szálláshelyeinek 10 százaléka. Akadtak olyan vendéglátó helyek, amelyeket kizárt 

a Hargita fejlesztési Társulás és a Hargita megyei Önkormányzat munkacsoportja. A 

biztonság jelentősen felértékelődött a járványhelyzetben.  

 

Menetrend szerint begördült a pálos busz székelyföldi első állomására, Hargitafürdőre.  

Boldog Özséb Évet ünnepel 2020-ban az egyetlen magyar alapítású férfi szerzetesrend, a 

Pálos-rend. "Pálosan szép az élet" címmel készült ez alkalommal egy vándorkiállítás, amely 

számos magyarországi  település után Székelyföldre érkezett. Az egyetlen erdélyi pálos 

szerzetesi közösség Hargitafürdőn él.  

 

Még ilyenre nem  volt példa, hogy három aradi magyar személyiséget is kitüntettek péntek 

este, a városnap alkalmából a polgármesteri hivatali előtti téren tartott ünnepi tanácsülésen.  

 

 

 

 


