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Nyomtatott és online sajtó 
 

Romániai választások - Az RMDSZ több mint nyolcezer jelöltet indít 
2020. augusztus 27. – MTI, Magyar Nemzet, Erdély Ma, Maszol 

A Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) 8390 jelölttel indul a szeptember 27-i 

romániai önkormányzati választásokon, és arra bíztatja a magyar közösséget, hogy a 

koronavírus-járvány ellenére éljen szavazati jogával, mert az egészségügyi szabályok 

betartásával a szavazás nem növeli fertőzési kockázatot - mondta Kelemen Hunor csütörtöki 

kolozsvári sajtótájékoztatóján. Az RMDSZ elnöke arra számít, hogy a szövetség mintegy 200 

településen tudja megszerezni a polgármesteri tisztséget. Kiemelt fontosságúnak nevezte, 

hogy Marosvásárhelyen a magyar pártok által támogatott Soós Zoltán független jelölt nyerjen, 

Szatmárnémetiben pedig Kereskényi Gábor RMDSZ-es polgármester újrázzon. 

 

Döntött a horvát kormány: Jankovics Róbert marad az országos Kisebbségi 
Tanács egyetlen magyar tagja 
2020. augusztus 27. – Képes Újság  

Augusztus 20-ai ülésén a Horvát Kormány újabb négy évre kinevezte az országos Kisebbségi 

Tanács (KT) – egy kivétellel – régi-új tagjait a kisebbségi parlamenti képviselők soraiból. A 

horvátországi magyarságot a következő négy évben is Jankovics Róbert HMDK-elnök fogja 

képviselni. A múlt héten újabb bizottsági helyet kapott magyarságunk képviselője: a kormány 

kinevezte az országos Kisebbségi Tanács tagjává. Ez egy olyan vegyes összetételű grémium, 

amelyet az itt élő nemzetiségek képviselői, a kisebbségek soraiból kinevezett szakértők, 

tekintélyes közéleti és egyházi személyiségek alkotnak, valamint tagjaivá válnak a 

kisebbségek által választott parlamenti képviselők, ez utóbbiak kinevezéséről a múlt heti zárt 

ülésén döntött a kormány. 

 

Magyar és székely falvak összefogásával avattak emlékművet Kompolton 
2020. augusztus 27. – MTI, Híradó, kormany.hu, Magyar Hírlap, Demokrata Hír TV, 

Vajdaság Ma 

Az emlékművek jövőt is adnak nekünk azzal, hogy megidézik a múltat - hangoztatta a 

pénzügyminiszter a három Heves megyei és három székely település összefogásával állított 

Trianon-emlékmű csütörtöki avatóünnepségén, Kompolton. Varga Mihály úgy fogalmazott: 

száz évvel ezelőtt idegen érdekek által vezetett kezek, egymást is kíméletlenül félrelökve, 

durva vonalakkal húzták meg Magyarország határait. Igazságtalan és gyalázatos tett volt - 

tette hozzá. A három Heves megyei település, Kompolt, Kál és Kápolna, valamint három 

székely falu, Székelykál, Kápolnásfalu és Oklánd összefogásával született köztéri harangjáték - 

a júniusban elhunyt Kő Pál Kossuth-díjas szobrászművész utolsó és egyben feleségével, 

Halassy Csillával első közös alkotása - számos vetületben idézi fel történelmünket, örökül 

hagyva azt a következő nemzedékeknek - mondta a fideszes politikus. 
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https://www.erdely.ma/romaniai-valasztasok-az-rmdsz-tobb-mint-nyolcezer-jeloltet-indit/
https://kepesujsag.com/dontott-a-horvat-kormany-jankovics-robert-marad-az-orszagos-kisebbsegi-tanacs-egyetlen-magyar-tagja/
https://kepesujsag.com/dontott-a-horvat-kormany-jankovics-robert-marad-az-orszagos-kisebbsegi-tanacs-egyetlen-magyar-tagja/
https://www.magyarhirlap.hu/kulfold/20200827-magyarorszagi-es-szekely-falvak-osszefogasaval-avattak-trianoni-emlekmuvet
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Ciolacu: az RMDSZ nélkül is biztos a bizalmatlansági indítvány győzelme 
2020. augusztus 27. – Krónika, transindex.ro, maszol.ro, Erdély Ma 

Az RMDSZ támogatása nélkül is elegendő szavazata van ahhoz a kezdeményező 

Szociáldemokrata Pártnak (PSD), hogy célba érjen a bizalmatlansági indítvány – jelentette ki 

csütörtökön Marcel Ciolacu pártelnök. „Jelen pillanatban elegendő szavazat van ahhoz, hogy 

átmenjen a bizalmatlansági indítvány” – jelentette be a párt központi székhelyén Marcel 

Ciolacu. Az Agerpres beszámolója szerint arra a kérdésre, hogy a szavazatokba beleszámolta-e 

az RMDSZ voksait, a szociáldemokrata politikus azt felelte, hogy továbbra is tárgyalnak a 

magyar érdekvédelmi szervezettel. „De az RMDSZ nélkül is elegendő szavazatunk van ahhoz, 

hogy a bizalmatlansági indítvány átmenjen” – tette hozzá a PSD elnöke. 

 

Kelemen: a vírus létezik, de szavazás nem jár nagyobb kockázattal, mint a 
tengerparti nyaralás 
2020. augusztus 27. – MTI, hirado.hu, Krónika, maszol.ro, transindex.ro 

A Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) 8390 jelölttel indul a szeptember 27-i 

romániai önkormányzati választásokon, és arra biztatja a magyar közösséget, hogy a 

koronavírus-járvány ellenére éljen szavazati jogával, mert az egészségügyi szabályok 

betartásával a szavazás nem növeli fertőzési kockázatot – mondta Kelemen Hunor csütörtöki 

kolozsvári sajtótájékoztatóján.  Az RMDSZ elnöke arra számít, hogy a szövetség mintegy 200 

településen tudja megszerezni a polgármesteri tisztséget. Kiemelt fontosságúnak nevezte, 

hogy Marosvásárhelyen a magyar pártok által támogatott Soós Zoltán független jelölt nyerjen, 

Szatmárnémetiben pedig Kereskényi Gábor RMDSZ-es polgármester újrázzon. 

 

Parkolóházak építését tervezi Soós Zoltán  
2020. augusztus 27. – transindex.ro, maszol.ro, szekelyhon.ro 

Új parkolóhelyek létesítésének és a modern közlekedés kialakításának terveiről beszélt Soós 

Zoltán csütörtökön azon a sajtótájékoztatón, amelyet Oláh Emesével, Kolozsvár 

alpolgármesterével és Iszlai Tamás építésszel és tanácsosjelölttel közösen tartott a Nemzeti 

Színház mögötti parkolóban Marosvásárhelyen. A független főpolgármesterjelölt elmondása 

szerint Marosvásárhelyen ma kiszámíthatatlan a közlekedés: ahogyan a buszról sem tudjuk, 

hogy mikor jön vagy mikor érünk a célponthoz, úgy az autós közlekedés esetében sem 

valószínűsíthetjük, hogy mikor és hányszoros forgolódás után állunk meg, találunk 

parkolóhelyet - mondta.  

 

Antal Árpád: rendbe tettük azt, ami elromlott, alapot építettünk ott, ahol 
mások tervezni sem mertek 
2020. augusztus 27. – maszol.ro 

Antal Árpád negyedik polgármesteri mandátumára készül Sepsiszentgyörgyön. Elmondása 

szerint az elmúlt tizenkét évben a közösségépítés és az infrastruktúrafejlesztés volt a prioritás. 
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https://kronikaonline.ro/belfold/ciolacu-az-rmdsz-nelkul-is-biztos-a-gyozelem
https://hirado.hu/kulfold/cikk/2020/08/27/az-rmdsz-ketszaz-telepulesen-keszul-gyozelemre
https://hirado.hu/kulfold/cikk/2020/08/27/az-rmdsz-ketszaz-telepulesen-keszul-gyozelemre
https://itthon.transindex.ro/?hir=61115
https://www.maszol.ro/index.php/belfold/131247-antal-arpad-rendbe-tettuk-azt-ami-elromlott-alapot-epitettunk-ott-ahol-masok-tervezni-sem-mertek
https://www.maszol.ro/index.php/belfold/131247-antal-arpad-rendbe-tettuk-azt-ami-elromlott-alapot-epitettunk-ott-ahol-masok-tervezni-sem-mertek
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Kifejezetten elégedett a város kulturális és sportéletével, az elmúlt években mindkét terülten 

pezsgő élet zajlott. A következő időszakban pedig a beruházások vonzása lesz a legfontosabb 

célkitűzése.   

 

Csíkszereda közbiztonságán javítana Korodi Attila  
2020. augusztus 27. – maszol.ro, szekelyhon.ro 

A helyi rendőrség mielőbbi felállításában, a szegregált, mélyszegénységben élők 

felzárkóztatásában, közlekedésbiztonsági és infrastrukturális beruházásokban látja 

elsősorban a csíkszeredai közbiztonság javítási lehetőségeinek kulcsát Korodi Attila. Az 

RMDSZ csíkszeredai polgármesterjelöltje csütörtökön ismertette elképzeléseit a sajtó 

képviselőivel.  

 

Egész Nyárádmentét átszelő kerékpárút megépítését tervezik Maros megyében  
2020. augusztus 27. – maszol.ro 

A Nyárádmente Kistérségi Társulás vezetőtanácsa szerda este ülésezett, hogy elfogadják a 

kistérség 2021 és 2027 közötti fejlesztési stratégiáját. A stratégiába a turisztikai fejlesztések 

terén prioritásként foglalták bele a kisvasút nyomvonalán kialakítandó kerékpárút 

megépítését – számolt be csütörtökön a Maros Megyei Tanács sajtóirodája.  

 

Cseke Attila: Egy inkubátorház létrehozását tervezzük 
2020. augusztus 27. – Bihari Napló 

„Városunkban az elmúlt 30 évben több tucat civil kezdeményezés növekedett egyesületté, 

alapítvánnyá mind a kultúra, mind a műemlékvédelem, hagyományőrzés, környezetvédelem, 

szociális szolgáltatások terén. Ez a folyamat mutatja a nagyváradi emberek igényét és 

elkötelezettségét egy gazdag, színes szellemi élet iránt, melynek megvalósítása érdekében 

szabadidejük, anyagi erőforrásaik, tudásuk egy jelentős részét adták és adják a közösségnek. 

Ugyanakkor ezen civil kezdeményezések fejlődése, fennmaradása nemcsak a kezdeményezők 

elkötelezettségét, hanem a város azon szükségét is mutatja, melyet a tevékenységük elégít ki” 

– fogalmazott Cseke Attila, az RMDSZ nagyváradi polgármesterjelöltje.  

 

Bevezető pedagógusoknak az online oktatás világába – egyelőre románul 
2020. augusztus 27. – szekelyhon.ro 

Márciustól kényszerből csöppent a pedagógustársadalom a digitalizált világba, és nagy 

részüknek megfelelő digitális alaptudás nélkül kellett helytállniuk. A végzős diákoknak szánt 

televíziós felkészítők után most a pedagógusoknak is készítettek televíziós képzést. Ferencz-

Salamon Alpárral, az RMPSZ alelnökével járták körül a pedagógusok továbbképzésére 

irányuló lehetőségeket.  

 

 

 

 

E
rd

é
ly

 

https://www.maszol.ro/index.php/belfold/131270-csikszereda-kozbiztonsagan-javitana-korodi-attila
https://www.maszol.ro/index.php/gazdasag/131257-egesz-nyaradmentet-atszel-kerekparut-megepiteset-tervezik-maros-megyeben
https://www.erdon.ro/kozelet/helyi-kozelet/cseke-attila-egy-inkubatorhaz-letrehozasat-tervezzuk-3131735/
https://szekelyhon.ro/aktualis/bevezeto-pedagogusoknak-az-online-oktatas-vilagaba-n-egyelore-romanul
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Még nem döntöttek az ingatlancseréről, de már van, aki „háborút” ígér 
2020. augusztus 27. – szekelyhon.ro 

Még mindig nem született döntés a marosvásárhelyi Bolyai utca 5. szám alatti ingatlan, az 

egykori vármegyeháza, jelenleg művészeti galéria és műteremház, illetve a Forradalom 

utcában lévő Makariás-ház cseréjéről. A marosvásárhelyi művészek által használt Bolyai utcai 

épületet a református egyház kérte az önkormányzattól cserébe a Makariás-házért, hogy a 

Református Kollégium alsó osztályai számára rendezze be az épületet. A múlt hónapban az 

önkormányzat a sürgősségi napirendi pontok közé vette, ám végül elnapolták. 

 

Visszanyerte régi pompáját a kolozsvári Bánffy-palota főtéri homlokzata 
2020. augusztus 27. – Krónika 

Lekerült a védőháló, majd az állványokat is lebontották csütörtökön a kolozsvári Főtér egyik 

ékességének számító Bánffy-palota főhomlokzatáról. A Szépművészeti Múzeumnak otthont 

adó barokk műemlék épület a Kolozs megyei önkormányzat finanszírozásával nyeri vissza 

régi pompáját. Vákár István, a Kolozs Megyei Tanács alelnöke a Szabadság napilapnak úgy 

nyilatkozott, hogy a főtéri homlokzat felújítása után a palota hátsó homlokzata esik át javítási 

folyamaton, itt ugyanis eddig nem zajlottak restaurálási munkálatok.  

 

Illyés Gergely a bizalmatlansági indítványról: a választások utáni helyzetet 
szimulálják a pártok  
2020. augusztus 27. – maszol.ro 

Két héttel benyújtása után, hétfőn szavaz a parlament a Szociáldemokrata Pártnak (PSD) 

bizalmatlansági indítványáról. Illyés Gergely politológussal, a Nemzetpolitikai Kutatóintézet 

munkatársával azt jártuk körbe, hogy mi lehet a legnagyobb ellenzéki párt szándéka a 

kormánybuktatási kísérlettel alig három hónappal a parlamenti választások előtt.  

 

Ingyenes és tandíjas helyek a Partiumi Keresztény Egyetemen 
2020. augusztus 27. – 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. „A zene képzés esetében reméljük, szeptember elejére megérkezik a bukaresti 

jóváhagyás a magánének szakunk indítására, és akkor ott további 10 ingyenes helyet tudunk 

hirdetni” – húzta alá Nyíri Enikő. 
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https://szekelyhon.ro/aktualis/meg-nem-dontottek-az-ingatlancsererol-de-mar-van-aki-bhaborutr-iger
https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/visszanyerte-regi-pompajat-a-kolozsvari-banffy-palota-foteri-homlokzata
https://www.maszol.ro/index.php/belfold/131254-illyes-gergely-a-bizalmatlansagi-inditvanyrol-a-valasztasok-utani-helyzetet-szimulaljak-a-partok
https://www.maszol.ro/index.php/belfold/131254-illyes-gergely-a-bizalmatlansagi-inditvanyrol-a-valasztasok-utani-helyzetet-szimulaljak-a-partok
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Új módszertani segédanyagok készülnek a szlovák nyelv oktatásához 
2020. augusztus 27. – Ma7.sk, Felvidék Ma, bumm.sk, Új Szó 

A nemzetiségi iskolák előtt álló legnagyobb kihívás a szlováknyelv-oktatás. Ezt Filip Mónika, 

az Oktatási, Tudományos, Kutatási és Sportminisztérium államtitkára jelentette ki a TASR 

hírügynökségnek adott interjúban. Arról is beszélt, milyen, a szlovákiai kisebbségi oktatás 

javát szolgáló projekten dolgozik jelenleg, illetve hogy miért előnyös, ha a nemzeti 

kisebbségek tagjai az anyanyelvükön tanulhatnak. 

 

Törvény a Beneš-dekrétumok utóhatásainak leállításáról? 
2020. augusztus 27. – Ma7.sk, Felvidék Ma, bumm.sk, Új Szó, Körkép 

Az Összefogás mozgalom törvénytervezetet dolgozott ki, melynek célja, hogy a 21. században 

az állami szervek ne kobozhassák el a polgárok tulajdonát a 75 évvel ezelőtti Beneš-

dekrétumokra hivatkozva. "Míg oligarchák és egyes politikusok százezreket nyertek a 

sztrádák alatti telkek kisajátításán, addig sok egyszerű polgárt ki akar semmizni az állam. 

Amint az elmúlt három hónapban medializált esetek mutatják (Bosits kontra Szlovákia, a 

D4/R7 alatti parcellák elkobzása), a Beneš-dekrétumok nem csak történelmi igazságtalanság, 

az állami hivatalok a mai napig jogforrásnak tekintik és különböző módokon, a dekrétumokra 

visszavezetve próbálják elkobozni az ártatlan állampolgárok magántulajdonát. 

 

Testvérvárosi megállapodást köt Budapest és Kassa 
2020. augusztus 27. – Ma7.sk, Felvidék Ma 

Jóváhagyta a Budapest és a Kassa közötti testvérvárosi keretmegállapodást csütörtöki 

rendkívüli ülésén a magyarországi Fővárosi Közgyűlés. A testület egyhangúlag támogatta a 

megállapodást. Az elfogadott előterjesztés szerint a megállapodásban elsősorban a kulturális- 

és turisztikai együttműködést, ifjúsági csereprogramokat, valamint a fenntartható 

városfejlesztést és a részvételi demokrácia ösztönzését szeretnék megjeleníteni. Kassa 

támogatásáról biztosította a V4-fővárosok körében indult Szabad Városok Szövetségét és a 

városok közvetlen európai uniós támogatását célzó érdekérvényesítő kezdeményezést is – 

olvasható. 

 

A hivatalos nyelvhasználatról egyeztetett Szabadka polgármesterével dr. 
Pásztor Bálint 
2020. augusztus 27. – Pannon RTV 

Az alapoknál kezdik az építkezést - írja Facebook-oldalán dr. Pásztor Bálint, a Szabadkai 

Városi Képviselő-testület elnöke. Mint írja, az új polgármesterrel megegyeztek abban, hogy a 

városi alapszabály értelmében mindenhol megvalósul a háromnyelvűség, azaz az államnyelv 

mellett magyarul és horvátul is meg kell jelenniük a köztéri feliratoknak. Dr. Pásztor Bálint 

egyébként a témával kapcsolatban bővebben a VajdaságMA hírportálnak nyilatkozott. 

Egyebek között azt mondta, a hivatalos nyelvhasználat teljes mértékben prioritást jelent 

számukra. 
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https://felvidek.ma/2020/08/filip-monika-a-szlovakiai-kisebbsegi-oktatas-javat-szolgalo-projekten-dolgozik/
https://ma7.sk/aktualis/torveny-a-benes-dekretumok-utohatasainak-leallitasarol
https://felvidek.ma/2020/08/testvervarosi-megallapodast-kot-budapest-es-kassa/
https://pannonrtv.com/rovatok/onkormanyzatok/hivatalos-nyelvhasznalatrol-egyeztetett-szabadka-polgarmesterevel-dr-pasztor
https://pannonrtv.com/rovatok/onkormanyzatok/hivatalos-nyelvhasznalatrol-egyeztetett-szabadka-polgarmesterevel-dr-pasztor
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Átadták az MNT beiskolázási csomagját Szabadkán 
2020. augusztus 27. – Pannon RTV 

143 magyar ajkú elsős kisdiák kapta meg a Magyar Nemzeti Tanács beiskolázási 

tanszercsomagját Szabadka Város területén. A csomagokat ma délután a Majsai Úti Általános 

Iskolában adták át. A támogatást Magyarország Kormányának támogatásával és a Rákóczi 

Szövetség közreműködésével kapták kézhez a gyerekek. 

 

Muzslya: A közép-bánáti kisdiákok is megkapták az ajándékokat 
2020. augusztus 27. – Vajdaság MA 

Harmincöt leendő kisdiák vette át ma délután Muzslyán, a plébánia udvarán az iskolába 

induló gyerekek részére összeállított, hasznos és gazdag tanszercsomagot, amelyet a Magyar 

Nemzeti Tanács adományozott Magyarország Kormányának támogatásával, a 

Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkársága és a Bethlen Gábor Alap 

közreműködésével, és ugyanakkor átadták a szép, erős iskolatáskákat is, amelyet a budapesti 

Rákóczi Szövetség biztosított. 

 

Művészpalánták alkotásaiból nyílt kiállítás Magyarország Ungvári 
Főkonzulátusán 
2020. augusztus 27. – karpat.in.ua, Kárpátalja, karpatalj.ma, Kárpáti Igaz Szó 

Az Ungvári Művészeti Iskola végzős művészpalántáinak alkotásaiból nyílt időszakos tárlat 

Magyarország Ungvári Főkonzulátusán. Szárnyaló fantáziájú, a kreativitást sem nélkülöző, 

újszerű megjelenítésű grafikák és festmények dobják fel a külképviselet aulájának komor 

hangulatát. A tárlat ünnepélyes megnyitóján Kuti László első beosztott, miután tolmácsolta 

Buhajla József főkonzul üdvözletét, aki hivatali távolléte miatt nem jelenhetett meg a 

rendezvényen, elmondta, hogy visszatérő vendégkiállító a művészeti iskola, hisz a konzulátus 

több alkalommal biztosít már bemutatkozási lehetőséget fiatal, pályakezdő 

képzőművészeknek. 

 

Civil összefogással aszfaltozzák az utcákat Nagydobronyban 
2020. augusztus 27. – karpat.in.ua 

Öt évvel ezelőtt kezdték el a kárpátaljai Nagydobronyban lakossági összefogással a 

mellékutak aszfaltozását. Ezek ugyanis gyakorlatilag járhatatlanná váltak. Főleg az esőzések 

után volt nehéz a közlekedés. A munkálatok az idén nyáron is folytatódnak a Nagydobrony 

Régió Fejlesztéséért civil szervezetet irányításával. 
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https://pannonrtv.com/rovatok/tarsadalom/atadtak-az-mnt-beiskolazasi-csomagjat-szabadkan
https://www.vajma.info/cikk/vajdasag/25552/Muzslya-A-kozep-banati-kisdiakok-is-megkaptak-az-ajandekokat.html
https://kiszo.net/2020/08/27/muveszpalantak-alkotasaibol-nyilt-kiallitas-magyarorszag-ungvari-fokonzulatusan/
https://kiszo.net/2020/08/27/muveszpalantak-alkotasaibol-nyilt-kiallitas-magyarorszag-ungvari-fokonzulatusan/
http://economic.karpat.in.ua/?p=6483&lang=hu
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A HMDK központi Szent István-napi ünnepsége Sepsén 
2020. augusztus 27. – Képes Újság  

A Horvátországi Magyarok Demokratikus Közössége (HMDK) augusztus 20-án a drávaszögi 

Sepsén tartott központi megemlékezést a magyar államalapítás és Szent István napja előtt 

tisztelegve. Ünnepi beszédet Jankovics Róbert, a HMDK elnöke mondott. 

Augusztus 20. az egyik legrégebbi magyar ünnepnap: Szent István király napja, a keresztény 

magyar államalapítás, a magyar állam ezeréves folytonosságának emléknapja. 

 

Így ünnepelték egyesületeink a magyar államalapítást 
2020. augusztus 27. – Képes Újság  

A járványhelyzet miatt szűkebb keretek között ugyan, de a legtöbb egyesületünk 

megünnepelte Szent István királyunk napját és a magyar államalapítás évfordulóját – alkalmi 

műsorral, kiállítással, filmvetítéssel, sportnappal tették élménytelibbé augusztus 20-át. 

 
 

 

 

Elektronikus sajtó 
Határok nélkül 

2020. augusztus 27. – Kossuth Rádió 

 

A szabadkai önkormányzati választásokon a Vajdasági Magyar Szövetség megduplázta 

mandátumai számát. A második legerősebb pártként a VMSZ jelöltje, Pásztor Bálint töltheti 

be a közgyűlés elnöki posztját. A politikus arra számít, hogy ilyen felhatalmazással a legtöbb 

választási ígéretüket meg tudják valósítani.  

 

Október 25-én Ukrajnában helyhatósági választásokat tartanak. Az ukrán pártok Kárpátalján 

magyar voksokra is számítanak, ezért magyar embereket indítanak pártjaik színeiben. Darcsi 

Karolina a KMKSZ politikai-kommunikációs titkára szerint fontos, hogy a kárpátaljai 

magyarok a magyar pártok jelöltjeire szavazzanak.  

 

Nagy az esélye, hogy hétfőn leváltják Románia kormányát. A bizalmatlansági indítvány 

megszavazása csupán a decemberben esedékes parlamenti választások erőpróbája, és 

kampány célú - véli Illyés Gergely, a Nemzetpolitikai Intézet elemzője. A Romániai Magyar 

Demokrata Szövetség egyelőre  nem döntött, hogy a szociáldemokrata ellenzéket vagy a 

kormányzó liberálisokat támogatja hétfőn.  
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https://kepesujsag.com/a-hmdk-kozponti-szent-istvan-napi-unnepsege-sepsen/
https://kepesujsag.com/igy-unnepeltek-egyesuleteink-a-magyar-allamalapitast/
https://mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth?date=2020-08-27_18-02-00&enddate=2020-08-27_18-40-00&ch=mr1
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A nagyváradi Partiumi Keresztény Egyetemre idén több mint harminc százalékkal több diák 

jelentkezett, mint tavaly. A még megmaradt helyekre az őszi felvételi alkalmával lehet 

jelentkezni. Várhatóan szeptemberben a szükséges engedélyek birtokában meghirdetik a 

magánének alapképzést és a fordító-tolmács mesterképzést is – mondja Pálfi István rektor. 

 

Augusztus 26-án minden évben megemlékeznek az Úz-völgyi katonai temetőben az ott zajló 

honvédő harcokról, az elesett katonákról, hősi halottakról. A második világháború 

eseményeinek még túlélői is vannak, igaz egyre kevesebben, ők a tanúk, a történelem hiteles 

ismerői.  

 

Azt még nem tudni, hogy a járvány miatt a külhoni lovasok idén részt vehetnek-e a Nemzeti 

vágtán, de mindenképpen ott szeretnének lenni a döntőn, a Hősök terén, ahol eddig már 

kétszer nyert vajdasági versenyző. Így a délvidéki lovasok a bizonytalanság ellenére most is 

nagy elánnal készülnek a versenyre. A vajdasági futamot szeptember ötödikén rendezik meg 

Szabadkán.  

 

Többször is újratervezték a budapesti Egy vérből vagyunk Alapítvány jótékonysági futásának 

idejét és útvonalát. Az Alapítvány a muzslyai Emmausz Fiúkollégiumot támogatja az 

összegyűjtött adományokkal.  Az újabb fejleményekről érdeklődtünk a helyi szervezőktől.  

 

 

 

 

 

 


