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Nyomtatott és online sajtó 
 

Semjén: 2010 óta háromezer templom épült, vagy újult meg a Kárpát-
medencében 
2020. augusztus 31. – MTI, Demokrata, Hír Tv 

A magyar kormánynak fontos a keresztény civilizáció védelme, ezért 2010 óta háromezer 

templom épült, vagy újult meg a Kárpát-medencében – mondta Semjén Zsolt miniszterelnök-

helyettes hétfőn a mosonmagyaróvári Piarista Gimnázium, Általános Iskola és Óvoda 

tanévnyitóján. Semjén Zsolt hozzátette, hogy ilyen mértékű templomépítés, vagy felújítás 

Szent István óta nem történt, emellett bizonyságot tett arról, hogy egyikből sem lesz mecset, 

vagy pláza. Kiemelte: ahhoz, hogy a keresztény identitásukat meg tudjuk védeni, fontos, hogy 

az állam is megtegye a „sajátos dolgát”, de hittel is meg kell tölteni, amelyben 

megkerülhetetlen szerepe van a keresztény iskoláknak és azoknak a diákoknak, akik a 

következő generáció értelmiségét adják, akiknél a szellemi tudás és a lelkiség egységben van – 

fogalmazott. 

 

Grezsa: az óvodaprogram a Kárpát-medencei nemzetegyesítés jó eszköze 
2020. augusztus 31. – MTI, Mandiner, Magyar Nemzet, Promenád, hirado.hu, Felvidék Ma, 

Ma7.sk, Körkép 

A cél, hogy a magyar óvodákba járó gyermekek létszámát 2021 végéig 60 ezer főre emeljék. 

Az óvodaprogram a Kárpát-medencei nemzetegyesítés jó eszköze, s annak megvalósítása jó 

halad – jelentette ki Grezsa István, Szabolcs-Szatmár-Bereg megye és Kárpátalja 

együttműködésének fejlesztéséért és a Kárpát-medencei óvodafejlesztési program 

koordinálásáért felelős miniszteri biztos a felvidéki Kürtön, ahol átadta a program keretében 

felújított helyi magyar nyelvű óvodát hétfőn. A miniszteri biztos beszédében rámutatott: az 

óvodaprogram a Kárpát-medencei nemzetegyesítés nagyon jó eszköze, felülírja a nemzeti 

gyanakvást is a szomszédos népekkel, és így a velük történő, közös érdekeken alapuló európai 

együttműködést is segíti. Grezsa István elmondta: az óvodaprogram megvalósítása – 

amelynek keretén belül a Kárpát-medencében mintegy ezer óvoda és bölcsőde felújítását, 

illetve 153 teljesen új intézmény megépítését vállalták – nagyon jól halad, a Felvidéken az 

átadásra került intézmények száma már jóval túl van a százon. 

 

Orosz Ildikó: a szórványban élő magyarok életképesek és élni akarnak 
2020. augusztus 31. – karpatalja.ma, Kárpátalja 

Orosz Ildikó, a Rákóczi-főiskola és a Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetség (KMPSZ) 

elnöke az Aknaszlatinai Bolyai János Középiskola felújítása és a Terebesfejérpatakon 

megalapított magyar óvoda kapcsán az intézmények múltjáról, jelenéről és jövőjéről 

nyilatkozott. „Itt elsorvadt a magyar oktatás, és 1989-ben már három–öt tárgyat oroszul 

tanítottak. De jött a változás” – mondta Orosz Ildikó, hozzátéve: itt alapították meg elsők 
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https://demokrata.hu/magyarorszag/2010-ota-haromezer-templom-epult-vagy-ujult-meg-284957/
https://demokrata.hu/magyarorszag/2010-ota-haromezer-templom-epult-vagy-ujult-meg-284957/
https://mandiner.hu/cikk/20200831_grezsa_az_ovodaprogram_a_karpat_medencei_nemzetegyesites_jo_eszkoze
http://www.karpatalja.ma/karpatalja/nezopont/orosz-ildiko-a-szorvanyban-elo-magyarok-eletkepesek-es-elni-akarnak/
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között a helyi Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség (KMKSZ) alapszervezetét, aminek 

tagjai között voltak a tanárok is, akik önálló intézmény alapítása mellett döntöttek. 

 

Az EMSZ 2200 helyi képviselőjelölttel, 94 polgármesterjelölttel indul az 
önkormányzati választásokon 
2020. augusztus 31. – MTI, Webrádió, Maszol, Krónika, Erdély Ma 

Az Erdélyi Magyar Szövetség (EMSZ) 160 helyszínen mintegy 2200 önkormányzati 

képviselőjelölttel, valamint 94 polgármesterjelölttel vág neki a szeptember 27-én tartandó 

romániai önkormányzati választásoknak - jelentette be egy hétfői kolozsvári sajtótájékoztatón 

Csomortányi István, a pártszövetség társelnöke. A politikus elmondta: a januári kongresszusi 

döntéseknek megfelelően az Erdélyi Magyar Néppárt (EMNP) és a Magyar Polgári Párt 

(MPP) politikai szövetségként jegyezte be a bíróságon az Erdélyi Magyar Szövetséget, és az 

önkormányzati választások után elindítják a két párt fúziójából létrejövő Erdélyi Magyar 

Szövetség nevű párt bejegyzését is. 

 

Kvórum hiányában berekesztették a parlament ülését, elbukott a 
kormánybuktatási kísérlet 
2020. augusztus 31. – Krónika, transindex.ro, maszol.ro 

Nem sikerült biztosítania a szükséges jelenlétet az ellenzéki Szociáldemokrata Pártnak (PSD) 

a bukaresti parlament hétfői ülésén, emiatt szavazásra sem bocsáthatták a Nemzeti Liberális 

Párt (PNL) alkotta kormány elleni bizalmatlansági indítványt. Ennek következtében 

hivatalában marad a Ludovic Orban vezette kabinet. 

 

Újabb határátkelőhelyek megnyitásáról egyezett meg a magyar és a román 
belügyminiszter 
2020. augusztus 31. – Krónika, Erdély Ma, transindex.ro, maszol.ro, Nyugati Jelen 

A magyar hatóságok által bevezetett utazási korlátozásokról beszélt telefonon hétfőn reggel 

Marcel Vela román és Pintér Sándor magyar belügyminiszter. A megbeszélés 

eredményeképpen a korábban kijelölt nyolc határátkelő mellett még négy nyitva lesz a román 

állampolgárok számára.  

 

Zatykó Gyula: Nagyvárad legyen a tudás és a jogegyenlőség városa! 
2020. augusztus 29. – Bihari Napló 

Azt tervezem, hogy a fiatalok nagyobb számban jussanak önkormányzati bérlakáshoz, vagy 

ingyenes építési telket kapjanak, a sírmegváltások pedig kerüljenek kevesebbe – mondta a 

Bihari Naplónak adott interjújában Zatykó Gyula. 

 

Az erdélyi szellemi élet jeles alkotóit is díjazta a Magyar Művészeti Akadémia 
2020. augusztus 31. – Krónika 
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https://www.maszol.ro/index.php/belfold/131403-kozel-szaz-polgarmester-es-tobb-mint-ketezer-tanacsosjeloltet-indit-az-emsz
https://www.maszol.ro/index.php/belfold/131403-kozel-szaz-polgarmester-es-tobb-mint-ketezer-tanacsosjeloltet-indit-az-emsz
https://kronikaonline.ro/belfold/az-rmdsz-ott-lesz-de-nem-szavaz-a-bizalmatlansagi-inditvanyrol
https://kronikaonline.ro/belfold/az-rmdsz-ott-lesz-de-nem-szavaz-a-bizalmatlansagi-inditvanyrol
https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/ujabb-hataratkelohelyek-megnyitasarol-egyezett-meg-a-magyar-es-a-roman-belugyminiszter
https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/ujabb-hataratkelohelyek-megnyitasarol-egyezett-meg-a-magyar-es-a-roman-belugyminiszter
https://www.erdon.ro/kozelet/helyi-kozelet/zatyko-gyula-nagyvarad-legyen-a-tudas-es-a-jogegyenloseg-varosa-3137480/
https://kronikaonline.ro/kultura/az-erdelyi-szellemi-elet-jeles-alkotoit-is-dijazta-a-magyar-muveszeti-akademia
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Átadták a Magyar Művészeti Akadémia (MMA) tagozati díjait hétfőn a köztestület budapesti 

irodaházában. Az elismerést kilenc kategóriában tizennyolc alkotónak ítélték oda. Az MMA 

minden évben tagozatonként két díjat oszt ki az arra legméltóbbaknak, a kettőből legalább az 

egyik mindig határon túli vagy diaszpórában élő magyar művész vagy művészetelméleti 

szakember. Idén kolozsvári, marosvásárhelyi, felvidéki és délvidéki alkotó, kutató és 

előadóművész is van közöttük” – emelte ki köszöntőjében Vashegyi György, az MMA elnöke. 

A díjakat az építőművészeti, a film- és fotóművészeti, az iparművészeti, az irodalmi, a 

képzőművészeti, a művészetelméleti, a népművészeti, a színházművészeti és a zeneművészeti 

tagozat vezetői adták át. 

 

„Eszi a kis hal a nagyot” – Derűlátóan vág neki a választásoknak az Erdélyi 
Magyar Szövetség 
2020. augusztus 31. – Krónika, transindex.ro, maszol.ro 

Sajnálatának adott hangot Csomortányi István hétfői kolozsvári sajtótájékoztatóján, hogy az 

Erdélyi Magyar Néppárt (EMNP) és a Magyar Polgári Párt (MPP) együttműködésén 

túlmenően nem sikerült szélesebb összefogást teremteni az erdélyi magyar politikai 

porondon a szeptemberi önkormányzati választásokat megelőzően. Az EMNP elnöke közölte, 

semmiféle tárgyalásra nem volt alkalom az – általa egyébként legtöbbször „harmadik magyar 

szervezetnek” nevezett – RMDSZ-szel, amely elzárkózott az együttműködéstől, emiatt 

Erdélyben egyetlen olyan helyszín sincs, ahol a három magyar politikai alakulat koalícióban 

indulna. „Értetlenül állunk a jelenség előtt, különösen azért, mert látjuk, hogy Beszterce-

Naszód és Hunyad megyében lehetséges volt román pártokkal koalícióra lépni, a magyar 

testvérpártokkal viszont nem” – állapította meg Csomortányi. 

 

Kelemen Hunor: az RMDSZ nem vesz részt a bizalmatlansági indítvány 
szavazásán  
2020. augusztus 31. – MTI, maszol.ro 

Az RMDSZ törvényhozóinak többsége jelen lesz a bizalmatlansági indítvány parlamenti 

vitáján, de nem élnek a szavazati jogukkal – jelentette ki Kelemen Hunor parlamenti 

képviselő, az magyar érdekvédelmi szövetség elnöke. Kelemen Hunor azzal indokolta az 

„egyenlő távolságtartást”, hogy az ellenzéki Szociáldemokrata Párt (PSD) által a nemzeti 

liberális párti (PNL) kormány ellen kezdeményezett bizalmatlansági indítvány a két nagy párt 

közötti hatalmi harcról és acsarkodásról szól, amelyben az RMDSZ nem kíván részt venni, 

még ha „vehemensen is próbálják belerángatni”.  

 

Cseke Attila: helyre kell billenteni a dolgokat Nagyváradon, megtalálni az 
egészséges egyensúlyt  
2020. augusztus 31. – maszol.ro 

„Sok minden történik, de nem figyelnek arra, hogy a város életében az egészséges egyensúly a 

területek között, vagy azokon belül megmaradjon” – véli a Maszolnak adott interjúban Cseke 

Attila szenátor, az RMDSZ nagyváradi polgármesterjelöltje. A szövetség Bihar megyei 
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https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/beszi-a-kis-hal-a-nagyotr-n-derulatoan-vag-neki-a-valasztasoknak-az-erdelyi-magyar-szovetseg
https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/beszi-a-kis-hal-a-nagyotr-n-derulatoan-vag-neki-a-valasztasoknak-az-erdelyi-magyar-szovetseg
https://www.maszol.ro/index.php/belfold/131398-kelemen-hunor-az-rmdsz-nem-vesz-reszt-a-bizalmatlansagi-inditvany-szavazasan
https://www.maszol.ro/index.php/belfold/131398-kelemen-hunor-az-rmdsz-nem-vesz-reszt-a-bizalmatlansagi-inditvany-szavazasan
https://www.maszol.ro/index.php/belfold/131366-cseke-attila-helyre-kell-billenteni-a-dolgokat-nagyvaradon-megtalalni-az-egeszseges-egyensulyt
https://www.maszol.ro/index.php/belfold/131366-cseke-attila-helyre-kell-billenteni-a-dolgokat-nagyvaradon-megtalalni-az-egeszseges-egyensulyt
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szervezetének elnökét, volt egészségügyi minisztert terveiről, elképzeléseiről kérdezték, 

kitérve a román szavazók megszólítására és a várható magyar-magyar versenyre.  

 

Székelyföldi búzaösszeöntés – töretlen a székely nemzet összefogása  
2020. augusztus 31. – maszol.ro 

A Magyarok Kenyere – 15 millió búzaszem program keretében első alkalommal tartottak 

vasárnap Székelyföldön ünnepi búzaösszeöntést a Székely Gazdaszervezetek Egyesületének és 

Kovászna Megye Tanácsa szervezésében. Az eseménynek a csernátoni Haszmann Pál 

Múzeum kertje adott otthont. A hagyományos székely székek, székelyföldi települések és 

magánszemélyek által felajánlásra kerülő terményeket gyermekotthonoknak, jótékonysági 

szervezeteknek adományozzák.  

 

Biztosan megszervezik a filmfesztivált és a könyvvásárt Csíkszeredában 
2020. augusztus 31. – transindex.ro 

Csíkszereda Polgármesteri Hivatala szeptember 15–20. között kettős filmfesztivált, 24–27. 

között pedig könyvvásárt szervez - tájékoztat a hivatal sajtóosztálya. Ráduly Róbert Kálmán 

polgármester hétfő tájékoztatása szerint a mikénttel kapcsolatban még sok a kérdése, de a 

kultúrafogyasztók mindenképpen számolhatnak a két eseménnyel. A járványügyi 

bizonytalanságok miatt Csíkszereda Polgármesteri Hivatala több forgatókönyvvel készül.  

 

Blöffölve nyert négy éve Gálfi Székelyudvarhelyen vagy csőbe húzták az 
ígéretekkel? 
2020. augusztus 31. – maszol.ro 

Szász Jenő szakemberei Gálfi Árpád akarata ellenére „csempésztek” be a 2016-os 

kampánykiadványaiba olyan ígéreteket, amelyeket ő nem vállalt magára – véli négy évvel 

megválasztása után Székelyudvarhely polgármestere. Nem egyszer azonban korábbi 

nyilatkozataiban Gálfi Árpád önmagát cáfolja. 

 

Eseménydús hetet ígér a Főtér Fesztivál 
2020. szeptember 1. – Krónika 

Az idei Főtér Fesztivál alappillérei a párbeszéd, a kapcsolat és az együttlét. Mindezek úgy 

lesznek jelen a jövő héten szervezendő Nagybányai Magyar Napokon, hogy igazodnak a 

világjárvány okozta helyzethez: kevesebb, de annál tartalmasabb programsorozat, az eddig 

offline kézműves vásár helyett online vásár lesz, és külföldi előadók helyett, csak erdélyi 

fellépők színesítik a fesztivált.   

 

Sólymos a határzárról: Azokat büntetik, akik a 30 kilométeres sávon kívül esnek 
2020. augusztus 31. – bumm.sk 

Sólymos László, a Híd elnöke szerint a szlovák és a magyar kormánynak olyan mechanizmust 

kell találnia, amely biztonságos, de nem veszélyezteti az emberek egzisztenciáját. "Gömör és 
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https://www.maszol.ro/index.php/tarsadalom/131369-szekelyfoldi-buzaosszeontes-toretlen-a-szekely-nemzet-osszefogasa
https://itthon.transindex.ro/?hir=61157&biztosan_megszervezik_a_filmfesztivalt_es_a_konyvvasart_csikszeredaban
https://www.maszol.ro/index.php/belfold/131373-bloffolve-nyert-negy-eve-galfi-szekelyudvarhelyen-vagy-cs-be-huztak-az-igeretekkel
https://www.maszol.ro/index.php/belfold/131373-bloffolve-nyert-negy-eve-galfi-szekelyudvarhelyen-vagy-cs-be-huztak-az-igeretekkel
https://www.bumm.sk/belfold/2020/08/31/solymos-a-hatarzarrol-azokat-buntetik-akik-a-30-kilometeres-savon-kivul-esnek
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Nógrád a kevésbé fejlett régiók közé tartozik, ahol emberek százai dolgoznak a határ 

túloldalán. A határ újra lezárul. A Csallóköz például határozatlan időre határátkelő nélkül 

marad. Igaz, hogy Magyarország nem tért vissza a szigorúbb intézkedésekhez, így az 

ingázóknak lehetőségük lesz átlépni a határt. De az intézkedés ismét azokat bünteti, akik a 30 

kilométeres sávon kívül esnek" – írta. 

 

Fekete Irén: Most tényleg varázslónak kell lenni 
2020. augusztus 31. – Felvidék Ma 

Fekete Irént, a Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetségének elnökét a rendhagyó 

tanévnyitóról, a járványügyi intézkedésekről és a hátrányos helyzetű gyerekek 

felzárkóztatásáról kérdezte az Új Szó: „Két témakörrel foglalkoztunk, az egyik a szövetség 

stratégiájának kidolgozása, mely a jövőbeni tervekről szól, a célok összegzését fogalmazza 

meg. A másik alkalommal pedig a tananyag tartalmának a megreformálása és a távoktatás 

volt a központi téma. Utóbbinál összegeztük a pedagógusok gyakorlati tapasztalatait, hogy 

továbbítani tudjuk azokat az oktatási tárcának. Megvitattuk továbbá a Nemzetstratégiai 

Kutatóintézet által szintén a távoktatás tapasztalatairól készített elemzést. Régiós bontásban 

tudjuk, milyen az eszközellátás, hogyan viszonyultak a távoktatáshoz a pedagógusok, a 

szülők, a tanulók.” 

 

Szigorításokkal, de továbbra is szabadon átléphetnek Magyarországra a határ 
közelében élők Komáromnál 
2020. augusztus 31. – Ma7.sk 

Komárom térségében a 30 km-es körzeten belül élők számára továbbra is korlátozástól 

mentesen és mindenféle munkáltatói igazolás nélkül szabadon átjárható marad a határ azzal, 

hogy az átlépést követően 24 órán belül vissza kell térni az adott országba. Dél-Komárom 

önkormányzata arról értesítette Révkomárom vezetését, hogy a magyar és a szlovák 

állampolgárok 30 km-es körzeten belülről 2020. szeptember 1-től továbbra is szabadon 

közlekedhetnek a határon, legfeljebb 24 órás időtartamon belül. 

 

Folytatódik az MNT távoktatási programja a Pannon RTV-vel együttműködve 
2020. augusztus 31. – Vajdaság MA 

A tantervet pedagógusok dolgozták ki az operatív terv alapján. A segédanyagokat a Magyar 

Nemzeti Tanács Távoktatás című új platformján érhetik el a diákok. Az idei tanévben 

folytatódik a Magyar Nemzeti Tanács távoktatási programja a Pannon RTV-vel 

együttműködve. Az órák felvételei már augusztus közepén megkezdődtek, így tanévkezdésre 

több segédanyag is a tanárok, valamint a diákok rendelkezésére áll. A felvételek három 

stúdióban zajlanak párhuzamosan. Fehérvári Csongor, távoktatásért felelős főszerkesztő, a 

Pannon RTV munkatársa elmondta, hogy három stúdió kiépítésére azért volt szükség, hogy 

egységes arculatot tudjunk adni a videóknak. 
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https://ujszo.com/regio/fekete-iren-most-tenyleg-varazslonak-kell-lenni
https://ma7.sk/aktualis/szigoritasokkal-de-tovabbra-szabadon-atlephetik-a-hatart-a-szlovak-allampolgarok
https://ma7.sk/aktualis/szigoritasokkal-de-tovabbra-szabadon-atlephetik-a-hatart-a-szlovak-allampolgarok
https://www.vajma.info/cikk/vajdasag/25563/Folytatodik-az-MNT-tavoktatasi-programja-a-Pannon-RTV-vel-egyuttmukodve.html
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Szeptember elsejétől csak négy határátkelő fogad utasokat a szerb-magyar 
határon 
2020. augusztus 31. – Vajdaság MA 

Szeptember elsejétől csak négy határátkelő működik majd a szerb-magyar határon – közölte 

Magyarország Szabadkai Főkonzulátusa. A legnépszerűbb közösségi oldalon megosztott 

bejegyzés szerint a magyar-szerb határszakaszon kizárólag az alábbi határátkelőhelyek 

működnek szeptember 1-től: Röszke autópálya átkelő – 0-24 órán át, nemzetközi személy- és 

teherforgalom (tranzit), Tompa közúti átkelő – 0-24 órán át, nemzetközi személy- és 

teherforgalom (tranzit), Hercegszántó közúti átkelő – 0-24 órán át, kétoldalú személy- és 

teherforgalom, Kelebia vasúti átkelő – nemzetközi személy- és teherforgalom. 

 

A zökkenőmentes iskolakezdésben bíznak 
2020. augusztus 31. – Pannon RTV 

Bíznak abban, hogy zökkenőmentesen indul a 2020/2021-es tanév - nyilatkozta Vicsek 

Annamária a Szabadkai Magyar Rádiónak. A köztársasági képviselő elmondta, hogy az 

iskolák kötelesek voltak kidolgozni azt az operatív tervet, amely szerint most elindítják a 

tanévet. Kiemelte: különösen az elsősök esetében bíznak abban, hogy közvetlen kapcsolat tud 

majd kialakulni, illetve rendes osztálytermi oktatás valósulhat meg a gyakorlatban. Mint 

mondta, a gyerekek és a tanárok is egy új szokás- és szabályrendszert kell, hogy kialakítsanak, 

hiszen csak ez lesz a módja, hogy sokáig fenntartható legyen az a rendszer, ami most 

bevezetésre kerül. 

 

Magyar kormánytámogatással felújított óvodát és iskolát adtak át a 
szórványban 
2020. augusztus 31. – karpat.in.ua 

Ünnepélyes keretek között, de a karantén szabályok betartásával szűk körben avatták fel 

Kárpátalján az Aknaszlatinai Bolyai János Középiskolát. A Magyar Kormány támogatásával 

zajló bázisiskola program keretében mintegy 400 millió forintos beruházással az intézmény 

teljes külső és belső felújításon esett át, új tornatermet kapott. Benedek Imre, az iskola 

igazgatója elmondta: a modern körülmények jóval magasabb színvonalú oktatást tesznek 

lehetővé. 

 

XII. viski néptánc tábor – kicsit másképp, mint eddig 
2020. augusztus 31. – karpat.in.ua 

Néptánctól és népzenétől volt hangos a Fodó Sándor Közösségi Ház Visken. Az idén a 

karanténhelyzet miatt a XII. Viski Népzenei és Néptánctábort a szokott formában nem 

lehetett megtartani, viszont a szervezők a karanténszabályokat betartva mégis módot találtak 

rá, hogy a hagyomány ne szakadjon meg. A tábor végén záróműsort tartottak, ahol a gyerekek 

kipróbálhatták, milyen közönség előtt bemutatni tudásukat. Az össztáncnál pedig a táncosok, 

V
a

jd
a

sá
g

 
K

á
rp

á
ta

lj
a

 

https://www.vajma.info/cikk/vajdasag/25564/Szeptember-elsejetol-csak-negy-hataratkelo-fogad-utasokat-a-szerb-magyar-hataron.html
https://www.vajma.info/cikk/vajdasag/25564/Szeptember-elsejetol-csak-negy-hataratkelo-fogad-utasokat-a-szerb-magyar-hataron.html
https://pannonrtv.com/rovatok/tarsadalom/zokkenomentes-iskolakezdesben-biznak
http://life.karpat.in.ua/?p=27627&lang=hu
http://life.karpat.in.ua/?p=27627&lang=hu
http://life.karpat.in.ua/?p=27636&lang=hu
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anyaországi és helyi zenekarok, szülők, nagyszülők egyaránt megtapasztalhatták a népzene és 

a néptánc közösségformáló és összetartó erejét. 

 
 

 

Elektronikus sajtó 

 
Határok nélkül 

2020. augusztus 31. – Kossuth Rádió 

 

Az új óvodákat a jövőnek építik, a jövőt pedig úgy lehet építeni, hogy az elmúlt száz év 

magányának véget vetve, előre kell tekinteni és meghaladni azt, ami történt, jelentette ki 

Grezsa István miniszteri biztos vasárnap  Somorján, ahol átadták a Kiskakas református 

óvodát. A Kárpát-medencei óvodafejlesztési programban 153 új intézmény megépítését 

vállalták a Felvidéken, ebbe tartozik 22 felvidéki református intézmény is. Összeállításunkban 

először Grezsa Istvánt hallják. 

 

Felújított óvodát és iskolát adtak át a Felső-Tisza vidéken. Az aknaszlatinai Bolyai János 

Középiskolát a bázisiskolák programban újították fel, Terebesfehérpatakon pedig a Kárpát-

medencei Óvodafejlesztési Programban újonnan épített óvodát adtak át.  

 

Szepsiben tartották a felvidéki magyar iskolák ünnepélyes tanévnyitóját. Vasárnap a római 

katolikus templomban kaptak áldást az első osztályba lépő kisdiákok a történelmi egyházak 

lelkipásztoraitól a Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetségének  által szervezett 20. 

Jubileumi országos ünnepi rendezvényen. Köznevelési díjat 32 nyugdíjba vonuló pedagógus 

kapott, de pályakezdő tanítókat is köszöntött a pedagógus szakma. A külhoni iskolák diákjait 

és tanárait levélben köszöntötte Potápi Árpád János, a magyar Miniszterelnökség 

nemzetpolitikáért felelős államtitkára.  

 

Miközben a szeptember 27-i helyhatósági választásokra összpontosít az RMDSZ – hiszen 

péntektől elkezdődött hivatalosan is a kampány, közben már a decemberi parlamenti 

választásokra is elkezdték a felkészülést. Csép Éva Andrea Maros megyei parlamenti 

képviselő, a Képviselőház munkaügyi és szociális szakbizottságának tagja a következő négy 

évben is  folytatni szeretné törvényhozói munkáját.  

 

https://mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth/?date=2020-08-31_18-02-00&enddate=2020-08-31_18-40-00&ch=mr1
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Kerekes László szentszéki tanácsost, a kézdivásárhelyi Boldog Özséb plébánia plébánosát 

Tharros címzetes püspökévé és a gyulafehérvári főegyházmegye segédpüspökévé szentelték.  

 

Vasárnap délután ünnepi szentmise keretében Pál József Csaba megyéspüspök Szent Gellért, 

a temesvári egyházmegye első vértanú püspöke tiszteletére szentelte fel a Temesvár-

gyárvárosi egyházközséghez tartozó Újmosnica római katolikus templomát. Az új templomot 

König Ferenc temesvári építész tervezte, és Kapor János Temesvár-gyárvárosi plébános 

irányításával épült fel. Az ünnepi szentmise alkalmával készült összeállításunk. 

 

 


