
 

 

 

Napi Nemzetpolitikai Sajtószemle – 2020. szeptember 3. 
1 

Nyomtatott és online sajtó 
 

Közép-Európáról szólhat a következő évtized 
2020. szeptember 2. – Népújság  

Hétfőn zajlott Bleden Szlovénia legnagyobb külpolitikai konferenciája, a Bledi Stratégiai 

Fórum, amely a járványügyi helyzet ellenére az eddigi legmagasabb szintű volt, a 

konferencián ugyanis hét kormányfő vett részt személyesen. A központi panelbeszélgetésen 

arra keresték a választ, milyen lesz Európa jövője a Brexit és a COVID-19 után. Szijjártó Péter 

és Orbán Viktor Bleden találkozott a magyar nemzeti közösség képviselőivel is: Horváth 

Ferenccel, az MMÖNK elnökével, nemzetiségi parlamenti képviselővel és Bacsi Zsuzsannával, 

az MMÖNK alelnökével. A megbeszélésen az aktuális közös projektek megvalósítási 

ütemtervét tekintették át. Orbán Viktor úgy nyilatkozott a magyar–muravidéki magyar 

kapcsolatokról, hogy végre igazán megindultak, és a nem lebecsülendő baráti kapcsolatok és 

közös ünneplések után a mindennapi életben is megjelenik, hogy valaki a magyar közösség 

tagja. Emellett kifejtette, megváltozott a széljárás is a szlovén politikában, és nagyon közel áll 

a két kormány ahhoz a megállapodáshoz, miszerint a szlovén kormány a Muravidéken, míg a 

magyar kormány a Rába-vidéken jelentősebb összeget fektessen be a határ mentén élők 

érdekében. A miniszterelnöknek a magyar nemzeti közösség elnöke és alelnöke bemutatta a 

Magyarul a Muravidéken anyanyelvtanulást ösztönző projektet és a Faluprogramot is. 

 

Átment a szenátuson Pașcan javaslata: börtön járhat a román zászló vagy 
himnusz meggyalázásáért 
2020. szeptember 2. – MTI, Krónika, Erdély Ma, transindex.ro, maszol.ro 

Börtönnel büntetné a román nemzeti jelképek meggyalázását az a törvénymódosítás, amelyet 

első megkeresett házként szerdán megszavazott a szenátus. A Traian Băsescu volt államfő 

által alapított Népi Mozgalom Pártjának (PMP) magyarellenességéről elhíresült képviselőházi 

frakcióvezetője, Marius Pașcan által kidolgozott jogszabályjavaslat a nemzeti jelképekről 

szóló, 1994-ben elfogadott „zászlótörvényt” módosítaná. A tervezet szerint hat hónaptól 

három évig terjedő szabadságvesztéssel lenne sújtható az, aki meggyalázza a román lobogót, 

lejárató céllal más szöveggel vagy dallammal énekli a román himnuszt, vagy bármilyen más 

nyilvános cselekményt követ el a nemzeti jelképek lejáratásának céljával. 

 

Felvidék: összefogni, de hogyan? 
2020. szeptember 3 – Veczán Zoltán – Mandiner  

A felvidéki magyarság nem engedheti meg magának a többpártiság luxusát – vonták le az 

újabb szlovákiai választások tanulságait a magyar pártok, amelyeknek mind az EP-ből, mind 

a pozsonyi parlamentből sikerült kiesniük. Az együttműködésről kérdezte a Mandiner az 

MKP, a Híd és az Összefogás vezetőit. Egy ideig még kerülgette egymást az erőteljesebb 

etnikai alapokon szerveződő Magyar Közösség Pártja és a szlovák–magyar vegyes pártként az 

előbbiből 2009-ben kiszakadó, Bugár Béla-féle projekt, a Most-Híd, aztán elszánták magukat, 
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s augusztus 20-án ünnepélyesen aláírták a komáromi nyilatkozatot. Ebben egyfajta 

együttműködési minimumot rögzítettek, amelynek mentén felszámolnák a felföldi magyar 

politikum évtizedes megosztottságát, és egyesítenék a kettő, jobban mondva három pártot – 

ugyanis a folyamatban szerepet vállalt a Mózes Szabolcsnak, a Pozsonyi Magyar 

Szakkollégium igazgatójának a nevéhez fűződő, Összefogás nevű formáció is. Forró Krisztán, 

az MKP elnöke a legfontosabbnak azt tartja, hogy a problémák kibeszélése és egészséges 

kompromisszumok megkötése után olyan őszinte és hiteles szervezet tudjon létrejönni, amely 

nem célként, hanem eszközként tekint az elérendő parlamenti mandátumokra ahhoz, hogy a 

magyarságot képviselje. 

(A teljes cikk megtalálható a Mandiner 2020. szeptember 3-i számában.) 

 

Kovács Gergely gyulafehérvári érsek lett az új örmény apostoli kormányzó 
2020. szeptember 2. – MTI, Krónika, transindex.ro, maszol.ro, Nyugati Jelen 

Ferenc pápa elfogadta Jakubinyi György nyugalmazott gyulafehérvári érsek lemondását az 

örmény apostoli kormányzóságról és kinevezte a tisztségre Kovács Gergely gyulafehérvári 

érseket – közölte a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia szerdán az MTI-vel. A közlemény 

szerint a romániai apostoli gregorián (ortodox) örmények 1686-ban fogadták el az uniót 

Rómával. A Szentszék 1687-ben alapította meg az erdélyi örmény katolikus apostoli 

vikáriátust. A román állam és a Szentszék közötti konkordátum után 1930. június 5-én 

Szamosújvár székhellyel megalapították a mai Romániában élő Örmény Rítusú Katolikusok 

Ordináriátusát. 1991-től az ordináriátus személyi unióban van a Gyulafehérvári Római 

Katolikus Érsekséggel. Jelenleg az ordináriátushoz négy plébánia tartozik (Szamosújvár, 

Gyergyószentmiklós, Erzsébetváros, Szépvíz), a hívek száma 384. 

 

Magyar oktatásért felelős tanfelügyelőt kapott Bákó megye  
2020. szeptember 2. – MTI, maszol.ro 

Első alkalommal neveztek ki a magyar oktatásért felelős tanfelügyelőt  Bákó megyében. A 

pusztinai származású Nyisztor Margit szeptember 1-jétől foglalhatta el hivatalát és kezdhette 

meg tevékenységét. Történelmi pillanatnak nevezte a Bákó megyei magyar tanfelügyelő 

kinevezését Pogár László, az RMDSZ megyei elnöke, a Moldvai Csángómagyarok 

Szövetségének vezetője. A politikus elmondta: a magyar oktatás első alkalommal kapott 

önálló tanfelügyelőt a Kárpátokon túli régióban, korábban a roma nyelvű oktatásért felelős 

tanfelügyelőhöz tartozott ez a terület.  

 

Nyárbúcsúztató Nagyváradon: kulturális programok a Szent László Napok 
szervezőitől 
2020. szeptember 2. – Krónika, Bihari Napló 

Népzenei és komolyzenei koncertek, beszélgetések és egy rendkívüli divatbemutató is várja az 

érdeklődőket a hétvégén kezdődő Nyárutó című rendezvénysorozaton, amelyet az idén a 
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koronavírus-járvány miatt elmaradt nagyváradi Szent László Napok szervezői 

kezdeményeztek. 

 

Román óvodára kötelezett a bíróság egy magyar kisfiút 
2020. szeptember 2. – Krónika 

Bíróság kötelezett arra egy magyar anyát Kolozsváron, hogy adja román óvodába a román 

apától származó gyermekét. A jogtanácsosként tevékenykedő kincses városi nő nem tudja 

elfogadni az ítéletet, mivel neki sem származott hátránya abból, hogy magyarul tanult, ezért 

folytatja a pereskedést.  

 

Külön okiratot és sávot kaphatnak a határon át ingázók 
2020. szeptember 2. – Krónika, transindex.ro, maszol.ro 

Már csak Klaus Iohannis államfőnek kell kihirdetnie a Románia és Magyarország között 

ingázók számára könnyebb átkelést biztosító jogszabályt, miután a képviselőház szerdán 

döntéshozó házként elfogadta azt. Az RMDSZ által kezdeményezett törvény hatályba lépését 

követően könnyített körülmények között ingázhatnak a két ország között a határmentén élő 

lakosok, amennyiben rendelkeznek ingázói okirattal – mutat rá a szövetség szerdai 

közleménye. 

 

Lemondott a nagysármási RMDSZ éléről a Szekuritátéval együttműködő Sallai 
Imre 
2020. szeptember 2. – Krónika, transindex.ro, maszol.ro 

Sallai Imre ma lemondott az RMDSZ nagysármási szervezetének elnöki tisztségéről – 

tájékoztatott szerdán a szövetség Maros megyei szervezetének sajtóirodája. „Az RMDSZ nem 

támogat és nem jelöltet olyan személyt, aki 1989 előtt együttműködött a titkosszolgálatokkal. 

A Maros megyei RMDSZ-nek eddig nem volt tudomása arról, hogy Sallai Imre együttműködő 

volt, és ügyében évekkel ezelőtt már végleges bírósági ítélet is született. Tekintettel arra, hogy 

Maros megyében 1232 helyi tanácsosjelölt indul az RMDSZ színeiben, nem volt módunk 

minden egyes nyilatkozatot ellenőrizni. Ettől eltekintve, ez a mi mulasztásunk, vállaljuk 

ennek a felelősségét” – áll a Krónikához eljuttatott közleményben. 

 

Elkapta a koronavírust az RMDSZ kolozsvári tanácsosjelöltje  
2020. szeptember 2. – transindex.ro, Nyugati Jelen 

Koronavírussal fertőződött meg az RMDSZ kolozsvári tanácsosjelöltje, Andacs Zsolt Levente - 

jutott a Transindex értesülésére az információ, melyet érintett maga is megerősített. 

Elmondása szerint kedden este kapta kézhez a koronavírus-teszt eredményét, jelenleg házi 

elkülönítésben van, állandó kapcsolatban a háziorvosával és az egészségügyi hatóságokkal. Az 

RMDSZ Kolozs megyei szervezete a közösségi médiában tudatta, hogy a teljes 

kampánycsapatot letesztelik, és amíg nem biztonságod, felfüggesztik a munkát.  
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Soós Zoltán is aláírta a Metropolisz Övezet Fejlesztési Chartáját 
2020. szeptember 2. – transindex.ro, maszol.ro 

Soós Zoltán Marosvásárhely független polgármesterjelöltje is aláírta szerdán a Metropolisz 

Övezet Fejlesztési Chartáját, amelyet a sajtónak is bemutattak. A Marosvásárhely 

peremteleüléseit tömörítő Metropolisz Övezet polgármestereinek részvételével bemutatták az 

Övezet legfontosabb fejlesztési terveit. Soós Zoltán elmondta, nem várnak tovább a kormány 

által tervezett terelőút elkészítésére, a választások után Marosvásarhely észak-nyugati részén 

azonnal elkezdik a saját Városi Körgyűrű építését. A Maros északi oldalán, Nyárádtő, 

Marosszentkirály, Marosszentanna és Nagyernye települések térségében tervezett 25 km 

hosszú körgyűrű Nagyernyében csatlakozhat a kormány által építendő terelőúthoz. Kifejtette, 

a térségen belüli tervek csak akkor valósulhatnak meg, ha együttműködés van a megye és a 

város között, nem pedig az előző években tapasztalt széthúzás zajlik.  

 

Gazdasági kérdésekben jártas az RMDSZ kolozsvári tanácsosjelöltje – interjú 
Rácz Béla-Gergellyel  
2020. szeptember 2. – maszol.ro 

Kolozsvár városi tanácsosaként tenne a közösségért Rácz Béla-Gergely egyetemi tanár, 

gazdasági szakember. Az RMDSZ jelöltje terveiről nyilatkozott. 

 

Kelemen Hunor Sepsiszentgyörgyön: a város példaképpé vált Székelyföldön 
2020. szeptember 2. – szekelyhon.ro, maszol.ro 

Sepsiszentgyörgyről, mint székelyföldi példaképről, az RMDSZ jelöltjeiről, Soós Zoltán 

támogatásáról és a magyar-román vegyes pártok jelentette veszélyről beszélt a háromszéki 

megyeszékhelyen tartott szerdai sajtótájékoztatón Kelemen Hunor. Az RMDSZ elnöke 

hozzátette, Székelyföldön mindig is verseny volt a választásokon, de meglátása szerint nyerni 

tudnak az alakulat jelöltjei ott, ahol eredményeket mutatnak fel. Kifejtette, országos szinten 

az RMDSZ-nek 286 polgármesterjelöltje és több mint 8000 önkormányzati képviselőjelöltje 

van. Számításaik szerint 220–225 önkormányzatban tudnak nyerni a magyar jelöltek. A 

szövetségi elnök hangsúlyozta, Marosvásárhely a prioritásaik között szerepel, hiszen az ottani 

eredmények, történések egész Székelyföldre hatással vannak. 

 

Kelemen Hunor: a választások után remélhetőleg építkezés következik, nem 
improvizáció  
2020. szeptember 2. – maszol.ro 

„Mindezt összevetve, sok okunk lett volna megbuktatni a kormányt ám azzal nem tudtuk 

volna szankcionálni Klaus Iohannist, mert ugyanaz a kormány maradt volna hatalmon a 

decemberi parlamenti választásokig ügyvivő kormányként” – magyarázta Kelemen Hunor. 

Hozzátette: az RMDSZ nem akart járulékos áldozata lenni a Szociáldemokrata Párt (PSD) és 

a PNL harcának, ezért a kormány elleni bizalmatlansági indítvány szavazására összehívott 

parlamenti ülés alkalmával úgy döntöttek, nem állnak egyik oldal mellé sem. Hozzátette: az 

RMDSZ-nek jelenleg egyetlen feladata, hogy a helyhatósági választásokon megőrizzék a 
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magyar közösség önkormányzati képviseletét, majd a decemberi parlamenti választáson 

biztosítsák az erdélyi magyarság parlamenti képviseletét. Kelemen Hunor szerint a decemberi 

parlamenti választások után várhatóan koalíciós kormány áll fel, hiszen Romániában 30 éve 

koalíciós kényszer van. Bízik benne, hogy politikai stabilitás következik, és megszűnnek azok 

a kilengések, amelyek jelenleg a kisebbségi kormány esetében előfordulnak, illetve 

elkezdődhet a valódi építkezés, nem pedig az improvizáció.  

 

Ismertette választási programját Tőke Ervin, az EMSZ csíkszeredai 
polgármesterjelöltje 
2020. szeptember 2. – maszol.ro, szekelyhon.ro 

Az 1848-as forradalmi ifjúsághoz hasonlóan 12 pontban foglalta össze választási programját 

Tőke Ervin, az Erdélyi Magyar Szövetség (EMSZ) csíkszeredai polgármester-jelöltje. A 

politikus kiemelten foglalkozott a közbiztonság, a gazdaságfejlesztés és az idegenforgalom 

kérdésével.  

 

Magyar főkonzulátus: nem csak ingázók léphetnek be a 30 kilométeres 
határsávba 
2020. szeptember 2. – maszol.ro 

Nemcsak a határ túloldalán munkát vállalók léphetnek be Magyarország területére a 30 

kilométeres határsávba és legtöbb 24 órára, hanem a szomszédos országok (Ukrajna 

kivételével) állampolgárai közül bárki más, sőt az ott élő magyar állampolgárok is. Vagyis, a 

határátkelőhelyeken a magyar személyigazolványt vagy útlevelet is elfogadják. 

 

Vadonatúj óvodába járhatnak a nagyenyedi magyar gyerekek 
2020. szeptember 2. – maszol.ro 

Átadta a kivitelező cég az Erdélyi Református Egyházkerületnek a Nagyenyeden épített új 

óvodát. Teljesen új épület várja legkisebbeket a Bethlen Gábor utcában: két bölcsődei és 

három óvodai csoportnak adhat majd otthont – számolt az Erdélyi Református Egyházkerület 

a honlapján. A Kárpát-medencei óvodafejlesztési program keretében, magyar állami 

támogatással épített intézmény műszaki átadása hétfőn, szeptember 1-jén történt meg.  

 

Október első hetében lesznek a Hunyad megyei Magyar Napok 
2020. szeptember 2. – Nyugati Jelen 

Idén 11. alkalommal szervezi meg az RMDSZ Hunyad Megyei Szervezete, a magyar 

civilszervezetekkel, egyházakkal és iskolákkal közösen a Hunyad megyei Magyar Napokat. A 

hagyományosan szeptember végén megrendezésre kerülő, 7-10 napos rendezvénysort 

azonban idén októberben és szűkített keretek között tartják meg – mondta el Kocsis Attila 

Levente fő szervező. 
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A bűnbak szerepét szánták az RMDSZ-nek és a magyaroknak 
2020. szeptember 2. – Nyugati Jelen 

Legtöbben értetlenül követtük hétfőn a parlamentben lezajlott, bizalmatlansági indítvánnyal 

kapcsolatos bonyodalmakat. A történtek tisztázása érdekében megkerestük az események 

egyik közvetlen résztvevőjét, Faragó Pétert, az RMDSZ Arad megyei elnökét, parlamenti 

képviselőt. 

 

Szülőföldön magyarul támogatás: aki időben leadja a kérelmet, korábbi 
jóváhagyásban bízhat 
2020. szeptember 2. – szekelyhon.ro 

Még a kérelmezési határidő vége előtt elkezdődhet a Szülőföldön magyarul programban 

leadott igénylések elbírálása. A koronavírus-járvány okozta rendkívüli helyzet, illetve a 

kérések leadási határidejének a kényszerű meghosszabbítása miatt próbálják felgyorsítani az 

elbírálást, hogy minél kevesebbet csússzon a támogatások kiutalása. 

 

Csak online követhető a szombati Székelyföldi Lovas Ünnep 
2020. szeptember 2. – szekelyhon.ro 

Egy napos lesz idén a háromnaposra tervezett Székelyföldi Lovas Ünnep, és azt is nézők 

nélkül tartják a gyergyószentmiklósi lovaspályán. Az érdeklődőket kifejezetten kérik: kerüljék 

el a helyszínt, és online kövessék az eseményeket. 

 

Káosz helyett rendet akar az RMDSZ 
2020. szeptember 2. – szekelyhon.ro 

Rendet, biztonságot és fejlődést ígért az RMDSZ a szavazóinak a párt szerda délutáni, a 

Szejkefürdőn megtartott Hargita megyei kampányindító rendezvényén. Az is elhangzott, hogy 

Gyergyószentmiklós, Csíkszereda és Székelyudvarhely össze kell fogjon ennek érdekében. 

 

Ábrám Zoltán dékánhelyettes a marosvásárhelyi egyetemegyesítést követő 
kihívásokról 
2020. szeptember 3. – Krónika 

A kormánybuktatással végződő 2011-es tanügyi törvény kimondta, hogy a Marosvásárhelyi 

Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetemen külön oktatási vonalat kell létrehozni a magyarok 

számára. Az egykori elképzelésre válaszul a MOGYE-t tavaly a George Emil Palade 

Egyetembe olvasztották be. Az Orvostudományi Kar tudományos kutatási dékánhelyettesével, 

dr. Ábrám Zoltánnal vettük számba a fejleményeket 
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https://www.nyugatijelen.com/jelenido/a_bunbak_szerepet_szantak_az_rmdsz_nek_es_a_magyaroknak.php
https://szekelyhon.ro/aktualis/szulofoldon-magyarul-tamogatas-aki-idoben-leadja-a-kerelmet-korabbi-jovahagyasban-bizhat
https://szekelyhon.ro/aktualis/szulofoldon-magyarul-tamogatas-aki-idoben-leadja-a-kerelmet-korabbi-jovahagyasban-bizhat
https://szekelyhon.ro/aktualis/csak-online-kovetheto-a-szombati-szekelyfoldi-lovas-unnep
https://szekelyhon.ro/aktualis/kaosz-helyett-rendet-akar-az-rmdsz
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Beneši dilemmák 
2020. szeptember 2. – Őry Péter – Ma7.sk, Felvidék Ma 

Évek óta megosztja a felvidéki magyarságot a Beneš-dekrétumok ügyének kezelése. Akad, aki 

megoldásokat, jogi lépéseket szeretne, vannak, akik nézete szerint már „elévült” a dolog. A 

szitáló lélektani ködben mosogatta ki lassú csendeséggel a kérdést a közgondolkodásból a 

többségi nemzetpolitika alig érzékelhető lelki nyomásgyakorlása, melynek szerves része volt a 

2007-es, a Beneš-dekrétumok „sérthetetlenségét” megerősítő Szlovák Köztársaság Nemzeti 

Tanácsának határozata. Ez akár egy üzenetként is felfogható a magyaroknak (a németek már 

elkoptak), hogy bizony ne is gondoljanak közösségi jogokra, mert hát „bűnös egy nemzet 

vagytok ti, vigyétek a keresztetek és legyetek szépen csendben”.  

 

Megnyitják a sátoraljaújhelyi határátkelőt 
2020. szeptember 2. – Ma7.sk 

A Kassa megyei rendőrfőkapitányság tájékoztatása alapján szeptember 2-án, reggeli 5 órától 

megnyitják a Sátoraljaújhelyi határátkelőt. A határzár feloldása ezen a helyen a személyi- és 

teherforgalom számára egyaránt érvényes. 

 

Határnyitási hercehurca Balassagyarmatnál 
2020. szeptember 2. – Felvidék Ma 

A Középső- és Alsó-Ipoly mentén egyedül a Parassapuszta–Ipolyság közötti határátkelőt 

használhatják a Magyarországra belépni szándékozók. Mindez azonban kevés a honti 

térségnek. Sokan követelik a Balassagyarmat–Szlovákgyarmat közötti határátkelőhely 

megnyitását is. Ezzel kapcsolatban Filip Mónika, a szlovák oktatási minisztérium államtitkára 

is kifejtette véleményét, kérve a magyar hatóságoktól az említett határ megnyitását. 

 

Szeptembertől zavartalan az ügyfélfogadás a SZAKC irodáiban 
2020. szeptember 2. – Felvidék Ma 

A Szövetség a Közös Célokért társulás irodáit többek között a Magyar Igazolvány és a 

Köldökzsinór program iránt, valamint a civil ügyekkel kapcsolatban kereshetik az érdeklődők 

személyesen is. Az irodahálózat munkatársai a koronavírus-járvány terjedését 

megakadályozó korlátozások idején is tartották az ügyfeleikkel a kapcsolatot. Ebből a célból 

az online ügyfélkapu és a telefonos szolgáltatás lehetőségeit használták ki. A korlátozások 

feloldását követően júliusban és augusztusban pedig ismét személyesen, a nyári nyitvatartási 

rend szerint fogadták az ügyfeleket. 

 

A zoboraljai közösség is megmozdult a saját jövője érdekében 
2020. szeptember 2. – Felvidék Ma 

Kövér László szeptember elsején a Nagycétényi Magyar Óvoda megnyitó ünnepségén 

újságírói kérdésekre is válaszolt a Kárpát-medencei óvodafejlesztési programmal 

kapcsolatban. Az Országgyűlés elnöke hírportálunknak elmondta: nemcsak a nagypolitikum 
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https://ma7.sk/aktualis/benesi-dilemmak
https://ma7.sk/tajaink/megnyitjak-a-satoraljaujhelyi-hataratkelot
https://felvidek.ma/2020/09/hatarnyitasi-hercehurca-balassagyarmatnal/
https://felvidek.ma/2020/09/szeptembertol-zavartalan-az-ugyfelfogadas-a-szakc-irodaiban/
https://felvidek.ma/2020/09/a-zoboraljai-kozosseg-is-megmozdult-a-sajat-jovoje-erdekeben/
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erőfeszítéseit kell méltatni, hanem azt is, hogy az itteni közösség is megmozdult a saját jövője 

érdekében, amit a házelnök nagyra értékelt. 

 

Egyenlőek vagyunk 
2020. szeptember 2. – Felvidék Ma, Körkép 

Szeptember 1-jén, a szlovák alkotmány ünnepén az Új Egység mozgalom (UEM) tagjai 

tiltakozó nagygyűlést szerveztek, hogy a felvidéki magyarság legkényesebb kérdéseire – 

Beneš-dekrétumok, kettős állampolgárság, társnemzeti státusz – felhívják a figyelmet. Tették 

ezt mindazért, hogy végre, a 21. század derekán a szlovák nemzet tagjai is megértsék azt, hogy 

ameddig bizonyos jogok nem illetik meg a Szlovákia területén élő őshonos közösségeket, 

addig nem lehet a többségi társadalom irányába a kapcsolatokat jobban elmélyíteni. 

 

Az ingázók továbbra is zökkenőmentesen léphetik át a szerb-magyar határt 
2020. szeptember 2. – Pannon RTV 

Az ingázók Magyarországon a határtól számított 30 kilométeres sávban tartózkodhatnak 

legfeljebb 24 órán keresztül. A szigorítások ellenére az ingázók továbbra is zökkenőmentesen 

léphetik át a szerb-magyar határátkelőket. A szomszédos országokból érkező állampolgárok 

továbbra is beutazhatnak Magyarországra, amennyiben nem mennek 30 kilométernél 

távolabbra, illetve 24 órán belül elhagyják az országot. 

 

 

Zenta: Közlekedésbiztonsági csomagot kaptak az elsős kisdiákok 
2020. szeptember 2. – Vajdaság MA 

A csomagokat ezúttal a tanítónőknek adták át az önkormányzat illetékesei 

Ma délelőtt kezdték meg Zentán azoknak a közlekedésbiztonsági csomagoknak a kiosztását, 

amelyeket a helyi önkormányzat a hagyományokhoz híven idén is az iskolakezdés alkalmából 

ajándékoz az általános iskolák első osztályába induló kisdiákoknak. Czegledi Rudolf, Zenta 

község polgármestere, valamint Juhász Attila, a községi tanács oktatással és művelődéssel 

megbízott tagja a közelmúltban a teljes felújításon átesett Thurzó Lajos Általános Iskolában 

kezdték meg az ajándékcsomagok átadását, amelyeket a járványügyi rendelkezések miatt 

ezúttal nem a gyermeknek, hanem a tanítónőknek nyújtottak át. 

 

Magyar óvoda nyílt Terebesfejérpatakon 
2020. szeptember 2. – Kárpátalja 

A Kárpát-medencei magyar óvodafejlesztési programnak köszönhetően a Felső-Tisza-vidék 

szórványközössége új magyar óvodával bővül. Augusztus 30-án a terebesfejérpataki (Gyilove) 

kicsiny magyar közösség életében hatalmas előrelépés történt, ugyanis száz év után újra 

magyar nyelvű oktatás folyhat a faluban az újonnan átadott magyar óvodának köszönhetően. 

Fe
lv

id
é

k
 

V
a

jd
a

sá
g

 
K

á
rp

á
ta

lj
a

 

https://felvidek.ma/2020/09/egyenloek-vagyunk/
https://pannonrtv.com/rovatok/tarsadalom/az-ingazok-tovabbra-zokkenomentesen-lephetik-szerb-magyar-hatart
https://www.vajma.info/cikk/vajdasag/25577/Zenta-Kozlekedesbiztonsagi-csomagot-kaptak-az-elsos-kisdiakok.html
https://karpataljalap.net/2020/09/02/magyar-ovoda-nyilt-terebesfejerpatakon
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A helyiek zöme már alig beszél magyarul, azonban ragaszkodnak magyar gyökereikhez. Ebből 

a ragaszkodásból született meg a magyar óvoda igénye a településen, melyben Orosz Ildikó és 

a Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetség (KMPSZ) segítségével az óvodafejlesztési program 

keretében végre lehet saját magyar nyelvű óvodája eme kicsiny közösségnek fent, a Tisza bal 

partján, Európa közepénél. 

 

Kárpátaljai hazajárók a kisugolykai karszthídnál 
2020. szeptember 2. – Kárpátalja 

A Técsői járásban található természeti látványosság sok jelentkezőt vonzott. A Kárpátaljai 

Hazajáró Honismereti és Turista Egyletet, rövidebb nevén a Kárpátaljai Hazajáró Egyletet 

2019-ben alapította Bíró András és Varju Zoltán honismereti és túravezető, hogy 

népszerűsítsék Kárpátalja és a Kárpát-medence területén található természeti kincseket. Nem 

titkolt céljuk továbbá, hogy kialakítsák a fiatalokban a természet és a haza iránti szeretetet, 

valamint összekössék a kárpátaljai természetjárókat a Kárpát-medence hasonló 

gondolkodású honfitársaival. 

 

Felújítás a kapornaki tájházban 
2020. szeptember 2. – Népújság 

Legkésőbb október 30-ig be kell fejezni a javítási munkálatokat a Lendva Község 

tulajdonában lévő három épületen: Völgyifaluban az 1. Számú Lendvai KÁI egykori épületén, 

Göntérházán a faluotthonon, valamint Petesházán a siralomházon. A szanálásokat a község 

finanszírozza állami támogatással. Különböző okok miatt több községi tulajdonban lévő 

épület rossz állapotban van és mielőbbi javításra szorul. A legtöbb ilyen a környező falvakban 

van, néhányban rendezvények megtartása sem ajánlott már, a beavatkozásokat azonban több 

esetben akadályozta a nem rendezett tulajdonjog is. 

 

Felújítás a kapornaki tájházban 
2020. szeptember 2. – Népújság 

A nyár folyamán elkezdődött a kapornaki tájház tatarozása, amelyet a Hodos Községi Magyar 

Nemzeti Önkormányzati Közösség valósít meg a szlovén Gazdaságfejlesztési Minisztérium 

támogatásából. A keretösszeg 90 ezer euró, a munkálatok befejezésének határideje október 1-

je. A tájház felújítási munkálatait a műemlékvédelmi hivatal is figyelemmel kíséri annak 

érdekében, hogy az épület megőrizze eredetiségét, fontos külső és belső építészeti jegyeit. 

Roman Silvija, a magyar önkormányzat elnöke elmondta, hogy az eredeti tervek szerint a 

rendelkezésre álló keretből a pajták kivételével szinte a teljes épületkomplexumot szerették 

volna felújítani határidőre, ám a munkálatok előrehaladtával további költségek merültek fel. 
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https://karpataljalap.net/2020/09/02/karpataljai-hazajarok-kisugolykai-karszthidnal
https://nepujsag.net/muravidek/9385-fel%C3%BAj%C3%ADtj%C3%A1k-a-k%C3%B6zs%C3%A9gi-%C3%A9p%C3%BCleteket.html
https://nepujsag.net/muravidek/9376-fel%C3%BAj%C3%ADt%C3%A1s-a-kapornaki-t%C3%A1jh%C3%A1zban.html
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Elektronikus sajtó 

 

Határok nélkül 

2020. szeptember 2. – Kossuth Rádió 

 

Másfél hónappal ezelőtt (július 18-án) indult újra az aláírásgyűjtés a Székely Nemzeti Tanács 

uniós polgári kezdeményezésének támogatására, és november 7-ig tart. Kizárólag online 

formában történhet a nemzeti régiókról szóló kezdeményezés ismertetése, népszerűsítése, a 

mozgósítás és az aláírások gyűjtése is. Az eddigi tapasztalatokról és a hátralévő 2 hónap 

feladatairól Izsák Balázs, a Székely Nemzeti Tanács elnöke, a polgári kezdeményezés 

Bizottságának elnöke nyilatkozott munkatársunknak. Izsák Balázst, a Székely Nemzeti 

Tanács elnökét hallottuk. A nemzeti régiókért indított polgári kezdeményezést aláírhatják 

önök is a nemzetiregiok.eu honlapra kattintva, vagy az irdala.hu oldalon. 

 

Nemcsak a határ túloldalán munkát vállalók léphetnek be Magyarország területére a 30 

kilométeres határsávba 24 órára, hanem – az ukrán állampolgárokon kívül bárki más is. 

Vagyis, a határátkelőhelyeken a magyar személyigazolványt vagy útlevelet is elfogadják – 

tudta meg Magyarország Kolozsvári Főkonzulátusán  munkatársunk, Pataky Lehel Zsolt. 

 

Szlovákiában szeptember elseje az Alkotmány Napja, államünnep, így a tanévkezdés 

időpontja szeptember másodika. Négy iskolát leszámítva az ország valamennyi iskolájában 

megkezdődött a tanév szigorú biztonsági előírások közepette. Lázmérés, kézfertőtlenítés és 

kötelező maszkviselés – ez a három legfontosabb előírás valamennyi oktatási intézményben.  

 

Bár még mindig sok a bizonytalansági tényező, a fő szervező Várbástya Egyesület szeptember 

25-én és 26-án szeretné megtartani a Temesvári Magyar Napokat. Szűkösebb lesz a 

költségvetés, a nagy koncertek elmaradnak és a fellépők köre is szűkült, de az együttlét a 

koronavírus-járvány miatti megszorítások ellenére is emlékezetes lehet. 

 

Szeptember 1-én ünnepelték Szabadka Város napját. Arra emlékeztek, hogy Mária-Terézia 

1779-ben ezen a napon adományozott Szabad királyi város címet Európa legnagyobb 

falujának. A járványhelyzet miatt először lemondták az ünnepséget, de miután lelassult a kór 

terjedése, a városi közgyűlés díszülését mégis megtartották, hogy átadhassák az 

elismeréseket.  

 

https://mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth/?date=2020-09-02_18-02-00&enddate=2020-09-02_18-40-00&ch=mr1
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Az elmúlt hétvégén rendezte meg a kisoroszi Torontál Magyar Oktatási, Művelődési és 

Ifjúsági Központ a népművészeti tábort. Az idei  volt a 20. tábor, ám mivel a járvány miatt 

kevesen vettek rész, így majd jövőre ünneplik a 20. évfordulót.   

 

Mint cseppben a tenger, úgy tükrözik a Bánság történelmét azok az emberi sorsok, amelyeket 

Graur János temesvári újságíró villant fel Sorsok könyve 2 című kötetében, amely 28 portrét 

tartalmaz és - négy évvel az első portrégyűjtemény után – a napokban jelent meg. 

 

 

 


