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Nyomtatott és online sajtó 
 

 

Potápi: hatvannégy kárpátaljai iskola fejlesztését támogatja a magyar kormány 
2020. szeptember 4. – MTI, Demokrata, karpatalja.ma, Vajdaság Ma, hirado.hu 

Hatvannégy kárpátaljai magyar iskola felújítását, fejlesztését támogatja a magyar kormány – 

mondta a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára péntek reggel az M1 

aktuális csatornán. Potápi Árpád János elmondta, négy ütemben zajlik a fejlesztés 2017-től, 

és az első ütemben elvégzett munkák, amelyek elsősorban középiskolákat érintenek, most 

fejeződnek be. Két intézményt már átadtak, és hamarosan még kettőben befejeződnek a 

munkák. A programra több mint 12 milliárd forintot fordít a kormány - tette hozzá. Szólt 

arról is, hogy több mint húszezer diák tanul magyar iskolában Kárpátalján. A magyarajkú 

gyermekek száma ennél magasabb - fűzte hozzá. 

 

December 6-ára tűzi ki a parlamenti választásokat a román kormány 
2020. szeptember 3. – MTI, Krónika, transindex.ro, maszol.ro 

December 6-án fogják tartani a parlamenti választásokat, az erről szóló határozatot 

csütörtöki ülésén fogadja el a bukaresti kormány – jelentette be az ülés elején Ludovic Orban 

kormányfő. A miniszterelnök rámutatott: a 2016-ban megválasztott parlamentnek december 

21-én lejár a mandátuma, a kormánynak pedig „kötelessége” a voksolás előtt legalább 90 

nappal közzétenni a választás időpontját. A parlament baloldali többsége júliusban elfogadott 

egy törvénytervezetet, miszerint idén nem a kormány, hanem a parlament hivatott dönteni a 

választások időpontjáról, ez ellen azonban alkotmányossági óvást emelt Klaus Iohannis 

államfő, amit még nem bírált el az alkotmánybíróság. Egyelőre tehát a régi választási törvény 

van érvényben: erre hivatkozva akarja a jobbközép kormány kiírni a választásokat. 

 

Székely Nemzeti Tanács: egyre többen támogatják a nemzeti régiók védelmét 
2020. szeptember 4. – MTI, Mandiner, Demokrata, Erdély Ma, Ma7 

Egyre többen támogatják a nemzeti régiók védelmében indított európai polgári 

kezdeményezést, és ősszel a támogatók száma tovább bővülhet - mondta a Székely Nemzeti 

Tanács külügyi megbízottja péntek reggel az M1 aktuális csatornán. Dabis Attila elmondta, az 

aláírásgyűjtéssel azt szeretnék elérni, hogy az Európai Unió kohéziós politikája kezelje 

kiemelt figyelemmel a nemzeti régiókat. Jelenleg ugyanis ezekben a régiókban van a 

legnagyobb veszélynek kitéve a nyelvi és kulturális sokszínűség - fűzte hozzá, azzal együtt: a 

cél, hogy uniós jogszabály szülessen. 
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https://demokrata.hu/magyarorszag/hatvannegy-karpataljai-iskola-fejleszteset-tamogatja-a-kormany-286441/
https://demokrata.hu/magyarorszag/hatvannegy-karpataljai-iskola-fejleszteset-tamogatja-a-kormany-286441/
https://kronikaonline.ro/belfold/december-6-ara-tuzi-ki-a-parlamenti-valasztasokat-a-kormany
https://mandiner.hu/cikk/20200904_szekely_nemzeti_tanacs_egyre_tobben_tamogatjak_a_nemzeti_regiok_vedelmet
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Térségi összefogást szorgalmaztak az RMDSZ Hargita megyei kampányindítóján  
2020. szeptember 3. – maszol.ro 

Közösen kell közösséget építeni, történelmi esély van rá, hogy minden korábbinál erősebb és 

sikeresebb összefogás jöjjön létre Hargita megye települései között – ez volt az egyik fő 

üzenete az RMDSZ Hargita megyei kampánynyitó rendezvényének, amelyet szerda délután 

tartottak a Székelyudvarhelyhez közeli Szejkefürdőn. A három Hargita megyei vezető város 

polgármesterjelöltjei után felszólalt több Hargita megyei kisváros és község 

polgármesterjelöltje, a felszólalások sorát pedig Kelemen Hunor zárta. Megjegyezte, hogy 

Székelyföldön verseny van, a versenyért nem panaszkodnak, eddig is bírták, most is bírják, és 

meg is fogják nyerni, bár a versenynek van néhány furcsa és érthetetlen eleme. Meglátása 

szerint nem elfogadható, hogy magyar emberek román pártok listáján induljanak.  „Bűnnek 

tartom, egy olyan tévedésnek, amelynek nem szabad nagy teret engedni. A felvidéki magyar 

emberek sorsára akarnak juttatni minket? Ez lenne az üzenetük? És nem elég nekik 

Székelyudvarhely, ezt kiterjesztik Hargita megyére is”. 

 

Helyhatósági választások: a közösségért és változásért akarnak tenni az RMDSZ 

női jelöltjei  
2020. szeptember 3. – maszol.ro 

Kiemelt jelöltjeit mutatta be az RMDSZ Nőszervezete csütörtökön, Kolozsváron. „Nők a 

közösségért, nők a változásért” – summázott Bíró Rozália nőszervezeti elnök, aki szerint a 

sajtótájékoztatón jelen lévő jelöltek mindegyike széleskörű tapasztalatot és mély szaktudást 

tud maga mögött.  A szövetség nőszervezetének elnöke rámutatott: a jelenlegi gazdasági-

társadalmi-szociális helyzet világszerte megköveteli azt, hogy több nő kerüljön 

döntéshelyzetbe. Bíró Rozália úgy értékelt, kiemelt szükség van a nők szerepvállalására olyan 

körülmények között, hogy a koronavírus-járvány miatt egyre nagyobb szükség van az 

egészségügyi szolgáltatások emberközpontúságára, hogy segíteni kell a nehéz helyzetbe került 

vállalkozókon, családokon, valamint hogy egyre több a feladat szociális téren is.   

 

Érettségi: a magyar diákok valamivel több mint 30 százaléka ment át az őszi 

szesszióban 
2020. szeptember 3. – transindex.ro, maszol.ro 

Az Oktatási és Kutatási Minisztérium közzétette az őszi érettségi vizsga óvások előtti 

eredményeit. 2077 idén és korábbi években végzett magyar diák iratkozott az érettségi vizsga 

őszi szessziójára, ebből 1777-en jelentek meg a megmérettetésen: 1490 reál és 287 humán 

szakon végzett tanuló. 6 diákot csalás vagy csalási kísérlet miatt kizártak a vizsgáról. Összesen 

542 magyar diáknak sikerült az érettségije az őszi szesszióban, ami 30,5 százalékos átmenési 
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https://www.maszol.ro/index.php/belfold/131537-tersegi-osszefogast-szorgalmaztak-az-rmdsz-hargita-megyei-kampanyinditojan
https://www.maszol.ro/index.php/belfold/131557-helyhatosagi-valasztasok-a-kozossegert-es-valtozasert-akarnak-tenni-az-rmdsz-n-i-jeloltjei
https://www.maszol.ro/index.php/belfold/131557-helyhatosagi-valasztasok-a-kozossegert-es-valtozasert-akarnak-tenni-az-rmdsz-n-i-jeloltjei
https://itthon.transindex.ro/?hir=61193
https://itthon.transindex.ro/?hir=61193
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arányt jelent, az országos átlag pedig mindössze 1%-kal jobb ennél. 157 vizsgázó, azaz 22,46 

százalék nem érte el a 6-os átlagot. 

 

Magyar–magyar egymásnakfeszülés előzte meg a köröstárkányi óvoda 

megnyitását  
2020. szeptember 3. – maszol.ro 

A Bihar megyei Köröstárkányon kedden írták alá a polgármesteri hivatal és a református 

egyház képviselői az új, a magyar kormány Kárpát-medencei Óvodafejlesztési Programjának 

keretében épült óvoda használatba vételi szerződését, ám ezt megelőzően az ügy sok indulatot 

váltott ki. Egyesek szerint a szociáldemokrata színekben megválasztott polgármester egymás 

ellen fordítja a magyarokat. Most épp az óvoda kapcsán kaptak lángra az indulatok, ugyanis 

az EMNP tanácsosa tartózkodott az óvoda önkormányzati kezelésbe vételéről szóló 

szavazáskor.  

 

Cseke Attila: Finanszírozzuk a nyelvtanulást! 
2020. szeptember 3. – Bihari Napló 

„Nagyvárad, Európa szerves részeként, meg kell tudja állni a helyét minden téren. Ennek 

elengedhetetlen feltétele az idegen nyelven történő kommunikáció. Ahhoz, hogy nyissunk és 

kapcsolatokat tartsunk fenn, jó volna, ha minden váradi lakos meg tudná értetni magát 

legalább egy idegen nyelven. A közmondás is azt mondja: ahány nyelven beszélsz, annyi 

ember vagy” – mondta Cseke Attila, az RMDSZ váradi polgármesterjelöltje következő 

projektjének bemutatásakor, melynek célja a nyelvtanulás elősegítése városunkban. 

 

Magyar nyelvű informatikai képzést indít a George Emil Palade-egyetem 
2020. szeptember 3. – szekelyhon.ro 

Először indít fennállása során magyar nyelvű informatikai képzést a Marosvásárhelyi George 

Emil Palade Orvosi, Gyógyszerészeti, Tudomány és Technológiai Egyetem. Az őszi felvételi 

vizsgára szeptember 7-ig lehet jelentkezni. „Romániában a magyar nyelvű képzést végzett 

informatikusok részaránya nem éri el a magyarság részarányát. Úgy gondoljuk, hogy 

hiánypótló szakoktatás indul az egyetemen” – mondta Szilágyi Sándor Miklós egyetemi tanár. 

Az induló szak felelőse és a képzési rendszer egyik mentora szerint még a mostani gazdasági 

körülmények között is több tízezer informatikust tudnának a cégek alkalmazni. 

 

A fiatalokat is bevonná a döntéshozatali folyamatokba Korodi  
2020. szeptember 3. – szekelyhon.ro 

Az RMDSZ csíkszeredai polgármesterjelöltje a következő generációk problémáit is előtérbe 

helyezné. Korodi Attila szerint a fiatalokat be kell vonni az önkormányzati döntésekbe. 

Csíkszereda RMDSZ-es polgármesterjelöltje a fiatalokat érintő ügyekben kiemelte az 

inkubátorház mihamarabbi létrehozását. Mint mondta, fontos, hogy a például a parkolás vagy 
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https://www.maszol.ro/index.php/tarsadalom/131550-magyar-magyar-egymasnakfeszules-el-zte-meg-a-korostarkanyi-ovoda-megnyitasat
https://www.maszol.ro/index.php/tarsadalom/131550-magyar-magyar-egymasnakfeszules-el-zte-meg-a-korostarkanyi-ovoda-megnyitasat
https://www.erdon.ro/kozelet/helyi-kozelet/cseke-attila-finanszirozzuk-a-nyelvtanulast-3156038/
https://szekelyhon.ro/aktualis/magyar-nyelvu-informatikai-kepzest-indit-a-george-emil-palade-egyetem
https://szekelyhon.ro/aktualis/a-fiatalokat-is-bevonna-a-donteshozatali-folyamatokba-korodi
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önkormányzati és egyéb szolgáltatások akár mobiltelefonon keresztül is egy gombnyomással 

elérhetőbbek legyenek, előrevetítve a digitalizáció jelentette előnyöket. 

 

Szemléletváltással, új lendülettel terelné jó irányba Gyergyószentmiklóst 

Csergő Tibor polgármesterjelölt  
2020. szeptember 3. – szekelyhon.ro 

Szemléletváltást valósítana meg polgármesterré választása esetén Gyergyószentmiklóson a 

szeptember 27-i önkormányzati választásokon az RMDSZ-t képviselő Csergő Tibor. A 

Tarisznyás Márton Múzeum jelenlegi igazgatója második alkalommal méretteti meg magát, 

2008-ban néhány száz szavazattal maradt le a két magyar párt jelöltjeitől.  

 

Számos partiumi cég dolgozik be magyarországi építőtelepekre 
2020. szeptember 4. – Krónika 

Ismét virágzik az erdélyi szakmunkások magyarországi munkavállalása az építőiparban, a 

partiumi megyékből egyre több cégvezető szállítja munkáscsapatát a határ túloldalán lévő 

munkatelepekre. Az erdélyiek magyarországi munkavállalása a rendszerváltás utáni években 

élte aranykorát, majd hosszabb szünet következett, amikor a román állampolgárok számára a 

nyugat-európai országok is megnyitották a munkaerőpiacukat. Ez a trend mára sem csengett 

le, de ezzel párhuzamosan ismét egyre több erdélyi dolgozik Magyarországon, főleg az 

építőiparban, ahol az utóbbi öt-tíz évben látványosan megugrottak a bérek. Egy szilágysági 

cégvezető tapasztalatai alapján kiderül, az együttműködéssel az anyaországi nagyvállalatok és 

az erdélyi munkavállalók egyaránt elégedettek. 

 

Magyarországi út: vonattal igen, busszal kevésbé 
2020. szeptember 4. – Krónika 

Miután a koronavírus-világjárvány következtében a magyarországi hatóságok által bevezetett 

korlátozások nyomán a Wizz Air légitársaság felfüggesztette Marosvásárhely és Budapest 

közötti járatait, arra voltunk kíváncsiak, hogy aki nem tud vagy nem akar autóval utazni 

Magyarországra, annak milyen lehetőségei vannak célba érni. 

 

Édes RMDSZ-es bosszú, zavaros jövőkép 
2020. szeptember 4. – Balogh Levente – Krónika 

A Krónika vezércikke szerint „a legfőbb kérdés az, tényleg napirendre kerülhet-e az, hogy az 

RMDSZ a decemberi parlamenti választások után koalícióra lépjen az utóbbi években a 

magyarellenesség zászlóvivőjéül szegődött liberálisokkal és a jobboldali-liberális USR–PLUS 

tandemmel. Kelemen Hunor szövetségi elnök nem zárta ki egyértelműen ennek a lehetőségét, 

ugyanakkor ehhez több feltételnek is teljesülnie kell” 

 

 
 

E
rd

é
ly

 

https://www.maszol.ro/index.php/belfold/131441-szemleletvaltassal-uj-lendulettel-terelne-jo-iranyba-gyergyoszentmiklost-cserg-tibor-polgarmesterjelolt
https://www.maszol.ro/index.php/belfold/131441-szemleletvaltassal-uj-lendulettel-terelne-jo-iranyba-gyergyoszentmiklost-cserg-tibor-polgarmesterjelolt
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Id. Lomnici szerint "csalás", hogy az állampolgárságuktól megfosztott 

felvidékiek ügyében szlovák bíró is döntött Strasbourgban 
2020. szeptember 3. – Ma7.sk 

Id. Lomnici Zoltán szerint csalás történt annak idején az Emberi Jogok Európai Bíróságán, 

mert az állampolgárságuktól megfosztott felvidéki magyarok ügyében egy politikailag elfogult 

szlovák bíró is részt vehetett. Mindez a magyar Legfelsőbb Bíróság volt elnöke számára 

nemrég vált világossá, ezért levélben panasszal fordult az Európa Tanács főtitkárához. Az 

Emberi Jogok Európai Bírósága még 2013-ban tárgyalta a szlovák állampolgárságuktól 

megfosztott felvidéki magyarok ügyét, amely Id. Lomnici Zoltán kezdeményezésére került a 

strasbourgi székhelyű intézmény elé. Az Emberi Jogok Európai Bírósága akkor lesöpörte az 

asztalról a keresetet, amelyet – mint azt Lomnici Zoltán mondja – már akkor is 

igazságtalannak tartott, most azonban világossá vált számára, hogy ez többek között azért is 

történhetett meg, mert egy politikailag nyilvánvalóan elfogult szlovák bíró, Ján Šikuta, a 

szlovák Legfelsőbb Bíróság jelenlegi elnöke is részt vett a döntésben. Šikuta egyébként 2020. 

május 20-a óta tölti be ezt a pozíciót. 

 

Így reagáltak a magyar pártok a Kuciak-gyilkosságban hozott ítéletre 
2020. szeptember 3. – Ma7.sk, bumm.sk 

Minden felvidéki magyar párt rövid állásfoglalást adott ki a Speciális Büntetőbíróság mai 

sokkoló döntésére reagálva, amellyel felmentette a vádak alól Marián Kočnert és Alena 

Zsuzsovát. Ne csak a bírói függetlenség, az igazságosságba vetett hit is érvényesüljön! 

Megdöbbentő csapás az emberek igazságérzetére! Ma a Specializált Büntetőbíróság a Ján 

Kuciak és Martina Kušnírová meggyilkolásának ügyében az elkövetőket ugyan elítélte, de a 

vád által a gyilkosság megbízóiként megnevezett gyanúsítottakat felmentette. Bár a bírósági 

döntés Marián Kočner és Alena Zsuzsová vonatkozásában nem a bűncselekmény 

elkövetésének hiányát állapította meg, hanem „csak" a bűncselekmény bizonyítottságának 

hiányát, a döntés így is sokkolóan hat a társadalomra, olvasható a Magyar Közöség Pártjának 

sajtónyilatkozatában. 

 

Szombattól újabb átkelőket nyitnak meg a szlovák-magyar határon 
2020. szeptember 3. – Ma7.sk, bumm.sk, Körkép 

Az Országos Rendőrfőkapitányság Kommunikációs Szolgálatának csütörtök esti tájékoztatása 

szerint újabb átkelőhelyeket nyitnak meg a szlovén, az osztrák és a szlovák határszakaszon. A 

magyar hatóságok tájékoztatása szerint a szlovák-magyar határon az alábbi nyolc átkelőhely 

nyílik meg. Kedden érvénybe lépett határzár feltételeinek enyhítése érdekében a felvidéki 

magyar pártok elnökei (Forró Krisztián, Sólymos László és Mózes Szabolcs) közösen levelet 

küldtek Szijjártó Péter külügyi és külgazdasági miniszternek a jelenlegi probléma mielőbbi 

megoldására érdekében. 
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https://ma7.sk/aktualis/id-lomnici-szerint-csalas-hogy-az-allampolgarsaguktol-megfosztott-felvidekiek-ugyeben
https://ma7.sk/aktualis/id-lomnici-szerint-csalas-hogy-az-allampolgarsaguktol-megfosztott-felvidekiek-ugyeben
https://ma7.sk/aktualis/igy-reagaltak-a-magyar-partok-a-kuciak-gyilkossagban-hozott-iteletre
https://ma7.sk/aktualis/szombattol-ujabb-atkeloket-nyitnak-meg-a-szlovak-magyar-hataron-mutatjuk-melyek-ezek


 

 

 

Napi Nemzetpolitikai Sajtószemle – 2020. szeptember 4. 

. 

. 
6 

 

Iskolaszentelés Temerinben 
2020. szeptember 3. – Vajdaság Ma, Magyar Szó 

Valamivel több, mint ötven éve épült fel Temerinben Kókai Imre helyi származású spanyol 

harcos nevét viselő új általános iskola. A több mint fél évszázad alatt az épület a folyamatos 

gondviselés és javítgatás ellenére is leromlott, szükség mutatkozott egy alapos felújításra, ami 

több mint egy évig tartott és 150 millió dinárba került. A teljesen felújított iskolaépületet 

szeptember elsején lakta be a tanintézet mintegy négyszáz tanulója (a többiek a Telep 

városrész iskolájába járnak). 

 

Milyen lesz a zentai városnapi ünnepségsorozat? 
2020. szeptember 3. – Vajdaság Ma, Panon RTV 

A megszokottnál szerényebb keretek között és a járványügyi előírások szigorú betartása 

mellett tartják meg idén a zentai városnapi ünnepségsorozat programjait. Ezúttal is az 1697-

es zentai csata emléke előtti tisztelgés jegyében szervezik meg az eseményt. A zentai 

városnapi rendezvénysorozat idén az emlékezés és a visszafogott ünneplés jegyében zajlik 

majd. A programok szeptember 10-én, csütörtökön 17 órakor a Szent Mihály Arkangyal 

templomban megtartandó Parasztosz gyászmisével kezdődnek, majd 18 órakor a Városi 

Múzeumban megnyílik a Háborúk közötti történetek Zentáról (1918–1941) című kiállítás. 

 

Rákóczi-emléknap 
2020. szeptember 3. – Magyar Szó 

Kétszeri halasztás után, szeptember 5-én, szombaton végre megtartják Csókán a Rákóczi-

emléknapot. A II. Rákóczi Ferenc Magyar Művelődési Egyesület, a Csókai Művelődési és 

Oktatási Központ, valamint a Rákóczi Szövetség Csókai Ifjúsági Szervezete szombatra 

hirdette meg a Rákóczi-emléknapot, amelynek keretében 16 órakor a Szentháromság római 

katolikus templom kertjében megkoszorúzzák II. Rákóczi Ferenc nagyságos fejedelem egész 

alakos szobrát. Beszédet mond Homolya Ákos, a Rákóczi Szövetség Zentai Ifjúsági 

Szervezetének elnöke, tárogatón játszik Baráth László zentai zenetanár, és felcsendül a 

Rákóczi-induló is a csókai Rákóczi férfikórus és az óbecsei Botra férfikar közös előadásában. 

  
Szeptember 30-ig lehet jelentkezni a kárpátaljai magyarság digitális 

felzárkóztatását segítő programra 
2020. szeptember 3. – karpat.in.ua 

A Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkársága a kárpátaljai szociális programcsomag 

részeként idén második alakalommal hirdeti meg a Kárpátalja magyarlakta településein élők 
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https://www.vajma.info/cikk/vajdasag/25582/Iskolaszenteles-Temerinben.html
https://pannonrtv.com/rovatok/onkormanyzatok/milyen-lesz-zentai-varosnapi-unnepsegsorozat
https://www.magyarszo.rs/hu/4394/vajdasag_zenta/225710/R%C3%A1k%C3%B3czi-eml%C3%A9knap.htm
http://economic.karpat.in.ua/?p=6671&lang=hu
http://economic.karpat.in.ua/?p=6671&lang=hu
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digitális felzárkóztatását elősegítő programját. A program keretösszege 15 millió Ft, 

lebonyolítója a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség Jótékonysági Alapítványa. A program 

célja a helyi magyarok digitális felzárkóztatása. 

 

Átadták a felújított 10. Sz. Dayka Gábor Középiskolát Ungváron 
2020. szeptember 3. – karpat.in.ua, karpatalja.ma 

Átadták a felújított 10. Sz. Dayka Gábor Középiskolát szeptember 3-án, Ungváron. Az oktatási 

intézmény az egyetlen magyar tannyelvű középiskola a városban, mely 551 tanulóval indította 

az új tanévet.  A Kárpátaljai Bázisiskolák felújítása program keretében, a Kárpátaljai Magyar 

Főiskoláért Alapítvány közreműködésével, 2018 júniusában kezdődött el az intézmény 

korszerűsítése. A munkálatok során megújult a tetőszerkezet, az egyik épületszárny belseje és 

az iskola elektromos hálózata. 

 

Bejegyezte a helyhatósági választások résztvevőjeként a „KMKSZ”–Ukrajnai 

Magyar Pártot a CVK 
2020. szeptember 3. – karpat.in.ua, Kárpátalja 

Hivatalosan bejegyezte a 2020. október 25-i helyi önkormányzati választások résztvevőjeként 

a „KMKSZ”–Ukrajnai Magyar Pártot a Központi Választási Bizottság (CVK). A CVK a 

„KMKSZ”–Ukrajnai Magyar Pártot a 36. helyen regisztrálta a választásokon induló pártok 

jegyzékében. Az önkormányzati választásokon való részvételről a párt múlt keddi beregszászi 

kongresszusának küldöttei döntöttek. 

 

Szórványkonferencia vendégelőadókkal 
2020. szeptember 3. – Képes Újság 

A Horvátországi Magyarok Demokratikus Közössége (HMDK) negyedik éve szervez 

többnapos szórványkonferenciát Omišban, amelyen a HMDK kisközösségekben működő 

szervezeteinek képviselői, valamint az ernyőszervezet munkatársai vesznek részt. Az idei 

konferenciának vendégelőadói is voltak: Vladimir Bilek, a horvátországi csehek és szlovákok 

parlamenti képviselője, a horvát szábor kisebbségi frakciójának elnöke és Ana-Maria Štruml-

Tuček, a Cseh Szövetség elnöke. 

 

A Horvátországi Magyar Pedagógusok Fóruma idén is támogatja a tanévkezdést 

2020. szeptember 3. – Képes Újság 

A Horvátországi Magyar Pedagógusok Fóruma (HMPF) idén is taneszközökkel támogatja a 

magyar iskolákba iratkozó diákokat és szüleiket. Az eszközcsomagokat kedden adták át a 

kopácsi tangazdaságág és ifjúsági központ udvarán. 
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http://www.karpatalja.ma/karpatalja/oktatas/atadtak-a-felujitott-10-sz-dayka-gabor-kozepiskolat-ungvaron/
https://karpataljalap.net/2020/09/03/bejegyezte-helyhatosagi-valasztasok-resztvevojekent-kmksz-ukrajnai-magyar-partot-cvk
https://karpataljalap.net/2020/09/03/bejegyezte-helyhatosagi-valasztasok-resztvevojekent-kmksz-ukrajnai-magyar-partot-cvk
https://kepesujsag.com/szorvanykonferencia-vendegeloadokkal/
https://kepesujsag.com/a-horvatorszagi-magyar-pedagogusok-foruma-iden-is-tamogatja-a-tanevkezdest/
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Cserkésztábor Daruváron 
2020. szeptember 3. – Képes Újság 

A Horvátországi Magyarok Zrínyi Miklós Cserkészcsapata szervezésében augusztus 14. és 18. 

között került sor a horvátországi magyar cserkészek második nagytáborára a Daruvár feletti 

Péter-hegyen (Petrov vrh). A cserkészcsapat tagjai mellett nagypiszanicai és dežanovaci 

gyerekek is részt vettek a táborban. 

 

Elektronikus sajtó 

 

Határok nélkül 

2020. szeptember 3. – Kossuth Rádió  

 

A kormány nem változtatott a kisebbségi kormánybiztosi poszton. Továbbra is Bukovszky 

László foglalkozik a lakosság majdnem 20 százalékát kitevő - nem szlovák közösségek 

jogállásával, nyelvhasználatával kapcsolatos kérdésekkel. Bukovszky Lászlót 2016-ban az 

akkor kormányra kerülő Most-Híd szlovák-magyar vegyes párt jelölte a posztra pártonkívüli 

szakértőként. A kormánybiztos legfontosabb munkájának az átfogó kisebbségvédelmi törvény 

kidolgozását tartja.  

  

Ünnepélyesen, de a járványügyi szabályokat betartva, a Székelyudvarhely melletti 

Szejkefürdőn tartotta Hargita megyei kampánynyitó rendezvényét az RMDSZ szerdán 

délután. Biztonság, versenyképesség és családbarát - ezek voltak a főbb kulcsszavak, amelyek 

az idei önkormányzati választásokat megelőző RMDSZ-kampányt jellemezték.  

  

A fiatalok megszólítása az önkormányzati választáson az egyik legnagyobb kihívás a romániai 

helyhatósági választáson a magyar jelöltek előtt. Oláh-Gál Elvira a Csíkszeredában induló 

magyar jelölteknek tette fel kérdéseit.  A szeptember 27-i romániai helyhatósági választáson, 

Csíkszereda polgármesteri székéért az RMDSZ jelöltjeként indul Kórodi Attila, az Erdélyi 

Magyar Szövetség jelöltje, Tőke Ervin.  

  

Majd egy hete megkezdődött a szeptember 27-i romániai helyhatósági választások 

kampányidőszaka. Már korábban megjelentek a különböző választási felhívások, szlogenek, 

különféle bejegyzések a szociális hálón. Ezek nagyon sok mindent elárulnak a 

https://kepesujsag.com/cserkesztabor-daruvaron/
https://mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth/?date=2020-09-03_18-02-00&enddate=2020-09-03_18-40-00&ch=mr1
https://mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth/?date=2020-09-03_18-02-00&enddate=2020-09-03_18-40-00&ch=mr1
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megfogalmazójukról, a pártról, a jelöltről. Ezek tartalmát és formáját egyaránt vizsgálta 

Magyari Sára nyelvész, antropológus.  

  

Hétfőn adták át Budapesten a Magyar Művészeti Akadémia tagozati díjait. Elismerésben 

részesült Tari István költő, prózaíró is, aki az Illyés Gyula-díjat kapta meg a délvidéki 

magyarság megmaradása érdekében végzett munkájáért. A méltatásban elhangzott, hogy Tari 

István egész életművét a történelmi távlatban való gondolkodás, a felelősségérzet, a délvidéki 

magyarság megmaradásáért való jogos aggodalom és tenni akarás jellemzi. Hogyan látja most 

a délvidéki magyarok helyzetét? – erről is kérdezte a díjazottat Németh Ernő. 

 

Hamarosan újra indulhatnak a próbákkal a nagybecskereki Madách Amatőr Színházban. 

Először a márciusra tervezett bemutatót szeretnék már maguk mögött tudni, de egy operettel 

is készülnének. Mesélte Jenovai Lajos, a társulat vezetője. 


