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Nyomtatott és online sajtó 
 

 

Jótékonysági futás a nemzeti összetartozás és a véradás fontossága jegyében 
2020. szeptember 8. – MTI, Magyar Hírlap, Demokrata 

A nemzeti összetartozás és a véradás fontosságára hívják fel a figyelmet az "Egy vérből 

vagyunk" jótékonysági futóprogram résztvevői, valamint a vajdasági Muzslyán működő 

Emmausz fiúkollégiumnak gyűjtenek sporteszközöket. Gui Angéla főszervező a vasárnap 

elindított esemény keddi budapesti sajtótájékoztatón elmondta: eredetileg májusban startolt 

volna a rendezvény és Muzslyáig futottak volna a résztvevők, most azonban a koronavírus 

okozta járványhelyzet miatt a röszkei határnál megállnak. Müller Cecília országos 

tisztifőorvos, aki véradással csatlakozott a programhoz, üdvözölve a kezdeményezést azt 

mondta, a legnagyobb köszönet a véradóknak jár, a futás pedig a testi-lelki jóllétünknek tesz 

jó. A véradásnak egyéb hozadéka is van - tette hozzá -, hiszen a véradó vérét számos 

betegségre letesztelik. 

 

Ukrán külügyminiszter: Kijev kész lehetőségként és nem problémaként tekint a 

kisebbségekre 
2020. szeptember 8. – MTI, Webrádió, PestiSrácok, Maszol, Krónika, KárpátHír 

Ukrajna kész lehetőségként és nem problémaként tekint a területén élő nemzeti 

kisebbségekre, és az európai normáknak megfelelően biztosítja jogaikat - hangoztatta Dmitro 

Kuleba ukrán külügyminiszter kedden Bukarestben, a vendéglátójával, Bogdan Aurescu 

román külügyminiszterrel közösen tartott sajtóértekezletén. Kuleba a román nagykövetek 

éves értekezletének vendégelőadójaként hivatalos látogatásra érkezett a román fővárosba, 

ahol a kétoldalú kapcsolatokról is tárgyalt Aurescuval.    Az ukrán diplomácia vezetőjét főleg a 

kétoldalú kapcsolatokat három éve beárnyékoló ukrán oktatási törvényről kérdezték a 

bukaresti újságírók. Az ukrán külügyminiszter úgy értékelte: a jogszabályt a Velencei 

Bizottság ajánlásai alapján már az európai szabványokhoz igazították, és Kijev nem tervez 

további módosításokat eszközölni rajta.  

 

Újabb két határátkelőt nyitottak meg Magyarország és Szlovákia között 
2020. szeptember 8. – Ma7.sk, Felvidék Ma, Új Szó, Körkép 

A munkahelyek megőrzése és az ingázók érdekében kedden újra megnyitották a 

Sajószentkirály (Kráľ)-Bánréve és a Bódvavendégi (Hosťovce)-Tornanádaska határátkelőt a 

szlovák-magyar határon – tájékoztatott az MTI. Kontrát Károly, a magyar 

Belügyminisztérium parlamenti államtitkára ennek kapcsán azt közölte az újságírókkal, hogy 

a jelenlegi járványhelyzetben fontos, hogy biztosítsuk az idősek és az iskolások védelmét, 

ezenkívül a gazdaság zavartalan működését. 
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https://demokrata.hu/magyarorszag/jotekonysagi-futas-a-nemzeti-osszetartozas-es-veradas-jegyeben-288217/
https://webradio.hu/hirek/kulfold/ukran-kulugyminiszter-kijev-kesz-lehetosegkent-es-nem-problemakent-tekint-a-kisebbsegekre
https://webradio.hu/hirek/kulfold/ukran-kulugyminiszter-kijev-kesz-lehetosegkent-es-nem-problemakent-tekint-a-kisebbsegekre
https://webradio.hu/hirek/kulfold/ukran-kulugyminiszter-kijev-kesz-lehetosegkent-es-nem-problemakent-tekint-a-kisebbsegekre
https://ma7.sk/aktualis/ujabb-ket-hataratkelot-nyitottak-meg-magyarorszag-es-szlovakia-kozott
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Erdély „vásárközpontjává” fejlesztenék Marosvásárhelyt 
2020. szeptember 8. – MTI, Krónika, maszol.ro, transindex.ro, szekelyhon.ro 

Több ezer fős események befogadására alkalmas multifunkcionális és innovatív 

rendezvényközpont építését tervezi a Maros Megyei Tanács. Az Erdélyi Tudásközpontban IT-

fejlesztéseken is dolgoznának a fiatalok. Az Erdélyi Tudásközpontnak nevezett 

rendezvényközpont és a hozzá kapcsolódó kutatóközpont látványterveit sajtótájékoztató 

keretében mutatta be kedden Péter Ferenc, a Maros megyei önkormányzat elnöke, aki a 

második mandátumára pályázik a szeptember 27-i önkormányzati választásokon. „Maros 

megyének olyan földrajzi és infrastrukturális adottságai vannak, amelyek a térség vezető 

megyéjévé tudják tenni. Az ország központi részén helyezkedik el, van egy nemzetközi 

repülőtere, és a közeljövőben nemcsak egy, hanem két autópálya halad majd át a megyén. Az 

ebből adódó lehetőségeket elemezve született meg annak a projektnek az ötlete, amely a 

megye következő tíz évének legfontosabb innovációs beruházása lesz” – emelte ki az Erdélyi 

Tudásközpont bemutatóján Péter Ferenc.  

 

2023-tól vezetik be az ukrán nyelvű oktatást az ukrajnai román iskolákban - a 
Transindex.ro portálról 
2020. szeptember 8. – transindex.ro, maszol.ro 

Csak 2023-tól vezetik be az ukrán nyelvű oktatást a román tannyelvű iskolákban - közölte 

kedden Bukarestben Dmytro Kuleba ukrán külügyminiszter, aki bukaresti hivatalos 

látogatása alkalmával közös sajtóértekezletet tartott román hivatali kollégájával. Az ukrán 

diplomácia vezetője szerint 'részletbemenő' tárgyalásokat folytattak Bogdan Aurescuval az 

ukrán nyelvtörvényt illetően. Hozzátette: a nyelvtörvény elfogadásakor a Velencei Bizottság 

megfogalmazott néhány észrevételt, amelyet az ukrán hatóságok figyelembe vettek, és a 

következőkben nem szándékoznak olyan módosításokat eszközölni, amely 'más országok 

érdekeit szolgálja'. Kuleba leszögezte: az ország adminisztratív-területi elosztása 'kizárólag 

Ukrajna belügye', és ez ügyben egyetlen országtól sem fogadnak el 'leckéket'.  

 

Újra misézhetnek magyar nyelven Bákóban – tanévnyitó szentmisét tartanak 

először  
2020. szeptember 8. – maszol.ro 

Hosszú hónapok után kezdődhetnek újra a magyar nyelvű katolikus szertartások Bákóban. Az 

iskolakezdés alkalmából előbb tanévnyitó szentmisét tartanak magyar nyelven, majd 

szeptember utolsó vasárnapján újrakezdődhetnek a havi rendszerességű szertartások is.  
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https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/erdely-bvasarkozpontjavar-fejlesztenek-marosvasarhelyt
https://itthon.transindex.ro/?hir=61238
https://itthon.transindex.ro/?hir=61238
https://www.maszol.ro/index.php/tarsadalom/131725-ujra-misezhetnek-magyar-nyelven-bakoban-tanevnyito-szentmiset-tartanak-el-szor
https://www.maszol.ro/index.php/tarsadalom/131725-ujra-misezhetnek-magyar-nyelven-bakoban-tanevnyito-szentmiset-tartanak-el-szor
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Cseke Attila: Támogatjuk a fiatal családokat! 
2020. szeptember 8. – Bihari Napló 

Cseke Attila váradi polgármesterjelölt bemutatta következő tervezetét, mely során elmondta, 

hogy az általa vezetett önkormányzat felelősséget kíván vállalni a fiatal családok felé, és 

fészekrakó kedvezménycsomaggal kívánja támogatni a 35 éven aluliak családalapítását. „A 

gyakorlatban ez csökkentett adó, valamint további kedvezmények formájában valósul meg. 

Azt gondolom, hogy amennyiben leveszünk egy jelentős terhet a fiatalok válláról, úgy a város 

lakosságának csökkenése is megállítható és visszafordítható. Közösségünk megfiatalodásának 

hosszútávú zálogát látom ebben az intézkedéscsomagban” – mondta a polgármesterjelölt. 

 

Szobrot állítottak Márton Áron püspöknek Lövétén 
2020. szeptember 8. – szekelyhon.ro 

Márton Áront cselekedeteinek és magatartásának köszönhetően a nép, amelyből vétetett, már 

életében szívébe zárta – hangzott el Lövétén, a Kisboldogasszony-napi templombúcsún, a 

boldogemlékű püspökünk mellszobrának az avatásán. Bálint Károly szobrászművész 

alkotásával, Lázár Imre öntőmester ajándékával a nagy katolikus közösség is belépett a 

szentéletű püspök emlékét így is őrizők sorába. 

 

Ismertette választási programját az RMDSZ gyergyószentmiklósi 

polgármesterjelöltje 
2020. szeptember 8. – szekelyhon.ro 

A gyergyószentmiklósi vízház kapujában tartott sajtótájékoztatóján ismertette Csergő Tibor 

RMDSZ-es gyergyószentmiklósi polgármesterjelölt a választási programját. A 

helyszínválasztás utalás volt az egyik vállalásra: amint Csergő Tibor fogalmazott, ő és csapata 

a következő mandátumban egyszer és mindenkorra megoldja a város vízellátási és 

csatornázási problémáit. Azt is jelezték, hogy Gyergyószentmiklós úthálózatának minimum 

35 százalékát felújítják a következő négy évben. 

 

Meglátszik a generációváltás az RMDSZ udvarhelyszéki képviselőjelölt-listáján 
2020. szeptember 8. – szekelyhon.ro 

Az RMDSZ négyszáz udvarhelyszéki önkormányzati képviselőjelöltet indít a közelgő 

választásokon, akiknek huszonegy százaléka – 82 jelölt – fiatal, vagyis 23 és 35 év közötti 

személy – fejtette ki Imre Gábor, az UIET elnöke, aki Székelyudvarhelyen szeretne 

önkormányzati képviselő lenni a párt színeiben. Bíró Barna Botond, Hargita Megye 

Tanácsának alelnöke rámutatott, roppant fontos, hogy a tenni akaró fiatalok közéleti szerepet 

vállaljanak, hiszen a meghozott döntések az ő életüket befolyásolják a legjobban. Szerinte 

egyáltalán nem kell félni a fiataloktól, hiszen sok problémát más szemszögből látnak, így 

előfordul, hogy sokkal gyorsabb és hatékonyabb megoldásokat is találnak. 
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https://www.erdon.ro/kozelet/helyi-kozelet/cseke-attila-tamogatjuk-a-fiatal-csaladokat-3171602/
https://szekelyhon.ro/aktualis/szobrot-allitottak-marton-aron-puspoknek-loveten
https://szekelyhon.ro/aktualis/ismertette-valasztasi-programjat-az-rmdsz-gyergyoszentmiklosi-polgarmesterjeloltje
https://szekelyhon.ro/aktualis/ismertette-valasztasi-programjat-az-rmdsz-gyergyoszentmiklosi-polgarmesterjeloltje
https://szekelyhon.ro/aktualis/meglatszik-a-generaciovaltas-az-rmdsz-udvarhelyszeki-kepviselojelolt-listajan
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Kiemelten kezelné az egészségügyi szűrőprogramokat Korodi és csapata 
2020. szeptember 8. – szekelyhon.ro 

Az RMDSZ színeiben Csíkszereda polgármesteri tisztségére pályázó Korodi Attila kiemelt 

figyelmet fordítana az egészségügyre, erről kedden beszélt egy kampányeseményen. Sógor 

Enikő önkormányzati képviselőjelölt a születéstől egészen hét éves korig terjedő időszakra 

fektetne nagyobb hangsúlyt az egészségügy terén. „A védőnői és családorvosi hálózat 

fejlesztése a korai fejlődési problémákat tudná nyomon követni. Ehhez akár egy megyei 

központ létrehozását is el tudjuk képzelni – mondta, hozzáfűzve, az óvodai szűrés lehetne a 

következő állomás. Ambrus Lilla önkormányzati képviselő-jelölt család- és iskolaorvosként 

folytatta: Iskolai szűrőprogramokkal csontfejlődési és szemészeti problémákat is ki tudnánk 

szűrni – vetítette előre az elképzelését. Hozzátette, a felnőtt korosztály egészségügyi állapotát 

felmérni hivatott az az elképzelés, hogy az önkormányzat segítségével a háziorvosok is 

szervezhessenek megelőzési programokat. 

 

Kerékpárút épülhet a régi vasút nyomvonalán Marosvásárhely és Vármező 

között 
2020. szeptember 8. – transindex.ro 

Kerékpárút épülhet a régi vasút nyomvonalán Marosvásárhelytől Vármező, illetve Mezőbánd 

és Mezőméhes irányába, amennyiben a képviselőház is elfogadja az RMDSZ erre vonatkozó 

javaslatát – jelentette be Császár Károly RMDSZ-es szenátor.  

 

Derültek ki részletek a Hargita megyei tanévkezdésről, de sok még a kérdőjel  
2020. szeptember 8. – maszol.ro, szekelyhon.ro 

Semmi sem biztos még a Hargita megyei tanévkezdéssel kapcsolatosan, derült ki a Hargita 

Megyei Főtanfelügyelőség, a Megyei Egészségügyi Igazgatóság (DSP) és a pefektusi hivatal 

közös keddi sajtótájékoztatóján. Az oktatási intézmények a települések közegészségügyi 

besorolását, valamint saját helyzetüket is figyelembe véve tesznek javaslatot az oktatás 

elindításának módjára, a döntést a megyei vészhelyzeti bizottság hozza meg csütörtökön.  

 

Anyanyelvhasználat a kórházakban: megint azért kell harcolni, ami eddig 

jobbára megvolt 
2020. szeptember 8. – szekelyhon.ro 

Kérést intézett az egészségügyi minisztériumhoz Benkő Erika parlamenti képviselő, hogy a 

Kovászna és Hargita megyei kórházak kerüljenek vissza a marosvásárhelyi regionális 

központhoz, mert így jobban szavatolható az anyanyelvhasználathoz való joguk. A politikus 

felkérte Nelu Tătaru egészségügyi minisztert, hogy állítsa vissza a korábbi helyzetet, és a 

hargitai meg háromszéki súlyos eseteket továbbra is Maros megyében lássák el. 
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https://szekelyhon.ro/aktualis/kiemelten-kezelne-az-egeszsegugyi-szuroprogramokat-korodi-es-csapata
https://itthon.transindex.ro/?hir=61243&kerekparut_epulhet_a_regi_vasut_nyomvonalan_marosvasarhely_es_varmezo_kozott
https://itthon.transindex.ro/?hir=61243&kerekparut_epulhet_a_regi_vasut_nyomvonalan_marosvasarhely_es_varmezo_kozott
https://www.maszol.ro/index.php/tarsadalom/131687-derultek-ki-reszletek-a-hargita-megyei-tanevkezdesr-l-de-sok-meg-a-kerd-jel
https://szekelyhon.ro/aktualis/anyanyelvhasznalat-a-korhazakban-megint-azert-kell-harcolni-ami-eddig-megvolt
https://szekelyhon.ro/aktualis/anyanyelvhasznalat-a-korhazakban-megint-azert-kell-harcolni-ami-eddig-megvolt
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Messze még, amikor autópályán lehet eljutni a magyar–román határtól 

Marosvásárhelyre 
2020. szeptember 8. – MTI, Krónika 

A Nagykereki–Bors II autópálya-határátkelőhely múlt pénteki megnyitása csak a határ 

mellett fekvő Nagyváradot teszi elérhetővé gyorsforgalmi úton a romániai nagyvárosok közül. 

Legalább öt évet kell még várni, míg Várad és Marosvásárhely között is megépül az autópálya, 

a Marosvásárhely–Brassó-szakasz megépítése pedig egyelőre nem szerepel a tervekben – 

olvasható az MTI háttéranyagában. 

 

A világhírű művész a Váradon induló magyar magánének szakról 
2020. szeptember 9. – Krónika 

Molnár Levente székelyföldi származású, világhírű operaénekes kezdeményezésére végre a 

2020–2021-es tanévtől elindul az első romániai magyar nyelvű magánének (canto) szak a 

nagyváradi Partiumi Keresztény Egyetemen. Egyértelmű, hogy hiányszakról van szó, hiszen 

eddig itthon csak románul folytathatták tanulmányaikat a tehetséges fiatalok. „Úgy érzem, 

erőm teljében vagyok, és én úgy szeretném szolgálni a hazámat, hogy a nemzetem tehetségeit 

tanítom és segítem” – fogalmazott a bariton a lapunknak adott interjúban. Jelezte egyúttal, 

úgy hiszi, ha „a legigényesebb házakban” megállta a helyét, és mai napig visszahívják, akkor 

van dolga idehaza is. 

 

Ösztöndíjat és iskolatáskát kapnak a felvidéki magyar kis elsősök 
2020. szeptember 8. – Ma7.sk 

A Rákóczi Szövetség szeptemberben több mint 9000 külhoni magyar iskolakezdő kisdiákot 

köszönt ösztöndíjjal és iskolatáskával Kárpát-medencei hálózata segítségével. A határlezárás 

ellenére az ösztöndíjátadás tervezett menetrendjén nem változtatott a szövetség. A 

Felvidéken a tízezer forintos ösztöndíjakat a célalap vezetői és a pedagógusok segítségével 

juttatják el a gyermeküket magyar iskolák első osztályába írató szülőkhöz. Az iskolakezdő 

gyermekek családjainak több mint félezer településen adják át az anyaország –közte több száz 

települési önkormányzat – magyar iskolaválasztást elismerő ösztöndíját megköszönve a 

szülők felelős és helyes döntését, hiszen külhonban a magyar iskolaválasztás záloga a magyar 

nyelv, a kultúra és a közösség fennmaradásának. Kárpátalja, Erdély és a Vajdaság irányába 

július eleje óta a határok lezáródtak. Szeptembertől a felvidéki magyarokat is fizikai határ 

választja el Magyarországtól. 
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https://kronikaonline.ro/gazdasag/messze-meg-amikor-autopalyan-lehet-eljutni-a-magyarnroman-hatartol-marosvasarhelyre
https://kronikaonline.ro/gazdasag/messze-meg-amikor-autopalyan-lehet-eljutni-a-magyarnroman-hatartol-marosvasarhelyre
https://ma7.sk/aktualis/osztondijat-es-iskolataskat-kapnak-a-felvideki-magyar-kis-elsosok
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Pásztor István örömének adott hangot az új szabadkai megyéspüspök 

megválasztása kapcsán 
2020. szeptember 8. – Pannon RTV 

A VMSZ elnöke bízik abban, hogy Pénzes Jánoshoz hasonlóan Slavko Večerin is jó vezetője 

lesz az egyházmegyének. A VMSZ elnöke megköszönte Pénzes János eddigi püspöki 

szolgálatát, továbbá azt, hogy atyai melegséggel irányította az egyházmegyét. Mint 

fogalmazott, bízik abban, hogy Slavko Večerin is hasonlóan jó vezetője lesz az 

egyházmegyének. 

 

Boldogabbá tenni egymás életét 
2020. szeptember 9. – Magyar Szó 

Kisboldogasszony ünnepe alkalmából a szokásosnál kevesebb, de még így is több ezer hívő, 

gyalogos, kerékpáros és személygépkocsival érkező zarándok érkezett hétfőn és kedden a 

Doroszlói Szentkútra. A délvidéki katolikusok legnagyobb búcsúján, a doroszlói 

Kisboldogasszony-napi búcsún mindenki gondosan ügyelt a koronavírus-járvány miatti 

biztonsági, egészségügyi intézkedések betartására. 

  
Ukrán–magyar viszony: Magyarok karantén alatt 
2020. szeptember 8. – Kárpátalja 

Egyre inkább úgy tűnik, a koronavírusnak semmi köze ahhoz, hogy a napokban megtagadták 

a beutazást Ukrajnába Potápi Árpád Jánostól, a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős 

államtitkárától. Az ukrán tiltás sokkal inkább a választási kampány részének tekinthető. A 

Kárpátalja online változata számolt be arról elsőként, hogy szeptember 3-án ünnepélyesen 

átadták a magyar állam támogatásával felújított Ungvári 10. Számú Dayka Gábor 

Középiskolát. Potápi államtitkárt és a kíséretében lévő személyeket az átadási ünnepségre 

várták, ám nem érkeztek meg. 

 

6 választókerületből választják meg a Kárpátaljai Megyei Tanács képviselőit 
2020. szeptember 8. – karpat.in.ua 

A Kárpátaljai Megyei Választási Bizottság hat választókerületet jelölt ki, amelyekből 

megválasztják a Kárpátaljai Megyei Tanács képviselőit. A hat választókerület a megye 

újonnan megalakult hat járása lesz, tehát minden régiónak lehetnek képviselői a Megyei 

Tanácsban. Ukrajnában október utolsó vasárnapján tartják a helyhatósági választásokat, a 

Kárpátaljai Megyei Tanácsba 64 képviselő választható meg a hat körzetből. A Beregszászi 

járásban, amely a Bereg-vidéket és Ugocsát tömöríti, 156 706 szavazásra jogosult él. 
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https://pannonrtv.com/rovatok/tarsadalom/pasztor-istvan-oromenek-adott-hangot-az-uj-szabadkai-megyespuspok-megvalasztasa
https://pannonrtv.com/rovatok/tarsadalom/pasztor-istvan-oromenek-adott-hangot-az-uj-szabadkai-megyespuspok-megvalasztasa
https://www.magyarszo.rs/hu/4399/kozelet/226014/Boldogabb%C3%A1-tenni-egym%C3%A1s-%C3%A9let%C3%A9t.htm
https://karpataljalap.net/2020/09/08/ukran-magyar-viszony-magyarok-karanten-alatt
http://politic.karpat.in.ua/?p=10335&lang=hu
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Csendes koszorúzással emlékeztek Dobó Istvánra Szerednyén 
2020. szeptember 8. – karpat.in.ua 

A Pro Cultura Subcarpathica civil szervezet minden év szeptemberében nagyszabású 

rendezvény keretében eleveníti fel Dobó István emlékét. Idén viszont a kialakult 

járványhelyzet miatt a fesztivál elmaradt. Az egri hősre most szülőhelyén, Szerednyén 

csendes koszorúzással emlékeztek. Ünnepi beszédében Orosz Ildikó, a Pro Cultura 

Subcarpathica Civil Szervezet elnöke elmondta: a kezdetekkor a Dobó-napot csak Császlócon 

rendezték meg, de az elmúlt években már kétnapos rendezvénnyé nőtte ki magát. Hiszen 

fontos előrelépés, hogy Szerednye is csatlakozott a fesztivál programjaihoz. 

 

Elektronikus sajtó 

 

Határok nélkül 

2020. szeptember 8. – Kossuth Rádió 

 

Párhuzamosan az önkormányzati választással elkezdődik a parlamenti választásra való 

felkészülés Romániában. A törvényhozás két házába, a szenátusba és a képviselőházba 

december 6-án választanak szenátorokat és képviselőket. Az RMDSZ-nek 1990-től minden 

törvényhozási ciklusban sikerült magyar képviselőket küldeni, ezt szeretnék továbbra is 

fenntartani. Csík térségében várják a jelentkezőket, és a területi képviselők tanácsára bízzák, 

hogy döntsenek a jelöltekről.   

  

Arad megyében jelenleg öt polgármesteri és öt alpolgármesteri tisztséggel rendelkezik az 

RMDSZ, és több mint 60 önkormányzati képviselője van megyeszerte: az idei helyhatósági 

választásokon ezeket a mandátumokat szeretnék megőrizni, sőt, ha lehet növelni a számukat.  

  

Az, hogy mennyire számít ki a polgármester, arra álljon itt egy példa. A romániai 

önkormányzati választások eredményének függvényében dől el, hogy a gyimesbükki Rákóczi-

várat fel tudják-e újítani, a romokat kiegészíteni, illetve látogatóközpontot létrehozni az 

ezeréves határon.  Deáky András nyugalmazott tanárral, a felújítás kezdeményezőjével Geréb 

Krisztina beszélgetett. 

  

Az elmúlt tanévet a politikai harcok és a koronavírus-járvány tematizálta Kárpátalján. A 

Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetség elnöke, Orosz Ildikó mégis optimista, hiszen a 

Magyar Kormány támogatásával Kárpátalján sorra megújulnak az óvodák és az iskolák. A 

 
 

  
K

á
rp

á
ta

lj
a

 

http://life.karpat.in.ua/?p=28707&lang=hu
https://mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth/?date=2020-09-08_18-02-00&enddate=2020-09-08_18-40-00&ch=mr1
https://mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth/?date=2020-09-08_18-02-00&enddate=2020-09-08_18-40-00&ch=mr1
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Kárpátaljai Magyar Iskolák Ünnepélyes Tanévnyitóján, Tiszapéterfalván készült 

összeállításunk.   

  

Az ukrán nyelv elsajátítása okoz némi problémát a magyar diákoknak Kárpátalján, ahogy a 

vajdaságban érettségiző és szerb nyelven továbbtanuló magyar fiataloknak pedig a szerb 

nyelv. Ezért is indítottak szerb nyelvi felzárkóztatási képzést Újvidéken a vajdasági egyetemi 

karokon és főiskolákban tanuló magyar egyetemi és főiskolai hallgatóknak.  

  

A Rába – Duna – Vág Európai Területi Társulás 2011-ben alakult két magyarországi, Győr-

Moson-Sopron, valamint Komárom-Esztergom és a szlovákiai, Nagyszombat megye 

közreműködésével. Később csatlakozott az együttműködéshez Pozsony és Nyitra, valamint 

Pest Megye. Így már a teljes, közös Duna-szakaszt felöleli a területi társulás. A hat megyének 

mintegy 2 és félmillió euró értékben sikerült uniós forrásokat szereznie a mezőgazdasági 

vállalkozások fejlesztésére. Olyan 5 vállalkozásról van szó, amelyek a projekt kidolgozásában 

is részt vettek, - tájékoztatta a sajtó képviselőit Berényi József, Nagyszombat megye alelnöke.  

  

Zentai és bácsfeketehegyi siker született a Nemzeti Vágta délvidéki elődöntőjén, amit az idén 

Vajdasági Futam néven rendeztek meg. A verseny négy döntőse, illetve a győztes kishuszár és 

a tavalyi címvédő egyaránt részt vehet a budapesti versenyen és finálén. Elsőként Bunford 

Tivadart, a szervező Háló Vajdasági Fejlesztési Alapítvány igazgatóját, majd az ifjúsági és 

felnőtt kategória győzteseit, Koncz Dorottyát és Gulyás Szabolcsot Németh Ernő kérdezte. 


