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Nyomtatott és online sajtó 
 

Egy felmérés szerint az erdélyi magyarok között egyetértés van abban, hogy 
meg kell tanulni románul  
2020. szeptember 9. – MTI, transindex.ro, maszol.ro, Krónika 

Egy szerdán ismertetett közvélemény-kutatás eredményei szerint az erdélyi magyarok 

soraiban szinte teljes az egyetértés abban, hogy a magyar gyermekeknek jól meg kell 

tanulniuk románul. A Kisebbségi Monitor 2020 című kutatást a Székelyföldi Közpolitikai 

Intézet és a Bálványos Intézet végezte reprezentatív mintán. A kutatás eredményeit Székely 

István Gergő, Toró Tibor és Kiss Tamás kolozsvári kisebbségkutatók ismertették szerda 

délután Kolozsváron tartott sajtótájékoztatójukon. Amint Toró Tibor elmondta: a 

megkérdezettek 69 százaléka nagyon fontosnak, 22 százaléka pedig fontosnak tartotta, hogy a 

gyermekek jól megtanuljanak románul, és csupán 1-1 százalék gondolta, hogy ez nem fontos, 

vagy egyáltalán nem fontos. Ennek ellenére a megkérdezettek magukévá tették azt a - román 

társadalomban széles körben elterjedt - hamis sztereotípiát, hogy "sok magyar nem is akar 

megtanulni románul". Ezzel a megállapítással ugyanis 34 százalékuk teljes mértékben, 

további 13 százalékuk pedig nagy mértékben egyetértett, de a kijelentést nem magára, hanem 

másokra vonatkoztatta. 

 

Forró Krisztián: Megosztó témák helyett a felvidéki magyarok gondjaival kell 
foglalkoznunk 
2020. szeptember 9. – Ma7.sk 

A Híd az elmúlt hetekben többször is nemtetszésének adott hangot a magyar kormány 

politikájával kapcsolatban. Forró Krisztián szerint bölcsebb lenne, ha a felvidéki magyarságot 

közvetlenül foglalkoztató témákkal foglalkoznának az egyesülésre törekvő magyar pártok. Az 

MKP elnökét kérdeztük: „Mindhárom párt kinyilatkozta, hogy az árkok betemetésén szeretne 

dolgozni. Ha olyan témákkal foglalkozunk, amelyek megosztják a közösségünket, 

nyilvánvalóan nem ezt a célt fogjuk elérni. Értem, hogy a Híd a saját választóinak akar 

kedvében járni, amikor magyarországi ügyekbe szól bele. Azt is látni kell azonban, ha az 

egység felé akarunk haladni, bölcsebb lenne, ha a felvidéki magyarságot közvetlenül, valamint 

a Dél- és Kelet-Szlovákiát érintő kérdésekkel foglalkoznánk. Ha görcsösen ragaszkodunk 

olyan témákhoz, amely csak az adott párt választóit szólítja meg, a felvidéki magyar közösség 

ezen összességében veszíteni fog.” 
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https://itthon.transindex.ro/?hir=61259&egy_felmeres_szerint_az_erdelyi_magyarok_kozott_egyetertes_van_abban_hogy_meg_kell_tanulni_romanul
https://itthon.transindex.ro/?hir=61259&egy_felmeres_szerint_az_erdelyi_magyarok_kozott_egyetertes_van_abban_hogy_meg_kell_tanulni_romanul
https://ma7.sk/aktualis/forro-krisztian-megoszto-temak-helyett-a-felvideki-magyarok-gondjaival-kell-foglalkoznunk
https://ma7.sk/aktualis/forro-krisztian-megoszto-temak-helyett-a-felvideki-magyarok-gondjaival-kell-foglalkoznunk
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Koronavírussal diagnosztizálták a gyulafehérvári érseket, kórházban kezelik 
2020. szeptember 9. – Krónika, Erdély Ma, transindex.ro, maszol.ro, Nyugati Jelen, 

szekelyhon.ro 

Koronavírussal diagnosztizálták a gyulafehérvári érseket – tájékoztatott szerdai 

közleményében az érsekség. „A Gyulafehérvári Római Katolikus Érseki Hivatal közli papjaival 

és a hívekkel, hogy kedden dr. Kovács Gergely érsek urat magas lázzal és rossz közérzettel 

kórházba szállították” – áll a hivatalos tájékoztatásban, ami szerint az érsek egészségi állapota 

az augusztus 29-ei püspökszentelés óta csak romlott. 

 

Torockóra kerül a Szent Korona és a koronázási ékszerek másolata 
2020. szeptember 9. – MTI, Krónika, Erdély Ma 

Megvette a Szent Korona és a koronázási ékszerek másolatát a Duna Médiaszolgáltató, és az 

erdélyi Torockón lévő Duna-Házban helyezik majd el a tárgyakat – jelentette be Dobos 

Menyhért, a Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt. vezérigazgatója szerdán az M1 aktuális 

csatornán. A vezérigazgató elmondta, a másolatot a felvidéki díszműlakatos, Panyik Imre 

készítette, aki több ezer órán át tanulmányozta a Parlamentben lévő eredeti műtárgyakat.  

 

Márton Árpád visszavonul a közéletből! Kik vehetik át a helyét? 
2020. szeptember 9. – transindex.ro 

Komoly változások jöhetnek Kovászna megyében, már ami az RMDSZ-es (és magyar) 

parlamenti képviselet illeti.  

 

Érdekes indokkal utasította el a Szatmári Friss Újság az EMSZ 
kampányhirdetéseinek közlését  
2020. szeptember 9. – transindex.ro 

A lapigazgató szerint felborulna az újság egyensúlya, ha túl sok reklámot közölnének, emiatt 

utasítják el a fölös számban érkező hirdetőket.  

 

Idén is megszervezik a marosvásárhelyi Borudvart 
2020. szeptember 9. – transindex.ro 

A járványügyi helyzet miatt más formában ugyan, de idén is megszervezik a marosvásárhelyi 

Borudvart a Studium–Prospero Alapítvány és partnerei. Az eseményre szeptember 17–19. 

között kerül sor, ezúttal azonban nem a megszokott marosvásárhelyi, Forradalom utcai 

helyszínen találkozhatnak a bor kedvelői, hanem ki-ki barátait a saját kertjébe, nappalijába, 

teraszára invitálva vehet részt az online kóstolókon. Így egyetlen Borudvar helyett ezúttal 

annyi borkóstoló helyszín lesz, ahányan családi, baráti körrel otthonról csatlakoznak a 

rendezvényhez.  
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https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/koronavirussal-diagnosztizaltak-a-gyulafehervari-erseket-korhazban-kezelik
https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/torockora-kerul-a-szent-korona-es-a-koronazasi-ekszerek-masolata
https://itthon.transindex.ro/?cikk=28595&marton_arpad_visszavonul_a_kozeletbol!_kik_vehetik_at_a_helyet?
https://itthon.transindex.ro/?cikk=28594
https://itthon.transindex.ro/?cikk=28594
https://itthon.transindex.ro/?hir=61253
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Tíz pontban fogalmazta meg gyergyószentmiklósi fejlesztési elképzeléseit az 
RMDSZ 
2020. szeptember 9. – maszol.ro 

A gyergyószentmiklósi RMDSZ kedden délelőtt ismertette a következő négy évre tervezett 

elképzeléseit. Csergő Tibor András polgármesterjelölt és a tanácsosjelöltek a 7-es 

kilométernél lévő vízháznál mutatták be a tíz pontot tartalmazó változást ígérő 

programfüzetüket. A helyszínnel jelezni kívánták, hogy egyebek mellett fontosnak tartják a 

folyamatos és minőségi ivóvíz biztosítását, valamint a teljes vízhálózat kiépítését.  

 

Sok a hiányosság a csíkszeredai idősellátás terén – több javaslatot 
megfogalmaztak  
2020. szeptember 9. – maszol.ro, szekelyhon.ro 

A történelmi egyházak, valamint a Gyulafehérvári Caritas Szociális Ágazatának képviselőivel 

találkozott kampánya következő állomásán Korodi Attila, az RMDSZ csíkszeredai 

polgármesterjelöltje az idősek ellátásának témájában. A politikus Kálmán Dénes és Bors Béla 

önkormányzati képviselőjelöltek társaságában mutatta be elképzeléseit a sajtó 

munkatársainak. Korodi Attila önkormányzati felelősségnek nevezte az idősotthon 

felépítését, az idősellátás épített infrastruktúrájának megteremtését, ugyanakkor 

megemlítette, hogy arra biztatta a történelmi egyházakat: indítsanak el ők is hasonló 

projekteket a városban, mert óriási hiányosságok tapasztalhatóak ezen a területen.  

 

Két előkészítő osztály indul a Csikyben 
2020. szeptember 9. – Nyugati Jelen 

Mivel a 25-ös feletti létszámnál osztani kell az osztályokat, így a Csiky Gergely 

Főgimnáziumban is két előkészítő osztály indul szeptember 14-én – tájékoztatta a Nyugati 

Jelent Pellegrini Miklós Arad megyei főtanfelügyelő-helyettes. „A tanfelügyelőség 

vezetőtanácsának a jóváhagyásával két előkészítő osztály indul a magyar nyelvű 

főgimnáziumban, a gyerekeket sorshúzással osztják el. Most a napokban ez meg is történik, 

hogy pontosan mikor, még nem tudjuk, de a sorshúzáson jelen kell legyünk mi is, na meg a 

szülők képviselői. A két szakképzett pedagógus is megvan mind a két osztályhoz” – részletezi 

Pellegrini. 

 

Temes megyei RMDSZ: 46 közigazgatási egységben több mint 600 jelölt 
2020. szeptember 9. – Nyugati Jelen 

46 bánsági városban és községben indít polgármester-, illetve helyi tanácsosjelölteket a 

Temes megyei RMDSZ – nyilatkozta a Nyugati Jelennek Marossy Zoltán megyei RMDSZ-

elnök. Temesváron és Lugoson Farkas Imre, illetve Pozsár József indulnak a polgármester-

választáson, a megyei tanácsosjelöltek listáját Marossy Zoltán vezeti. 

 

Helyünk van a Hunyad Megyei Tanácsban! 
2020. szeptember 9. – Nyugati Jelen 
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https://www.maszol.ro/index.php/belfold/131772-tiz-pontban-fogalmazta-meg-gyergyoszentmiklosi-fejlesztesi-elkepzeleseit-az-rmdsz
https://www.maszol.ro/index.php/belfold/131772-tiz-pontban-fogalmazta-meg-gyergyoszentmiklosi-fejlesztesi-elkepzeleseit-az-rmdsz
https://www.maszol.ro/index.php/tarsadalom/131786-sok-a-hianyossag-a-csikszeredai-id-sellatas-teren-tobb-javaslatot-megfogalmaztak
https://www.maszol.ro/index.php/tarsadalom/131786-sok-a-hianyossag-a-csikszeredai-id-sellatas-teren-tobb-javaslatot-megfogalmaztak
https://www.nyugatijelen.com/jelenido/ket_elokeszito_osztaly_indul_a_csikyben_1.php
https://www.nyugatijelen.com/jelenido/temes_megyei_rmdsz_46_kozigazgatasi_egysegben_tobb_mint_600_jelolt.php
https://www.nyugatijelen.com/jelenido/helyunk_van_a_hunyad_megyei_tanacsban.php
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Hunyad megyében a magyarság demográfiai aránya 3,6 százalék. Ez magyarázza, hogy 2004 

óta, amióta bevezették az 5 százalékos választási küszöböt, az RMDSZ nem tudott bejutni a 

Hunyad Megyei Tanácsba. A demográfiai mutatókon változtatni nem tudunk. Ezért jött létre 

a PNL–RMDSZ– PNȚCD választási szövetség, melynek jelöltlistáján az RMDSZ három 

jelöltet indít. A lista ötödik, biztos bejutó helyén dr. Máté Márta főtanfelügyelő-helyettes, a 

Hunyad megyei magyar közösség elismert, megbecsült tagja szerepel. 

 

Az egészségüggyel kapcsolatos elképzeléseiket ismertették 
2020. szeptember 9. – Bihari Napló 

Az egészségüggyel kapcsolatos programterveiket ismertette kedd délelőtt Zatykó Gyula, az 

Erdélyi Magyar Néppárt nagyváradi szervezetének polgármesterjelöltje, illetve dr. Balogh 

Árpád családorvos, a párt helyi önkormányzati képviselőjelöltje. 

 

Cseke Attila: A Kabos Endre-projekt 
2020. szeptember 9. – Bihari Napló 

Kabos Endre háromszoros olimpiai bajnok vívó 1906. november 5-én született Nagyváradon. 

Az 1932-es Los Angelesi, majd pedig az 1936-os berlini olimpián csapatban is, és ez utóbbin 

egyéniben is olimpiai aranyat nyert kardvívásban. Nagyvárad és Bihar megye első és azóta is 

egyetlen olimpiai bajnoka. Bajnokunk nevét jelenleg egy Nagyvárad-hegyaljai utcácska viseli. 

Cseke Attila és csapata szerint ez egy méltatlan állapot, ezért a váradi polgármesterjelölt 

következő tervezete a Kabos Endre-projekt nevet kapta, amely magába foglalja egy szobor 

állítását az olimpikon tiszteletére, egy tehetséggondozó ösztöndíjat és egy dicsőségfal 

létrehozását. 

 

A magyar-román együttélésről szóló előadást mutatnak be kültéren a szatmári 
színészek 
2020. szeptember 9. – transindex.ro, maszol.ro 

Közös, kétnyelvű előadást mutat be a Szatmárnémeti Északi Színház Harag György Társulata 

és a Mihai Raicu Társulata. Az új, 0. kilométerkőnél című előadást a Szatmárnémeti Északi 

Színház színészei fogják előadni kültéri helyszínen, parkokban.  

 

Sikeresek a Hargita megyei turistacsalogató kezdeményezése 
2020. szeptember 9. – maszol.ro 

„Önmagunkat szeretnénk megmutatni, és erre számos lehetőség kínálkozik, bőven vannak 

Hargita megyében olyan kincsek, értékek, melyekre joggal lehetünk büszkék” – mondta Biró 

Barna Botond, Hargita Megye Tanácsának udvarhelyszéki alelnöke, aki turisztikai 

szempontból értékelte a járvány kitörése óta eltelt fél évet.  

 

Rareș Bogdan vásárhelyi csatakiáltása 
2020. szeptember 10. – Pataky István – Krónika 
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https://www.erdon.ro/kozelet/helyi-kozelet/az-egeszseguggyel-kapcsolatos-elkepzeleseiket-ismertettek-3176099/
https://www.erdon.ro/kozelet/helyi-kozelet/cseke-attila-a-kabos-endre-projekt-3176534/
https://multikult.transindex.ro/?hir=11572&a_magyarroman_egyuttelesrol_szolo_eloadast_mutatnak_be_kulteren_a_szatmari_szineszek
https://multikult.transindex.ro/?hir=11572&a_magyarroman_egyuttelesrol_szolo_eloadast_mutatnak_be_kulteren_a_szatmari_szineszek
https://www.maszol.ro/index.php/gazdasag/131806-sikeresek-a-hargita-megyei-turistacsalogato-kezdemenyezesek
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A Krónika vezércikke szerint „mostanáig azt hihettük, egy korrekt csata zajlik Marosvásárhely 

vezetéséért. Szerdán viszont kampánygyűlést tartott Klaus Iohannis kedvenc pártja, a 

Nemzeti Liberális Párt (PNL). Nem az államfő volt a főszónok, nem is a magyar nevű 

miniszterelnök. Rareș Bogdan érkezett a Bolyaiak városába. Kell-e bárkinek bemutatni ezt a 

nyíltan sovén politikai haszonlesőt? A PNL-s jelöltek, így Theodora Benedek támogatásáért is 

ide utazó Rareș Bogdan szépen felvázolta, miért fontos Marosvásárhely. Azt mondta, olyan ez 

a hely, mint egy „kulcsállam” az Egyesült Államok elnökválasztása idején. Arról is beszélt, 

hogy senki sem „játszadozhat” egy ilyen vidéken, hiszen Vásárhelynek és Maros megyének 

csakis liberális és – főleg – román vezetése lehet, mert ha nem, „egy más irányú befolyási 

övezetbe kerül”. Az európai parlamenti képviselő felvázolta a megoldást is: nevek emlegetése 

nélkül azt mondta, „Marosvásárhely elestéért” lesz közvetlenül felelős az a jelölt, aki nem 

hajlandó a visszalépésre”. 

 

„Édes Erdély, itt vagyunk” 
2020. szeptember 10. – Mandiner – Veczán Zoltán  

Nyolcvan évvel ezelőtt vette birtokba Észak-Erdély földjét a magyar honvédség a második 

bécsi döntés nyomán, s kezdődött meg a négy esztendeig tartó, a királyi Romániánál jóval 

toleránsabb és szabadabb „kis magyar világ” a sokat szenvedett térségben. Egy emberként 

sóhajthatott fel több mint félmillió honvéd hazánk keleti határán, amikor nyolcvan évvel 

ezelőtt, 1940. augusztus 28-án hajnalban jött a hír: mégsem kell megindulni a túlerőben lévő 

román hadsereg ellen, mert Bukarest aláveti magát a német–olasz döntőbíráskodásnak. 

 

Magyarország csütörtöktől megnyitja a régi rajkai határátkelőt 
2020. szeptember 9. – Ma7.sk, bumm.sk, Új Szó 

Újabb határátkelőt nyitnak meg Magyarország és Szlovákia között. Csütörtöktől (szeptember 

10.) a régi rajkai határátkelőt is használhatjuk 6:00 és 8:00, valamint 15:00 és 17:00 között. 

Erről a Belügyminisztérium (MV) tájékoztatott a közösségi oldalán.  

 

Hódít a mentálhigiénés szakirányú felnőttképzés a Felvidéken 
2020. szeptember 9. – Ma7.sk 

A világjárvány ellenére sem hiúsult meg a budapesti Károli Gáspár Református Egyetem, a 

Szlovákiai Magyar Mentálhigiénés Közösség és a Lévai Református Egyházközség közös terve, 

hogy tájainkon elindítsa a mentálhigiénés szakirányú felnőttképzés 3. évfolyamát. A közel 

három tucat újabb érdeklődő a lévai tanulmányai megkezdése előtt a bátorkeszi Fireszke-

központban 150 órás önismereti csoportmunkában vesz részt. 

 

Átadták az ösztöndíjakat a Szenci járásban 
2020. szeptember 9. – Felvidék Ma 

A szórványközösségekben a magyar iskolákra még nagyobb teher hárul, hiszen a végvárak 

védelmét is vállalják. A Szenc és Vidéke Célalap tevékenysége ezért kiemelten fontos, hiszen 
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https://mandiner.hu/cikk/20200909_edes_erdely_itt_vagyunk
https://ujszo.com/regio/magyarorszag-csutortoktol-megnyitja-a-regi-rajkai-hataratkelot
https://ma7.sk/oktatas/hodit-a-mentalhigienes-szakiranyu-felnottkepzes-a-felvideken
https://felvidek.ma/2020/09/atadtak-az-osztondijakat-a-szenci-jarasban/


 

 

 

Napi Nemzetpolitikai Sajtószemle – 2020. szeptember 10. 
6 

amellett, hogy a Rákóczi Szövetség által biztosított iskolástáskákat és könyvcsomagokat, 

valamint ösztöndíjat átadja, igyekszik segíteni a magyar iskolákat, szülői szövetségeket is. Az 

a célja ezzel, hogy Pozsony szomszédságában is megmaradjon a magyarság, és legyenek 

magyar iskolák. Az idei évben a Szenci járás iskoláiban 49 elsős kezdte meg az olvasás és 

betűvetés tudományának megismerését, Duray Rezsőtől megtudtuk, minden évben van olyan 

gyermek, akit beíratnak a szülei, de végül szeptemberben halasztást kérnek, így volt ez idén 

is. 

 

Több kisebbségi adást szeretnének 
2020. szeptember 9. – Új Szó 

Kristián Čekovský (OĽaNO) parlamenti képviselő szerint a közmédiában meg kellene növelni 

a kisebbségi nyelvű televízióadások időkeretét. Erről a médiát szabályozó törvények módosító 

javaslatairól tartott sajtótájékoztatóján beszélt tegnap. „A kisebbségi adások időkeretére 

vonatkozó törvényt már évek óta nem tartják be” – fogalmazott Čekovský. Hozzátette, a 

jogszabály szerint a köztelevíziónak naponta hozzávetőlegesen négy órában kellene például 

magyar nyelvű adást sugároznia, a valóságban ennél azonban jóval kevesebb a magyar 

műsorok időkerete. „Ezért arra kértem a közmédia tanácsát és vezetését, hogy tartsák be a 

törvényt” – nyilatkozta. 

 

Óvodafejlesztés Vajdaságban 
2020. szeptember 9. – Pannon RTV, Magyar Szó  

Megújult vizesblokk és korszerű elemekkel bővített játszótér várja a gyerekeket a csókai Öröm 

Iskoláskor Előtti Intézményben. A beruházás a Kárpát-medencei óvodafejlesztési program 

keretében, a Magyar Nemzeti Tanács és a magyar Miniszterelnökség Nemzetpolitikai 

Államtitkársága jóvoltából valósult meg. Összesen száztíz gyermek jár az Öröm Iskoláskor 

Előtti Intézmény csókai, központi épületébe. Számukra igen sokat jelent az, hogy ezentúl az 

eddigieknél is jobb körülmények között tölthetik majd a mindennapjaikat az óvodában. 

 

Szeptember 27-én újra az urnák elé járulnak a Magyarkanizsa községbeli 
polgárok 
2020. szeptember 9. – Vajdaság MA  

Szeptember 27-én tartják meg Magyarkanizsa községben a helyi közösségi választásokat. 

Kilenc település helyi közösségének tanácstagjait választják meg elsősorban a polgárok, majd 

a megválasztott tanácstagok szavazással döntik el, hogy ki lesz a következő négy évben a helyi 

közösség elnöke és alelnöke. A 27-i választásokon jelöltként bárki részt vehet és a listákat, a 

támogatói aláírásokat és a megfelelő dokumentumokat 11-én adhatják le a helyi 

önkormányzatban. 
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https://ujszo.com/kozelet/tobb-kisebbsegi-adast-szeretnenek
https://pannonrtv.com/rovatok/onkormanyzatok/ovodafejlesztes-vajdasagban
https://www.vajma.info/cikk/vajdasag/25602/Szeptember-27-en-ujra-az-urnak-ele-jarulnak-a-Magyarkanizsa-kozsegbeli-polgarok.html
https://www.vajma.info/cikk/vajdasag/25602/Szeptember-27-en-ujra-az-urnak-ele-jarulnak-a-Magyarkanizsa-kozsegbeli-polgarok.html
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Száz év után ismét anyanyelvükön tanulhatnak a bakosi kisiskolások 
2020. szeptember 9. – Kárpátalja, karpat.in.ua 

A Kárpát-medencei óvodafejlesztési program keretében felújították és kibővítették a P. 

Frangepán Katalin nevét viselő oktatási intézményt Bakosban. A településen eddig csupán a 

két egyházközösség alkalmain, továbbiakban a Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetség 

(KMPSZ) által működtetett vasárnapi iskolákban tanulhattak magyarul a gyerekek. A jövőben 

a felújításra került épület szolgál az elemi iskola otthonául, míg az alaplétesítmény kibővített 

blokkját az ovisok birtokolják. 

 

Pótfelvételt hirdet a Rákóczi-főiskola 
2020. szeptember 9. – Kárpátalja  

Lezárult a felvételi, és hamarosan elkezdődik a pótfelvételi időszak a II. Rákóczi Ferenc 

Kárpátaljai Magyar Főiskolán, ezért Sztojka Miroszlávot, a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai 

Magyar Főiskola Felvételi Bizottságának felelős titkárát arra kértük, foglalja össze a 

legfontosabb tudnivalókat az érdeklődők számára. 

 

Október végéig lehet még pályázni a támogatásra 
2020. szeptember 9. – Népújság  

Idén a Szülőföldön magyarul pályázási időszaka a járványügyi helyzet miatt igen hosszú, a 

támogatási kérelmeket október 30-ig lehet beadni. A Muravidéken a 2019/20-as tanévre 

visszamenőleg 188 szülő összesen 260 gyermekére érkezett be kérelem. A Szülőföldön 

magyarul pályázat hagyományos szlovéniai kivitelezőjének, a Magyar Nemzetiségi 

Művelődési Intézetnek (MNMI) a munkatársától, Vida Simonától megtudtuk, a 2018/19-es 

tanévre 285 szülő adta be igényét a pályázati programra, ami összesen 353 gyermeket 

jelentett. Jelenleg, vagyis visszamenőleg a 2019/20-as tanévre vonatkozóan eddig 188 szülő 

összesen 260 gyermekére érkezett be kérelem, de az október 30-i határidőig még bőven 

elérheti a szám a tavalyi adatokat. 

 

A Balassi Intézet új neve Magyar Kulturális Intézet 
2020. szeptember 9. – Népújság  

A Ljubljanai Balassi Intézet szeptember 1-jével új névvel, Ljubljanai Magyar Kulturális 

Intézetként szerepel. A névváltozással Magyarország egységesítette a külföldön működő 26 

kulturális központjának nevét, melyek ezután az intézet és az adott székhelyváros nevét 

viselik. Az intézetek szerepe ezzel természetesen nem változik, továbbra is a magyar kultúra 

és művészetek népszerűsítése és megismertetése a céljuk.  
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https://karpataljalap.net/2020/09/09/szaz-ev-utan-ismet-anyanyelvukon-tanulhatnak-bakosi-kisiskolasok
https://karpataljalap.net/2020/09/09/potfelvetelt-hirdet-rakoczi-foiskola
https://nepujsag.net/nemzetiseg/9405-okt%C3%B3ber-v%C3%A9g%C3%A9ig-lehet-m%C3%A9g-p%C3%A1ly%C3%A1zni-a-t%C3%A1mogat%C3%A1sra.html
https://nepujsag.net/nemzetiseg/9406-a-balassi-int%C3%A9zet-%C3%BAj-neve-magyar-kultur%C3%A1lis-int%C3%A9zet.html
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Elektronikus sajtó 

 

Határok nélkül 

2020. szeptember 9. – Kossuth Rádió 

 

Várhatóan október közepén kerülhet sor a Minority Safepack közmeghallgatására az Európai 

Parlamentben.  Vincze Lórántot, az RMDSZ európai parlamenti képviselőjét halljuk.   

 

A Kárpátaljai Megyei Választási Bizottság hat választókerületet jelölt ki, amelyekből 

megválasztják a Kárpátaljai Megyei Tanács 64 képviselőjét. A hat választókerület a megye 

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

Tanácsban. Ukrajnában október 25-én tartják majd a helyhatósági választásokat.  

 

Szeptember 14-én kezdődik Romániában a tanév. Az oktatási minisztérium a járványügyi 

helyzettől tette függővé az oktatási formát. Akár településenként vagy iskolánként is 

különbözhet az, hogy miként tanulnak majd a diákok. A részletekről a Hargita megyei 

főtanfelügyelőt halljuk.    

 

Kárpátaljai magyar diákoknak hirdet felvételt a Mathias Corvinus Collegium Kárpátaljai 

Középiskolai Mentorprogramja. Azoknak, akik felsőoktatási intézményben kívánják folytatni 

tanulmányaikat. Az idén másodszor kiírt program célja, hogy a tehetséges és jövőjükért tenni 

akaró tanulókat támogassa továbbtanulási törekvéseikben. A további részleteket Barta 

Leilától halljuk, aki a Mathias Corvinus Collégium Kárpátaljai Középiskolai Mentorprogram 

vezetője, és maga is kárpátaljai származású. 

 

Magyar civil szervezetek nyílt levélben fordultak a román törvényhozás házelnökeihez és a 

parlamenti pártok vezetőihez a pénzmosás elleni törvényben tapasztalt hiányosságok, 

pontatlanságok miatt. Legfőbb kifogásaikról Lehőcz László Bodó Barnát, a Magyar Civil 

Szervezetek Erdélyi Szövetségének elnökét kérdezte. 

 

A világörökség részét képező Segesvári váron sürgősségi felújításokat hajtanak végre uniós 

forrásokból. Miközben építkeznek, nagyon hiányolják a külföldi turistákat – mondja Tóth 

Tivadar, Segesvár alpolgármestere munkatársunknak. De azzal is elbüszkélkedik, hogy a 

város 5000-es lélekszámú magyar közösségének az idei tanévben is sikerült 2 párhuzamos 

magyar osztályt indítani.  

https://mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth/?date=2020-09-09_18-02-00&enddate=2020-09-09_18-40-00&ch=mr1
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 „Monumentális, művészi alkotás, mely dicsőségére válik építőjének, ifj. Rimanóczy 

Kálmánnak.” – írták a nagyváradi lapok az új városházáról, amikor 1904. január 10-én 

felavatták. A hatalmas épület és pompás belseje akkor 2 év alatt készült el. Most - 116 év után 

- az utókor másfél év alatt újítja fel, részlegesen.  

 

Zentán idén visszafogottan emlékeznek meg a török hadak feletti diadal 341-edik 

évfordulójáról. Szeptember 11-én, a városnapi rendezvények is szerényebbek lesznek a 

megszokottnál. Ternovácz István előzetese. 

 

 


