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Nyomtatott és online sajtó 
 

Szarvastól Röszkéig tartott idén az Egy vérből vagyunk jótékonysági futás 
2020. szeptember 10. – MTI, Hirado.hu, kormany.hu, Demokrata, Kisalföld, Magyar Szó, M1, 

Kossuth Rádió, Hír TV, Pannon RTV 

Szarvastól - Budapesten és Kecskeméten át - Röszkéig futottak idén az Egy vérből vagyunk 

jótékonysági futás résztvevői, hogy felhívják a figyelmet a nemzeti összetartozás és a véradás 

fontosságára. Potápi Árpád, a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára - aki 

maga is teljesítette a táv utolsó részét - a rendezvény csütörtöki sajtótájékoztatóján kifejtette, 

ez az esztendő a nemzeti összetartozás és az erős magyar közösségek éve. A nemzet 

családokból és kisebb közösségekből áll össze, és a futók közössége ezek egyike - fogalmazott. 

A politikus elmondta, az Egy vérből vagyunk jótékonysági futás tavaly az Ungvárhoz közeli 

Rát község Szent Mihály Gyermekotthonának és az ottani kápolna építésére gyűjtött 

támogatásokat. Idén a délvidéki Muzslyán működő Emmausz fiúkollégiumnak 

adományoznak sporteszközöket. 

 

Kelemen Hunor mindenhol a PNL-vel szövetkezne a helyhatósági választások 
után 
2020. szeptember 10. – Krónika, Erdély Ma, transindex.ro, maszol.ro 

A helyhatósági választásokat követően szövetségre kell lépni a Nemzeti Liberális Párttal 

(PNL), ahol lehetséges – mondta az Európai Néppárt vezetőségének (EPP) csütörtöki online 

ülésén Kelemen Hunor, az RMDSZ szövetségi elnöke. Kelemen az Agerpres szerint jelezte: 

Romániában nyolc éve folyamatos politikai válság van, összesen tíz kormánya volt az 

országnak. Úgy vélte: a helyhatósági ás parlamenti választások után stabilitásra kell 

törekedni. „A helyhatósági és parlamenti választások után stabilitásra, parlamenti többségre, 

nagyon világos projektekre és prioritásokra van szükségünk, különben hiába áll 

nyolcvanmilliárd euró a rendelkezésünkre” – szögezte le Kelemen. Hozzátette: az RMDSZ-

nek és a PNL-nek azonos célkitűzése van: Románia fejlesztése, ezért túl kell lépni „a múlt 

problémáin”, és a jövőre kell koncentrálni. 

 

Keleten a magyar elsősök megkapták a Rákóczi Szövetség ajándékát 
2020. szeptember 10. – Ma7.sk, Felvidék Ma 

Idén a magyar elsősök egyszerre kapták kézhez a szövetség egyszeri ösztöndíját, illetve az 

iskolatáskát. Erről számolt be portálunknak Gabri Rudolf, a Nagykaposi Magyar Ház 

igazgatója, a Rákóczi Szövetség felvidéki hálózatának országos elnöke, akit a Szepsiben 

megtartott országos tanévnyitón Csáky Csongor elnök úr azzal bízott meg, hogy Tornától 

Nagyszelmencig kézbesítse ki az ajándékot. Nos, ez a napokban megtörtént, a hálózat 

országos elnöke Ung-vidéken 9, Szepsi környékén 6, a Bodrogközben pedig 17 iskolát 

látogatott meg munkatársaival, és 375 szülőnek adta át személyesen a tíz-tízezer forintos 

támogatást, illetve gyermekeiknek az iskolatáskát. Az ötnapos körút során igyekeztek az 
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https://www.kormany.hu/hu/a-miniszterelnok-helyettes/nemzetpolitikaert-felelos-allamtitkar/hirek/szarvastol-roszkeig-tartott-iden-az-egy-verbol-vagyunk-jotekonysagi-futas
https://kronikaonline.ro/belfold/kelemen-hunor-mindenhol-a-pnl-vel-szovetkezne-a-helyhatosagi-valasztasok-utan
https://kronikaonline.ro/belfold/kelemen-hunor-mindenhol-a-pnl-vel-szovetkezne-a-helyhatosagi-valasztasok-utan
https://ma7.sk/tajaink/keleten-a-magyar-elsosok-megkaptak-a-rakoczi-szovetseg-ajandekat
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átadást lehetőség szerint az iskola udvarán vagy a tornateremben, esetleg az iskola 

előcsarnokában lebonyolítani, ahová a szülőket nyolc és 15:30 óra között mindig egy adott 

időpontban várták. 

 

Rareș Bogdan szerint csak a PNL tudja „szétzúzni” az RMDSZ-t Maros megyében 
2020. szeptember 10. – transindex.ro 

Rareș Bogdan a Romániai Magyar Demokrata Szövetséget (RMDSZ) nevezte meg a Nemzeti 

Liberális Párt (PNL) legnagyobb Maros megyei ellenfelének, akit szerinte csak közösségi 

összefogással és a PNL támogatásával lehet „szétzúzni”. „Bárki, aki felelősen gondolkodik, az 

a hasznos szavazatban gondolkodik. Itt Maros megyében a PNL és az RMDSZ van harcban. 

Bármely jóhiszemű ember, aki őszintén ragaszkodik az országhoz és érti, hogy mi a nemzeti 

érdek, az azokra fog szavazni, akiknek lehetőségük van szétzúzni az RMDSZ képviselőit a 

polgármesteri hivatalért és a megyei tanácsért folyatott versenyben”- mondta Rareș Bogdan 

szerdán Marosvásárhelyen, ahol részt vett Cristian Chirteș PNL-s megyei tanácselnök 

programbemutató rendezvényén.  

 

Elfogadhatatlannak tartja Rareș Bogdan uszítását Péter Ferenc  
2020. szeptember 10. – maszol.ro, transindex.ro, szekelyhon.ro, Krónika 

Tűrhetetlennek nevezte „Rareș Bogdan alattomos uszítását” Péter Ferenc, a Maros megyei 

RMDSZ-szervezet elnöke, miután a liberálisok első alelnöke Marosvásárhelyen 

magyargyűlöletre ragadtatta magát és az RMDSZ szétzúzására szólította fel Maros megye 

lakosait. „Tűrhetetlennek tartom Rareș Bogdan alattomos uszítását és háborús helyzetekhez 

igazított szóhasználatát. A Marosvásárhely polgármesteri tisztségéért folytatott választási 

küzdelem tétje az, hogy száműzni tudjuk-e végleg a Dorin Florea és társai által két évtizede 

fenntartott korrupt rendszert, a Maros megyei tanácselnök megválasztása során pedig az a 

tét, hogy megakadályozzuk Dorin Florea bukott rendszerének átmenekítését a Maros Megyei 

Tanácshoz” – reagált Rareș Bogdan kijelentésére Péter Ferenc.  

 

A közös kormányzás feltételeiről beszélt Ludovic Orban és Kelemen Hunor  
2020. szeptember 10. – maszol.ro 

Mind Ludovic Orban kormányfő, a Nemzeti Liberális Párt (PNL) elnöke, mind pedig Kelemen 

Hunor RMDSZ-elnök nyitottnak mutatkozott a közös kormányzás iránt az Európai Néppárt 

(EPP) elnökségének csütörtöki, videókonferencia formájában megtartott tanácskozásán. 

„Jelenleg a felmérések arra utalnak, még a szocialisták által készített, hazug felmérések is, 

hogy első helyen vagyunk: az ő felméréseik szerint 6 százalékkal, a valóságban 9-10 

százalékkal a szocialistákhoz képest” – mondta a kormányfő. Hozzátette: a PNL az Európai 

Néppárt tagpártjait, vagyis a Népi Mozgalom Pártot (PMP) és a Romániai Magyar Demokrata 

Szövetséget (RMDSZ) látná szívesen kormányzati partnereként. Ha ez a három politikai 

alakulat sem tesz ki többséget, akkor igyekezni fognak más szövetségesekre is szert tenni, de 

semmiképpen sem alakítanak majd kormányt „a volt kommunistákkal, jelenlegi 
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https://itthon.transindex.ro/?hir=61268
https://www.maszol.ro/index.php/belfold/131820-elfogadhatatlannak-tartja-rare-bogdan-uszitasat-peter-ferenc
https://www.maszol.ro/index.php/belfold/131851-a-kozos-kormanyzas-felteteleir-l-beszelt-ludovic-orban-es-kelemen-hunor
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szocialistákkal” – jelentette ki Ludovic Orban, meggyőződését fejezve ki, hogy az EPP 

romániai tagpártjai meg fogják nyerni a választásokat.  

 

Vákár István: a Kolozs Megyei Tanácsban éreztettük, hogy markáns 
véleményünk van 
2020. szeptember 10. – maszol.ro 

„Ha ott vagyunk döntési pozícióban, bele tudunk szólni a megyei költségvetés elosztásával, 

fejlesztésekkel, infrastrukturális beruházásokkal, civil szervezeteknek szánt támogatásokkal 

kapcsolatos ügyekbe, nem tudnak megkerülni” – jelentette ki a Maszolnak Vákár István, a 

Kolozs Megyei Tanács alelnöke, az RMDSZ tanácselnökjelöltje.  

 

Rendezné a marosvásárhelyi Poklos-patakot és környékét Soós Zoltán 
2020. szeptember 10. – maszol.ro, transindex.ro, szekelyhon.ro 

Soós Zoltán marosvásárhelyi független polgármesterjelölt a 10 évre szóló választási 

programjának 100 pontja közül a Poklos-patak rendezését tartja a legszemélyesebb tervnek. 

Ahogy ő fogalmazott, ez nemcsak a vásárhelyieknek ígéret, hanem a lányának is: „A nagyobb 

gyermekeim a Bernády iskolába járnak és minden reggel az iskola melletti utcában 

parkolunk. A lányom gyakran kérdi, hogy miért van ilyen szemét ebben a kanálisban, ha ez 

nem egy kuka” – nyitotta meg csütörtöki sajtótájékoztatóját a Poklos medrében állva Soós 

Zoltán. 

 

Cseke Attila: a váradi fiatalokat és a sportéletet is támogatni kell  
2020. szeptember 10. – maszol.ro 

Hét újabb városfejlesztéssel kapcsolatos projektet mutatott ma be Cseke Attila nagyváradi 

RMDSZ-es polgármesterjelölt, amelyek az ifjúsági és sporttámogatások területét érintenék. A 

nagyváradi lakónegyedekben nagyon sok zöldövezet volt, ezek egy részét parkolóhelyekké 

alakították, így az egyes városrészekből szinte eltűntek az asztaliteniszezési, futballozási vagy 

kosárlabdázási lehetőségek. Cseke Attila szerint ezt a sportinfrastruktúrát kellene 

visszaállítani, például az iskolák sportpályáinak felújításával, amelyeket tanítás után bérbe 

adhatnának, így a tanintézetek is bevételre tennének szert, és öt-tízperces gyaloglással bárki 

sportolási lehetőséghez jutna.  

 

Az erdélyi magyar fiatalok képviselőjelöltjeként indul Oltean Csongor a 
parlamenti választásokon  
2020. szeptember 10. – maszol.ro, transindex.ro 

Oltean Csongor, a Magyar Ifjúsági Értekezlet (MIÉRT) elnöke az erdélyi magyar fiatalok 

képviselőjelöltjeként indul a 2020-as parlamenti választásokon – közölte a MIÉRT 

sajtóirodája. A jelölt csütörtökön, kolozsvári sajtótájékoztatóján mutatkozott be, ahol 

hangsúlyozta: jelölése nem az erdélyi régiók, s azon belül a megyék közötti alku tárgya, 

hanem az RMDSZ partnerségében az egész erdélyi magyar fiatalság hangját szeretné 

képviselni a román parlamentben.   
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https://www.maszol.ro/index.php/belfold/131815-vakar-istvan-a-kolozs-megyei-tanacsban-ereztettuk-hogy-markans-velemenyunk-van
https://www.maszol.ro/index.php/belfold/131815-vakar-istvan-a-kolozs-megyei-tanacsban-ereztettuk-hogy-markans-velemenyunk-van
https://www.maszol.ro/index.php/belfold/131834-rendezne-a-marosvasarhelyi-poklos-patakot-es-kornyeket-soos-zoltan
https://www.maszol.ro/index.php/belfold/131837-cseke-attila-a-varadi-fiatalokat-es-a-sporteletet-is-tamogatni-kell
https://www.maszol.ro/index.php/belfold/131840-az-erdelyi-magyar-fiatalok-kepvisel-jeloltjekent-indul-oltean-csongor-a-parlamenti-valasztasokon
https://www.maszol.ro/index.php/belfold/131840-az-erdelyi-magyar-fiatalok-kepvisel-jeloltjekent-indul-oltean-csongor-a-parlamenti-valasztasokon
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Női RMDSZ-jelöltek számoltak be terveikről Nagyváradon  
2020. szeptember 10. – maszol.ro, transindex.ro 

A Bihar megyei RMDSZ három jelöltjével tartott ma közös sajtótájékoztatót Biró Rozália 

képviselő, az RMDSZ Nőszervezetének elnöke csütörtökön Nagyváradon. A maga területén 

mindhárom hölgy bizonyított már, így eddigi teljesítményük alapján kérik a választók 

bizalmát, mondta Biró Rozália, aki hangsúlyozta: szükség van a női politikusokra mind a 

helyi, mind az országos döntéshozói testületekben.  

 

Európai szinten lép fel a családon belüli erőszak ellen az RMDSZ Nőszervezete 
2020. szeptember 10. – transindex.ro 

Acsaládon belüli erőszak felszámolása érdekében fogadott el egy új állásfoglalást az Európai 

Néppárt Nőszervezete (EPPWomen), amelynek alapját Biró Rozália, az RMDSZ nőszervezete 

elnökének és Bálint Margit alelnöknek javaslatai képezik - tájékoztat az RMDSZ csütörtöki 

közleménye. Az isztambuli keretegyezmény mentén indítandó társadalmi párbeszéd 

szükségességéről szóló dokumentumot az EPPWomen 53 tagszervezetéhez juttatják el.  

 

Szócsatába várják a székelyudvarhelyi polgármesterjelölteket  
2020. szeptember 10. – maszol.ro 

Hosszas egyeztetés után megegyeztek a felek: szeptember 17-én, 17 órától egy 135 percesre 

tervezett, moderált beszélgetés keretében vitathatja meg a következő négy évre szóló terveiket 

Székelyudvarhely három polgármesterjelöltje: Derzsi László (RMDSZ), Gálfi Árpád (POL) és 

Mike Levente József (MPP). A részvétel regisztrációköteles, a kérdések feltevése is 

feltételekhez kötött. Az eseményt online fogják élőben közvetíteni. 

 

Határokon átívelő összefogással segítik a Hargita megyei szakképzést 
2020. szeptember 10. – maszol.ro 

Nagy értékű fodrásztanműhely berendezéséhez szükséges felszerelést kapott a csíkszeredai 

Kájoni János Szakközépiskola. A Magyarországról, egy cégcsoport közreműködésével érkezett 

adományok hosszú távra tervezett együttműködés révén érkeztek az intézményhez.  

 

Így indul az oktatás a magyar és a vegyes tannyelvű iskolákban Kolozsváron 
2020. szeptember 10. – maszol.ro 

Kolozsváron általános szabály, hogy az elemisták és a végzősök (0-4., 8. és 12. osztályosok) be 

fognak járni a tanórákra – tudtuk meg Oláh Emesétől. Az alpolgármester tanintézményekre 

bontva számolt be arról, hogy milyen formában zajlik majd az oktatás hétfőtől a magyar és a 

vegyes tannyelvű iskolákban.  
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https://www.maszol.ro/index.php/belfold/131847-n-i-rmdsz-jeloltek-szamoltak-be-terveikr-l-nagyvaradon
https://itthon.transindex.ro/?hir=61270
https://www.maszol.ro/index.php/belfold/131845-szocsataba-varjak-a-szekelyudvarhelyi-polgarmesterjelolteket
https://www.maszol.ro/index.php/tarsadalom/131821-hatarokon-ativel-osszefogassal-segitik-a-hargita-megyei-szakkepzest
https://www.maszol.ro/index.php/tarsadalom/131825-igy-indul-az-oktatas-a-magyar-es-a-vegyes-tannyelv-iskolakban-kolozsvaron
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Eldőlt: online képzésben részesül az erdélyi magyar egyetemisták zöme 
2020. szeptember 10. – maszol.ro 

A BBTE magyar hallgatóinak hozzávetőleg háromnegyede egyáltalán nem kell órákra járjon 

az új tanévben, a Sapientián pedig hibrid oktatás folyik majd, tömbösített rendszerben.  

 

Az oktatással kapcsolatos terveket ismertették 
2020. szeptember 10. – Bihari Napló 

Ezúttal a tanüggyel kapcsolatos tervekről beszélt Zatykó Gyula, az EMNP nagyváradi 

szervezetének polgármesterjelöltje, illetve Nagy Zoltán, a párt helyi önkormányzati 

tanácsosjelöltje. 

 

Cseke Attila: Hazaváró, itthon tartó, ide vonzó ösztöndíjat hozunk létre 
2020. szeptember 10. – maszol.ro 

Továbbtanulni, de hol és miből? Ez egy komoly kérdés a diákok és a szüleik életében is. A 

fiatalok egyik problémája a motiváció. Két kérdést mindenképp feltesznek maguknak az 

érintetettek: miért maradjanak itt, vagy ha elmentek más városba, miért jöjjenek haza? Erre a 

kérdéskörre kell jó választ adni az RMDSZ szerint, és akkor már rögtön jobb statisztikát fog 

mutatni egy tízéves érettségi találkozón azok aránya, akik Nagyváradon maradtak. Cseke 

Attila polgármesterjelölt következő tervezete egy ösztöndíj létrehozásáról szól a fiatalok 

számára. 

 

Cáfolta Bolojan, hogy Nagyvárad bekebelezné Bihart 
2020. szeptember 10. – Bihari Napló 

Közös lakossági fórumot tartott hétfőn Biharon Szilágyi Zsolt és Ilie Bolojan 

megyeitanácselnök-jelölt, illetve Nemes Ferenc polgármesterjelölt. 

 

Négy nő lenne polgármester Maros megyében RMDSZ színekben 
2020. szeptember 10. – szekelyhon.ro 

Bemutatták csütörtökön Maros megye négy női polgármesterjelöltjét, akiket az RMDSZ 

nőszervezete indít, illetve támogat. A sajtóeseményen Csép Andrea marosszéki parlamenti 

képviselő, Horváth Anna ügyvezető alelnök és három jelölt: Kovács Edit Maroskeresztúr 

jelenlegi polgármestere, László Ildikó Marosszentanna és Kovács Ilona Mezőmadaras 

alpolgármestere vett részt. Csép Andrea bemutatta a jelenlevőket, hozzátéve, hogy a negyedik 

női jelölt a megyében szintén polgármesteri székért fog megmérkőzni, Buzogány Erzsébet 

Segesváron. 

 

Élhető, szerethető és negyvenezer fős Székelyudvarhelyt szeretnének 
2020. szeptember 10. – szekelyhon.ro 

Tizenegy pillérre alapozott, számszerűsített programot mutatott be a Szabad Emberek 

Pártjának székelyudvarhelyi jelöltcsapata. Számszerűsített hosszútávú célkitűzésük, hogy 

Székelyudvarhely lakossága 2040-re érje el a 40 ezer főt az aktuális nemzetiségi arányok 
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https://www.maszol.ro/index.php/tarsadalom/131822-eld-lt-online-kepzesben-reszesul-az-erdelyi-magyar-egyetemistak-zome
https://www.erdon.ro/kozelet/helyi-kozelet/az-oktatassal-kapcsolatos-terveket-ismertettek-3178259/
https://www.erdon.ro/kozelet/helyi-kozelet/cseke-attila-hazavaro-itthon-tarto-ide-vonzo-osztondijat-hozunk-letre-3178337/
https://www.erdon.ro/kozelet/helyi-kozelet/cafolta-bolojan-hogy-nagyvarad-bekebelezne-bihart-3177482/
https://szekelyhon.ro/aktualis/negy-no-lenne-polgarmester-maros-megyeben-rmdsz-szinekben
https://szekelyhon.ro/aktualis/elheto-szeretheto-es-negyvenezer-fos-szekelyudvarhelyt-szeretnenek
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megtartásával. Kiindulási pontként a népszámlálási adatokat vették, illetve a pozitív 

tendenciát mutató természetes szaporulatot. A csapat által összeállított program célja 

Székelyudvarhely élhetőbbé tétele, hogy a helybéliek itthon maradjanak, az elvándoroltak 

pedig hazatérjenek.  
 

Szakértelemmel vezetnék Székelyudvarhelyt az MPP-sek 
2020. szeptember 10. – szekelyhon.ro 

Isten, nemzet, család! címmel hirdette meg politikai programját a Magyar Polgári Párt 

székelyudvarhelyi szervezete: a tervei ismertetése mellett a szervezet bemutatta 

tanácsosjelölt-listájának „régi és új arcait”. Az idei helyhatósági választások tétje túlmutat 

azon, hogy ki lesz Székelyudvarhely polgármestere, illetve önkormányzati képviselői – fejtette 

ki újfent Mike Levente, az MPP székelyudvarhelyi polgármesterjelöltje. Mike szerint az igazi 

tét az, hogy megvetheti-e lábát Székelyföldön egy román párt, hiszen szerinte ez még akkor is 

így van, ha egyénileg szimpatikus személyeket sorakoztatott fel jelöltlistáján a Szabad Embere 

Pártja. 

 

Hármas vásárhelyi csata, Soós a favorit 
2020. szeptember 11. – Krónika 

Soós Zoltán, az RMDSZ és az Erdélyi Magyar Szövetség által is támogatott független jelölt a 

legesélyesebb Marosvásárhely polgármesteri székére egyes pártok belső használatra készült 

felmérései szerint. Az RMDSZ arra számít, hogy Soós Zoltán most jóval több elégedetlen 

román nemzetiségű szavazót tud megszólítani, mint négy évvel ezelőtt. 

 

Egy reprezentatív felmérés szerint egyre kevesebben értenek egyet a magyar 
oktatási intézmények önállósodásával 
2020. szeptember 11. – Krónika 

Az erdélyi magyarok körében konszenzus van arról, hogy meg kell tanulniuk románul – derül 

ki egy szerdán ismertetett felmérésből. A Kisebbségi Monitor 2020 című kutatás eredményei 

szerint az erdélyi magyarság megengedő a román nyelvű oktatással szemben, és tart attól, 

hogy az anyanyelvű, önálló oktatási intézmények párhuzamossága a közösség peremre 

szorulásához vezethet. 

 

A semmibe vett magyar nyelv 
2020. szeptember 11. – Balogh Levente – Krónika 

A Krónika vezércikke szerint „nem túlzóak azok a kijelentések, amelyek szerint Romániában 

továbbra is rendszerszintű hadjárat zajlik az őshonos magyar közösség anyanyelvi jogai és a 

magyar nyelvű oktatás ellen. Ez pedig sürgős reakciót követel a parlamenti képviselettel 

rendelkező, illetve arra törekvő magyar pártok részéről. A sodródás helyett stratégia 

kidolgozását arra, hogyan lehet fölvenni a jogi és egyéb jellegű küzdelmet ez ellen a folyamat 

ellen, amely során a kifelé européernek és kisebbségbarátnak mutatkozó, minden brüsszeli és 
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Napi Nemzetpolitikai Sajtószemle – 2020. szeptember 11. 

. 

. 
7 

washingtoni mantrát hűségesen szajkózó Románia valójában folyamatosan egy őshonos 

európai közösség ellehetetlenítésére és felszámolására törekszik”. 

 

Komárom polgármestere Nyitra megye MKP-s képviselőivel találkozott 
2020. szeptember 10. – Ma7.sk 

A komáromi régiót érintő ügyekben egyeztetett Komárom város polgármestere Nyitra megye 

MKP-s megyei képviselőivel szeptember 10-én, Komáromban. A találkozón elhangzott, a 

régió számára fontos az egységes magyar képviselet megteremtése, ahogyan az is, a fontos 

kérdésekben közös erővel lépjenek fel. Keszegh Béla, Komárom polgármestere a találkozóról 

elmondta, a cél az volt, hogy a város vezetése és a megyei képviselők összehangolják és 

egységesen képviseljék azokat a terveket, melyek a komáromi régió javát szolgálják. A 

találkozóra meghívást kapott Jobbágy József, a Híd, valamint Orosz Örs, az Összefogás 

megyei képviselője is, ám egyéb elfoglaltságuk miatt egyikőjük sem tudott részt venni az 

egyeztetésen. Ott volt azonban – az MKP megyei képviselőin kívül – Forró Krisztián, az MKP 

országos elnöke. 

 

Sárközy Irén a koronavírusról: Növelni kell a hivatalnokok számát 
2020. szeptember 10. – bumm.sk 

A Híd egészségügyi szakpolitikusa szerint a kórházi felszereltsége csak egy része a 

koronavírus elleni harcnak. Úgy véli, növelni kell a hivatalnokok számát és hatékonyabbá 

tenni a hivatalok működését annak érdekében, hogy elkerüljük a vírus terjedését. "Az elmúlt 

30 napban több, mint duplájára nőtt az aktív COVID-19 fertőzöttek száma. Az első hullámot a 

felelősségteljes magatartást mutató embereknek és bátor intézkedéseknek köszönhetően 

nagyon jól átvészeltük. Mindenki joggal teheti fel a kérdést, hogy készen áll-e az állam a 

második hullámra?" - írta Facebook-bejegyzésében Sárközy Irén. 

 

Újjáalakulásának 30. évfordulójára emlékezett a Szlovákiai Magyar 
Cserkészszövetség 
2020. szeptember 10. – Felvidék Ma 

Jubileumi cserkészgyűjteménnyel és fotókiállítással ünnepelte fennállásának 30. évfordulóját 

a Szlovákiai Magyar Cserkészszövetség Dunaszerdahelyen a Csallóközi Múzeumban. A 

kiállítást és a cserkészmozgalmat üdvözölte a Csallóközi Múzeum igazgatója, Nagy Iván, aki 

egy érdekes cserkésztörténetet osztott meg a jelenlévőkkel. Őt Gál Erik, a Szlovákiai Magyar 

Cserkészszövetség (SZMCS) elnöke követte, aki elmondta, hogy a cserkészvezetők az évek 

során sok mindent tettek, s amit tettek, nem munkának tekintették, hanem jó mókának. Amit 

cserébe kaptak, az a cserkész életérzés és a szeretet volt.  
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https://ma7.sk/aktualis/komarom-polgarmestere-nyitra-megye-mkp-s-kepviseloivel-talalkozott
https://www.bumm.sk/belfold/2020/09/10/sarkozy-iren-a-koronavirusrol-novelni-kell-a-hivatalnokok-szamat
https://felvidek.ma/2020/09/ujjaalakulasanak-30-evfordulojara-emlekezett-a-szlovakiai-magyar-cserkeszszovetseg/
https://felvidek.ma/2020/09/ujjaalakulasanak-30-evfordulojara-emlekezett-a-szlovakiai-magyar-cserkeszszovetseg/
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A VMSZ házhoz megy 
2020. szeptember 10. – Pannon RTV 

A kampányban elhangzott ígéreteinkkel összhangban a VMSZ bemutatkozó látogatásokat 

szervez a városhoz tartozó helyi közösségekbe - írja Facebook oldalán dr. Pásztor Bálint. A 

Városi Képviselő-testület elnöke szerint, aki a VMSZ listavezetője volt, a mindennapi 

életünket befolyásoló döntéseket a jövőben közelebb kell hozniuk a választóikhoz és a párt 

tagságához. A találkozók célja az új városi tisztviselők bemutatása és az élő kapcsolatok 

kialakítása. A rendezvényeket elsősorban a Vajdasági Magyar Szövetség tagsága és 

szimpatizánsai számára hirdetik meg, de minden érdeklődőt szeretettel várnak. Az első 

találkozóra ma kerül sor Királyhalmon 18, majd Ludason 20 órától. 

 

Sikeres a Prosperitati kezdő vállalkozóknak kiírt pályázata 
2020. szeptember 10. – Pannon RTV 

Kiemelkedően sikeres a Prosperitati Alapítvány kezdő vállalkozóknak kiírt pályázata – 

nyilatkozta Juhász Bálint a Szabadkai Magyar Rádiónak. Az alapítvány ügyvezetője elmondta, 

hogy 420 pályázat érkezett be, ennek egy részét a külföldről hazatelepült fiatalok nyújtották 

be. A Prosperitatinál jelenleg még nyitott a házvásárlásra és a méhésztelepek kialakítására 

irányuló pályázat, valamint a földvásárlási támogatásra vonatkozó kiírás. A jövőben ismét 

számíthatnak a mikro- és kisvállalkozók is segítségnyújtásra - emelte ki Juhász Bálint. A most 

induló online képzésen 394 kezdő vállalkozó vehet részt, nem volt feltétel, hogy fiatalok 

legyenek a pályázók. A képzést a magyarkanizsai Cnesa Oktatási és Művelődési Intézményben 

szervezték meg. Az oktatás és az azt követő vizsga ki fog egészülni a Vállalkozz Vajdaság! 

oktatási platform elvégzésének feltételével. 

 

A felújított Leánynevelő Intézet épületébe költözött a Szathmáry Karolina 
Kollégium 
2020. szeptember 10. – Pannon RTV 

Új, tágasabb épületben kezdték meg a tanévet a nagybecskereki Szathmáry Karolina 

Kollégium növendékei. Az elmúlt két év alatt a magyar kormány támogatásával újították fel 

az objektumot. A zárda felújítása 2018-ban kezdődött, a magyar kormány Nemzetpolitikai 

Államtitkárságának támogatásával. Megfelel egy korszerű kollégium követelményeinek, de a 

munkálatok során igyekeztek tiszteletben tartani a műemlékvédelmi szempontokat is. Az 

épület egyben a térség magyarságának közösségi központja is lesz.  

 

Folyamatosan fejlődik a turizmus Beregszászban 
2020. szeptember 10. – Kárpátalja 

„Beregszász Kárpátalja egyik turisztikai központja” – hangzott el a Kárpátaljai Magyar 

Turisztikai Tanács vendégfogadói tanfolyamának oklevélátadó ünnepségén. Az ünnepség a 

Városi Művelődési Házban került megrendezésre szeptember 10-én. Az átadó ünnepséget 
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https://pannonrtv.com/rovatok/onkormanyzatok/vmsz-hazhoz-megy
https://pannonrtv.com/rovatok/gazdasag/sikeres-prosperitati-kezdo-vallalkozoknak-kiirt-palyazata
https://pannonrtv.com/rovatok/onkormanyzatok/felujitott-leanynevelo-intezet-epuletebe-koltozott-szathmary-karolina
https://pannonrtv.com/rovatok/onkormanyzatok/felujitott-leanynevelo-intezet-epuletebe-koltozott-szathmary-karolina
https://karpataljalap.net/2020/09/10/folyamatosan-fejlodik-turizmus-beregszaszban
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Mester András, a Kárpátaljai Magyar Turisztikai Tanács (KMTT) elnöke nyitotta meg. A 

vendégek köszöntését követően beszédében elmondta, hogy második alkalommal került 

megszervezésre a vendégfogadói tanfolyam, melynek célja olyan feltételeket teremteni 

Kárpátalján, amely a hazai turizmust európai szintre emeli. 

 

94 új fertőzöttet regisztráltak Kárpátalján 
2020. szeptember 10. – karpatalja.ma 

A Kárpátaljai Megyei Közegészségügyi Központ szeptember 11-i adatai szerint 94 

koronavírussal fertőzött beteget regisztráltak az elmúlt 24 órában – tudatta a központ a 

közösségi oldalán. A világjárvány kezdete óta Kárpátalján összesen 8453 aktív esetet 

diagnosztizáltak, ebből 916 orvosi dolgozó és 453 gyerek. 

 

Az emlékezés napja Bellyén 
2020. szeptember 10. – Képes Újság 

Minden év szeptember 3-án a Bellyei járás vezetősége megemlékezik a honvédő háborúban 

elesett katonákról és civil áldozatokról. A kommemoráción a Bellyei járás HMDK-s elöljáró-

helyettesei, Varga Gábor és Munk Erik is részt vettek. 

 

VAN REMÉNY: idén megtöbbszöröződött a tavalyi diáklétszám a magyar iskolák 
első osztályaiban! 
2020. szeptember 10. – Képes Újság 

2020. szeptember 7-én becsengettek a horvátországi magyar iskolákban is, melyekbe idén a 

tavalyinál jóval több elsős iratkozott be. Ez ékes bizonyítéka annak, hogy működik a HMDK 

ösztöndíj-politikája. A Horvátországi Magyarok Demokratikus Közössége (HMDK) mindig is 

kiemelt fontosságúként kezelte a horvátországi magyar oktatásügyet, mivel azt 

megmaradásunk egyik zálogának tartja. 

 

Idén is megünnepelték a szüretet a csúzaiak 
2020. szeptember 10. – Képes Újság 

Szombaton zajlott le a csúzai szüreti mulatság. A délelőtt a hagyományokhoz híven a lovas 

sportok jegyében telt, délután pedig a néptáncosok vonultak fel és adtak műsort a falu 

központjában. 

 

Az aktualitásokat vitatta meg a pedagógusfórum elnöksége 
2020. szeptember 10. – Képes Újság 

Múlt héten elnökségi ülést tartott a Horvátországi Magyar Pedagógusok Fóruma (HMPF) 

Kopácson, amelyen az elmúlt időszak aktualitásait vitatták meg, valamint körvonalazták az 

őszi időszak terveit, amelyeket a járványhelyzet alakulásának függvényében valósítanak meg. 
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https://karpatalja.ma/karpatalja/kozelet/94-uj-fertozottet-regisztraltak-karpataljan/
https://kepesujsag.com/az-emlekezes-napja-bellyen/
https://kepesujsag.com/van-remeny-iden-megtobbszorozodott-a-tavalyi-diakletszam-a-magyar-iskolak-elso-osztalyaiban/
https://kepesujsag.com/van-remeny-iden-megtobbszorozodott-a-tavalyi-diakletszam-a-magyar-iskolak-elso-osztalyaiban/
https://kepesujsag.com/iden-is-megunnepeltek-a-szuretet-a-csuzaiak/
https://kepesujsag.com/az-aktualitasokat-vitatta-meg-a-pedagogusforum-elnoksege/
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Elektronikus sajtó 

 

Határok nélkül 

2020. szeptember 10. – Kossuth Rádió 

 

Nem alakul egy újabb magyar párt a Felvidéken, a Magyar Tanács nem akarja helyettesíteni a 

politikai érdekképviseletet, hanem egyfajta mini parlamentként működne, amelynek tagjai 

társadalmi felelősséget vállaló közszereplők, szervezetek képviselői - mondta Tokár Géza, a 

Kerekasztal szóvivője műsorunknak az előkészítő testület ülése után. Amint arról korábban 

már beszámoltunk, tavaly decemberben elindult egy kezdeményezés, amelynek célja a 

felvidéki Magyar Tanács megalakítás. A folyamatot azonban megakasztotta a koronavírus 

járvány. A héten azonban ismét összeült az előkészítő testület. 

 

Ez a város nekünk, magyaroknak is jár - mondta Csoma Botond, az RMDSZ kolozsvári 

polgármester-jelöltje azon az online közvetített beszélgetésen, amelyet 45 kolozsvári civil 

szervezetet tömörítő egyesület szervezett az egyik kolozsvári szálloda teraszán.  

 

Az Erdélyi Magyar Szövetség választási jelszava a romániai helyhatósági választáson - 

,,Együtt a magyarokért". Oláh-Gál Elvira a szövetség csíkszeredai polgármester-jelöltjével 

beszélgetett. 

 

Romániai magyar tizenegyedikes és tizenkettedikes diákok civil és politikai szocializációjáról 

végzett kutatást a Bálványos Intézet a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetemmel 

együttműködve. Nyolc erdélyi, partiumi és bánsági város több, mint 2500 diákjától kaptak 

válaszokat a hét kérdéskört tartalmazó kérdőívekre.  

 

Ahol összeér az aszfaltcsík, de még ki kell építeni a szolgálati helyeket, hogy használható 

határátkelő működjön. A Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Ömböly határátkelőhely adott 

otthont annak a találkozónak, amelyen a magyar-román határ menti települések vezetői 

számoltak be, gazdaságuk fellendítése érdekében tett és tenni kívánt törekvéseikről.  
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90 vendégház tulajdonosa végezte el sikeresen a Kárpátaljai Magyar Turisztikai Tanács által 

szervezett vendégfogadói tanfolyamot. A turizmus fejlesztése a jövőt jelenti Kárpátalján 

annak ellenére is, hogy a koronavírus miatti karantén jelentős nehézségeket okoz az 

ágazatnak, - ezt mindenki kiemelte, aki az ünnepélyes diplomaátadón megszólalt.  

 

Szeptember 8-a, Kisboldogasszony, Szűz Mária születésének napja jeles nap a Délvidéken is: 

ekkor tartják Doroszlón, a híres búcsújáró helyen a szentkúti búcsút. Az idén ez a nap még 

emlékezetesebb lett: közzétették a Szentszék bejelentését, hogy ki lesz a szabadkai 

egyházmegye új püspöke.  

 

Kisboldogasszony napjához legközelebb eső vasárnapon tartják meg minden évben a deonicai 

búcsút. Így volt ez idén is, Muzslya határába zarándokoltak a hívők, a falutól mintegy 12 

kilométerre levő kereszthez, amely az egykori tanyavilágot idézi. 

 


