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Nyomtatott és online sajtó 
 

Iohannis visszahívta a korábban botrányt kavaró budapesti román nagykövetet 
2020. szeptember 11. – Krónika, Erdély Ma, transindex.ro, maszol.ro 

Tizenegy más képviseletvezető mellett Románia budapesti nagykövetét is visszahívta 

pénteken Klaus Iohannis elnök. Marius Lazurca április végén magyar–román diplomáciai 

botrányt okozott azzal, hogy levelet küldött a magyar, ellenzéki Párbeszéd társelnökének, 

amelyben kifejezte szolidaritását, és reményét, hogy sértetlen maradt az őt ért inzultusok 

után. A diplomata büszkén osztotta meg állásfoglalását a Budapesten szolgáló nagykövetek 

WhatsApp-csoportjában. Ennél valószínűleg nincs lejjebb: a román nagykövet vette 

védelmébe Szabó Tímeát” – tájékoztatott akkor az esetről Szijjártó Péter külgazdasági és 

külügyminiszter. Hozzátette: a Párbeszéd politikusa szerint baj, hogy az erdélyi és 

székelyföldi magyarok maszkokat és védőruhákat kaptak az anyaországtól. „A román 

nagykövetnek pedig tetszik, hogy vannak pártok a magyar Országgyűlésben, amelyek így 

gondolkodnak. Megdöbbentő a román nagykövet nyilvánvalóan hazug hisztériakeltése, de 

ennél sokkal szégyenteljesebb az, hogy a magyar ellenzék és a román nagykövet közös 

platformra került a határon túli magyarokkal szemben” – írta Facebook-bejegyzésében 

Szijjártó Péter. 

 

Magyar óvodát és bölcsődét adtak át az erdélyi Zilahon  
2020. szeptember 13. – MTI, transindex.ro, Krónika, maszol.ro, szekelyhon.ro, hirado.hu 

A magyar állam Kárpát-medencei óvodafejlesztési programja keretében épített magyar 

óvodát és bölcsődét adtak át vasárnap az erdélyi Zilahon. Az új épület Kós Károly 

építészetének a jegyeit viseli magán, de a modern kor követelményeinek is megfelel. Korszerű 

energiavisszanyerő szellőztetési rendszerrel látták el. A magyar kormány 300 millió forinttal 

járult hozzá az építéshez. Potápi Árpád János, a kormány nemzetpolitikai államtitkára az 

avatóünnepségen elmondta: az óvodát a baptista gyülekezet hozta létre, de az intézmény 

minden gyermekre számít, akit a szülők a keresztyén hit és a magyar nemzeti eszme szerint 

szeretnének nevelni. Az államtitkár megjegyezte: a magyar kormány számára kiemelten 

fontos, hogy az óvodafejlesztési program keretében létesülő új épületek szépek, korszerűek 

legyenek, külsejükben is hordozzák a magyar szellemiséget. 

 

Felszentelték a Szatmár megyei település impozáns református műemlékét 
2020. szeptember 14. – MTI, Krónika, Magyar Nemzet, Mandiner, Demokrata 

Hálaadó istentisztelet keretében avatták fel tegnap Erdély egyik legpatinásabb és 

leglátogatottabb középkori műemlékét, az uniós forrásokból felújított ákosi református 

templomot. Az ünnepi szónokok reményüknek adtak hangot, miszerint további 800 év 

elteltével is magyarul imádkoznak majd az istenházában. Potápi Árpád János, a budapesti 

Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára ünnepi beszédében felhívta a 

figyelmet, hogy az ákosi templom nemcsak a királyhágómelléki egyházkerület egyik ékköve, 
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hanem a magyar nemzet, művelődéstörténet egyik kiváló építménye is. Közölte, a magyar 

kormány arra törekedett az elmúlt évtizedben, hogy a szimbolikus jelentőségű jogszabályok 

megalkotásán túlmenően a külhoni magyarok szülőföldjükön tudjanak boldogulni, ezt 

szolgálja a gazdaságfejlesztés, intézményfejlesztés szerte a Kárpát-medencében. „Csak 

Erdélyben és a Partiumban több száz templomot újítottunk fel, többet építettünk is minden 

történelmi egyház számára. Se szeri, se száma azoknak a településeknek, amelyek élvezik a 

magyar kormány támogatását. A közösségeinket úgy kell megerősíteni, hogy történjen 

bármilyen baj, azok megállják a helyüket, és a mostanihoz hasonló nehéz helyzetben se 

szenvedjen csorbát az a nemzeti összetartozás, amelyet sikerült jelentősen megerősíteni” – 

hangoztatta Potápi Árpád, hozzátéve: bár nehézkes a fizikai kapcsolattartás, az idei nemzeti 

összetartozás, szolidaritás éve is bizonyítja, hogy a magyarság túl tud lenni a nehézségeken, a 

járványhelyzeten. Az államtitkár egyébként a közelgő helyhatósági választásokra tekintettel 

arra kérte a partiumi magyarokat, hogy támogassák szavazatukkal az RMDSZ jelöltjeit. 

 

Átadták az Év tanára díjakat 
2020. szeptember 12. – MTI, Magyar Hírlap, Hír Tv, Felvidék Ma 

A pedagógus pálya művészet, értékeket közvetítő hivatás - erről beszélt Szilágyi Péter 

nemzetpolitikáért felelős miniszteri biztos az Év tanára díjak átadóünnepségén, Budapesten 

szombaton. A gyerekek az iskolában tapasztalhatják meg a közösséget, mit jelent egy 

közösség tagjának lenni, ezért is nagy a tanárok felelőssége - hangoztatta a miniszteri biztos. 

A kormány a magyarság közjogi egyesítése után nagy hangsúlyt fektet arra, hogy az 

anyanyelvi oktatás mindenhol elérhető legyen a magyarok számára. Támogatja azokat a 

határon túli családokat, amelyek magyar oktatási nyelvű intézménybe íratják gyermekeiket, 

továbbá 140 óvodát bölcsödét létesített, és támogatta 750 intézmény megújulását, több 

tízezer tanár és diák kárpát-medencei utazását, valamint a középiskolai tanárok 

továbbképzését - sorolta a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős miniszteri biztosa. 

 

Emlékművet avattak Lengyeltótiban 
2020. szeptember 11. – MTI, Magyar Hírlap, Magyar Nemzet, Mandiner, Demokrata   

Trianon-emlékművet avattak a Somogy megyei Lengyeltótiban pénteken. Szilágyi Péter, a 

Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős miniszteri biztosa a nemzeti összetartozás éve 

alkalmából tartott eseményen hangsúlyozta: Magyarország ma erősebb, mint az elmúlt száz 

évben bármikor. A miniszteri biztos a Zichy parkban, Farkaslaki Jakab György szobrász és 

Pap Lajos kőfaragó alkotása előtt - amely a világ több tájáról származó kövekből készült, és 

Szűz Máriát ábrázolja, amint magához öleli a csonka Magyarországot - azt közölte, a nemzeti 

közösségeink túlélték a többszöri elnyomást, Magyarország új alapokra helyezte a 

nemzetpolitikát, újjáépítette kapcsolatait a külhoni magyarsággal.  A magyar nemzet mára 

világnemzetté vált, mindezt az anyaországi, a Kárpát-medencei és a diaszpórában élő 

magyarság közösen érte el - fogalmazott. 
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Hármas csata, Soós Zoltán a legesélyesebb polgármesterjelölt 
Marosvásárhelyen 
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. Claudiu Maior, a várost húsz évig vezető Dorin Florea tanácsadója, 

újabban a Pro Románia Párt polgármesterjelöltje a második a támogatottságot illetően, ő 

kevéssel előzi meg a nemzeti liberálisok színeiben induló Theodora Benedeket. E három 

jelölttől leszakadva, az esélytelenség nyugalmával kampányolhat a Népi Mozgalom Pártját 

képviselő Marius Pașcan. 

 

Továbbra is kórházi ápolásra szorul Kovács Gergely érsek, imára hívják a híveket 
2020. szeptember 11. – Krónika, Erdély Ma, transindex.ro 

Továbbra is kórházi ápolásra szorul, de stabil az állapota Kovács Gergely gyulafehérvári 

római katolikus érseknek, akinél a héten mutatták ki a koronavírus-fertőzést. A 

főegyházmegye a járványügyi előírások betartására kéri a papokat és a híveket. Lukács Imre 

Róbert általános érseki helynök a Romkat.ro hírportálnak elmondta, hogy az érsekség 

elöljárói kapcsolatban vannak az érsekkel, gyógyulása érdekében azonban arra kérik papokat 

és híveket, hogy elsősorban imával támogassák főpásztorukat, és ne személyesen 

érdeklődjenek az állapotáról. 

 

Elhunyt Szőcs István kolozsvári író és művelődéstörténész 
2020. szeptember 11. – MTI, Krónika 

Életének 93. évében elhunyt Kolozsváron Szőcs István író, szerkesztő, művelődéstörténész, a 

Magyar Művészeti Akadémia (MMA) rendes tagja – közölte pénteken az MMA az MTI-vel. 

Szőcs Istvánt a Magyar Művészeti Akadémia saját halottjának tekinti. Szőcs István 

tevékenyen részt vállalt politikai és közügyekben. A magyarság védelmében több konfliktust 

is felvállalt: egyebek között publicisztikai írásokban érvelt határozottan a nagy múltú magyar 

nyelvű gimnáziumok visszaállítása érdekében, tiltakozott a kolozsvári polgármester, 

Gheorghe Funar szélsőségesen nacionalista városvezetése ellen. A legnagyobb, országos 

méretűvé duzzadt politikai botrányt egy televízióadásban kavarta fel, melyben cáfolta a dáko-

román folytonosság elméletét. 2012 novemberében kiderült, hogy a kommunizmus alatt a 

Securitate beszervezte – olvasható az MMA közleményében. 

 

Derzsi László polgármesterjelölt: „Hagyják békén a családomat!”  
2020. szeptember 11. – maszol.ro 

„Tisztelettel kérek minden székelyudvarhelyit, függetlenül attól, hogy kit támogatnak: 

hagyják békén a családomat!” – fogalmazott pénteken reggel az udvarhelyi Star rádió 

Jelöltfaggató című műsorában Derzsi László. Az udvarhelyi RMDSZ-es polgármesterjelölt 

kihangsúlyozta: először és utoljára beszélt nyilvánosság előtt a magánéletéről. Derzsi László 

Székelyudvarhely RMDSZ-es polgármesterjelöltje nem hiszi, hogy elődeink, szüleink vélt 
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vagy valós vétkeit – ha vannak – a fiaknak, a jelenlegi szereplőknek a nyakába kell varrni egy 

kampány során. Úgy véli 2020-ban ez már nem fér bele egy politikai megmérettetésbe.  

 

A felzárkózást célozta meg a székelyudvarhelyi MPP  
2020. szeptember 11. – maszol.ro 

Tizenkét pontban fogalmazta meg választási programját a Magyar Polgári Párt 

székelyudvarhelyi szervezete. Isten, nemzet, család! - ezt az értékrendet képviselik, mondták 

el a csütörtöki ismertetőn. Megmaradtunk tisztáknak és végig azzal kampányoltunk, hogy 

kikkel, hogyan és mit szeretnénk Székelyudvarhelyen megvalósítani – mondta a csütörtöki 

programismertetőn Mike Levente József, a polgáriak helyi polgármesterjelöltje. „Nem olyan 

terjedelmes, de annál jobban számon kérhető” – mondta a programfüzetről Mike Levente 

József, megjegyezve, hogy a magyar nemzeti színekben kinyomtatott kiadványnak külön 

üzenete is van, mert ez az első eset, hogy egy román párt gyökeret verhet Székelyudvarhelyen. 

„Bár emberileg rendben vannak, szimpatikusak, többet is ismerek közülük, de nem ezt a 

megoldást kellett volna választaniuk – mondta Mike a POL jelöltjeire. Megjegyezte, hogy új 

lendülettel, új arcokkal (és néhány régivel is), optimistán állnak a szeptember 27-i 

választások elé.  

 

Bemutatkozott a Szabad Emberek Pártjának székelyudvarhelyi csapata 
2020. szeptember 11. – maszol.ro 

Csütörtökön mutatta be a sajtónak választási programját a POL székelyudvarhelyi csapata. A 

találkozón jelen volt Gálfi Árpád polgármesterjelölt és a Székelyudvarhelyi Szabad Emberek 

önkormányzati képviselőjelöltjei is. A sajtóeseményen elmondták, hogy a programjuk 

kidolgozáskor a 2017-ben elkészült valós konzultáción alapuló, szakértők által készített 

tanulmányt használták. Ehhez megvalósítható, számokkal alátámasztott, ezáltal számon 

kérhető program állt össze, amely a következő tíz évre meghatározza Székelyudvarhely 

jövőjét, fejlődését.  

 

EMNP: Elérhető közelségben vagyunk terveink megvalósításához 
2020. szeptember 11. – Bihari Napló 

A választási kampány „félidejében” összegző jellegű sajtótájékoztatót tartottak tegnap délelőtt 

az Erdélyi Magyar Néppárt (EMNP) megyei és nagyváradi listáját vezető jelöltjei. A 

sajtótájékoztatón – amelyet a nemrég megnyitott Körös-parti sétányon tartottak – Zatykó 

Gyula polgármesterjelölt és Szilágyi Zsolt megyeitanácselnök-jelölt mellett jelen volt a párt 

elnöke, Csomortányi István, valamint Toró T. Tibor, az EMNP ügyvezető elnöke. A helyszínt a 

párt országos elnöke elmondása szerint nem véletlenül választották, ugyanis a frissen átadott 

sétány remek példa arra, hogyan lehet modern módon fejleszteni a várost és egyben 

megőrizni az épített örökséget is. 
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Zatykó Gyula: Magyar szavazat nem veszhet kárba 
2020. szeptember 11. – Bihari Napló 

Mi arra buzdítjuk a magyarokat, hogy mindenképpen menjenek el szavazni és magyar jelöltre 

szavazzanak, akkor is, ha nem bennünket támogatnak – mondja a lapunknak adott 

interjúban Zatykó Gyula, a váradi polgármester tanácsadója. Az Erdélyi Magyar Néppárt 

polgármesterjelöltje szerint minden magyarnak szavaznia kell, mindenki válassza a neki 

rokonszenves magyar jelöltet, és akkor egyetlen magyar szavazat sem vész kárba. 

 

Németh Szilárd: Cseke Attila és az RMDSZ csapata méltó a támogatásra 
2020. szeptember 11. – Bihari Napló 

Németh Szilárddal, a FIDESZ országos alelnökével, miniszterhelyettesi feladatokat ellátó 

államtitkárral egyeztetett az elmúlt hétvégén egy rövid találkozó keretében Cseke Attila, az 

RMDSZ megyei elnöke, egyben Nagyvárad polgármesterjelöltje. A megbeszélésen több 

témáról is sikerült egyeztetni, elsősorban a Bihar megyei magyar katonai síremlékek 

helyzetéről és arról, hogy ebben egy közös cselekvési tervet készítenek elő az 

elkövetkezendőkben, hisz például az elmúlt időszakban a közös gondolkodás eredményeként 

került sor a magyarremetei temetőben elhantolt magyar katonák sírhelyeinek a megfelelő 

rendbetételére. A szövetség helyi és megyei vezetőinek munkája révén is sikerült forrást 

biztosítani az anyaország részéről e nemes célra. Ugyanezen beszélgetésen nyilván szóba 

került a közelgő helyhatósági választás is, mely kapcsán a FIDESZ alelnöke nagyon világosan 

megerősítette Szijjártó Péter külügyminiszter egy héttel ezelőtti üzenetét, éspedig azt, hogy 

nem szabad elpazarolni a magyar erőt, az RMDSZ-t kell támogatni, Cseke Attila és az RMDSZ 

csapata méltó a támogatásra. 

 

A sporttal és az ifjúsággal kapcsolatos terveit ismertette Cseke Attila 
polgármesterjelölt 
2020. szeptember 11. – Bihari Napló 

Ötven napon keresztül napi rendszerességgel ismerteti a projektjeit Cseke Attila, az RMDSZ 

nagyváradi polgármesterjelöltje egészen a választásokig. Csütörtökön a Fő utcai 

kampányirodában tartott sajtótájékoztatóján a sporttal és az ifjúsággal kapcsolatos terveit 

foglalta össze. 

 

A Székely Bilbaóról és a székelyföldi labdarúgásról Szondy Zoltánnal 
2020. szeptember 11. – szekelyhon.ro 

Érdekes szimbiózisban, egymást kiegészítve működik Csíkszeredában az FK Csíkszereda 

labdarúgócsapata, valamint a Székelyföld Labdarúgó Akadémia. Szondy Zoltán, az akadémia 

elnöke a Székelyhon TV Nézőpontjának legújabb vendége. 
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Nem hagyják elkallódni a külhoni magyar fiatal zenei tehetségeket 
2020. szeptember 11. – szekelyhon.ro 

Idén már ötödik alkalommal szervezték meg Borospatakán az ARTSTART4U Mesterkurzust, 

amely klasszikus zenei tehetségek számára nyújt oktatási és kiugrási lehetőséget. A több mint 

egy hetes szakmai táborban idén is magasan képzett oktatóktól és korrepetitoroktól 

tanulhattak a diákok. Az esemény pénteken tartott záróestéjén elhangzott: minőségi és 

koncentrált zenei munka zajlott az elmúlt napokban. Tóth László, Magyarország Csíkszeredai 

Főkonzulátusának vezetője elmondta, köszöni Magyarország kormányának és Molnár 

Levente operaénekesnek, hogy nem engedik elkallódni a külhoni fiatal tehetséget. 

 

Székelyudvarhelyi pedagógus kapta az Év külhoni tanára címet 
2020. szeptember 12. – MTI, Krónika 

A pedagógus pálya művészet, értékeket közvetítő hivatás – erről beszélt Szilágyi Péter 

nemzetpolitikáért felelős miniszteri biztos az Év tanára díjak átadóünnepségén, Budapesten 

szombaton. A gyerekek az iskolában tapasztalhatják meg a közösséget, mit jelent egy 

közösség tagjának lenni, ezért is nagy a tanárok felelőssége – hangoztatta a miniszteri biztos. 

Szilágyi Péter elmondta, a kormány a magyarság közjogi egyesítése után nagy hangsúlyt 

fektet arra, hogy az anyanyelvi oktatás mindenhol elérhető legyen a magyarok számára. 

Támogatja azokat a határon túli családokat, amelyek magyar oktatási nyelvű intézménybe 

íratják gyermekeiket, továbbá 140 óvodát bölcsödét létesített, és támogatta 750 intézmény 

megújulását, több tízezer tanár és diák kárpát-medencei utazását, valamint a középiskolai 

tanárok továbbképzését – sorolta a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős miniszteri 

biztosa. Az Év külhoni tanára címet Marosfői Katalin, a székelyudvarhelyi Tamási Áron 

Gimnázium magyartanára kapta.  

 

Az RMDSZ megkísérelte a PNL ellen uszítani a marosvásárhelyi magyarokat, 
állítja Theodora Benedek 
2020. szeptember 12. – transindex.ro, maszol.ro 

Theodora Benedek, a Nemzeti Liberális Párt (PNL) marosvásárhelyi polgármesterjelöltje azt 

állítja, hogy egyes politikusok kollégái kijelentéseit kiemelik a kontextusból és azt állítják, 

hogy az ő szándékai magyarellenesek lennének. Benedek Rareș Bogdan szerdán tett 

kijelentéseire reagált, aki akkor azt mondta, „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”. A PNL 

polgármesterjelöltje számos érvvel támasztja alá magyar nyelven írt Facebbok-bejegyzésében 

azt, hogy miért nem lehet őt sovinizmussal, intoleranciával vádolni, többek között ide tartozik 

az is, hogy van három kislánya, akik „félig románok és félig magyarok”. Szerinte az RMDSZ 

„megkísérelte a marosvásárhelyi magyar közösséget a PNL ellen uszítani”. 
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https://szekelyhon.ro/aktualis/nem-hagyjak-elkallodni-a-zenei-tehetsegeket
https://kronikaonline.ro/kulfold/szekelyudvarhelyi-pedagogus-kapta-az-ev-kulhoni-tanara-cimet
https://itthon.transindex.ro/?hir=61289&az_rmdsz_megkiserelte_a_pnl_ellen_uszitani_a_marosvasarhelyi_magyarokat_allitja_theodora_benedek
https://itthon.transindex.ro/?hir=61289&az_rmdsz_megkiserelte_a_pnl_ellen_uszitani_a_marosvasarhelyi_magyarokat_allitja_theodora_benedek
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Kelemen Hunor: sem a választásokat, sem a tanévkezdést nem kell elhalasztani 
2020. szeptember 12. – transindex.ro, maszol.ro, szekelyhon.ro, Krónika 

Kelemen Hunor, a Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) elnöke úgy véli, hogy 

sem a választásokat, sem a tanévkezdést nem kell elhalasztani a jelenlegi járványhelyzetben, 

leszögezve, hogy mindig lesznek kockázatok, amelyeket azonban csökkenteni lehetne, ha a 

kormány 'azt tenné, amit kell'. Az Agerpres hírügynökségnek adott interjúban Kelement 

többek között a választások megszervezéséről és a választási kampányról kérdezték. Az 

RMDSZ elnöke úgy nyilatkozott, hogy, bár a kampány nem a megszokott körülmények között 

zajlik, mindenkinek alkalmazkodnia kell, védelmezni kell egymást, és odafigyeléssel ez 

sikerül. Így a kampány inkább az online térbe tevődött át és a hangsúly a kisebb csoportokkal 

való találkozásokon van, amely emberközelibb párbeszédet tesz lehetővé, és ez jó.  

 

Felmérés: Soós Zoltán fő kihívója Marosvásárhelyen Theodora Benedek 
2020. szeptember 12. – maszol.ro 

A Nemzeti Liberális Párt (PNL) jelöltje, Theodora Benedek a fő kihívója Soós Zoltán 

független jelöltnek a polgármesteri székért folytatott küzdelemben – derül ki egy szombaton 

ismertetett felmérésből. A román lakosság körében végzett közvélemény-kutatást a PNL-hez 

közel álló mures.ro portál rendelte meg a Novel Researchtől. Eredményei szerint a román 

etnikumú biztos szavazók 30 százaléka Theodora Benedekre voksol, Marius Pașcan, a Népi 

Mozgalom Párt jelöltjének a támogatottsága 22 százalék, míg a Pro Románia színeiben induló 

Claudiu Maioré 17. A felmérés eredményeit ismertető mures.ro megjegyzi, hogy viszonylag 

magas a bizonytalanok aránya, akik állításuk szerint részt vesznek a választásokon, de még 

nem tudják, hogy kire szavaznak. Arányukat azonban nem közli a portál.  

 

Rendhagyó tanévnyitó ünnepség: így köszönti az RMPSZ az erdélyi magyar 
diákokat és tanárokat  
2020. szeptember 12. – maszol.ro, Bihari Napló 

A járványügyi óvintézkedések betartása okán az Romániai Magyar Pedagógus Szövetség 

(RMPSZ)  hagyományaitól eltérően egy videoösszeállítással köszöntötte szombaton az új 

tanévet kezdő pedagógusokat, diákokat és szülőket, az oktatás támogatóit. A köszöntőt azért 

időzítették szeptember 12-re, mert ezen a napon tartotta volna a magyar iskolák országos 

tanévnyitó ünnepségét. Endes-Ábrahám Ákos, a csíkszeredai József Attila Általános Iskola 4. 

osztályos tanulója Kosztolányi Dezső: Játék című versét mondja el. A magyar himnusz első 

versszakát hegedűn Ioni Krisztián, a csíkszeredai Nagy István Művészeti Középiskola 4. 

osztályos tanulója játssza.  

 

Fergeteges koncert az összetartozás jegyében 
2020. szeptember 12. – szekelyhon.ro 

Szimfonikus rockslágerektől volt hangos szombat este Marosvásárhelyen a Maros part. A 

Kolozsvári Magyar Opera és meghívottjai fergeteges koncertet tartottak. 
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https://itthon.transindex.ro/?hir=61291&kelemen_hunor_sem_a_valasztasokat_sem_a_tanevkezdest_nem_kell_elhalasztani
https://www.maszol.ro/index.php/belfold/131914-felmeres-soos-zoltan-f-kihivoja-marosvasarhelyen-theodora-benedek
https://www.maszol.ro/index.php/tarsadalom/131912-rendhagyo-tanevnyito-unnepseg-igy-koszonti-az-rmpsz-az-erdelyi-magyar-diakokat-es-tanarokat
https://www.maszol.ro/index.php/tarsadalom/131912-rendhagyo-tanevnyito-unnepseg-igy-koszonti-az-rmpsz-az-erdelyi-magyar-diakokat-es-tanarokat
https://szekelyhon.ro/aktualis/fergeteges-koncert-az-osszetartozas-jegyeben
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Szeptemberben folytatódik a TeleSuli a Román Közszolgálati Televízióban  
2020. szeptember 13. – maszol.ro 

Az RMDSZ és a kisebbségi oktatásért felelős államtitkári kabinet kezdeményezésére a Román 

Közszolgálati Televízió jóvoltából szeptember 28-án indul a TeleSuli második évada, amelyet 

a TVR3, a Marosvásárhelyi TVR és a Kolozsvári TVR sugároz a magyar elemis és gimnazista 

diákok számára összesen heti 20 órában, minden hétköznap, napi négy 24 perces tévés lecke 

formájában. 

 

Súlyos ára lehet az összeborulásnak 
2020. szeptember 14. – Krónika 

A Nemzeti Liberális Párt (PNL) vélhetően csak arra használja az RMDSZ-szel meglebegtetett 

esetleges koalíciós kormányzást, hogy ezzel zsarolja meg az USR-et – véli Pászkán Zsolt, a 

Külügyi és Külgazdasági Intézet elemzője annak kapcsán, hogy Kelemen Hunor RMDSZ-

elnök bejelentette: a PNL és az RMDSZ közös kormányzásra készül.   

 

A magyar kormány támogatásával bővült az andódi óvoda, kaptak új játszóteret 
a gyerekek 
2020. szeptember 11. – Ma7.sk 

A kicsik az új játszótér elemeinek örülhettek, az óvoda alkalmazottai pedig a megújult, 

kibővített belső tereknek és a konyha modernizációjának. Az átadó résztvevőit Puss Péter 

Andód polgármestere köszöntötte és ismertette a felújítás körülményeit. Elmondta, a magyar 

kormány által nyújtott 50 ezer euró támogatásból új központi fűtést kapott az épület, cserélve 

lettek a villanyvezetékek. Teljesen megújult a konyha, új játszóteret alakítottak ki, új lett a 

kerítés. Az épületet kívülről nem kellett felújítani, mert pár évvel ezelőtt lett hőszigetelve. Már 

az előző önkormányzat is próbálkozott az óvoda bővítésével, pályáztak a szlovák kormányhoz, 

de nem jártak sikerrel. Ezután a Nemzetpolitikai Államtitkárságnál próbálkoztak, és a 

második pályázatukat siker koronázta. 

 

Polis: Az MKP bejutna a parlamentbe, a Híd 2,5 százalékon 
2020. szeptember 11. – Ma7.sk, bumm.sk, Körkép 

A Polis ügynökség felmérésében a legerősebb kormánypárt őrzi vezető helyét, őket követi 

Pellegrini frissen bejegyzett pártja. A dobogó harmadik fokára az SaS kúszott fel. A felmérés 

szerint parlamenti tényező lenne az MKP. Az OĽaNO 20,7-ot kapna, a Hlas-SD közel öt 

százalékkal elmaradna, 16 százalékkal a második helyre futna be. A Smer 8,8 százaléka már 

csak a negyedik helyre lenne elég, az SaS lenne a harmadik 11,6 százalékkal. Kotlebáék 8,5 

százalékot, a Sme rodina pedig 7 százalékot érne el. A parlamentbe jutna még a Magyar 

Közösség Pártja 5,5 százalékos eredménnyel. 

 

Fe
lv

id
é

k
 

E
rd

é
ly

 

https://www.maszol.ro/index.php/tarsadalom/131930-szeptemberben-folytatodik-a-telesuli-a-roman-kozszolgalati-televizioban
https://ma7.sk/tajaink/a-magyar-kormany-tamogatasaval-bovult-az-andodi-ovoda-kaptak-uj-jatszoteret-a-gyerekek
https://ma7.sk/tajaink/a-magyar-kormany-tamogatasaval-bovult-az-andodi-ovoda-kaptak-uj-jatszoteret-a-gyerekek
https://ma7.sk/aktualis/polis-az-mkp-bejutna-a-parlamentbe-a-hid-25-szazalekon
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„A cserkész ott segít, ahol tud!” - Harmincéves a Szlovákiai Magyar 
Cserkészszövetség 
2020. szeptember 11. – Ma7.sk 

A Szlovákiai Magyar Cserkészszövetség sok-sok évvel ezelőtt, teljesen önkéntes alapon azért 

jött létre, hogy baráti kezet nyújtson minden gyermek és fiatal számára nemtől, vagyoni 

helyzettől, vallási származástól függetlenül. Újraalakulásuk harmincadik évfordulóján egy 

nagyszabású ünnepi kiállítást szerveztek a dunaszerdahelyi Csallóközi Múzeumban, ahová a 

Ma7 médiacsalád SzóBeszéd című műsorának a stábja is ellátogatott. 

 

Tető alá hozható a magyar egység, vagy erősebbek az ellentétek? A három párt 
politikusait válaszol 
2020. szeptember 11. – Ma7.sk 

Augusztus 20-án az MKP, a Híd és az Összefogás szándéknyilatkozatban szögezte le, hogy 

egységes párt megalakítására törekszenek. Az elmúlt hetek után mégis úgy tűnik, maradtak 

buktatók az egységesülés folyamatában. A három párt politikusait kérdeztük, reálisnak 

tartják-e, hogy év végéig, de legkésőbb a 2022-es összevont megyei és önkormányzati 

választások előtt fél évvel megteremthető legyen az egységes magyar párt. Az MKP korábbi 

elnöke, jelenlegi elnökségi tagja szerint, "már az első tárgyalási kör után nyilvánosságra 

került: “egységes pártban látjuk a felvidéki magyar politikai érdekképviselet jövőjét. Az 

augusztus 20-i nyilatkozat is ezt erősítette meg". 

 

A Nemzetpolitikai Államtitkárság támogatásával folytatódik az örsújfalui 
kultúrház felújítása 
2020. szeptember 11. – Felvidék Ma 

Csütörtök délután sajtótájékoztatót tartott az örsújfalui ÉS?! Polgári Társulás a kultúrház 

eddig elvégzett felújítási munkálatai és a felújítással kapcsolatos további munkálatok 

ismertetése, valamint az „Adj egy ötöst, ÉS?! mi befejezzük” – kampány indításáról. Az ÉS?! 

Polgári Társulás Komárom városától 25 évre kapta bérbe a romkultúrházként emlegetett 

kultúrházat. Felújítási munkálatait tavaly szeptemberben, az engedélyezési eljárás után 

indították el – számolt be róla Szabó Csilla. A sajtótájékoztatón elhangzott, a szervezet 

fontosnak tartja, hogy tájékoztassák az embereket arról, milyen forrásból, mekkora összegből 

gazdálkodnak, és ezek források mire voltak eddig elegendőek. 

 

Gömörben 636 kiselsős kapta meg a Rákóczi Szövetség ösztöndíját 
2020. szeptember 11. – Felvidék Ma 

A Rákóczi Szövetség szervezésében a Rimaszombati járásban összesen 312, Tornalja és 

vidékén 204, a Rozsnyó és Vidéke Célalap területén pedig további 120 beiratkozási 

ösztöndíjat adtak át a Magyar iskolaválasztási program keretében. Rimaszombat 

vonzáskörzetében 24 magyar iskola működik. A Rimaszombat és Vidéke Célalap területén a 

Rákóczi Szövetség Pósa Erzsébetet, a Rákóczi Szövetség Gömörben Polgári Társulás elnökét 

és a Szövetség a Közös Célokért rimaszombati munkatársát bízta meg az ösztöndíjátadások 
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https://ma7.sk/videok/a-cserkesz-ott-segit-ahol-tud-harminceves-a-szlovakiai-magyar-cserkeszszovetseg-video
https://ma7.sk/videok/a-cserkesz-ott-segit-ahol-tud-harminceves-a-szlovakiai-magyar-cserkeszszovetseg-video
https://ma7.sk/aktualis/teto-ala-hozhato-a-magyar-egyseg-vagy-erosebbek-az-ellentetek-a-harom-part-politikusait
https://ma7.sk/aktualis/teto-ala-hozhato-a-magyar-egyseg-vagy-erosebbek-az-ellentetek-a-harom-part-politikusait
https://felvidek.ma/2020/09/a-bga-tamogatasaval-folytatodik-az-orsujfalui-kulturhaz-felujitasa/
https://felvidek.ma/2020/09/a-bga-tamogatasaval-folytatodik-az-orsujfalui-kulturhaz-felujitasa/
https://felvidek.ma/2020/09/gomorben-636-kiselsos-kapta-meg-a-rakoczi-szovetseg-osztondijat/
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megszervezésével. A térség mind a 24 iskoláját személyesen látogatták meg, összesen 250 

kilométeres körúttal mindenkihez a saját iskolájában juttatták el a beiratkozási ösztöndíjat. 

 

Hetven éve úton a Csemadok Pozsonypüspöki Alapszervezete 
2020. szeptember 12. – Ma7.sk 

A Pozsonypüspöki Csemadok Alapszervezete 70. évfordulóját ünnepelte a Vetvár Művelődési 

Házban. A Pozsonypüspöki Csemadok Alapszervezetének 70. évfordulója alkalmából 

rendezett ünnepséget a Pozsonypüspöki Alapiskola tanulóinak műsora nyitotta meg. Jégh 

Izabella, a Csemadok Pozsonyi Városi Választmányának elnöke ünnepi beszédében kiemelte, 

a mai napon a meghívott vendégek azt ünnepelhetik, hogy a Csemadok Pozsonypüspöki 

Alapszervezete és annak tagjai immár 70 éve megszakítás nélkül értéket teremtenek, őrzik a 

magyar nyelvet, kultúrát, hitet és hagyományokat. 

 

A koronavírus-járványhelyzet kihívás elé állította a Rákóczi Szövetséget is 
2020. szeptember 12. – Felvidék Ma 

A Rákóczi Szövetség szeptemberben több mint 9000 külhoni magyar iskolakezdő kisdiákot 

köszönt iskolatáskával és beiratkozási ösztöndíjjal. Ebből a Felvidéken a Rákóczi Hálózat 

segítségével közel 3600 felvidéki magyar iskolakezdő családjának adták át szeptember első 

két hetében a magyar összefogást jelképező támogatást. Csáky Csongor, a szövetség elnöke 

ezúton is köszöni a partnerek munkáját és az iskolák együttműködését. 

 

Esterházy János Emléknap: Ne tűnjön el a magyar és a lengyel nemzet nagy 
vértanújának az emléke! 
2020. szeptember 13. – Ma7.sk 

Felemelő érzéssel, lelkileg feltöltődve Esterházy János szellemi hagyatékának erejével 

távozhattak a zarándokok az alsóbodoki Esterházy zarándokközpont emléknapjáról. A mártír 

gróf újratemetésének harmadik évfordulója alkalmából megrendezett emlékünnepséget a 

koronavírus járvány miatt idén szűkebb körben voltak kénytelenek megtartani, de a hívek 

tudomást szerezhettek arról, hogy Isten Szolgája Esterházy János boldoggá avatási perének 

folyamata jól halad. 

 

Anyanyelvű szakképzés támogatása – Mozgó tankonyhát kap a rozsnyói iskola 
2020. szeptember 13. – Ma7.sk 

Magyarország támogatja a magyar nyelvű szakképzés fejlesztését Szlovákiában. Ennek 

köszönhetően a rozsnyói Óvoda, Fábry Zoltán Alapiskola és Szakközépiskola felszereltsége 

egy mozgó tankonyhával bővül. A mintegy 70 ezer eurós támogatásról szóló szerződést a 

napokban írta alá Hetey Ágota Magyarország kassai főkonzulja és az iskola igazgatója. A 

beruházás hozzájárul a vendéglátós szakma elismerésének és az az iránti érdeklődésnek 

növeléséhez. 
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https://ma7.sk/tajaink/hetven-eve-uton-a-csemadok-pozsonypuspoki-alapszervezete
https://felvidek.ma/2020/09/a-koronavirus-jarvanyhelyzet-kihivas-ele-allitotta-a-rakoczi-szovetseget-is/
https://ma7.sk/hitelet/esterhazy-janos-emleknap-ne-tunjon-el-a-magyar-es-a-lengyel-nemzet-nagy-vertanujanak-az
https://ma7.sk/hitelet/esterhazy-janos-emleknap-ne-tunjon-el-a-magyar-es-a-lengyel-nemzet-nagy-vertanujanak-az
https://ma7.sk/videok/anyanyelvu-szakkepzes-tamogatasa-mozgo-tankonyhat-kap-a-rozsnyoi-iskola
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Gömöri Kézművesek Társulása: „Van jövője a hagyományos népi 
mesterségeknek.”  
2020. szeptember 13. – Ma7.sk 

A Gömöri Kézművesek Társulását 2002-ben alapították Várhosszúréten azzal a céllal, hogy a 

hagyományos mesterségeket újjáélesszék, oktassák és bemutassák a széles közönségnek.  

Munkájukat a szakma Kárpát-medencei szinten elismeri. A lelkes gömöri kézművesekhez 

kötődik többek között a Gömöri Kézműves Vásár és a Pásztortalálkozó. Közel három évtizede 

jeleket hagynak, a történelmi Gömör, Nógrád és Abaúj területén, illetve a távolabbi vidékeken 

is. A társulás nemcsak valódi hagyományőrző értékeket teremt, hanem a gömöri, de talán a 

szélesebb régió magyar identitástudat őrzésében és ápolásában is fontos szerepet játszik. 

 

„Az értékmegtartó élet tartja meg a társadalmat, a kultúrákat, a nemzeteket” 
2020. szeptember 13. – Felvidék Ma 

A Magyar Művészeti Akadémia Kováts Flórián Emlékérem díjban részesítette, valamint 

tiszteletbeli tagjává fogadta Duray Miklóst. A díjat évről évre olyan személynek ítélik oda, aki 

hivatásbeli vagy civil tevékenységével jelentős művészeti és kulturális szervezőmunkát végez, 

kiemelkedő tevékenységet folytat. A díj kapcsán kerestük fel a Szövetség a Közös Célokért 

tiszteletbeli elnökét, akivel a közéleti írói munkásságáról beszélgetve az anyanyelv és a 

magyar művészet nemzetépítő szerepéről, nemzetpolitikai jelentőségéről esett szó. 

 

A jövő héten érkezik az adomány a muzslyai Emmausz Fiúkollégiumba 
2020. szeptember 11. – Vajdaság MA 

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. Az Egy vérből vagyunk alapítvány tagjai a muzslyai Emmausz Fiúkollégiumnak 

gyűjtöttek. Az adományt a jövő héten adja át Csallóközi Eszter főkonzul. 

 

Imázsfilm a vajdasági magyar közösség hagyományairól 
2020. szeptember 12. -  Pannon RTV 

Imázsfilm készül a vajdasági magyar közösség hagyományairól, identitásáról. A Vajdasági 

Magyar Ünnepi Játékok megnyitójának napján láthatják a nézők a filmet, amelyet Kálló Béla 

színművész rendez, és amely Vajdaság szinte minden szegletébe elkalauzolja a nézőt. A 

Vajdasági Magyar Művelődési Szövetség célja, hogy megismertesse a nézőkkel mindazt, ami a 

vajdasági magyar közösséget kulturális szempontból jellemzi. Az al-dunai, bukovinai 

székelyeket a vajdasági magyarok identitását, kultúráját bemutató filmben a székely 

mesemondók képviselik. A rögzítés helyszíne a hertelendyfalvi Tamási Áron Székely-Magyar 

Művelődési Egyesület tájháza volt. 
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https://ma7.sk/videok/gomori-kezmuvesek-tarsulasa-van-jovoje-a-hagyomanyos-nepi-mestersegeknek
https://ma7.sk/videok/gomori-kezmuvesek-tarsulasa-van-jovoje-a-hagyomanyos-nepi-mestersegeknek
https://felvidek.ma/2020/09/az-ertekmegtarto-elet-tartja-meg-a-tarsadalmat-a-kulturakat-a-nemzeteket/
https://www.vajma.info/cikk/vajdasag/25610/A-jovo-heten-erkezik-az-adomany-a-muzslyai-Emmausz-Fiukollegiumba.html
https://pannonrtv.com/rovatok/kultura/imazsfilm-vajdasagi-magyar-kozosseg-hagyomanyairol
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Zenta: Átadták a község idei nyilvános elismeréseit 
2020. szeptember 11. – Vajdaság MA 

Ünnepélyes keretek között adták át ma délelőtt Zentán, a községi képviselő-testület városnapi 

díszülésén a község legrangosabb nyilvános elismeréseit, a Iuventus Pro Urbe díjat, a Pro 

Urbe díjat és a Pro Urbe Életműdíjat azoknak a személyeknek, akik az elmúlt évek, évtizedek 

során igen sokat tettek a város fejlesztéséért és hírnevének öregbítéséért.  

 

Megpróbálták ellopni Kosztolányi Dezső szabadkai mellszobrát 
2020. szeptember 12. – Vajdaság MA 

Ismeretlen tettesek szombatra virradóra megpróbálták ellopni Kosztolányi Dezső szabadkai 

mellszobrát. Almási Gábor szobrászművész alkotása 1985 óta a szabadkai gimnázium mellett 

áll, ahol az író édesapja, Kosztolányi Árpád is tanított. A Vajdasági Magyar Szövetség Városi 

Szervezetének Elnöksége mély felháborodással tapasztalta Kosztolányi Dezső mellszobrának 

színesfémtolvajok általi eltulajdonításának kísérletét. 

 

Balogh Lívia: Az Ungvári Járási Tanács KMKSZ-frakciójának képviselői mindig 
támogatni fogják a magyar tannyelvű iskolákat 
2020. szeptember 13. – karpat.in.ua  

Szeptember 11-én került sor a VII. összehívású Ungvári Járási Tanács 41. soros ülésére. A 

képviselők a kelet-ukrajnai harcokban elhunytak tiszteletére szánt, immáron hagyományos 

egyperces néma főhajtást követően azonnal hozzákezdtek a munkához, mivel a napirenden 

több mint húsz kérdés szerepelt. A napirendi pontok a következő fő kérdések köré 

csoportosultak: földkérdések, oktatási rész, a körzet orvosi szférájának támogatása, a már 

meghozott döntések módosításával kapcsolatos rész és számos más kérdések. 

 

A técsői magyar iskola 63 elsőssel kezdte meg a tanévet 
2020. szeptember 13. – karpat.in.ua 

Idén 63 kisiskolással kezdte meg a tanévet a Técsői Hollósy Simon Magyar Tannyelvű 

Középiskola. Az iskola igazgatója, Pávlik Tünde szerint az intézmény egyre népszerűbb a helyi 

magyarok és vegyes családok körében. „ Az idei tanévet 63 elsős diákkal kezdtük meg, így két 

osztályt tudtunk nyitni, ám tanterem szűkében vagyunk. Jelenleg a diákok fele magyar 

családból származik, a többiek pedig ukrán vagy vegyes családokból. Iskolánkban 422 diák 

tanul, a legnagyobb problémát az intézmény működésében az étkeztetés jelenti, mivel nincs 

saját étkezdénk – közösen használjuk a helyiséget a református líceummal –, így a 

karanténintézkedéseket betartva egyre nehezebben tudjuk megoldani, hogy mindenkit 

étkeztetni tudjunk” – mondta az igazgató. 
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https://www.vajma.info/cikk/vajdasag/25609/Zenta-Atadtak-a-kozseg-idei-nyilvanos-elismereseit.html
https://www.vajma.info/cikk/vajdasag/25611/Megprobaltak-ellopni-Kosztolanyi-Dezso-szabadkai-mellszobrat.html
http://politic.karpat.in.ua/?p=10531&lang=hu
http://politic.karpat.in.ua/?p=10531&lang=hu
http://life.karpat.in.ua/?p=29199&lang=hu


 

 

 

Napi Nemzetpolitikai Sajtószemle – 2020. szeptember 14. 
13 

Egészségügyi egységcsomagot kapott az izsnyétei óvoda 
2020. szeptember 11. – Kárpátalja  

A Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség (KMKSZ) folytatta az egészségügyi 

egységcsomagok átadását a Munkácsi járásban. Szeptember 11-én az Izsnyétei Napocska 

Óvoda számára adtak át egészségügyi eszközöket, ezzel segítve az intézmény működését a 

járványhelyzetben. Az átadáson a község polgármestere, Orosz János és a KMKSZ helyi 

alapszervezetének elnöke, Orosz Szilvia adták át a segélycsomagot az óvoda vezetőjének, mely 

egészségügyi maszkokat, kesztyűket, fertőtlenítő szereket, valamint hőmérőt tartalmazott. 

 
 

 

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 
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https://karpataljalap.net/2020/09/11/egeszsegugyi-egysegcsomagot-kapott-az-izsnyetei-ovoda
https://mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth/?date=2020-09-10_18-02-00&enddate=2020-09-10_18-40-00&ch=mr1
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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.  

  

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.  

 

Határok nélkül 

2020. szeptember 11. – 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.  

  

https://mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth/?date=2020-09-11_18-02-00&enddate=2020-09-11_18-40-00&ch=mr1
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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.  

  

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.  

 

 

Határok nélkül 

2020. szeptember 12. – 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 

https://mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth/?date=2020-09-12_18-30-00&enddate=2020-09-12_19-10-00&ch=mr1
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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.  

  

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.  
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Kárpát-medence magazinműsor 

2020. szeptember 13. – M1 

 

A felvidéki Mátyusföld szívében bújik meg a többségében magyar lakta település, Felsőszeli. 

Első említése 1158-ra tehető, amit II. Géza oklevelében olvashatunk „Felsőszeli vámjának 

egyharmadát a nyitrai Szent Emerám egyháznak adományozza.” A falu magyarsága római 

katolikus és evangélikus vallású, nemzeti identitástudatuk mit sem csökkent a viharos 

évszázadok alatt. 

 

A nagydobronyi Balogh László több lábon álló gazdaságot működtet Kárpátalján. Ősei földjét 

műveli, állatállománya magyar fajtákból áll. Fiait is meg szeretné tanítani a gazdálkodásra, 

hogy legyen, aki tovább viszi az általa megkezdett munkát. 

 

A felvidéki Zselíz határában már javában folyik a munka a földeken. Az egyik gazda 

napszámosok segítségével éppen a krumplit takarítja be. Sok a teendő, nincs ideje 

adminisztratív feladatokkal foglalkozni. A zselízi Suba Viktória viszont ezt választotta 

hivatásául, agrárgazdaként tevékenykedik. 

 

Az ezeréves határ Székelyföld keleti peremén, a Keleti-Kárpátok gerincén, de azon is túl 

húzódott egykor, s bár határkövek és más határvonalon emelt építmények ma már kevés 

helyen jelzik egykori létét, az itt élő magyarok lelkében ma is fogalom. Így nem csoda, hogy a 

közeli székely települések önkéntesei az egykori határkövek helyén új jeleket állítanak, 

amelyek ma szimbolikusan, de annál határozottabban fejezik ki a magyar közösségi akaratot. 

 

 

https://mediaklikk.hu/video/karpat-medence-2020-09-13-i-adas-3/

