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Nyomtatott és online sajtó 
 

Szijjártó Péter jövő szerdán találkozik az ukrán külügyminiszterrel 
2020. szeptember 14. – MTI, Origo, Magyar Nemzet, Magyar Hírlap, PestiSrácok, 888.hu, 

karpat.in.ua, Kárpátalja 

Jövő szerdán találkozik Dmitro Kuleba ukrán külügyminiszter és Szijjártó Péter külgazdasági 

és külügyminiszter. A magyar miniszter hétfőn, közösségi oldalán azt írta, úton a Borsod-

Abaúj-Zemplén megyei beruházások bejelentéseire hívta fel ukrán kollégája. "Valahogyan ki 

kellene lendíteni az ukrán-magyar kapcsolatok javítására irányuló tárgyalásainkat a 

holtpontról, ezért abban állapodtunk meg, hogy jövő szerdán Ungváron találkozunk, majd 

Beregszászon együtt nyitjuk meg a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola idei 

tanévét" - írta Szijjártó Péter. Hozzátette: az ukrán külügyminiszter személyes 

elkötelezettségében eddig sem kételkedett. "És most újra bebizonyosodott, hogy jól tettem" - 

fogalmazott a miniszter. Szijjártó Péter reményét fejezte ki, hogy sikerrel járnak a 

tárgyalások, "hiszen Kárpátalja sikere közös érdekünk". 

 

A Rákóczi Szövetség Kárpátalján is segíti az iskolakezdést 
2020. szeptember 14. – MTI, Magyar Nemzet, Mandiner, karpatalja.ma  

A Rákóczi Szövetség Kárpátalján is segíti az iskolakezdést: szeptember 16. és 23. között 89 

településen, 1831 iskolakezdő gyermek családjainak adják át a szervezet helyi partnerei az 

anyaországi társadalom - benne több száz települési önkormányzat - magyar iskolaválasztást 

elismerő ösztöndíját. A Rákóczi Szövetség hétfőn az MTI-hez eljuttatott közleményében 

hangsúlyozta: külhonban a magyar iskolaválasztás a záloga a magyar nyelv, a kultúra és a 

közösség fennmaradásának. A szervezet ennek jegyében idén szeptemberben is több mint 

9000 külhoni magyar iskolakezdő kisdiákot köszönt ösztöndíjjal és iskolatáskával Kárpát-

medencei hálózata segítségével.  Közleményükben felidézték: a Rákóczi Szövetség Magyar 

Iskolaválasztási Programja még 2004-ben a Felvidéken indult azzal a céllal, hogy minél több 

magyar család válassza az anyanyelvű oktatást, és azóta több száz gyereket segített szerte a 

Kárpát-medencében, hogy anyanyelvén tanulhasson.   

 

Elmarad a Kolozsvári Ünnepi Könyvhét 
2020. szeptember 14. – Krónika, maszol.ro 

Elmarad az október 1–4. közti napokra tervezett, 10. Kolozsvári Ünnepi Könyvhét – 

jelentették be a szervezők. Mint írták, a beltéri eseményekre vonatkozó szabályozások miatt 

nem tudják kényelmesen és legfőképpen biztonságosan megtartani a tervezett 

könyvbemutatókat és kerekasztalbeszélgetéseket, ugyanakkor a határátlépés feltételei nem 

teszik lehetővé a külföldi meghívottak részvételét. „Ezért sajnálattal közöljük, hogy a 10. 

Kolozsvári Ünnepi Könyvhét eseménysorozatát 2021-re halasztjuk” – írták a szervezők. 
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https://www.origo.hu/itthon/20200914-szijjarto-peter-jovo-szerdan-talalkozik-az-ukran-kulugyminiszterrel.html
https://mandiner.hu/cikk/20200914_a_rakoczi_szovetseg_karpataljan_is_segiti_az_iskolakezdest
https://kronikaonline.ro/kultura/elmarad-a-kolozsvari-unnepi-konyvhet
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Húsz gyerek kezdte a tanévet a vadonatúj tordai óvodában 
2020. szeptember 14. – Krónika 

Hálaadó ünnepséggel kezdték a 2020-2021-es tanévet Tordán, ahol az új óvoda és bölcsőde 

felépüléséért mondtak köszönetet. Az ótordai parókia telkén felépült új óvodában 20 gyermek 

kezdte el a tanévet hétfőn, és hamarosan a bölcsőde is beindult. A hálaadó ünnepségen Nagy 

Albert ótordai lelkipásztor hirdette az igét, majd Józan Erzsébet, a tordai Jósika Miklós 

Elméleti Líceum igazgatója mondott rövid köszöntőt. Az óvoda és bölcsőde felépítését a 

magyar kormány támogatta a Kárpát-medencei óvodafejlesztési program keretében, az 

Erdélyi Református Egyházkerületen keresztül. 

 

Tőkés köpönyegforgatónak nevezi az RMDSZ-t, szerinte az EMNP-re kell 
szavazni Biharban 
2020. szeptember 14. – Krónika 

Tőkés László arra kéri a Bihar megyei és a nagyváradi magyar választópolgárokat, hogy ne 

engedjenek a „félrevezető RMDSZ-es párt- és kampánypropagandának”, hanem juttassák be 

a városi és megyei önkormányzati képviselő-testületbe az EMNP jelöltjeit. Az Erdélyi Magyar 

Nemzeti Tanács elnöke hétfőn bocsátott ki nyilatkozatot a szeptember 27-ei romániai 

önkormányzati választások tárgyában, amelynek kapcsán kemény hangnemben ostorozza az 

RMDSZ-t. Tőkés emlékeztet, hogy a néppárti politikai családba tartozó szövetség – szerinte 

elvtelen módon – korábban a román Szociáldemokrata Pártot (PSD) támogatta, amíg az 

kormányon volt, holott ő európai parlamenti képviselőként erre felhívta az Európai Néppárt 

(EPP) parlamenti frakciójának a figyelmét. „Hosszú időnek kellett eltelnie, míg a múlt héten, 

az EPP vezetőségének online ülését követően Kelemen Hunor pártelnök kiadta az új 

direktívát, mely szerint a helyhatósági választások nyomán a Nemzeti Liberális Párttal (PNL) 

kell szövetségre lépni, ahol lehetséges” – közölte az EMNT elnöke. 

 

Parlamenti választások: két nap szavazhatnak a külföldön élők  
2020. szeptember 14. – maszol.ro, transindex.ro 

Az idei parlamenti választásokon a külföldön élő román állampolgároknak két nap – szombat 

és vasárnap – áll majd rendelkezésükre a szavazáshoz. Az erre vonatkozó döntést 160 

támogató, 10 ellenszavazattal és 5 tartózkodással fogadta el a képviselőház. A javaslat a 

Mentsétek meg Romániát Szövetségtől (USR) származik, a szavazáskor a Szociáldemokrata 

Párt (PSD) és a Nemzeti Liberális Párt (PNL) is támogatta. A tervezetet korábban a 

képviselőház jogi bizottsága negatívan véleményezte. Az ügyben az alsóház volt a döntő 

kamara, a törvényt azt követően léphet hatályba, hogy az államfő kihirdeti és megjelenik a 

Hivatalos Közlönyben.  
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https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/husz-gyermek-kezdte-el-a-tanevet-a-vadonatuj-tordai-ovodaban
https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/tokes-koponyegforgatonak-nevezi-az-rmdsz-t-szerinte-az-emnp-re-kell-szavazni-biharban
https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/tokes-koponyegforgatonak-nevezi-az-rmdsz-t-szerinte-az-emnp-re-kell-szavazni-biharban
https://www.maszol.ro/index.php/belfold/131980-parlamenti-valasztasok-ket-nap-szavazhatnak-a-kulfoldon-el-k
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Mészár Sándor aradi polgármesterjelölt: az UTA élvonalba jutása sem volt 
lehetetlen 
2020. szeptember 14. – maszol.ro 

A jelöltállítás befejezésekor, még márciusban mutatta be az RMDSZ aradi 

polgármesterjelöltjét az idei helyhatósági választásokra, Mészár Sándor személyében. A 

köztiszteletnek örvendő sportmenedzser viszonylag újnak számít a politikában: az üzleti 

szféra és az élsport világából érkezett. Éppen ezért a megszokottól eltérő módon próbálja 

megszólítani a választókat a többek között a nagy múltú aradi futballcsapat, az UTA 

megmentésével és élvonalba juttatásával, valamint a Békéscsaba–Arad Szupermaraton 

szervezésével a románság körében is elismertségre szert tett jelölt.  

 

Megmozgatná Nagyváradot Tóth István önkormányzati tanácsosjelölt  
2020. szeptember 14. – maszol.ro 

Start Sport Accord néven indítana nagyszabású projektet Tóth István, a nagyváradi RMDSZ 

önkormányzati képviselő-jelöltje. A sport és a versenyek világa nem ismeretlen Tóth István 

előtt, aki feleségével, Noémivel országos bajnok is volt versenytáncosként. Hétfőn délelőtt 

részletesen bemutatta azt a hét pontot felölelő Start Sport Accord elnevezésű projektet, 

amellyel Nagyvárad sportéletét lendítené fel, szerinte ugyanis a sport és a kultúra olyan 

területek, melyek nem kaptak eddig kellő figyelmet, támogatást. 

 

Szobrot állítottak Csíkszeredában a gyermek József Attilának  
2020. szeptember 14. – maszol.ro, szekelyhon.ro 

A gyermek József Attiláról készült szobrot avattak hétfőn Csíkszeredában. A József Attila 

Általános Iskola előtti lépcsőn elhelyezett műalkotás a székelyudvarhelyi Berze Imre 

szobrászművész munkája. A hétfői tanévkezdés egyik ünnepi eseményeként leplezték le a 

névadó szobrát a csíkszeredai József Attila Általános Iskola előtt. A szoboravató ünnepségen 

az iskola igazgatója Ferencz-Salamon Alpár visszatekintett az elmúlt tanévre, amely során a 

koronavírus-járvány miatt félbeszakadt a diákok iskolai jelenléte és az oktatás az online térbe 

helyeződött át. Mint az intézményvezető kiemelte: az iskola ebben a helyzetben sem mondott 

le semmiről, „dacolva a kor kihívásaival” megtartották az iskola történelmének fontos 

évfordulós ünnepségeit.  

 

Cseke Attila: Rosszul vizsgázik a bukaresti kormány a tanévkezdés ügyében 
2020. szeptember 14. – Bihari Napló 

Egy pedagógusokkal való találkozáson komoly kritikával illette a bukaresti román 

kormányzatot Cseke Attila, az RMDSZ szenátusi frakcióvezetője, Nagyvárad magyar 

polgármesterjelöltje. Véleménye szerint mind az egészségügyi, mind a tanügyminisztérium 

egymásnak ellentmondó, nagyon sokszor kivitelezhetetlen szabályokat írnak elő, ráadásul 

ezeket nagyon későn hozzák az érintettek tudomására. Erről a sarkos véleményéről kérdezték 

a magyar érdekképviselet vezetőjét. 
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https://www.maszol.ro/index.php/belfold/131963-meszar-sandor-aradi-polgarmesterjelolt-az-uta-elvonalba-jutasa-sem-volt-lehetetlen
https://www.maszol.ro/index.php/belfold/131963-meszar-sandor-aradi-polgarmesterjelolt-az-uta-elvonalba-jutasa-sem-volt-lehetetlen
https://www.maszol.ro/index.php/belfold/131972-megmozgatna-nagyvaradot-toth-istvan-onkormanyzati-tanacsosjelolt
https://www.maszol.ro/index.php/tarsadalom/131970-szobrot-allitottak-csikszeredaban-a-gyermek-jozsef-attilanak
https://www.erdon.ro/kozelet/helyi-kozelet/cseke-attila-rosszul-vizsgazik-a-bukaresti-kormany-a-tanevkezdes-ugyeben-3190991/
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Cseke Attila: Célunk egy logisztikai park létrehozása! 
2020. szeptember 14. – Bihari Napló 

Egy, akár nyolc-tíz vállalatot is befogadó logisztikai park létrehozása Nagyváradon, az erdélyi 

autópálya romániai bevezető szakaszának lehajtója közelében, közvetlen hatásként 

elősegítené a helyi gazdaság dinamizálását, a nettó export növelését – mutatta be Cseke Attila 

polgármesterjelölt legújabb projektjét. 

 

Cseke Attila: Támogatjuk a kezdő vállalkozókat! 
2020. szeptember 14. – Bihari Napló 

„Az erős vállalkozói közösség élhető és virágzó Nagyváradot jelent. Összehangoljuk a 

gazdasági szakmai szervezetek vállalkozássegítő programjait, felkeressük és közösséggé 

formáljuk a nagy tapasztalattal rendelkező vállalkozóinkat, hogy tapasztalataikkal és 

kapcsolatrendszerükkel segítsék és erősítsék a most indulókat”. Cseke Attila 

polgármesterjelölt következő tervezetét mutatta be, amely a kezdő vállalkozók számára 

indított mentorprogramról szól. 

 

Élhetőbb lakónegyedi környezetet ígérnek 
2020. szeptember 14. – szekelyhon.ro 

A lakónegyedek kapcsán sajtótájékoztatón beszéltek elképzeléseikről a szeptember 27-i 

helyhatósági választásokra készülő RMDSZ-jelöltek. Csergő Tibor András polgármesterjelölt 

elmondta, azért választották az ANL-s tömbházak előtti teret az esemény helyszínéül, „mert 

ezek a legújabb építésű lakások, és ez a konstrukció, amely 12 éve irányítja a várost, ezt a 

beruházást sem fejezte be.” Csergő hozzátette, „látszatmunkának vagyunk a szemtanúi, a 

lakók pedig ennek elszenvedői. Városrendezési szempontból rettenetesen elhanyagolták az 

utóbbi tíz évben a környéket, a rehabilitációja teljesen elmaradt, semmiféle koncepció nem 

született az elmúlt években”.  Elképzeléseik szerint mindhárom (Bucsin, Virág és 

Forradalom) lakónegyedben mintaprojekt alapján élhető környezetet, övezetet szeretnének 

kialakítani, rendezett parkolókkal, játszóterekkel, zöldövezettel. 

 

A közösségekért szeretnének dolgozni 
2020. szeptember 14. – szekelyhon.ro 

Magyar emberként a közösségük érdekében szeretnének tenni anélkül, hogy bármelyik másik 

párttal szövetkeznének – jelentették be a Szabad Emberek Pártjának (POL) jelöltjei 

Gyergyószentmiklóson. „Csíkszereda, Székelyudvarhely és Gyergyószentmiklós lakosainak 

tudomására szeretnénk hozni, hogy a politikai ellenfeleink által hirdettel ellentétben nem 

vagyunk románok. Azok, pedig akik féltik a hatalmi pozíciójukat, azok a politikai pártok, 

amelyek úgy gondolják, hogy majdnem semmit nem kell tenni azért, hogy erőhöz jussanak, 

azok elsősorban Csíkszerdában és Udvarhelyen ahhoz folyamodnak, hogy ellehetetlenítik és 

bemocskolják azokat az embereket, akik magyarként a településükért tenni szeretnének” – 

hangzott el a Szabad Emberek Pártjának (POL) Gyergyószentmiklóson tartott hétfői 

sajtótájékoztatóján Bajkó László polgármesterjelölt részéről. 
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https://www.erdon.ro/kozelet/helyi-kozelet/cseke-attila-celunk-egy-logisztikai-park-letrehozasa-3191018/
https://www.erdon.ro/kozelet/helyi-kozelet/cseke-attila-tamogatjuk-a-kezdo-vallalkozokat-3190094/
https://szekelyhon.ro/aktualis/elhetobb-lakonegyedi-kornyezetet-igernek
https://szekelyhon.ro/aktualis/a-kozossegekert-szeretnenek-dolgozni
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Nem járultak hozzá a magyarországi politikusok, hogy Gálfi kampánykötetében 
szerepeljenek 
2020. szeptember 14. – szekelyhon.ro 

Szóbeli figyelmeztetés ellenére jelentek meg közös fotók magyarországi politikusokkal Gálfi 

Árpád Tartozom egy beszámolóval című kampánykötetében. A fotókon a székelyudvarhelyi 

polgármester együtt látható Soltész Miklóssal, a Miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi 

kapcsolatokért felelős államtitkárával, valamint Jakab Istvánnal, a magyar Országgyűlés 

alelnökével – jelezték közleményükben az érintett politikusok. „Gálfi Árpád székelyudvarhelyi 

polgármester Tartozom egy beszámolóval című kampánykötetében több fotó is szerepel, 

melyeken együtt vagyunk láthatóak. A kiadványban szereplő fotók nem most, hanem az 

elmúlt években készültek a székelyudvarhelyi és más, erdélyi közösségek támogatását 

szolgáló eseményeken, találkozókon. Mivel a fotók szóbeli figyelmeztetés ellenére jelentek 

meg a kiadványban, ezért hangsúlyozzuk, hogy a nem kampánycéllal készült korábbi fotók 

megjelentetéséhez nem járultunk hozzá – írja a közlemény.  

 

A vásárhelyi művészeti kiáll a pesti egyetemért aggódók mellett, a Sapientia 
szerint nincs baj az alapítványi irányítással 
2020. szeptember 15. – Krónika 

Megosztja a magyarországi társadalmat a budapesti Színház- és Filmművészeti Egyetem 

körül zajló vita, amely kapcsán az erdélyi akadémikus közegekben sincs egyetértés. A 

Marosvásárhelyi Művészeti Egyetem egyetért az SZFE függetlenségéért aggódók nézeteivel, 

akárcsak a BBTE Színház és Film Karának oktatói. A Sapientia képviselői ugyanakkor az 

alapítványi működtetés előnyeit hangsúlyozták a Krónikának. 

 

Nagy Dávid: kiállunk a sport és a kultúra mellett! Aránytalanok és általánosítók 
a korlátozások 
2020. szeptember 14. – Ma7.sk 

Koalíciós képviselők és jogászok, köztük Nagy Dávid, az MKP elnökségi tagja, levéllel 

fordultak az országos tisztifőorvoshoz és az egészségügyi miniszterhez. Ebben jogi 

szempontból véleményezték az egyes intézkedéseket és kifejezték aggályainkat. Múlt 

pénteken a kormány járványügyi bizottsága úgy döntött, szeptember 16-tól betiltják a 

tömegrendezvények szervezését az éttermekben és a szálláshelyeken. Kivételt az esküvők és a 

halotti torok képeznek. Október 1-től azonban az esküvőkön részt vevők maximális létszámát 

30-ra csökkentik. Októbertől ismét szigorítják a tömegrendezvények szervezésének feltételeit. 

A narancssárga és piros színnel jelölt járásokban 100 résztvevő lehet egyszerre a szabadtéri 

rendezvényeken, a beltérieken 50 fő. 
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https://szekelyhon.ro/aktualis/nem-jarultak-hozza-a-magyarorszagi-politikusok-hogy-galfi-kampanykoteteben-szerepeljenek
https://szekelyhon.ro/aktualis/nem-jarultak-hozza-a-magyarorszagi-politikusok-hogy-galfi-kampanykoteteben-szerepeljenek
https://ma7.sk/aktualis/nagy-david-a-tomegrendezvenyek-korlatozasarol-kiallunk-a-sport-es-a-kultura-mellett
https://ma7.sk/aktualis/nagy-david-a-tomegrendezvenyek-korlatozasarol-kiallunk-a-sport-es-a-kultura-mellett
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Holnaptól minden felvidéki magyar iskola homlokzatán ott lobog a magyar 
zászló 
2020. szeptember 14. – Felvidék Ma 

A magyarországi Szarvason (Sarvaš) található szlovák alapiskola, óvoda és kollégium 

épületének homlokzatán Magyarország, és az EU zászlói mellett ott lobog Szlovákia zászlaja 

is. Az intézmény neve pedig nem „szlovák tanítási nyelvű iskola”, hanem szlovák iskola. Ez 

adta az inspirációt a felvidéki magyar civil szervezetek vezetőinek, hogy kezdeményezzék, 

Szlovákiában is ki lehessen tenni a magyar zászlót a magyar oktatási intézmények épületeire. 

S egyben kezdeményezték, hogy az intézményeket hivatalosan is magyar alapiskolának, 

óvodának, gimnáziumnak, stb. nevezzék, és így megszűnik a „magyar tanítási nyelvű” 

kifejezés mind a hivatalos magyar és szlovák megnevezésekben. 

 

A határok lezáródtak, de az anyaország társadalma nem hagyja magára a 
külhoni magyar közösségeket 
2020. szeptember 14. – Felvidék Ma 

A Rákóczi Szövetség idén szeptemberben is több mint 9000 külhoni magyar iskolakezdő 

kisdiákot köszönt ösztöndíjjal és iskolatáskával Kárpát-medencei hálózata segítségével. 

Szeptember 16. és 23. között Kárpátalján 89 településen, 1831 iskolakezdő gyermek 

családjainak adják át a Szövetség helyi partnerei az anyaországi társadalom – közte többszáz 

települési önkormányzat – magyar iskolaválasztást elismerő ösztöndíját, megköszönve a 

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

nyelv, a kultúra és a közösség fennmaradásának. A Rákóczi Szövetség Magyar 

Iskolaválasztási Programja még 2004-ben a Felvidéken indult azzal a céllal, hogy minél több 

magyar család válassza az anyanyelvű oktatást, és azóta több száz gyereket segített szerte a 

Kárpát-medencében, hogy anyanyelvén tanulhasson. 

 

„Vén zászlótartókat” keresnek az Összetartozás Zászlójához 
2020. szeptember 14. – Ma7.sk 

Mint ismeretes, idén tavasszal elindult a gyűjtés Kalondán, hogy megszülethessen az 

Összetartozás Zászlója, amely a 2018-ban, 75 faanyag adományból ácsolt Palóc Határkereszt 

mellett fog majd lobogni. A koronavírus járvány miatt úgy döntött a kezdeményezést 

koordináló Pro Kalondiensis Polgári Társulás, hogy ezekben a vírusos időkben nincs értelme 

egy többezer embert vonzó rendezvény megszervezését megkockáztatni, s mint kiderült, ez 

bölcs döntés volt, hiszen a Kalonda – Ipolytarnóc közúti határátkelő jelenleg is zárva van. 

Ezért az idei ősz és a tél folyamán folytatódhat a zászlóanyag gyűjtése, valamint a szervezők 

kihelyezett rendezvényekkel is ösztökélni szeretnék a Kárpát Haza magyarságát, hogy minél 

többen járuljanak hozzá egy számukra kedves szövetdarabbal a zászlóhoz. 
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https://felvidek.ma/2020/09/holnaptol-minden-felvideki-magyar-iskola-homlokzatan-ott-lobog-a-magyar-zaszlo/
https://felvidek.ma/2020/09/holnaptol-minden-felvideki-magyar-iskola-homlokzatan-ott-lobog-a-magyar-zaszlo/
https://felvidek.ma/2020/09/a-hatarok-lezarodtak-de-az-anyaorszag-tarsadalma-nem-hagyja-magara-a-kulhoni-magyar-kozossegeket-2/
https://felvidek.ma/2020/09/a-hatarok-lezarodtak-de-az-anyaorszag-tarsadalma-nem-hagyja-magara-a-kulhoni-magyar-kozossegeket-2/
https://ma7.sk/tajaink/ven-zaszlotartokat-keresnek-az-osszetartozas-zaszlojahoz
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Online konferencia a vajdasági magyarok eszme- és társadalomtörténetéről 
2020. szeptember 14. – Vajdaság MA 

A vajdasági magyarok eszme- és társadalomtörténete (1945–1989) címmel tartanak 

szeptember 19-én, szombaton online konferenciát vajdasági magyar kötődésű 

társadalomkutatók, filozófusok, irodalmárok és történészek. A konferencia, amely a Magyar 

Tudományos Akadémia Domus Alapítványának támogatásában részesült, a koronavírus-

járvány miatt Zoom alkalmazáson keresztül lesz követhető. 

 

Zökkenőmentesen zajlik az oktatás a magyarkanizsai intézményekben 
2020. szeptember 14. – Pannon RTV 

Két héttel ezelőtt 1516 általános iskolás tanuló kezdte meg a 2020/2021-es tanévet a 

községben. Az illetékesek szerint a védőintézkedéseket példásan betartják a dolgozók, a 

diákok és szülők is. A kialakult rendkívüli helyzet miatt az iskolák különböző oktatási 

modelleket dolgoztak ki és a szabályokhoz, az intézményekhez mérten alkalmazták a 

legmegfelelőbbet. A magyarkanizsai Jovan Jovanović Zmaj Általános Iskolában a diákokat 

csoportokra osztották, az alsó osztályosok egy napon két váltásban jártak iskolába, míg a 

felsősök naponta váltották egymást. Azonban mostantól változásokat eszközöltek az 

intézményben. 

 

Csap vezetősége a kormányhoz fordul a „piros zóna” eltörlése kapcsán 
2020. szeptember 14. – karpat.in.ua 

A Technogén-Környezetbiztonsági és Rendkívüli Helyzetek Állami Bizottságának 2020. 

szeptember 10-i rendkívüli ülésén Csap városát a „piros zónába” sorolták. Szeptember 14-én, 

a városi tanács közeli térre vonultak a város lakói az iskolák és óvodák oktatási folyamatának 

visszaállítását valamint az üzleti tevékenység zavartalan működését követelve. Ebből 

kifolyólag összehívták a városi tanács 54-ik, rendkívüli ülését, amelynek a napirendjén 

egyetlen kérdés szerepelt: „A járvány zónák kialakítása, amely szerint Kárpátalja Csap városát 

a „piros zónába” sorolták.” 

 

Egy est a kárpátaljai magyar irodalomtörténet jegyében 
2020. szeptember 14.  –Kárpátalja, karpat.in.ua 

Pólin Lénárd, az Egán Ede Szakképzési Centrum Tiszapéterfalvai Szakképzési Központjának 

igazgatója és Balogh Ágnes salánki tiszteletes asszony szervezésében a salánki református 

parókia gyülekezeti termében szeptember 11-én Csornij Dávid kortárs kárpátaljai magyar 

költő tartott rendhagyó történelemórát, végigkalauzolva hallgatóit a kárpátaljai magyar 

irodalom történetén a kezdetektől napjainkig. 
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https://www.vajma.info/cikk/vajdasag/25615/Online-konferencia-a-vajdasagi-magyarok-eszme-es-tarsadalomtorteneterol.html
https://pannonrtv.com/rovatok/tarsadalom/zokkenomentesen-zajlik-az-oktatas-magyarkanizsai-intezmenyekben
http://politic.karpat.in.ua/?p=10628&lang=hu
file:///C:/Users/NovotniAd/Downloads/ű%20https:/karpataljalap.net/2020/09/14/egy-est-karpataljai-magyar-irodalomtortenet-jegyeben
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Elektronikus sajtó 

 

Határok nélkül 

2020. szeptember 14. – Kossuth Rádió 

 

Csíkmenaság a Csíki-havasok lábánál, a Fiság völgyében fekszik. Hagyományait és 

történelmét büszkén őrzi.  Egymagában 90 mártírt adott az első világháborúnak, így talán 

érthető, hogy Szervátiusz Jenő és Nagy Imre festőművész is úgy látta, a hősök 

megérdemelnek egy emlékművet. Előbbi az alkotómunkát, utóbbi a monolit kőtömböt adta 

hozzá. Vasárnap a szoborállításra és az 1940-es bécsi döntésre emlékeztek a településen.  

 

Zajtát a trianoni döntéssel Romániához csatolták. A falu akkori kántortanítója, Vitéz Gaál 

Lajos éppen ez időben, térképészeti kutakodása során felfigyelt arra, hogy a határ Zajta és 

Nagypeleske között húzódik. Azonnal felülvizsgálatot kért, levelet írt Huszár Károly 

miniszterelnöknek, akivel a szatmári tanítóképzőben együtt tanult, hogy a térkép szerint 

Magyarországhoz tartozónak érvényesítsék Zajtát. Egy hónap után, 1920. július 4-én meg is 

érkezett a válasz. A község visszacsatolását a visszatérés napjaként ünneplik. Így lett „A hűség 

magyar faluja” Zajta. A határ menti település önkormányzata az egészségügyi veszélyhelyzet 

miatt idén csak most, szeptember 12-én tudta megtartani a megemlékezést, és összevonta a 

Szabolcs-Szatmár-Beregi megyenappal. 

 

Romániában ma megkezdődött a 2020/21-es tanév. A temesvári Bartók Béla Líceumban a 

tanévnyitót külön-külön az osztályokban tartották, csak az előkészítősöket köszöntötték az 

iskola udvarán. A diákok mintegy kétharmada jár mától, szeptember 14-étől iskolába. Az 

óvodások, az elemi osztályosok, valamint az általános iskola és a líceum végzősei járnak be. A 

többiek felváltva tanulnak az intézményt látogatva, illetve otthonról, az online térben.  

 

Az aradi Csiky Gergely Főgimnáziumban is rányomta a bélyegét a tanévnyitóra a 

koronavírus-járvány ellen hozott óvintézkedések betartása, hiszen a hagyományos ünnepély 

elmaradt. Az aradi magyar iskolaközpontban valamelyest nőtt a diáklétszám a múlt tanévhez 

képest. Két előkészítő osztály indult, és az általános iskolai tagozaton minden évfolyamon 

lesznek párhuzamos osztályok. Ha átmenetileg meg is szűnt az autószerelői 

szakmunkásképző osztály, hanem helyette duális turizmus osztály indul az érdeklődőknek, 

ami az iskola vezetősége szerint pozitívum.  

 

https://mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth/?date=2020-09-14_18-02-00&enddate=2020-09-14_18-40-00&ch=mr1
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A temesvári Kohézió Egyesület minden évben tanévkezdés előtt tanszercsomagokkal 

támogatja a rászoruló – főleg sokgyermekes – családokat, Iskolatáska Programja keretében. 

Az idén, az online oktatás jelentette új kihívások miatt, tíz családnak táblagépeket is juttattak.  

 

Marosvásárhelyen, a Lazarenum Alapítvány székhelyén átadták az Ökumenikus 

Segélyszervezet idei tanszeradományát, amely 250 rászoruló gyerek számára könnyíti meg a 

tanévkezdést. A segélyszervezet jóvoltából ugyanakkor élelmiszer- adományt is kapott 150 

nehéz sorsú nagycsalád. A Lazarenum alapítvány idősotthona pedig a tartós élelmiszerek 

mellett védőfelszereléseket, higiéniai eszközöket is kapott ajándékba. A segélyszervezet 

adományainak összértéke meghaladja a 8 millió forintot. 

 

 


