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Nyomtatott és online sajtó 
 

 

 „Az RMDSZ az egyetlen” – Ha Semjén Zsolt román állampolgár lenne, a 

szövetségre szavazna 
2020. szeptember 16. – Krónika, maszol.ro 

Az RMDSZ jelöltjeire történő szavazásra buzdítja az erdélyi magyarokat Semjén Zsolt 

nemzetpolitikáért felelős kormányfőhelyettes, gyakorlatilag esélytelennek nevezve a többi 

magyar politikai alakulat színeiben induló magyar jelölteket. Orbán Viktor miniszterelnök 

helyettese az általa vezetett Kereszténydemokrata Néppárt (KDNP), valamint az RMDSZ 

közösségi oldalára szerdán feltöltött személyes videóüzenetében fogalmazta meg a 

szeptember 27-ei romániai helyhatósági választásokkal kapcsolatos üzenetét erdélyi „nemzet- 

és honfitársai” számára. Kitért arra, hogy az RMDSZ és a magyar kormány együttműködése 

számos eredményt hozott, megemlítette a Sapientia-egyetemet, az óvodákat, vagy a 

gazdaságfejlesztési programot, ami szerinte nem valósulhatott volna meg az RMDSZ 

segítsége, az általa biztosított keretek nélkül. Semjén Zsolt szerint látni kell, hogy a 

választásokon a román pártok megpróbálják megszerezni a magyar szavazókat, de nem 

érdekli őket a magyar közösség. A kormányfőhelyettes közölte, a román alakulatok meg 

fognak próbálni olyan kampányt vinni, hogy magyar szavazatokat kapjanak, de amikor a 

hatalom közelébe kerülnek, a magyar közösség szempontjaira már egyáltalán nem figyelnek. 

 

Ragaszkodik a PSD ahhoz, hogy a parlament ismét megszavazza a Trianon-

törvényt 
2020. szeptember 16. – MTI, Krónika, transindex.ro, maszol.ro 

Marcel Ciolacu, a román Szociáldemokrata Párt (PSD) elnöke szerdán kijelentette, pártja arra 

törekszik, hogy a bukaresti parlament mielőbb ismét megszavazza a június 4-ét Romániában 

ünneppé nyilvánító Trianon-törvényt, miután egy nappal korábban Klaus Iohannis államfő 

visszaküldte a jogszabályt megfontolásra a törvényhozói testületnek. Ciolacu erről Dâmbovița 

megyei látogatásán nyilatkozott. Kijelentette, hogy a jogszabályt a szociáldemokrata Titus 

Corlățean terjesztette be, ezért ugyanúgy cselekednek, ahogyan először, így a parlament 

mielőbb ismét megszavazza, és újból elküldi Iohannisnak kihirdetésre. A jogszabály 

értelmében a kormánynak és a helyi hatóságoknak gondoskodniuk kell arról, hogy június 4-

én – az első világháborút lezáró, Magyarországot területe kétharmadától megfosztó 

békeszerződés évfordulóján – kitűzzék a köztereken Románia nemzeti lobogóját. 

 
 

V
e

ze
tő

 h
ír

e
k

 

https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/baz-rmdsz-az-egyetlenr-n-ha-semjen-zsolt-roman-allampolgar-lenne-a-szovetsegre-szavazna
https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/baz-rmdsz-az-egyetlenr-n-ha-semjen-zsolt-roman-allampolgar-lenne-a-szovetsegre-szavazna
https://kronikaonline.ro/belfold/ragaszkodik-a-psd-ahhoz-hogy-a-parlament-ismet-megszavazza-a-trianon-torvenyt
https://kronikaonline.ro/belfold/ragaszkodik-a-psd-ahhoz-hogy-a-parlament-ismet-megszavazza-a-trianon-torvenyt
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Bátorítaná a bukaresti kormány a külföldön élők levélben szavazását, mert 

sokan nem voksolhatnak helyben 
2020. szeptember 16. – Krónika, maszol.ro 

A kormány tájékoztató kampányt indít a külföldön élő románok körében, amelyben arra 

buzdítják őket, hogy levélben szavazzanak a soron következő parlamenti választáson – 

jelentette be Ludovic Orban miniszterelnök. Az ok: a koronavírus-járvány miatt számos 

ország nem engedélyezi, hogy a területén szavazóköröket hozzanak létre az ott élő román 

állampolgárok számára. Ludovic Orban közölte, azokban az országokban, ahol fennáll a 

veszélye, hogy nem lehet majd szavazóköröket létrehozni, tájékoztatják majd az ott élő 

románokat, hogy a szavazat leadásának legbiztonságosabb módja a levélben történő voksolás. 

 

Szilágyi Róbert: eszköz vagyok a szilágysági magyarok céljainak 

megvalósításához 
2020. szeptember 16. – maszol.ro 

Szilágy Róbert, a Szilágy Megyei Tanács alelnöke négyéves mandátuma után a megyeelnöki 

tisztségért szállna ringbe az RMDSZ színeiben. A politikus meglátása szerint a Szilágyság 

értéke a természeti kincsek mellett a tenni akaró magyar emberekben rejlik, akik olyan 

különleges kultúrával rendelkeznek, amelyben minden megtalálható, ami ötvözi a 

modernitást és a változás igényét a hagyományőrzéssel, mindez pedig egyensúlyban áll.  

 

Eredményes munkát folytatna az RMDSZ Maros megyében  
2020. szeptember 16. – maszol.ro 

A szeptember 27-i választás tétje a magyar közösség számára, az elmúlt négy év 

megvalósításai és a fejlesztési tervek voltak a témái azoknak a szabadtéri falufórumoknak, 

amelyeket Nyárádkarácson, Balavásár, Makfalva és Ákosfalva községekben szervezett kedden 

az RMDSZ. A lakossági találkozókon Kelemen Hunor szövetségi elnök és Péter Ferenc, az 

RMDSZ Maros megyei szervezetének elnöke mellett jelen voltak az RMDSZ Maros megyei 

parlamenti képviselői és szenátora, a községek polgármesterjelöltjei, valamint a Szövetség 

több megyei és helyi tanácsosjelöltje is.  

 

Változást akar Tordaszentlászlón az RMDSZ, bár harminc éve az RMDSZ-é a 

polgármesteri tisztség  
2020. szeptember 16. – maszol.ro 

Harminc éve RMDSZ-es polgármester irányítja a Kolozs megyei Tordaszentlászló községet, az 

idei helyhatósági választásokra mégis a változással kampányol a szövetség. A jelenlegi 

polgármester, a független jelöltként induló Tamás-Gebe András fő kihívója a hivatalban lévő 

alpolgármester, Asztalos István, aki szerint „nem mehet így tovább”.  
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https://kronikaonline.ro/belfold/batoritana-a-bukaresti-kormany-a-kulfoldon-elok-levelben-szavazasat
https://kronikaonline.ro/belfold/batoritana-a-bukaresti-kormany-a-kulfoldon-elok-levelben-szavazasat
https://www.maszol.ro/index.php/belfold/132026-szilagyi-robert-eszkoz-vagyok-a-szilagysagi-magyarok-celjainak-megvalositasahoz
https://www.maszol.ro/index.php/belfold/132026-szilagyi-robert-eszkoz-vagyok-a-szilagysagi-magyarok-celjainak-megvalositasahoz
https://www.maszol.ro/index.php/belfold/132065-eredmenyes-munkat-folytatna-az-rmdsz-maros-megyeben
https://www.maszol.ro/index.php/belfold/132063-valtozast-akar-tordaszentlaszlon-az-rmdsz-bar-harminc-eve-az-rmdsz-e-a-polgarmesteri-tisztseg
https://www.maszol.ro/index.php/belfold/132063-valtozast-akar-tordaszentlaszlon-az-rmdsz-bar-harminc-eve-az-rmdsz-e-a-polgarmesteri-tisztseg
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Korodi Attila: a cél versenyképessé tenni Csíkszeredát  
2020. szeptember 16. – maszol.ro, szekelyhon.ro 

Átgondolná a helyi adók politikáját, inkubátorházat hozna létre, fejlesztené a meglévő 

infrastruktúrát - gazdaságfejlesztéssel kapcsolatos terveit mutatta be Korodi Attila, az 

RMDSZ csíkszeredai polgármester jelöltje szerdán.  

 

Autópálya-határátkelő autók nélkül: minimális a forgalom Bors II-nél  
2020. szeptember 16. – maszol.ro 

Ritkán téved személygépkocsi a második román-magyar autópálya-határátkelőhöz, ami nem 

is csoda: a román oldalon a sztrádaszakasz csak 5,35 km, a térképeken nincs rajta, a GPS nem 

mutatja, még a Google Earth-ön sem látszik a Bors II.  

 

Szilágyi Zsolt: Munkahelyeket és biztonságot vidéken is! 
2020. szeptember 16. – Bihari Napló 

A munkahelyek létesítésének ügyét nevezte a legfontosabb megoldandó kérdésnek az Erdélyi 

Magyar Néppárt jelöltje a megyei tanács elnöki tisztségére. Szilágyi Zsolt az elmúlt négy 

napon Biharon, Ottományban, Szalacson, Érkörtvélyesen, Érmihályfalván, Szalárdon és 

Szentjobbon járt. 

 

Cseke Attila: Adjunk teret a kreatív iparág kibontakozásának Váradon! 
2020. szeptember 16. – Bihari Napló 

„A modern gazdaság elsődlegesen az innováción és a kreativitáson alapul. Nagyváradban 

rengeteg kreativitás és innováció rejlik, adjunk neki teret, lehetőséget a kibontakozásra!” 

Cseke Attila váradi polgármesterjelölt egy komplex, jövőbe mutató projektet dolgozott ki a 

vállalkozások számára, melyet megválasztása esetén valósítana meg. 

 

Zatykó Gyula: Egyformán segíteni a város minden társadalmi rétegét 
2020. szeptember 16. – Bihari Napló 

Zatykó Gyula, az Erdélyi Magyar Néppárt nagyváradi polgármesterjelöltje, választási 

programját ismertetve lapunknak elmondta, a 10 fejezetbe foglalt, mintegy 100 problémára 

megoldást kínáló programja a jogegyenlőség, a jólét és a jövő érdekében keresi a választ arra 

a kérdésre, milyen legyen Nagyvárad ahhoz, hogy otthon érezhessük magunkat benne. 

 

Folytatná parlamenti képviselői munkáját Bende Sándor 

2020. szeptember 16. – szekelyhon.ro 

Újabb parlamenti képviselői mandátumra pályázik Bende Sándor. A jelentkezéshez szükséges 

dokumentációt szerdán tette le az RMDSZ-nél – jelentette be az iktatást követő 

sajtótájékoztatón. „Négy évig tevékenykedtem a parlamentben, (…) 37 hozzászólásom volt a 

plénumban, 91 törvénytervezetet nyújtottam be, ebből 26 törvényerőre emelkedett, és van, 

amelyiknek a vitája éppen most van folyamatban” – ismertette döntésének hátterét Bende. A 
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https://www.maszol.ro/index.php/belfold/132079-korodi-attila-a-cel-versenykepesse-tenni-csikszeredat
https://www.maszol.ro/index.php/gazdasag/132069-autopalya-hataratkel-autok-nelkul-minimalis-a-forgalom-bors-ii-nel
https://www.erdon.ro/kozelet/helyi-kozelet/szilagyi-zsolt-munkahelyeket-es-biztonsagot-videken-is-3197075/
https://www.erdon.ro/kozelet/helyi-kozelet/cseke-attila-adjunk-teret-a-kreativ-iparag-kibontakozasanak-varadon-3198722/
https://www.erdon.ro/kozelet/zatyko-gyula-egyforman-segiteni-a-varos-minden-tarsadalmi-reteget-3198758/
https://szekelyhon.ro/aktualis/folytatna-parlamenti-kepviseloi-munkajat-bende-sandor
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politikus szerint tisztességesen megtartotta Gyergyószentmiklóson és Maroshévízen a 

fogadóóráit, és azt mondta, a térség minden polgármesterének segített az ügyintézésben, a 

beruházások finanszírozásának kilobbizásában. 

 

Tovább húzódik a per: Borboly Csaba ügyvédje pontosításokat kért 
2020. szeptember 16. – szekelyhon.ro 

Még nem lehet tudni, mikor és melyik fázistól kezdődhet újra a Borboly Csaba és tizenkét 

másik személy ellen 2013-ban indult büntetőper tárgyalása. A védelem most azt kérte a 

bíróságtól, hogy közöljék, rendelkezik-e az intézmény korrupciós ügyek tárgyalásának 

vezetésére szakosított bírói testülettel. 

 

Magyar állami kitüntetéseket adtak át székelyföldi közéleti személyiségeknek 
2020. szeptember 16. – szekelyhon.ro, Krónika 

Hétfő délután adták át azokat az állami kitüntetéseket, amelyeket Áder János, Magyarország 

köztársasági elnöke a március 15-i nemzeti ünnep alkalmából adományozott székelyföldi 

közéleti személyiségeknek. A világjárvány következtében elhalasztott átadó ünnepséget 

Magyarország Csíkszeredai Főkonzulátusán, a Lázár-házban tartották. 

 

Végre van romántankönyv, de felkészít a vizsgára is? 
2020. szeptember 17. – Krónika 

Soha nem tapasztalt „meglepetésben” részesült a kísérletinek nevezett diákgeneráció: a 

mostani nyolcadikosok tanévkezdésre megkapták a román nyelv és irodalom tankönyveket. 

Kovács Irén Erzsébet államtitkár jó hírként értékelte a Krónikának a „megvalósítást”. Ezzel a 

pedagógusok is egyetértenek, ám a korábban közölt mintatételek ismeretében nem biztos, 

hogy a segédeszköz teljes mértékben felkészít a képességvizsgára. Ugyanakkor a még hiányzó 

segédeszközök kapcsán az államtitkár úgy fogalmazott, a tankönyv „csak segédeszköz”, 

továbbra is bíznak a tanárok szakmai tapasztalatában és kreativitásában. 

 

Magyar–magyar és magyar–román meccsek 
2020. szeptember 17. – Sólyom István – Mandiner 

Nagy sikerek és borítékolható veszteségek egyaránt várhatnak a magyar pártokra, a román 

erők között Bukarestért dúl a legnagyobb harc a szeptember végi romániai önkormányzati 

választáson. Lesz-e húsz év után újra magyar városvezető Marosvásárhelyen? Megőrzi-e 

pozícióit a Magyar Polgári Párt (MPP) és az Erdélyi Magyar Néppárt (EMNP) alkotta, Erdélyi 

Magyar Szövetség (EMSZ) elnevezésű pártszövetség? Sikerül-e jobb eredményt elérnie a 

Romániai Magyar Demokrata Szövetségnek (RMDSZ), mint 2016-ban Ezek a szeptember 27-

én tartandó helyhatósági választás magyar szempontból releváns kérdései. Magyar 

szemszögből a legizgalmasabbnak ígérkező kérdés, hogy Marosvásárhelyen sikerül-e az 

összes magyar politikai szervezet támogatását élvező, függetlenként induló Soós Zoltánnak 

megnyernie a polgármester-választást. 

(A teljes cikk megtalálható a Mandiner 2020. szeptember 17-i számában.) 
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https://szekelyhon.ro/aktualis/tovabb-huzodik-a-per-borboly-csaba-ugyvedje-pontositasokat-kert
https://szekelyhon.ro/aktualis/magyar-allami-kitunteteseket-adtak-at-szekelyfoldi-kozeleti-szemelyisegeknek
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Duna, ami összeköt embereket, régiókat, megyéket 
2020. szeptember 16. – Ma7.sk 

2020. szeptember 16-án a Külgazdasági és Külügyminisztérium támogatásával rendezték a 3. 

Duna-konferenciát Komáromban, amelyben a Rába-Duna-Vág Európai Területi Társulás 

(RDV ETT) idei működési és fejlesztési aktivitásait, illetve a szlovák-magyar határszakasz 

nyugati részének nagyobb fejlesztéseit tekintették át. A RDV ETT-t három megye alapította 

(Győr-Sopron-Moson, Komárom-Esztergom és Nagyszombat), hogy ennek a határtérségnek 

segítse a közeledését, segítséget nyújtson az Európai Uniós programok kihasználásában. 

Későbbiekben csatlakozott hozzájuk a Pozsony és a Nyitra megyei önkormányzat, illetve Pest 

megye, amivel lefedik a szlovák-magyar határszakasz nyugati felét. A határszakasz keleti 

részén a Via Carpatia EGTC tölt be hasonló szerepet. 

 

Cél, a helyi közigazgatás tehermentesítése 
2020. szeptember 16. – Felvidék Ma 

Fülek és Losonctamási önkormányzata félmilliós projekt indítását tervezi. Segítenék általa a 

járás többi települését is – olvasható a Felvidék Ma-hoz eljuttatott sajtóközleményben. Fülek 

város Losonctamási községgel együttműködve nyújtott be támogatási kérelmet az újonnan 

alakult Beruházási, régiófejlesztési és informatizálásért felelős minisztériumhoz, mellyel több 

mint 474 ezer euróra pályázik. „A közpolitikák fejlődésének és optimalizálásának támogatása 

a Losonci járás önkormányzatainál“ megnevezésű projekt teljes ráfordításai valójában 

csaknem félmillió euró nagyságrendűek lesznek, és a különbözetet az önkormányzatok saját 

forrásokból fogják finanszírozni. 

 

Érték, a nemzetmegtartó erő 
2020. szeptember 16. – Felvidék Ma 

Közművelődés és érték címmel tartott konferenciát a Szlovákiai Magyar Művelődési Intézet 

Nagymegyeren szeptember 16-án. Az elhangzottak alapján a rendezvény mottója az érték, 

mint jövő volt, hiszen az előadók arról is szóltak, hogy a hagyományainknak, értékeinknek, 

színjátszásnak, bábozásnak nemzetmegtartó ereje is van. A konferencián kiértékelték az 

Ünnepeink 2020 című pályázatot is, amelyet a Felvidéki Magyar Értéktár Bizottság és a 

Szlovákiai Magyar Művelődési Intézet, a Csemadok szakmai háttérintézménye hirdetett meg 

tavasszal. 

 

Magyar nyelven is olvasható a digitális oktatás előkészítését irányító kézikönyv 
2020. szeptember 16. – Felvidék Ma 

Az oktatási minisztérium honlapján magyar nyelven is elérhető a digitális oktatás 

előkészítését irányító kézikönyv. Erről Filip Mónika, az oktatási minisztérium államtitkára 

közösségi oldalán számolt be szerda reggel. A kézikönyv a koronavírus-járványra reflektálva a 
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https://ma7.sk/tajaink/duna-ami-osszekot-embereket-regiokat-megyeket
https://felvidek.ma/2020/09/cel-a-helyi-kozigazgatas-tehermentesitese/
https://felvidek.ma/2020/09/ertek-a-nemzetmegtarto-ero/
https://felvidek.ma/2020/09/magyar-nyelven-is-olvashato-a-digitalis-oktatas-elokesziteset-iranyito-kezikonyv/
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2020/21 tanévre vonatozóan ad támogatási pontokat és tanácsokat a pedagógusok számára. 

Mint a kézikönyv bevezetőjében olvasható: „Immáron szorosan az új tanév előtt állunk, és 

senki nem tudja az elkövetkezendőkben mi minden vár még ránk. Szükséges viszont 

felkészülni arra az esetre, hogy a kedvezőtlen epidemiológiai helyzet következtében ismét 

rendkívüli intézkedésekhez folyamodunk, az iskoláknak pedig át kell térni a távoktatásra.” 

 

Garabonciások Forgószélben 
2020. szeptember 16. – Felvidék Ma 

A Hagyományok Háza Forgószél és Garabonciás néven hon- és népismereti levelezőversenyt 

hirdet. A szervezők – a korábbi években a versenytársak harmadát kitevő – külhoni diákok 

jelentkezését is várják. A részleteket Legeza Márta, az Intézmény közművelődési munkatársa 

foglalja össze. „A Forgószél és Garabonciás országos hon- és népismereti vetélkedő célja, hogy 

olyan diákokat szólítson meg, akik vagy nem tanulnak az iskolában hon- és népismeretet, 

vagy kifejezetten érdeklődnek a néphagyományok iránt, s szeretnének elmélyedni a tradíciók 

gazdag világában. 

  
Népszerűsítő körúton a Magyar Szó Lapkiadó Kft. gyermek- és diáklapjai 
2020. szeptember 16. – Vajdaság MA 

A Magyar Szó Lapkiadó Kft. gyermek- és diáklapjait népszerűsítették ma Magyarkanizsán a 

gyerekek körében. A Mézeskalács, a Jó Pajtás Trianon 100 és a Képes Ifjúság Trianon 100 

címet viselő legfrissebb tematikus számait mutatta be Varjú Márta, a Magyar Szó 

főszerkesztője és Jerasz Anikó, a Magyar Nemzeti Tanács Végrehajtó Bizottságának elnöke. 

 

Topolya: Megalakult Topolya Község Ifjúsági Szövetsége 
2020. szeptember 16. – Vajdaság MA 

Topolya község területén a civil szervezetekbe tömörülő fiatalok egy része úgy döntött, 

magasabb szintre emelik az együttműködést és Topolya Község Ifjúsági Szövetségét 

megalapítva közösen vágnak bele képzések, tanfolyamok, közhasznú munkaakciók 

megszervezésébe. Öt ifjúsági szervezet vezetője írta alá az erről szóló megállapodást és az 

alapítói szabályzatot. 

 

Megjelent a Bácska szívében 
2020. szeptember 16. – Pannon RTV 

Cservenák Pál Bácska szívében - Topolya a XIX. század végén és a XX. század elején című 

könyvét mutatták be tegnap este a helyi Művelődési Ház színháztermében. A történelmi 

Magyarország Bács-Bodrog vármegyéjéhez tartozó, akkor 12 ezres lélekszámú település 

abban az időben indult el a városiasodás és az iparosodás útján. Az egykori Bácstopolyán a 

múlt század elején több mint százféle iparág működött - hangzott el a könyvbemutatón. 
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https://felvidek.ma/2020/09/garabonciasok-forgoszelben/
https://www.vajma.info/cikk/vajdasag/25622/Nepszerusito-koruton-a-Magyar-Szo-Lapkiado-Kft_-gyermek-es-diaklapjai.html
https://www.vajma.info/cikk/vajdasag/25620/Topolya-Megalakult-Topolya-Kozseg-Ifjusagi-Szovetsege.html
https://pannonrtv.com/rovatok/kultura/megjelent-bacska-sziveben
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A határok lezáródtak, de az anyaország társadalma nem hagyja magára a 

külhoni magyar közösségeket 
2020. szeptember 16. – Kárpátalja 

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 

családjának adják át a Szövetség helyi partnerei az anyaországi társadalom – közte több száz 

települési önkormányzat – magyar iskolaválasztást elismerő ösztöndíját, megköszönve a 

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

a kultúra és a közösség fennmaradásának záloga. 

 

Választások: Lassan beindul a gépezet 
2020. szeptember 16. – Kárpátalja 

A megyei territoriális választási bizottság döntött arról, hogy a megyei tanács képviselőinek 

megválasztása céljából hat választókerületet alakítanak ki Kárpátalja területén. A 

választókerületek határainak kijelölésén nem kellett sokáig törni a fejüket a bizottság 

tagjainak, azok ugyanis egybeesnek a jövőre létrehozandó új, megnagyobbított területű 

járások határaival. Vagyis minden járás egy-egy választókerületet alkot. Ungvár ebből a 

szempontból nem képez majd önálló egységet, hanem az Ungvári járás területén 

létrehozandó választókerület része lesz. 

 

Az ukrán-magyar határátkelőhelyek elkerülését javasolja az ungvári magyar 

főkonzulátus 
2020. szeptember 16. – karpatalja.ma, Kárpáti Igaz Szó 

Magyarország Ungvári Főkonzulátusa felhívást adott ki hivatalos Facebook-oldalán az ukrán-

magyar határhelyzettel kapcsolatban szeptember 16-án. A konzulátus kifejtette, hogy az 

asztélyi és csapi határátkelőknél azért alakulnak ki a hosszú sorok, „mert a Magyarországra 

belépni szándékozó ukrán és harmadik országbeli állampolgárok dokumentumai sok esetben 

nem felelnek meg” a koronavírus-járvány kapcsán bevezetett szabályoknak. Megjegyezték, 

hogy emiatt tízből hét autót fordítottak vissza a határőrök. 

 

A nemzetiségi programokat még nem érinti, de… 

2020. szeptember 16. – Népújság 

Az utóbbi hónapok és a közeljövő egyik legforróbb politikai ügye a médiatörvény, illetve most 

már inkább a Szlovén RTV-ről szóló törvény módosítása, amely igencsak megosztja a szlovén 

politikumot, így a közvéleményt is. A törvénymódosítás közvitája már lezárult, az ősz 
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https://karpataljalap.net/2020/09/16/hatarok-lezarodtak-de-az-anyaorszag-tarsadalma-nem-hagyja-magara-kulhoni-magyar
https://karpataljalap.net/2020/09/16/hatarok-lezarodtak-de-az-anyaorszag-tarsadalma-nem-hagyja-magara-kulhoni-magyar
https://karpataljalap.net/2020/09/16/valasztasok-lassan-beindul-gepezet
https://karpatalja.ma/karpatalja/kozelet/az-ukran-magyar-hataratkelohelyek-elkeruleset-javasolja-az-ungvari-magyar-fokonzulatus/
https://karpatalja.ma/karpatalja/kozelet/az-ukran-magyar-hataratkelohelyek-elkeruleset-javasolja-az-ungvari-magyar-fokonzulatus/
https://www.nepujsag.net/nemzetiseg/9437-a-nemzetis%C3%A9gi-programokat-m%C3%A9g-nem-%C3%A9rinti,-de%E2%80%A6.html
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folyamán a dokumentum a parlament elé kerülhet. A közintézettől jelentős összegeket elvonó 

tervezett módosításokról, ezek hatásáról Zver Ilonát, a Szlovén RTV vezérigazgatójának 

magyar műsorokért felelős helyettesét szólaltatta meg a Népújság. 

 

Kilométerek az életért kampány 
2020. szeptember 16. – Népújság 

Szeptember 10-től október 10-ig folyik a „Kilométerek az életért” kampány a Muravidéken, 

amely a „Kerékpározzuk körül a világot” nemzetközi akció része. A kampány keretében az 

egészséges életvitelt, a mozgást és annak fontosságát hangsúlyozzák, a lelki és testi egészség 

megőrzését népszerűsítik. 

 

Muraközi festők tárlata Lendván 
2020. szeptember 16. – Népújság 

A lendvai Pomurje Horvát Kulturális Egyesület működésének 15. évfordulóját muraközi 

képzőművészek kiállításával ünnepli. A Színház- és Hangversenyteremben a vidék 

festőművészei középgenerációjának alkotásai tekinthetők meg Pohižek Stjepan sesvetei 

műgyűjtő gyűjteményéből. Az ünnepélyes megnyitó a járvány miatt elmaradt, az előtérben 

felállított kiállítás viszont, melyen az akadémikus és a naiv festészet legismertebb muraközi 

képviselőinek alkotásai állnak egymás mellett, szeptember végéig várja a 

művészetkedvelőket. 

 

Elektronikus sajtó 

 

Határok nélkül 

2020. szeptember 16. – Kossuth Rádió  

A járvány ellenére folytatódik a délvidéki magyarok szülőföldön maradását segítő térség- és 

gazdaságfejlesztési program. Erről is beszélt az Újvidéki Rádió vendégeként Pintér Attila, 

Magyarország belgrádi nagykövete.  

 

A Vajdaságban jelenleg már csupán 120 és 180 ezer közötti lehet azon magyaroknak a száma, 

akik életvitelszerűen ott élnek. Ezeket a megdöbbentő becsléseket fogalmazta meg Gábrity 

Molnár Irén szociológus azon a szabadkai online kisebbségi kerekasztal-beszélgetésen, 

amelyen a nemzetrész jelenlegi állapotáról tanácskoztak. 100 éve félmilliós lélekszámú volt a 

délvidéki magyarság, 30 éve 350 ezren, 20 éve 250 ezren éltek ott. A szakember hatékony 

megoldásokat sürget. 

 

 
M

u
ra

vi
d

é
k

 

file:///C:/Eszter/szemle/nepujsag.net/muravidek/9448-kilométerek-az-életért-kampány.html
https://www.nepujsag.net/kultura/9445-murak%C3%B6zi-fest%C5%91k-t%C3%A1rlata-lendv%C3%A1n.html
https://mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth/?date=2020-09-16_18-02-00&enddate=2020-09-16_18-40-00&ch=mr1
https://mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth/?date=2020-09-16_18-02-00&enddate=2020-09-16_18-40-00&ch=mr1
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Az augusztus 20-án ünnepélyes keretek között aláírt szándéknyilatkozat után a konkrét 

tárgyalások is elkezdődtek a Magyar Közösség Pártja, a Most-Híd és az Összefogás között az 

egyesülésről. A folyamat menetéről, buktatóiról kérdeztük az MKP alelnökét, Berényi 

Józsefet. 

 

A Rákóczi Szövetség idén szeptemberben 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 több száz 

települési önkormányzat - magyar iskolaválasztást elismerő ösztöndíját.  

 

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye napja zajtai eseménysorozata részeként, a magyar falu 

program keretében a Zajtához néhány száz méterre lévő, de már Romániához tartozó 

Nagypeleske olyan mikrobuszt kapott, amely az ott élők mindennapjait hivatott segíteni. A 

történet előzményeit Petneházi Attila, a magyar-magyar kulturális kapcsolatokért felelős 

kormánybiztos mondta el. 

 

Elkészült Szent László király lovas szobra. A kezdeményezők még nem tudják, hol fogják 

felállítani Nagyvárad városlapítójának bronzból készült szobrát, de óriási lépésnek tartják, 

hogy a civil kezdeményezés eredményre vezetett. Három évvel ezelőtt a történelmi magyar 

egyházak, a Varadinum Alapítvány és a Bihar megyei RMDSZ kezdeményezte a lovas szobor 

felállítását. Megvalósítását jelentős összeggel támogatta a magyar kormány. 

 

 


