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Nyomtatott és online sajtó 
 

Kövér: a Kárpát-medencei óvodafejlesztés a magyar jövő megalapozásának 
programja 
2020. szeptember 1. – MTI, hirado.hu, Magyar Hírlap, Gondola, Felvidék Ma, Körkép 

A Kárpát-medencei óvodafejlesztési programunk a magyar jövő megalapozásának egyik 

programja – jelentette ki Kövér László, az Országgyűlés elnöke a felvidéki Nagycétényben, 

ahol beszédet mondott a Kárpát-medencei óvodafejlesztési program keretében ott épített 

helyi magyar nyelvű óvoda és bölcsőde ünnepélyes átadóján kedden. Az Országgyűlés elnöke 

beszédében kiemelte: minden új magyar óvoda teret nyit a magyar anyanyelvnek és így az 

összetartozásban megélhető biztos jövőnek. Kifejtette: közös cél, hogy mindenhol a Kárpát-

medencében, a magyar nevelésben és oktatásban részesülők mindig a jövő nyerteseivé 

váljanak. A házelnök beszédében rámutatott: ennek a magyar jövőnek a megteremtéséhez 

elengedhetetlen a magyar családok gyermekvállalása. „Magyar jövő csak ott van, ahol a 

családok vállalják a gyermekáldást, ahol van magyar óvoda, iskola és egyetem, ahol minden 

magyar számára van haszna a szülőföldön folytatott értékteremtő munkának” – fogalmazott 

Kövér László. Hozzátette: ezen célok nemcsak a magyar nemzet, hanem a szomszédos 

országok és nemzetek érdekeit is szolgálják. 

 

Miniszterelnökség: keddtől lehet jelentkezni a kárpátaljai magyarság digitális 
felzárkóztatását segítő programra 
2020. szeptember 1. – MTI, Webrádió, kulhonimagyarok.hu, Magyar Nemzet, Pannon RTV 

Keddtől lehet jelentkezni a kárpátaljai magyarság digitális felzárkóztatását segítő programra - 

közölte a Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkársága az MTI-vel. Az államtitkárság a 

kárpátaljai szociális programcsomag részeként idén második alkalommal hirdeti meg a 

Kárpátalja magyarlakta településein élők digitális felzárkóztatását elősegítő programját. A 

program keretösszege 15 millió forint, lebonyolítója a Kárpátaljai Magyar Kulturális 

Szövetség Jótékonysági Alapítványa - olvasható az MTI-hez eljuttatott közleményben. 

Ismertették: a program célja a Kárpátalja magyarlakta településein élők digitális 

felzárkóztatásának elősegítése. Pályázati igényt természetes személyek, és az idei évtől már 

kárpátaljai magyar közintézmények is benyújthatnak szélessávú optikai hálózathoz való 

csatlakozásra és egy havi előfizetés költségeinek biztosítására. 

 

Három magyar párt közösen lép fel a határzár ellen 
2020. szeptember 1. – Ma7.sk, bumm.sk, Körkép 

A koronavírus okozta járvány rendkívüli helyzet elé állítja úgy az állampolgárokat, ahogy a 

döntéshozókat is. Csakis felelős hozzáállással és együttműködéssel tudunk hatékonyan 

fellépni a járványhelyzet okozta kihívásokkal szemben és a történelemből okulva azt is tudjuk, 

hogy mi, magyarok – határon innen és túl – igazán csak egymásra számíthatunk - írja 

közleményében a Magyar Közösség Pártja. A kialakult helyzet kezelése, a szigorú határzár 
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https://hirado.hu/belfold/cikk/2020/09/01/kover-a-karpat-medencei-ovodafejlesztes-a-magyar-jovo-megalapozasanak-programja
https://hirado.hu/belfold/cikk/2020/09/01/kover-a-karpat-medencei-ovodafejlesztes-a-magyar-jovo-megalapozasanak-programja
https://webradio.hu/hirek/belfold/miniszterelnokseg-keddtol-lehet-jelentkezni-a-karpataljai-magyarsag-digitalis-felzarkoztatasat-segito-programra
https://webradio.hu/hirek/belfold/miniszterelnokseg-keddtol-lehet-jelentkezni-a-karpataljai-magyarsag-digitalis-felzarkoztatasat-segito-programra
https://ma7.sk/aktualis/mkp-fontos-szamunkra-a-hatekony-jarvanyvedelem-de
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feltételeinek enyhítése érdekében az egyesülni kívánó pártok elnökei (Forró Krisztián, 

Sólymos László és Mózes Szabolcs) közösen levelet küldtek Szijjártó Péter külügyi és 

külgazdasági miniszternek a jelenlegi probléma mielőbbi megoldására érdekében. 

 

Összetartozunk  
2020. szeptember 2. – Ambrus Petra – Demokrata 

Mesébe illő Trianon-emlékművet avattak három Heves megyei település, Kompolt, Kál és 

Kápolna, valamint három székely falu, Székelykál, Kápolnásfalu és Oklánd összefogásával a 

múlt héten Kompolton. A mű elkészítésére az idén júniusban elhunyt Kő Pál Kossuth-díjas 

szobrászművészt és feleségét, Halassy Csilla szobrászművészt kérték fel, a művész 

házaspárnak ez volt az első és egyben utolsó közös munkája. A házaspárt a lokálpatrióta 

Bessenyei András kereste meg a szoborállítás tervével, aki mindvégig támogatta és felügyelte 

a megvalósítást is. 

(A teljes cikk megtalálható a Demokrata 2020. szeptember 2-i számában.) 

 

Végre magyarul is olvasható a Szent László híd neve Nagyváradon 
2020. szeptember 1. – Bihari Napló 

Szeptember elsejétől immár magyarul is olvasható Nagyvárad központi hídjának elnevezése, 

a hídfőre ugyanis ma háromnyelvű – magyar, román és angol – táblát helyeztek ki a 

városháza dolgozói. A tábla kihelyezésének eredményét az RMDSZ Bihar megyei szervezete 

és az EMNP Bihar megyei szervezete is magáénak tulajdonítja. 

 

Zatykó Gyula: hároméves munka eredménye a magyar felirat kihelyezése a 
Szent László hídra 
2020. szeptember 1. – Krónika 

Zatykó Gyula, Ilie Bolojan nagyváradi polgármester tanácsadója szerint a kitartó 

szorgalmazásnak köszönhető, hogy immár magyar felirat is hirdeti Szent László városalapító 

lovagkirály nevét a róla elnevezett hídon. A város lakossága egynegyedét kitevő váradi 

magyarok nyelvi jogérvényesítésének egyik fontos momentumát követően kedden Zatykó a 

Krónika megkeresésére emlékeztetett: régi vágya a nagyváradi magyaroknak, hogy kikerüljön 

magyarul is Szent László neve a városban, ez az első alkalom, ezidáig csak román fordításban 

láthatták azt viszont. „Ez egy hároméves munka, de el kell mondanom, hogy azelőtt az Erdélyi 

Magyar Ifjak, az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács, az Erdélyi Magyar Néppárt is küzdött ezért. 

Viszont igazából akkor vált kézzel foghatóvá, amikor odakerültem a polgármester mellé 

tanácsadóként, és kitartóan szorgalmaztam, hogy jelenjen meg magyarul is Szent László 

neve” – ecsetelte a polgármesteri tanácsadó, aki amúgy az Erdélyi Magyar Néppárt 

nagyváradi polgármesterjelöltje. 
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https://www.erdon.ro/kozelet/helyi-kozelet/vegre-magyarul-is-olvashato-a-szent-laszlo-hid-neve-nagyvaradon-3149594/
https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/zatyko-gyula-haromeves-munka-eredmenye-a-magyar-felirat-kihelyezese-a-szent-laszlo-hidra
https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/zatyko-gyula-haromeves-munka-eredmenye-a-magyar-felirat-kihelyezese-a-szent-laszlo-hidra
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Végre kikerült Nagyváradon a Szent László hídra a magyar elnevezés 
2020. szeptember 1. – maszol.ro, transindex.ro, Nyugati Jelen 

Magyarul is olvasható keddtől Nagyvárad központi hídjánál annak a városalapítóról kapott 

neve: Szent László híd. Az korábban RMDSZ többször is kérte hivatalosan, hogy a nagyváradi 

városháza magyarul is tüntesse fel a híd magyar elnevezését. Erre most került sor.  

 

Elhunyt a koronavírussal megfertőződött Benedek István neves 
marosvásárhelyi orvosprofesszor 
2020. szeptember 1. – Krónika, szekelyhon.ro, transindex.ro, maszol.ro, Erdély Ma 

Kedden hajnalban 72 éves korában elhunyt Benedek István marosvásárhelyi orvosprofesszor, 

akit a szakma az erdélyi hematológiai iskola megteremtőjeként tart számon. Egyetemi 

tanárként számos hematológust formált az erdélyi kórházak számára. Az ismert szakember, 

többedmagával, hetekkel ezelőtt az általa létrehozott Szentgyörgy utcai klinikán fertőződött 

meg koronavírussal. Ennek szövődményeként kétoldali tüdőgyulladás végzett a sürgősségi 

kórház intenzív osztályán fekvő orvossal. Benedek Istvánt nemcsak iskolateremtőként, 

klinikaalapítóként és számos tudományos dolgozat szerzőjeként ismerték; szinte nem telt el 

olyan nap, amikor legalább huszonöt, a Székelyföld minden szegletéből érkező beteget meg 

ne vizsgált volna. 

 

Kulcsszerepet játszott az RMDSZ az Orban-kormány talpon maradásában a 
bukaresti sajtó szerint 
2020. szeptember 1. – MTI, Krónika, Erdély Ma 

Az RMDSZ és a nemzeti kisebbségek parlamenti képviselőinek kulcsszerepük volt abban, 

hogy talpon maradt a jobbközép román Nemzeti Liberális Párt (PNL) kisebbségi kormánya – 

állapították meg egybehangzóan a keddi bukaresti lapok. A Ludovic Orban vezette kabinet 

ellen a legnagyobb frakcióval rendelkező ellenzéki Szociáldemokrata Párt (PSD) terjesztett be 

bizalmatlansági indítványt, amelyben a járványhelyzet rossz kezelésével és korrupcióval 

vádolták a PNL-kormányt. A baloldalnak a papírforma szerint többsége van a parlamentben, 

de a hiányzók miatt a kisebbségek támogatására szorultak, amit azonban ezúttal nem kaptak 

meg: az RMDSZ és a kisebbségi képviselők a névsorolvasásnál nem mentek be a terembe, így 

nem gyűlt össze a határozatképességhez és kormánybuktatáshoz szükséges többség, és az 

ülést be kellett rekeszteni. „Az RMDSZ és a kisebbségek az új hatalom oldalára álltak” – vonta 

le a következtetést Sebastian Zachmann, az Adevărul cikkírója. 

 

Otthonérzet a fejlődő Szatmárnémetiben: Kereskényi Gábor három pillér 
alapján korszerűsítené a várost 
2020. szeptember 1. – Krónika, Erdély Ma, transindex.ro, maszol.ro 

Bemutatta kedden Szatmárnémeti városfejlesztési tervét Kereskényi Gábor polgármester és 

Maskulik Csaba városmenedzser. Az újabb mandátumra készülő elöljáró olyan várost 

vizionál, amelyben minden szatmári otthon érzi magát nemzetiségre, vallásra való tekintet 

nélkül.  
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https://www.maszol.ro/index.php/tarsadalom/131436-vegre-kikerult-nagyvaradon-a-szent-laszlo-hidra-a-magyar-elnevezes
https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/elhunyt-a-koronavirussal-megfertozodott-benedek-istvan-neves-marosvasarhelyi-orvosprofesszor
https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/elhunyt-a-koronavirussal-megfertozodott-benedek-istvan-neves-marosvasarhelyi-orvosprofesszor
https://kronikaonline.ro/belfold/kulcsszerepet-jatszott-az-rmdsz-az-orban-kormany-talpon-maradasaban-a-bukaresti-sajto-szerint
https://kronikaonline.ro/belfold/kulcsszerepet-jatszott-az-rmdsz-az-orban-kormany-talpon-maradasaban-a-bukaresti-sajto-szerint
https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/otthonerzet-a-fejlodo-szatmarnemetiben-kereskenyi-gabor-harom-piller-alapjan-korszerusitene-a-varost
https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/otthonerzet-a-fejlodo-szatmarnemetiben-kereskenyi-gabor-harom-piller-alapjan-korszerusitene-a-varost
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Seres Dénes továbbra is kvesztori tisztséget tölt be a képviselőház 
házbizottságában 
2020. szeptember 1. – transindex.ro, maszol.ro 

Megválasztotta kedden a parlament alsóháza a házbizottságot, amely két ponton módosult a 

korábbi összetételhez képest. A titkos választás golyókkal történt. A bizottság megválasztását 

213-an támogatták, egy ellenszavazatot regisztráltak, két képviselő tartózkodott.  

 

Borboly Csaba: „Intézmények iránti bizalom nélkül nem beszélhetünk működő 
demokráciáról”  
2020. szeptember 1. – maszol.ro 

Negyedik mandátumának elnyeréséért száll versenybe a szeptember 27-i helyhatósági 

választáson Borboly Csaba, Hargita Megye Tanácsának elnöke. Az RMDSZ jelöltje a kitartó 

munkát, az egységes Székelyföldben gondolkodást és a bizalom fontosságát tartja politikusi 

tevékenysége alapjainak.  

 

Bokor Tibor: a második mandátumomban már tudtam az utamat  
2020. szeptember 1. – maszol.ro 

Bokor Tibor harmadik polgármesteri mandátumára készül Kézdivásárhelyen. Úgy véli, az 

első négy év a tervezésről és tanulásról szólt, a második mandátumában már tudta, mit 

hogyan kell elkezdeni, megközelíteni. Következő négy évre vonatkozó terveiről, és az elmúlt 

időszak tapasztalatairól kérdezték az RMDSZ-es politikust. Mint megtudtuk, szerzett 

tapasztalatainak köszönhetően ma már van, amit másképp intézne. 

 

Parlamenti jelöltállítás: szeptember 18-ig várja a jelentkezőket az RMDSZ 
2020. szeptember 1. – maszol.ro 

Szeptember 18-ig lehet iktatni a jelölési dossziékat az RMDSZ megyei és területi 

szervezeteinek titkárságán - olvasható az RMDSZ hírlevelében. A szövetség emlékeztet, az 

RMDSZ parlamenti jelöltállításának szabályzatáról a Szövetségi Képviselők Tanácsa 

augusztus 27-én döntött. Képviselő- vagy szenátorjelöltnek jelentkezhet az, aki tagja az 

RMDSZ-nek, felsőfokú végzettséggel rendelkezik, az elmúlt négy évben nem indult a 

parlamenti, európai parlamenti, illetve a helyhatósági választásokon más párt, illetve 

szervezet színeiben. Egy személy csak egy tisztségre pályázhat.  

 

Korodi Attila: a versenyképesség miatt is fejleszteni kell a magyar diákok román 
nyelvtudását  
2020. szeptember 1. – maszol.ro, szekelyhon.ro 

Oktatási szakemberekkel, egyetemi oktatókkal, környezetvédelmi civil szervezetek 

képviselőivel, illetve a városrendezés terén tapasztalattal rendelkező csíkszeredaiakkal 

találkozott kedden Korodi Attila. Az RMDSZ csíkszeredai polgármesterjelöltje a megbeszélés 
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https://itthon.transindex.ro/?hir=61168
https://itthon.transindex.ro/?hir=61168
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https://www.maszol.ro/index.php/belfold/131464-korodi-attila-a-versenykepesseg-miatt-is-fejleszteni-kell-a-magyar-diakok-roman-nyelvtudasat
https://www.maszol.ro/index.php/belfold/131464-korodi-attila-a-versenykepesseg-miatt-is-fejleszteni-kell-a-magyar-diakok-roman-nyelvtudasat


 

 

 

Napi Nemzetpolitikai Sajtószemle – 2020. szeptember 2. 
5 

tapasztalatait, illetve az említett területekkel kapcsolatos elképzeléseit osztotta meg a sajtó 

képviselőivel.  

 

Bemutatta tanácselnöki programját Péter Ferenc, a Maros megyei tanács 
elnökjelöltje 
2020. szeptember 1. – maszol.ro 

Nekünk Maros megye az első mottóval kedden délben Marosvásárhelyen sajtótájékoztató 

keretében mutatta be tanácselnöki programját Péter Ferenc. Az RMDSZ Maros megyei 

tanácselnökjelöltje a következő négy évben is folytatná a megye fejlesztését, tervei közt 

prioritásként szerepel az infrastruktúra (utak, terelőút, repülőtér) fejlesztése, a gazdák és az 

egészségügy támogatása, és a turizmus fellendítése - olvasható a Maros megyei tanács 

közleményében. 

 

Magyar gyermeket magyar osztályba! 
2020. szeptember 1. – Bihari Napló 

A Rákóczi Szövetség Magyar iskolaválasztási programjának célja, hogy a külhoni területeken 

élő magyar, vagy részben magyar családokat arra bátorítsa és ösztönözze, hogy magyarul 

beszélő, iskolakötelessé váló gyermeküknek válasszanak magyar nyelvű tanintézményt. Kéry 

Hajnal főtanfelügyelő-helyettes, a szövetség megyei elnöke elmondása szerint a Rákóczi 

Szövetség az elmúlt nyolc évben minden egyes Bihar megyei kisdiákhoz eljutott 

iskolaválasztási programjával. 

 

Érmihályfalva: a virágkocsik bihari karavánjának végső állomása 
2020. szeptember 1. – Bihari Napló 

Augusztus 22-én, szombaton a kora esti órákban érkeztek meg a Debrecenből induló, 

érmelléki körútját végigjáró virágkocsik Érmihályfalva főterére.  

 

Mezei: Borboly már 2004-től tehetett volna valamit a Békás-szorosért 
2020. szeptember 1. – szekelyhon.ro 

Sajtótájékoztatón ismertetett dokumentumokat Mezei János, az Erdélyi Magyar Szövetség 

hargitai megyeitanácselnök-jelöltje, arra reagálva, hogy szerinte Borboly Csaba jelenlegi 

megyeitanács-elnök korábban azt állította, hogy Mezei Gyergyószentmiklós 

polgármestereként nem akart volna pert indítani a Békás-szoros hovatartozása ügyében, és 

hogy a per végül Borboly Csaba kezdeményezésére indult volna el. 

 

Legyen családbarát Marosvásárhely 
2020. szeptember 1. – szekelyhon.ro 

Beszélgetésre hívja a marosvásárhelyi családokat Csép Éva Andrea parlamenti képviselő 

csütörtökön 18 órától a Maros-parton lévő Gocart udvarára. A témát Soós Zoltán 

polgármesterjelölt családbarát városról szóló konkrét elképzelései szolgáltatják, ugyanakkor a 
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https://www.maszol.ro/index.php/belfold/131466-bemutatta-tanacselnoki-programjat-peter-ferenc-a-maros-megyei-tanacs-elnokjeloltje
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https://www.erdon.ro/kozelet/helyi-kozelet/magyar-gyermeket-magyar-osztalyba-3149903/
https://www.erdon.ro/kozelet/helyi-kozelet/ermihalyfalva-a-viragkocsik-bihari-karavanjanak-vegso-allomasa-3149981/
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https://szekelyhon.ro/aktualis/legyen-csaladbarat-marosvasarhely
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marosvásárhelyi családok véleményére is kíváncsiak. A helyszínválasztás sem véletlenszerű, a 

családbarát környezetben zajló beszélgetésre gyerekeket is lehet vinni. 

 

Szeptemberben nem indul repülő Marosvásárhelyről Budapestre 
2020. szeptember 1. – szekelyhon.ro, Krónika 

Felfüggesztette Marosvásárhely–Budapest járatait a WizzAir. Az intézkedést a magyarországi 

beutazási korlátozások indokolják. Egyelőre szeptemberre mondta le járatait a légitársaság, a 

továbbiakról a járvány alakulásának, illetve a magyar kormány intézkedéseinek függvényében 

döntenek. 

 

Ezek a gyergyószentmiklósi polgármesterjelöltek elvárásai a polgármester 
irányába 
2020. szeptember 1. – szekelyhon.ro 

Etikai kódex-szerű megállapodás aláírására kérte versenytársait Nagy Zoltán, 

Gyergyószentmiklós új mandátumért induló polgármestere a hivatalos kampányidőszak 

kezdetekor. Felkérését nem fogadták el kihívói az erre megjelölt hétfői határidőig, kedden 

viszont közös sajtónyilatkozatot adtak ki. 

 
Magánének alapképzés és tolmács mesteri a PKE-n 
2020. szeptember 2. – Krónika 

Indulhat a magánének alapképzés és a fordító-tolmács mesterképzés a nagyváradi Partiumi 

Keresztény Egyetemen – a vonatkozó kormányhatározatot hétfői ülésén fogadta el a 

bukaresti kabinet. A felsőoktatási intézmény tegnapi közleményében kiemelte: a magánének 

szak a romániai oktatási rendszerben elérhető első magyar nyelvű előadóművészeti képzés. 

 

Felgyorsítanák a Szülőföldön magyarul támogatások elbírálását 
2020. szeptember 2. – Krónika 

Még a kérelmezési határidő vége előtt elkezdődhet a magyar állam által biztosított 

Szülőföldön magyarul program keretében benyújtott igénylések elbírálása. A koronavírus-

járvány okozta rendkívüli helyzet, illetve a kérések leadási határidejének a kényszerű 

meghosszabbítása miatt próbálják felgyorsítani az elbírálást, hogy minél kevesebbet csússzon 

a támogatások kiutalása. 

 

Ionopot chivanoc, RMDSZ 
2020. szeptember 2. – Balogh Levente – Krónika 

A Krónika vezércikke szerint „egyáltalán nem lényegtelen, miért tartotta fontosnak az 

RMDSZ, hogy ha ilyen formában is, de a PNL mellé álljon a PSD-vel vívott politikai 

háborúban. Arról az alakulatról és kormányáról van ugyanis szó, amely a magát nem is olyan 

rég az elmúlt évtizedek legdurvább magyarellenes kirohanására ragadtató, Erdély 

kiárusításával riogató Klaus Iohannis teljes alárendeltségében működik. Nos, ez az államfő – 

akinek soha nem feledjük gúnyos, „ionopot chivanoc, peszede” performanszát – igazán 
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megérdemelné a megleckéztetést, a kormány pedig a bukást. Bárki bármit mond, az Orban-

kabinet menesztése nem taszította volna nagyobb káoszba az országot a jelenleginél, a 

decemberi parlamenti választásig pedig ügyvivő kormányként folytathatta volna tovább. Az 

az érv sem áll a lábán, miszerint a liberálisok számára ez muníciót jelentene, hogy áldozatnak 

tekintsék magukat, és mindenért a PSD-t tegyék felelőssé – gyakorlatilag ez folyik most is, 

hónapok óta. Újabb jel árulkodik tehát arról, hogy az RMDSZ egy majdani jobboldali koalíció 

kialakítása irányába próbálja kitaposni az utat, mégpedig azzal a szándékkal, hogy 

„megszelídítse” a PNL-t, amely a magyarellenesség terén sok esetben nagy sikerrel felveszi a 

versenyt a PSD-vel”. 

 

„A kollektív bűnösség hangoztatása a történelem során mindig is politikai 
érdekeket szolgált” – az Új Egység mozgalom tüntetett Pozsonyban 
2020. szeptember 1. – Ma7.sk, Új Szó 

Az Új Egység mozgalom szeptember 1-jén tiltakozó nagygyűlést szervezett Pozsonyban, a 

Szlovák Köztársaság Legfelsőbb Bíróságának épülete előtt. A szakadó esőben mintegy 60-70 

tiltakozó vett részt a mára meghirdetett tiltakozó nagygyűlésén. Az Új Egység mozgalomnak 

az esemény megszervezésével az volt a célja, hogy ráirányítsa a figyelmet a még ma is 

érvényben lévő, az itt élő magyarságot károsan érintő Beneš-dekrétumok, valamint a kettős 

állampolgárság kérdésének tarthatatlanságára, illetve a felvidéki magyar közösség 

társnemzetként való elismerésére. 

 

Ősszel egyszerűbbé válhat a szlovákiai magyar orvosok megtalálása egy 
internetes keresővel 
2020. szeptember 1. – Új Szó 

Bizonyára sok szlovákiai magyar ütközött már abba a problémába, hogy a szlovák 

szakorvosoknál nem tudták megfelelő módon elmagyarázni a problémájukat. Ebben nyújthat 

segítséget az ősszel induló Segítség.ma nevezetű platform. A szakorvosok látogatása még azok 

számára is kifejezetten nagy stresszel járhat, akiknek nem okoz különösebb problémát a 

szlovák nyelv használata, hiszen az egészségügyi szakkifejezések ismerete nem feltétlenül 

tartozik az általános tudnivalók közé. Pláne, ha olyan szakembert kell meglátogatnunk, ahol 

sokat kell beszélni (például a pszichológusoknál). 

 

Pásztor István: A magyar határátlépési szigorítás az itteniek számára lényeges 
változást nem jelent 
2020. szeptember 1. – Vajdaság MA, Pannon RTV, Magyar Szó 

Az emberek nagy többsége számára nem jelent semmiféle változást az, hogy Magyarország 

szigorítást vezetett be a határátlépést illetően – mondta Pásztor István, aki az iskolakezdésről 

is beszélt. Ha nem is tipikus az iskolakezdés, mégis ünnepi, várakozással és örömteli 
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számunkra az, hogy becsöngettek – fogalmazott Pásztor István a Szabadkai Magyar Rádió 

Napindítójában. Minden esélye megvan annak, hogy a tanítás problémamentes legyen a 

járványveszély ellenére is, hiszen a pedagógustársadalom minden eshetőségre felkészült – 

tette hozzá a Vajdasági Magyar Szövetség elnöke. 

 

Díszüléssel emlékezett a város napjára a szabadkai VKT 
2020. szeptember 1. – Pannon RTV 

Szabadka város 241 éve ilyenkor nyerte el a szabad királyi város címet. A központi ünnepség a 

járványügyi intézkedések miatt elmaradt, viszont a Városi Képviselő-testület megtartotta 

díszülését. A városnapról és az elkövetkező időszak terveiről beszélgettünk Dr. Pásztor 

Bálinttal, a VKT elnökével. 

 

Szabadkán átadták a városnapi elismeréseket 
2020. szeptember 1. – Pannon RTV, Vajdaság MA, Magyar Szó 

Szabadkán az idén a járványügyi helyzet miatt elmaradnak a városnapi ünnepségek. 

Eredetileg a városi képviselő-testület díszülését sem tartották volna meg, de mivel 

visszaszorulóban van a kór, a polgármester és a városi képviselő-testület elnöke néhány 

nappal ezelőtt megegyezett abban, hogy a díszülést megtartják, hogy ne szakítsák meg a 

hagyományokat. Az ülésen azonban a képviselők mellett csak néhány kiemelt vendég vett 

részt, köztük Pásztor István, a tartományi képviselőház elnöke. 

 

Új kihívás előtt 
2020. szeptember 2. – Magyar Szó 

Félévnyi kimaradás után újra együtt vannak a muzslyai Emmausz katolikus fiúkollégium 

kollégistái. Hétfőn tanévnyitó szentmisét mutattak be a Mária Szent Neve 

plébániatemplomban, majd a fiúk beköltöztek a szobáikba. Az idén 38-an kezdik a tanévet 

valamelyik nagybecskereki középiskola magyar tannyelvű osztályában. Az idén a 

megszokottnál valamivel kevesebb lakója lesz a bánáti szórványkollégiumnak. A fiúk 

zömében a bánáti településekről érkeztek, de vannak bácskai középiskolások is. A tanév 

elején számos kérdés merül fel a kollégiumok működése szempontjából is. 

 

Átadták a felújított Nagydobronyi Középiskolát 
2020. szeptember 1. – karpatalja.ma 

Ünnepélyes keretek között, szűk körben adták át a Nagydobronyi Középiskola teljes körűen 

felújított épületét szeptember 1-jén, az új tanév első napján. A beruházás – melynek összege 

meghaladja az 51 millió hrivnyát – a Kárpátaljai Magyar Bázisiskolák Felújítási Program 

keretében, a Kárpátaljai Magyar Főiskoláért Alapítvány közreműködésével valósult meg. 

Kárpátalja legnagyobb magyarlakta településén 1953 óta működik középiskola, a 

szovjetrendszer alatt ez volt a megye első magyar tannyelvű iskolája. 
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Felső-Tisza-vidéki győzelem az idei Szól a fülemülén 
2020. szeptember 1. – karpat.in.ua, Kárpáti Igaz Szó 

Idén Técső és Visk vitte el az első helyeket a hatodik alkalommal megrendezett kárpátaljai 

népzenei és néptánc tehetségkutató versenyen. A szakmai versenyt szűk körben, csak a 

versenyzők és a zsűri részvételével valósították meg Tiszapéterfalván. A „GENIUS” 

Jótékonysági Alapítvány augusztus 28-án szervezte meg a „Szól a fülemüle!” Kárpátaljai 

Népzenei és Néptánc Tehetségkutató versenyt, melyen idén 11 produkció vett részt. 

 

Péter Csaba: szükség van az összefogásra 
2020. szeptember 1. – Kárpáti Igaz Szó 

Péter Csaba tizenhat éve a Kárpátaljai Megyei Tanács magyar képviselője. Világos rálátása 

van a kárpátaljai történésekre, a megoldásra váró problémákra. Az Ukrajnai Magyar 

Demokrata Szövetség (UMDSZ) elnökségi tagjával sok más téma mellett kisebbségi 

politizálásról, decentralizációról, elvándorlásról, gazdaságról beszélgetett vele a KiSzó 

hírportál.. Először is arra voltak kíváncsiak, hogyan tudná értékelni a megyei tanács magyar 

frakciójának elmúlt 5 évi munkáját. „Öt évvel ezelőtt negyedszer szavaztak nekem bizalmat a 

választók, és bátran mondhatom, hogy a legutóbbi periódus volt a legsikeresebb és 

legértékesebb: látszott az összefogás ereje.” – válaszolta Péter Csaba. 

 
 

 

Elektronikus sajtó 

 

Határok nélkül 

2020. szeptember 1. – Kossuth Rádió 

 

A Magyar Polgári Párt és Erdélyi Magyar Néppárt közös választási szövetségben indul a 

romániai helyhatósági választáson. A szövetséget alkotó két pártnak jelenleg 450 

önkormányzati képviselője van, és 17 települést vezetnek a két párt valamelyikéhez tartozó 

vagy általuk támogatott független polgármesterek. Legfontosabb feladatuk, szövetségben 

javítani a  képviseleti arányon, de fontosnak tartják azt is, hogy a magyar képviseletet ne 

veszélyeztessék Erdélyben. Mezei János társelnökkel beszélgettünk.  

 

Alapítványi formában, magyar kormányzati támogatással épült meg Zoboralja első magyar 

nevelési nyelvű óvodája Nagycétényben. A Zoborvidék legnagyobb és még 60 százalékban 

magyarok lakta településén működik a térség egyetlen teljes szervezettségű magyar általános 
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iskolája. Az óvoda átadási ünnepségén Kövér László, az Országgyűlés elnöke azt mondta, 

szimbolikus jelentőségű az új oktatási intézmény, mert szórványközösségben épült.  

 

A járványügyi szabályok betartásával, szűk körben avatták fel a magyar kormánytámogatással 

felújított nagydobronyi magyar középiskolát. Ez Kárpátalja legnagyobb magyar középiskolája. 

Jelenleg több mint 750 tanulója van. Összeállításban először Orosz Ildikót, a Kárpátaljai 

Magyar Pedagógusszövetség elnökét halljuk.  

 

Szerbiában ma megkezdődött a tanítás, az iskolások egy része a tantermekben, mások otthon 

tanulnak. Tanévkezdési helyzetkép a temerini Kókai Imre általános iskolában… Sziveri 

Bélával, a magyar tannyelvű dél-bácskai általános iskola igazgatójával készült az interjú.  

 

Az idén is augusztus utolsó napján költöztek be a diákok a muzslyai Emmausz 

Fiúkollégiumba, ahova Bánátból és Bácskából is érkeznek a magyar nyelven tanulni vágyó 

fiatalok. Az új tanévben összesen 40 bentlakója lesz ennek az intézménynek, közülük 7-en 

indulnak a nagybecskereki középiskolák egyikének első osztályába.  

 

Régészeti feltárások folynak a krasznahorkai várban. Az első eredményéről a Szlovák Nemzeti 

Múzeummal közös sajtótájékoztatón számoltak be a Szlovák Tudományos Akadémia Nyitrai 

Régészeti Intézetének munkatársai. A várfelújításhoz a régészeti ásatásokat kötelezően előírja 

a műemlékvédelmi hivatal, csak ezután kerülhet sor az építkezési munkálatokra. A közös 

sajtótájékoztatón jelentették be, hogy a 2012-ben leégett vár egy része, leghamarább  2022 

tavaszán nyílhat meg a látogatók előtt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


