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Nyomtatott és online sajtó 
 

A nemzetpolitikai államtitkár a fejlesztések irányvonaláról, az udvariasan 

korrekt román–magyar viszonyról 
2020. szeptember 18. – Krónika 

A nemzetpolitikára fordítható források rendelkezésre állnak, viszont alapvetően nem a 

társadalmi rendezvényekre, összejövetelekre, fesztiválokra fordítjuk, hanem a fejlesztésekre, 

felújításokra – jelentette – ki a Krónikának adott interjúban Potápi Árpád János. A magyar 

kormány nemzetpolitikáért felelős államtitkára szerint a magyar–román viszonyban már az 

pozitív, hogy Bukarest nem akadályozza a magyar állami fejlesztéseket Erdélyben. Potápi 

Árpád János reményének adott hangot, miszerint az RMDSZ kormányzati pozícióba kerül, 

hozzátéve: arra kéri az erdélyi magyarokat, hogy a közelgő önkormányzati választáson a 

Kelemen Hunor vezette szövetség jelöltjeit támogassák. 

 

Átadták a Monostori hidat Komáromnál, mely az „EU történetének egyik 

legjobb befektetése” 
2020. szeptember 17. – MTI, Magyar Hírlap, Magyar Nemzet, Demokrata, Ma7.sk, Felvidék 

Ma, Új Szó, bumm.sk 

Szigorú biztonsági előírások mellett, vezető politikusok jelenlétében adták át ma délelőtt az új 

Duna-hidat Komáromnál. Az ünnepélyes átadón jelen volt Orbán Viktor, Magyarország 

kormányfője, Szijjártó Péter külügyminiszter, Palkovics László innovációs és technológiai 

miniszter. A szlovák kormány részéről jelen volt Igor Matovič miniszterelnök, Boris Kollár, a 

szlovák parlament elnöke, Andrej Doležal közlekedésügyi miniszter. A jeles eseményen részt 

vettek továbbá a két ország nagykövetei, a szlovák parlament képviselői, az önkormányzatok 

képviselői, államtitkárok, a szlovák Közútkezelő Vállalat (SSC), a Nemzeti Ifrastruktúra 

Fejlesztő társaság (NIF) és a kivitelezők képviselői, valamint Észak-és Dél- Komárom 

polgármesterei, Keszegh Béla és Molnár Attila. A Monostori híd a tizedik szlovák Duna-híd, 

amely nemcsak Szlovákiában és Magyarországon a legmagasabb, de egyúttal a Duna-

folyamon is – hangzott el az átadón. 

 

Határon átívelő együttműködés az okosváros-fejlesztésekben 
2020. szeptember 17. – MTI, Webrádió, Propeller 

A határ menti térségek okosváros szempontú fejlesztéseit is segítheti a továbbiakban az a 

szakmai együttműködés, amelynek a megerősítéséről állapodott meg a Digitális Jólét 

Program (DJP) a Hét Határ Határon Átnyúló Önkormányzati Szövetség a Kárpát-

medencében Egyesülettel - közölte a Digitális Jólét Nonprofit Kft. csütörtökön. Az MTI-hez 

eljuttatott közleményükben rámutatnak: világszerte óriási az igény, hogy a városok 

intelligensebbek legyenek, hatékonyan kezeljék az urbanizáció kihívásait, valamint adekvát 
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https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fkronikaonline.ro%2Ferdelyi-hirek%2Fpotapi-az-rmdsz-t-tamogatjuk%3Ffbclid%3DIwAR3Kas3IAxd68AFTPO5RQRcn-mX9zmE5UfsGX4cBgufaeQRa15w2iMXQbpo&h=AT3rlmxVKFaeUSXojrDCHLWEdCPlhcoaBHdgtoofopfMyOtUb0wTnu2Vk63_3Xw31emGVgeuqt606W4E8cLeLp73hkos1rofRBRDf2MPVwrqfZQ_wXYJCnIA2zJ14hK4lYPgUA
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fkronikaonline.ro%2Ferdelyi-hirek%2Fpotapi-az-rmdsz-t-tamogatjuk%3Ffbclid%3DIwAR3Kas3IAxd68AFTPO5RQRcn-mX9zmE5UfsGX4cBgufaeQRa15w2iMXQbpo&h=AT3rlmxVKFaeUSXojrDCHLWEdCPlhcoaBHdgtoofopfMyOtUb0wTnu2Vk63_3Xw31emGVgeuqt606W4E8cLeLp73hkos1rofRBRDf2MPVwrqfZQ_wXYJCnIA2zJ14hK4lYPgUA
https://felvidek.ma/2020/09/atadtak-a-monostori-hidat-komaromnal-mely-az-eu-tortenetenek-egyik-legjobb-befektetese/
https://felvidek.ma/2020/09/atadtak-a-monostori-hidat-komaromnal-mely-az-eu-tortenetenek-egyik-legjobb-befektetese/
https://webradio.hu/hirek/gazdasag/hataron-ativelo-egyuttmukodes-az-okosvaros-fejlesztesekben
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válaszokat adjanak a hatékonyság, a költségek és az ökológiai lábnyom csökkentése 

problémáira. 

 
Magyar példamutatás többnyelvűségből Kolozsváron 
2020. szeptember 17. – Krónika 

Példát mutat többnyelvűségből a Magyar Unitárius Egyház, mely a napokban négy nyelven 

helyezett ki többnyelvű tájékoztató feliratot Kolozsváron Dávid Ferenc köztéri szobra mellé. A 

többnyelvű tájékoztatás megoldása is újszerű, és tökéletesen illeszkedik az alkotás 

koncepciójába: a szobor talapzatával azonos termésköveken magyar, román, német és angol 

nyelven olvasható, kinek is állít emléket a tavaly felállított műalkotás. „Az erdélyi magyar 

protestánsok első püspöke, az unitárius egyház megalapítója. Életművével meghatározta az 

Erdélyi Fejedelemségben zajló reformáció alakulását. Püspöksége idején – 1568-ban – 

fogadta el az erdélyi országgyűlés a vallásszabadság törvényét” – szól a magyar szöveg, 

melynek fordítása román, német és angol nyelven is megjelenik a két terméskő egy-egy, a 

járókelők felé eső oldalán. 

 

Faragó Péter: bátran állhatnak a választók elé az újrázni készülő Arad megyei 

polgármestereink  
2020. szeptember 17. – maszol.ro 

Arad megyében jelenleg öt polgármesteri és öt alpolgármesteri tisztséggel rendelkezik az 

RMDSZ, és több mint 60 önkormányzati képviselője van megyeszerte: az idei helyhatósági 

választásokon ezeket a mandátumokat szeretnék megőrizni, sőt, ha lehet növelni a számokat 

– mondta Faragó Péter parlamenti képviselő, az RMDSZ Arad megyei szervezetének elnöke 

és Arad megyei önkormányzati elnökjelöltje.  

 

Az elmúlt húsz év legfontosabb választásának tartja az ideit Soós Zoltán  
2020. szeptember 17. – maszol.ro 

Soós Zoltán szerda este a One2One műsor vendégeként elmondta, hogy szeptember 27-én az 

elmúlt 20 év legfontosabb választására kerül sor, amelynek tétje a változás. A 

polgármesterjelölt, a műsorban kifejtette, hogy az esély ma nagyobb, mint az elmúlt két 

évtizedben bármikor: „Florea hatalma meggyengült, ezt bizonyítja, hogy idén már nem indul 

a helyhatósági választásokon és a Megyei Tanács élére pályázva próbálja átmenteni a 

hatalmát.” 
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https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/magyar-peldamutatas-tobbnyelvusegbol-kolozsvaron
https://www.maszol.ro/index.php/belfold/131949-farago-peter-batran-allhatnak-a-valasztok-ele-az-ujrazni-keszul-arad-megyei-polgarmestereink
https://www.maszol.ro/index.php/belfold/131949-farago-peter-batran-allhatnak-a-valasztok-ele-az-ujrazni-keszul-arad-megyei-polgarmestereink
https://www.maszol.ro/index.php/belfold/132127-az-elmult-husz-ev-legfontosabb-valasztasanak-tartja-az-ideit-soos-zoltan
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Cseke Attila: logisztikai park, passzív házak, mentorprogram is lehetne 

Nagyváradon 
2020. szeptember 17. – maszol.ro, Bihari Napló 

Gazdasági projektjeiről beszélt csütörtökön Cseke Attila, az RMDSZ nagyváradi 

polgármesterjelöltje, aki azt is elárulta: jövő héten az Egészséges egyensúlyt! elnevezésű 

programjának környezetvédelmi terveit ismerteti. Rendhagyó elképzelések is szerepeltek a 

ma ismertetett tervek között, mint például a passzív házakból álló lakónegyed, vagy az 

iskolaudvarok alatti mélygarázsok építése.  

 

Helyszíni bemutatón ismertették a Nyárádmentére és a Mezőségre tervezett 

kerékpárút terveit  
2020. szeptember 17. – maszol.ro, transindex.ro 

Erdély leghosszabb, összefüggő kerékpárútjának megépítését tervezi a Maros Megyei Tanács. 

A kerékpárút megépítésével az aktív turizmust szeretnék támogatni Maros megyében, és egy 

olyan új turisztikai desztinációt létrehozni, amely több turistát vonz majd a megyébe – 

számolt be a Maros megyei RMDSZ sajtóirodája.  

 

Szabó Ödön: Egyensúlyt az emlékezetben is – elkészítjük id. Rimanóczy Kálmán 

köztéri szobrát! 
2020. szeptember 17. – Bihari Napló 

„Nagyváradon a Rimanóczy-kultuszt csak 1990 után lehetett kialakítani. Ebben a munkában 

oroszlánrészt vállalt néhai Péter I. Zoltán helytörténész és az RMDSZ Bihar megyei 

szervezete” – nyilatkozta a Bihari Naplónak Szabó Ödön, a Partium Alapítvány vezetője, 

hozzátéve: ennek a kultuszépítésnek egy újabb pillanatához érkeztünk, ugyanis a Partium 

Alapítvány nevében aláírta a kivitelezési szerződést Deák Árpád szobrászművésszel id. 

Rimanóczy Kálmán szobrának elkészítésére. 

 

Utcafórumot tartott Soós Zoltán Marosvásárhelyen, panaszáradattal találkozott  
2020. szeptember 17. – maszol.ro 

„Örülök, hogy végre egy igazi vásárhelyi harcol Vásárhelyért.”, „Higgye el Soós úr, szeretnénk, 

ha kicsit változna ez a város, idősek vagyunk, de mi tudjuk, hogy milyen volt itt régen.” 

„Fejleszteni kell itt mindent, nemcsak tönkretenni.” „Nem tudod ki az, aki beszél? Vajon ez az 

a Soós Zoli? Azt hittem sokkal idősebb.” Ilyen hangosan kimondott vagy csak az szomszédnak 

odasúgott kijelentések hangzottak el csütörtök délben a marosvásárhelyi Kárpátok sétányon, 

ahol két tömbház közötti zöldövezetben találkozott egy tucatnyi helyi lakossal Soós Zoltán. A 

független polgármesterjelölt nem kertelt, kijelentette az egybegyűlteknek, hogy a 

szavazataikat kéri a szeptember 27-i önkormányzati választásokon, mert „csak így váltható le 

az a rendszer, amely az elmúlt 20 évben lezüllesztette Marosvásárhelyt”.  
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https://www.maszol.ro/index.php/belfold/132135-cseke-attila-logisztikai-park-passziv-hazak-mentorprogram-is-lehetne-nagyvaradon
https://www.maszol.ro/index.php/belfold/132135-cseke-attila-logisztikai-park-passziv-hazak-mentorprogram-is-lehetne-nagyvaradon
https://www.maszol.ro/index.php/tarsadalom/132122-helyszini-bemutaton-ismertettek-a-nyaradmentere-es-a-mez-segre-tervezett-kerekparut-terveit
https://www.maszol.ro/index.php/tarsadalom/132122-helyszini-bemutaton-ismertettek-a-nyaradmentere-es-a-mez-segre-tervezett-kerekparut-terveit
https://www.erdon.ro/kozelet/helyi-kozelet/szabo-odon-egyensulyt-az-emlekezetben-is-elkeszitjuk-id-rimanoczy-kalman-kozteri-szobrat-3200144/
https://www.erdon.ro/kozelet/helyi-kozelet/szabo-odon-egyensulyt-az-emlekezetben-is-elkeszitjuk-id-rimanoczy-kalman-kozteri-szobrat-3200144/
https://www.maszol.ro/index.php/belfold/132143-utcaforumot-tartott-soos-zoltan-marosvasarhelyen-panaszaradattal-talalkozott
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Ügyészségi döntés kilenc év után: nem bűncselekmény a Mátyás-szobor előtti 

sértő felirat kihelyezése 
2020. szeptember 17. – MTI, Krónika, maszol.ro, transindex.ro 

Az ügyészség szerint nem történt bűncselekmény, amikor kilenc évvel ezelőtt a kolozsvári 

Mátyás-szoborcsoport elé engedély nélkül helyeztek ki egy ma is megtalálható, magyarokat 

sértő feliratot. A kolozsvári bíróság ügyészségének álláspontját a Szabadság napilap 

ismertette csütörtökön internetes oldalán. A Mátyás-szoborcsoportot 2011 áprilisában 

avatták fel újra a román és a magyar kormány közös támogatásával végzett restaurálás után. 

Egy hónappal később a szobor talapzatánál ismeretlen tettesek az éj leple alatt bronztáblát 

helyeztek el egy Nicolae Iorga román történésztől származó, Mátyás román eredetére utaló 

idézettel. A tábla elhelyezését Sorin Apostu akkori kolozsvári polgármester történelmi 

jóvátételnek nevezte. 

 

Bemutatta kampányfüzetét a POL Gyergyószentmiklóson 
2020. szeptember 17. – szekelyhon.ro 

A Szabad Emberek Pártja (POL) is elkészített egy nyomtatott anyagot, amit a 

gyergyószentmiklósi választók rendelkezésére kíván bocsátani – ezt ismertette a csütörtöki 

sajtótájékoztatón Bajkó László, a párt polgármesterjelöltje. A programfüzetben taglalják azt, 

hogy miből tevődik össze a város költségvetése, ezt hogyan lehet kezelni, gyarapítani. 

Továbbá, hogy mi az, ami a kultúra, a szociális élet és a sport terén változtatásra szorul, és 

hogy miért indulnak a párt égisze alatt a helyhatósági választásokon. Ugyanakkor 

bemutatásra kerülnek a jelöltek is. „Megfogalmaztuk, hogy mitől nem jó, hogy langyosan 

állunk a közbiztonsághoz, miért volna jó, hogy házhoz menjen a hivatal és miért gondoljuk 

úgy, hogy Gyergyószentmiklósnak infúzióra van szüksége” – tette hozzá Bajkó, utalva a 

kampányfüzet első oldalának illusztrációjára.   

 

Az RMDSZ jelöltjeit támogatja az egyik Maros megyei roma párt  
2020. szeptember 17. – maszol.ro 

A Maros megyei RMDSZ elnöke, Péter Ferenc csütörtökön Marosvásárhelyen találkozott a 

Pro Európa Roma Párt képviselőivel, Cătălin Maneaval, a párt országos alelnökével, Petru 

Zeleriu Maros megyei elnökkel és a szervezet területi vezetőivel – számolt be a szervezet 

sajtóirodája.  

 

Asztalos Csaba: a román állam úgy viselkedik, mintha a kisebbségi oktatás nem 

hozzá tartozna  
2020. szeptember 17. – maszol.ro 

Harminc év oktatási csődje köszön vissza a Kisebbségi Monitor 2020 című felmérésben, 

amelynek egyik fő következtetése cáfolja a közkeletű vélekedést, miszerint az erdélyi 

magyarok nem is akarnak megtanulni románul – értékelte a Maszolnak nyilatkozva Asztalos 

Csaba. Az Országos Diszkriminációellenes Tanács (CNCD) elnöke felidézte: a rendszerváltás 
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https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/ugyeszsegi-dontes-kilenc-ev-utan-nem-buncselekmeny-a-matyas-szobor-elotti-serto-felirat-kihelyezese
https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/ugyeszsegi-dontes-kilenc-ev-utan-nem-buncselekmeny-a-matyas-szobor-elotti-serto-felirat-kihelyezese
https://szekelyhon.ro/aktualis/bemutatta-kampanyfuzetet-a-pol-gyergyoszentmikloson
https://www.maszol.ro/index.php/belfold/132164-az-rmdsz-jeloltjeit-tamogatja-az-egyik-maros-megyei-roma-part
https://www.maszol.ro/index.php/hatter/132161-asztalos-csaba-a-roman-allam-ugy-viselkedik-mintha-a-kisebbsegi-oktatas-nem-hozza-tartozna
https://www.maszol.ro/index.php/hatter/132161-asztalos-csaba-a-roman-allam-ugy-viselkedik-mintha-a-kisebbsegi-oktatas-nem-hozza-tartozna
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előtt a vegyes iskolákat asszimilációs eszköznek tekintettük, ezért 1990 után újra akartuk 

teremteni a magyar iskolákat.  

 

A gazdák megsegítésén dolgozna tovább Sebestyén 
2020. szeptember 17. – szekelyhon.ro 

Újabb mandátumért indul az RMDSZ színeiben a december 6-ára kitűzött parlamenti 

választásokon Sebestyén Csaba udvarhelyszéki képviselő. Munkája során továbbra is a 

mezőgazdasági problémákra szeretne koncentrálni. 

 

Kiélezett magyar–magyar párharc Biharban 
2020. szeptember 18. – Krónika 

Míg Szilágy, Arad és Temes megyében a megyeszékhelyek alpolgármesteri székeinek a 

megőrzése a legfőbb célja az RMDSZ-nek a közelgő helyhatósági választásokon, Bihar 

megyében az ellenzék, az Erdélyi Magyar Néppárt is beszállt a harcba. És állítja: nagyobb 

esélye van visszaszerezni a nagyváradi alpolgármesteri tisztséget, mint a helyi szinten 

háttérbe szorult szövetségnek. 

 

Trianon-pingpong 
2020. szeptember 18. – Balogh Levente – Krónika 

A Krónika vezércikke szerint „Klaus Iohannis államfő némileg talán meglepő módon 

következetes a trianoni békediktátum román nemzeti ünneppé nyilvánításáról szóló törvény 

ügyében, és megmutatta, nem egyszeri „botlás” volt részéről, hogy alkotmányossági 

normakontrollt kért fölötte. Miután az alkotmánybíróság nem találta az alaptörvénybe 

ütközőnek, az államfő kihirdetés helyett kifogásait felsorolva visszaküldte megfontolásra a 

parlamentnek. Természetesen nem érdemes illúziókat táplálnunk, a német származású 

román elnök nem kedvelte meg a magyarokat a legutóbbi magyarellenes uszítása óta. Viszont 

ugyanúgy alkalmazza a magyarok számára kedvező lépéseket, mint az ellenük való hergelést: 

a saját és a kisebbségi liberális kormány pillanatnyi, illetve középtávú politikai érdekeinek 

szolgálatában.”

 

Üvöltözéssel tarkított maratoni önkormányzati ülésen tárgyalták meg a 

hegyétei logisztikai park ügyét. A kormány közbelépése jöhet! 
2020. szeptember 17. – Ma7.sk 

Koronavírus ide vagy oda, szokatlanul szigorú beléptetés után juthattak csak be a helyiek és a 

sajtó képviselői a hegyétei önkormányzat esti ülésére, amelytől sokan azt remélték, tisztázza 

majd a település mellé tervezett, túlzás nélkül gigászi logisztikai centrum körül kialakult vitás 

kérdéseket. Megérkezésünkkor meglepve konstatáltuk, biztonsági őrök szavatolják a… Mit is? 

Nehéz megmondani, Bokros Ferenc polgármester milyen indíttatásból kérte a megtermett 
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https://szekelyhon.ro/aktualis/a-gazdak-megsegitesen-dolgozna-tovabb-sebestyen
https://ma7.sk/aktualis/uvoltozessel-tarkitott-maratoni-onkormanyzati-ulesen-targyaltak-meg-a-hegyetei-logisztikai
https://ma7.sk/aktualis/uvoltozessel-tarkitott-maratoni-onkormanyzati-ulesen-targyaltak-meg-a-hegyetei-logisztikai
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fiatalemberek jelenlétét, de annyi bizonyos, a kötelező lázmérés mellé néhány szigorú tekintet 

is járt, mikor fél órával az ülés kezdete előtt megérkeztünk a hegyétei önkormányzat 

kultúrtermébe. 

 

Történelmi sikert ért el a DAC – csodás élmény, ünneplés Dunaszerdahelyen 
2020. szeptember 17. – Felvidék Ma 

A DAC hazai pályán, a MOL Arénában az UEFA Európa-liga 2. selejtezőkörében zárt kapuk 

mögött megrendezett mérkőzésen fogadta a cseh FK Jablonec csapatát szeptember 17-én. 

Óriási küzdelemben, fordulatokkal teli mérkőzésen kerekedtek felül a cseh csapaton, 

kiharcolva a 3. selejtezőkörbe jutást, amire eddig még nem volt példa. Dunaszerdahelyen 

hatalmas ünneplés vette kezdetét. 

 

Muzslya: Átadták az adományokat az Emmausz Fiúkollégiumnak 
2020. szeptember 17. – Vajdaság MA 

Megérkeztek ma az adományok a muzslyai Emmausz Fiúkollégiumba, amelyeket a 

jótékonysági futás alkalmával gyűjtött össze az Egy vérből vagyunk Alapítvány az elmúlt 

héten. A Szabadkai Főkonzulátus megvásárolt 10 kerékpárt, a Capriolo kerékpárgyár 

tulajdonosa még tízet adományozott, így összesen húsz biciklit vehettek ma át a fiúk, 

valamint elhozták a Nemzetközi Teqball Szövetség ajándékát is, egy teqball asztalt, amely 

magyar találmány, és nagy népszerűségnek örvend a fiatalok körében. Továbbá az őszi 

idényre való tekintettel a Goodwill Pharma Kft. minden bentlakónak biztosított egy-egy 

csomagot a termékeiből, hogy a különféle vitaminokból se legyen hiányuk a fiúknak. 

 

Folytatódik az együttműködés 
2020. szeptember 17. – Magyar Szó  

A szabadkai városháza dísztermében csütörtökön tartották meg A határszakasz forgalmának 

optimalizálása – kerékpárutak tervezése és építése címmel az Interreg-IPA Magyarország–

Szerbia Határon Átnyúló Együttműködési Program keretében megvalósuló Opti-Bike 

projektum zárókonferenciáját. Az eseményen a projektum fő lebonyolítójának, Szabadkának, 

és partnertelepüléseinek, Ásotthalomnak és Tompának a képviselői a projektum eredményeit 

ismertették. 

  
A GörögKör vendége volt Matl Péter 

2020. szeptember 17. – karpat.in.ua, Kárpátalja 

Az ez év elején a Nemzetpolitikai Államtitkárság támogatásának köszönhetően épült Ortutay 

Elemér Görögkatolikus Szakkollégium diákjai számára tartott előadást szeptember 15-én 

Matl Péter szobrászművész. „A művészet nyitottabbá tesz a teremtett világ szépségére” – 
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https://felvidek.ma/2020/09/tortenelmi-sikert-ert-el-a-dac-csodas-elmeny-unneples-dunaszerdahelyen/
https://www.vajma.info/cikk/vajdasag/25627/Muzslya-Atadtak-az-adomanyokat-az-Emmausz-Fiukollegiumnak.html
https://www.magyarszo.rs/hu/4406/vajdasag_szabadka/226466/Folytat%C3%B3dik-az-egy%C3%BCttm%C5%B1k%C3%B6d%C3%A9s.htm
https://karpataljalap.net/2020/09/17/gorogkor-vendege-volt-matl-peter
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emelte ki az eseményt szervező II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola 

Görögkatolikus Főiskolai Lelkészsége és a görögkatolikus kollégium vezetője, Marosi István. 

 

Felvételt hirdet a MCC Kárpátaljai Középiskolai Mentorprogramja 
2020. szeptember 17. –Kárpátalja 

Felvételt hirdet a Mathias Corvinus Collegium (MCC) Kárpátaljai Középiskolai 

Mentorprogramja. A képzés célja a 9–11. osztályos, tehetséges és a jövőjükért tenni akaró 

kárpátaljai fiatalok mentorálása egy iskolai tanévet lefedő program keretében. A jelentkezés 

feltétele: kárpátaljai magyar nyelvű középiskolai intézményben folytatott tanulmányok, 

főiskolai vagy egyetemi továbbtanulási szándék. A mentorok a Mathias Corvinus Collegium 

egyetemista diákjai, illetve a Kárpátaljai Közéleti Vezetőképző alumni közösségének tagjai. 

Minden diákkal személyre szabottan foglalkozik egy-egy mentor. Ezen felül a programban 

részt vevő fiatalok elérik az MCC Középiskolás Program e-learning rendszerét, ahova heti 

rendszerességgel kerülnek fel videóelőadások, valamint középiskolások számára hasznos 

szakirodalmak. 

 

Magyarországi adomány a Kórógy Hagyományőrző Egyesületnek 
2020. szeptember 17. – Új Magyar Képes Újság 

A Kórógy Hagyományőrző Egyesület múlt héten egy kilenc személyes mikrobuszt kapott 

ajándékba a magyarországi Kisdobsza községtől. A nagylelkű adomány a két település közti 

szoros barátság újabb ékes bizonyítéka. Kórógy és Kisdobsza már a honvédő háború előtt is jó 

viszonyt ápolt egymással, kelet-szlavóniai szülőfalujuk kényszerű elhagyása után pedig a 

kapcsolat tovább mélyült, hiszen számos kórógyi ott talált menedéket a nehéz időkben. A 

háború után sokan visszatértek szülőfalujukba, de voltak olyanok is, akik inkább ott folytatták 

életüket, a települések közti kapcsolat már csak emiatt sem szakadt meg. 

 

Támogatás a kórógyi iskolának és az elsősöknek 
2020. szeptember 17. – Új Magyar Képes Újság 

A Vukovár-Szerém megyei magyar kisebbségi önkormányzat idén taneszközcsomaggal 

segítette a kórógyi általános iskola első osztályba iratkozó kisdiákjait, valamint a 

tanintézményt is támogatásban részesítette. A Vukovár-Szerém megyei magyar kisebbségi 

önkormányzat egyik kiemelt feladatának tekinti a magyar oktatás támogatását a megye 

területén. Rendszeresen támogatják a kórógyi általános iskola elsőbe iratkozó kisdiákjait is, 

több évben is megvásárolták számukra a szükséges tankönyvcsomagot. 
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https://karpataljalap.net/2020/09/17/felvetelt-hirdet-mcc-karpataljai-kozepiskolai-mentorprogramja
https://kepesujsag.com/magyarorszagi-adomany-a-korogy-hagyomanyorzo-egyesuletnek/
https://kepesujsag.com/tamogatas-a-korogyi-iskolanak-es-az-elsosoknek/


 

 

 

Napi Nemzetpolitikai Sajtószemle – 2020. szeptember 18. 

. 

. 
8 

Elektronikus sajtó 

 

Határok nélkül 

2020. szeptember 17. – Kossuth Rádió  

 

A szlovák és a magyar miniszterelnök adta át ma az uniós társfinanszírozással épült új Duna-

hidat. Orbán Viktor szerint a híd építése a jövő építését jelenti, ami a két ország teljes 

kapcsolatrendszerében megnyilvánul. Igor Matovič szlovák kormányfő azt emelte ki, hogy a 

tényleges hidak mellett a szlovákok és a magyarok közötti hidakat is építeni kell. A Monostori 

híd a szlovákiai Révkomárom és a magyarországi Komárom között a járványveszély miatt a 

következő hetekben még csak korlátozottan üzemel, de jelentősége elsősorban az, hogy 

némileg csökkenti a Révkomáromot sújtó hatalmas teherforgalmat. De csak némileg, ezért a 

városlakók örömébe üröm is vegyül, hiszen a híd a szlovákiai oldalon nem csatlakozik 

elkerülő úthoz, mondta Pézman Zoltán.  

 

A koronavírus-járvány miatti változások a Temesvári Televízió hetente jelentkező magyar 

adását is érintették, bár nem feltétlenül rosszul. A tapasztalatokból lesz mit leszűrni. 

Keresztes Péterrel, a temesvári TV magyar adásainak szerkesztőjével beszélgettünk. 

 

Szükség van a román nyelvtudásra - ebben szinte teljes mértékben egyetértenek az erdélyi 

magyarok. Ez az egyik legfontosabb következtetése a Székelyföldi Közpolitikai Intézet és a 

Bálványos Intézet Kisebbségi Monitor 2020 című átfogó, közös kutatásának, amelyet 

Kolozsváron ismertettek. Kiss Tamás szociológust, a kutatás szakmai vezetőjét kérdeztük.   

 

Október 2-ig jelentkezhetnek a kárpátaljai magyar iskolák diákjai a Géniusz Jótékonysági 

Alapítvány által szervezett tehetséggondozó hétvégékre. A program idén kezdi meg a 

jubileumi 10. évét. A cél: felkutatni és összegyűjteni a tehetséges kárpátaljai magyar diákokat, 

majd érdeklődési kör szerint segíteni fejlődésüket.  

 

Mária-napkor tartják Muzslyán a templombúcsút, és rendszerint a falunapot is, ám ezúttal az 

utóbbira nem kaptak engedélyt a járvány miatt. Pedig korábban, aki csak tehette, a külföldön 

dolgozó vendégmunkások is, erre az időszakra tervezték szabadságukat, és hazalátogattak 

szülőfalujukba. Az idén ez nem így történt.  

 

https://mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth/?date=2020-09-17_18-02-00&enddate=2020-09-17_18-40-00&ch=mr1
https://mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth/?date=2020-09-17_18-02-00&enddate=2020-09-17_18-40-00&ch=mr1
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Magyar állami kitüntetéseket adtak át a csíkszeredai főkonzulátuson. Az érdemrend és 

érdemkereszt kitüntetésekkel székelyföldi személyiségeknek a magyar nemzet és kultúra 

szolgálatában végzett tevékenységét ismerték el, még Március 15-én, a nemzeti ünnep 

alkalmával, ám az átadásra nem kerülhetett sor.  

 

A koronavírus-járvány miatt idén elmaradtak az aradi magyarság hagyományos ünnepi és 

közösségi rendezvényei, mint a március 15-i megemlékezés vagy az aradi magyar majális. A 

hagyományosan szeptember végén kezdődő és október 6-ával záródó Aradi Magyar Napok 

több mint húsz éve tartó rendezvénysorozatát azonban idén is megtartják, de a megszokottól 

rövidebb ideig, sokkal kevesebb programmal és nézővel - mondta Faragó Péter parlamenti 

képviselő, Arad megyei RMDSZ-elnök. 


