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Nyomtatott és online sajtó 
 

 

Reagált a román külügyminisztérium Potápi nyilatkozatára: elutasítjuk a 

nacionalista retorikát  
2020. szeptember 19. – MTI, maszol.ro, Krónika, transindex.ro, hirado.hu, 444.hu 

Egyoldalú történelemszemléleten alapuló nacionalista retorikát lát Potápi Árpád János 

pénteki nyilatkozatában a román külügyminisztérium. A magyar kormány nemzetpolitikáért 

felelős államtitkára a Krónika pénteki lapszámában megjelent interjúban azt mondta, Klaus 

Iohannis államfő az erdélyi magyarok szavazataival került tisztségbe, de nem viszonozta a 

támogatást. Iulia Matei román külügyi államtitkár Potápi szavaira reagálva a Digi24.ro-nak 

azt mondta, a külügyminisztérium nem szeretné a magyar államtitkár választási 

kontextusban elhangzott nyilatkozatát kommentálni, annál is inkább, hogy egyoldalú 

történelemszemléleten alapuló nacionalista retorika áll mögötte, amely mesterséges 

ellentétet gerjeszt és a jószomszédi viszonyt veszélyezteti. Hozzátette, hogy a román fél 

ismételten visszautasította ezt a megközelítést. Azt is leszögezte, hogy Potápi Románia 

elnökével kapcsolatos kijelentései nem helytállóak, ugyanik az államfőt a román 

állampolgárok választották meg és ő minden román állampolgár elnöke, azoké is akik 

megválasztották és azoké is, akik nem.  

 

Újabb három évre választották a KMKSZ elnökének Brenzovics Lászlót 
2020. szeptember 19. – karpat.in.ua, Kárpátalja, karpatalja.ma 

A Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség (KMKSZ) szeptember 19-én, Beregszászban 

megtartott 31., tisztújító közgyűlésén újabb három évre választotta elnökévé Brenzovics 

Lászlót. A „harminc éve a kárpátaljai magyarság szolgálatában” és megalakulása óta 

töretlenül a kárpátaljai magyarságért küzdő Szövetség újraválasztott vezetője aláhúzta: a 

kárpátaljai magyarság fejlődik. Az eltelt három évet értékelő beszédében Brenzovics László 

kiemelte, hogy folytatódtak azok a rendkívüli jelentőséggel bíró támogatási formák, amelyek 

5–10 évvel ezelőtt kezdődtek meg. „Az elmúlt öt évben Kárpátalja és a kárpátaljai magyarság 

támogatására 56 millió dollárnyi támogatás érkezett” – fogalmazott a megye egészére 

kiterjedő változtatásokról szólva, amelyhez hozzátette: a legutóbbi tárgyalásokon döntöttek a 

támogatások folytatásáról – az anyaország támogatása töretlen. 

 

Ankarából Budapestre – Gabriel Șopandă lehet az új román nagykövet 
2020. szeptember 19. – Krónika, transindex.ro, maszol.ro 

Gabriel Șopandă jelenlegi ankarai román nagykövet lesz a budapesti külképviselet új vezetője 

– értesült a Digi 24 hírtelevízió. A diplomata az európai és a közel-keleti térség szakértőjeként 

ismert, 2016-tól képviseli nagykövetként Romániát Törökországban. Korábban a brüsszeli, 
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https://www.maszol.ro/index.php/belfold/132223-reagalt-a-roman-kulugyminiszterium-potapi-nyilatkozatara-elutasitjuk-a-nacionalista-retorikat
https://www.maszol.ro/index.php/belfold/132223-reagalt-a-roman-kulugyminiszterium-potapi-nyilatkozatara-elutasitjuk-a-nacionalista-retorikat
https://karpataljalap.net/2020/09/19/ujabb-harom-evre-valasztottak-kmksz-elnokenek-brenzovics-laszlot
https://kronikaonline.ro/kulfold/ankarabol-budapestre-gabriel-opand-lehet-az-uj-roman-nagykovet
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washingtoni és tel-avivi román külképviseleten tevékenykedett. Șopandă 44 éves, angolul, 

franciául, spanyolul, németül és olaszul is beszél. 

 

Átadták a magyar állam támogatásával épített új köröstárkányi óvodát  
2020. szeptember 20. – MTI, Krónika, transindex.ro, maszol.ro 

A Bihar megyei Köröstárkányban vasárnap átadták a magyar állam támogatásával épített új 

óvodát. A református egyház által felajánlott telken 130 millió forintos magyar állami 

forrásból felépített új, hosszú programos óvoda ötven gyermek befogadására alkalmas. Az 

átadást hálaadó istentisztelet előzte meg, melyen Csűry István püspök mondott prédikációt. 

Az átadást a megosztott helyi magyar közösség belső vitája előzte meg. Az avatóünnepségen 

Grezsa István, a Kárpát-medencei Óvodafejlesztési Program koordinálásáért felelős 

magyarországi miniszteri biztos is kitért a konfliktusra. Mint az MTI-nek elmondta, az 

avatóünnepség világossá tette, hogy a magyar–magyar összefogás nem gerjeszthet magyar–

magyar vitát, sőt a 21. században immár magyar–román vitát sem. 

 

Kilencezer külhoni magyar diáknak segít az iskolakezdésben a Rákóczi Szövetség 
2020. szeptember 19. – MTI, Origo, Magyar Nemzet, Orientpress, Körkép, Ma7.sk, 

karpat.in.ua 

Idén is kilencezer külhoni magyar diáknak segít az iskolakezdésben a Rákóczi Szövetség - 

mondta Csáky Csongor, a szövetség elnöke szombaton az M1 aktuális csatornán. A Felvidéken 

már kiosztották az iskolatáskákat és támogatásokat, Kárpátalján jelenleg is tart az átadás - 

hangzott el. A szövetség elnöke hangsúlyozta: ezzel a támogatással is érzékeltetni akarják a 

határon túli magyar szülőkkel, hogy az anyaország figyel rájuk. Mint mondta, a magyar 

összefogást jelképező ösztöndíj által mintegy 500 magyar települési önkormányzat, számos 

közéleti ember és magánszemély köszönete nyilvánul meg a határon túli magyar szülők felé. 

 

Benyovszky Móricnak jövőre emlékévet szentelnek Magyarországon 
2020. szeptember 20. – MTI, Demokrata, Index, Teol 

Benyovszky Móric-évet tartanak 2021-ben a felfedező, katona, író születése 280. és halála 

235. évfordulója alkalmából - mondta Szőcs Géza, a rendezvények fővédnöke, a kormányfő 

kulturális főtanácsadója vasárnap Budapesten. "Életműve, karaktere, kalandjai, a 

szabadságeszmény szolgálata, önfeláldozása, megalkuvást nem ismerő vakmerősége 

rendkívül jelentős, szimbolikus alakká avatja Benyovszky Móricot a magyar panteonban" - 

fogalmazott Szőcs Géza a Benyovszky Ház történelmi szalonjában Benyovszky születésének 

279. évfordulóján tartott eseményen. Szőcs Géza szerint a felfedező életével példát mutatott, 

és abba a sorba helyezhető, mint a régi római házi istenek, akik vigyáztak utódaikra, a mai 

magyarokra. Benyovszky Madagaszkáron, Lengyelországban, Franciaországban, Amerikában 

is élt, és járt többek között Formosán (a mai Tajvanon). 
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https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/atadtak-a-magyar-allam-tamogatasaval-epitett-uj-korostarkanyi-ovodat
https://magyarnemzet.hu/belfold/kulhoni-magyar-diakoknak-segitenek-az-iskolakezdesben-8687760/
https://demokrata.hu/kultura/benyovszky-moricnak-emlekevet-szentelnek-jovore-292921/
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EMSZ: stratégiai hiba a magyar kormány részéről az RMDSZ támogatása 
2020. szeptember 18. – Krónika, Erdély Ma, maszol.ro 

Stratégiai hibának nevezte Toró T. Tibor, az Erdélyi Magyar Néppárt (EMNP) ügyvezető 

elnöke egy pénteki sepsiszentgyörgyi sajtótájékoztatón, hogy a magyarországi nemzetpolitika 

az RMDSZ-t támogatja a romániai helyhatósági választásokon. Mint ismeretes, az elmúlt 

időszakban a magyar kormány több tagja az RMDSZ mellett foglalt állást; Szijjártó Péter 

külügyminiszter, Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes után a Krónikának adott interjúban 

Potápi Árpád János nemzetpolitikai államtitkár is elmondta: az RMDSZ-t támogatják, és arra 

biztatják az erdélyi magyarokat, hogy a szövetség jelöltjeire szavazzanak a szeptember 27-ei 

helyhatósági választáson. A sepsiszentgyörgyi sajtótájékoztatón Csomortányi István, az 

Erdélyi Magyar Szövetség (EMSZ) társelnöke kifejtette: az RMDSZ jelentős gondokkal küzd, 

a parlamenti választásokon komoly kihívást jelent számára az 5 százalékos bejutási küszöb 

elérése. Az európai parlamenti választásokon sem válogattak az eszközökben, a román 

pártokkal való együttműködve szereztek a Kárpátokon túl 25 ezer szavazatot, ezúttal a 

budapesti nemzetpolitika képviselőit hívták segítségül. „Ez jól mutatja az RMDSZ 

szorongatott helyzetét, az anyaország pedig mindig segít, ha a határon túli magyarok erre 

kérik” – összegzett Csomortányi István. 

 

Tőkés László: az erdélyi magyarok ne csak szavazzanak, hanem válasszanak is az 
önkormányzati választásokon 
2020. szeptember 20. – MTI, Magyar Nemzet, maszol.ro, Mandiner, Index   

Tőkés László, az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács (EMNT) elnöke arra biztatja az erdélyi 

magyarokat, hogy ne csak szavazzanak, hanem válasszanak is a jövő vasárnap tartandó 

önkormányzati választásokon. Az MTI-hez vasárnap eljuttatott nyilatkozatban és felhívásban 

a politikus egyben kifogásolta a templomi pártpolitikai kampányt és magyarországi 

kormánypolitikusok pártos beavatkozását a romániai önkormányzati választások 

kampányába. A volt püspök több olyan közelmúltbeli esetet is felidéz, amikor a 

Királyhágómelléki Református Egyházkerületben (KREK) egyházi szertartásokon hangzottak 

el pártos kampányüzenetek. Tőkés László megemlítette: püspöksége idején az erdélyi 

történelmi magyar egyházak messzemenően pártolták a nemzet ügyét, de pártpolitikai 

viszonylatban szinte soha nem foglaltak állást. Megjegyezte: Magyarországon is 

elképzelhetetlen, hogy pártos választási felhívás hangozzék el templomokban és iskolákban. 

 

Rápirított a MÚRE a választási kampányban ügyködő erdélyi magyar újságírókra 
2020. szeptember 18. – Krónika, transindex.ro 

Aggodalommal tapasztalja a Magyar Újságírók Romániai Egyesülete (MÚRE), hogy több 

erdélyi magyar újságíró tevékenysége ideiglenes felfüggesztése nélkül, aktívan vesz részt 

politikai alakulatok vagy független jelöltek választási kampányában. A szakmai szervezet 

állásfoglalásában emlékeztet, hogy 2004 óta következetesen száll síkra azért, hogy a romániai 

magyar újságírói szakma hitelének és tekintélyének megőrzéséért a hazai írott és elektronikus 

médiában dolgozó valamennyi újságíró politikai szerepvállalása idejére függessze fel újságírói 
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https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/emsz-strategiai-hiba-a-magyar-kormany-reszerol-az-rmdsz-tamogatasa
file:///C:/Users/TothGabri/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/JZL6B7RU/-ne-csak-szavazzanak-hanem-valasszanak-is-8691243/
file:///C:/Users/TothGabri/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/JZL6B7RU/-ne-csak-szavazzanak-hanem-valasszanak-is-8691243/
https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/rapiritott-a-mure-a-valasztasi-kampanyban-ugykodo-erdelyi-magyar-ujsagirokra
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tevékenységét. A MÚRE politikai szerepvállalásnak tekinti a mandátummal elnyert 

bárminemű politikai tisztséget, a jelöltséget, a közigazgatásban, a pártokban és más politikai 

szervezetekben vállalt tisztséget, a pártok helyi vagy országos kampánystábjában betöltött 

szerepet és tevékenységet. 

 

Bölöni László: ne hagyjuk ki a 11-est, győzzön Marosvásárhely! 
2020. szeptember 18. – Krónika, maszol.ro, transindex.ro 

A marosvásárhelyi polgármesteri tisztséget függetlenként megpályázó Soós Zoltánnak szurkol 

a helyhatósági választáson a város neves szülötte, Bölöni László egykori válogatott labdarúgó. 

A neves futballedzővel Soós sajtóirodája készített interjút arról, hogy mit gondol 

szülővárosáról, a változás szükségességéről, Marosvásárhely jövőjéről, a helyi sportéletről és 

nem utolsó sorban a szeptember 27-én sorra kerülő helyhatósági választásokról. 

 

MÚRE: nem helyes pártszimpátiák alapján szelektálni a meghívottakat egy 

nyilvános sajtóeseményre  
2020. szeptember 18. – transindex.ro, Krónika 

AMagyar Újságírók Romániai Egyesülete (MÚRE) állásfoglalást fogalmazott meg annak 

kapcsán, hogy véleményük szerint egy nyilvános sajtóeseményre nem helyes preferenciák, 

pártszimpátiák alapján szelektálni a meghívottakat, mivel a sajtótájékoztató szerves része a 

sajtószabadságnak. Állásfoglalásuk szerint a MÚRE értetlenségét fejezi ki politikai 

szervezetek, helyi vagy központi hatóságok, közintézmények azon gyakorlatával 

kapcsolatosan, mely szerint politikai preferenciák alapján állítják össze a sajtóeseményeikre 

szóló meghívott és akkreditált újságírók listáját. Egy nyilvános sajtóeseményre nem helyes 

preferenciák, pártszimpátiák alapján szelektálni a meghívottakat, a sajtótájékoztató szerves 

része a sajtószabadságnak, az állampolgárok ama alapvető jogának, hogy szelekció nélkül 

szabadon hozzáférjenek az őket érintő és érdeklő közérdekű információkhoz.  

 

Székelyudvarhelyi polgármesterjelöltek vitája: kitérő válaszokat kapott a 

hallgatóság 
2020. szeptember 18. – maszol.ro 

Annak ellenére, hogy már önmagában az esemény létrejöttét is sikerként könyvelték el, a 

szócsata főszereplőivel már kevésbé voltak elégedettek a Székelyudvarhely mindenekelőtt 

elnevezésű polgármesterjelölti vitaműsor szervezői. Úgy vélték, a legtöbb esetben kevés 

konkrétumot tartalmazó, kitérő válaszokat kaptak a város legégetőbb problémáira. Valójában 

csak jelöltek kommunikációs képességeikben voltak különbségek.  
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https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/boloni-laszlo-ne-hagyjuk-ki-a-11-est-gyozzon-marosvasarhely
https://itthon.transindex.ro/?hir=61350
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https://www.maszol.ro/index.php/belfold/132169-szekelyudvarhelyi-polgarmesterjeloltek-vitaja-kiter-valaszokat-kapott-a-hallgatosag
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Soós Zoltán utcafóruma: kaotikus parkolásra és mellőzöttségre panaszkodnak a 

Kornisán 
2020. szeptember 18. – maszol.ro 

„Én nem egy ilyen Marosvásárhelyen nőttem fel, ahol az embert nem vették semmibe és 

átléptek felettünk mindig és ezt kell helyrehozni, hogy a város vezetése a polgároké legyen!” – 

mondta a Párkány sétány lakóival való találkozón Soós Zoltán, marosvásárhelyi független 

polgármesterjelölt.  

 

Jövedelmi adatok: jelentősen javult Szatmárnémeti helyezése a városok 

rangsorában 
2020. szeptember 18. – maszol.ro 

Azok a helyhatósági választásokon induló ellenfelek, akik mögött nincsenek eredmények, de 

még terveik sem, a legtöbb esetben azzal támadják Szatmárnémetit és Szatmár megyét, hogy 

az uniós forrásokat nem használták ki megfelelően. Miután a fővárosi sajtóban megjelent 

írások statisztikákkal cáfolták ezeket, adatok bizonyítják, hogy a szatmárnémeti városvezetés 

erőfeszítései a magáncégekkel kölcsönös tiszteleten és szakmaiságon alapuló kapcsolata is 

meghozta az eredményeket – jelentette ki Kereskényi Gábor polgármester.  

 

A turizmus fejlesztésével erősítenék Csíkszereda gazdasági erejét  
2020. szeptember 18. – maszol.ro, szekelyhon.ro 

A magyar állammal, a megyei önkormányzattal, a turisztikai ágazat szereplőivel 

együttműködve gondolná tovább Csíkszereda turisztikai kínálatát Korodi Attila, parlamenti 

képviselő, az RMDSZ csíkszeredai polgármesterjelöltje. Olyan nyitott Csíkszeredában hisz 

Korodi Attila, amely befogadja az idelátogatókat, akik bekapcsolódhatnak a város 

eseményeibe és megismerhetik az értékeit. Az év minden időszakában lehetnek, és részben 

léteznek is olyan események, vagy vannak erre ötletek, amelyek idevonzhatják az országon 

belülről vagy Magyarországról érdeklődő embereket – szögezte le a képviselő a csíksomlyói 

kegytemplom közelében megtartott sajtóeseményen pénteken.  

 

Cseke Attila: Egy jó vezető nem megosztó, hanem összetartó személyiség 
2020. szeptember 18. – Bihari Napló 

Több közvélemény-kutatást is végeztek Nagyváradon nemrég, a társadalmi kapcsolatokat, a 

bizalmi indexet, a gazdasági helyzetet vizsgálva. A válaszokból az derült ki, Cseke Attila az 

első helyet foglalja el mint a legmegbízhatóbb magyar közéleti személyiség. Miként alakult ez 

így ki, milyen felelősséget ró ez az RMDSZ polgármesterjelöltjére – erről kérdezték magát az 

érintettet, Cseke Attilát. 
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https://www.maszol.ro/index.php/belfold/132192-soos-zoltan-utcaforuma-kaotikus-parkolasra-es-mell-zottsegre-panaszkodnak-a-kornisan
https://www.maszol.ro/index.php/belfold/132192-soos-zoltan-utcaforuma-kaotikus-parkolasra-es-mell-zottsegre-panaszkodnak-a-kornisan
https://www.maszol.ro/index.php/gazdasag/132195-jovedelmi-adatok-jelent-sen-javult-szatmarnemeti-helyezese-a-varosok-rangsoraban
https://www.maszol.ro/index.php/gazdasag/132195-jovedelmi-adatok-jelent-sen-javult-szatmarnemeti-helyezese-a-varosok-rangsoraban
https://www.maszol.ro/index.php/gazdasag/132190-a-turizmus-fejlesztesevel-er-sitenek-csikszereda-gazdasagi-erejet
https://www.erdon.ro/kozelet/helyi-kozelet/cseke-attila-egy-jo-vezeto-nem-megoszto-hanem-osszetarto-szemelyiseg-3203552/
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Zatykó Gyula: Bízom benne, hogy a választók észrevették erőfeszítéseinket 
2020. szeptember 18. – Bihari Napló 

Talán sikerült eljuttatnunk a választókhoz legfontosabb üzenetünket, hogy nem azért 

indulunk a választásokon, mert politikai hatalomra vágyunk – mondja a Bihari Naplónak 

interjújában Zatykó Gyula. Az Erdélyi Magyar Néppárt polgármesterjelöltje szerint inkább 

intézményes keretek között próbálnának változtatni az egyre fogyatkozó, egyre elöregedő, 

egyre nehezebben élő nagyváradi magyarság körülményein. 

 

Átadták a felújított gyergyószentmiklósi Pitypang óvodát 
2020. szeptember 18. – szekelyhon.ro 

Felújították és kibővítették a gyergyószentmiklósi Virág lakótelepi Pitypang óvodát. A 

fejlesztés a magyar kormány Kárpát-medencei óvodafejlesztési programjában valósult meg. 

Tóth László, Magyarország Csíkszeredai Főkonzulátusának főkonzulja kiemelte, hogy a 

magyar kormány programjának első két ütemében közel 42 milliárd forint jutott óvoda- és 

bölcsődeépítésre, fejlesztésre, melynek köszönhetően Kárpát-medence szerte mintegy 150 

létesítmény épült, illetve közel félezer újult meg. Erdélyben, és azon belül Székelyföldön 20 

milliárd forint támogatás jutott intézményépítésre és fejlesztésre.  

 

Újabb elképzeléseket mutatott be Derzsi László 
2020. szeptember 18. – szekelyhon.ro 

Kedvezményes feltételek mellett biztosítanának telket azon fiataloknak, akik építkeznének, e 

célból pedig egy 21 hektáros, a város tulajdonában lévő telket parcelláztatnának fel a 

Kerekerdő közelében – jelentette ki egy pénteki sajtótájékoztatón Derzsi László, az RMDSZ 

polgármesterjelöltje. Mint mondta, a lakosság véleményezése alapján összeállított újabb 

programjaik között egy idősotthon kialakítása, a városi piac felújítása, a csereháti ifjúsági 

lakások eladása, valamint az önkormányzati támogatással megszervezett délutáni oktatás is 

szerepel. 

 

Kiélezett magyar–magyar párharc Biharban, folytonosságra törekszik az RMDSZ 

a többi partiumi megyében 
2020. szeptember 19. – 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. 
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https://www.erdon.ro/kozelet/helyi-kozelet/zatyko-gyula-bizom-benne-hogy-a-valasztok-eszrevettek-erofesziteseinket-3203657/
https://szekelyhon.ro/aktualis/atadtak-a-felujitott-gyergyoszentmiklosi-pitypang-ovodat
https://szekelyhon.ro/aktualis/ujabb-elkepzeleseket-mutatott-be-derzsi-laszlo
https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/kielezett-magyarnmagyar-parharc-biharban-folytonossagra-torekves-a-tobbi-partiumi-megyeben
https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/kielezett-magyarnmagyar-parharc-biharban-folytonossagra-torekves-a-tobbi-partiumi-megyeben
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Kelemen Szatmárnémetiben: az RMDSZ nem szól bele központilag, milyen helyi 

koalíciókat kössön a szövetség 
2020. szeptember 19. – Krónika, transindex.ro, maszol.ro 

A folytonosság fontosságát hangsúlyozta Kelemen Hunor RMDSZ-elnök szombaton 

Szatmárnémetiben az önkormányzati választások kampánya keretében tartott 

sajtótájékoztatón. A szeptember 27-én tartandó választásokon Szatmárnémetiben Kereskényi 

Gábor újabb polgármesteri mandátumra, Pataki Csaba pedig újabb megyei önkormányzati 

elnöki tisztségre pályázik. Kelemen Hunor úgy vélte: az elmúlt négy évben mindketten 

bizonyították rátermettségüket, és újraválasztásuk stabilitást adna a városnak és a megyének. 

A szövetség vezetője a stabilitás szükségességét az országos nagypolitikában hiányzó stabilitás 

negatív következményeivel példázta. 

 

Claudiu Maiorék felvásárolják az idősek szavazatát Marosvásárhelyen? 
2020. szeptember 19. – transindex.ro 

„Rejtett szavazatvásárlás” folyik Marosvásárhelyen és nem ez az első alkalom, hogy ilyen 

történik – hívta fel a közvélemény figyelmét a Transindex megkeresésére Hermann Mark 

Christian, egykori városi tanácsos, Soós Zoltán stábjának tagja. 

 

Gazdasági terveit ismertette az RMDSZ nagyváradi polgármesterjelöltje 

2020. szeptember 19. – Bihari Napló 

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

nagyváradi polgármesterjelöltje egészen a választásokig. Csütörtökön a Rimanóczy-palota 

földszintjén található kampányirodában tartott sajtótájékoztatóján a gazdasággal és az 

infrastruktúrával kapcsolatos terveit foglalta össze hét pontban. 

 

Szabó József: Nem tagadható, az eredmények az RMDSZ-t igazolják! 
2020. szeptember 19. – Bihari Napló 

Szabó József megyei tanácselnök-jelölt szerint a közös eredményekre minden magyar ember 

büszke lehet. A Bihari Naplónak adott interjújában úgy fogalmazott: jól dolgozott a csapat, de 

még sok a tennivaló, és ehhez szükség van továbbra is a Bihar megyei magyar emberek 

támogatására, összefogására. 

 

Szilágyi Zsolt: Nekünk a helyiek érdeke az első! 
2020. szeptember 19. – Bihari Napló 

Mi azt kívánjuk, minden erdélyi magyar érezze magát képviselve, éppen ezért azt mondom, 

minden magyar menjen el szavazni, és szavazzon magyar párt jelöltjére – jelentette ki a 

Bihari Naplónak adott interjúban Szilágyi Zsolt. Az Erdélyi Magyar Néppárt 

megyeitanácselnök-jelöltje szerint az igazán hasznos voks a Néppárt jelöltjeire leadott 

szavazat, mert csak így növekedhet a magyar képviselők száma. 
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https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/kelemen-szatmarnemetiben-az-rmdsz-nem-szol-bele-kozpontilag-milyen-helyi-koaliciokat-kosson-a-szovetseg
https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/kelemen-szatmarnemetiben-az-rmdsz-nem-szol-bele-kozpontilag-milyen-helyi-koaliciokat-kosson-a-szovetseg
https://itthon.transindex.ro/?cikk=28620
https://www.erdon.ro/kozelet/helyi-kozelet/gazdasagi-terveit-ismertette-az-rmdsz-nagyvaradi-polgarmesterjeloltje-3206411/
https://www.erdon.ro/kozelet/helyi-kozelet/szabo-jozsef-nem-tagadhato-az-eredmenyek-az-rmdsz-t-igazoljak-3206477/
https://www.erdon.ro/kozelet/helyi-kozelet/szilagyi-zsolt-nekunk-a-helyiek-erdeke-az-elso-3206627/
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Marossy Zoltán: két „kötelező győzelem” és két remélt cél előtt áll a Temes 

megyei RMDSZ  
2020. szeptember 20. – maszol.ro 

A jelenlegi polgármesteri mandátumok megőrzése, a temesvári alpolgármesteri tisztség 

megtartása és a megyei önkormányzatba való visszajutás az RMDSZ Temes megyei 

szervezetének fő célkitűzése a szeptember 27-i helyhatósági választásokon. A Temes megyei 

önkormányzatok csaknem felében, 46 helyen indít képviselő-jelölteket az RMDSZ, ehhez 

adódik hozzá a megyei tanácsosjelöltlista – mondta a Maszolnak Marossy Zoltán megyei 

RMDSZ-elnök, aki egyben a megyei önkormányzati elnökjelöltje is a szervezetnek a jövő hét 

végén esedékes választásokon.  

 

Tíz nap után hazatérhetett a koronavírussal diagnosztizált gyulafehérvári érsek  
2020. szeptember 20. – Krónika, transindex.ro 

Elhagyhatta a kórházat, és hazatért gyulafehérvári lakosztályába Kovács Gergely érsek, akit 

szeptember 8-án szállítottak magas lázzal és rossz közérzettel az érseki székváros kórházába 

– tájékoztat a Romkat.ro római katolikus hírportál. Az érsek pénteki hazatérése után a 

kezelés és felépülés új szakaszba érkezett, továbbra is orvosi felügyelet alatt marad, pihennie 

és töltődnie kell a következő hetekben – mondta el Hurgoi János érseki irodaigazgató, aki 

egyúttal közvetítette a hazatérő főpásztor köszönetét a gyógyulásáért végzett imákért. 

 

Üdvözli a MÚRE a Krónika újságíróját sértegető polgármestert elmarasztaló 

határozatot 
2020. szeptember 20. – Krónika 

Állást foglalt a Magyar Újságírók Romániai Egyesülete (MÚRE) annak kapcsán, hogy 

Koronka polgármestere sértegette a Krónika marosvásárhelyi munkatársát, emiatt pedig 

elmarasztalták az RMDSZ-es elöljárót.  

 

Magyar jelöltek a második vonalban a szórványban 
2020. szeptember 21. – Krónika 

A politikai együttműködések révén megszerzett alpolgármesteri tisztségeket igyekszik 

megtartani a helyhatósági választásokon az RMDSZ a közép-, dél- és észak-erdélyi 

szórványban, míg Beszterce-Naszód és Hunyad megyében rendhagyó módon román listán 

indítja jelöltjeit. A nagyvárosokban többnyire a jelenlegi elöljárók győzelme várható, 

Kolozsváron például hiába akadt számos kihívója, nagy valószínűséggel a következő négy 

évben is Emil Boc marad a polgármester. Az RMDSZ furcsán oldotta meg a jelöltállítást: 

Csoma Botond parlamenti képviselőt indítja a polgármesteri tisztségért, miközben az 

esetleges alpolgármesteri tisztséget továbbra is Oláh Emese töltené be.   
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https://www.maszol.ro/index.php/belfold/132191-marossy-zoltan-ket-kotelez-gy-zelem-es-ket-remelt-cel-el-tt-all-a-temes-megyei-rmdsz
https://www.maszol.ro/index.php/belfold/132191-marossy-zoltan-ket-kotelez-gy-zelem-es-ket-remelt-cel-el-tt-all-a-temes-megyei-rmdsz
https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/tiz-nap-utan-hazaterhetett-a-koronavirussal-diagnosztizalt-gyulafehervari-ersek
https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/udvozli-a-mure-a-kronika-ujsagirojat-sertegeto-polgarmestert-elmarasztalo-hatarozatot
https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/udvozli-a-mure-a-kronika-ujsagirojat-sertegeto-polgarmestert-elmarasztalo-hatarozatot
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A román jelöltek igyekeznek „otthon tartani” a magyar szavazókat a partiumi 

városban 
2020. szeptember 21. – Krónika 

Az alig több mint százezer lakosú Szatmárnémetiben meglepetésnek számítana, ha a jelenlegi 

polgármester, Kereskényi Gábor elveszítené a választást. A Krónika információi szerint 

nemcsak az RMDSZ számára készített felmérésékben vezet a második mandátumára készülő 

városvezető, hanem a román politikai alakulatok saját felhasználásra rendelt közvélemény-

kutatásaiból is ez derül ki. Az viszont még nem világos, hogy ki az igazi kihívó. 

 

A kétnyelvűsítés bővítése – buktatókkal 
2020. szeptember 18. – Felvidék Ma 

Keszegh Béla, Komárom polgármestere ma hivatalában fogadta Bukovszky László kisebbségi 

kormánybiztost. Az önkormányzatok kétnyelvűsítésének bővítése érdekében több hónapos 

párbeszéd előzte meg a mai találkozót, amely után sajtótájékoztatón számoltak be 

együttműködésük eddigi eredményeiről. Keszegh Béla szerint az egyeztetések során több 

precedens értékű ügyet vizsgáltak meg, melyek tapasztalatai más önkormányzatok számára is 

hasznosak lehetnek. Keszegh hangsúlyozta, léteznek olyan háttérdokumentumok a 

kormánybiztos weboldalán, amelyek felhasználásával tovább bővíthetők a kétnyelvűséget 

biztosító jogaink. „Jogaink vannak, ám sok esetben nem élünk velük” – fogalmazott. 

 

„Természetlesen”- határon átnyúló táborban vettek részt a ragyolci 

alapiskolások 
2020. szeptember 18. – Ma7.sk 

A salgótarjáni székhelyű Nógrádi Grund Klubhálózat szervezésében a közelmúltban 6 napos 

bentlakásos tábor valósult meg a Nógrád megyei Bárna településén. A tábor résztvevői olyan 

tehetséges szlovákiai és magyarországi diákok voltak, akik fogékonyak a 

természettudományok, természetismeret iránt. A szlovákiai diákságot a Ragyolci Alapiskola 

tanulói képviselték, akik a szórakozás mellett számtalan környezettel kapcsolatos ismeretre 

tettek szert a gyakorlatban is. 

 

Testvértelepülési szerződést írt alá Madar és Ács 
2020. szeptember 19. – bumm.sk 

Madar és Ács baráti kapcsolata évtizedekre nyúlik vissza. Szeptember 18-án barátokból 

hivatalosan testvérek lettek, ugyanis testvértelepülési szerződést írtak alá. Tovább bővült az 

1300 főt számláló Madar testvértelepülési kapcsolatrendszere. Szeptember 18-án a 

Komárom-Esztergom megyében található Ácson ünnepi testületi ülést tartottak, ahol a két 

polgármester testvértelepülési szerződést írt alá. Édes István Madar polgármestere elmondta, 

hogy egy nappal korábban a képviselő-testülettől egyhangú felhatalmazást kapott a 
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https://felvidek.ma/2020/09/a-ketnyelvusites-bovitese-buktatokkal/
https://ma7.sk/tajaink/termeszetlesen-hataron-atnyulo-taborban-vettek-reszt-a-ragyolci-alapiskolasok
https://ma7.sk/tajaink/termeszetlesen-hataron-atnyulo-taborban-vettek-reszt-a-ragyolci-alapiskolasok
https://www.bumm.sk/regio/2020/09/19/testvertelepulesi-szerzodest-irt-ala-madar-es-acs
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dokumentum aláírására, majd hozzátette, nagy öröm számukra, hogy a 7000 lelkes város 

őket választotta testvértelepülésnek. 

 

Muzslán tanácskoztak a Déli Régió polgármesterei 
2020. szeptember 19. – Felvidék Ma, Új Szó 

Pénteken Muzsla község adott otthont annak a megyei találkozónak, ahol a Déli Régió 

Polgármesteri Tanácsának 23 települése képviseltette magát. Az Integrált Területfejlesztési 

Stratégia 2021-2027 (a jövőbeni Regionális Operatív Program Nyitra Megye részére) 

előkészületeiről szóló tanácskozást sajtótájékoztatóval fejezték be.  A reggel kilenctől tartott 

értekezlet vendégei voltak: Ing. Vladimír Ondrejička, a pozsonyi Műszaki Egyetem tanára, 

Nyitra Megye Smart Koncepciójának kidolgozója; Doc. Ing. Jana Jarabková, a nyitrai 

Mezőgazdasági Egyetem docense, Nyitra Megye 2030-ig terjedő gazdaságfejlesztési és 

szociális fejlesztési programjának kidolgozója, valamint Csenger Tibor megyei alelnök, Szabó 

Eugen a Déli Régió elnöke, és Farkas Iván, Bolya Szabolcs megyei képviselők. 

 

Nemes szándék, gyengécske megvalósítás: a felvidéki magyarság jogfosztásával 

foglalkozik a szlovák sajtó 
2020. szeptember 20. – Ma7.sk 

A felvidéki magyarságnak régóta fájó mulasztást kíván pótolni most induló cikksorozatában 

(szabad fordításban: Szülőföldön számkivetettként, eredetiben: Vyhnancami v rodnej zemi) 

az Aktuality, hiszen végre nagy terjedelemben, érdemben foglalkoznak majd a 

kitelepítésekkel, bemutatva a szlovák nagyközönségnek a magyar és német kisebbséget ért 

sérelmeket, jogfosztásokat. Csak a Jóisten tudja, van belőlük elég. A szándék bár nemes, a 

megvalósításba sajnos számos hiba csúszott. 

 

Közvélemény-kutatás: Egyetlen tizedszázalékra Pellegrini Matovičtól, az MKP 

bőven parlamenten kívül, a Most-Hidat már nem is mérik 
2020. szeptember 20. – Ma7.sk 

A közmédia megbízásából készített felmérést a Medián közvéleménykutató-ügynökség. Az 

eredmények között akad néhány igen meglepő is. Rögtön az elején az, hogy bár az OĽANO 

továbbra is vezet, korábban igen magabiztosnak mért előnye eltűnt. A Medián mérése szerint 

a választók 17%-a voksolna a pártra, s ez annak fényében, hogy a Pellegrini-féle Hlas-nak 

16,9%-ot mértek, nem túl jó eredmény. A harmadik legerősebb párttá, legalábbis a Medián 

szerint, az SaS avanzsált, februári eredményüket messze meghaladva 11,9%-ot szereznének, 

ha most tartanák a választást. 

 

Klemen Terézia kapta a Példakép-díjat 
2020. szeptember 20. – Felvidék Ma, Ma7.sk 

Rendhagyó módon, de idén is átadta a Femine Fortis – Erős Nők Polgári Társulás a 

Példakép-díjat. A kitüntetést olyan nőknek ítélik oda, akik önkéntes tevékenységükkel 
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https://felvidek.ma/2020/09/muzslan-tanacskoztak-a-deli-regio-polgarmesterei/
https://ma7.sk/aktualis/nemes-szandek-gyengecske-megvalositas-a-felvideki-magyarsag-jogfosztasaval-foglalkozik-a
https://ma7.sk/aktualis/nemes-szandek-gyengecske-megvalositas-a-felvideki-magyarsag-jogfosztasaval-foglalkozik-a
https://ma7.sk/aktualis/kozvelemenykutatas-egyetlen-tizedszazalekra-pellegrini-matovictol-az-mkp-boven-parlamenten
https://ma7.sk/aktualis/kozvelemenykutatas-egyetlen-tizedszazalekra-pellegrini-matovictol-az-mkp-boven-parlamenten
https://felvidek.ma/2020/09/klemen-terezia-kapta-a-peldakep-dijat/


 

 

 

Napi Nemzetpolitikai Sajtószemle – 2020. szeptember 21. 

. 

. 
11 

kiemelkedőt alkotnak, példát mutatnak a környezetüknek és az egész magyarságnak. 

Eredetileg május végén szerette volna átadni a Femine Fortis elnöksége a díjat, de a 

járványhelyzet miatt szeptemberre halasztódott az ünnepség, amely rendhagyó volt, hiszen 

szűk körben adták át a kitüntetést. 

 

Nem szakadt meg a hagyomány 
2020. szeptember 20. – Magyar Szó  

Az előző évektől eltérően rendhagyó módon ünnepeltek az idén a hajdújárási lakosok. A 

koronavírus-járványhelyzet miatt az idén a nagy hagyománnyal rendelkező háromnapos 

szüreti programot vasárnap két órába sűrítették ugyan a szervezők, de igyekeztek minél 

gazdagabb műsorral szórakoztatni az oda látogató vendégeket. Az ünnepi műsor 

gyümölcsszentelő szentmisével vette kezdetét, emellett kiállítás, néptánc, népzene várta az 

érdeklődőket. 

 

Herczeg Ferencre emlékeztek Versecen 
2020. szeptember 20. – Pannon RTV 

Évről évre, immár 23. alkalommal idézik fel a neves író, Herczeg Ferenc emlékét, 

munkásságát szülőhelyén a verseci magyarok. A Szent Kereszt hegyi kápolnánál kezdődtek a 

Herczeg Ferenc Emléknapok szombaton Versecen. A rendezvény első napja az esti órákban 

ért véget a dél-bánáti településen, a Petőfi Sándor Kultúregyesület székházában. A Petőfi 

Sándor Kultúregyesületbe tömörülő verseci magyarság 23. alkalommal emlékezik 

nagyszabású rendezvénnyel a város szülöttére, Herczeg Ferenc íróra. A járvány okozta 

körülmények miatt az ünnepség első napja a legkisebbek részvételével szabad téren 

kezdődött. A Herczeg Ferenc idejéből való gyermekjátékokban korcsoportokba osztva 

játékvezetők közreműködésével győzték le az akadályokat a Szent Kereszt hegyi kápolna 

körüli téren. 

 

Idén is várja a diákokat a Cofman Tehetségfejlesztő Iskola 
2020. szeptember 19. – Vajdaság MA 

Az Észak-bácskai Magyar Pedagógusok Egyesülete szervezésében az idei tanévben a 25. 

évfolyam tanulói számára nyitotta meg kapuit a Cofman Judit Matematikai Tehetségfejlesztő 

Iskola, mely ingyenes hétvégi foglalkozásokat nyújt matematikából, fizikából, sakk-játékból 

általános és középiskolás diákok számára. A helyszín ezúttal is a szabadkai Ivan Sarić 

Műszaki Iskola. 
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https://www.magyarszo.rs/hu/4408/vajdasag/226600/Nem-szakadt-meg-a-hagyom%C3%A1ny.htm
https://pannonrtv.com/rovatok/kultura/herczeg-ferencre-emlekeztek-versecen
https://www.vajma.info/cikk/vajdasag/25631/Iden-is-varja-a-diakokat-a-Cofman-Tehetsegfejleszto-Iskola.html
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Megtartotta a KMNE a 2020. évi tisztújító közgyűlését 
2020. szeptember 19. – karpat.in.ua, Kárpátalja, karpatalja.ma 

A Kárpátaljai Magyar Nagycsaládosok Egyesületének (KMNE) tisztújító éves közgyűlésére 

szeptember 19-én került sor Beregszászban a Kálvin téren. A rendezvényt Török Dénes, a 

KMNE leköszönő elnöke nyitotta meg. A nemzeti imádságunk eléneklését követően Taracközi 

Ferenc református vezető lelkész és Marosi István görögkatolikus parochus kértek áldást a 

közgyűlésre és az egybegyűltek életére. A közgyűlés levezető elnökének Dancs Györgyöt 

választották, a titkári feladatokra pedig Taracközi Ferencet jelölték ki. Ezenkívül a napirendi 

pontoknak megfelelően, a mandátum és szavazatszámláló bizottság összetétel is jóváhagyásra 

került. 

 

BercsényiFeszt helyett koszorúzás az ungvári várban 
2020. szeptember 20. – karpat.in.ua, Kárpátalja 

A Pro Cultura Subcarpathica (PCS) civil szervezet három egymást követő évben az ungvári 

vár udvarában idézte meg Bercsényi Miklós főispán korát. Brenzovics László, a Kárpátaljai 

Magyar Kulturális Szövetség (KMKSZ) elnöke, Orosz Ildikó, a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai 

Magyar Főiskola, a Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetség és a PCS elnöke, megyei 

képviselő, Buhajla József, Magyarország ungvári főkonzulja, Hajgató Tamás beregszászi 

konzul, Csernicskó István, a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola megbízott 

rektora, Bátori József, a megyei tanács képviselője, Balogh Lívia, a KMKSZ Ungvári 

Középszintű Szervezetének elnöke, a járási KMKSZ-frakció vezetője, Kulin Judit, a KMKSZ 

Ungvári Alapszervezetének elnöke helyezett el koszorút Bercsényi Miklós és Csáky Krisztina 

mellszobra előtt. 

 

Magyar állami kitüntetéssel ismerték el Kovács Géza munkáját 
2020. szeptember 18. – Kárpátalja 

Áder János, Magyarország köztársasági elnöke Magyar Arany Érdemkereszttel tüntette ki 

Kovács Gézát, a TV21 Ungvár kereskedelmi televízió főszerkesztőjét, az MTVA kárpátaljai 

tudósítóját. Kovács Géza a kárpátaljai magyarság érdekképviselete, illetve identitásának 

megőrzése iránt elkötelezett, magas színvonalú újságírói tevékenysége elismeréseként vehette 

át a kitüntetést Buhajla József ungvári magyar főkonzultól. A szeptember 17-én, 

Magyarország Ungvári Főkonzulátusának kertjében szervezett ünnepségen a kitüntetett 

családján és a konzulátus munkatársain túl a kárpátaljai magyarság egyházi és társadalmi 

vezetői, valamint a kárpátaljai magyar újságírószakma számos képviselője is jelen volt. 

 

 

 

 
 

  
K

á
rp

á
ta

lj
a

 

https://karpataljalap.net/2020/09/19/megtartotta-kmne-2020-evi-tisztujito-kozgyuleset
https://karpataljalap.net/2020/09/20/bercsenyifeszt-helyett-koszoruzas-az-ungvari-varban
https://karpataljalap.net/2020/09/18/magyar-allami-kituntetessel-ismertek-el-kovacs-geza-munkajat
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Elektronikus sajtó 

 

Határok nélkül 

2020. szeptember 18. – Kossuth Rádió 

 

Közeledik szeptember 27-e, a romániai helyhatósági választások időpontja.  A helyieket érintő 

témák mellett az autonómia, a magyar kormány álláspontja, a bukaresti támogatottság is 

napirendre került a székelyudvarhelyi vállalkozói szervezetek által tető alá hozott vitaesten, 

amely a székely anyaváros polgármesterjelöltjei között zajlott csütörtök délután.  

 

Magyarkanizsán megkezdődtek a Vajdasági Birkózóakadémia építési munkálatai. A kisváros 

a délvidéki magyar birkózósport egyik fellegvára, ezért nem véletlen, hogy ott létesül ez az 

oktatási és sportközpont. A munkálatokat megtekintette Pásztor István, a Vajdasági Magyar 

Szövetség elnöke. Őt és Bálint Zoltánt, az akadémiát működtető alapítvány ügyvezetőjét 

kérdeztük. 

 

Magyar nyelvű tankönyvekkel és munkafüzetekkel segíti a szakiskolai képzést a Hargita 

Megyei Önkormányzat. A hiánypótló kezdeményezés azért indokolt, mert Romániában nem 

áll a szakiskolák rendelkezésére magyar nyelvű tankönyv és segédanyag. Tudósítónk 

Csíkdánfalváról küldött beszámolót, ahol munkafüzeteket adtak át az iskolának.  

 

A muzslyai Emmausz Fiúkollégium bentlakói részére tegnap átadták az az Egy vérből 

vagyunk Alapítvány jótékony futása alkalmával gyűjtöttek adományokat.  

 

A kárpátaljai magyarság iránti elkötelezett, magas színvonalú újságírói tevékenysége 

elismeréseként Áder János Magyarország Köztársasági Elnöke a Magyar Arany Érdemkereszt 

kitüntetést adományozta Kovács Gézának, az ungvári Tv21 főszerkesztőjének, az MTVA 

kárpátaljai tudósítójának. Eredetileg Budapesten vette volna át március 15-i nemzeti 

ünnepünk alkalmával a magas magyar állami kitüntetést, a koronavírus miatt bevezetett 

korlátozó intézkedések miatt azonban erre csak most kerülhetett sor. 

 

Műsorunk végén két rendezvényt ajánlunk figyelmükbe, melyek megrendezése sokáig 

bizonytalannak látszott. 

https://mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth/?date=2020-09-18_18-02-00&enddate=2020-09-18_18-40-00&ch=mr1
https://mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth/?date=2020-09-18_18-02-00&enddate=2020-09-18_18-40-00&ch=mr1
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Végül hosszas egyeztetések, tervezgetések után, a fő szervező Várbástya Egyesület közzétette 

a pontosan egy hét múlva kezdődő két napos Temesvári Magyar Napok programját. Az 

egyesület alelnökét, Kása Zsoltot kérdeztük. 

 

Nem marad el a pozsonyi magyar kulturális hét, a Több mint szomszéd, csak annyi a 

különbség, hogy a járvány miatt idén június helyett szeptemberben jelentkezik szerényebb 

kínálattal. A jövő héten kezdődő programsorozatról, a szervező Magyar Kulturális Intézet 

igazgatója Venyercsan Pál tájékoztatott egy rendhagyó helyszínen, a pozsonyi Duna parton, a 

legendás Propellernél, ahol bemutatták az intézet új logóját is   

 

Határok nélkül 

2020. szeptember 19. – Kossuth Rádió 

 

Az előzetes tervek szerint a Noszty fiú esetével a kassai Thália Színházban elkezdődött új 

évad, amelynek találóan „ó-világ – új-világ” lett a hívószava, ugyanis a nézőknek is új 

kellékekben kell a darabokat végignézniük:  ahogyan már megszoktuk, kötelező a szájmaszk, 

vagy a sakktábla-szerű ülésrend. A Thália Színház közönsége a tervek szerint az új évadban 

összességében öt új darabot tekinthet majd meg: lesz musical, kortárs és klasszikus darab. 

Most viszik színre azokat az előadásokat is, amiket a koronavírus megjelenése miatt a 

jubileumi évadban már nem mutathattak be.  Az újratervezett évadban a kassai társulat az 

elmaradt Parasztopera bemutatóját októberre tűzte ki.  

   

Akiket a csillagok vezettek – ez lehetne a mottója következő beszélgetésünknek egy 

Kanadában élő magyar házaspárral. Eszterhai Katalinnak most jelent meg ötödik kötete 

Csillag lettél címmel, amely édesanyjának írt, el nem küldött leveleit tartalmazza. Férje Lajtai 

György operatőr, akit az utóbbi években hatszor jelöltek a televíziós világ legrangosabb díjára, 

az Emmy-díjra, míg végül idén az a sorozat kapta meg a szárnyas szobrot, amelyet ő filmez. 

Budapesti otthonukban először kapcsolatuk kezdetéről érdeklődtem. 

  

Emmy-díj után folytassuk műsorunkat további elismerésekkel! 

Szabadkát egyre többször titulálja ékszerdoboznak a turisztikával foglalkozó nyugati sajtó is. 

A város szecessziós épületei mézeskalács házikókként jelennek meg a fotókon, de nem lenne 

teljes az összkép a stílusos kiegészítők: kandeláberek, padok nélkül. Pálfi Gyula mérnök-

vállalkozó nemcsak felkutatta ezek eredetijét, de neki köszönhető felújításuk és újragyártásuk 

is. Városvédő tevékenységéért idén ő érdemelte ki Szabadka városának díszpolgári címét.  

  

https://mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth/?date=2020-09-19_18-30-00&enddate=2020-09-19_19-10-00&ch=mr1
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Ha Kölcseyre, ha Adyra emlékeznek Szatmárban, Muzsnay Árpád neve biztosan elhangzik 

főszervezőként – rendszeres hallgatóink ezt már megszokhatták. Nem véletlen tehát, hogy 

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye Napján Muzsnay Árpád szatmárnémeti újságíró vehette át a 

Kölcsey-díjat a több évtizedes határon átnyúló kulturális kapcsolatok fenntartásáért, 

ápolásáért. A kitüntetettel Zsoldos Barnabás beszélgetett.  

   

A 15 évvel ezelőtt alapított Tornyai Tájház idei programjait is alaposan keresztülhúzta a 

koronavírus-járvány miatt hozott óvintézkedések. Ám az, hogy egzotikus kirándulások helyett 

a helyi értékek felfedezésére irányult a figyelem, mindenképpen jót tett a hely turizmusnak, 

hiszen szaporította a látogatók számát – vélik a tájház alapítói, Tóth Piroska és Suttyák 

András. 

 

Kárpát-medence magazinműsor 

2020. szeptember  20. – Kossuth Rádió 

 

Tanévnyitó Erdélyben   

A tanévnyitó, ahogy a tanévzáró és a ballagási ünnepség fontos átmeneti ünnepség mind a 

pedagógus, mind a diákság életében, amelyek segítenek feldolgozni az idők múlását, 

felkészülni az előttünk álló kihívásokra. A 2020-as esztendő azonban mást hozott. Olyasmit, 

amire nem tudtunk felkészülni, a diákokat felkészíteni, de hagyományos rítusainkhoz sem 

tudtunk fordulni. A világjárvány és a megelőzésére irányuló intézkedések megfosztottak 

bennünket, főként végzőseinket a megnyugtató lezárástól. Most pedig bizonytalanság 

közepette kezdődik egy újabb nekifutás, amely távolságtartást, netán leszakadást, de 

mindenképpen nehézségeket ígér. 

 

Világos Adriana gerelyhajító portré   

Kishegyes Délvidéken, az észak-bácskai körzet középső részén helyezkedik el, a lakosság közel 

90 százaléka magyar. Világos Adriana otthonába tartunk, aki csaknem három méterrel 

megdöntötte a gerelyhajítás ifjúsági világrekordját így már négy korosztályban érte el minden 

idők legjobb eredményét, miközben korábban kézilabdázott is, tagja volt déli szomszédunk 

korosztályos válogatottjának. 

 

32-es határvadász zászlóalj emlékműavatás Szeghalomon 

Több mint egy évtizede tisztelegnek teljesítményükkel a nemzeti hősök emlékét szívükön 

viselő túrázók, a 32-es határvadász zászlóalj 1944. augusztus-szeptemberi hősies helytállása 

előtt. Az évről évre bővülő létszámú emléktúra a Keleti-Kárpátokba vezet, ahol a Kondra-

https://mediaklikk.hu/video/karpat-medence-2020-09-20-i-adas-2/
https://mediaklikk.hu/video/karpat-medence-2020-09-20-i-adas-2/
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keresztnél emlékeznek Sebő hadnagyra és bajtársaira. Ezeken az alkalmakon a résztvevők 

több útvonalat is bejárhatnak és megismerhetik a II. világháború honvédő harcainak 

különböző helyszíneit is. Idén a koronavírus-járvány miatt a szervezők egy különleges, 

anyaországi túrával tisztelegtek a hősök előtt. 

 

Nagybányai Főtér Fesztivál 

Nagybányát aranybányászati és kulturális múltja tette ismertté és elismertté, mondhatni 

világszerte. Szatmár vármegye részeként a történelem viharai kevésbé tizedelték meg a 

települést, mint a trianon utáni, elrománosítási folyamat. Mára a város lakosságának már 

csak tíz százaléka magyar, de a rendszerváltozás után elindult egy lendület, ami egyre 

erősebben igyekszik újra felébreszteni az emberekben az identitástudatot, és egyre többen 

akarnak aktív tagjai lenni a magyar közösségnek. A Főtér Fesztivál volt az első olyan nagy 

rendezvénye az itteni magyarságnak, amikor felvonultak a városközpontban, napokig szólt a 

magyar zene és magyar szó az utcákon. 


