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Nyomtatott és online sajtó 
 

 

Orbán Viktor Budapesten fogadta Kelemen Hunor RMDSZ-elnököt  
2020. szeptember 21. – maszol.ro 

Orbán Viktor magyar miniszterelnökkel találkozott hétfő reggel Kelemen Hunor parlamenti 

képviselő, az RMDSZ elnöke – adta hírül a magyar érdekvédelmi szövetség a Facebook-

oldalán. A szűkszavű tájékoztatás szerint a megbeszélésen áttekintették a vasárnapi romániai 

helyhatósági választások kampányát és a választási esélyeket. A magyar kormányfő sok sikert 

kívánt az RMDSZ jelöltjeinek – tették hozzá. 

 

Törvényszék: mégsem szabadulhat a terrorizmusért elítélt Szőcs Zoltán 
2020. szeptember 21. – MTI, Krónika, transindex.ro, maszol.ro, szekelyhon.ro 

A Brassó megyei törvényszék hétfői ítéletében megváltoztatta az elsőfokú bírósági 

határozatot, így mégsem szabadulhat a terrorizmus miatt elítélt kézdivásárhelyi Szőcs Zoltán. 

A jogerős törvényszéki határozat kivonatát a romániai bíróságok portálja közölte. Az ítélet 

szerint Szőcs Zoltán legközelebb ez év november 25-én kérvényezheti feltételes szabadon 

bocsátását. A Brassói Bíróság július végén határozott Szőcs Zoltán feltételes szabadlábra 

helyezéséről. A határozat ellen azonban fellebbezett az ügyészség, ezért került sor a 

másodfokú eljárásra. Korábban a törvényszék a Szőcs Zoltánnal együtt elítélt Beke István 

szabadon bocsátását is elutasította. Beke Istvánt és Szőcs Zoltánt 2018. július 4-én ítélte 5-5 

év letöltendő börtönbüntetésre a bukaresti legfelsőbb bíróság, terrorista cselekmények, illetve 

ezekre való felbujtás miatt. 

 

Trianon 100 - Kosztolányi-kiállítás nyílt a PIM-ben 
2020. szeptember 21. – MTI, Origo, Magyar Hírlap, Gondola 

Rendhagyó módon egyetlen irodalmi mű világán keresztül mutatja be a száz évvel ezelőtti 

időszakot a Petőfi Irodalmi Múzeum (PIM) Édes Anna / Kosztolányi - Trianon 100 című, 

keddtől látogatható időszaki kiállítása. "Trianon tanulsága, hogy a nemzet még az országnál is 

fontosabb" - hangsúlyozta a kiállítás hétfő esti megnyitóján a Miniszterelnökséget vezető 

miniszter. Gulyás Gergely emlékeztetett arra, hogy Kosztolányi nemzedékének és azóta 

minden nemzedéknek birkóznia kell Trianon kérdésével. "Ez a kiállítás alkalom arra, hogy 

szembenézzünk a múlttal, leltározzuk a jelent és a jövőbe tekintsünk" - fogalmazott. 
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https://www.maszol.ro/index.php/kulfold/132290-orban-viktor-budapesten-fogadta-kelemen-hunor-rmdsz-elnokot
https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/torvenyszek-megsem-szabadulhat-a-terrorizmusert-elitelt-szocs-zoltan
https://www.origo.hu/itthon/20200921-edes-anna-pim.html
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Kétnyelvű születési bizonyítványt kaphatnak az erdélyi magyar gyermekek, ha 

megszavazza a képviselőház 
2020. szeptember 21. – Krónika, transindex.ro, maszol.ro 

Magyarul is kiállíthatják a születési, házassági, illetve a halotti anyakönyvi kivonatot, 

amennyiben a képviselőház is elfogadja az RMDSZ erre vonatkozó javaslatát – jelentette be 

hétfőn Cseke Attila, az RMDSZ szenátusi frakcióvezetője. A szövetség hírlevele szerint a 

bukaresti felsőház plénuma arról a kormánytervezetről tárgyalt hétfőn, amely az állam, illetve 

az anyakönyvi hivatalok által kibocsátott dokumentumok rendszerét módosítja. Az új 

rendelkezések modernebb, egyszerűbb procedúrát írnak elő és digitális nyilvántartást 

vezetnek be. A szenátus elfogadta azt az RMDSZ által javasolt módosítást, amelynek 

értelmében – kérésre – kétnyelvű okmányokat állíthatnak ki az anyakönyvi hivatalok. 

„Hasonló rendelkezés van érvényben Felvidéken és Szerbiában is, semmi olyat nem kértünk, 

amire nem lenne példa máshol is Európában. Ez az erdélyi magyar közösség jogos törekvése, 

az anyanyelv-használati jogok kibővítése” – nyomatékosított az RMDSZ-es szenátor. 

 

Felmérés: elégedettek a bihari és váradi magyarok, nőtt a minden szinten 

anyanyelven tanulók aránya 
2020. szeptember 21. – Krónika 

A Bihar megyei és nagyváradi magyarok szerint jó irányba tart a megyeszékhely, a város 

fejlődésével leginkább a fiatalok elégedettek. A Bálványos Intézet kutatásából az is kiderül, 

hogy Bihar megyében jelentősen elkülönül a magyarság a többségi román közösségtől. A 

közoktatás tekintetében megnőtt azok aránya, akik minden szinten magyarul végezték 

tanulmányaikat. 

 

Nem tetszik az EMSZ vezetőségének, hogy Budapestről az RMDSZ-t támogatják 

a helyhatósági választásokon 
2020. szeptember 21. – transindex.ro, Erdély Ma 

Mezei János, a Magyar Polgári Párt elnöke, és Csomortányi István, az Erdélyi Magyar 

Néppárt elnöke Csíkcsomortánban tartott közös fórumbeszélgetést a szeptemberi 27-ei 

önkormányzati választások kapcsán. Mezei János kifejtette, az egyik legalapvetőbb jogot, a 

szabadságot kérdőjelezi meg, aki arra biztat, hogy számoljuk fel a választás szabadságát. „Az 

erdélyi magyarság már megtapasztalta a saját közösségén belül, hogy mit jelent az 

egypártrendszer. Hatalmi gőgöt, arroganciát és kiszolgáltatottságot hoz” – jelentette ki Mezei. 

A Hargita megyei tanács elnökjelöltje úgy vélekedett, a választás szabadságának 

megteremtésével nyert a közösség, és működőképes a politikai versenyen alapuló rendszer. 

„Képzeljék el, milyen választás lehet az – és saját magunkkal példázódom – hogyha csak az 

Erdélyi Magyar Szövetség jelöltjeire lehetne szavazni” – mutatott rá Mezei. Hozzátette: 

valami ehhez hasonló „visszás javaslatok” hangzottak el az RMDSZ javára a napokban. 
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https://kronikaonline.ro/belfold/ketnyelvu-szuletesi-bizonyitvanyt-kaphatnak-az-erdelyi-magyar-gyermekek-ha-megszavazza-a-kepviselohaz
https://kronikaonline.ro/belfold/ketnyelvu-szuletesi-bizonyitvanyt-kaphatnak-az-erdelyi-magyar-gyermekek-ha-megszavazza-a-kepviselohaz
https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/felmeres-elegedettek-a-bihari-es-varadi-magyarok-nott-a-minden-szinten-anyanyelven-tanulok-aranya
https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/felmeres-elegedettek-a-bihari-es-varadi-magyarok-nott-a-minden-szinten-anyanyelven-tanulok-aranya
https://itthon.transindex.ro/?hir=61376
https://itthon.transindex.ro/?hir=61376
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Elvennék tőle a polgármesteri széket – Kereskényi Gábor szatmárnémeti kihívói  
2020. szeptember 21. – maszol.ro 

Nyolcan célozták meg Szatmárnémeti polgármesteri székét. A jelöltpalettán vannak folytatni 

akarók, nagy visszatérést tervezők, pártváltók, kényszerből indulók, és az újoncok és 

tapasztalt politikai rókák között a város harmincéves történelmében premierként két női 

jelölt is van.  

 

Újabb fiatal orvosok lakhatását támogatják Csíkszeredában  
2020. szeptember 21. – maszol.ro, szekelyhon.ro 

Hétfőn írták alá azt az együttműködési szerződést a Hargita Megyéért Egyesület, valamint a 

Csíkszeredai Megyei Sürgősségi Kórház képviselői, amely révén 10 hónapon át tudják fedezni 

az intézményben dolgozó fiatal orvosok lakbérét. A projekt a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.-

hez benyújtott sikeres pályázat révén valósulhat meg. 

 

Metropoliszövezetet hoznának létre a Csík-térségi települések  
2020. szeptember 21. – maszol.ro, szekelyhon.ro 

Hétfőn Csíkszeredában aláírták azt a szándéknyilatkozatot, amely a hargitai megyeszékhely 

körül létesíteni kívánt metropoliszövezet első lépése lehet. A kezdeményezők szándéka szerint 

az övezet mintegy 25 csíki települést foglalna magába. „Határozottan mondjuk, hogy 

Csíkszereda és a környékén lévő települések Hargita megye önkormányzatával együtt tudja 

megvalósítani azokat a stratégiai célokat, amelyek újrafércelik és új perspektívát adnak a 

közösségünknek” – szögezte le a szándéknyilatkozat aláírását megelőző sajtóeseményen 

Korodi Attila, képviselő, az RMDSZ csíkszeredai polgármesterjelöltje.  

 

Ambrus Attila: A vegyes pártok választása zsákutca  
2020. szeptember 21. – Ambrus Attila – maszol.ro 

Ambrus Attila szerint „Lehetnek kételyeink a vasárnapi választás előtt, még Caragiale 

pityókos polgárához hasonló dilemmáink is. Vannak azonban kétségbevonhatatlan 

bizonyosságaink is. Ezeket a bizonyosságainkat a nemzeti együttműködésben hívő 

magyarországi politikusok is megerősítették. Nyilatkozataik kiváltották a versenypártok 

rosszallását, miként a román külügy felháborodását is. Így azok minden kétséget kizáróan 

helytállók lehetnek. Nem is érdemes többet, mást mondani erről! De mi van a vegyespárttal? 

– kérdezheti az olvasó. Nos, az első pillanatra tetszetősnek tűnő politikai projektumról hamar 

kiderül, hogy délibábos, ha kitekintünk Felvidékre vagy Vajdaságra”. 
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https://www.maszol.ro/index.php/belfold/132262-elvennek-t-le-a-polgarmesteri-szeket-kereskenyi-gabor-szatmarnemeti-kihivoi
https://www.maszol.ro/index.php/tarsadalom/132285-ujabb-fiatal-orvosok-lakhatasat-tamogatjak-csikszeredaban
https://www.maszol.ro/index.php/gazdasag/132280-metropoliszovezetet-hoznanak-letre-a-csik-tersegi-telepulesek
https://www.maszol.ro/index.php/velemeny/132289-ambrus-attila-a-vegyes-partok-valasztasa-zsakutca


 

 

 

Napi Nemzetpolitikai Sajtószemle – 2020. szeptember 22. 

. 

. 
4 

V. Temesvári Magyar Napok programja 
2020. szeptember 21. – Nyugati Jelen 

A szeptember 25–27. között megrendezésre kerülő V. Temesvári Magyar Napok 

rendezvénysorozat elsősorban a helyi magyar értékek bemutatásával csábítja az érdeklődőket. 

A nyitógála sztárvendége lesz Bogányi Gergely Kossuth-díjas és Liszt Ferenc-díjas 

zongoraművész, a szabadtéri nagyszínpadon fellép a kolozsvári Operettissimo együttes, a 

Shake kvartett, a Quo Vadis együttes és a 15. születésnapját ünneplő Eszterlánc 

néptáncegyüttes. 

 

Gazdasági mutatók: a székelyföldi megyék közül Maros a legerősebb, Hargita a 

sereghajtók között 
2020. szeptember 21. – szekelyhon.ro 

A 42 megye közül Maros a 9., Kovászna a 23., Hargita pedig mindössze a 35. helyet szerezte 

meg a Románia megyéit gazdasági mutatók mentén rangsoroló elemzésben. Az eredménynek 

számos oka van, Hargita megye kedvezőtlen helyezése egyebek mellett a mezőgazdálkodással 

foglalkozók magas számával, illetve az elszigeteltséggel magyarázható. 

 

Ady-napok Kalotaszentkirály-Zentelkén 
2020. szeptember 21. – Krónika 

Kulturális programok, diákok díjazása színesítette a hétvégén Kalotaszentkirály-Zentelkén 

rendezett Ady-napokat – tájékoztatták a Krónikát a szervezők. A Kolozs megyei rendezvényen 

Demeter Stefánia Katalin, Magyarország kolozsvári konzulja és Péter Mónika-Mária tanárnő 

megnyitotta a költőóriásról szóló kiállítást, majd a résztvevők koszorút helyeztek el az Ady-

emlékműnél. Ünnepi beszédet mondott Vákár István, a Kolozs Megyei Tanács alelnöke és 

Póka András György polgármester. 

 

Újrázhat Kereskényi Szatmáron: a román jelöltek igyekeznek „otthon tartani” a 

magyar szavazókat 
2020. szeptember 21. – Krónika 

Bár a közösségi médiában egyes kampányüzenetek kapcsán szervezettnek tűnő magyarellenes 

kommentáradatok is megjelentek, úgy tűnik, ennek ellenére Szatmárnémetiben nincs 

magyarellenes hangulat. A jelek szerint újrázhat polgármesterként Kereskényi Gábor.  

 

Rehabilitációs központot létesítenének a régi kórházban 
2020. szeptember 21. – szekelyhon.ro 

Az egészségügyi ellátással kapcsolatos terveikről tájékoztattak hétfőn az RMDSZ 

gyergyószentmiklósi jelöltjei. Elhangzott, szövetségi lobbival tovább fejlesztenék a városi 

kórházat, illetve a régi kórház épületébe térségi rehabilitációs és palliatív szolgáltató 

központot hoznának létre. 
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https://www.nyugatijelen.com/jelenido/v_temesvari_magyar_napok_programja.php
https://szekelyhon.ro/aktualis/gazdasagi-mutatok-a-szekelyfoldi-megyek-kozul-maros-a-legerosebb-hargita-a-sereghajtok-kozott
https://szekelyhon.ro/aktualis/gazdasagi-mutatok-a-szekelyfoldi-megyek-kozul-maros-a-legerosebb-hargita-a-sereghajtok-kozott
https://kronikaonline.ro/szines/ady-napok-kalotaszentkiraly-zentelken
https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/ujrazhat-kereskenyi-szatmaron-a-roman-jeloltek-igyekeznek-botthon-tartanir-a-magyar-szavazokat
https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/ujrazhat-kereskenyi-szatmaron-a-roman-jeloltek-igyekeznek-botthon-tartanir-a-magyar-szavazokat
https://szekelyhon.ro/aktualis/rehabilitacios-kozpontot-letesitenenek-a-regi-korhazban
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Funar nyomdokain: megszüntetné a magyar iskolákat Kolozsváron Boc egyik 

kihívója  
2020. szeptember 21. – maszol.ro 

13 ellenfele lesz Emil Boc jelenlegi kolozsvári polgármesternek a szeptember 27. helyhatósági 

választáson. A kincses város vezetésére pályázók között van szakács, képzőművész, nyugdíjas 

és két parlamenti képviselő is. Emil Boc kihívói közül a legbizarabb és egyben 

legszórakoztatóbb figura kétség kívül a Mi Romániánk Párt (PRN) jelöltje, Mîndru Petru, 

Gheorghe Funar XXI. századi avatárja.    

 

Mezei János MPP-elnök, az EMSZ társelnöke választás tétjéről és esélyeikről, a 

megkapaszkodás fontosságáról 
2020. szeptember 22. – Krónika 

Versenyhelyzetet teremtettünk, ebből pedig a közösség kerül ki nyertesen – jelentette ki a 

szeptember 27-ei helyhatósági választások közeledtével a Krónikának adott interjúban Mezei 

János, a Magyar Polgári Párt (MPP) elnöke. Az Erdélyi Magyar Szövetség társelnöke közölte, 

legalább 500 tanácsosi mandátumot kívánnak megszerezni vasárnap, a pártszövetség szerinte 

feltörekvő tendenciát testesít meg, új lehetőséget hozhat az erdélyi települések szintjén. 

 

Hét művész kapta meg a Széchenyi-örökség okmányát 
2020. szeptember 21. – Felvidék Ma 

Az Év Széchenyi Vállalkozása Díjátadó ünnepségéhez kapcsolódóan az idén először a Gróf 

Széchenyi Család Alapítvány néhány művésznek – akiknek a magyar nyelv ügyéért való 

munkásságát és művészi teljesítményét a Széchenyi-család tagjai a Széchenyi-örökséget 

gazdagító értéknek tartják – átadta a Széchenyi-örökség okmányát. Azért ennek az 

ünnepségnek a keretében kerül erre sor, mert a vállalkozások értékelésénél kiemelt szempont 

volt az, hogy az egyes vállalkozások hogyan viszonyulnak a magyar kultúrához, s gazdasági 

kapcsolataikban miként is használják a magyar nyelvet. 

 

Kérelmezze a Köldökzsinór program ellátásait újszülött gyermekének! 
2020. szeptember 21. – Felvidék Ma, Ma7.sk 

A Szövetség a Közös Célokért (SZAKC) társulás tájékoztatja a felvidéki családokat, hogy a 

Szlovákiában élő magyar nemzetiségű (nem állampolgárságú) szülők 2018 óta folyamatosan 

kérelmezhetik a magyarországi családtámogatási ellátások közül a Köldökzsinór program 

ellátásait, az egyszeri anyasági támogatást és a fiatalok életkezdési támogatását. A 

támogatásokkal Magyarország kormánya anyagilag is elismeri azokat a magyar családokat, 

akik gyermeket vállalnak a világ bármely pontján. Az anyasági támogatás esetén a kérelem 

benyújtására a gyermek 6 hónapos koráig van lehetőség. Az anyasági támogatás összege 64 

 
Fe

lv
id

é
k

 
E

rd
é

ly
 

https://www.maszol.ro/index.php/belfold/132256-funar-nyomdokain-megszuntetne-a-magyar-iskolakat-kolozsvaron-boc-egyik-kihivoja
https://www.maszol.ro/index.php/belfold/132256-funar-nyomdokain-megszuntetne-a-magyar-iskolakat-kolozsvaron-boc-egyik-kihivoja
https://felvidek.ma/2020/09/het-muvesz-kapta-meg-a-szechenyi-orokseg-okmanyat/
https://felvidek.ma/2020/09/kerelmezze-a-koldokzsinor-program-ellatasait-ujszulott-gyermekenek/
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125 forint, pozitív elbírálás esetén ennek megfelelő összegű eurót utalnak az édesanya 

számlájára. 

 

Megrendezésre került a XXXIV. Hallgatói Parlament 
2020. szeptember 21. – Felvidék Ma, Ma7.sk 

A szlovákiai magyar diákklubokat tömörítő szervezet, a Diákhálózat (DH) megtartotta 

legfelsőbb döntéshozó szerve, a Hallgatói Parlament rendes őszi ülését szeptember 18. és 20. 

között. Három ország hét egyetemi városának tagszervezetei képviseltették magukat a 

találkozón, ahol többek között a DH 30 éves jubileumáról esett szó. A (cseh)szlovákiai 

magyar klubmozgalom több évtizedes múltja előtt tisztelegve 2021 folyamán különböző 

projektekkel készülnek a DH-t alkotó diákkörök. A új koronavírus miatt kialakult 

járványhelyzet a tagszervezetek mindennapjait és rendezvényeit is befolyásolja, így sajnálatos 

módon több hagyományos esemény a 2020-2021-es őszi szemeszterben nem kerül 

megrendezésre. 

 

Blaha Lujzára emlékeztek Rimaszombatban 
2020. szeptember 21. – Ma7.sk 

Koszorúzással és színháztörténeti előadással emlékeztek Rimaszombat leghíresebb 

szülöttére: Blaha Lujzára. A nemzet csalogánya 170 éve a véletlen folytán született a 

városban. Várandós édesanyja egy vándorszínész társulat tagja volt és épp erre a turnéztak, 

amikor beindult nála a szülés. A kicsi Lujza világrajöttét szinte az egész város megünnepelte. 

170 évvel később a Főtéren bronz mellszobor emlékeztet rá, nevét viseli egy kávéházi szalon 

és a helyi énekkar is, amelyik a mostani megemlékezésen is részt vett. Stílusosan Kodály 

Zoltán „A szép énekszó múzsájához” című kórusművét énekelték. 

 

STER-GRANUM HERITAGE – Helyi termék értékesítési infrastruktúrájának 

fejlesztése 
2020. szeptember 21. – Körkép 

Az Ister – Granum EGTC közreműködésével az Interreg V-A Szlovákia-Magyarország 

Együttműködési Program (www.skhu.eu) keretében Muzsla község sikeres pályázata 

támogatásban részesült.   Az EGTC 2012-ben kezdett el foglalkozni a régióban helyi termék 

hálózat kialakításával. Azóta több pályázat keretében valósultak meg projektek. 

Feltérképezésre kerültek a termelők, akik kiadványok keretében is bemutatásra kerültek. 

Oktatási tevékenység, és rendezvényszervezés is megvalósult a támogatásoknak 

köszönhetően. 
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https://felvidek.ma/2020/09/megrendezesre-kerult-a-xxxiv-hallgatoi-parlament/
https://ma7.sk/videok/blaha-lujzara-emlekeztek-rimaszombatban
https://korkep.sk/cikkek/regio/2020/09/21/ister-granum-heritage-helyi-termek-ertekesitesi-infrastrukturajanak-fejlesztese/
https://korkep.sk/cikkek/regio/2020/09/21/ister-granum-heritage-helyi-termek-ertekesitesi-infrastrukturajanak-fejlesztese/
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Olvasnivaló az iskolásoknak 
2020. szeptember 22. – Magyar Szó, Pannon RTV 

Mint már hírül adtuk, a Magyar Nemzeti Tanács és a Magyar Szó Lapkiadó Kft. ajándékkal 

lepi meg a vajdasági magyar általános és középiskolásokat. A diákok a Mézeskalácsot, 

valamint a Jó Pajtás Trianon 100 és a Képes Ifjúság Trianon 100 című tematikus 

különszámait kapják meg. Tegnap Perpauer Attila, a Magyar Nemzeti Tanács tagja a Zenta 

községbeli általános és középiskolák tanulóinak osztotta ki az olvasnivalót. Elsőként Keviben, 

majd Tornyoson és Bogarason, utána Felsőhegyen, majd a zentai általános és 

középiskolákban osztotta szét az ajándékokat. 

 

Vasárnap helyi közösségi választások lesznek Magyarkanizsán 
2020. szeptember 21. – Pannon RTV 

Magyarkanizsa önkormányzata értesíti a lakosságot, hogy szeptember 27-én helyi közösségi 

választásokat tartanak a községben. 

A polgárok a szavazóhelyeken reggel 7 és este 8 között járulhatnak az urnák elé. A községben 

Adorjánon 7 tanácstagot, Velebiten 5, Magyarkanizsán 15, Kispiacon 11, Martonoson 7, 

Oromon 11, Oromhegyesen 7, Tóthfaluban 7 és Horgoson 9 tanácstagot választanak meg 

vasárnap. 

 
Szoboravatás Macsolán és Tiszacsomán 
2020. szeptember 21. – karpat.in.ua, Kárpátalja 

Ifj. Hidi Endre és Korzs Bogdán szobrászművészek alkotásait avatták fel ünnepélyes keretek 

között szeptember 20-án Macsolán és Tiszacsomán. A szobrok a Pro Arte – Munkács civil 

szervezet által, a magyar Külgazdasági és Külügyminisztérium támogatásával Beregszászban 

szervezett nyári alkotótáborban készültek. Elsőként Macsolán, a település kastélykertjében 

avatták fel ifj. Hidi Endre alkotását. Az eseményen jelen volt Szilágyi Mátyás beregszászi 

magyar főkonzul, Matl Péter, a Pro Arte –Munkács civil szervezet elnöke és Matl Árpád 

alelnök, illetve Sebestyén Róbert Macsola polgármestere. 

 

Színvonalas gálaműsorral zárult a Zenevarázslat képzés Beregszászban 
2020. szeptember 21. – Kárpátalja 

19 diák szerzett oklevelet és részesült ösztöndíjban a kárpátaljai fiatal tehetséges 

zongoristákat megszólító haladó képzésben szeptember 19-én, melyet az ünnepélyes gála 

keretében vehettek át Beregszászban. A „GENIUS” Jótékonysági Alapítvány által 

meghirdetett Zenevarázslat című programban részt vevő diákokkal 30 órában Várnagy 

Andrea, Budapest Márka-díjas és Liszt Ferenc-díjas zongoraművész foglalkozott. A 

programot 2019 decemberében hirdették meg, melyre 20 fő jelentkezett. A képzést interaktív 

gyakorlati órák keretében tartották márciusig, ezt követően a karanténhelyzet miatt online 

kényszerültek megvalósítani a további foglalkozásokat. 
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https://www.magyarszo.rs/hu/4410/vajdasag_zenta/226667/Olvasnival%C3%B3-az-iskol%C3%A1soknak.htm
https://pannonrtv.com/rovatok/onkormanyzatok/vasarnap-helyi-kozossegi-valasztasok-lesznek-magyarkanizsan
https://karpataljalap.net/2020/09/21/szoboravatas-macsolan-es-tiszacsoman
https://karpataljalap.net/2020/09/21/szinvonalas-galamusorral-zarult-zenevarazslat-kepzes-beregszaszban
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A Rákóczi Szövetség Kárpátalján is segíti az iskolakezdést 
2020. szeptember 21. – karpat.in.ua 

Kárpátalján a Nagyszőlősi régióban folytatódott a Rákóczi Szövetség beiskolázási programja. 

Ennek keretében a magyar iskolák több mint 300 első osztályos tanulója részesült 10 000 Ft-

os ösztöndíjban. A cél az, hogy minél több magyar család válassza az anyanyelvű oktatást. A 

szülők a jelenlegi karanténszabályok miatt nem az iskolák épületében, hanem szabad téren 

vehették át a támogatást. A szövetség nagyszőlősi programkoordinátora szerint az anyagi 

juttatás mellett egyre több szülő számára fontos az, hogy gyermeke megőrizze magyar 

identitását. 

 

Elektronikus sajtó 

 

Határok nélkül 

2020. szeptember 21. – Kossuth Rádió 

 

Tisztújító közgyűlést tartott a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség Beregszászon. A 

küldöttek Brenzovics Lászlót választották a KMKSZ élére újabb három évre. A legnagyobb 

kihívás most a kárpátaljai magyarok előtt az október 25-i ukrajnai önkormányzati választások 

- hangsúlyozta Brenzovics László. A tét, hogy lesz-e az önkormányzatokban. Olyan bátor 

magyar érdekképviselet, amely valóban védeni tudja a magyarok jogait. Ahhoz, hogy ez 

megvalósuljon, minden magyar szavazatra szükség van, hangsúlyozta a KMKSZ régi-új 

elnöke. 

 

A kulturális autonómia, amit a délvidéki magyarság a Magyar Nemzeti Tanácson keresztül 

megvalósít, szavatolja, hogy ez a kisebbségi közösség maga intézhesse oktatási, művelődési, 

anyanyelv-használati és tájékoztatási ügyeit. Ez utóbbi, a tájékoztatás kérdése került 

veszélybe, miután az EBESZ egyik dokumentuma szerint el kellene venni a nemzeti 

tanácsoktól ezen jogköröket. A kérdés az MNT pénteki ülésén is felmerült a Magyar Szó 

napilap eddigi igazgatójának és főszerkesztőjének újbóli kinevezése kapcsán.  

 

Újabb körzetben fogható FM frekvencián a felvidéki magyar Mária Rádió Mirjam. Komárom 

és Rozsnyó után Érsekújvár környékén is hallható a kizárólag magyarul sugárzó imarádió 24 

órás adása. Nevébe azért került bele a Mirjam, hogy ezzel is megkülönböztesse magát a 

szlovák Mária Rádiótól. A műsorkészítők célja a hit és az anyanyelv megőrzése mellett a 
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http://life.karpat.in.ua/?p=30079&lang=hu
https://mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth/?date=2020-09-21_18-02-00&enddate=2020-09-21_18-40-00&ch=mr1
https://mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth/?date=2020-09-21_18-02-00&enddate=2020-09-21_18-40-00&ch=mr1
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közösségépítés. Az érsekújvári adó beindítása kapcsán tartott sajtóértekezleten először a 

rádió társadalmi elnökét, Szabó Zsoltot kérdeztük. 

 

Megnyitották a köröstárkányi református egyházközség óvodáját. Az intézmény a Kárpát-

medencei Óvodafejlesztési Program részeként épült meg, modern körülményeket biztosítva 

az apróságoknak. A tanévet 21 gyermek kezdi meg az új épületben. Az elmúlt négy évben a 

Királyhágómelléki Református Egyházkerületben 17 óvoda felépítését és három megújítását 

támogatta a magyar kormány. 

 

Újra régi pompájában tündököl a székelykeresztúri diákszálló, amely a város Sóskút nevű 

üdülőrészén fogadhatja a turistákat.  A leromlott állapotú épületet felújítását a Bethlen Gábor 

Alap több mint három millió forinttal támogatta, így sikerült rendbe tenni és konferencia-

termekkel bővíteni a létesítményt. Az ünnepélyes avató alkalmából Varga Mihály 

pénzügyminiszter levélben üzent.  

 

A Resicabányai Magyar Napok keretében magyar könyvtárat avattak a krassó-szörényi 

megyeszékhelyen, amelyet a város egykori író-lelkipásztoráról neveztek el. A nehézipar 

hajdani fellegvárában ma már kevesebb, mint kétezer magyar él, nincs magyar oktatás és a 

könyvtárakban sem találhatók magyar könyvek. A pénteki ünnepélyes könyvtáravatón 

munkatársunk is jelen volt. 

 

A székelyföldi autonómiatörekvés megértéséhez, értelmezéséhez elengedhetetlen olvasmány 

Imreh István történész: rendtartó székely faluról, falutörvényekről - és jegyzőkönyvekről írt 

megannyi tanulmánya. Erkölcsi-társadalmi hatása máig érződik egy-egy közösségben. De az, 

hogy ennek a történelmi eszmének kőbe vésett emlékművet állítsanak, ahogyan történt ez a 

háromszéki Zalán településen, talán mégiscsak egyedüli. 


