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Nyomtatott és online sajtó 
 

 

Magyarország az Ukrajnával való jószomszédi kapcsolatok helyreállításában 

érdekelt 
2020. szeptember 23. – MTI, Magyar Hírlap, Origo, Mandiner, Demokrata, Index, Hír TV, 

Kárpátalja, KárpátHír, Pannon RTV 

Magyarország az Ukrajnával való jószomszédi kapcsolatok helyreállításában érdekelt, mert a 

kialakult helyzet nem jó egyik országnak, illetve a kárpátaljai magyar kisebbségnek sem - 

jelentette ki Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter szerdán Ungváron az ukrán 

diplomácia vezetőjével, Dmitro Kulebával tartott közös sajtótájékoztatóján. Szijjártó 

bejelentette, hogy a jóindulat jeleként, látogatása alkalmával, ötven lélegeztetőgépet hozott 

Magyarországról kárpátaljai kórházaknak. Szijjártó Péter, szintén újságírói érdeklődésre 

elmondta, hogy Magyarország "örömmel feloldaná" Ukrajna NATO-val való 

kapcsolattartásának blokkolását. Szavai szerint ehhez egyetlen egy dologra van szükség, hogy 

a kárpátaljai magyarok azt jelezzék Budapestnek: megoldódtak a számukra fontos 

nyelvhasználati és oktatási kérdések. 

 

Szijjártó: a kárpátaljai magyar közösség továbbra is számíthat a kormány 

támogatására 
2020. szeptember 23. – MTI, Demokrata, Origo, 888, Gondolam karpat.in.ua,  

A kárpátaljai magyar közösség a jövőben is számíthat a magyar kormány feltétlen 

támogatására, mert egymás nélkül sem a kisebbség, sem az anyaország nem tud erős, sikeres 

és teljes lenni - jelentette ki Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter szerdán 

Beregszászon a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola tanévnyitóján, amelyen az 

iskola Rákóczi-díjjal tüntette ki a magyar diplomácia vezetőjét. Szijjártó beszédében 

hangsúlyozta, hogy mára a magyarok "motorjává" váltak annak a Kárpát-medencei, közép-

európai összefogásnak, amely az elkövetkező időszakban az európai fejlődés forrása lesz. 

Rámutatott arra, hogy az elmúlt időszakban jelentősen javult a magyar-szlovák és a magyar-

szerb viszony. 

 

Magyarok román színekben 
2020. szeptember 24. – Pataky István – Krónika 

A Krónika vezércikke szerint „az RMDSZ-nek az önkormányzatokba való lassú 

visszaszorulása emeli a szövetség minden helyi sikerének értékét. Félnivalója ugyanakkor a 

magyarlakta vidékeken is lehet. Az igazi veszélyt az RMDSZ számára nem azok az 

egyesüléssel próbálkozó kis pártok jelentik, amelyek most a Kelemen Hunorék sikeréért 

szorító magyar kormányra is ferde szemmel néznek, hirtelen megfeledkezve arról a korábban 

kapott budapesti támogatásról, amelyet évekig képtelenek voltak eredményes politizálásra 
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https://mandiner.hu/cikk/20200923_szijjarto_magyarorszag_az_ukrajnaval_valo_joszomszedsagban_erdekelt
https://mandiner.hu/cikk/20200923_szijjarto_magyarorszag_az_ukrajnaval_valo_joszomszedsagban_erdekelt
https://demokrata.hu/magyarorszag/a-karpataljai-magyarok-tovabbra-is-szamithatnak-a-kormany-tamogatasara-294132/
https://demokrata.hu/magyarorszag/a-karpataljai-magyarok-tovabbra-is-szamithatnak-a-kormany-tamogatasara-294132/


 

 

 

Napi Nemzetpolitikai Sajtószemle – 2020. szeptember 24. 
2 

váltani. Az RMDSZ-nek egy új, az utóbbi esztendőkben egyre nagyobb teret nyerő, ráadásul 

vonzónak mutatkozó, a nacionalista szembenállást háttérbe szorító taktikával kell 

megbirkóznia. Több román párt is felismerte, hogy magyar jelöltekkel a listáján, esetleg 

magyarul megfogalmazott üzenetekkel a magyarok szavazatai sem elérhetetlenek. Volt 

honnan tanulniuk, Szlovákiában már egészen hatékonyan működik a képlet. Ott a magyar 

párt szétforgácsolódása s a veszély súlyának elbagatellizálása is kellett ahhoz, hogy mára 

megszűnjön a magyar képviselet a pozsonyi törvényhozásban. A vasárnapi szavazás arra is 

választ ad, hogy Erdélyben e téren valamiféle áttörést érnek-e el az ügyeskedő román 

formációk”. 

 

Nagyobb ellenszélben hoznák a 2016-os eredményeket – Mezei János EMSZ-

társelnök a választás tétjéről, esélyeikről 
2020. szeptember 23. – 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. 

 

Ismét díjazzák a németek Iohannist: az Ottó császár elismerést is megkapja a 

román államfő 
2020. szeptember 23. – Krónika 

Hiába az ismételt magyarellenes kirohanások, Klaus Iohannis ázsiója továbbra is sértetlen 

Németországban: a Károly-díj mellett az Ottó császár díjra is méltónak találták. Várhatóan 

október 14-én, Magdeburgban veheti át az elismerést, sőt az ünnepségen a német 

külügyminiszter mond majd laudációt. 

 

100 közéleti személyiség hívja szavazni a marosvásárhelyi polgárokat - íme, a 

lista 
2020. szeptember 23. – transindex.ro, maszol.ro 

Marosvásárhelyi közéleti szereplők fordultak felhívással minden vásárhelyi polgárhoz, amit a 

Népújság mai számában tettek közzé. A 100 aláíró, köztük ismert román és magyar 

személyiségek - orvosok, lelkészek, vállalkozók, sportolók - rávilágítanak arra, hogy most 

vasárnap két évtizednyi stagnálás után nagy esély kínálkozik arra, hogy új korszak kezdődjön 

a város életében.  
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https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/nagyobb-ellenszelben-hoznak-a-2016-os-eredmenyeket-n-mezei-janos-az-emsz-tarselnoke-valasztasi-eselyeikrol-a-megkapaszkodas-fon
https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/nagyobb-ellenszelben-hoznak-a-2016-os-eredmenyeket-n-mezei-janos-az-emsz-tarselnoke-valasztasi-eselyeikrol-a-megkapaszkodas-fon
https://kronikaonline.ro/kulfold/dijazzak-a-nemetek-iohannist-az-otto-csaszar-dijat-is-megkapja-a-roman-allamfo
https://kronikaonline.ro/kulfold/dijazzak-a-nemetek-iohannist-az-otto-csaszar-dijat-is-megkapja-a-roman-allamfo
https://itthon.transindex.ro/?hir=61397
https://itthon.transindex.ro/?hir=61397
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RMDSZ: hazugság-kampánnyal próbálják távol tartani a magyar szavazókat 

Marosvásárhelyen  
2020. szeptember 23. – transindex.ro, maszol.ro, szekelyhon.ro 

Az RMDSZ Marosvásárhelyi szervezete nem kötött semmilyen együttműködési 

megállapodást a Nemzeti Liberális Párt helyi szervezetével, a Szövetség határozottan cáfolja 

azt a hazugságot, amelyet a marosvásárhelyi lakosok körében terjesztenek - áll az RMDSZ 

Maros megyei szervezetének közleményében. Péter Ferenc, az RMDSZ Maros megyei elnöke 

szerint ez az eset is azt mutatja, hogy mekkora nagy szükség van a változásra 

Marosvásárhelyen. „A kampány utolsó száz méteréhez érkezve politikai ellenfeleink minden 

eszközt bevetnek: most közösségünket próbálják megvezetni és ellenünk fordítani. Vasárnap 

egészen biztos, hogy a csalástól sem fognak visszariadni. A tegnapi napon közzétett szórólap, 

mely szerint az RMDSZ és PNL politikai megállapodást kötött Marosvásárhelyen HAMIS, 

ahogyan a rajta szereplő aláírásom is! Arra való tekintettel, hogy engedélyem nélkül 

használták fel az aláírásomat a mai nap folyamán büntetőjogi feljelentést teszek irathamisítás 

miatt. Egy nem létező dokumentumra tették rá az aláírásomat a tudtomon kívül” - 

hangsúlyozta Péter Ferenc, az RMDSZ Maros megyei szervezetének elnöke. 

 

Több magyar polgármesternek nincs kihívója Maros megyében – de miért rossz 

hír ez?  
2020. szeptember 23. – maszol.ro 

Maros megye számos településén nincs ellenfele a vasárnapi helyhatósági választásokon a 

magyar polgármesterjelöltnek. Versenyhelyzet hiányában azonban alacsony lehet a részvételi 

arány, és ez veszélyeztetheti Péter Ferenc megyei tanácselnök újrázását, és gyengítheti Maros 

megye magyar képviseletét – derül ki az Erdély Tv összeállításából.  

 

A liberális jelölt Pataki Csaba Szatmár megyei tanácselnök legfontosabb kihívója  
2020. szeptember 23. – maszol.ro 

Kelendő a Szatmár Megyei Tanács jelenleg Pataki Csaba által betöltött elnöki tisztsége: rajta 

kívük hatan célozták meg a posztot, s a jelöltpalettán éppúgy van magyargyűlölő, mint nagy 

visszatérést tervező, és van, aki még semmilyen konkrét megyefejlesztési tervvel nem állt elő.  

 

 

Októbertől újraindul az Iskola Alapítvány délutáni oktatási programja 
2020. szeptember 23. – transindex.ro, maszol.ro 

Több pedagógussal, azonos számú helyszínen és kevesebb gyermek részvételével indul újra 

október 5-től a 2020-2021-es tanévben az Iskola Alapítvány által koordinált délutáni 

foglalkozás. Jelenlegi adatok szerint 119 pedagógussal és 1524 elemista részvételével indul a 

program 10 megyében és Bukarestben, összesen 32 tanintézményben. Egy kihívás volt az idei 

tanévben a jelenlegi közegészségügyi helyzetben felmérni az igényt, a lehetőségeket, és 

elindítani a programot – nyilatkozta Nagy Zoltán Levente, az Iskola Alapítvány elnöke. 
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https://itthon.transindex.ro/?hir=61398
https://itthon.transindex.ro/?hir=61398
https://www.maszol.ro/index.php/belfold/132383-tobb-magyar-polgarmesternek-nincs-kihivoja-maros-megyeben-de-miert-rossz-hir-ez
https://www.maszol.ro/index.php/belfold/132383-tobb-magyar-polgarmesternek-nincs-kihivoja-maros-megyeben-de-miert-rossz-hir-ez
https://www.maszol.ro/index.php/belfold/132408-a-liberalis-jelolt-pataki-csaba-szatmar-megyei-tanacselnok-legfontosabb-kihivoja
https://itthon.transindex.ro/?hir=61407&oktobertol_ujraindul_az_iskola_alapitvany_delutani_oktatasi_programja
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Gyakorlatilag minden oktatási intézmény vezetőségével, pedagógusokkal és szülőkkel külön-

külön egyeztetve, a jelenleg érvényben lévő helyzetnek megfelelően, a járványügyi előírások 

betartásával igyekszünk biztonságban elindítani a délutáni oktatást ott, ahol továbbra is igény 

van rá - áll az RMDSZ közleményében.  

 

Pályázatot hirdet az RMDSZ a szórványoktatás támogatására  
2020. szeptember 23. – maszol.ro 

A Romániai Magyar Demokrata Szövetség pályázatot hirdet a szórványtelepülésekről 

származó vagy szórványiskolákban tanuló diákok ingázási és bentlakási költségeinek, 

valamint a pedagógusok ingázási költségeinek támogatására. A szövetség a támogatásokat a 

Kisebbségi Tanács 2020. évi alapjából finanszírozza, a pályázat lebonyolításával a 

Communitas Alapítványt bízta meg, áll az RMDSZ szerdai közleményében. 

 

Képzés indult a közélet iránt érdeklődő fiataloknak 
2020. szeptember 23. – Bihari Napló 

Bihar megyei Közéleti Akadémia néven előadás-sorozat és interaktív képzés indult a közélet, 

a közösségi tevékenységek iránt elkötelezett nagyváradi és Bihar megyei fiatalok számára. Az 

első képzési alkalomra szombaton, a tehetséggondozással foglalkozó Collegium Varadinum 

szakkollégium szervezésében került sor. 

 

Zatykó Gyula: Még soha nem indultunk ilyen jó esélyekkel 
2020. szeptember 23. – Bihari Napló 

Összegezte a Bihari Naplónak választási programját, majd felvázolta gondolatait a választás 

tétjéről és saját esélyeiről Zatykó Gyula, az Erdélyi Magyar Néppárt nagyváradi 

polgármesterjelöltje. 

 

Gyors és hatékony ügyintézést ígérnek 
2020. szeptember 23. – szekelyhon.ro 

Modern adminisztrációs és ügyfélfogadó centrumot szeretne létrehozni az RMDSZ csapata 

Gyergyószentmiklóson, a főtéri egykori városháza épületében. Ugyanakkor az online 

ügyintézés leegyszerűsítését is célul tűzték ki. 

 

Az uniós pénzek fontosságáról 
2020. szeptember 23. – szekelyhon.ro 

Az európai uniós pénzalapok felhasználásával lehet igazán látványosat fejleszteni, ebben 

pedig a Bukarestben és Brüsszelben is jelenlévő RMDSZ-tagok tudnak segíteni – hangzott el 

a Szövetség székelyudvarhelyi sajtótájékoztatóján. Továbbra is az Európai Unió fogja 

biztosítani a legnagyobb fejlesztéseket szolgáló anyagi forrásokat, de az teljes mértékben a 

városvezetésen múlik, hogy mennyire hasznosítják ezeket a pénzalapokat – jelentette ki 

Vincze Lóránt európai parlamenti képviselő. Rámutatott, ilyen szempontból az RMDSZ-nek 

nagy előnye, hogy hálózatban tudnak dolgozni, és tisztségviselőik Bukarestben és Brüsszelben 
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https://www.maszol.ro/index.php/tarsadalom/132396-palyazatot-hirdet-az-rmdsz-a-szorvanyoktatas-tamogatasara
https://www.erdon.ro/kozelet/helyi-kozelet/kepzes-indult-a-kozelet-irant-erdeklodo-fiataloknak-3217727/
https://www.erdon.ro/kozelet/helyi-kozelet/zatyko-gyula-meg-soha-nem-indultunk-ilyen-jo-eselyekkel-3217934/
https://szekelyhon.ro/aktualis/gyors-es-hatekony-ugyintezest-igernek
https://szekelyhon.ro/aktualis/az-unios-penzek-fontossagarol
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is jelen vannak, így információkat és egyéb segítséget tudnak nyújtani egymásnak a 

pályázatok terén. 

 

Lefestették a magyar feliratot Nagyborosnyó helységnévtábláján 
2020. szeptember 23. – szekelyhon.ro 

Lefestették a magyar feliratot Nagyborosnyó helységnévtábláján szerdára virradóan 

ismeretlen tettesek. Az esetről Kanyó Antal alpolgármester tett közzé fotót a Facebookon. Az 

alpolgármester a Székelyhonnak azt mondta, feljelentést tesz a rendőrségen. 

 

Soós Zoltán a legfőbb esélyes Marosvásárhelyen 
2020. szeptember 23. – Krónika 

Soós Zoltán a marosvásárhelyi polgármester-választás fő esélyese – ebben nincs vita a 

tizenhárom jelölt között. Az RMDSZ ugyanakkor csalástól, a szavazókat az urnáktól távol 

tartó rémhírek terjesztésétől tart a voksolás napján. A Maros Megyei Tanács elnöki posztjáért 

folytatott harcban Péter Ferenc veszélyes kihívóra lelt Dorin Florea személyében. 

 

„Nagyobb esélyt jelent az új egység” 

2020. szeptember 24. – Krónika 

Itt az ideje új fejezetet nyitni – jelentette ki a Krónikának adott interjúban Csomortányi 

István, az Erdélyi Magyar Néppárt (EMNP) vezetője. A Magyar Polgári Párttal (MPP) 

közösen tető alá hozott Erdélyi Magyar Szövetség (EMSZ) társelnöke szerint a vasárnapi 

helyhatósági választásokat követően megalakuló erdélyi önkormányzatok a magyar közösség 

helyi védőbástyái lesznek. 

 

Borítékolható magyar győzelem 
2020. szeptember 24. – Krónika 

Az RMDSZ Kovászna megye 45 közigazgatási egységéből negyvenben indít polgármester-

jelöltet és tanácsosi-listát: négy város és huszonhat község jelenlegi vezetői folytatnák 

munkájukat. Az EMSZ a megye 19 településén indít polgármesterjelöltet, de független 

indulókat is támogat.   

 

Együttműködés kell a magyar pártok között 
2020. szeptember 24. – Krónika 

A tusványosi tábornak eddig a választási években is kiemelt szerepe volt, ahol az erdélyi 

magyar és a magyarországi politika szereplői kibeszélhették közös dolgaikat. A 

szabadegyetem idén elmaradt, így a görcsös magyar–magyar szembenállást sem tudta oldani. 

A helyhatósági választásokról Németh Zsolttal, a Magyar Országgyűlés Külügyi 

Bizottságának elnökével beszélgettek. 
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https://szekelyhon.ro/aktualis/lefestettek-a-magyar-feliratot-nagyborosnyo-helysegnevtablajan
https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/soos-zoltan-a-legfobb-eselyes-nmarosvasarhely-a-valasztasok-legizgalmasabb-erdelyi-helyszine-csalastol-is-tartanak
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Gyimesi Györgyöt korrupcióval vádolja a nagykaposi városi hivatal főellenőre 
2020. szeptember 23. – Ma7.sk, Körkép 

Az aktuality.sk hírportál egy cikkében Gyimesi György (OĽaNO) parlamenti képviselővel 

foglalkozik, aki tíz évig a nagykaposi városi hivatal vezetője volt. Az állítólagos kétes ügyeire a 

város ellenőre hívta fel a figyelmet, de Gyimesi ezt személyes bosszúnak véli. A hírportál 

szerint bár az OĽaNO azt ígérte, nagyobb ellenőrzést és szigorításokat vezet be a közéletben, 

de Michal Hriš városi ellenőr szerint a kormánypárt képviselőjénél, Gyimesi Györgynél, 

mikor még a nagykaposi városi hivatal vezetője volt, pont az ellenkezője történt. 

 

Új csapattal lett a Híd dunaszerdahelyi járási elnöke Balódi László 
2020. szeptember 23. – bumm.sk 

Júniusban elnököt, most azonban teljes vezetőséget cserélt a Híd dunaszerdahelyi járási 

szervezete. Balódi László a Híd alapfilozófiájának megtartása mellett a közös magyar 

érdekképviseletben látja a jövőt. Miután Érsek Árpád áprilisban lemondott a Híd 

dunaszerdahelyi járási elnökségéről, júniusban Balódi Lászlót választották a helyére, de ő 

már akkor ígéretet tett a párt új országos vezetésének, hogy nekiáll alulról szervezni a pártot. 

Ennek szellemében egy olyan új csapatot épített ki, amely regionálisan és szakmailag is 

sokszínű, de tapasztalat, életkor vagy éppen nemek szempontjából sem homogén. 

 

Megvalósult a Pénzes István Anyanyelvi Vetélkedő döntője 
2020. szeptember 23. – Felvidék Ma 

Az előírások betartásával valósulhatott meg szeptember 23-án a Katedra Pénzes István 

Anyanyelvi Vetélkedő döntője. Ez az országos forduló rendkívülinek tekinthető, hiszen még a 

2019/2020-as tanév versenyévfolyamához tartozik. A hetedik alkalommal megszervezett 

vetélkedőre kilenc háromtagú csapat érkezett (Farkasdról, Érsekújvárból, Zselízről, 

Zsigárdról, Felsőszeliből, Zsigárdról, Vásárútról, Gútáról, Nagyfödémesről). A regisztráció és 

a rövid megnyitó a dunaszerdahelyi Magyar Tannyelvű Építészeti Szakmunkásképző Iskola 

udvarán zajlott, majd ezt követően a versenyzők elfoglalták helyüket a tornateremben. 

 

A rászoruló kisebbségi művészeknek a Kisebbségi Kulturális Alap ír ki 

ösztöndíjpályázatot 
2020. szeptember 23. – Új Szó 

A kisebbségi független művészek és a művészeti iparág kapja azt a félmillió eurónyi, a 

világjárvány miatt megítélt rendkívüli támogatást, amelyet a Kisebbségi Kulturális Alap 

(KKA) oszthat szét. A KKA két héten belül nyilvánosságra hozza a forrásra kiírt pályázati 

felhívást. „Ösztöndíjpályázatokat fogunk kiírni az összes kisebbség számára” – mondta el 

lapunknak, Molnár Norbert, az alap igazgatója. „A C programban írjuk ki a felhívást” – tette 

hozzá. Ez azt jelenti, az ösztöndíjakra azok a professzionális kultúrában tevékeny személyek, 

vagyis a színház, a táncművészet, a film, a képzőművészet és a zene területén dolgozó 

Fe
lv

id
é

k
 

 

https://ma7.sk/aktualis/gyimesi-gyorgyot-korrupcioval-vadolja-a-nagykaposi-varoshivatal-foellenore
https://www.bumm.sk/regio/2020/09/23/uj-csapattal-lett-a-hid-dunaszerdahelyi-jarasi-elnoke-balodi-laszlo
https://felvidek.ma/2020/09/megvalosult-a-penzes-istvan-anyanyelvi-vetelkedo-dontoje/
https://ujszo.com/kozelet/a-raszorulo-kisebbsegi-muveszeknek-a-kisebbsegi-kulturalis-alap-ir-ki-osztondijpalyazatot
https://ujszo.com/kozelet/a-raszorulo-kisebbsegi-muveszeknek-a-kisebbsegi-kulturalis-alap-ir-ki-osztondijpalyazatot
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művészek, szakemberek pályázhatnak, akik a koronavírus-járvány miatt jelentős bevételtől 

estek el. 

  
Az MNT vezetőivel tárgyalt a szabadkai városi képviselő-testület elnöke 
2020. szeptember 23. – Vajdaság MA 

Hivatalos nyelvhasználati, oktatási, művelődési és tájékoztatási kérdésekről tárgyalt ma 

délben a szabadkai városházán mgr. Hajnal Jenő elnökkel és a Magyar Nemzeti Tanács 

küldöttségével dr. Pásztor Bálint. A hírt maga a szabadkai városi képviselő-testület elnöke 

tette közzé közösségi oldalán. Mint írja, kulturális és nyelvi örökségünk szabadkaiságunk 

alapértékei. A megbeszélésen megállapították, hogy a korábbiakhoz képest Szabadka város 

területén a nyelvhasználati jogok most jelentős mértékben megvalósulnak. 

 

A jövő héttől minden hiányzó magyar tankönyv megvásárolható 
2020. szeptember 23. – Pannon RTV 

Megjelentek, a jövő héttől pedig már kaphatók is a harmadikos és hetedikes magyar 

tankönyvek - jelentette be Petkovics Márta a Közügyek című műsor felvételén. Az MNT tagja 

elmondta, a harmadikos magyar nyelv és irodalom, valamint a zenekultúra tankönyvek már a 

július elején megjelentek a katalógusban, tehát jóváhagyta őket a tartományi oktatási 

titkárság. Ennek ellenére a tankönyvkiadó intézetnek nem sikerült két hónap alatt 

kinyomtatni ezeket a könyveket. 

 

Magyarkanizsa község választ 
2020. szeptember 24. – Magyar Szó  

A Magyarkanizsa községhez tartozó tizenhárom település kilenc helyi közösségében írtak ki 

választást szeptember 27-ére, vasárnapra, amikor arról dönthetnek majd a polgárok, hogy 

kiket szeretnének viszontlátni egy-egy helyi közösség tanácsában. Annak ellenére, hogy a 

polgárok a helyi közösségi választásra nem kapnak értesítést, fontos, hogy minél nagyobb 

számban az urnák elé járuljanak. Ezt ugyanazon a szavazóhelyen tehetik meg, ahol a legutóbb 

(júniusban) is leadták a voksaikat, szeptember 27-én 7 és 20 óra között, fényképes, 

személyazonosító számot tartalmazó érvényes okmányaik valamelyikével. 

 
Szijjártó az ukrajnai önkormányzati választásokon való részvételre kérte a 

kárpátaljai magyarokat 
2020. szeptember 23. – MTI, Magyar Nemzet, Origo, Webrádió, Krónika, Vajdaság Ma, 

KárpátHír 

Az október 25-i ukrajnai önkormányzati választásokon való részvételre kérte a kárpátaljai 

magyarokat Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter szerdán Beregszászon, azon a 
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https://www.vajma.info/cikk/vajdasag/25642/Az-MNT-vezetoivel-targyalt-a-szabadkai-varosi-kepviselo-testulet-elnoke.html
https://pannonrtv.com/rovatok/tarsadalom/jovo-hettol-minden-hianyzo-magyar-tankonyv-megvasarolhato
https://www.magyarszo.rs/hu/4412/vajdasag_magyarkanizsa/226768/Magyarkanizsa-k%C3%B6zs%C3%A9g-v%C3%A1laszt.htm
https://magyarnemzet.hu/kulfold/szijjarto-peter-valasztasi-reszvetelre-keri-a-karpataljai-magyarokat-8708748/
https://magyarnemzet.hu/kulfold/szijjarto-peter-valasztasi-reszvetelre-keri-a-karpataljai-magyarokat-8708748/
https://magyarnemzet.hu/kulfold/szijjarto-peter-valasztasi-reszvetelre-keri-a-karpataljai-magyarokat-8708748/
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sajtótájékoztatón, amelyet Brenzovics Lászlóval, a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség 

(KMKSZ) elnökével megbeszélésüket követően közösen tartottak. Mint fogalmazott, az ukrán 

belügyekbe való beavatkozási szándék nélkül kéri a Kárpátalján élő magyarokat erre, mert ha 

ezt nem teszik, akkor elveszítik a lehetőségét annak, hogy befolyásuk legyen jövőjükre, 

közösségükre és lakóhelyük jövőjére. Arra is kérte a kárpátajai magyarokat, hogy megyei 

szinten az egyetlen magyar listára, a KMKSZ listájára szavazzanak, és "teremtsék meg a 

lehetőségét annak, hogy a mostani ciklushoz hasonlóan erős képviselete legyen a kárpátaljai 

magyarságnak a megyei tanácsban".  

 

Szijjártó: A kárpátaljai magyarság és az anyaország egymás nélkül nem lehet 

erős 
2020. szeptember 23. – karpat.in.ua, Kárpátalja, karpatalja.ma 

A koronavírus-járvány miatt némileg rendhagyó, a hagyományokhoz összességében mégis 

ragaszkodó diákavató ünnepséggel vette kezdetét hivatalosan is a 2020/2021-es tanév a II. 

Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskolán szerdán. Szijjártó Péter miniszteri hivatalba 

lépése óta következetesen kiáll a külhoni magyar közösségek, így a kárpátaljai magyarság 

jogaiért, szülőföldi boldogulásának elősegítése mellett. A tárcavezető a diplomácia 

lehetőségeinek maximális kihasználásával küzd a kárpátaljai magyar közösség szerzett 

jogainak visszaállításáért az anyanyelvű oktatás és anyanyelvhasználat terén – hangzott el 

egyebek mellett a tárcavezető laudációjában. Orosz Ildikó, a Rákóczi-főiskola és a KMPSZ 

elnöke ünnepi beszédében megerősítette, a pedagógusszövetség azért dolgozik, hogy 

gyermekeinknek biztosított legyen a minőségi anyanyelvi tanulás az óvodától az egyetemig a 

szülőföldön, az élet minden területén. 

 

Folytatódik a tanítás az ungvári klasszikus gimnáziumban 
2020. szeptember 23. – Kárpátalja 

Nemrég beszámoltunk arról, miszerint Ungváron szeptember 14-én karantén alá helyezték a 

klasszikus gimnáziumot, mivel több pedagógusnál és tanulónál is kimutatták a koronavírus-

fertőzést. A technogén-ökológiai és rendkívüli helyzetekkel foglalkozó bizottság mai ülésén 

elfogadott határozat szerint a tanítás az intézményben újra megkezdődhet. Az ülésen 

leszögezték, hogy mivel a város továbbra is a narancssárga zónában szerepel, a korábban 

elrendelt korlátozások továbbra is érvényben vannak. 

 

Megtartotta éves közgyűlését a KMDFKSZ 
2020. szeptember 23. – karpat.in.ua 

Közgyűlésén összegezte az elmúlt év eseményeit a Kárpátaljai Magyar Diákok és Fiatal 

Kutatók Szövetsége. Fontos ez az esemény a szervezet életében, hiszen itt tud beszámolni az 

elnökség évi tevékenységéről és ekkor kerül sor az új tagok felvételére is, mondta Lőrinc 

Ingrid, a KMDFKSZ elnöke. A közgyűlésen az elnöki beszámolót követően az elmúlt év során 

rendezett programokat mutatták be. Az elsős hallgatókat a belépési nyilatkozat kitöltését 

követően szavazták be a szövetségbe. 
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https://karpataljalap.net/2020/09/23/szijjarto-karpataljai-magyar-kozosseg-tovabbra-szamithat-kormany-tamogatasara
https://karpataljalap.net/2020/09/23/szijjarto-karpataljai-magyar-kozosseg-tovabbra-szamithat-kormany-tamogatasara
https://karpataljalap.net/2020/09/23/folytatodik-tanitas-az-ungvari-klasszikus-gimnaziumban
https://karpataljalap.net/2020/09/23/folytatodik-tanitas-az-ungvari-klasszikus-gimnaziumban
http://life.karpat.in.ua/?p=30509&lang=hu
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Átadták a beregardói Perényi Kultúrkúriát 
2020. szeptember 23. – karpat.in.ua, karpatalja.ma 

Ünnepélyesen átadták a Beregardóban található Perényi Kultúrkúriát szeptember 23-án. A 

XVIII. századi épület legjelentősebb birtokosa a Perényi család volt. Az épületet 2016-ban 

vette bérbe a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola. A felújítás a Külgazdasági és 

Külügyminisztérium, a Keleti Partnerség, valamint Tarlós István támogatásával valósult meg, 

melynek összköltsége 14 131 879 hrivnya volt. 

 

Így indult a tanév Kárpátalján 
2020. szeptember 23. – Dankai Péter – Mandiner  

Betarthatatlan járványszabályozások, túlélési kényszer a szerény körülmények között: 

Kárpátalján az ukrán államigazgatást ismerve szinte mindenki biztos abban, hogy nemsokára 

ismét áttérnek az intézmények az online távoktatásra. A napokban négy kárpátaljai magyar 

tannyelvű közoktatási intézményt, a fertősalmási, az aklihegyi, a halábori és a Beregszászi 6. 

Számú Horváth Anna Általános Iskolát kerestük fel. A Mandiner arról érdeklődött, hogyan 

indult a tanév a járványhelyzet árnyékában, illetve mi a véleményük, mi várható a 

közeljövőben. 

(A teljes cikk megtalálható a Mandiner 2020. szeptember 24-i számában.) 

 

Magyarul a Muravidéken – október 8. a határidő 
2020. szeptember 23. – Népújság 

Megjelent a magyar mint anyanyelv tanulását ösztönző „Magyarul a Muravidéken” 

támogatási program pályázati kiírása, a beadási határidő október 8-án jár le. A támogatási 

összeg a beérkezett pályázatok számától és a rendelkezésre álló összegtől függ. Az egyszeri 

támogatás elnyeréséhez nyomtatványt kell kitölteni és beadni a Muravidéki Pedagógusok 

Egyesülete címére. 

 

Elkezdték a hosszúfalui harangtorony felújítását 
2020. szeptember 23. – Népújság 

A határon túli magyarság épített örökségének megóvására 2015 októberében kidolgozott 

Rómer Flóris Terv keretében idén újabb felújításokra kerül sor a Muravidéken. A hosszúfalui 

és a kisfalui harangláb is megújul. A Kárpát-medencei régészet és műemlékvédelem 

meghatározó alakjáról, Rómer Flórisról elnevezett program fő célja a műemlékek felkutatása, 

feltárása, állapotuk javítása, megóvása és megismertetése, azaz értékeik közzététele a 

nagyközönség és a szakmai érdeklődők számára, továbbá a helyi közösségek értékőrző 

tevékenységének segítése és ösztönzése is, valamint az általuk kezdeményezett munkák 

támogatása. 
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https://karpatalja.ma/kultura/kulturalis-hirek/atadtak-a-beregardoi-perenyi-kulturkuriat/
https://www.nepujsag.net/nemzetiseg/9467-magyarul-a-muravid%C3%A9ken-%E2%80%93-okt%C3%B3ber-8-a-hat%C3%A1rid%C5%91.html
https://www.nepujsag.net/nemzetiseg/9468-elkezdt%C3%A9k-a-hossz%C3%BAfalui-harangtorony-fel%C3%BAj%C3%ADt%C3%A1s%C3%A1t.html
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90 év munkássága 
2020. szeptember 23. – Népújság 

A szeptember 17-én 90. életévét betöltő dr. Varga József író, költő, nyugalmazott egyetemi 

tanár mélyrehatóan beírta a nevét a muravidéki magyarság szellemi, tudományos és 

népművészeti életébe, irodalmába, oktatásába és hagyományőrzésébe. A közösség nevében a 

születésnapján otthonában köszöntötték fel. A jeles napra utánnyomásban megjelent A 

lendvai vár kapitánya című történelmi regénye, mely – mint mondta – a legszebb meglepetést 

jelentette számára. 

 

Elektronikus sajtó 

 

Határok nélkül 

2020. szeptember 23. – Kossuth Rádió  

Budapest és Kijev közös célja, hogy Kárpátalja egy stabil, fejlődő régió legyen, ehhez hozzá 

tartozik az itt élő magyarok jogainak a biztosítása is, mondta Szijjártó Péter Ungváron, ahol 

50 lélegeztetőgépet adott át a megye kórházai számára, majd tárgyalt Dmitro Kuleba ukrán 

külügyminiszterrel. Részletek Iváncsik Attilától.  

  

A szokásjog szerint 100 nap után értékelik egy-egy új kormány tevékenységét, de Szlovákia 

esetében ez is másképp van. Igor Matovic miniszterelnök fél év munkáját értékelte a 

napokban, s azt mondta, elégedett a miniszterei teljesítményeivel. A miniszterelnök 

kisebbségi ügyekről nem szólt, igaz nem is történtek jelentős előrelépések. Kolek Zsoltnak, a 

ma7 médiacsalád politikai rovatvezetőjének elemzése. 

  

A Rákóczi Szövetség szeptemberben több mint 9000 külhoni magyar iskolakezdő kisdiákot 

köszönt ösztöndíjjal és iskolatáskával Kárpát-medencei hálózata segítségével. ,,A határok 

lezáródtak, de az anyaország társadalma nem hagyja magára a külhoni magyar közösségeket”. 

Vajon milyen régiókban ismerik el ösztöndíjjal és iskolatáskával a magyar iskolaválasztást és 

az érintettekhez mikor juttatják el az ajándékot? Beszélgetés Csáky Csongorral, a Rákóczi 

Szövetség elnökével. 

  

Kerékpárutak kialakításáról, a tömegközlekedés megoldásáról, a kistérségi, illetve regionális 

partnerség megteremtéséről, valamint az udvarhelyszéki falvak és Székelyudvarhely 

kapcsolatának szorosabbá fűzéséről tartottak szabadtéri sajtótájékoztatót 

Székelyudvarhelyen. Ott osztotta meg terveit az érdeklődőkkel a térség négy polgármestere, 

valamint a házigazda Székelyudvarhely szintén RMDSZ-es polgármesterjelöltje.  
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https://www.nepujsag.net/muravidek/9466-90-%C3%A9v-munk%C3%A1ss%C3%A1ga.html
https://mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth/?date=2020-09-23_18-02-00&enddate=2020-09-23_18-40-00&ch=mr1
https://mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth/?date=2020-09-23_18-02-00&enddate=2020-09-23_18-40-00&ch=mr1
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Rezesbandával és huszárfelvonulással avattak tegnap új hidat a Szilágy megyei Krasznán. 

Szilágyi Szabolcs összeállítása. 

  

A Temesvárral immár szinte teljesen összenőtt Újmosnicát 1902-ben alapították Szentesről 

érkezett, református magyar telepesek. Az Ómosnicát és Magyarmedvest is magába foglaló 

község a rendszerváltás óta többszörösére növekedett, de a magyarság aránya jócskán 

megcsappant. Az önkormányzatban az RMDSZ-es Kádár György az egyetlen magyar, mégis 

mindeddig sikerült megtartania alpolgármesteri tisztségét. Ő beszélt a község fejlődéséről, a 

magyarság helyzetéről, képviseletéről. 

  

Csütörtöktől kezdődően háromnapos könyvvásárt tartanak Csíkszeredában. A korlátozó 

intézkedések miatt ugyan szerényebb, de tartalmában, kínálatában az erdélyi értékeket 

felmutató, gazdag kulturális eseménynek ígérkezik. A részletekről a város polgármestere 

beszélt. 

  

A Nagyok c. műsor szerda esti adásának vendége lesz a vajdasági Kupuszináról Silling István. 

A Magyar Kultúra Lovagja, a Magyar Érdemrend Lovagkeresztjével és a Magyar Életfa-díjjal 

kitüntetett nyelvjárás- és néprajzkutató, művelődéstörténész beszélgetőtársa Ternovácz 

István. 

 


