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Nyomtatott és online sajtó 
 

Potápi: Magyarország jövőjét akarták ellehetetleníteni 
2020. szeptember 24. – MTI, Hír Tv, Pannon RTV, Magyar Szó, Magyar Nemzet 

A száz évvel ezelőtti trianoni békediktátummal a nagyhatalmak Magyarország jövőjét akarták 

ellehetetleníteni, de ma már látszik, hogy ez nem sikerült - mondta a Miniszterelnökség 

nemzetpolitikáért felelős államtitkára csütörtökön Budapesten, egy az Akadémián tartott 

rendezvényen. Potápi Árpád János a kormányzati nemzetpolitika elmúlt tíz évét 

sikerágazatként jellemezte a Közép-Európai Club Pannonia Közhasznú Egyesület társadalmi 

párbeszéd fóruma keretében rendezett "Trianon 100 - A békediktátum és következményei, 

tanulságai" című konferencián. Emlékeztetett arra: a mai nemzetpolitika alapjait Antall 

József teremtette meg 1990-es elhíresült mondatával, hogy lélekben 15 millió magyar 

miniszterelnöke kíván lenni. 

 

Átadták a Pro Cultura Minoritatum Hungariae díjakat 
2020. szeptember 24. – MTI, Híradó, Magyar Hírlap, Magyar Nemzet, kormany.hu, Origo, 

Magyar Szó 

Átadták az idei Pro Cultura Minoritatum Hungariae díjakat. A magyarországi nemzetiségek 

kultúrájáért folytatott tevékenységek szakmai elismerésében 13 személy, illetve szervezet 

részesült. Mint a csütörtöki budapesti díjátadó ünnepségen elhangzott, a Magyar Művelődési 

Intézet által 2005-ben alapított díj az elmúlt évben a miniszterelnök általános helyettesének 

szakmai elismerései közé került. A díj korábbi hagyományait megőrizve olyan személynek, 

vagy szervezetnek adományozható, aki vagy amely a Magyarországon élő nemzetiségek 

körében az anyanyelvi kulturális örökség megtartásáért, fejlesztéséért, valamint a nemzetiségi 

közművelődés és kultúra területén végzett kimagasló tevékenységével hozzájárult a Kárpát-

medence népeinek együttéléséhez. 

 

Koncepciós per áldozata lett a terrorizmusért elítélt Szőcs Zoltán a Kisebbségi 

Jogvédő Intézet igazgatója szerint 
2020. szeptember 24. – MTI, Krónika, maszol.ro 

Koncepciós pernek nevezte csütörtök reggel az M1 aktuális csatornán a Kisebbségi Jogvédő 

Intézet igazgatója azt, hogy terrorizmus vádjával elítélték a székelyföldi Szőcs Zoltánt. Csóti 

György, a Kisebbségi Jogvédő Intézet igazgatója az M1 aktuális csatornán azt mondta, 

„hihetetlenül aljas indokkal és aljas módszerekkel” ítélték el a két fiatalembert. Emlékeztetett, 

a bukaresti bíróság a román szakértők meghallgatása után felmentette őket az alól a vád alól, 

miszerint bombát akartak robbantani a Kézdivásárhelyre szervezett december 1-jei román 

nemzeti ünnepségen. A felmentést azzal is indokolták, hogy a szilveszteri petárdákból nem 

lehet bombát készíteni – tette hozzá. 
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https://hirtv.hu/ahirtvhirei/potapi-magyarorszag-jovojet-akartak-ellehetetleniteni-2508717
https://www.magyarhirlap.hu/kultura/20200924-atadtak-a-pro-cultura-minoritatum-hungariae-dijakat
https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/koncepcios-per-aldozata-lett-a-terrorizmusert-elitelt-szocs-zoltan-a-kisebbsegi-jogvedo-intezet-igazgatoja-szerint
https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/koncepcios-per-aldozata-lett-a-terrorizmusert-elitelt-szocs-zoltan-a-kisebbsegi-jogvedo-intezet-igazgatoja-szerint
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Idén is támogatja az RMDSZ a szórványoktatást  
2020. szeptember 24. – transindex.ro, Nyugati Jelen 

ARomániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) 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. A tanulók bentlakási és ingázási 

költségeinek támogatására a szórványkollégiumot működtető iskolák, szervezetek, 

alapítványok pályázhatnak. A szórványoktatási intézményekben dolgozó pedagógusok 

magánszemélyként nyújthatnak be pályázatot.  

 

Az unitárius egyház is szavazásra buzdít  
2020. szeptember 24. – transindex.ro, Erdély Ma 

A Magyar Unitárius Egyház Képviselő Tanácsának Elnöksége nevében Bálint Benczédi Ferenc 

püspök arra kér minden szavazati joggal rendelkező unitárius egyháztagot, hogy menjen el 

szavazni az önkormányzati választásokon. "A 2020. szeptember 27-én megválasztandó 

magyar önkormányzati képviselők és polgármesterek személye jelentősen befolyásolja az 

egyházi és nemzeti érdekeink alapján megfogalmazott célkitűzéseink valóra váltását. 

Választópolgárként éljünk a szabad választás lehetőségével; szavazatunkkal kizárólag 

tisztességes és hiteles jelölteket támogassunk. Így tudunk hozzájárulni eszményeink és 

céljaink eddigieknél eredményesebb megvalósulásához. A trianoni diktátum centenáriumi 

évében a választásokon való részvételünkkel állítsuk meg az erdélyi magyar nemzeti 

közösségünk közképviseleti erejének és önrendelkezési képességének további sorvadását!"- 

áll a püspök levelében.  

 

Történelmi Máramaros: elöregedett az RMDSZ szavazótábora  
2020. szeptember 24. – maszol.ro 

Egy helyszínen indít polgármesterjelöltet a szeptember 27-i helyhatósági választásokon az 

RMDSZ Történelmi Máramaros megyei szervezete, és képviselőjelölteket is mindössze két 

településen állít. Béres István elnök szerint az érdekképviselet a közösség és – ezáltal – a 

szavazótábor elöregedésével találta szemben magát.  

 

RMDSZ-listán indul a helyhatósági választásokon két MPP-s jelölt 

Kézdivásárhelyen  
2020. szeptember 24. – maszol.ro 

A két párt közötti nézeteltéréseken felülemelkedve a Romániai Magyar Demokrata Szövetség 

(RMDSZ) listáján indul városi tanácsosi befutó helyért a szeptember 27-i választásokon két 
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https://itthon.transindex.ro/?hir=61413
https://itthon.transindex.ro/?hir=61415
https://www.maszol.ro/index.php/belfold/132412-tortenelmi-maramaros-eloregedett-az-rmdsz-szavazotabora
https://www.maszol.ro/index.php/belfold/132431-rmdsz-listan-indul-a-helyhatosagi-valasztasokon-ket-mpp-s-jelolt-kezdivasarhelyen
https://www.maszol.ro/index.php/belfold/132431-rmdsz-listan-indul-a-helyhatosagi-valasztasokon-ket-mpp-s-jelolt-kezdivasarhelyen
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kézdivásárhelyi magyar polgári párti jelölt, Szigethy Kálmán és Lukács László. Szerdán 

sajtótájékozatót tartott Bokor Tibor, Kézdivásárhely polgármestere, Tamás Sándor, Kovászna 

Megye Tanácsának elnöke, valamint Szigethy Kálmán, a Magyar Polgári Párt képviselője az 

összefogás ügyben. Bokor Tibor elmondta, manapság nagyon sokat beszél mindenki az 

összefogásról, ez a cél vezérelte őt is akkor, amikor a két MPP-s tag, azaz Szigethy Kálmán és 

Lukács László RMDSZ-listára való meghívása mellett döntött.  

 

Fazakas Miklós zilahi alpolgármester: Erdélyben nekünk az egységben van az 

erőnk  
2020. szeptember 24. – maszol.ro 

Fazakas Miklós, Zilah alpolgármestere a szeptember 27-i választásokon az RMDSZ 

polgármesterjelöljetként is megméretkezik. Az elmúlt éveket eredményesnek értékeli a 

szilágysági megyeszékhely fejlődése szempontjából, a magyarság szemszögéből a Wesselényi 

Református Kollégium felújítását, valamint a magyar nyelvű helységnévtábla kihelyezését 

tartja a legfontosabb megvalósításnak. Azt vallja: „a száz éves tapasztalatunkból kiindulva, 

mondhatjuk azt, hogy ahol a magyarság összefogott, ott ma is van otthona! És sajnos ennek 

az ellenkezője is igaz”.  

 

Soós Zoltán kövesdombi utcafórumán: biztonságosan lehet vasárnap szavazni 
2020. szeptember 24. – maszol.ro, transindex.ro 

Soós Zoltán Marosvásárhely független polgármesterjelöltje a Kövesdombon folytatta szerdán 

utcafórum-sorozatát, amelyen a vasárnapi voksolás biztonságával kapcsolatosan is fontos 

információk hangzottak el. „A Kövesdombon nőttem fel, ismerem az itteni lelkes közösséget 

és az őket érintő problémákat, hiszen mai napig itt él édesanyám és a gyerekeim is sok időt 

töltenek itt. Az itt élők is érzik és akarják is a változást. Ez az elmúlt 20 év legfontosabb 

választása és a tét, hogy elindul-e végre a fejlődés” – fogalmazott Soós Zoltán. Kiemelte azt is, 

hogy mindenki változást akar és ehhez most vasárnap ott kell lenni az urnáknál.  

 

RMDSZ kampányzáró Csíkszeredában: van honnan, és van mit folytatni  
2020. szeptember 24. – maszol.ro, szekelyhon.ro 

A települések, valamint a régiók együttműködése és az országos képviselet által támogatott, 

fejlődő Csíkszeredáról és Hargita megyéről beszélt Kelemen Hunor csütörtökön délelőtt az 

RMDSZ csíkszeredai kampányzáró sajtóeseményén. Míg a megyeszékhely élén új fejezet 

nyitására készül a szövetség, a megyei vezetésben a folytonosságot emelte ki a szövetségi 

elnök.  
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https://www.maszol.ro/index.php/belfold/132373-fazakas-miklos-zilahi-alpolgarmester-erdelyben-nekunk-az-egysegben-van-az-er-nk
https://www.maszol.ro/index.php/belfold/132373-fazakas-miklos-zilahi-alpolgarmester-erdelyben-nekunk-az-egysegben-van-az-er-nk
https://www.maszol.ro/index.php/belfold/132438-soos-zoltan-kovesdombi-utcaforuman-biztonsagosan-lehet-vasarnap-szavazni
https://www.maszol.ro/index.php/belfold/132450-rmdsz-kampanyzaro-csikszeredaban-van-honnan-es-van-mit-folytatni
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Csoma Botond: ha a nyelvek megférnek egymás mellett, az emléktáblák miért 

nem?  
2020. szeptember 24. – maszol.ro, Krónika, transindex.ro 

A kolozsvári vasútállomás épületére emléktáblát helyeztek ki megnyitásának 150 éves 

évfordulója alkalmából, ám sokan nehezményezték, hogy a tábla csak román nyelvű szöveget 

tartalmaz a magyar történelmi hátteret figyelmen kívül hagyva. Csoma Botond, az RMDSZ 

kolozsvári polgármesterjelöltje csütörtök reggel iktatott egy kérést a vasúttársasághoz, 

amelyben a magyar nyelvű emléktábla kihelyezését kérte.  

 

Cseke Attila: A tiszta, világos beszédet szeretem! 
2020. szeptember 24. – Bihari Napló 

Nagyvárad magyar polgármesterjelöltje, az RMDSZ színeiben induló Cseke Attila nemrég 

lehetőséget kapott arra, hogy az egyik kisüzemi vállalkozás dolgozóival beszélgessen el arról, 

hogy miért fontos a magyar közösség erős jelenléte az önkormányzatokban, és milyen 

programot állított össze polgármesterként a közösségnek. 

 

Szabó József: Bihar és Hajdú-Bihar fejlődése Nagyvárad–Debrecen kapcsolatán 

is múlik 
2020. szeptember 24. – Bihari Napló 

Gazdasági szereplőknek szervezett fórumon beszéltek a megyeelnök-jelöltek a fejlesztési 

koncepcióikról, arról, hogy miképpen lehetne Bihar megyében és Nagyváradon a gazdasági 

szférát összekapcsolni a közigazgatással, továbbá párbeszédet kialakítani a szereplőkkel. A 

megbeszélésen sok minden elhangzott, Szabó József megyemenedzser, az RMDSZ megyei 

tanácselnökjelöltje azonban kitűnt a sorból, ugyanis nagyon világossá tette, hogy Bihar megye 

és Nagyvárad a legjobban akkor fog fejlődni, ha Debrecennel és Hajdú-Bihar megyével 

közösen alakít ki stratégiát. 

 

Erős csapattal mérettetnek meg vasárnap 
2020. szeptember 24. – szekelyhon.ro 

Kampányzáró sajtótájékoztatót tartott csütörtökön az RMDSZ Gyergyószentmiklóson. Az 

eseményen jelen volt a térség RMDSZ-es polgármesterjelöltjeinek a többsége. 

Köszönetnyilvánítással kezdte mondandóját Barti Tihamér területi elnök, egyben az RMDSZ 

gyergyószentmiklósi listavezető tanácsosjelöltje, majd rátért arra, hogy erős csapata van a 

gyergyószéki RMDSZ-nek: többrétű programmal, projekttel álltak elő a dolgozni akaró 

jelöltjeik. 
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https://www.maszol.ro/index.php/belfold/132453-csoma-botond-ha-a-nyelvek-megfernek-egymas-mellett-az-emlektablak-miert-nem
https://www.maszol.ro/index.php/belfold/132453-csoma-botond-ha-a-nyelvek-megfernek-egymas-mellett-az-emlektablak-miert-nem
https://www.erdon.ro/kozelet/helyi-kozelet/cseke-attila-a-tiszta-vilagos-beszedet-szeretem-3220220/
https://www.erdon.ro/kozelet/helyi-kozelet/szabo-jozsef-bihar-es-hajdu-bihar-fejlodese-nagyvarad-debrecen-kapcsolatan-is-mulik-3220280/
https://www.erdon.ro/kozelet/helyi-kozelet/szabo-jozsef-bihar-es-hajdu-bihar-fejlodese-nagyvarad-debrecen-kapcsolatan-is-mulik-3220280/
https://szekelyhon.ro/aktualis/eros-csapattal-merettetnek-meg-vasarnap


 

 

 

Napi Nemzetpolitikai Sajtószemle – 2020. szeptember 25. 

. 

. 
5 

Kovács Gergely érsek a helyhatósági választáson való részvételre buzdít 
2020. szeptember 24. – szekelyhon.ro 

Az Egyház nem politizál – de a politikai és társadalmi közélet alakulásában meghatározó 

szerepe van. Ezért a papoknak, mind a közösségek szellemi-lelki vezetőinek, erkölcsi és 

szolgálatbeli kötelességük a rájuk bízottak véleményét, magatartását jó irányba terelni, a 

híveket felelős döntésekre és cselekvésre buzdítani – írja a főegyházmegye papjaihoz címzett 

levelében Kovács Gergely gyulafehérvári érsek. 

 

Segesváron Buzogány Erzsébet az RMDSZ polgármesterjelöltje – négy tanácsosi 

helyre is pályáznak  
2020. szeptember 24. – maszol.ro 

A segesvári magyar közösség számára fontos projektek és fejlesztések akkor tudnak 

megvalósulni, ha a vasárnapi választáson sikerül egy erős magyar képviseletet bejuttatni a 

helyi tanácsba. Az RMDSZ nem kötött semmilyen helyi politikai megállapodást más 

pártokkal, a Szövetség Segesváron saját jelöltjét, Buzogány Erzsébetet támogatja 

polgármesternek.  Az RMDSZ-nek az elmúlt négy évben három tanácsosa volt, de ahhoz, 

hogy a Szövetség megőrizze a három tanácsosi helyet, vagy akár négy tanácsost is bejuttasson 

az önkormányzati testületbe, arra van szükség, hogy a segesváriak menjenek el szavazni a 

hétvégén – hangsúlyozta Péter Ferenc, az RMDSZ Maros megyei elnöke Segesváron.  

 

Visszaadná a székelység önbizalmát – az EMSZ is Csíkszeredában zárta a 

kampányt 
2020. szeptember 24. – maszol.ro, szekelyhon.ro 

A helyhatósági választási kampány során szerzett tapasztalataikat összegezték csütörtökön az 

Erdélyi Magyar Szövetség (EMSZ) politikusai Csíkszeredában. Mezei János, az EMSZ 

társelnöke szerint a magyar közösségekben „nagy a várakozás és a lelkesedés” az Erdélyi 

Magyar Szövetség jelöltjeivel szemben. A politikus szerint sokan „kiábrándultak” a politikából 

amiatt, hogy az évtizedek alatt többszöri voksolás nyomán sem változott a környezetük, 

településük. „Az elégedetlenkedők egy része az elmúlt 30 évben folyamatosan az RMDSZ-re 

szavazott, de most elérkezett az idő a változásra, versenyre, fejlődésre” – tette hozzá. A 

Magyar Polgári Párt elnöke kiemelte, minden településen, ahol 2016-ban az MPP 

polgármesterei kaptak bizalmat, „megújulást és fejlődést” hozott az elmúlt négy év. „Most 

Hargita megye is megérett erre a változásra” – húzta alá Mezei János.  

 

Farkas Imre temesvári alpolgármester: elértük, hogy egyenrangú félként 

kezeljenek bennünket  
2020. szeptember 24. – maszol.ro 

A 2016-os helyhatósági választásokon az RMDSZ-nek sikerült a szavazók segítségével két 

képviselőt bejuttatnia Temesváron a városi tanácsba. Sőt a politikai helyzetkihasználásnak 
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https://szekelyhon.ro/aktualis/kovacs-gergely-ersek-a-helyhatosagi-valasztason-valo-reszvetelre-buzdit
https://www.maszol.ro/index.php/belfold/132458-segesvaron-buzogany-erzsebet-az-rmdsz-polgarmesterjeloltje-negy-tanacsosi-helyre-is-palyaznak
https://www.maszol.ro/index.php/belfold/132458-segesvaron-buzogany-erzsebet-az-rmdsz-polgarmesterjeloltje-negy-tanacsosi-helyre-is-palyaznak
https://www.maszol.ro/index.php/belfold/132457-visszaadna-a-szekelyseg-onbizalmat-az-emsz-is-csikszeredaban-zarta-a-kampanyt
https://www.maszol.ro/index.php/belfold/132457-visszaadna-a-szekelyseg-onbizalmat-az-emsz-is-csikszeredaban-zarta-a-kampanyt
https://www.maszol.ro/index.php/belfold/132454-farkas-imre-temesvari-alpolgarmester-elertuk-hogy-egyenrangu-felkent-kezeljenek-bennunket
https://www.maszol.ro/index.php/belfold/132454-farkas-imre-temesvari-alpolgarmester-elertuk-hogy-egyenrangu-felkent-kezeljenek-bennunket
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köszönhetően az egyik alpolgármesteri tisztséget is megszerezte a szövetség, így Farkas Imre 

személyében több mint 80 év után lett ismét magyar alpolgármestere a bánsági 

nagyvárosnak. Idén az RMDSZ temesvári polgármesterjelöltjeként indul a szeptember 27-i 

helyhatósági választásokon.  

 

Elkészült id. Rimanóczy Kálmán nagyváradi szobra  
2020. szeptember 24. – maszol.ro 

Rendhagyó pillanat szakította félbe ma Cseke Attila nagyváradi RMDSZ-es polgármesterjelölt 

sajtótájékoztatóját: az id. Rimanóczy Kálmán egykori palotájának földszintjén lévő 

kampányirodába meghozták a neves építész szobrát. A palotát ifjabb Rimanóczy Kálmán 

tervezte édesapjának, aki élt is a Velencei-háznak is nevezett ingatlanban, nehezen találtak 

volna egyelőre jobb helyet a szobor számára, mondta Cseke Attila, aki épp környezetvédelmi 

terveit mutatta ma csütörtökön.  

 

Ötödik osztályos diákoknak szervez tehetséggondozó programot a Mathias 

Corvinus Collegium  
2020. szeptember 24. – transindex.ro, maszol.to 

Szeptember 30-ig jelentkezhetnek a Sepsiszentgyörgyön tanuló 5. osztályos diákok arra a 

tehetséggondozó képzési programra, amelyet az önkormányzat és a magyarországi Mathias 

Corvinus Collegium indít. Ennek a korosztálynak Erdélyben először Szentgyörgyön indítják el 

a képzést. A cél, hogy olyan többlettudást és készségfejlesztési lehetőséget biztosítsanak a 

diákoknak, amelyre nem ad lehetőséget a jelenlegi oktatási rendszer.  

 

Antal Árpád: a választások után szintet fog lépni Sepsiszentgyörgy  
2020. szeptember 24. – maszol.ro 

„Élni a hó alatt is lehet jó, de csattogó szélben érdemesebb”, idézett Farkas Árpádtól a 

háromszéki RMDSZ kampányzáró eseményén Antal Árpád sepsiszentgyörgyi polgármester, 

aki szerint ez a gondolat jellemezte az elmúlt évtizedben a Tamás Sándor háromszéki 

tanácselnökkel közös kiállásukat és tevékenységüket. A sepsiszentgyörgyi elöljáró az eddigi 

mandátumai eredményének a közösség pozitív hangulatát és összetartozását tartja.  „Sokan 

vagyunk, akik szeretjük ezt a várost. Nem csak én szeretem és nemcsak azok szeretik ezt a 

várost, akik bennünket támogatnak, hanem szeretik ezt a várost azok is, akik nem engem 

támogatnak a vasárnapi választásokon” – mutatott rá Antal Árpád, aki úgy értékelte, 

Sepsiszentgyörgyön civilizált választási kampány volt.  

 

Kampányt értékelt a POL Székelyudvarhelyen 
2020. szeptember 24. – szekelyhon.ro 

A híresztelések ellenére Székelyudvarhelyen nincsen veszélyben a magyar képviselet – 

jelentették ki a székelyudvarhelyi Szabad Emberek Pártjának kampányzáró eseményén. 

Kifejtették: tiszta, becsületes kampányt folytattak, céljaikhoz tartják magukat és – 
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https://www.maszol.ro/index.php/belfold/132455-elkeszult-id-rimanoczy-kalman-nagyvaradi-szobra
https://itthon.transindex.ro/?hir=61423&otodik_osztalyos_diakoknak_szervez_tehetseggondozo_programot_a_mathias_corvinus_collegium
https://itthon.transindex.ro/?hir=61423&otodik_osztalyos_diakoknak_szervez_tehetseggondozo_programot_a_mathias_corvinus_collegium
https://www.maszol.ro/index.php/belfold/132476-antal-arpad-a-valasztasok-utan-szintet-fog-lepni-sepsiszentgyorgy
https://szekelyhon.ro/aktualis/kampanyt-ertekelt-a-pol-szekelyudvarhelyen
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amennyiben a választók vasárnap úgy döntenek – élnek, és nem visszaélnek a 

székelyudvarhelyiek bizalmával. 

 

Tamás Sándor: a politikai ellenfelek eleve ellenzékbe készülnek  
2020. szeptember 24. – maszol.ro 

Tamás Sándor kampányértékelő sajtótájékoztatóján kifejtette: az ellenjelöltek eleve 

ellenzékiségre készülnek, nem a választásokat akarják megnyerni. Ebben erősítette meg az a 

helyi sajtóban megjelent újságcikk, amelyben az EMSZ jelöltjei azt nyilatkozták, hogy 

„konstruktív ellenzékiségre készülnek”, mondta a háromszéki tanácselnök aki hozzátette: 

“megnéztem a naptárat és azt láttam, hogy még három nap van a választásokig. Ha 

ellenzékiségre készülnek rendben van, mi meg szeretnénk nyerni a választásokat”.  

 

Soós Zoltán: mindenkire szükség van, a szavazat a legbiztosabb fegyver a 

győzelmünkhöz  

2020. szeptember 24. – szekelyhon.ro 

A négy évvel ezelőtti kudarc ellenére ismét harcba száll a marosvásárhelyi polgármesteri 

székért a függetlenként induló Soós Zoltán. A magyar pártok támogatását élvező jelölt nem 

egy embernek, hanem az elmúlt 20 évben Marosvásárhelyen betokosodott önkormányzati 

gépezetnek üzen hadat és rendszerváltást ígér. Szerinte az elmúlt két évtized legnagyobb 

esélye a szeptember 27-i választások arra, hogy rendezett, élhető és legfőképpen fejlődő 

várossá váljon Marosvásárhely.  

 

Anyanyelvünkön olvashatunk a helyhatósági választásról a civilek által 

kifejlesztett Vot România platformon 
2020. szeptember 25. – Krónika 

Rendhagyó módon magyarul is tájékozódni lehet a vasárnapi választások menetéről, az 

eljárásról, szavazókörzetekről a Votromania.ro honlapon. A weboldalt önkéntes civilek 

fejlesztették ki, hogy átláthatóbbá tegyék a választási folyamatot. 

 

Kelemen Hunor elnök a maszkos kampányról, az RMDSZ választási 

számításairól, a budapesti hátszélről 
2020. szeptember 25. – Krónika 

Ha Marosvásárhelyt megnyerjük, akkor jelentős fegyvertény lesz, hogy vissza lehetett 

szerezni a várost húsz év után, ennek külön örülnénk – vázolta a vasárnapi helyhatósági 

választások egyik fő célját a Krónikának adott interjúban Kelemen Hunor. Az RMDSZ elnöke 

elmondta, nem támogatja a győztes elöljárókkal szembeni ellenkoalíciók létrehozását, 

kifogásolta, hogy az EMSZ román jelölteket támogat az RMDSZ-szel szemben, és elárulta azt 

is, miben maradtak Orbán Viktor miniszterelnökkel. 
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https://www.maszol.ro/index.php/belfold/132479-tamas-sandor-a-politikai-ellenfelek-eleve-ellenzekbe-keszulnek
https://www.maszol.ro/index.php/belfold/132460-soos-zoltan-mindenkire-szukseg-van-a-szavazat-a-legbiztosabb-fegyver-a-gy-zelmunkhoz
https://www.maszol.ro/index.php/belfold/132460-soos-zoltan-mindenkire-szukseg-van-a-szavazat-a-legbiztosabb-fegyver-a-gy-zelmunkhoz
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Magyar ünnep a Béga-parti városban 
2020. szeptember 25. – Krónika 

A járvány miatt rövidebben és kevesebb eseménnyel, de megszervezik a Temesvári Magyar 

Napokat pénteken és szombaton. Külföldi fellépők nem lesznek, helyi jellegű kulturális 

események szerepelnek a programban – mondta el a Krónikának Metz Rita szervező. A 

rendezvény helyszíne eddig az Opera tér volt, idén átköltözött a a Jenő herceg térre. 

 

Székelyföldön magyar–román csatával bővül a magyar–magyar versengés a 

vasárnapi helyhatósági választásokon 
2020. szeptember 25. – Krónika 

Amennyiben a PNL–USR-szövetség nem tudja megszerezni a bukaresti főpolgármesteri 

tisztséget, az országos jelentőségű kudarcként hathat a két párt megítélésére, az RMDSZ 

számára pedig a román pártokat is fenyegető járványhelyzetből fakadó választói 

távolmaradás jelenti az elsődleges veszélyt. Elemzőt kérdeztek a vasárnapi helyhatósági 

választások tétjeiről. 

 

Választásra és magyar jelöltek támogatására biztatnak az egyházfők 
2020. szeptember 25. – Krónika 

A vasárnapi önkormányzati választásokon való részvételre buzdítanak az erdélyi magyar 

történelmi egyházak vezetői, azt azonban, hogy híveik konkrétan melyik politikai alakulatra 

adják le voksukat, nem mondják ki. Ugyanakkor többen is hangsúlyozzák, hogy magyar 

jelölteket kell támogatni, mivel nem mindegy, hogy kik foglalnak helyet a megyék, települések 

vezetőségében. 

 

Magyar voksok, magyar esélyek 
2020. szeptember 25. – Balogh Levente – Krónika 

A Krónika vezércikke szerint „a legtöbb támogatóval rendelkező RMDSZ-szel szemben immár 

Erdélyi Magyar Szövetség néven egységbe tömörülve indul az EMNP és az MPP, ami számos 

helyen szorosabbá teheti a magyar–magyar versenyt, és erősítheti az RMDSZ-szel szemben 

álló erőket. Így van ez még akkor is, ha a budapesti nemzetpolitikát irányító vezetők – 

részben vélhetően a riválisok átütő sikerének hiányára, illetve személyes szimpátiára 

visszavezethető okokból – explicite az RMDSZ mellett álltak ki. Az EMNP és az MPP hűséges 

szavazótáborában ez csak még inkább növelheti az eltökéltséget, illetve magában hordozza a 

veszélyt, hogy a magyar kormánypártokkal szembeni ellenszenvet szül”. 
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Híd, MKP, Összefogás: Dél és kelet is Szlovákia. A három párt a közlekedési 

tárca prioritásait bírálja 
2020. szeptember 24. – Ma7.sk, bumm.sk, Körkép 

A közlekedési minisztériumnak át kell értékelnie az úthálózat fejlesztésével kapcsolatos 

prioritásait – vélekednek a magyar pártok elnökei. A Híd, az MKP és az Összefogás elnökei 

közös levélben fordultak a közlekedési tárcához, mert a kormány által elfogadott új úthálózat-

fejlesztési stratégiai dokumentum szerintük nem tükrözi a keleti és déli járásokban élő 

emberek igényeit. Ezek a járások a kevésbé fejlett régiók közé tartoznak, amelyekben az előző 

kormányok hosszú éveken keresztül elhanyagolták az út- és vasúthálózat fejlesztését. Sólymos 

László, a Híd elnöke szerint az előző választási időszakban az ország elfeledett részeiben is 

elkezdődtek a fejlesztések, de a több évtizeden keresztül fennálló anyagi diszkrimináció 

hatásait nem lehet négy év alatt behozni. Ezért fontos a folytonosság. 

 

Átadták az első Biztos Kezdet Gyerekházat és Tanodát 
2020. szeptember 24. – Ma7.sk 

A Gyülekezeti Csendesnap keretében átadták a Biztos Kezdet Gyerekházat és Tanodát 

Barkán. A Szlovákiai Református Keresztyén Egyház Cigánymissziója koordinálásával a 

településen magyarországi példa szerint létesült az ország első olyan központja, ahol lelkész, 

pedagógusok és szociális munkások segítik majd a szociálisan hátrányos helyzetű családokat 

és gyermekeik keresztyén szellemben történő nevelkedését. 

 

Újabb csavar a kétnyelvű anyakönyvi kivonatok kiállításának ügyében 
2020. szeptember 24. – Felvidék Ma 

A belügyminisztérium közigazgatási osztálya szeptember 16-i keltezéssel értesítette a Szenci, 

Dunaszerdahelyi, Galántai, Komáromi, Lévai, Nyitrai, Érsekújvári, Párkányi, Vágsellyei, 

Losonci, Rimaszombati, Nagykürtösi, Kassai, Nagymihályi, Rozsnyói és Tőketerebesi 

járásokat, hogy ezentúl minden adatot tüntessenek fel magyarul is a kétnyelvű anyakönyvi 

kivonatok kiállításakor – hívta fel a figyelmet a közösségi hálón Őry Péter, mint az egyik 

érintett község, Csallóközcsütörtök polgármestere. A belügyminisztériumi iránymutatás 

felhívja a figyelmet a Nyitrai Kerületi Bíróság döntésére, amely kimondta, hogy a kétnyelvű 

anyakönyvi kivonatokban minden adatnak kétnyelvűen kell szerepelnie (szlovákul és 

magyarul), ellenkező esetben, azaz a hiányosan, illetve csak részben magyarul kitöltött 

anyakönyvi kivonat érvénytelennek minősül. 

 

Új pályázati támogatásokat tervez Dunaszerdahely 
2020. szeptember 24. – Ma7.sk 

Dunaszerdahely város önkormányzata az általános közhasznú szolgáltatások és közhasznú 

célok városi költségvetésből történő pénzügyi támogatására 2020. szeptember 29-én új 

rendelet elfogadását tervezi. Ahogy dr. Hájos Zoltán, a város polgármestere kihangsúlyozta, a 

változtatás okai elsősorban a közpénzek felhasználásának nagyobb átláthatósága, valamint a 
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https://ma7.sk/aktualis/hid-mkp-osszefogas-del-es-kelet-szlovakia-a-harom-part-a-kozlekedesi-tarca-prioritasait
https://ma7.sk/aktualis/hid-mkp-osszefogas-del-es-kelet-szlovakia-a-harom-part-a-kozlekedesi-tarca-prioritasait
https://ma7.sk/videok/atadtak-az-elso-biztos-kezdet-gyerekhazat-es-tanodat
https://felvidek.ma/2020/09/ujabb-csavar-a-ketnyelvu-anyakonyvi-kivonatok-kiallitasanak-ugyeben/
file:///C:/Eszter/szemle/ma7.sk/aktualis/uj-palyazati-tamogatasokat-fogad-el-dunaszerdahely-onkormanyzata
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képviselők részéről már korábban is igényelt keretösszeg szavatolása. A Városi Hivatal egy 

tucatnyi település támogatási rendszerének megvizsgálása után készítette az általános 

érvényű rendelet javaslatát, amelynek egyik legfontosabb eleme, hogy a XXI. század 

követelményeinek megfelelően mind a pályázatok benyújtása, mind pedig azok kiértékelése 

egy elektronikus rendszer segítségével történne. 

 

Online folytatódik a hétvégén a XXIV. Szabadkai Nyári Akadémia 

2020. szeptember 24. – Vajdaság Ma 

Három szakcsoport előadásaival folytatódik a hétvégén a pedagógusok XXIV. Szabadkai 

Nyári Akadémiája. A továbbképzést minden évben augusztus elején szervezik meg, az idén is 

így volt ez, de a tervezett hat témakörből csak kettőnek az előadásait tudták megtartani, mivel 

a járvány miatt az előadók egy része nem tudott Magyarországról Szerbiába utazni. Akkor azt 

tervezték, hogy a járvány csillapodásával szeptember elején pótolják majd az elmaradt 

előadásokat. A járvány azonban továbbra sem csillapodik, sőt, még nehezebbé vált a 

határátlépés. 

 

Ágoston Andrást fogadta dr. Pásztor Bálint 
2020. szeptember 24. – Pannon RTV 

A vajdasági magyar politikum ikonikus alakja, Ágoston András tisztelt meg látogatásával a 

Városházán - írja dr. Pásztor Bálint Facebook-bejegyzésében. A történelmi VMDK elnöke a 

választási kampány során több ízben nyilvánosan támogatta jelöltségemet, amiért köszönetet 

mondtam neki. Továbbra is egyetértünk abban, hogy csak erős és egységes képviselettel 

juthatunk előbbre. Küldetésünk 30 év után sem változott: itthon, Vajdaságban magyarként 

megmaradni és boldogulni, közösen sikereket felmutatni - emelte ki a szabadkai Városi 

Képviselő-testület elnöke. 

 

Brenzovics László: az ukrán-magyar viszony rendezése a kárpátaljai magyarok 

elemi érdeke 
2020. szeptember 24. – karpat.in.ua 

Az ukrán-magyar viszony megnyugtató rendezése a kárpátaljai magyarok elemi érdeke, 

értékelt a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség elnöke Szijjártó Péter magyar, illetve 

Dmitro Kuleba ukrán külügyminiszter tárgyalása után. Brenzovics László kiemelte: ha 

Ukrajna folytatni akarja NATO és Európai Uniós integrációját, akkor változtatnia kell oktatási 

és nyelvpolitikáján. 
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https://www.vajma.info/cikk/vajdasag/25643/Online-folytatodik-a-hetvegen-a-XXIV_-Szabadkai-Nyari-Akademia.html
https://pannonrtv.com/rovatok/politika/agoston-andrast-fogadta-dr-pasztor-balint
http://politic.karpat.in.ua/?p=11253&lang=hu
http://politic.karpat.in.ua/?p=11253&lang=hu
http://economic.karpat.in.ua/?p=7109&lang=hu
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Megkezdődnek az Egán Ede nyertes turisztikai pályázatainak kifizetései 
2020. szeptember 24. – karpat.in.ua 

Megkezdődnek az Egán Ede nyertes turisztikai pályázatainak kifizetései- jelentette be a 

mezőgecsei Takaros Panzió udvarán tartott sajtótájékoztatón Brenzovics László, a KMKSZ 

elnöke és Berki Marianna, az Egán Ede Kárpátaljai Gazdaságfejlesztési Központ 

irodaigazgatója. 

 

Helyhatósági választások: Gyakorlatias választók 
2020. szeptember 24. – Kárpátalja 

Immár bátran kijelenthetjük, hogy országunkban dübörög a választási kampány. A politikai 

felhajtást nem kedvelő polgárokat ebben a helyzetben egyedül az vigasztalhatja, hogy már 

csak egy hónapot kell kibírniuk október 25-ig, a választások napjáig. A közélet iránt 

érdeklődők számára viszont eljött az idő, hogy hallassák a hangjukat. 

 

Fiumében ülésezett a HMDK országos elnöksége 
2020. szeptember 24. – Új Magyar Képes Újság 

A Horvátországi Magyarok Demokratikus Közössége (HMDK) a fiumei Anna-villában tartotta 

meg soros elnökségi ülését. A tanácskozáson a szervezet vezetőségének beszámolói mellett a 

jövőbeli tervekről is szó esett, valamint határoztak az idei évi közgyűlés helyszínéről és 

időpontjáról is. 

 

„Utazásunk 40 éve” – újbezdáni egyesületünk jubileumi ünnepsége 
2020. szeptember 24. – Új Magyar Képes Újság 

Szombaton tartotta évfordulós ünnepségét újbezdáni művelődési egyesületünk. A Szivárvány 

népdalkör megalakulásának a 40., a Kubikos tamburazenekar a 20., a Komikus Színjátszó 

Csoport pedig 10. évfordulóját ünnepelte. Több évtizede annak, hogy valamilyen formában 

művelődési élet folyik Újbezdánban. 
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https://karpataljalap.net/2020/09/24/helyhatosagi-valasztasok-gyakorlatias-valasztok
https://kepesujsag.com/fiumeben-ulesezett-a-hmdk-orszagos-elnoksege/
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Elektronikus sajtó 

 

Határok nélkül 

2020. szeptember 24. – Kossuth Rádió  

 

A határon túl élő nemzeti közösségek közül a kárpátaljai magyaroknak jutott a legnehezebb 

sors. A többi között erről is beszélt Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter 

Beregszászon, a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola ünnepélyes tanévnyitóján, 

ahol átvehette a tanintézmény legmagasabb elismerését, a Rákóczi-díjat.  

 

A szavazás biztonságos, nem veszélyesebb, mint felszállni a buszra, elmenni vásárolni vagy 

találkozni a barátokkal. A hatóságok rendkívüli intézkedéseket hoztak, hogy mindenkinek az 

egészségét megvédjék. Belépés előtt lázmérést végeznek, mindenhol fertőtlenítőszert 

helyeznek el. A pecséteket minden egyes szavazó után fertőtlenítik. A vasárnapi romániai 

önkormányzati választásokról Hegedüs Csilla, az RMDSZ szóvivője beszélt. 

 

Kampányértékelő sajtótájékoztatót tartott Csíkszereda központjában az Erdélyi Magyar 

Szövetség. A Magyar Polgári Pártból és az Erdélyi Magyar Néppártból alakult választási 

szövetség képviselőit Oláh-Gál Elvira kérdezte. 

 

A következő négy év szempontjából meghatározó lesz a vasárnapi választás az Arad megyei 

magyarság számára is – véli Faragó Péter parlamenti képviselő, az RMDSZ Arad megyei 

önkormányzati elnökjelöltje. A tét az, hogy sikerül-e megtartani a már megszerzett pozíciókat 

a helyi önkormányzatokban és a megyei tanácsban. Faragó Péter Pataky Lehel Zsoltnak 

nyilatkozott. 

 

Takarékoskodásra hivatkozva a Délvidéken megpróbálták megakadályozni a 15 főnél kisebb, 

önálló magyar iskolai tagozatok megnyitását. A magyar érdekképviselet azonban idejében 

lépett, s ezek az osztályok megnyíltak - hangzott el a Magyar Nemzeti Tanács legutóbbi 

ülésén. Ugyanígy a tankönyvek zöme is megjelent tanévkezdésre, így a magyar diákoknak az 

idén nem kell több hónapig tankönyvek nélkül tanulniuk.  

 

Bár a tavaszi-nyári foglalásokat gyakorlatilag teljesen visszamondták, és lakat volt a 

szállásokon, éttermeken, augusztusban és szeptember elején gőzerővel dübörgött az 

https://mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth/?date=2020-09-24_18-02-00&enddate=2020-09-24_18-40-00&ch=mr1
https://mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth/?date=2020-09-24_18-02-00&enddate=2020-09-24_18-40-00&ch=mr1
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idegenforgalom Székelyföldön. Igaz, az anyaországi turisták helyett most a románok fedezték 

fel a vidéket.  

 

Szeptember 26-án reggel a taksonyi kultúrház előtt dördül el a startpisztoly és indul a 3 és 10 

kilométeres futás végig a falu utcáin. A Galántai járásban fekvő Taksony lelkes önkéntes 

csapata immár harmadik alkalommal rendezi meg a futóversenyt, amelyre tavaly több mint 

100-an neveztek be az ország minden szegletéből. A jókedv és családias hangulat garantált 

amellett, hogy az ember az egészségéért is tehet valamit. 


