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Nyomtatott és online sajtó 
 

 

Potápi: jól szerepeltek a magyar jelöltek, fontos pozíciókat szerzett az RMDSZ 
2020. szeptember 30. – MTI, Hír Tv, kulhonimagyarok.hu, Magyar Nemzet, kormany.hu 

Jól szerepeltek a magyar jelöltek, a Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) fontos 

pozíciókat szerzett a hétvégi romániai önkormányzati választásokon - közölte Potápi Árpád 

János, a Miniszterelnökség nemzetpolitikai államtitkára szerdán Budapesten. Az államtitkár 

a Nemzetpolitikai Kutatóintézet tanácskozásán úgy fogalmazott: "nagy győzelmet arattunk mi 

magyarok, közösen Erdélyben", jól szerepeltek a magyar jelöltek. Összegzése szerint ez biztos 

alapot teremt arra, hogy a december 6-ai országos választáson is meg tudjon az RMDSZ 

jelenni. Potápi Árpád János kiemelte Kelemen Hunor RMDSZ-elnök munkáját, aminek nagy 

szerepe volt abban, hogy a jelöltek sikeresen mérettessék meg magukat. Külön kiemelte a 

marosvásárhelyi győzelmet, és azt, hogy 20 év után ismét magyar polgármestere van a 

városnak. Ez a győzelem talán a legnagyobb, általa vissza lehet kapcsolni a várost az erdélyi 

magyar vérkeringésbe - vélekedett Potápi Árpád János. Megjegyezte: a szavazáson jelentős 

számban román szavazókat is sikerült megszólítani. 

 

Ismét megszavazta a Iohannis által megfontolásra visszaküldött Trianon-

törvényt a szenátus 
2020. szeptember 30. – MTI, Krónika, maszol.ro, transindex.ro 

A bukaresti szenátus változatlan formában ismét megszavazta szerdán az államfő által 

megfontolásra visszaküldött Trianon-törvényt, amely ünnepnappá nyilvánítja június 4-ét, a – 

Magyarországot területe kétharmadától megfosztó – békeszerződés évfordulóját. Klaus 

Iohannis felülvizsgálati kérelmében azt kifogásolta, hogy a több szakértő és civil szervezet 

által bírált törvénytervezet autentikus és tartalmas közvita nélkül született, ezért a jogalkotási 

folyamat újrakezdésére, történészek, kutatók, a civil szféra bevonására kérte fel a 

parlamentet. A felsőház szerdán a szociáldemokrata (PSD) többség 76 szavazatával – 52 

ellenében – az elnök érveit elutasítva eredeti formájában küldte tovább a tervezetet a végső 

döntés meghozatalában illetékes képviselőháznak. 

 

Potápi: megerősítik a külhoni magyar fiatalok felsőfokú művészeti képzését 

Pécsen 
2020. szeptember 30. – MTI, Híradó, Hír TV, Pannon RTV, Magyar Szó 

A kormányzat partner abban, hogy a Pécsi Tudományegyetem (PTE) művészeti kara az 

eddiginél komolyabb részt vállaljon a határon túl és a diaszpórában élő magyar fiatalok 

felsőfokú művészeti képzésében - közölte a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős 

államtitkára szerdán, a baranyai megyeszékhelyen. Potápi Árpád János a témában tartott 
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megbeszélést követő sajtótájékoztatón rámutatott: Pécs a Dél-Dunántúl legjelentősebb 

egyetemvárosaként megkerülhetetlen, ha a képzéseket szolgáló fejlesztésekről van szó. 

 

Működő nemzetpolitikai összhang: Potápi szerint Marosvásárhelyt vissza lehet 

kapcsolni az erdélyi magyar vérkeringésbe 
2020. szeptember 30. – Krónika, maszol.ro 

A közelgő parlamenti megmérettetéshez is biztos alapnak nevezte az RMDSZ helyhatósági 

választásokon elért eredményeit Potápi Árpád, a magyar kormány nemzetpolitikai 

államtitkára. Kelemen Hunor RMDSZ-elnök azt mondta, a decemberi választások után nagy 

valószínűséggel a Nemzeti Liberális Párt (PNL) fog kormányt alakítani, ugyanakkor ma még 

nem látja egy olyan koalíciónak a feltételeit, amelynek a szövetség is része lehetne.     

 

Hivatalos: nem jutott be az RMDSZ a temesvári közgyűlésbe 
2020. szeptember 30. – Krónika 

Nem sikerült meglépnie az 5 százalékos választási küszöböt az RMDSZ-nek a temesvári 

önkormányzati helyekért folyó versenyben, így képviselet nélkül maradt a szövetség. 2016-

ban még két tanácsost sikerült bejuttatniuk, sőt koalíciós alku révén alpolgármestere is volt a 

szövetségnek.  

 

A polgármesteri hivatal átvilágításával kezdi mandátumát Soós Zoltán 

Marosvásárhelyen 
2020. szeptember 30. – MTI, Krónika, transindex.ro, maszol.ro, szekelyhon.ro 

A marosvásárhelyi polgármesteri hivatal pénzügyi és szakmai átvilágításával kezdi 

mandátumát a vasárnap polgármesterré választott Soós Zoltán – jelentette be szerdai 

sajtótájékoztatóján. A függetlenként megválasztott polgármester cáfolta azokat a 

híreszteléseket, hogy bosszúhadjáratba kezdene a városházi alkalmazottak körében. Úgy 

vélte: egy külső átvilágítás mutathatja meg, hogy mit hagyott hátra a Dorin Florea előző 

polgármester vezette önkormányzat. El akarjuk kerülni, hogy a következő négy évben újabb 

és újabb rendezetlen ügyek kerüljenek elő, mint csontvázak a szekrényből” – fogalmazott 

Soós Zoltán. A megválasztott független polgármester kijelentette: a pártok megegyezésén 

múlik, hogy milyen koalíció alakul a városi tanácsban, és kik lesznek az alpolgármesterek. 

Utóbbi kérdésbe azonban neki is beleszólása lesz. Megjegyezte: az RMDSZ-nek lesz a 

legnagyobb frakciója a helyi önkormányzati testületben, így a szövetség megkerülhetetlen lesz 

a tárgyalásokban. 
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Két megyei és egy kolozsvári tanácsossal kevesebbet szerzett az RMDSZ az idei 

helyhatósági választáson 
2020. szeptember 30. – Krónika, maszol.ro 

A Kolozs megyei önkormányzatban két, a kolozsvári képviselő-testületben eggyel kevesebb 

tanácsosi mandátumot szerzett az RMDSZ a vasárnapi helyhatósági választáson.  

 

Elmeszelte az alkotmánybíróság az új magyar–román határátkelő létesítéséről 

szóló törvényt 
2020. szeptember 30. – Krónika, transindex.ro 

Alaptörvénybe ütközőnek minősítette a bukaresti alkotmánybíróság szerdán a Kübekháza és 

Óbéb (Beba Veche) közötti magyar–román nemzetközi közúti határátkelő létesítéséről 

elfogadott törvényt. A bukaresti képviselőház által május végén megszavazott 

jogszabálytervezet előírja, hogy a román kormány kezdjen diplomáciai tárgyalásokat 

Magyarországgal a magyar–román–szerb hármashatárnál lévő új nemzetközi határátkelőhely 

létrehozásáról. A tervezet kihirdetését Klaus Iohannis államfő elutasította, és 

alkotmányossági óvást emelt ellene. Az államfő szerint azért sérti az alkotmányt a 

képviselőház által csaknem egyhangúlag megszavazott törvény, mert általa a parlament 

beavatkozna az államfő, illetve a kormány hatáskörébe. 

 

Tőkés László bocsánatkérésre szólítja a Gálfi Árpádot „lesehonnaizó” Duray 

Miklóst 
2020. szeptember 30. – Krónika 

Tőkés László védelmébe veszi a Székelyudvarhelyen győztes Szabad Emberek Pártját (POL), 

ugyanakkor bocsánatkérésre szólítja a felvidéki Duray Miklóst amiatt, hogy „sehonnainak” 

nevezte a második polgármesteri mandátumát megszerző Gálfi Árpádot. Az Erdélyi Magyar 

Nemzeti Tanács elnöke szerdán nyilatkozatban reflektált a helyhatósági választások 

székelyudvarhelyi eredményeire, továbbá Duray Miklós felvidéki írónak, politikusnak a 

megmérettetés kampányában kifejtett álláspontjára. A felvidéki Magyar Koalíció Pártja 

(MKP) korábbi stratégiai alelnöke a Felvidék.ma portálon múlt pénteken közölt írásában 

élesen bírálta Gálfi Árpád polgármestert amiatt, hogy a román–magyar vegyespárt, a POL 

színeiben indult újabb mandátumért Székelyudvarhelyen. 

 

Figyelmeztette a belügyminisztériumot a CNCD, amiért húsvétkor eltérően 

viszonyult a különböző felekezetekhez  
2020. szeptember 30. – transindex.ro, maszol.ro, Krónika 

Az Országos Diszkriminációellenes Tanács (CNCD) figyelmeztetésben részesítette a 

belügyminisztériumot amiatt, hogy a világjárvány közepette nem kezelte egyenlően a törvény 

által elismert keresztény egyházak húsvéti ünnepének megtartására vonatkozó szabályokat - 

tájékoztatott szerdán a tanács. A 2000/137-es sürgősségi kormányrendeletre hivatkozva a 
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https://itthon.transindex.ro/?hir=61483
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tanács kijelenti, hogy a belügyminisztérium ezzel diszkriminációt követett el. A CNCD 

igazgatótanácsa azt javasolja a belügyminisztériumnak, hogy "a jövőre nézve tartsa be az 

egyenlőség követelményét minden Romániában törvényesen elismert egyházzal szemben és 

diszkriminációmentes szabályokat állítson fel a lelkiismereti szabadság gyakorlása terén".  

 

Románia egész területén ingyenesen terjeszthetővé váltak a magyar közmédia 

műsorai  
2020. szeptember 30. – transindex.ro 

Románia egész területén ingyenesen terjeszthetővé válnak októbertől a magyar közmédia 

rádió- és tévéműsorai - derült ki a román médiahatóság honlapján kedden megjelent 

közleményből. A Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap (MTVA) már 

augusztusban átiratban tájékoztatta a romániai Audiovizuális Tanácsot (CNA), hogy 2020. 

szeptember 1. és 2021. augusztus 31. között a romániai műholdas és internetes (IPTV) 

műsorterjesztők, illetve kábelszolgáltatók térítésmentesen felvehetik kínálatukba és 

továbbíthatják előfizetőik felé az M1, M2, M4 Sport, M5, Duna, Duna World és M4 Sport + 

televíziós csatornák műsorait. A CNA keddi ülésén a magyar közmédia rádióműsorairól szóló 

ideiglenes felhatalmazást is tudomásul vette, és erről hivatalos tájékoztatást adott ki. Ennek 

értelmében október elsejétől a Kossuth, Petőfi, Bartók és Dankó Rádió műsorait is átvehetik - 

és valós időben, csonkítatlanul közvetíthetik - a romániai analóg, műholdas és internetes 

műsorterjesztők. A rádiókra vonatkozó MTVA-engedély 2021. szeptember 30-ig érvényes.  

 

Október 6.: járványügyi intézkedések közepette emlékeznek meg Aradon  
2020. szeptember 30. – maszol.ro 

A koronavírus-járvány miatt maximum 500-an vehetnek részt az idei október 6-i 

megemlékezések aradi főrendezvényén, a főhajtásra érkezőknek regisztrálniuk kell, mielőtt 

elfoglalnák ülőhelyeiket – tájékoztattak a szervezők. Az 1848–1849-es magyar forradalom és 

szabadságharc véres megtorlásának, a 13 honvédtiszt aradi kivégzésének 171. évfordulója lesz 

idén október 6-án. Aradon a központi rendezvényt 17 órakor tartják a mártír tábornokok 

emlékművénél, a Szabadság-szobornál, ahol a szabadtéri szentmise főcelebránsának és 

szónokának Schönberger Jenő szatmári római katolikus megyéspüspököt kérték fel.  

 

Cseke Attila: Nekünk békét, fejlődést kell biztosítanunk mindenkinek 
2020. szeptember 30. – Bihari Napló 

Kiértékelő megbeszélést tartott az RMDSZ Bihar megyei szervezete a szövetség 

önkormányzati vezetőivel. Jó eredményről beszélhetünk, hisz soha nem látott ellenszélben az 

RMDSZ jó üzenetekkel, pozitív kampánnyal, nagyon sok magyar emberrel találkozva és 

beszélgetve több helyen is megerősödött. „Az emberek megállítanak az utcán és gratulálnak – 

számolt be az élményeiről Cseke Attila. – Nagyon jó érzés azt látni, hogy a magyarok 

megértették, hogy ellen kell állni a külső megosztási kísérletnek és nekünk egymás mellett a 

helyünk. Ugyan nagyon sok negatív üzenet volt mások részéről, sőt a személyeskedést is 

behozták egyes magyar szereplők, pártok, szervezetek a saját médiájukon keresztül, én büszke 
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vagyok arra, hogy az RMDSZ-es kollégák nem vették fel ezt a kesztyűt” – mondta a megyei 

szervezet elnöke. 

 

Egyetlen infografikán a székelyföldi megyei önkormányzatok új összetétele 
2020. szeptember 30. – szekelyhon.ro 

Egyetlen infografikán mutatjuk meg a 2020-as helyhatósági választások után kialakítandó 

megyei önkormányzati testületek összetételét. Hargita, Maros és Kovászna megye tanácsát is 

RMDSZ-es elnök vezetheti, a testületekbe a legtöbb tagot is az RMDSZ küldi, az arányok 

viszont megyénkét változnak. 

 

Nem ütött vissza a románokkal kötött koalíció Besztercén 
2020. szeptember 30. – Krónika 

Nem volt káros hatással az RMDSZ Beszterce–Naszód megyei szereplésére, hogy a szervezet 

a megyei és a besztercei önkormányzat szintjén román pártokkal lépett koalícióra, és azokkal 

közös listán indította jelöltjeit – értékelte a Krónikának Décsei Attila. Az RMDSZ Beszterce-

Naszód megyei elnöke szerint a döntés nem befolyásolta negatívan a helyi szervezeteket, sőt a 

szövetség saját listával több községben duplázni tudott, így összességében hét önkormányzati 

képviselői mandátummal többet szerzett, mint ezelőtt négy évvel. A még a Szociáldemokrata 

Párt, a Liberálisok és Demokraták Szövetsége (ALDE), illetve a Pro Románia Párt alkotta 

koalíció révén pedig sikerült megőrizni a besztercei tanácsosi helyet, és 12 év után 

visszakerülni a megyei önkormányzatba. 

 

Hová tűnt a temesvári RMDSZ?  
2020. szeptember 30. – transindex.ro 

Ennél a szervezetnél is hasonlóan rossz a helyzet, mint Brassóban: nincs képviseletük a 

temesvári tanácsban, és egy polgármesteri mandátum is elúszott. Utánajártunk, mik lehetnek 

a gyenge eredmények okai.  

 

Ludovic Orban a helyi koalíciókról: a PSD-vel nem, az RMDSZ-szel igen  
2020. szeptember 30. – maszol.ro, Krónika, Nyugati Jelen 

A Nemzeti Liberális Párt (PNL) országos vezetősége engedélyezte a területi szervezeteknek, 

hogy a magyarok által lakott vidékeken koalíciót kössenek az önkormányzatokban az 

RMDSZ-szel – közölte Ludovic Orban miniszterelnök, a PNL elnöke szerdán.  

 

Márk Endre polgármester: szeretnék Szászrégenből multikulturális várost 

teremteni  
2020. szeptember 30. – maszol.ro 

Friss erővel, több mandátumra is elegendő tervvel kezdi az elkövetkező négyéves ciklust 

Szászrégen frissen megválasztott polgármestere, Márk Endre. Az RMDSZ színeiben 

mandátumot nyert korábbi alpolgármester ügyvezető polgármesterként már betekintést nyert 
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a város vezetésébe, és elhatározása szerint pénzügyi és törvényességi szempontból is 

tisztalappal kezdi meg a munkát. Fontosnak tartja az egyébként sem elhanyagolható iparú 

város további gazdasági fejlesztését, valamint a kikapcsolódási lehetőségek bővítését.  

 

Háromszéki EMSZ: szervezettebb kampányra lett volna szükség 
2020. szeptember 30. – szekelyhon.ro 

Az önkormányzati választásokon elért eredményeik messze elmaradtak az elvárásaiktól, 

fogalmazták meg a szerdai sajtótájékoztatón az Erdélyi Magyar Szövetség (EMSZ) 

háromszéki eredményértékelő sajtótájékoztatón. Bálint József, az EMSZ megyei vezetője, az 

EMNP megyei elnöke rámutatott, a sepsiszentgyörgyi önkormányzatban 8 százalékos 

támogatottsággal két, míg a megyei tanácsban tíz százalékos támogatottsággal három 

mandátumot szereztek, miközben a városban kettőnél több, a megyénél ötnél több 

mandátumra számítottak, hiszen az előző négyéves ciklusban az EMNP-nek két képviselője 

volt a megyeszékhelyen, a két pártnak pedig összesen öt tanácsosa a megyei tanácsban. 

„Jelöltjeink nagy része nem keltette fel a választók figyelmét, buktunk a megyei listán, mint 

ahogy az RMDSZ bukott Bihar, Brassó és Temes megyékben” – mondta Bálint József. 

Meglátása szerint szervezettebb kampányra lett volna szükség. 

 

Megerősödött az RMDSZ-es „uralom” Hargita megyében 
2020. október 1. – Krónika 

Az RMDSZ jelöltjei nyerték el a polgármesteri, illetve helyi és megyei tanácsosi tisztségek 

többségét Hargita megyében – mutatnak rá a Megyei Választási Iroda (BEJ) által közzétett 

hivatalos végleges eredmények. Ezek értelmében az RMDSZ 48 polgármesteri mandátumot 

szerzett a 67-ből, a Szociáldemokrata Párt 7-et, az Erdélyi Magyar Szövetség 5-öt. Öt 

településen független jelölt nyert, a Nemzeti Liberális Pártnak és a Szabad Emberek 

Pártjának pedig egy-egy polgármesteri tisztség jutott – számolt be az Ager¬pres 

hírügynökség. A megye 835 helyi tanácsosi mandátumából az RMDSZ 570-et szerzett meg, az 

EMSZ 138-at, a PSD 49-et, a PNL pedig 34-et. A Szabad Emberek Pártja 14 tanácsosi 

tisztséget szerzett, a Népi Mozgalom Párt 8-at, az USR–PLUS-szövetség 3-at, a Pro Románia 

2-t, a Magyar Polgári Párt, a Humanista Erő Pártja, az ALDE és a Nemzeti Egység Tömbje 

pedig egyet-egyet. Emellett 13 független jelölt is tanácsosi mandátumhoz jutott Hargita 

megyében.

 

MKP, Híd, Összefogás: Közösen az állampolgársági törvény diszkriminatív 

tervezete ellen 
2020. szeptember 30. – Ma7.sk, bumm.sk 

A három parlamenten kívüli párt a héten megállapodott, hogy a belügyminisztérium által 

tervezett állampolgársági törvény módosítása kapcsán közösen lépnek fel. Az MKP képviselői 

Ondrej Dostállal közösen készítettek módosító javaslatot, a Híd pedig saját tervezetet nyújtott 
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https://szekelyhon.ro/aktualis/haromszeki-emsz-szervezettebb-kampanyra-lett-volna-szukseg
https://ma7.sk/aktualis/mkp-hid-osszefogas-kozosen-az-allampolgarsagi-torveny-diszkriminativ-tervezete-ellen
https://ma7.sk/aktualis/mkp-hid-osszefogas-kozosen-az-allampolgarsagi-torveny-diszkriminativ-tervezete-ellen
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be a minisztériumhoz. Külön igyekezeteiket a héten összehangolták. „Tudatosítjuk, hogy a 

jelenlegi, belügyminisztériumi törvénymódosítási előterjesztés a kormányprogramban 

foglaltak szellemében fogalmazódott meg, ami csupán kis előrelépést jelent a mostani 

állapothoz képest, és sajnos nem oldja meg a felvidéki magyarok helyzetét, a magyar 

állampolgárság szabad felvételének lehetőségét”– fogalmazott az MKP elnöke. 

 

Trianon 100. évfordulójára emlékeztek Fülekpüspökiben 
2020. szeptember 30. – Ma7.sk, Felvidék Ma 

Trianon100, sokaknak sokat jelent ez a kombináció Nógrádban is, ahol felkorbácsolta a 

kedélyeket a rendezvény, amely most a koronavírus-járvány miatt előrehozott időpontban, 

ma 16,30 órakor kerül megrendezésre Fülekpüspökiben. A Losonci járás magyarsága se nem 

jobb, se nem rosszabb, mint amilyen a magyar társadalmunk a Felvidéken, viszont 

megérdemli, hogy ezen a napon megkülönböztetett figyelmet kapjon az egész Felvidéken és a 

Kárpát-Hazában is. A járványügyi rendelkezések hatályba lépése előtt ma van az utolsó esély, 

hogy 2020-ban, száz évvel Trianon után tömegesen emlékezhessünk együtt. Történik mindez 

ma Fülekpüspöki község központjában. 

 

Felvidékre került a „Határtalanul Nagy Nyári Vetélkedő“ második díja 
2020. szeptember 30. – Felvidék Ma 

A Királyhelmeci Gimnázium Kvinta D. osztályának csapata sok ezer diák közül került a  

Határtalanul Nagy Nyári Vetélkedő döntőjébe, ahol tíz csapat mérhette össze tudást. Az 

izgalmakkal és színes programokkal teli döntőben a magyar történelem, irodalom, néprajz és 

földrajzi ismeretek terén kellett bizonyítaniuk a versenyzőknek. A feladatokat az 

összetartozás üzenete kapcsolta össze. Külhoni és anyaországi diákok egyaránt próbára 

tehették tudásukat a Nemzetpolitikai Államtitkárság Határtalanul programjának 

Határtalanul Nagy Nyári Vetélkedőjén, melyen izgalmas kérdésekre kellett válaszolniuk 

online formában. 

  
Hétvégén lesz a Palicsi Magyar Sokadalom és a Folk Music Fest 
2020. szeptember 30. – Pannon RTV 

A hétvégére az időjósok szerint 27 fok és nyáriasan meleg idő lesz. Aki úgy dönt, hogy egy kis 

szabadtéri programot szervez magának, annak Palicsot ajánljuk. 

 Ezen a hétvégén tartják meg a Folk Music Festet és a Palicsi Magyar Sokadalmat. A szervezők 

fergeteges hangulatot ígérnek. 

 

 

 

 

V
a

jd
a

sá
g

 

 

Fe
lv

id
é

k
 

 

https://felvidek.ma/2020/09/legyunk-sokan-ma-fulekpuspokiben/
https://felvidek.ma/2020/09/felvidekre-kerult-a-hatartalanul-nagy-nyari-vetelkedo-masodik-dija/
https://pannonrtv.com/rovatok/kultura/palicsi-magyar-sokadalom-es-folk-music-fest-nepmuveszeti-programok-hetvegen
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Szabadka: Hagyományos és online oktatás is lesz az MTTK-n és a Műszaki 

Szakfőiskolán 
2020. szeptember 30. – Vajdaság Ma 

A szerbiai egyetemi karokon holnap, október 1-én megkezdődik az oktatás. A legtöbb helyen 

tantermi oktatást szerveznek, ahol viszont a biztonsági intézkedéseket nem tudják kellő 

mértékben biztosítani, ott a tavaszihoz hasonló virtuális oktatást folytatják majd. Szabadkán 

a hagyományos módon kezdik meg az új tanévet, mondják a Magyar Tannyelvű Tanítóképző 

Kar és a Szabadkai Műszaki Szakfőiskola illetékesei. A járványhelyzetben pontosan hogyan 

szervezik meg a munkát, illetve hány elsőévest tudtak felvenni? Ezekre a kérdésekre voltunk 

kíváncsiak. 

 
Ünnepélyes iskolaátadás Guton 
2020. szeptember 30. – karpat.in.ua, Kárpátalja, karpatalja.ma 

A Guti Általános Iskola felújítása Magyarország Külgazdasági és Külügyminisztériuma 

pénzügyi támogatásával a Keleti Partnerség Ukrajna 2019 – fejlesztési együttműködés 

Kárpátalján nemzetközi fejlesztési projekt keretében a Kárpátaljai Magyar Főiskoláért 

Jótékonysági Alapítvány (KMFJA) és a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség (KMKSZ) 

közreműködésével valósulhatott meg. Az ünnepélyes átadóra szeptember 30-án került sor. A 

program kiterjedt a tetőszerkezet teljes felújítására és a nyílászárók cseréjére összesen 1 240 

565 hrivnya értékben. 

 

Átadásra került a felújított Beregújfalui Fenyőfácska Óvoda 
2020. szeptember 30. – karpat.in.ua, Kárpátalja, karpatalja.ma 

A Kárpát-medencei óvodafejlesztési program keretein belül egy újabb óvoda felújítása 

valósulhatott meg a Beregszászi járásban. A Beregújfalui Fenyőfácska Óvoda ünnepélyes 

átadójára szeptember 30-án került sor. Beregújfaluban 1954-től működik óvoda. Kezdetben 

csak egy csoport fogadására volt képes az intézmény, amely a régi parókia épületében kapott 

helyet. Jelenleg két csoportban 36 kisgyerek tölti mindennapjait az óvodában. Sajnos az idő 

múlásával az épület szerkezete igen megromlott, a víz alámosása miatt süllyedni kezdett az 

épület egyik fala. Míg végül 2019-ben a Kárpát-medencei óvodafejlesztési program révén a 

Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetség (KMPSZ) közreműködésével felmérték az épület 

állapotát, és széles körű felújításokra került sor. 

 

Zelenszkij Kárpátalján: munkalátogatás vagy kampány? 
2020. szeptember 30. – karpat.in.ua, Kárpátalja 

Kétnapos elnöki látogatáson van túl Kárpátalja. Volodimir Zelenszkij államfő végre 

Beregszászba is eljutott múlt pénteken. Az elnöknek már az érkezése is rendhagyó volt. 
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https://www.vajma.info/cikk/vajdasag/25659/Szabadka-Hagyomanyos-es-online-oktatas-is-lesz-az-MTTK-n-es-a-Muszaki-Szakfoiskolan.html
https://www.vajma.info/cikk/vajdasag/25659/Szabadka-Hagyomanyos-es-online-oktatas-is-lesz-az-MTTK-n-es-a-Muszaki-Szakfoiskolan.html
https://karpataljalap.net/2020/09/30/unnepelyes-iskolaatadas-guton
https://karpataljalap.net/2020/09/30/atadasra-kerult-felujitott-beregujfalui-fenyofacska-ovoda
https://karpataljalap.net/2020/09/30/zelenszkij-karpataljan-munkalatogatas-vagy-kampany
https://karpataljalap.net/2020/09/30/zelenszkij-karpataljan-munkalatogatas-vagy-kampany
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Volodimir Zelenszkij előbb Szlovákiába repült hivatalos látogatásra, majd onnan a 

Felsőnémeti–Ungvár határátkelőn keresztül, gépkocsival érkezett Kárpátaljára. 

 

Módosult a tanulmányi támogatási pályázat 
2020. szeptember 30. - Népújság 

A Lendva Községi Magyar Nemzeti Önkormányzati Közösség (LKMNÖK) Tanácsa a 

járványhelyzet miatt lemondott hétfői ülés helyett levelező ülésen döntött a legsürgetőbb 

kérdésekben. A szavazataikat leadó tanácstagok így döntöttek a Felsőfokú tanulmányi 

támogatásról szóló szabályzat módosításáról és kiírásáról, valamint pozitívan véleményezték 

a társalapított oktatási intézmények nemzetiségi programjait. 

 

Jókedvvel, mosollyal az arcokon 
2020. szeptember 30. - Népújság 

2018-ban létrejött lendvai Újvidék Kulturális és Turisztikai Egyesület a Kultúregyesületek 

Községi Szövetsége támogatásával idén már harmadik alkalommal szervezte meg a Barátság 

hídja című nemzetközi művésztelepet. A lendvai kilátótorony és a péterváradi vár után ismét 

Lendva környéke lett a műhelymunka színhelye. 

 

Elektronikus sajtó 

 

Határok nélkül 

2020. szeptember 30. – Kossuth Rádió  

Soós Zoltán, Marosvásárhely újonnan megválasztott polgármestere ma sajtótájékoztatón 

ismertette a következő időszak fontosabb feladatait, és cáfolta azokat a híreszteléseket, 

miszerint valamiféle "bosszúra" számíthatnak a polgármesteri hivatal, a volt városvezetés 

alkalmazottai.  

 

Az erdélyi magyarok választási sikere a kárpátaljai magyaroknak is erőt ad, mondja 

Brenzovics László, a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség elnöke. 

 

Rendhagyó tanévnyitó ünnepséget tartottak a nagyváradi Partiumi Keresztény Egyetemen. A 

járványhelyzetre való tekintettel online szóltak a diákokhoz, köztük a 385 elsőévesnek, akik 

most kezdik tanulmányait a magyar kormány által fenntartott intézményben. A nevükben, 

jelképesen két diák vett részt a hagyományos fogadalomtételen.  
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https://www.nepujsag.net/nemzetiseg/9496-m%C3%B3dosult-a-tanulm%C3%A1nyi-t%C3%A1mogat%C3%A1si-p%C3%A1ly%C3%A1zat.html
https://www.nepujsag.net/kultura/9501-j%C3%B3kedvvel,-mosollyal-az-arcokon.html
https://mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth?date=2020-09-30_18-02-00&enddate=2020-09-30_18-40-00&ch=mr1
https://mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth?date=2020-09-30_18-02-00&enddate=2020-09-30_18-40-00&ch=mr1
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Szerbiában október 1-én indul meg az egyetemi karokon az oktatás. A járványhelyzetben 

hogyan szervezik meg a munkát Szabadkán, a Magyar Tannyelvű Tanítóképző Karon és a 

Szabadkai Műszaki Szakfőiskolán, illetve hány elsőévest tudtak felvenni? Elsőként 

Námesztovszki Zsoltot, az MTTK dékánhelyettesét kérdeztük. 

 

Tesztprojektet indítottak Pozsony két magyar iskolájában, a Duna utcaiban és a 

pozsonypüspöki alapiskolában. A távoktatásban szerzett jó gyakorlatokat szeretnék beépíteni 

a mindennapi munkába a jelenléti oktatás mellett; ezt a munkarendet hibridoktatásnak 

nevezik. A projektről Tóth Tibort, a magyariskola.sk weboldal alapítóját kérdeztük.  

 

 

Felvidéken - a magyar iskolák újranyitásának 70. évében - nem csökkent az iskolába 

iratkozók száma. Bár az iskolaválasztási kampányrendezvényeket tavasszal a járványhelyzet 

alaposan átírta, Felvidék szinte minden régiójában emelkedett az elsősök száma.  

Előzetes adatok szerint több mint 3600-an választottak magyar nyelvű oktatási intézményt.  

A keleti régióban az igazi rekorder a rozsnyói református alapiskola lett, ahol az iskola 

történetében először nyílt két első osztály. Juhász Edit iskolaigazgató összeállításunk első 

megszólalója. 

 

Az ötödik Temesvári Magyar Napok helyszínén, még az ünnepélyes megnyitó előtt került sor 

a Bartók Béla líceum idei végzős diákjainak a járvány miatt májusban elmaradt ballagási 

ünnepségére. A diákok, a szokásos batyuval a vállukon, bevonultak a Szabadság-téren 

felállított nagyszínpadra, meghallgatták a köszöntőket, elbúcsúztak tanáraiktól és társaiktól, 

majd átadták az iskola kulcsát a következő generációnak. Az ünnepség után először az iskola 

igazgatóját, Erdei Ildikót kértük mikrofon elé. 

 

A Kassai Polgári Klub már négy éve szervezi a Radványi Géza Emléknapokat. A szeptember 

végi  időpont nem véletlen, hiszen a Valahol Európában vagy  A beszélő köntös rendezője, 

Radványi Géza,  1907.  szeptember 26-án született Kassán. Az idei háromnapos 

programsorozat fővédnöke Hetey Ágota, Magyarország kassai főkonzulja volt. 

 


