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Nyomtatott és online sajtó 
 

Potápi: az erős érdekképviselet a kárpátaljai magyarság megmaradásának 

garanciája 
2020. október 1. – MTI, Hír Tv, karpat.in.ua, karpatalja.ma, Kárpátalja 

Az erős érdekképviselet a kárpátaljai magyarság megmaradásának garanciája, és az 

anyaország támogatása nemcsak az ottani magyarságot segíti, hanem nemzetiségtől 

függetlenül minden ukrán állampolgárt érint a térségben - erről Potápi Árpád János, a 

Miniszterelnökség nemzetpolitikai államtitkára beszélt egy csütörtöki online konferencián. 

Közölte: az elmúlt egy évtized úgy telt el, hogy Kárpátalján a nemzetiségi jogok területén 

folyamatos visszalépés tapasztalható. Potápi Árpád János az Ukrajna és Kárpátalja a Covid-19 

pandémia idején és a helyhatósági választások előtt címmel rendezett tanácskozáson 

kiemelte: hiábavalóak voltak a várakozások, nem érzékelhető pozitív változás a kisebbségi 

jogok területén. Bár a különböző kulturális, oktatási és gazdasági programok zajlanak, de a 

kárpátaljai lebonyolító szervezeteket gyakran "vegzálják", működésüket próbálják 

ellehetetleníteni. 

 

Adománygyűjtést indított a kárpátaljai rászorulóknak az Ökumenikus 

Segélyszervezet 
2020. október 1. – MTI, Magyar Nemzet, Demokrata, Pannon RTV, KárpátHír 

A kárpátaljaiaknak idén még nagyobb szüksége van a támogatásra a járvány miatt – mondta 

Lehel László, az Ökumenikus Segélyszervezet elnök-igazgatója az adománygyűjtés elindítása 

alkalmából tartott sajtótájékoztatón Budapesten csütörtökön. Lehel László elmondta, hogy 

míg a korábbi években elsősorban az ukrajnai háborús események indokolták az 

adománygyűjtést, idén főként a koronavírus-járvány és a határzár nehezíti a kárpátaljaiak 

életét. Egyes szektorok – például vendéglátás, turizmus – ellehetetlenültek, sokan 

elvesztették a munkájukat. A segélyszervezet elsősorban téli tüzelővel és élelmiszerrel 

támogatja a nagycsaládosakat, időseket, munkájukat elvesztőket, továbbá hozzájárul 

gyermekek gondozásához, fejlesztéséhez, összesen több mint tízezer emberhez eljuttatva az 

anyaország segítségét. 

 

A kárpátaljai magyarság helyzetéről tartottak magyar–magyar online 

konferenciát Bocskor Andrea szervezésében 
2020. október 1. – karpat.in.ua 

Ukrajna és Kárpátalja a Covid-19 pandémia idején és a helyhatósági választások előtt címmel 

tartottak online konferenciát csütörtök délután kárpátaljai magyar vezetők, magyar európai 

parlamenti képviselők, vezető európai uniós és magyarországi politikusok részvételével, 

Bocskor Andrea fideszes kárpátaljai európai parlamenti képviselő szervezésében és 
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moderálásával. A tanácskozást nyitó előadásában Várhelyi Olivér, az Európai Bizottság 

szomszédság- és bővítéspolitikáért felelős biztosa hangsúlyozta, hogy munkakörében nem 

csak Ukrajna, hanem Kárpátalja ügyét is fontosnak tekinti. Ismertetve, hogy milyen kérdések 

szerepelnek az október 6-i EU-Ukrajna csúcstalálkozón, emlékeztetett arra, hogy az EU 2014, 

azaz a „méltóság forradalma” óta évente 200 millió eurós támogatást nyújt Ukrajnának a 

reformok támogatására. 

 
Az RMDSZ lehet a mérleg nyelve Szilágy megyében 
2020. október 1. – Krónika 

A négy évvel ezelőttinél jobb eredményeket tudhat magáénak az RMDSZ Szilágy megyében. A 

Szilágyság azon kevés térség közé tartozik, ahol a szövetség mind helyi, mind megyei 

viszonylatban sikeresebben szerepelt az elmúlt vasárnapi helyhatósági választásokon, mint a 

2016-os megmérettetésen. Az RMDSZ Szilágy megyei szervezetének Facebook-oldalán 

közzétett összesítés szerint az eddigi 14 helyett 16 polgármestere van az alakulatnak, és a helyi 

tanácsosok számát is növelte, 146-ról 153-ra. A Szilágy megyei önkormányzatban sikerült 

megőrizni a képviseletet: a döntéshozó testületbe 7 önkormányzati képviselőt juttatott be a 

szövetség, akárcsak 2016-ban. 

 

Pár tucat szavazaton múlott a bejutás Brassóban 
2020. október 1. – Krónika 

Szomorú eredmény született Brassó megyében és a Cenk alatti városban, ahol a vasárnapi 

választásokon nem sikerült átugrani az 5 százalékos küszöböt, és ezáltal biztosítani a magyar 

képviseletet a következő négy évre a helyi és megyei tanácsban. Ez az eredmény még 

keserűbb annak fényében, hogy az RMDSZ az elmúlt négy évben politikai alkuk révén a 

brassói alpolgármesteri és a megyei önkormányzati alelnöki tisztséget is betöltötte. Ráadásul 

pár tucat szavazaton múlott a siker, a megyei tanácsban mindössze 88 voks hiányzott a 

küszöb átlépéséhez – a voksok 4,96 százalékát kapta a szövetség –, míg Brassó városában 253 

szavazat (3804 vokssal 4,69 százalékon teljesített a brassói magyarság, mely a 2011-es 

népszámláláskor 16 533 fős volt). 

 

Winkler szerint elégtelenre vizsgázott az RMDSZ Hunyad megyében, magukba 

néznek 
2020. október 1. – Krónika 

„Elégtelenre vizsgázott az RMDSZ Hunyad megyében a helyi választásokon, 30 százalékkal 

kevesebb szavazatot kaptak a jelöltjeink, mint négy évvel ezelőtt. Sokan voltak, akik 

támogattak bennünket és munkánkat, de nem elegen” – vont mérleget Winkler Gyula európai 

parlamenti képviselő, a szövetség Hunyad megyei szervezetének elnöke. A politikus a 

hivatalos Facebook-oldalán közzétett bejegyzésben ugyanakkor máris jelezte: ennek 
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megvannak a belső okai, magába néz az RMDSZ, és megkeresi ezeket csütörtökön, a megyei 

képviselők tanácsának ülésén. 

 

Zendülés az MPP-ben: nem tetszik a pártegyesítés, lemondatnák Mezeit a 

marosiak 
2020. október 1. – Krónika, transindex.ro, maszol.ro, szekelyhon.ro 

Éles hangon bírálja az alakulat vezetőségét a helyhatósági választáson elért gyenge eredmény, 

valamint az EMNP-vel történő fúzió miattt a Magyar Polgári Párt (MPP) tucatnyi Maros 

megyei szervezete. Andrássy Árpád, a polgári alakulat marosvásárhelyi elnöke csütörtökön 

közleményt juttatott el a Krónikához az MPP tizenkét szervezete nevében. Ebben a Maros 

megyei szervezetek elnökei rámutatnak: az Erdélyi Magyar Szövetség (EMSZ) – általuk 

gyászosnak nevezett – választási eredményeinek okát az erőltetett fúzióban látják. 

Rámutatnak, a „hamis összefogás” és a „hirtelen jelöltek” indításának köszönhetően az EMSZ 

eredményei együttesen sem érik el a Magyar Polgári Párt (MPP) korábban önállóan elért 

eredményeit. Közölték, Maros megyében ott sikerült mandátumot szerezniük, ahol az EMSZ-

listán régi, a közösség által ismert és elfogadott MPP-s jelöltek indulhattak. Több településen 

ugyanakkor sikeresen szerepeltek azon egykori párttársaik, akik a „pártelnöki önkény” miatt 

más párt listájára kényszerültek. Ennek kapcsán megköszönik a Szabad Emberek Pártjának 

(POL), hogy befogadták őket. 

 

Nyugdíjba megy egy Szatmár megyei RMDSZ-es képviselő, nagy a verseny 

Maros megyében 
2020. október 1. – transindex.ro 

Bár a legtöbb RMDSZ megyei szervezetben már összesítették azoknak a névsorát, akik a 

decemberi parlamenti választásokon szeretnének képviselők és szenátorok lenni, négy 

megyében haladékot kértek erre, éspedig Kolozs, Szatmár, Bihar és Maros megyékben. A 

határidő szeptember 28-án járt le, október elején pedig a küldöttek meg fogják tartani 

mindenhol a rangsorolást.  

 

Parlamenti választások: elkezdődött a jelöltaspiránsok rangsorolása az RMDSZ-

ben 
2020. október 1. – maszol.ro 

Még meg sem száradt a pecsétnyom a helyhatósági választások szavazócéduláin, máris a 

parlamenti választásokra készülnek a pártok. A RMDSZ közölte azoknak a névsorát, akik 

megpályázták a decemberi képviselői és szenátusi jelöltlisták befutó helyeit. Több helyen 

verseny is lesz, és van olyan területi szervezet, ahol már csütörtökön megtartják a rangsoroló 

gyűléseket.  
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Már a parlamenti választásokra készül a Csíki RMDSZ  
2020. október 1. – maszol.ro 

Alig jártak le a helyhatósági választások, az ország újra szavazásra készül, december 6-án a 

parlamenti képviseletekről dönt az ország. A támogató aláírások gyűjtésével és a 

jelöltállításokkal kapcsolatos legfontosabb teendőket Korodi Attila foglalta össze csütörtöki 

sajtótájékoztatóján.  

 

Csaknem nyolcvan százalékos szavazattöbbséggel választották újra a 

németperegi polgármestert  
2020. október 1. – maszol.ro 

Az érvényes szavazatok 76,98 százalékát kapta meg a vasárnapi helyhatósági választásokon az 

Arad megyei Németpereg község újrázó polgármestere, Kovács Imre. Az RMDSZ jelöltje a 

harmadik mandátumát kezdheti meg a román–magyar határ menti községben, és a 

folytonosságot jelenti az is, hogy a rendszerváltás óta mindig is RMDSZ-es polgármestere volt 

a két településnek (közigazgatásilag oda tartozik Kispereg is): Kovács Imre 2012-ben vette át 

a stafétát Nagy Sándor addigi elöljárótól.  

 

Elkezdte az aláírásgyűjtést az RMDSZ a parlamenti választásokra  
2020. október 1. – maszol.ro 

Az RMDSZ elkezdte az aláírásgyűjtést a december 6-i parlamenti választásokon való 

induláshoz – tájékoztatott a magyar érdekvédelmi szövetség csütörtöki közleményében. Az 

RMDSZ-nek 100 ezer aláírást kell gyűjtenie Romániában, külföldön pedig 4000-et ahhoz, 

hogy iktassák a parlamenti listát a decemberi választásokra. A törvény szerint 200 ezer 

támogató aláírás kellett volna az induláshoz, de a koronavírus-járvány miatt módosították a 

törvényt, és megfelezték a szükséges támogatások számát.  

 

Máramarossziget: 23 szavazaton múlt a második RMDSZ-es mandátum  
2020. október 1. – maszol.ro 

Megfeleződött a vasárnapi helyhatósági választásokon az RMDSZ képviselőinek száma a 

máramarosszigeti városi képviselőtestületben: az eddig két tanácsos helyett csak egy jutott 

be, de így sem mondtak le véglegesen az alpolgármesteri tisztségről. Az RMDSZ Történelmi 

Máramaros megyei szervezete nem indított polgármesterjelöltet a Tisza-parti városban, mert 

a a főleg baloldali pártokból álló Koalíció Máramarosért csoportosulás támogatójakánt 

ígéretet kapott, hogy ha a koalíció jelöltje nyer, az RMDSZ megőrizheti az alpolgármesteri 

tisztséget.  
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Nyolcan pályáznak az RMDSZ-ből parlamenti tisztségre Maros megyében, de 

nem lesz annyi hely 
2020. október 1. – szekelyhon.ro 

Hétfőn fogja rangsorolni a Területi Képviselők Tanácsa a Maros megyei szenátori és 

parlamenti képviselői helyekre jelentkezett személyeket, eldöntve, hogy kik lesznek a bejutó 

helyeken. Ketten szeretnének szenátorok lenni, folytatni a munkát: Császár Károly Zsolt és 

Novák Csaba Zoltán. Maros megyét ők képviselik jelenleg is a szenátusban. Parlamenti 

képviselő szeretne lenni Vass Levente, Csép Éva Andrea, Hamar Alpár Benjámin, Kolcsár 

Károly, Birtalan István Balázs és Kovács Mihály Levente. Jelenleg Maros megyének három 

parlamenti képviselője van: Vass Levente, Csép Éva Andrea és Biró Zsolt, aki a Magyar 

Polgári Párt részéről RMDSZ-listán jutott be. 

 

Csegezi Zsuzsanna székelykocsárdi polgármester: az emberek értékelték a 

munkámat  
2020. október 1. – maszol.ro 

A Fehér megyei Székelykocsárd község azon kevés települések közé tartozik, ahol a vasárnapi 

önkormányzati választásokat követően az RMDSZ-nek úgy sikerült polgármesteri 

mandátumot és több tanácsosi tisztséget szereznie, hogy a magyarság aránya nem éri el a 

harminc százalékot sem. Csegezi Zsuzsanna újrázó polgármester a korábbi kettő helyett most 

már öt RMDSZ-es tanácsos segítségével folytathatja a sikeresen elkezdett munkát a faluban 

és a hozzá tartozó Vajdaszegen. Amellett, hogy az infrastruktúra sokat fejlődött, és a jövőben 

is erre koncentrálnak, vannak kifejezetten eredeti, a község adottságait kamatoztató 

elképzeléseik is, például egy vízpalackozó-üzem létrehozása. De büszkék a környező 

szórványtelepüléseken élő magyar gyermekek oktatásáért tett erőfeszítéseikre is.  

 

Hogyan tovább, bihari magyarok? 
2020. október 2. – Balogh Levente – Krónika 

A Krónika vezércikke szerint „nem túlzás kijelenteni: a Bihar megyei magyar politikum 

RMDSZ-estül és EMNP-stül úgy beleállt a földbe, mint egyszeri román MiG–21-es vadászgép 

a légi bemutatón. Sem a megye, sem Nagyvárad vezetőségében nincsenek jelen. A számok 

magukért beszélnek: miközben a magyar közösség aránya Nagyváradon és a megyében is 25 

százalék körüli, a megyeszékhelyen a két párt listái összesen mintegy 15, a megyében pedig 20 

százalék körüli eredményt értek el. Ebből az RMDSZ-é a jobb arány, hiszen az EMNP sem a 

váradi, sem a megyei közgyűlésbe nem jutott be. Ez a rivális magyar párt fölött aratott 

„győzelem” azonban nem feledtetheti az összképet, azt, hogy a magyarság politikai 

képviselete – és ezzel érdekérvényesítő képessége – drasztikusan csökkent a megyében az 

elmúlt években”. 
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Állampolgársági törvény: Zajlik a szakmai egyeztetés az MKP küldöttsége és a 

belügyminisztérium között 
2020. október 1. – Ma7.sk 

A felvidéki magyarság számára különösen diszkriminatív állampolgársági törvény 

módosításáról tárgyalt ma az MKP a belügyminisztérium illetékeseivel. A találkozón Forró 

Krisztián pártelnök és Nagy Dávid elnökségi tag képviselte a magyar pártot, de jelen volt 

Ondrej Dostál (OKS – SaS) parlamenti képviselő, illetve Petőcz Kálmán kisebbségi jogi 

szakértő is. A csütörtöki, közel kétórásra nyúlt egyeztetés után Ondrej Dostál a Ma7.sk 

portálnak úgy nyilatkozott, fontos mérföldkőhöz értek a tárgyalások, hiszen a belügyi tárca 

illetékes szakembereivel végre teljes egészében sikerült megismertetni a problémát. 

 

Árnyékra vetődött a nyelvrendőrség Csallóközcsütörtökön 
2020. október 1. – Ma7.sk 

Feljelentés érkezett a csallóközcsütörtöki önkormányzathoz. Mint kiderült, a nyelvrendőrök 

alaposan melléfogtak. Őry Péter, Csallóközcsütörtök polgármestere a szociális oldalán tette 

közzé, hogy a község önkormányzata levelet kapott a kulturális minisztériumból, mint 

államnyelvfelügyeleti szervtől, miszerint állásfoglalást kérnek egy, a játszótérhasználati 

tájékoztatót csak magyar nyelven feltüntető tábla miatt. Őry szerint a buzgó nyelvrendőrök 

alaposan melléfogtak, a lelkes feljelentő legközelebb esetleg nézze meg a tábla másik oldalát 

is... (úgy megspóroljuk egymás idejét és az adófizetők pénzét is" - írja a polgármester. 

 

Tisztújító MKP járási konferenciák a Galántai és Vágsellyei járásban 
2020. október 1. – Ma7.sk 

Megtartotta tisztújító, járási konferenciáját a Magyar Közösség Pártja a Galántai- és a 

Vágsellyei járásban is. A Galántai járásban az elnök megőrizte pozícióját, büszke arra, hogy 

ténykedése alatt sehol nem szűntek meg helyi szervezetek a régióban. A Magyar Közösség 

Pártjának galántai járási konferenciájára Pozsonyvezekényen került sor szeptember utolsó 

hetében. A tisztújító tanácskozáson a 72 küldöttből 57-en voltak jelen, ezzel hetvenkilenc 

százalékos volt a részvételi arány. Szavazni 56-an szavaztak, ugyanis Berényi Józsefet, 

Nagyszombat megye alelnökét más kötelességei elszólították a járási konferenciáról. 

 

Sólymos-Drucker találkozó: Nem zárja ki az együttműködést a Most-Híd és a 

Dobrá voľba 
2020. október 1. – Ma7.sk, bumm.sk, Új Szó, Körkép 

Sólymos László, a Most-Híd elnöke a TASR-nek megerősítette, a napokban egyeztetett az 

ugyancsak parlamenten kívüli Dobrá voľba elnökével, Tomáš Druckerrel. Sólymos szerint az 

egyeztetés témája a két párt közötti jövőbeli szakmai egyeztetés lehetősége volt. Szerinte 

mindkét párt komoly szakértőkkel rendelkezik, aminek láthatóan híján van a jelenlegi 

kormányoldal. Sólymos úgy véli, ilyen területek lehetnek az egészségügy, az 

infrastruktúrafejlesztés és az iskolaügy. 
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https://ma7.sk/aktualis/allampolgarsagi-torveny-zajlik-a-szakmai-egyeztetes-az-mkp-kuldottsege-es-a
https://ma7.sk/aktualis/allampolgarsagi-torveny-zajlik-a-szakmai-egyeztetes-az-mkp-kuldottsege-es-a
https://ma7.sk/tajaink/arnyekra-vetodott-a-nyelvrendorseg-csallokozcsutortokon
https://ma7.sk/tajaink/tisztujito-mkp-jarasi-konferenciak-a-galantai-es-vagsellyei-jarasban
https://ma7.sk/aktualis/solymos-drucker-talalkozo-nem-zarja-ki-az-egyuttmukodest-a-most-hid-es-a-dobra-volba
https://ma7.sk/aktualis/solymos-drucker-talalkozo-nem-zarja-ki-az-egyuttmukodest-a-most-hid-es-a-dobra-volba
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Ne feledkezz el szegény nógrádi magyarokról! 
2020. október 1. – Felvidék Ma 

Sűrű sorokban húznak el a kamionok Fülekpüspöki főutcáján, közöttük próbálnak átkelni az 

emlékezés helyszínére a kitartó nógrádi magyarok, a Losonci járás Trianon 100 

emlékünnepségére, amelynek szervezője a Csemadok Nógrádi Területi Választmánya és 

Fülekpüspöki település. A helyi kultúrház előtti közpark sarkában, a szocializmusból 

megörökölt tujafák árnyékéban kellő türelemmel és méltósággal várja a hatalmas gránittömb, 

hogy leleplezzék. Vagyunk vagy százhúszan, csupa ismerős arc, sokukkal tegnap is együtt 

voltunk zászlóshajó pártunk járási konferenciáján. Itt vannak az „ezeréves” Csemadok-tagok 

Losoncról, Fülekről, mindenkinek van a másikhoz egy jó szava. 

 

Megtartották a Podolszki József publicisztikai pályázat díjátadóját 
2020. október 1. – Pannon RTV 

Médiaházunk két munkatársa, Butás Markovics Annamária és Soós Georgina is a díjazottak 

között van. A bácsfeketehegyi Kozma Lajos Fiókkönyvtár idén is meghirdette a Podolszki 

József publicisztikai pályázatot. A koronavírus-járvány miatt bevezetett rendkívüli állapot 

idején tavasszal nem tarthatták meg a díjátadót. Erre tegnap este került sor. Az első díjat 

médiaházunk munkatársa, Butás Markovics Annamária érdemelte ki. 

 

Tisztítsuk meg Zentát! akció lesz a hétvégén 
2020. október 1. – Vajdaság Ma 

A Föld napjára emlékezve Tisztítsuk meg Zentát! akciót szervez a város önkormányzata. 

Szombaton reggel a munkaakcióra várják a civil szervezetek tagjait és minden városa 

tisztaságát szívén viselő önkéntest. Az októberi vásárt viszont nem tartják meg vasárnap. A 

szigorú járványügyi előírások ebben a hónapban sem teszik lehetővé a nagy gazdasági 

forgalmat lebonyolító vásár megtartását – közölte Bodó József, a Kommunális és 

Lakásgazdálkodási Közvállalat igazgatója csütörtöki tájékoztatójukon. 

 

Kárpátalja is a Kreatív Régió program része 
2020. október 1. – karpat.in.ua, Kárpátalja 

A határtalan fejlődés lehetőségéről volt szó azon a munkamegbeszélésen, melyet csütörtökön 

tartottak a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség (KMKSZ) székházában. Dr. Brenzovics 

László, a KMKSZ elnöke a résztvevők köszöntését követően ismertette a magyar kormány 

egyik döntését, mely szerint Debrecen lesz a második nagyváros Magyarországon, és felkérte 

a jelenlévő gazdasági és turisztikai szakértőket egy kérdőív kitöltésére. 
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https://felvidek.ma/2020/10/ne-feledkezz-el-szegeny-nogradi-magyarokrol/
https://pannonrtv.com/rovatok/kultura/megtartottak-podolszki-jozsef-publicisztikai-palyazat-dijatadojat
https://www.vajma.info/cikk/vajdasag/25663/Tisztitsuk-meg-Zentat-akcio-lesz-a-hetvegen.html
http://economic.karpat.in.ua/?p=7274&lang=hu
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Megújult az ilosvai magyar sírkert 
2020. október 1. – Kárpátalja, Kárpáti Igaz Szó 

Magyarország Ungvári Főkonzulátusa csatlakozott a kezdeményezéshez. A kárpátaljai Ilosva 

járásközpont polgármestere, Bobik Sztepan Sztepanovics megkeresésére, a magyar–ukrán 

kapcsolatokban példaértékű kezdeményezés támogatásában vett részt Magyarország Ungvári 

Főkonzulátusa, olvasható a külképviselet beszámolójában. A munkálatok befejezését 

követően, szeptember 29-én került sor a megújult magyar sírkert ünnepélyes felavatására. 

 

Zágrábban tárgyalt az emberi erőforrásokért felelős magyar miniszter 
2020. október 1. – Képes Újság 

Szeptember 24-én hivatalos látogatásra érkezett Zágrábba dr. Kásler Miklós, Magyarország 

emberi erőforrásokért felelős minisztere. Itt-tartózkodása során több horvátországi 

szakpolitikussal is tárgyalt, a cél a két ország/nemzet közötti kulturális, tudományos, oktatási 

és egészségügyi kapcsolatok még szorosabbra fűzése. A politikai és gazdasági témákon túl a 

horvát-magyar együttműködés fontos pillérét képezi a kultúra, az oktatás és az egészségügy 

is. 

 

Horvátország és Magyarország közös kulturális örökségét bemutató páratlan 

kiállítás nyílt Zágrábban 
2020. október 1. – Képes Újság 

Ars et virtus – Horvátország-Magyarország – 800 év közös kulturális öröksége címmel nyílt 

kiállítás múlt csütörtökön Zágrábban a Magyar Nemzeti Múzeum és a Klovićevi Dvori Galéria 

közös rendezésében. A horvát szábor elnökének, Gordan Jandrokovićnak a küldöttjeként 

Jankovics Róbert, magyarságunk parlamenti képviselője is jelen volt. 

 

Szent Mihály-napi búcsú Újbezdánban 
2020. október 1. – Képes Újság 

A legtöbb településen egy-egy szenthez kapcsolódóan tartják a búcsút, Újbezdánban Szent 

Mihály napján, vagyis szeptember 29-én kerül sor az eseményre, amelynek elmaradhatatlan 

része az ünnepi szentmise. Az újbezdániak 1935-ben építették templomukat, melyet Szent 

Mihály arkangyal tiszteletére szenteltek fel, így minden év szeptember 29-én, Szent Mihály 

napján tartják hagyományosan az újbezdáni búcsút is. Ez az a nap, amelyen még a 

legtávolabbi helyekre elszármazott újbezdániak is megpróbálnak hazatérni, hogy együtt 

legyenek a családdal. 
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https://kiszo.net/2020/10/01/megujult-az-ilosvai-magyar-sirkert/
https://kepesujsag.com/zagrabban-targyalt-az-emberi-eroforrasokert-felelos-magyar-miniszter/
https://kepesujsag.com/horvatorszag-es-magyarorszag-kozos-kulturalis-orokseget-bemutato-paratlan-kiallitas-nyilt-zagrabban/
https://kepesujsag.com/horvatorszag-es-magyarorszag-kozos-kulturalis-orokseget-bemutato-paratlan-kiallitas-nyilt-zagrabban/
https://kepesujsag.com/szent-mihaly-napi-bucsu-ujbezdanban/
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Elektronikus sajtó 

 

Határok nélkül 

2020. október 1. – Kossuth Rádió  

 

A román szenátus elfogadta a Trianon-törvényt. A jogszabály ünnepnek nyilvánítaná június 

4-ét Romániában, ünnepségekkel, román trikolórral, történelmi leckékkel, szankciókkal.  

 

Az Erdélyi Magyar Szövetség (EMSZ) Maros megyében elsősorban a történelmi Marosszék 

magyar többségű településein szerzett mandátumokat az önkormányzati választásokon. 

Az EMSZ Maros megyei kampányvezetői Makfalván számoltak be a választási eredményekről. 

Összeállításunkban elsőként Brassai Hunor, az EMSZ egyik kampány-koordinátora 

nyilatkozik. 

 

A magyar kormány által finanszírozott Kreatív Régió Program keretében Kárpátalja 

fejlesztésére előtt is szabad az út. A gazdasági és infrastrukturális lehetőségekről egyeztettek 

ma a szakemberek Ungváron. A határokon átívelő program egyik célja párhuzamosan 

fejleszteni a határmenti régiókat.  

 

Fagyibúcsúztató kirándulásra vitte el Csaba testvér a gyerekeit Székelyudvarhelyen. A Civitas 

Alapítvány által működtetett Helyénvaló Helyi boltot elözönlötték a Dévai Szent Ferenc 

Alapítvány gyerekotthonaiból érkezett kisgyerekek, akik maguk is rendszeresen kiveszik 

részüket a kerti munkából. Böjte Csaba ferences szerzetes úgy véli, jó, ha a gyerekek tudják, 

hogyan kél ki a fekete földből a saláta, és hogyan lesz a kapirgáló tyúkból húsleves.   

 

Beköltöztek a felvételt nyert elsőéves egyetemi és főiskolai hallgatók az újvidéki Európa 

Kollégiumba.  

 

A járvány ellenére megnyitotta kapuit a szabadkai Cofman Judit Matematikai 

Tehetségfejlesztő Iskola, amely ingyenes hétvégi foglalkozásokat nyújt matematikából, 

fizikából, sakkból általános és középiskolás diákok számára. Az Észak-bácskai Magyar 

Pedagógusok Egyesülete által működtetett intézmény idén 25 éves.  

 

https://mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth/?date=2020-10-01_18-02-00&enddate=2020-10-01_18-40-00&ch=mr1
https://mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth/?date=2020-10-01_18-02-00&enddate=2020-10-01_18-40-00&ch=mr1
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A koronavírus-járvány miatti többszöri halasztás után, a Temesvári Magyar Napok keretében 

ünnepelte tizenötödik születésnapját a temesvári Eszterlánc néptánccsoport. A Szabadság-

téri nagyszínpadon felléptek az Eszterlánc zenészei és néhány táncosa, valamint a Tokos 

zenekar és a Bekecs Néptáncszínház. 


