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Nyomtatott és online sajtó 
 

Magyar támogatásból épült új óvodákat avattak a nagyváradi egyházmegye 

területén 
2020. október 9. – MTI, Krónika, transindex.ro, maszol.ro 

A Nagyváradi Római Katolikus Egyházmegye területén magyar állami támogatással felépített 

első két új óvodát avatták fel pénteken. A szentjobbi és a kárásztelki óvoda avatásán részt vett 

Böcskei László megyéspüspök és Grezsa István, a Kárpát-medencei óvodafejlesztési program 

koordinálásáért is felelős miniszteri biztos. A miniszteri biztos a két esemény között az MTI-

nek elmondta: Szentjobbon hatvan férőhelyes, három csoportos, Kárásztelkén pedig 52 

férőhelyes, két csoportos katolikus óvodát építettek. Mindkét létesítmény megvalósítását 

megközelítőleg 130 millió forinttal támogatta a magyar állam. Hozzátette: a nagyváradi 

püspökség területén kilenc helyszínen vállaltak óvodaépítést több mint egymilliárd forintos 

forrással. 

 

A magyar politikai jelenlét számokban: közzétették a helyhatósági választások 

végeredményét 
2020. október 11. – MTI, Krónika, transindex.ro, maszol.ro 

Csaknem két héttel a szeptember 27-ei romániai önkormányzati választások után szombaton 

a központi választási bizottság (BEC) közzétette honlapján a voksolás hivatalos 

végeredményét, amely szerint a tavaly óta kisebbségben kormányzó jobbközép Nemzeti 

Liberális Párt csaknem hét százalékpontos előnnyel nyert a legnagyobb parlamenti frakcióval 

rendelkező Szociáldemokrata Párt (PSD) előtt. Az RMDSZ megyei és bukaresti listáira 

összesen 381 445-en voksoltak, ez az országosan leadott csaknem 7 millió 850 ezer érvényes 

voks 4,86 százaléka. Az Erdélyi Magyar Néppárt (EMNP), a Magyar Polgári Párt (MPP) és 

általuk létrehozott Erdélyi Magyar Szövetség (EMSZ) megyei jelöltlistáira együttesen 31 949-

en szavaztak, ez országos szinten a voksok 0,41 százalékát jelenti. 

 

Átadták a felújított bonyhádi székely emlékparkot 
2020. október 10. – MTI, Magyar Nemzet, Demokrata, Hír TV, Webrádió, Maszol, Felvidék 

Ma 

Átadták a felújított bonyhádi székely emlékparkot szombaton. Potápi Árpád János, a 

Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára az átadáson hangsúlyozta, a park 

kitárt székely kapuja a nyitottságot jelképezi, az "elfogadást és mindenki iránt tanúsított 

tiszteletet". A völgységi városban 1995-ben székely kaput állított, majd mellette parkot hozott 

létre a Bukovinai Székelyek Országos Szövetsége, amely az 1944-ben Magyarországon 

otthonra talált népcsoport történetét idézi fel. A felújított park átadásán, mintegy kétszáz 

ünneplő előtt az államtitkár többek között arról beszélt, hogy a nemzeti összetartozás évében 
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a trianoni békediktátum mellett azokra is emlékezik a magyarság, akik az elmúlt száz évben 

mindent megtettek a nemzetért. 

 

Videoüzenetet készített Potápi Árpád János a kárpátaljai magyarság számára 
2020. október 11. – karpat.in.ua 

Videoüzenetet készített Potápi Árpád János a kárpátaljai magyarság számára. A 

nemzetpolitikáért felelős államtitkár a felvételen arról beszél, hogy a KMKSZ nemcsak 

Kárpátalja, de Ukrajna legrégebbi érdekvédelmi szervezete is egyben. Emellett pedig a 

magyar kormány stratégiai partnere is. Az államtitkár szerint fontos, hogy a választások után 

is legyen magyar érdekképviselet Kárpátalján. 

 
Elhunyt Marius Tabacu műfordító, filmrendező, a kolozsvári Transilvania 

Filharmónia igazgatója 
2020. október 9. – Krónika, transindex.ro 

Hatvannyolc éves korában elhunyt pénteken Marius Tabacu műfordító, televíziós 

filmrendező, zongorista, a kolozsvári Transilvania Filharmónia igazgatója. 2007-től haláláig a 

kolozsvári Transilvania Filharmónia igazgatója volt. A kortárs erdélyi magyar irodalom 

számos művét fordította románra. 2017-ben a Magyar Érdemrend tisztikeresztjével tüntették 

ki. 2019-ben megkapta az Erdélyi Magyar Kortárs Kultúráért Díjat. 2020-ban Bánffy Miklós 

Erdélyi trilógia című művének fordításáért elnyerte a Romániai Írók Szövetségétől a legjobb 

műfordításnak járó díjat. 

 

Új tanterv? Van. Új tankönyvek? Vannak. Mi kellene még az eredményes román 

tanuláshoz? Megkérdeztük  
2020. október 9. – transindex.ro 

Az elemi osztályosok román tankönyveinek szerzőjét, Bartolf Hedwiget kérdezték az oktatási 

reform eredményeiről, a diákok román tanításáról és tanulásáról és a nyelvoktatás 

hiányosságairól.  

 

Beszterce megye: erősödött a magyar képviselet, de volt, ahol sorshúzáson 

ment el egy mandátum  
2020. október 9. – maszol.ro 

Beszterce-Naszód megyében az RMDSZ számára egy szempontból Hunyad megyéhez 

hasonlóan alakultak a szeptember 27-i önkormányzati választások: a két szórványmegyében 

az egyik legfontosabb célkitűzés az volt, hogy sok év után újra legyen magyar képviselet a 

megyei önkormányzatban. Mindkét térségben eredményes politikai összefogás révén sikerült 
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http://life.karpat.in.ua/?p=32509&lang=hu
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elérni ezt a célt. Sikerként könyvelik el továbbá, hogy a helyi tanácsokban is erősödött az 

RMDSZ-es képviselet, illetve megmaradt a képviselet a megyeszékhely városi tanácsában is.    

 

A helyi RMDSZ szerint nem volt váltáshangulat Székelyudvarhelyen  
2020. október 9. – maszol.ro 

A székelyudvarhelyiek a folytonosságra szavaztak, a városban nem volt váltáshangulat. Ezt 

elfogadtuk és megértettük az üzenetet. Hisszük, hogy együtt tudunk működni az új 

városvezetéssel, minden támogatást megadunk a többségi tanácsnak és a polgármesternek, 

hogy a város érdeke legyen a fő szempont – ez a RMDSZ udvarhelyi szervezetének pénteki 

sajtótájékoztatóján hangzott el, ahol Derzsi László és Szakács Tibor értékelte ki a szeptemberi 

választási eredményeket.  

 

Megfertőződött a koronavírussal Maros Megye Tanácsának elnöke  
2020. október 9. – maszol.ro, szekelyhon.ro 

Nemrég kapta kézhez koronavírustesztjének pozitív eredményét – jelentette be Facebook-

oldalán Péter Ferenc. A Maros megyei tanácselnök egyelőre nem szorul kórházi kezelésre, 

házi karanténban van.  „Nem éreztem jól magam, ezért elővigyázatosságból koronavírus-

tesztet végeztem. Nemrég kaptam kézhez a teszt eredményét, pozitív lett. Egyelőre jól vagyok, 

nem szorulok kórházi kezelésre, így házi karanténban fogom tölteni a következő 14 napot. 

Mindenkit, akivel az elmúlt három nap során találkoztam, értesítettem a teszt eredményéről” 

– írta közösségimédia-oldalán Péter Ferenc. 

 

Utolsó ülését tartotta Gyergyószentmiklós leköszönő képviselő-testülete 
2020. október 9. – szekelyhon.ro 

Rendkívüli tanácsülést tartott pénteken a gyergyószentmiklósi leköszönő képviselő-testület. 

A napirendek megtárgyalása után Nagy Zoltán polgármester mandátumot záró beszédet 

tartott, megköszönve a testület munkáját. 

 

Pozitív lett László Attila kolozsvári főesperes koronavírus-tesztje – imasorozatra 

invitálnak  
2020. október 10. – maszol.ro, transindex.ro 

Koronavírus-fertőzéssel diagnosztizálták a kolozsvári Szent Mihály Római Katolikus Plébánia 

főesperes-plébánosát, László Attilát – közölte a plébánia a Facebook-oldalán. A fertőzést 

pénteken mutatták ki az egyházi elöljárónál. A plébánia arra kéri a híveket, hogy 

csatlakozzanak ahhoz az egyhetes imasorozathoz, amelyet László Attila mielőbbi 

gyógyulásáért tartanak meg.  
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Nézőközönség nélkül zajlott a XIII. Székelyföldi Lovas Ünnep 
2020. október 11. – szekelyhon.ro 

A Székelyföldi Rönkhúzó Bajnokság döntőjét tartották meg a XIII. Székelyföldi Lovas 

Ünnepen. Emellett pedig még több programpontot szerveztek, nézőközönség nélkül. Az 

érdeklődők online kapcsolódhattak be az egész napos rendezvénybe. 

 

Mozgalmat indít a Gerilla.hu a nemzeti régiók védelmében indított 

kezdeményezés sikeréért 
2020. október 11. – MTI, Krónika 

Mozgalmat indít a Gerilla.hu a nemzeti régiók védelmében indított európai polgári 

kezdeményezés támogatására. A civil szervezet az MTI-hez vasárnap eljuttatott 

közleményében felszólítja a Kárpát-medence lakosait és az egész magyar társadalmat 

politikai hozzáállásról függetlenül, segítsenek abban, hogy az Európai Parlament elé kerülő 

kisebbségi kezdeményezés sikeres legyen. 

 

Kettévágták a vitatott utcanévtáblákat 
2020. október 12. – Krónika 

Noha nem sértett törvényt, jogerős bírósági ítélet nyomán a csíkszeredai polgármesteri 

hivatalnak meg kell változtatnia az utcanévtáblák nyelvi sorrendjét úgy, hogy a román 

megnevezés legyen felül. Eredeti módszert választottak: a táblákat kettévágták, a román 

változatot pedig a magyar fölé tették vissza. 

 

Ledózerolt erdélyi nagyvárosok 
2020. október 12. – Makkay József 

A Krónika vezércikke szerint „ha még élne a kommunista pártfőtitkár, Nicolae Ceaușescu, 

mind a tíz ujját megnyalná erdélyi nagyvárosaink gyors átépítése miatt. Az általa kitalált 

betelepítési politikát immár az utókor viszi tökélyre. Ma már nem kényszerből, hanem jó 

pénzért, önszántukból mondanak le területeikről és ingatlanjaikról az itt élő magyarok, hogy 

az „ingatlanfejlesztőkké” átalakult kétes múltú üzletemberek hatalmas haszonnal szórják tele 

tömbházakkal a városok még érintetlen részeit”.   

 

Hányan leszünk? Tudományos konferenciát rendeztek a népszámlálásról a 

Fórum Intézetben 
2020. október 9. – Ma7.sk 

2021 februárjában Szlovákiában újra népszámlálást tartunk. Ezúttal azonban úgy tűnik, hogy 

más formában kell majd számot adnunk magunkról. A somorjai Fórum Kisebbség Kutató 

Intézet Hányan leszünk? Népszámlálás 2021 címmel rendezett tudományos konferenciát 

Somorján, amelyen fontos kérdéseket boncolgattak a jelenlévők. A járványhelyzet miatt a 
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https://szekelyhon.ro/aktualis/nezokozonseg-nelkul-zajlott-a-xiii-szekelyfoldi-lovas-unnep
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szervezők korlátozták a részvételt. A rendezvényt a Fórum Intézet Facebook-oldalán is 

nyomon tudta követni az, aki érdeklődött a téma iránt, ugyanis online közvetítették a 

konferenciát. Simon Attila bevezetőjében köszöntötte a vendégeket, s elmondta, hogy ez 

nagyon fajsúlyos téma, amiről kiváltképp érdemes beszélni. 

 

Az MKP és a Híd megyei alelnökei közösen érveltek a közlekedési államtitkárnál 

a déli fejlesztések mellett 
2020. október 9. – bumm.sk 

Október 8-án Berényi József (MKP), Csenger Tibor (MKP) és Pataky Károly (Híd) megyei 

alelnökök tárgyalást folytattak a közlekedési minisztérium államtitkárával, Jaroslav Kmeťtyel. 

A megbeszélés főleg a Dél-Szlovákiát érintő úthálózat-fejlesztésről szólt. Berényi József 

(Nagyszombat megye alelnöke) elsősorban a településeket elkerülő, Nagymegyert és Galántát 

összekötő úthálózat modernizációját sürgette. Tájékoztatta az államtitkárt arról, hogy 

Nagyszombat megye a jövő évi költségvetéséből megfinanszírozza azt a megvalósíthatósági 

tanulmányt, amely szükséges a két várost összekötő új út megépítéséhez. Berényi kérdésére 

az államtitkár elmondta, hogy az R7-es gyorsforgalmi út folytatása – Dunaszerdahelyt érintve 

Érsekújvár irányába – ennek a kormánynak is a prioritása. 

 

Nem tudni, milyen segítséget várhatnak a déli régiók az uniós mentőcsomagból 
2020. október 9. – Új Szó, Körkép 

Az egyesülési szándékát kinyilvánító MKP, Híd és Összefogás is bemutatta, hogy mire költené 

a világjárvány következményeinek kezelésére adott uniós pénzeket. Abban azonban, hogy az 

EU-s támogatásokat a jogállamisághoz kössék-e, nincs közös álláspontjuk. A három párt a 

közeledési folyamat során közös munkacsoportokat hozott létre, amelyek közül az egyik a 

koronavírus-járvány okozta károk helyreállítását célzó uniós pénzügyi csomag 

felhasználására tesz javaslatokat. Ebben többek közt a mezőgazdaság és az infrastruktúra 

fejlesztését emelték ki. 

 

Várják a jelentkezőket az 5 határon át online vetélkedőre 
2020. október 10. – Felvidék Ma 

A Kárpát-medencei Közművelődési Kerekasztal tagjai, a Szlovákiai Magyar Művelődési 

Intézet, a Magyar Nemzetiségi Művelődési Intézet, az Erdélyi Magyar Közművelődési 

Egyesület, a Nemzeti Művelődési Intézet, a Kárpátaljai Népfőiskolai Egyesület és a Vajdasági 

Magyar Művelődési Intézet 5 határon át online, interaktív, honismereti, többfordulós Kárpát-

medencei vetélkedőt hirdet a külhoni értékek megismertetéséért és megőrzéséért, valamint az 

értéktárak bővítéséért. 
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Példaképek voltak, megemlékezés Boldogfán 
2020. október 10. – Felvidék Ma 

Ötvenegyedik alkalommal szervezi meg a Szenczi Molnár Albert Napokat a Csemadok, bár 

ilyen még nem volt, de ahogy Fekete Márta, a Csemadok Szenci Területi Választmányának 

titkára fogalmazott, örüljünk, hogy tavaly a jubileumi ünnepség jól sikerült. Az idei évben 

ugyanis a programok nagy részét lemondták, a koszorúzásokat és megemlékezéseket pedig 

csak szűk körben tartják meg. A Csemadok Boldogfai Alapszervezete a Szenczi Molnár Albert 

Napok programjához évek óta az aradi vértanúk napja kapcsán megszervezett koszorúzással 

társult, így van ez az idei évben is. A katolikus templom előtt lévő hősi halottak 

emlékművénél tisztelegtek a hősök és vértanúk emléke előtt. A hagyomány tehát nem szakadt 

meg, csak a tömeg maradt el. 

 

Az állampolgársági törvényt módosítaná a szaktárca, a magyar képviselet és 

Ondrej Dostál sem ért egyet a tervezettel 
2020. október 10. – Ma7.sk, Körkép 

Már októberben átadná a kormánynak a belügyminisztérium az állampolgársági törvény 

módosító javaslatát, a tervezettel azonban nem értenek egyet a magyar pártok képviselői, 

ahogy Ondrej Dostál, az SaS képviselője sem. Alapvető kifogásuk a módosító javaslattal 

szemben, hogy az nem a 2010 előtti állapotba helyezné vissza az állampolgárságról szóló 

szabályozást, 2010 előtt ugyanis még fel lehetett venni más ország állampolgárságát anélkül, 

hogy a szlovákot automatikusan elveszítettük volna. A Most-Híd emiatt keresetettel él az 

alkotmánybíróságnál, valamint felkéri Zuzana Čaputová köztársasági elnököt, hogy ne írja alá 

a törvényt. 

 

Csak összekapaszkodva lehetünk sikeresek – főhajtás Margonyán az aradi 

vértanúkra emlékezve 
2020. október 11. – Felvidék Ma 

Október 6-a táján, valamelyik hétvégén 1988 óta Margonyára, még az ezer főt sem számláló 

sárosi településre látogatunk, hogy fejet hajtsunk Dessewffy Arisztid honvéd tábornok 

kriptájánál és emlékezzünk az aradi vértanúkra. Mivel a kripta a település területén kívül, az 

erdős domboldalon van, vandálok tanyája lett. A csontokat, koporsómaradványokat a 

környéken szórták szét, mígnem valamelyik évben lezárták a kriptát. A sírboltot 2014-ben 

újítottak fel a magyar kormány jóvoltából. 

 

Beiktatták Magyarország újvidéki tiszteletbeli konzulját 
2020. október 9. – Vajdaság Ma, Pannon RTV 

A mai napon beiktatásra került Magyarország új szerbiai tiszteletbeli konzulja Zavarkó Árpád 

személyében, akit Vera Vukičević helyettes államtitkár fogadott a Szerb Köztársaság 
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https://felvidek.ma/2020/10/peldakepek-voltak-megemlekezes-boldogfan/
https://ma7.sk/aktualis/az-allampolgarsagi-torvenyt-modositana-a-szaktarca-a-magyar-kepviselet-es-ondrej-dostal
https://ma7.sk/aktualis/az-allampolgarsagi-torvenyt-modositana-a-szaktarca-a-magyar-kepviselet-es-ondrej-dostal
https://felvidek.ma/2020/10/csak-osszekapaszkodva-lehetunk-sikeresek-fohajtas-margonyan-az-aradi-vertanukra-emlekezve/
https://felvidek.ma/2020/10/csak-osszekapaszkodva-lehetunk-sikeresek-fohajtas-margonyan-az-aradi-vertanukra-emlekezve/
https://www.vajma.info/cikk/vajdasag/25697/Beiktattak-Magyarorszag-ujvideki-tiszteletbeli-konzuljat.html
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Külügyminisztériumában - tette közzé Magyaország belgrádi nagykövetsége. Az Újvidéken 

létesülő konzuli képviselet fő feladata a magyar-szerb gazdasági kapcsolatok fejlesztése lesz. 

 

Megtartották a VI. Sakktivity vetélkedőt Szabadkán 
2020. október 11. – Vajdaság Ma 

A járvány nehezítette körülmények ellenére hatodik alkalommal is csatlakozhatott a 

Világsakkfesztivál rendezvényeihez Vajdaság az egyre népszerűbb Sakktivity játékkal, 

amelynek szervezője a szabadkai Aragóniai Beatrix Sakk Klub. A palicsi Miroslav Antić 

Általános Iskola helyett idén a Szabadkai Magyar Médiaház volt a helyszín. 

  
Felújították a kiszombori körtemplomot 
2020. október 10. – MTI, Magyar Nemzet, Index, Webrádió, Demokrata 

Átadták a felújított bonyhádi székely emlékparkot szombaton. Potápi Árpád János, a 

Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára az átadáson hangsúlyozta, a park 

kitárt székely kapuja a nyitottságot jelképezi, az "elfogadást és mindenki iránt tanúsított 

tiszteletet". A völgységi városban 1995-ben székely kaput állított, majd mellette parkot hozott 

létre a Bukovinai Székelyek Országos Szövetsége, amely az 1944-ben Magyarországon 

otthonra talált népcsoport történetét idézi fel. 

 

A Derceni Családorvosi Rendelő is megújult 
2020. október 11. – karpat.in.ua, Kárpátalja 

A derceni rendelő már látott szebb napokat is, de úgy tűnik, hogy a felújításokat követően a 

falu lakosai a hozzájuk méltó épületben kezeltethetik magukat. A megújulás a Kárpátaljai 

magyar családorvosi rendelők felújításának támogatása program keretében valósult meg. A 

program kiterjedt az egész tetőszerkezet cseréjére, a belső villamoshálózat cseréjére, 

padlócserére, szennyvízelvezetés kialakítására, külső terasz, lépcsők és járdák felújítására 

összesen 2 549 798 hrivnya értékben. 

 

Átadták a Tulipán Tanoda nagydobronyi részlegének megújult épületét 
2020. október 11. – karpat.in.ua, Kárpátalja, karpatalja.ma 

Ünnepélyes keretek között adták át a Tulipán Tanoda Magyar Népművészeti Iskola 

nagydobronyi részlegének felújított épületszárnyát október 9-én. Az eseményen Orosz Ildikó, 

a tanodát alapító II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola elnöke köszöntőbeszédében 

aláhúzta: a Tulipán Tanoda önálló jogi intézményként fog a továbbiakban működni, ahol 

intézményesen lehet tanulni a magyar népi kultúrát. 
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https://www.vajma.info/cikk/vajdasag/25700/Megtartottak-a-VI_-Sakktivity-vetelkedot-Szabadkan.html
https://magyarnemzet.hu/belfold/felujitottak-a-kiszombori-kortemplomot-8789492/
https://karpataljalap.net/2020/10/11/derceni-csaladorvosi-rendelo-megujult
https://karpataljalap.net/2020/10/11/atadtak-tulipan-tanoda-nagydobronyi-reszlegenek-megujult-epuletet
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Tanévnyitó ünnepség a II. RF KMF Egán Ede Szakképzési Centrum Nagydobronyi 

Szakképzési Központjában 
2020. október 10. – Kárpátalja, karpatalja.ma 

A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola (II. RF KMF) immár második éve a 

magyarországi partnerintézményekkel – a Mátészalkai Szakképzési Centrum Déri Miksa 

Technikum, Szakképző Iskola és Kollégiumával, valamint az Északi Agrárszakképzési 

Centrum Baross László Mezőgazdasági Szakgimnázium, Szakközépiskola és Kollégiumával – 

kötött együttműködések alapján közös képzéseket indít Nagydobronyban. A II. RF KMF Egán 

Ede Szakképzési Centrum Nagydobronyi Szakképzési Központjának ünnepélyes 

tanévnyitójára került sor október 9-én a község református templomában. A 2020–2021-es 

tanévet 83 elsős diák kezdte meg autószerelő, hegesztő, villanyszerelő, szakács, fodrász-

kozmetikus, informatikai rendszer- és alkalmazásüzemeltetői, valamint mezőgazdasági 

gépész szakokon. 

 

„Egy álom valósult meg” – erdei kutatóbázissal bővült a Rákóczi-főiskola 
2020. október 10. – Kárpátalja, karpatalja.ma 

A Nagydobronyi Vadvédelmi Rezervátum területén az egykori erdészház felújított épületének 

ünnepélyes átadására került sor október 9-én. A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar 

Főiskola (II. RF KMF) egy környezeti nevelési-oktatási, tudományos és szabadidőközpontot, 

erdei iskolát kíván létrehozni az épületben. Az eseményen Orosz Ildikó, a II. RF KMF elnöke 

köszöntötte a megjelenteket. „Egy harmincéves álom valósul meg Nagydobronyban, […] a 

főiskola tulajdonába kerülve megváltozott sok minden, s már civilizált körülmények között, 

de az erdő csendjében többfunkciós táborhelyet hozhattunk így létre” – mondta. 

 

Elektronikus sajtó 

 

Határok nélkül 

2020. október 9. – Kossuth Rádió 

 

Az Ortutay Elemér Görög Katolikus Központ támogatása kiemelten fontos nemzetpolitikai 

célkitűzés, hiszen minden magyar hitközség forrása a magyar kultúrának, tudásnak, 

fiataljaink biztos jövőjének, egymás és nemzetünk iránti szeretetünknek, - mondta Potápi 

Árpád János nemzetpolitikáért felelős államtitkár Beregszászon, az intézmény ünnepélyes 

avatásán.  
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https://karpataljalap.net/2020/10/10/tanevnyito-unnepseg-ii-rf-kmf-egan-ede-centrum-nagydobronyi-szakkepzesi-kozpontjaban
https://karpataljalap.net/2020/10/10/tanevnyito-unnepseg-ii-rf-kmf-egan-ede-centrum-nagydobronyi-szakkepzesi-kozpontjaban
https://karpataljalap.net/2020/10/10/egy-alom-valosult-meg-erdei-kutatobazissal-bovult-rakoczi-foiskola
https://mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth/?date=2020-10-09_18-02-00&enddate=2020-10-09_18-40-00&ch=mr1
https://mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth/?date=2020-10-09_18-02-00&enddate=2020-10-09_18-40-00&ch=mr1
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Van esély az ország elmaradott régióinak a felzárkóztatására, Szlovákia modernizálására. A 

kérdés csupán az, hogyan gazdálkodik a Matovics-kormány a következő hétéves időszak uniós 

forrásaival és az egyszeri, csaknem 6 milliárd eurós pénzügyi csomaggal. A héten napvilágot 

látott tervezetet véleményezte az MKP, az Összefogás és a Híd.  

 

Október 15-én lesz az Európai Parlamentben a Minority SafePack nyilvános meghallgatása, 

amit részben online bonyolítanak le. Az ülést élő közvetítésben, magyar nyelven is lehet 

követni az Európai Parlament honlapján. Vincze Lorántot, az RMDSZ EP-képviselőjét, a 

FUEN elnökét halljuk. 

 

Székelyudvarhely járványügyi szempontból sárga besorolás alá került; megtelt a kórház, és 

aggasztóan nő a koronavírussal fertőzöttek száma számos intézményben. A Hargita megyei 

iskolák egyharmada úgynevezett hibrid oktatásra térnek át hétfőtől: vagyis az elemisek és 

végzősök kivételével csupán az osztályok fele marad az iskolapadban. Az összeállításban 

elsőként Zarka Noémit, a székelyudvarhelyi városháza szóvivőjét halljuk.  

 

Több búza gyűlt össze, mint amire számítottak. A Kolozs Megyei Gazdák Egyesülete civil 

szervezeteket támogat a Magyarok Kenyere programban összegyűjtött búzából.  

 

Monodrámával indította az őszi évadot a Szabadkai Népszínház. A védőmaszk viselése csak 

egy a bevezetett biztonsági intézkedések közül, hogy a társulat kényszerleállás nélkül tudjon 

működni. A bemutatók megtervezésére is rányomta bélyegét a járvány. Az őszi évadról 

beszélt Körmöci Petronella, a magyar társulat művészeti vezetője. 

 

68 éves korában elhunyt Marius Tabacu  zongorista, műfordító, dokumentumfilm rendező, a 

kolozsvári VideoPontes stúdió alapítója, a kolozsvári Transilvania Filharmónia igazgatója. 

 

Határok nélkül 

2020. október 10. – Kossuth Rádió 

 

A múlt század közepének klasszis aradi labdarúgójáról, Pecsovszky Józsefről szóló életrajzi 

könyv román nyelvű fordítását mutatták be az Arad Megyei Művelődési Központban. A volt 

magyar és román válogatott játékosról, a korábbi vetély-, majd csapattárs, a későbbi barát, 

Oroszhegyi Károly újságíró az 1970-es években folytatásokban közölte életrajzi regényét, ami 

önálló kötetben 2000-ben jelent meg Aradon Csala, a szőke csoda címmel. A hagyományokat 

https://mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth/?date=2020-10-10_04-30-00&enddate=2020-10-10_05-08-00&ch=mr1
https://mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth/?date=2020-10-10_04-30-00&enddate=2020-10-10_05-08-00&ch=mr1
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és a magyar gyökereket ápoló jelenlegi klubvezetés ezt fordíttatta le, hogy a mai román 

szurkolók is megismerjék Pecsovszky József pályafutását és életét.  

 

50 éve játszik a Szigligeti Színház színpadán Hajdú Géza színművész. Ezt a jubileumot egy 

interjú-kötettel és egy kiállítással ünnepelték meg Nagyváradon. Hajdú Géza színművész 

pályafutása alatt 212 bemutatóban játszott és 5056 előadásban vett részt. Az 1989-es 

forradalom után nyolc évig vezette a Szigligeti Társulatot. Karakterszínész. Humorérzéke jól 

érvényesül a színpadon, így legtöbbször komédiákban játszott, leghitelesebben a népi 

figurákat, az egyszerű embereket formázta meg. Pályafutásának fordulópontját jelentette 

Nagy Endre A miniszterelnök című darabja, amelyben főszereplőként óriási sikert aratott.  

 

A romániai magyar újságírás "nagy öregje"  Kisgyörgy Zoltán hosszú pályafutása alatt bejárta 

Háromszék falvait, tájait, feltérképezte nemcsak jelenét és múltját, hanem földrajzi és 

ásványtani értékeit is. Több mint 200 írása, riportja, monográfiája jelent meg ebben a 

témakörben.  

A 84 éves, még ma is aktív kollégával munkatársunk beszélgetett, hol másutt, mint egy 

háromszéki faluban, Zalánban, ahol riportúton találkoztak.  

 

„Ne hagyjátok a templomot, A templomot s az iskolát!” – figyelmeztet versében Reményik 

Sándor, hisz a nemzeti önazonosság megőrzése szempontjából mindkettő megmaradása 

létkérdés. Trianon után tisztában voltak ezzel az utódállamok új hatalmai is, így első 

intézkedéseik között számolták fel az egyházi iskolákat. Erről is szó volt a Vajdasági Magyar 

Képző-, Kutató- és Kulturális Központ online Trianon-tanácskozásán. Sarnyai Csaba Máté 

egyháztörténet kutatót kérdeztük.  

 

Miatyánk és Összetartozás - ez a neve a kolozsvári evangélikus-lutheránus templom két új 

harangjának, amelyeket péntek délután szenteltek fel. 

 

Kárpát-medence magazinműsor 

2020. október 11. – Kossuth Rádió 

 

Vajdasági Nagycsaládosok nyárzáró rendezvény   

A Török családnál járunk Adán. Ez a város délvidéki viszonylatban nagynak számít, mégsem 

könnyű több gyerekkel olyan programokat találni, amik még magyarul is zajlanak. Ebben 

nyújt segítséget a családosoknak a Vajdasági Nagycsaládos Egyesületek Szövetsége, vagyis a 

VANCSESZ. Az egyesületnek köszönhetően barátságok köttettek szülők és gyerekek között is. 

https://mediaklikk.hu/video/karpat-medence-2020-10-11-i-adas-7/
https://mediaklikk.hu/video/karpat-medence-2020-10-11-i-adas-7/
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Amikor a lehetőségek kerülnek szóba, sokszor az utazásokról meséltek. Sok családnak anyagi 

vagy egyéb okokból kifolyólag ritkábban sikerül eljutni kirándulni. 

 

Nagydobrony magyar közössége 

Nagydobrony Kárpátalja legnagyobb magyarlakta községe: sajátságos sziget a nyelvterület 

észak-keleti peremén. A közfelfogás szerint az itt élő emberek évszázadokon keresztül 

makacsul elzárkóztak a külvilágtól. Gondolkodásuk, viseletük, beszédük, szokásrendjük ezért 

élesen különbözik a környezetétől, sok tekintetben eredeti vonásokat őrzött meg. Népdalai 

híresek, a Kodály Zoltán és Bartók Béla által itt összegyűjtött népdalok és balladák ma már 

más magyar közösségekben is ismertek. 

 

Kalibáskő gyerekvilág egyesület - erdei iskola  

Szeptember végén már hűvösek a reggelek a Csíkszeredához közeli Csíkpálfalván. Abban a 

faluban, ahol a Kalibáskő Gyermekvilág Egyesület erdei iskolája és tankertje, immár 15 éve, 

minden évszakban tartalmas, hasznos kikapcsolódásra várja a vidék gyerekeit. A Nagy István 

Művészeti Középiskola kisdiákjait, Kovács Ildikó, az egyesület lelke, a programok ötletgazdája 

fogadja.  A munka, amit a játék mellett el kell végezni, nem lesz megerőltető a gyerekeknek. 

Azt tanulják meg, hogy miként készül a szilvalekvár. Addig is, míg a lekvárfőzés elkezdődik, 

ismerkednek a félhektárnyi kerttel, amin veteményes, gyümölcsös, facsemeték, virágok és 

zöldséges tanteremnek mondott melegház is van. A gyerekek körében nagy sikere van a 

varázs-kastélynak is. 

 

Második Ezerév – kárpát-medencei kulturális rendezvény Trianon 100. 

évfordulóján 

Érkeznek a vendégek az anyaországi Királyszálláson található Nagy-Magyarország Parkba. 

Most azonban nem lehet csak úgy besétálni: a bevezető úton, a Trianonban elszakított 

magyar területeket jelképező hét határátkelőn kell áthaladni, ahol hagyományőrző katonák 

lepecsételik az útlevelet, és ha mindent rendben találtak, nyitják a sorompót. A látogatók 

sajátos hangulatban lépnek a park területére, ahol egy különleges rendezvény zajlik. A 

várpalotai Trianon Múzeum a centenáriumra emlékezve, Második Ezerév címmel szervezett a 

nemzeti összetartozást erősítő, a Kárpát-medencét átölelő kulturális hétvégét. A sokatmondó 

elnevezés komoly üzenetet hordoz. 


