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Nyomtatott és online sajtó 
 

Potápi: fontos, hogy a kárpátaljai magyarok a magyar jelölteket támogassák 
2020. október 7. – MTI, Hír Tv, Magyar Nemzet, Magyar Hírlap, Szóljon, Felvidék Ma, 

Ma7.sk, karpat.in.ua, Kárpát Hír 

Nagyon fontos, hogy az október 25-ei ukrajnai önkormányzati választásokon a kárpátaljai 

magyarok a magyar jelölteket támogassák - jelentette ki a kétnapos kárpátaljai látogatáson 

tartózkodó Potápi Árpád János, a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára 

szerdán az MTI-nek telefonon nyilatkozva. A Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség 

(KMKSZ) jelöltjeinek támogatását azért tartja különösen fontosnak a politikus, mert - mint 

rámutatott - így az eddig elnyert pozíciókat meg tudja őrizni és erősíteni az ottani magyarság. 

Az államtitkár közölte: ha a politikai intézményrendszer bírja a kárpátaljai magyarok 

bizalmát, akkor nagyon sokat tud tenni a megmaradás és a kitűzött célok elérése érdekében. 

A nemzeti összetartozás fontosságát is hangsúlyozva utóbbi között említette az oktatási, 

kulturális, szociális és egészségügyi, valamint politikai intézményrendszer fejlesztését. Potápi 

Árpád János beszámolt arról, hogy a Kárpát-medencei óvodafejlesztési program keretében 

megújult három intézményt adnak át Kárpátalján szerdán: az ungvári Harmónia Oktatási-

Nevelési Központot, a perecsenyi Szivárvány Óvodát és a nagybereznai óvodát. 

 

Kelemen Hunor: nem az RMDSZ-en fog múlni, lesz-e magyar összefogás 
2020. október 7. – MTI, maszol.ro, Krónika 

Az RMDSZ a 2016-os parlamenti választáson is megteremtette a magyar összefogást, ez most 

sem rajta fog múlni - jelentette ki Kelemen Hunor szerdán Bukarestben, miután a szövetség 

iktatta a jelöltállításhoz szükséges támogató aláírásokat a központi választási bizottságnál 

(BEC). Az RMDSZ elnöke azt mondta: fontos, hogy legyen párbeszéd, magyar összefogás, 

ezért kész meghallgatni a Magyar Polgári Párt (MPP) és az Erdélyi Magyar Néppárt (EMNP) 

javaslatait, a jelöltállítással kapcsolatos végső döntést pedig az önkormányzati választásokon 

elért eredmények figyelembe vételével legkésőbb október 20-ig kell meghozniuk. Az RMDSZ 

elnöke leszögezte: az EMSZ jogi entitásként még nem létezik, ezért külön-külön hívta 

tárgyalni az MPP-t és EMNP-t, de ők úgy döntöttek, hogy együtt jönnek. Hozzátette: az 

induláshoz szükséges feltételek megteremtéshez - az aláírások összegyűjtéséhez - az RMDSZ 

nem kapott segítséget sem az MPP-től, sem az EMNP-től. "Dolgoztunk helyettük is, 

meghallgatjuk az igényeiket és eldöntjük, hogy hogyan tudunk továbblépni" - mondta 

Kelemen Hunor.  
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https://hirtv.hu/kultura/potapi-fontos-hogy-a-karpataljai-magyarok-a-magyar-jelolteket-tamogassak-2509538
https://www.maszol.ro/index.php/belfold/133137-kelemen-hunor-nem-az-rmdsz-en-fog-mulni-lesz-e-magyar-osszefogas
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Bíróság: nem kell kitűzni a román zászlót Sepsiszentgyörgy „magyar megszállás 

alóli felszabadítása” emlékére 
2020. október 7. – MTI, Krónika, transindex.ro, maszol.ro, Erdély Ma 

A Brassói Táblabíróság keddi jogerős ítéletének értelmében nem kell kitűzni a román zászlót 

Sepsiszentgyörgy polgármesteri hivatalának a tornyára a város „magyar megszállás alóli 

felszabadítása” emlékére. A kedden született ítélet kivonatát a romániai bíróságok portálján 

tették közzé. A táblabíróság elutasította a román nyelv és szimbólumok kizárólagosságáért 

pereskedő Méltóságért Európában Polgári Egyesület (ADEC) fellebbezését a hasonló elsőfokú 

ítélet ellen. A felperes tavaly nyílt levélben kérte a bukaresti védelmi minisztériumot, a 

belügyminisztériumot, Kovászna megye prefektusát, a háborús veteránok szervezeteit és a 

székelyföldi román egyesületeket, hogy az ügy fontossága miatt lépjenek be a perbe, de 

egyedül maradt a felperes oldalon. Dan Tanasă, az egyesület elnöke az ítéletet kommentáló 

blogbejegyzésében megemlítette: „a védelmi minisztérium, a belügyminisztérium, valamint a 

Kovászna Megyei Törvényszék és a Brassói Táblabíróság bírái tétlenül végignézték, amint egy 

RMDSZ-es polgármester levizeli a románok történelmét és méltóságát”. 

 

Nem karantén- és tesztkötelesek a magyar–román határon keresztül ingázók, 

de a hozzátartozóik igen 
2020. október 7. – Krónika 

Kedden 23 órától (romániai idő szerint éjféltől) megváltoztak a Magyarországról Romániába 

belépés szabályai, 14 napos karantént írtak elő az országba érkezőknek – mondta a 

koronavírus-járvány elleni védekezésért felelős budapesti operatív törzs ügyeleti 

központjának vezetőhelyettese a szerdai online sajtótájékoztatón. Kiss Róbert ismertette: a 

rendelkezés nem vonatkozik az ingázókra, a nemzetközi teherforgalomra, valamint a 

gazdasági célú beutazásra, továbbá azokra, akik csak 72 órát tartózkodnak Romániában és 

van egy 48 óránál nem régebbi negatív koronavírustesztjük. A karantén feloldását 10 nap 

után lehet kérni. A Bihar megyei tisztiorvosi szolgálat ugyancsak közölte, hogy továbbra is 

hatályban van a júliusban meghozott intézkedés, amelynek értelmében a munkavállalók 

mentesülnek a korlátozások alól, azonban be kell mutatniuk a munkaadójuktól kapott 

igazolást. 

 

Újrázna az RMDSZ honatyáinak többsége 
2020. október 7. – Krónika 

Újabb mandátumot szerezne a bukaresti törvényhozásban tevékenykedő RMDSZ-es 

szenátorok és képviselők többsége, de új arcok is szeretnének bekerülni a parlament felső- és 

alsóházába. Megyei szinten hétfőn délután zárult a jelöltek rangsorolása. 
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https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/birosag-nem-kell-kituzni-a-roman-zaszlot-sepsiszentgyorgy-bmagyar-megszallas-aloli-felszabaditasar-emlekere
https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/birosag-nem-kell-kituzni-a-roman-zaszlot-sepsiszentgyorgy-bmagyar-megszallas-aloli-felszabaditasar-emlekere
https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/nem-karanten-es-tesztkotelesek-a-magyarnroman-hataron-keresztul-ingazok
https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/nem-karanten-es-tesztkotelesek-a-magyarnroman-hataron-keresztul-ingazok
https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/folytatna-az-rmdsz-honatyainak-tobbsege-de-uj-arcok-is-vannak
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Nagybánya: alpolgármesteri tisztség helyett „partnerséget” ajánl a 

magyaroknak Cherecheş 
2020. október 7. – Krónika, transindex.ro, maszol.ro 

Cătălin Cherecheş nagybányai polgármester a Nemzeti Liberális Párttól (PNL) és a Mentsétek 

meg Romániát Szövetségtől (USR) kért javaslatot az alpolgármesteri tisztségre. Ezáltal 

eldőlni látszik, hogy a máramarosi megyeszékhelynek a következő négy évben nem lesz 

magyar alpolgármestere. A szeptember 27-ei helyhatósági választáson a Máramarosért 

Koalíció színeiben új mandátumot szerzett polgármester már a megmérettetés másnapján azt 

nyilatkozta, az elmúlt harminc év gyakorlatától eltérően megtörténhet, hogy az 

alpolgármesteri tisztséget nem az RMDSZ-nek ajánlják fel. „Megpróbálok szilárd kapcsolatot 

fenntartani az RMDSZ képviselőivel, akik a nagybányai magyar közösséget képviselik. (...) 

Van egy felbecsülhetetlen értékünk, az etnikai és kulturális sokszínűség, és ezt továbbra is 

védeni kell” – idézte az elöljárót az Agerpres hírügynökség. Cătălin Cherecheş közölte, a 

magyar közösség „számíthat a partnerségére, és továbbra is minden támogatását megkapják 

az általuk kezdeményezett oktatási és kulturális projektek”. 

 

RMDSZ-rangsorolás: Béres és Apjok a listavezetők Máramarosban, a SZÁT dönt 

majd 
2020. október 7. – transindex.ro 

Két területi RMDSZ-szervezet működik Máramaros megyében, ahol - a pártszabályzatnak 

megfelelően – mindkét alakulat saját listát állít a parlamenti jelöltekről. A végső döntést 

pedig a sorrendet illetően a Szövetségi Állandó Tanács (SZÁT) hozza meg. Máramaros 

megyében is lezajlott a helyi ragsoroló a két területi szervezetnél. Mivel egyetlen RMDSZ-es 

képviselői mandátumra van esélye a megyének, szenátori tisztségre pedig nincs, 

szenátorjelöltet nem is állítottak. Lényegében a képviselőjelölti lista első helye számít 

befutónak. A nagybányai területi szervezetnél Apjok Norbert jelenlegi parlamenti képviselő 

került az első helyre, a máramarosszigetinél pedig Béres István területi elnök.  

 

Cseke Attila: Az RMDSZ-nek volt az összefogásra világos ajánlata 
2020. október 7. – Bihari Napló 

Közleményben reagált Cseke Attila, a Bihar megyei RMDSZ elnöke a Szilágyi Zsolt és 

Habinyák István hétfői sajtótájékoztatóján elhangzottakra. A néppárti politikusok a hét elején 

a tárgyalások visszautasításával vádolták meg az RMDSZ-t. 

 

Erdély helyben készül  
2020. október 7. – Páva Adorján – Krónika 

A Krónika vezércikke szerint „ki kell mondani: Székelyföldön kívül (igaz, ott sincs sok) alig-

alig találni valóban karizmatikus, köztiszteletet kivívó és annak megérdemelten örvendő, 

tettekben és nyilatkozatokban is kvázi tisztességes, pozitív hozzáállású magyar politikust. Fel 

kell fogni, hogy ezt már rég felismerték a választók is, akiknek számottevő részét már nem 
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https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/nagybanya-alpolgarmesteri-tisztseg-helyett-bpartnersegetr-ajanl-a-magyaroknak-chereche
https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/nagybanya-alpolgarmesteri-tisztseg-helyett-bpartnersegetr-ajanl-a-magyaroknak-chereche
https://itthon.transindex.ro/?hir=61565
https://itthon.transindex.ro/?hir=61565
https://www.erdon.ro/kozelet/helyi-kozelet/cseke-attila-az-rmdsz-nek-volt-az-osszefogasra-vilagos-ajanlata-3243034/
https://kronikaonline.ro/velemeny/erdely-helyben-keszul
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lehet csupán azzal megfogni, hogy na majd mi jól megképviseljük a magyarok érdekeit. 

Egyesek tudatosan, mások meg – éppen az agyonszajkózott, egysíkú üzenet egyre gyengülő 

hatásfoka miatt – könnyen befolyásolhatóan jó ideje „átszavaznak” valóban esélyes, 

meggyőző, helyi szinten csalódást nem okozó, a fejlődést irányító polgármesterjelöltekre, 

pártokra. Most úgy tűnik, két járható út körvonalazódik a hagyományos helyi magyar 

érdekképviselet előtt. Egyrészt a hitelesség kiépítése, visszaszerzése vagy megerősítése – 

főként a gazdasági-társadalmi fejlődést szolgálva, nem pedig az etnikai törésvonal 

vastagításán vagy a magyar–magyar sárdobálás fokozásán ügyködve. Másrészt észszerű, 

nyílt, átlátható kapcsolatot kell létesíteni, fenntartani a helyi szinten megkerülhetetlen 

politikai erőkkel, amelyek szintén „kinőtték” a nacionalista lózungokat”. 

 

Nem hajlandó Borbollyal együtt dolgozni, nem érvényesíti megyei tanácsosi 

mandátumát Mezei 
2020. október 7. – szekelyhon.ro, Krónika 

Nem vállalja a következő négy évben a megyei tanácsosi mandátumot Mezei János és nem 

szeretne együttműködni Borboly Csabával, a megyei önkormányzat elnökével – ismertette 

sajtótájékoztatón az EMSZ társelnöke. Elmondása szerint a továbbiakban a szervezetépítésre 

koncentrálna és a közösségért dolgozna. 

 

Körvonalazódnak az RMDSZ parlamenti jelöltlistái, de sok még a kérdőjel  
2020. október 7. – maszol.ro 

A hétfő esti határidőig az RMDSZ valamennyi területi és megyei szervezeténél lezárultak a 

rangsoroló gyűlések, így már részben ismert, kik esélyesek a következő parlamenti ciklusban 

képviselői és szenátusi mandátumra. Azért csak részben, mert a Máramaros és a Hargita 

megyei területi szervezetek nem tudtak megegyezni a befutó helyek elosztásáról, és azt sem 

tudni még, hogy átad-e majd befutó helyeket az RMDSZ az Erdélyi Magyar Szövetségnek. A 

megyei jelöltlistákat a Szövetségi Állandó Tanács hagyja jóvá, és kétharmados többséggel 

akár módosíthat is rajtuk. 

 

„Nem zászlókra és szlogenekre van szükség” – Bemutatták a székelység 

történetéről szóló könyv román változatát 
2020. október 7. – MTI, Krónika 

Bemutatták Bukarestben A székelység képes története című román nyelvű könyvet, amelyet a 

Hargita megyei önkormányzat gondozásában a Hargita Megyei Hagyományőrzési 

Forrásközpont adott ki. A román nyelvű könyvbemutatón részt vett Hermann Gusztáv Mihály 

székelyudvarhelyi történész, a kötet tudományos koordinátora, Lucian Nastasă-Kovács 

kolozsvári történész, aki előszót írt a kötethez, Borboly Csaba, a Hargita megyei 

önkormányzat elnöke, valamint Lucian Mândruță újságíró. Borboly Csaba emlékeztetett, 

hogy A székelység története című magyar nyelvű tankönyv 2012-ben jelent meg, amely a 

román közegben is számos vitát váltott ki, ezért gondolták, hogy román nyelven is meg kell 

jelentetni. 
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https://szekelyhon.ro/aktualis/nem-hajlando-borbollyal-egyutt-dolgozni-nem-ervenyesiti-megyei-tanacsosi-mandatumat-mezei
https://szekelyhon.ro/aktualis/nem-hajlando-borbollyal-egyutt-dolgozni-nem-ervenyesiti-megyei-tanacsosi-mandatumat-mezei
https://www.maszol.ro/index.php/belfold/133096-korvonalazodnak-az-rmdsz-parlamenti-jeloltlistai-de-sok-meg-a-kerd-jel
https://kronikaonline.ro/kultura/bnem-zaszlokra-es-szlogenekre-van-szuksegr-n-bemutattak-a-szekelyseg-torteneterol-szolo-konyv-roman-valtozatat
https://kronikaonline.ro/kultura/bnem-zaszlokra-es-szlogenekre-van-szuksegr-n-bemutattak-a-szekelyseg-torteneterol-szolo-konyv-roman-valtozatat
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Úzvölgyi temető: „minden áron” megvédi a román parcellát a Calea Neamului 

Egyesület 
2020. október 7. – maszol.ro, transindex.ro, szekelyhon.ro 

A Calea Neamului Egyesület kész „minden áron” megvédeni az úzvölgyi katonatemető román 

parcelláját – írta szerdán a Facebook-oldalán a szélsőségesen nacionalista szervezet elnöke. 

Mihai Târnoveanu arra reagált, hogy a Marosvásárhelyi Ítélőtábla jogerős ítélettel erősítette 

meg Csíkszentmárton tulajdonjogát a temető fölött. A bírák elutasították a Bákó megyei 

Dormánfalva (Dărmănești) város arra irányuló keresetét, hogy érvénytelenítsék az úzvölgyi 

temetőt a Hargita megyei község közvagyonává nyilvánító önkormányzati határozatot. Az 

egyesület elnöke arra biztatta a szervezet tagjait, hogy ne csüggessze el őket az 

igazságszolgáltatás döntése. „Fel a fejjel, testvéreim. Csak az számít, hogy továbbra is méltó 

módon emlékezzünk meg a halottainkra, és az eddiginél is erőteljesebben éreztessük a 

jelenlétünket Úzvölgyében, értessük meg mindenkivel, hogy Hargita megye román föld!” – 

olvasható a bejegyzésben.  

 

Meghalt Vekov Károly történész, volt parlamenti képviselő  
2020. október 7. – maszol.ro 

Életének 74. évében meghalt Vekov Károly történész, a történelemtudományok doktora, a 

Babes-Bolyai Tudományegyetem volt oktatója – adta hírül honlapján a Szabadság. Fő 

kutatási területe a középkori intézmény- és művelődéstörténet volt, de a kommunista korszak 

pereit is tanulmányozta. Számos folyóiratban közölt tanulmányokat, cikkeket, több önálló 

kötet szerzője. Tudományos és oktatói pályája mellett aktívan részt vett a közéletben. Az 

RMDSZ Kolozs megye parlamenti képviselői tisztségét is betöltötte. Néhány éve kitelepedett 

Magyarországra, itt folytatta munkásságát.  

 

Iktatta a parlamenti választásokon való induláshoz szükséges aláírásokat az 

RMDSZ  
2020. október 7. – maszol.ro, transindex.ro 

Az RMDSZ leadta a Központi Választási Irodában (BEC) a kevesebb mint egy hét alatt 

összegyűjtött közel 153 ezer támogató aláírást – tette közzé Facebook-oldalán Kelemen 

Hunor szövetségi elnök. A politikus megjegyezte: rekordidő alatt sikerült összegyűjteniük az 

aláírásokat, mert melléjük álltak a magyar emberek, egyértelművé tették, hogy fontosnak 

tartják a magyar képviseletet a parlamentben. „Köszönjük a támogatást! Köszönjük azoknak, 

akik aláírtak, akik gyűjtötték az aláírásokat, és azoknak is, akik megszólítottak még egy 

embert, barátot, ismerőst, szomszédot” – írta Kelemen Hunor.  
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https://www.maszol.ro/index.php/tarsadalom/133130-uzvolgyi-temet-minden-aron-megvedi-a-roman-parcellat-a-calea-neamului-egyesulet
https://www.maszol.ro/index.php/tarsadalom/133130-uzvolgyi-temet-minden-aron-megvedi-a-roman-parcellat-a-calea-neamului-egyesulet
https://www.maszol.ro/index.php/kultura/133135-meghalt-vekov-karoly-tortenesz-volt-parlamenti-kepvisel
https://www.maszol.ro/index.php/belfold/133136-iktatta-a-parlamenti-valasztasokon-valo-indulashoz-szukseges-ala-i-ra-sokat-az-rmdsz
https://www.maszol.ro/index.php/belfold/133136-iktatta-a-parlamenti-valasztasokon-valo-indulashoz-szukseges-ala-i-ra-sokat-az-rmdsz
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Koszorúzással és faültetéssel emlékeztek Rimaszombatban 
2020. október 7. – Ma7.sk 

Koszorúzással és faültetéssel emlékeztek október 6-án délután az aradi vértanúkra 

Rimaszombatban. A Csemadok Rimaszombati Alapszervezete a kialakult járványhelyzet 

miatt úgy döntött, hogy idén nem szervez közös megemlékezést, viszont a helyi köztemetőben 

felállított kopjafánál egyénileg és családjával bárki megjelenhet és elhelyezheti az emlékezés 

koszorúit. Az aradi vértanúk emléknapján ilyen módon a Magyar Közösség Pártjának, a helyi 

önkormányzatnak, valamint több helyi szervezetnek és társulásnak a képviselője rótta le 

kegyeletét és fejezte ki tiszteletét az 1848–49-es magyar forradalom és szabadságharc hősei 

előtt, majd a maroknyi résztvevő közösen elénekelte a Himnuszt. 

 

A hős aradi vértanúk felvidéki emlékezete 
2020. október 7. – Felvidék Ma 

Nánán az előző évekhez hasonlóan ezúttal is a Csemadok szervezésében emlékeztek a 171 

évvel ezelőtti eseményekre. A templom előtt, a Minden magyar hős keresztjénél a falu összes 

szervezete, intézménye képviseltette magát. A délelőtti órákban a kisiskola 1-4. évfolyamának 

tanulóival a pedagógusok külön is kivonultak, a tanító nénik idézték fel az 171 évvel ezelőtti 

fájdalmas eseményeket. A megemlékezést az alapszervezet elnöke tartotta, majd ez 

alkalommal is a helyi kisiskola tanulói és a már innen kikerült diákok szavaltak, s idézték fel a 

tizenhárom aradi vértanú családjukhoz intézett utolsó gondolatait. 

 

Gyimesi: Kollár miatt esett kútba a feliratozás nélküli miseközvetítés 
2020. október 7. – bumm.sk 

A javaslat értelmében a kisebbségek nyelvén közvetített szentmiséket nem kellene feliratozni. 

A koalíció azonban úgy döntött, hogy nem lesz változás ezen a területen. Gyimesi György 

(OĽANO) parlamenti képviselő azt állítja, hogy az egyik koalíciós partnere, Miroslav Kollár 

(Za ľudí) képviselő söpörte le az asztalról azt a módosító javaslatot, melynek értelmében a 

kisebbségek nyelvén, például magyarul vagy ruszin nyelven közvetített szentmiséket nem 

kellene feliratozni. 

 

Harmadik alkalommal indult mentálhigiénés felnőttképzés Léván 
2020. október 7. – Felvidék Ma 

A budapesti Károli Gáspár Református Egyetem és a Szlovákiai Magyar Mentálhigiénés 

Közösség a Lévai Református Egyházközséggel karöltve immár harmadik alkalommal indít 

mentálhigiénés szakirányú felnőttképzést Léván. Várhatóan februárban indul a négy félévet 

felölelő képzés. Mint Nt. Szathmáry Zsuzsanna, a Szlovákiai Magyar Mentálhigiénés 

Közösség vezetője, garamkálnai református lelkész, a képzés felvidéki koordinátora portálunk 

megkeresésére elmondta: a harmadik lévai képzésre 47-en jelentkeztek, majd az augusztus 

19-én zajló felvételi megbeszélés alapján 38 jelentkező nyert felvételt. „Az, hogy a képzésre 

ennyien jelentkeztek, nagyon örvendetes számunkra is. Mutatja a mentálhigiéné tudománya 

iránti fokozódó érdeklődést” – hangsúlyozta. 
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https://ma7.sk/tajaink/koszoruzassal-es-faultetessel-emlekeztek-rimaszombatban
https://felvidek.ma/2020/10/a-hos-aradi-vertanuk-felvideki-emlekezete/
https://www.bumm.sk/belfold/2020/10/07/gyimesi-kollar-miatt-esett-kutba-a-feliratozas-nelkuli-misekozvetites
https://felvidek.ma/2020/10/harmadik-alkalommal-indult-mentalhigienes-felnottkepzes-levan/
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Részben online térbe költöznek a Cseperedő program alkalmai 
2020. október 8. – Felvidék Ma 

Átütemezett előadások, online ismeretátadás, szabadtéri foglalkozások, valamint elhalasztott 

alkalmak jellemzik az utóbbi időben a Ringató foglalkozásokat, illetve a Cseperedő program 

eseményeit. A családok és csemeték érdekében szigorúan betartott óvintézkedések 

szellemében zajlanak a már megszokott foglalkozások és események. „Márciusban teljesen 

leálltak a Ringató foglalkozások s a Cseperedő program rendezvényei, júniusban szabadtéren 

valósultak meg a foglalkozások a vonatkozó higiéniai szabályok betartásával. Szeptemberben 

már a benti termekben valósultak meg az alkalmaink. Október elsejétől újra leálltunk” – 

nyilatkozta a Felvidék.ma megkeresésére Berky Angelika, a foglalkozások felvidéki 

koordinátora. 

  
Nagybecskerek: Megkoszorúzták Lauka Gusztáv sírhelyét és emléktábláját 
2020. október 7. – Vajdaság Ma 

Lauka Gusztáv sírja, emléktáblája az idén sem maradt koszorúzatlan. A Muzslai Petőfi Sándor 

MME tagjai minden évben - amikor az aradi vértanúkra emlékezünk -, elmennek a 

nagybecskereki katolikus temetőben nyugvó Lauka Gusztáv sírhelyéhez, és elhelyezik a 

kegyelet virágait, emlékezve az íróra, költőre. Lauka életének két évtizedét töltötte 

Nagybecskereken, 83 éves korában hunyt el a Bega menti városban, aki egykoron koszorús 

költő, író, megyei levéltáros, a Petőfi Társaság tagja, Kossuth Lajos írnoka volt. 

 

Magyarkanizsán is megemlékeztek a szabadságharc és forradalom vértanúiról 
2020. október 7. – Vajdaság Ma 

Magyarkanizsán tegnap a nagytemetőben, az aradi vértanúk faragott táblája előtt emlékeztek 

meg a helyiek az 1849. október 6-i eseményekről és az aznap kivégzett honvédtisztekről. Az 

eseményen a szabadságharc valamennyi hősére koszorúzással egybekötött emlékműsorral 

emlékeztek meg az idén is. A hagyományokhoz híven a Himnusz eléneklésével kezdődött a 

megemlékezés a magyarkanizsai nagytemetőben, melyet a Cifraszűr vegyes kórus tagjai adtak 

elő. Majd ünnepi keretek között Horváth Ákos káplán megáldotta az oromhegyesi fafaragók 

által készített emlékművet. Ezt követően Kávai Szabolcs helyi történész megemlékező 

beszédében Kiss Ernő altábornagy életét ismertette a jelenlevőkkel. 

 
Egymillióval segíti a magyar kormány a viski templom helyreállítását 

2020. október 7. – Kárpáti Igaz Szó 

Szörnyű károkat okozott a tegnapelőtti vihar a viski templom tetőszerkezetében, így egymillió 

forint gyorssegély azonnali eljuttatását szerveztük meg a Rákóczi Szövetség 
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https://felvidek.ma/2020/10/reszben-online-terbe-koltoznek-a-cseperedo-program-alkalmai/
https://www.vajma.info/cikk/vajdasag/25687/Nagybecskerek-Megkoszoruztak-Lauka-Gusztav-sirhelyet-es-emlektablajat.html
https://www.vajma.info/cikk/vajdasag/25683/Magyarkanizsan-is-megemlekeztek-a-szabadsagharc-es-forradalom-vertanuirol.html
https://kiszo.net/2020/10/07/egymillioval-segiti-a-magyar-kormany-a-viski-templom-helyreallitasat/
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közreműködésével – írta közösségi oldalán Grezsa István miniszteri biztos szerdán. Az 

október 5-ei vihar 250 négyzetméteren megbontotta a református templom tetőszerkezetének 

borítását és ez által beázott az 1748-ban készült, festett kazettás mennyezet. A belső falak is 

átnedvesedtek, illetve a legénykar bútorzata és padlója is komoly mennyiségű esővizet kapott 

– számolt be az esetről a Viski Református Egyházközség Facebook-oldalán. A közlemény 

szerint a vihar által okozott károk elhárítása kedd reggel megkezdődött. 

 

Potápi Árpád János államtitkár látogatása Kárpátalján 
2020. október 7. – karpat.in.ua 

A külhoni magyar óvodásoknak és kisiskolásoknak szóló Miénk a város! online játék nyertesi 

vehették át a megérdemelt jutalmat Potápi Árpád Jánostól. A nemzetpolitikáért felelős 

államtitkárság által meghirdetett vetélkedő 100 ezer forint értékű fődíját az ungvári Dayka 

Gábor Középiskola tanulói kapták. 

 

Kiállítással és koszorúzással emlékeztek 
2020. október 7. – Népújság 

Október 6-a, az aradi vértanúk emléknapja tiszteletére Lendván a Bánffy Központ 

kiállítótermében a nemzeti tragédiáink sorozatába illeszthető, 171 évvel ezelőtti eseményről 

készült kiállítással emlékeznek a muravidéki magyarok. A szentháromsági kápolnánál Ráth 

N. János honvédszázados síremlékénél az MMÖNK koszorúzási ünnepséget tartott.   A 

kiállítás, mely az intézet saját képarchívumának a felhasználásával készült, portrékkal és 

csoportképekkel, valamint az aradi megtorlás helyszínén készült korabeli rajzokkal emlékezik 

a gyászos eseményre. 

 

Elkezdődhet a radamosi Korai Fejlesztő Központ építése 
2020. október 7. – Népújság 

Kedden reggel az MMÖNK székházában írta alá Horváth Ferenc elnök (jobbról) a kivitelezési 

szerződést Matjaž Hozjannal, a Legartis építőipari vállalat igazgatójával. A munkák a jövő 

héten el is kezdődnek, az épületet várhatóan jövő év szeptemberig át is adják. A magyar 

kormány 2016 decemberében indította el az összességében 38,5 milliárd forintos (körülbelül 

120 millió eurós) Kárpát-medencei Óvodafejlesztési Programot, amely jelenleg is a 

legnagyobb költségvetési külhoni program. 

 

Elsősök a Muravidékről és Magyarországról is 
2020. október 7. – Népújság 

A maribori magyar tanszéken a 2020/21-es tanévben 25 körül lesz a hallgatók száma, a 

pontos létszám a lektori hallgatók jelentkezésétől függ. – Mi már régóta nem élünk a számok 

bűvöletében, ezt mindig az aktuális tendenciák alakítják. De nagyon örülünk, hogy vannak 

elsőseink a Muravidékről és Magyarországról is – nyilatkozta dr. Rudaš Jutka tanszékvezető. 
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http://life.karpat.in.ua/?p=32002&lang=hu
https://www.nepujsag.net/nemzetiseg/9530-ki%C3%A1ll%C3%ADt%C3%A1ssal-%C3%A9s-koszor%C3%BAz%C3%A1ssal-eml%C3%A9keztek.html
https://www.nepujsag.net/nemzetiseg/9531-elkezd%C5%91dhet-a-radamosi-korai-fejleszt%C5%91-k%C3%B6zpont-%C3%A9p%C3%ADt%C3%A9se.html
https://www.nepujsag.net/nemzetiseg/9532-els%C5%91s%C3%B6k-a-muravid%C3%A9kr%C5%91l-%C3%A9s-magyarorsz%C3%A1gr%C3%B3l-is.html
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A maribori Magyar Nyelv és Irodalom Tanszék kurzusain ugyanis nemcsak a magyarszakos 

hallgatók oktatása folyik, hiszen már évek óta más karok hallgatói – elsősorban a Pedagógiai 

Karról – szintén részt vesznek a képzésben, így a hallgatók pontos létszáma október közepére, 

illetve végére alakul majd ki. 

 

Elektronikus sajtó 

 

Határok nélkül 

2020. október 7. – Kossuth Rádió  

 

Tegnap több helyszínen is műsorunkkal egy időben rendezték az október hatodikai 

ünnepségeket. 

 

A járványügyi intézkedések miatt rendhagyó körülmények között emlékezhettek meg Aradon 

a szabadságharc tragikus kimeneteléről.  

 

A járványhelyzetre való tekintettel szűk körben emlékeztek a 171 évvel ezelőtt kivégzett 13 

aradi vértanúra az Erdélyi Magyar Néppárt és az Erdélyi  

 

Magyar Nemzeti Tanács vezetői Nagyváradon, akárcsak a Bihar megyei RMDSZ és a 

történelmi magyar egyházak. Ők is a járványügyi szabályokat betartva rendezték meg a 

hagyományos október hatodikai megemlékezést, igaz, ezúttal 50 főre korlátozva. Az esemény 

ökumenikus szertartással kezdődött a nagyváradi Szent László templomban.  

 

Kortárs fiatal színésznők jelenítik meg az aradi vértanúk feleségeit, akiknek élete a 

Hátrahagyottak című tárlaton elevenedett meg. A Magyar Kulturális Intézet kiállítása több 

éve járja a Kárpát-medencét, hogy e gyásznapi megemlékezést más fényben is feltüntesse. 

Tegnap Brassóban, a Reménység Háza udvarán tekinthették meg az érdeklődők e női 

sorsokat.  

 

Potápi Árpád János, a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára a Kárpát-

medencei óvodafejlesztési program részeként ma délelőtt 3 megújuló óvodát adott át 

Kárpátalján.  

 

https://mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth/?date=2020-10-07_18-02-00&enddate=2020-10-07_18-40-00&ch=mr1
https://mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth/?date=2020-10-07_18-02-00&enddate=2020-10-07_18-40-00&ch=mr1
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A délelőtti óvodaavatási ünnepségek után PÁJ nemzetpolitikáért felelős államtitkár részt vett 

azon az ünnepségen is, amelyen átadták azt a magashegyi kutatóbázist és terepgyakorlati 

helyszínt a Róna havas aljában, Hárs községben, amelyet a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai 

Magyar Főiskola anyaországi támogatással hozott létre. Ezzel a bázissal a főiskola lehetőséget 

biztosít a Földtudományi és Turizmus-, valamint a Biológia és Kémia Tanszék hallgatói 

számára a nyári terepgyakorlatok, valamint a tematikus terepi kutatások megvalósítására. 

 

Az első jelentős bírósági döntést hozta meg a marosvásárhelyi ítélőtábla az úz-völgyi 

haditemető ügyében. A kedvező ítélet szerint sem a temető, sem a szomszédos volt honvéd-

laktanyák nem Dormánfalvát, hanem Csíkszentmárton illetik meg.  

 

Csütörtökön nyitják meg a Székelyföld napokat Szejkefürdőn. A vándorrendezvény idei 

házigazdája Székelyudvarhely, ahol sajtótájékoztatón számoltak be a három székelyföldi 

megye képviselői a kulturális, irodalmi és közösségi programokról. A járványügyi 

intézkedések miatt a koncertek, filmek, kiállítások, versenyek mintegy kétharmada kizárólag 

a közösségi médiában lesz követhető – így viszont a világon bárki számára. 

 


