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Nyomtatott és online sajtó 
 

 

Potápi: évről évre bővülő források a határon túli magyarság támogatására 
2020. október 12. – MTI, Hír Tv, hirado.hu, OrientPress, kulhonimagyarok.hu, Erdély Ma, 

Felvidék Ma, Krónika, Nyugati Jelen 

Évről évre jelentősen bővülő források állnak rendelkezésre a határon túli magyarság 

támogatására - mondta Potápi Árpád János, a Miniszterelnökség nemzetpolitikai 

államtitkára az Országgyűlés nemzeti összetartozás bizottsága előtt hétfőn Budapesten. A 

nemzetpolitikai államtitkár kifejtette: 2010 előtt 9,1 milliárd forintot fordított az akkori 

szocialista-liberális kormány nemzetpolitikai célokra, ezt követően a határon túli 

támogatások összege folyamatosan nőtt, és azóta megtízszereződött. Látványos a különbség - 

értékelt. Rámutatott: a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. által kezelt előirányzat 2019-ben a 

duplájára nőtt, és meghaladta a 70 milliárd forintot. Erdélyi Rudolf Zalán, az alapkezelő 

vezérigazgatója hozzátette: tavaly 6600 támogatási szerződést kötöttek, ami több mint 17 

százalékos növekedés jelent. Nemzetpolitikai támogatások részeként 60 milliárd feletti 

összegről döntöttek, a nyílt pályázatokat hasonló összeggel hirdették meg, mint 2018-ban. 82 

intézmény és 12 program minősítettek nemzeti jelentőségűnek - ismertette. Kitért arra is: 351 

programot ellenőriztek helyszínen, a támogatott tevékenységek megvalósítása megfelelő volt. 

 

Az ukrán pártokkal ellentétben a KMKSZ továbbra is a kárpátaljai magyarok 

megélhetését tűzi ki zászlajára 
2020. október 12. – karpat.in.ua 

Eddig is, ezután is minden lehetőséget megad a kárpátaljai magyarság számára támogatások, 

pályázati lehetőségek, beruházások formájában annak érdekében, hogy anyagi okok miatt ne 

kényszerüljön egy család sem külföldi munkavállalásra. Több fórumon is elhangzott, hogy a 

KMKSZ-t és annak társszervezeteit Magyarország megbízható partnerének tekinti, és amit 

Tóth Bálint – ukrán part színeiben induló – péterfalvai polgármester közösségi oldalán 

közzétett bejegyzésében állít, az valótlan – mondta el a TV 21 Ungvár stábjának Brenzovics 

László, a KMKSZ elnöke. 

 
Székely István: dilemmák elé állítják az RMDSZ-t a parlamenti választások  
2020. október 12. – maszol.ro 

Az Erdélyi Magyar Szövetséggel való esetleges összefogás óhatatlanul növelné az RMDSZ-szel 

szemben balról kritikát megfogalmazók táborát, másfelől viszont mozgósíthatja az urnákról 

eddig távol maradó szavazókat. És ez csak az egyik dilemma, amelyet fel kell oldania a 

szövetségnek a parlamenti választások előtt – véli Székely István politológus. Az RMDSZ 
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https://hirtv.hu/ahirtvhirei/potapi-evrol-evre-bovulo-forrasok-a-hataron-tuli-magyarsag-tamogatasara-2509840
http://politic.karpat.in.ua/?p=12065&lang=hu
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https://www.maszol.ro/index.php/belfold/133312-szekely-istvan-dilemmak-ele-allitjak-az-rmdsz-t-a-parlamenti-valasztasok
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ügyvezető alelnökét a helyhatósági választások hétvégén közzétett hivatalos eredményeinek 

ismeretében kérdezték az országos és a magyar-magyar politikai erőviszonyokról, illetve az 

EMSZ-szel való tárgyalások perspektíváiról.  
 

Az SZNT arra kéri a székelyföldi önkormányzati képviselőket, hogy álljanak az 

őrtűzmozgalom élére  
2020. október 12. – maszol.ro 

A Székely Nemzeti Tanács (SZNT) arra kéri a szeptember végén megválasztott székelyföldi 

önkormányzati képviselőket, hogy álljanak az október végi őrtűzgyújtási mozgalom élére. 

Izsák Balázs SZNT-elnök vasárnap közölt felhívásában emlékeztetett arra, hogy október 

utolsó vasárnapján immár sokadszor emlékeznek meg Székelyföld történelmi 

autonómiájáról, és őrtüzek gyújtásával jelzik a világnak, hogy a székelység nem mond le az 

önrendelkezés jogáról, Székelyföld területi autonómiájának követeléséről.  

 

Három befutó helyet kért az RMDSZ-től az EMSZ – Kulcsár Terza az egyiket 

megpályázná 
2020. október 12. – maszol.ro, szekelyhon.ro 

Kulcsár Terza József háromszéki parlamenti képviselő tudomása szerint három befutó helyet 

kért a múlt heti tárgyalásokon az Erdélyi Magyar Szövetség az RMDSZ-től. A politikus, aki 

négy évvel ezelőtt a Magyar Polgári Párt (MPP) jelöltjeként, az RMDSZ listáján jutott be a 

törvényhozásba, hétfőn bejelentette: igényt tartana a befutó helyek egyikére. Kulcsár Terza 

József hétfői sajtótájékoztatón összegezte mandátumának tevékenységeit és bejelentette, 

hogy folytatni szeretné ezt a munkát. Mint arról beszámoltunk, az RMDSZ háromszéki 

szervezete már nevesítette jelöltjeit, akik között nincs ott az MPP-s Kulcsár Terza József, ám a 

háromszéki jelöltlista még módosulhat annak függvényében, hogy az RMDSZ és az Erdélyi 

Magyar Szövetség (az MPP és az Erdélyi Magyar Néppárt szövetsége) ezen a héten 

megegyezik-e a közös listán való indulásról.  

 

Kettévágták az utcanévtáblákat Csíkszerdában – „eleget tettek” a bírósági 

ítéletnek 
2020. október 12. – MTI, maszol.ro, Nyugati Jelen, szekelyhon.ro 

Csíkszeredában az utcanévtáblák kettévágásával hajtották végre a román nyelv elsőbbségét 

megszabó bírósági ítéletet – közölte a Székelyhon alapján az MTI. Csíkszereda 

polgármesterét a Dan Tanasă nevével fémjelzett magyar szimbólum- és nyelvhasználat ellen 

küzdő Méltóságért Európában Polgári Egyesület (ADEC) perelte be 2018-ban azért, mert a 

81,5 százalékban magyarok által lakott város utcanévtábláin egy sorban, előbb magyarul, 

majd románul tüntették fel az utcaneveket. A bukaresti táblabíróság júniusban jogerős 

ítéletben kötelezte a polgármestert, hogy cserélje ki az utcanévtáblákat olyanokra, amelyeken 

felül szerepel az utca neve az állam hivatalos nyelvén, és ez alatt a magyar utcanév. A 

városvezetés úgy hajtotta végre a jogerős ítéletet, hogy a magyarul majd románul egy sorba írt 
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https://www.maszol.ro/index.php/belfold/133295-az-sznt-arra-keri-a-szekelyfoldi-onkormanyzati-kepvisel-ket-hogy-alljanak-az-rt-zmozgalom-elere
https://www.maszol.ro/index.php/belfold/133295-az-sznt-arra-keri-a-szekelyfoldi-onkormanyzati-kepvisel-ket-hogy-alljanak-az-rt-zmozgalom-elere
https://www.maszol.ro/index.php/belfold/133313-harom-befuto-helyet-kert-az-rmdsz-t-l-az-emsz-kulcsar-terza-az-egyiket-megpalyazna
https://www.maszol.ro/index.php/belfold/133313-harom-befuto-helyet-kert-az-rmdsz-t-l-az-emsz-kulcsar-terza-az-egyiket-megpalyazna
https://www.maszol.ro/index.php/tarsadalom/133317-kettevagtak-az-utcanevtablakat-csikszerdaban-eleget-tettek-a-birosagi-iteletnek
https://www.maszol.ro/index.php/tarsadalom/133317-kettevagtak-az-utcanevtablakat-csikszerdaban-eleget-tettek-a-birosagi-iteletnek
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utcanevet tartalmazó táblákat középen elvágta és a román nevet tartalmazó fél táblát a 

magyar fölé rögzítette. 

 

Cseke Attila: Nézze mindenki saját szemében a gerendát, ne a másikéban a 

szálkát 
2020. október 12. – Bihari Napló 

„Higgadt, őszinte, önvizsgálatra ösztönző választ adtam a Néppárt politikusainak azok után, 

hogy újból gyalázkodó hangnemben, stílusban ostorozták szövetségünket. Nagyon nagy 

tisztelettel újból megismétlem, amit már írtam: „keressük mindanynyian (RMDSZ, Néppárt, 

MPP) azon felelősségünket, hogy miért nem ment el több ember szavazni és azok közül, akik 

viszont elmentek, egy részük miért szavaztak román pártokra” – mondta Cseke Attila Bihar 

megyei RMDSZ-elnök. 

 

Derzsi Ákos: Vannak helyzetek, amikor a tisztánlátás érdekében hátrább kell 

lépni 
2020. október 12. – Bihari Napló 

A Bihar megyei RMDSZ legutóbbi választmányi ülésén Derzsi Ákos szenátor bejelentette: 

visszalép, nem kíván indulni a parlamenti választásokon, illetve lemond a váradi helyi 

tanácsban megszerzett mandátumáról, valamint az ügyvezető alelnöki tisztségéről is. 

RMDSZ-tagságát azonban megtartja, csak „a fedélzetről levonul a hajótestbe”. De ez nem 

jelenti azt, hogy nincs véleménye a helyhatósági választások eredményéről. Mert minden 

választás után elemezni és értékelni kell. Akkor is, ha kevés idő van rá, hisz két hónap múlva 

ismét az urnákhoz szólítják a választókat. Fontos tudni, hogy mi az oka a közömbösségnek és 

az ellenszavazatnak. 

 

Alkotmánybírák a Trianon-törvényről: „Ez nem jogi norma!” 
2020. október 12. – maszol.ro 

A szenátus által másodszor is megszavazott Trianon-törvény „a törvény köntösébe öltöztetett 

politikai nyilatkozat”, amely nem rendelkezik semmiféle szabályozási tartalommal, ráadásul 

annyira zavaros, hogy a címzettjeit is lehetetlen azonosítani, állapítja meg három 

alkotmánybíró – köztük Varga Attila –, aki különvéleményt fogalmazott meg a törvényt 

alkotmányosnak ítélő határozat kapcsán.  

 
Amikor egy kisebbséget lebutáz a miniszterelnök!  
2020. október 12. – Őry Péter – Ma7.sk, Felvidék Ma 

Aki egy picit is jártas a szlovák köznyelvben, az pontosan tudja, hogy a szlovákság részére a 

„mi van, magyar vagy?!” mondat az adott személy lehülyézésének minősül. Ezen vélekedés 

kialakulásának az alapjait az 1920-tól rendszerszinten sulykolt „Szlovákiában szlovákul” 
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https://www.erdon.ro/kozelet/helyi-kozelet/cseke-attila-nezze-mindenki-sajat-szemeben-a-gerendat-ne-a-masikeban-a-szalkat-3249754/
https://www.erdon.ro/kozelet/helyi-kozelet/cseke-attila-nezze-mindenki-sajat-szemeben-a-gerendat-ne-a-masikeban-a-szalkat-3249754/
https://www.erdon.ro/kozelet/helyi-kozelet/derzsi-akos-vannak-helyzetek-amikor-a-tisztanlatas-erdekeben-hatrabb-kell-lepni-3250648/
https://www.erdon.ro/kozelet/helyi-kozelet/derzsi-akos-vannak-helyzetek-amikor-a-tisztanlatas-erdekeben-hatrabb-kell-lepni-3250648/
https://www.maszol.ro/index.php/hatter/133342-alkotmanybirak-a-trianon-torvenyr-l-ez-nem-jogi-norma
https://felvidek.ma/2020/10/amikor-egy-kisebbseget-lebutaz-a-miniszterelnok/
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propaganda termékének is lehet tekinteni, hiszen ebben az időben terjedt el, hogy bizony a 

magyarnak az országban a legirodalmibb szlovák nyelvet egyetemi szinten kell 

használnia…Ebben a csodálatos miliőben az sem jelent gondot, hogy az alig több 4 milliós 

szlovákság nyelvjárásaiban akkorák az eltérések, hogy a keleti a nagyszombatival nem 

mindenben érti egymást, hogy néha a köznyelv bizony köszönőviszonyban nincs a tőlünk 

elvárt „irodalmi nyelvvel”, mindez hatodrangú kérdés, mert a lényeg, hogy a magyar az 

bizony irodalmi szinten beszéljen – ha rosszul ragoz, akkor bizony jön a butázás… 

 

Az MKP javaslata az EU Felújítási Alapjának felhasználásra I. rész 
2020. október 12. – Farkas Iván – Felvidék Ma 

Szlovákia az elkövetkező években 25,4 milliárd eurót használhat fel külső, zömében európai 

uniós forrásokból. A tetemes összeg magába foglalja az EU Szlovákia számára megítélt 

keretet a 2021-2027 közötti költségvetési, programozási időszakra, a Szlovákia által eddig fel 

nem használt uniós forrásokat az elmúlt évekből, az EU Felújítási Alapjának forrásait 

mintegy 6 milliárd euró összegben, valamint kedvező kamatozású hitelt, amelyet az EU 

tagországai közösen igényeltek és közösen garantálnak. A pozsonyi kormány megbízásából a 

pénzügyi tárca egyik részlege, az ár-érték arány részleg dolgozta ki Modern és sikeres 

Szlovákia reformcsomag (MSSzRCs) néven a tetemes összeg felhasználásának lehetőségeit. 

Ebből kellene kialakítani a leghatékonyabb stratégiát, amely három célt követ. 

 

Szakmai továbbképzést és tehetséges pedagógusokat is támogat a 

pedagógusok szövetsége 
2020. október 12. – Felvidék Ma 

A Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége a jelenlegi járványügyi helyzet ellenére folytatja 

a felvidéki magyar pedagógustársadalom támogatását, a tehetséggondozást, valamint a 

szakirányú ismeretek elsajátítását. A szövetség több pályázatot is hirdetett a felvidéki magyar 

pedagógusok részére. 

 

Október 27-éig megalakul a vajdasági kormány 
2020. október 12. – Vajdaság Ma, Pannon RTV, Magyar Szó 

Az ügyrendi szabályzat értelmében október 27-éig össze kell hívnia Pásztor Istvánnak, a 

vajdasági parlament elnökének a képviselőház következő ülését, amelyen várhatóan 

megalakul a vajdasági kormány. Elmondása szerint, bizonyára minden feltétel 

megteremtődik ahhoz, hogy a kilencven napos határidőt tiszteletben tartsák. Újságíróknak 

kifejtette, hogy pontos dátum még nincs az ülést illetően, ugyanis a feltételnek szabható 

döntéseknek, álláspontoknak csak egy részét ismerik. 

 

Átadták a Szenteleky- és a Bazsalikom-díjat Szivácon 
2020. október 12. – Magyar Szó 
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A Szenteleky-díjat Virág Gábor, a Forum Könyvkiadó Intézet igazgatója kapta, 

irodalomszervezői munkásságáért. A díjazott beszédében kiemelte, hogy 100 éve annak, hogy 

a vajdasági irodalmárok elkezdtek Szenteleky hatására az irodalomról gondolkodni. Ez a 100 

éves évforduló szerinte megfelelő lenne arra, hogy ismételten átgondoljuk a jelenlegi irodalmi 

életet. A Bazsalikom- díjas Bognár Antal műfordító online jelentkezett be, és köszönte meg a 

rangos elismerést. 

 
Két óvoda újult meg Ungváron magyar támogatással 
2020. október 12. – karpat.in.ua, Kárpátalja 

A közelmúltban Ungváron két óvodát újítottak fel részlegesen magyar kormánytámogatásból 

a Kárpát-medencei óvodafejlesztési program keretében: az Ungvári 21. Számú Fecske Óvoda, 

valamint az Ungvári 26. Számú Óvoda magyar tannyelvű csoportjának termeit. Az 

ünnepélyes átadáson, melyre hétfőn, október 12-én került sor, jelen volt Buhajla József, 

Magyarország Ungvári Főkonzulátusának főkonzulja, Orosz Ildikó, a Kárpátaljai Magyar 

Pedagógusszövetség (KMPSZ) elnöke, megyei képviselő, Csernicskó István, a II. Rákóczi 

Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola megbízott rektora, Balogh Lívia, a Kárpátaljai Magyar 

Kulturális Szövetség (KMKSZ) Ungvári Középszintű Szervezetének elnöke, a járási tanács 

KMKSZ-frakciójának vezetője, Kulin Zoltán, az Ungvári Városi Tanács képviselője, a TV21 

Ungvár vezérigazgatója és Rezes József, a KMKSZ képviselőjelöltje. 

 

Orosz Ildikó: A vegyes családokban élő gyermekek is a magyar nemzet részei 
2020. október 12. – Kárpátalja 

A tömb magyar vidékek mellett fontos gondoskodni a szórvány területekről, a vegyes 

családokban élő gyermekekről is, akik szintén a magyar nemzet részei, mondta a Kárpátaljai 

Magyar Pedagógusszövetség elnöke Ungváron, ahol a magyar kormány támogatásával 

felújított óvodát adtak át. Orosz Ildikó hangsúlyozta: szívesen látják a magyar csoportokban 

az ukrán gyermekeket is, az effajta közeledés a nemzetiségek békés együttélését biztosíthatja 

Kárpátalján. A megye stabilitása érdekében fontos, hogy az október 25-i helyhatósági 

választások után olyan politikai erők kerüljenek az önkormányzati tanácsokban többségbe, 

akik szem előtt tartják minden itt élő nemzetiség jólétét, mondta Ororsz Ildikó. 
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Elektronikus sajtó 

 

Határok nélkül 

2020. október 12. – Kossuth Rádió 

 

Végleges eredményeket hirdettek a romániai helyhatósági választásokat követően. Eszerint az 

RMDSZ az országosan leadott szavazatok 4,86 százalékát, az EMSZ 0,41 százalékát szerezte 

meg. Ha tehát a parlamenti választásra vetítjük az eredményt, akkor a kettő együtt ad öt 

százalékot, amennyi a romániai választási küszöb a mandátumszerzéshez.  

 

A szeptember 27-i helyhatósági választásokon a magyarságnak sem a Temes megyei 

közgyűlésbe, sem a temesvári önkormányzatba nem sikerült képviselőt juttatnia, december 

elején pedig újabb – ezúttal parlamenti – választás következik. Hogy a szeptemberi kudarc 

lehangolja, vagy ellenkezőleg: bizonyításra készteti az öt százalék alatti arányt képviselő 

magyarságot – ez a megyében a parlamenti választás legnagyobb kérdése.  

 

Az RMDSZ Megyei Képviselők Tanácsa által első helyre rangsorolt Molnár András jogász az 

utóbbit szeretné elérni, hogy a töredékszavazatok visszaosztásából megszerezze a 2016-ban 

elveszített törvényhozási mandátumot. Terveiről, esélyeiről kérdeztük. 

 

Október utolsó vasárnapján, Székelyföld Autonómiájának Napján idén is őrtüzeket, 

lármafákat gyújtanak, ezzel is jelezve, hogy a székelyföldi közösségek nem mondanak le az 

önrendelkezés jogáról. 

 

Izsák Balázs, a Székely Nemzeti Tanács elnöke felhívással fordult a székelyföldi 

önkormányzatok frissen megválasztott vezetőihez, hogy álljanak az őrtűz- mozgalom élére.  

 

Új óvodaépületet adtak át a partiumi Szentjobbon, amely település nevét onnan kapta, hogy a 

11. századtól évszázadokon át ott őrizték Szent István király kéz ereklyéjét. Az ingatlant a 

Kárpát-medencei Óvodafejlesztési Program részeként építették. A többségében magyarok 

lakta településen eddig 45 kisgyermek járt a régi óvodaépületbe.  

Az új és modern ingatanban pedig nem csak a hosszított program válik lehetségessé, de jóval 

több gyermeket tudnak felvenni.  

 

https://mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth/?date=2020-10-12_18-02-00&enddate=2020-10-12_18-40-00&ch=mr1
https://mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth/?date=2020-10-12_18-02-00&enddate=2020-10-12_18-40-00&ch=mr1
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A vírustól függetlenül, egyre inkább a házhozszállítás irányába mozdulnak a kistermelők. A 

vásárok várható elmaradása csak rásegít erre. Hétvégén tartották a 38. Bejön a Vidék nevű 

vásárt Kolozsváron, két hét múlva lenne a következő, de kétséges annak megtartása.  

 

A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola folyamatos fejlődésének köszönhetően 

egyre feljebb kerül az ukrajnai felsőoktatási intézmények rangsorában, mondta Orosz Ildikó, 

a beregszászi főiskola elnöke Nagydobronyban, ahol a magyar kormány támogatásával 

kialakított erdei kutatóbázist avattak fel.  

 

A Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség az elsők között ajánlott fel egymillió forintnyi 

hrivnya gyorssegélyt a napokban vihar következtében súlyosan megrongálódott műemlék 

jellegű XIV. században épített viski református templom felújítására.  

 

Szabadkán is átadták az Év családorvosa a Kárpát-medencében díjakat. A Magyar Általános 

Orvosok Tudományos Egyesülete a háziorvosi szakma és hivatás elismertségének növelésén 

fáradozik, ezen kívül az utánpótlás helyzetén is szeretne javítani, a kedvezőtlen folyamatokat 

pedig lassítani vagy megállítani. Ezt a célt szolgálja ez a díj, amelyet külhoni orvosok is 

megkaphatják. 


