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Nyomtatott és online sajtó 
 

 

Szlovák kormányfő: Szlovákia magyarlakta régióit is fejleszteni fogják az uniós 

pénzekből 
2020. október 13. – MTI, Magyar Nemzet, Hír Tv, Ma7.sk, bumm.sk, Felvidék Ma, Új Szó, 

Körkép 

Igor Matovič kormányfő találkozón fogadta Forró Krisztiánt, az MKP elnökét és Berényi 

Józsefet, a párt alelnökét, a kormányfő tanácsadóját. A találkozó apropóját mondhatnánk, 

hogy a hétvégi szerencsétlen elszólása is adhatta, amikor a magyarokat joggal sértő – ez 

magyarul volt – kijelentés kicsúszott a száján, de a találkozó utáni sajtótájékoztatón 

elhangzott ismertetés szerint jóval több, az itt élő magyarságot érintő téma került szóba. Igor 

Matovič részéről nem maradt el a bocsánatkérés a kijelentéséért, a lényeges dolgok azonban 

mégis azok, amelyek közösségünk legégetőbb gondjait jelentik. Így szóba került a déli járások 

fejlesztése, és komoly kérdésként az is, mennyi jut a Felújítási Alap nagy pénzcsomagjából 

Dél-Szlovákiának. Ugyanis rég köztudott, hogy ennek a régiónak olyan fejlesztésekre lenne 

szüksége, mint a közúthálózat kibővítése, korszerűsítése, a Szoroskői-alagút megépítése, nem 

szólva a környezetvédelem kiemelt kezeléséről. A kormányfő fontosnak ítélte meg a Felújítási 

Alap igazságos elosztását, amelyből megfelelően kíván juttatni a déli járásoknak, mert ahogy 

hangsúlyozta, amíg ők lesznek kormányon “Dél-Szlovákia nem lesz mostohagyerek”. 

 

Potápi Árpád EXKLUZÍV interjút adott a TV 21 Ungvárnak 
2020. október 13. – karpat.in.ua 

Egyre népszerűbb a Tv 21 Ungvár Kibeszélő című közéleti műsora. Az adásban legutóbb 

Potápi Árpád János, nemzetpolitikáért felelős államtitkár adott exkluzív interjút K. Debreceni 

Mihálynak. A témák között szerepelt a sikeres magyar-magyar együttműködés, a kárpátaljai 

támogatási rendszer, és a magyar érdekképviselet fontossága. 

 

Megerősítette az MPP a Néppárttal tervezett fúzió szándékát  
2020. október 13. – maszol.ro, Erdély Ma 

Az Erdélyi Magyar Szövetség létrehozását célzó határozatot „fenntartatja és megerősíti” a 

Magyar Polgári Párt – döntötte el a szervezet Országos Választmánya, keddi, makfalvi 

gyűlésén.  Mint ismert, az MPP és az Erdélyi Magyar Néppárt januári közös küldöttgyűlése 

eredetileg korábbi időpontra jelölte ki a pártok egyesülését, ám a járványhelyzet és az 

elhalasztott önkormányzati választások módosították az ütemtervet. A fúziós határozat 

megerősítését az MPP választmánya egyhangúan, ellenszavazat nélkül fogadta el. A két párt 

elnöksége következő lépésként kezdeményezi a törvényszéki bejegyzést.   

 

V
e

ze
tő

 h
ír

e
k

 

https://felvidek.ma/2020/10/a-kormanyfo-bizonyitja-hogy-odafigyel-a-felvideki-magyarsagra/
https://felvidek.ma/2020/10/a-kormanyfo-bizonyitja-hogy-odafigyel-a-felvideki-magyarsagra/
http://politic.karpat.in.ua/?p=12139&lang=hu
https://www.maszol.ro/index.php/belfold/133398-meger-sitette-az-mpp-a-nepparttal-tervezett-fuzio-szandekat
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Pontosítással élt a Krónika cikke kapcsán Potápi Árpád nemzetpolitikai 

államtitkár 

2020. október 13. – Krónika 

Pontosítást juttatott el a Krónika szerkesztőségéhez a budapesti Miniszterelnökség 

nemzetpolitikai államtitkára a Krónika honlapján hétfőn közzétett, Potápi Árpád ismét 

nemzetárulásnak nevezte jelölteket indítani az RMDSZ-szel szemben címmel megjelent cikk 

kapcsán. Ebben leszögezték, hogy a budapesti Országgyűlés nemzeti összetartozás 

bizottságának október 12-i ülésén Potápi Árpád János nemzetpolitikai államtitkár egy 

képviselői kérdésre válaszolt. Balczó Zoltán (Jobbik) egy korábbi, 2020. szeptember 21-én az 

Országgyűlésben elhangzott, azonnali kérdésre adott választ idézett fel, amelyben Potápi 

Árpád János a romániai választások kapcsán úgy fogalmazott: „kiélezett helyzeteknél, mint 

Szatmárban vagy Biharban a magyar esélyesebb jelöltre másik jelöltet indítani 

nemzetárulás.” „A Nemzeti Összetartozás Bizottságának ülésén Potápi Árpád János ezt a 

mondatot, egy három héttel ezelőtti választ idézett szó szerint. Kiemelte: ő akkor sem, és 

most sem kívánta senkinek a személyét megsérteni. A megfogalmazással nem személyeket, 

hanem egy helyzetet írt le, amelynek lényege, hogy a magyarság számára fontos 

választásoknál, szoros helyzetben több magyar jelölt egymás ellen való indítása nem szolgálja 

a közösség érdekeit, tehát a nemzet érdekei ellen való cselekedet” – szerepel a 

Nemzetpolitikai Államtitkárság pontosításában. 

 

Feloldották a Magyarországgal szembeni karanténkötelezettséget, szabadon 

lehet beutazni Romániába 
2020. október 13. – Krónika 

Feloldották a román hatóságok a 14 napos karanténkötelezettséget a Magyarországról érkező 

polgárok esetében, így az anyaországból szabadon, elkülönítés és tesztkötelezettség nélkül 

lehet beutazni Romániába. Az országos vészhelyzeti bizottság (CNSU) kedd esti ülésén – 

amelyen döntöttek a járványügyi veszélyhelyzet további 30 napos meghosszabbításáról – 

aktualizálta a veszélyes országok listáját, az úgynevezett „sárga övezetet”. A frissítés nyomán 

az eddigi 49 ország közül 17 – közöttük Magyaroszág – lekerült a magasan fertőzöttként 

nyilvántartott államok listájáról. A karanténkötelezettség alól mentesített országokból 

október 15-étől, csütörtöktől lehet szabadon beutazni Romániába. 

 

Az erdélyi magyarság látlelete: széleskörű vizsgálatot végzett a kolozsvári 

Nemzeti Kisebbségkutató Intézet 
2020. október 13. – Krónika 

A családra és a nemi szerepekre vonatkozó értékekben, illetve a vallásgyakorlásban nincs 

jelentős román–magyar eltérés; ezeken a területeken romániai trendek jellemzőek az erdélyi 
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https://kronikaonline.ro/kulfold/pontositassal-elt-a-kronika-cikke-kapcsan-potapi-arpad-nemzetpolitikai-allamtitkar
https://kronikaonline.ro/kulfold/pontositassal-elt-a-kronika-cikke-kapcsan-potapi-arpad-nemzetpolitikai-allamtitkar
https://kronikaonline.ro/belfold/feloldottak-a-magyarorszaggal-szembeni-karantenkotelezettseget-szabadon-lehet-beutazni-romaniaba
https://kronikaonline.ro/belfold/feloldottak-a-magyarorszaggal-szembeni-karantenkotelezettseget-szabadon-lehet-beutazni-romaniaba
https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/az-erdelyi-magyarsag-latlelete-szeleskoru-vizsgalatot-vegzett-a-kolozsvari-nemzeti-kisebbsegkutato-intezet
https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/az-erdelyi-magyarsag-latlelete-szeleskoru-vizsgalatot-vegzett-a-kolozsvari-nemzeti-kisebbsegkutato-intezet
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magyarok esetében is – derült ki többek között a kolozsvári Nemzeti Kisebbségkutató Intézet 

vizsgálatából, amelyet a European Values Study keretében végzett. Horváth István, az intézet 

elnöke az eseményen premiernek nevezte a kutatást, ugyanis a vizsgálat mostani, ötödik 

hullámában először került sor kisebbségi adatfelvételekre, mégpedig az erdélyi magyarokra és 

a finnországi svédekre reprezentatív mintákon. Az elemzés során a kutatók az erdélyi 

magyarok értékrendjét európai összehasonlításban vizsgálták. 

 

Sokat nyomhat a latban a magyar összefogás 
2020. október 14. – Krónika 

A magyar választók szemében a parlamenti választáson valószínűleg sokkal többet nyom 

majd a latban egy magyar–magyar összefogás létrejötte, mint a helyhatósági 

megmérettetésen – jelentette ki a Krónikának a szeptember végi megmérettetés magyar 

vonatkozású eredményeit kommentálva Pászkán Zsolt politikai elemző, a budapesti Külügyi 

és Külgazdasági Intézet munkatársa. Az elemző szerint a helyhatósági választás eredményét 

csak korlátozott mértékben lehet átvetíteni a parlamenti választással kapcsolatos 

várakozásokra.

 

Az MKP tiltakozik a vasúton tervezett tömeges elbocsátás ellen 
2020. október 13. – Ma7.sk, Felvidék Ma 

A Magyar Közösség Pártja Országos Elnöksége aggódva figyeli a Cargo Slovakia vállalatnál 

tervezett tömeges leépítéseket. A megjelent hírek szerint több száz alkalmazottjától akar 

megválni a vasúti teherfuvarozó nagyvállalat. Félő, hogy az elbocsátások nagyban érinteni 

fogják a tiszacsernyői és a mátyóci átrakodó állomást, illetve az ország többi olyan térségét, 

ahol jelenleg is kiugróan magas a munkanélküliség. Ezért a tervezett tömeges leépítés 

elfogadhatatlan az MKP számára. 

 

Párkány: Felújította a város a Bartók utcai óvoda épületét 
2020. október 13. – Ma7.sk, bumm.sk 

Párkány önkormányzata befejezte a Bartók utcai óvoda felújítását. Ez a város legnagyobb, 276 

férőhelyes óvodája, jelenleg ennek a létszámnak csaknem a felével működik a létesítmény. Az 

épület felújítása áprilisban fejeződött be, de az átadás előtt még ki kellett küszöbölni néhány 

problémát. „Új tanteremmel és tornateremmel bővült a komplexum, beüvegezték az épület 

erkélyét, hőszigetelték a homlokzatot és a tetőt, és új belső elemeket is beépítettek. A 

birtokbavételi engedély jóváhagyása folyamatban van, még ebben az évben átadhatjuk az 

épületet" - mondta Eugen Szabó polgármester. 
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https://ma7.sk/tajaink/az-mkp-tiltakozik-a-vasuton-tervezett-tomeges-elbocsatas-ellen
https://ma7.sk/tajaink/parkany-felujitotta-a-varos-a-bartok-utcai-ovoda-epuletet


 

 

 

Napi Nemzetpolitikai Sajtószemle – 2020. október 14. 

. 

. 
4 

Megjelentek a Nemzeti Együttműködési Alap pályázati kiírásai 
2020. október 13. – Felvidék Ma 

Tegnap jelentek meg a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. (BGA) oldalán a Nemzeti 

Együttműködési Alap (NEA) 2021-re vonatkozó pályázati kiírásai. A tavalyihoz hasonlóan a 

határon túli szervezetek nemcsak társpályázóként, de önállóan is pályázhatnak a NEA 

kiírásra került pályázatainak két kollégiumában: az Új nemzedékek jövőjéért, valamint a 

Nemzeti összetartozás kollégiumában. A pályázatok benyújtásának határideje: 

2020.november 11., déli 12 óra. A pályázat célja a civil társadalom erősítése és a civil 

szervezetek társadalmi szerepvállalásának segítése a civil szervezetek működési költségeihez 

való hozzájárulás által. Az Új nemzedékek jövőjéért kollégiumban (NEAO-KP-1-2021/10) 

pályázhatnak a nevelés és oktatás, képességfejlesztés, gyermek-és ifjúsági érdekképviselet, 

gyermek-és ifjúságvédelem, egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító, egészségügyi, 

rehabilitációs tevékenység, kábítószer-megelőzés területén működő civil szervezetek. 

 

Gyimesi György (OĽaNO) a Körképnek: Matovič megsértette a magyarokat, de 

nem volt szándékos 
2020. október 13. – Körkép 

“Szavai sértőek voltak a magyarokra nézve, de nem volt benne szándékosság. Tettem 

lépéseket az ügyben, hogy ez ne ismétlődjön meg,”- mondta Gyimesi György (OĽaNO), a 

legerősebb kormánypárt magyar nemzetiségű parlamenti képviselője a Körképnek.   Komoly 

vihart kavart a magyarok körében Igor Matovič vasárnapi elszólása, amikor az egyik 

sajtótájékoztatón egy hibásan összerakott mondat kapcsán elejtette, hogy “bocsánat, ez 

magyarul volt.” A felvidéki magyarokban ez érthető módon a “čo si Maďar?”sértést jelentette, 

ami a buta magyar, tudatlan magyar szinonimája egyes helyeken a szlovák szlengben. 

 

Banai Tóth Pál lehet Komárom járás elöljárója 
2020. október 13. – Ma7.sk, Körkép 

A Komáromi Jókai Színház korábbi gazdasági igazgatója, város gazdasági társaságának, a 

Comorra Servisnek első embere kerülhet a Komáromi járás elöljárói székébe. A Ma7-hez 

eljuttatott információk szerint az Összefogás politikusát szakmai alapon választotta ki a 

kormány, miután Banai Tóth nyáron jelentkezett a pozícióra. A kinevezésre szerdán kerülhet 

sor. Mózes Szabolcs a Ma7-hez eljuttatott közleménye alapján Banai Tóthot az Összefogás 

saját jelöltjének tekinti. 
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https://felvidek.ma/2020/10/megjelentek-a-nemzeti-egyuttmukodesi-alap-palyazati-kiirasai/
https://korkep.sk/cikkek/belfold/2020/10/13/gyimesi-gyorgy-a-korkepnek-matovic-megsertette-a-magyarokat-de-nem-volt-szandekos/
https://korkep.sk/cikkek/belfold/2020/10/13/gyimesi-gyorgy-a-korkepnek-matovic-megsertette-a-magyarokat-de-nem-volt-szandekos/
https://ma7.sk/aktualis/banai-toth-pal-lehet-komarom-jaras-eloljaroja
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Magyar állami kitüntetéseket adtak át Palicson az összetartozás erősítése 

jegyében  

2020. október 13. – Vajdaság Ma 

Fekete J. József publicista, író, kritikus, József Attila-díjas irodalomtörténész, a Magyar 

Művészeti Akadémia rendes tagja, a Magyar Szó munkatársa és Tietze Jenő teológus, 

plébános a Magyar Érdemrend lovagkeresztje kitüntetésben részesült. A rangos elismeréseket 

még március 15-e alkalmából ítélték oda, de a járvány miatt mindeddig nem került sor azok 

átadására. 

 

Palicsi és ludasi túraútvonalakat népszerűsítenek 
2020. október 13. – Vajdaság Ma 

Szabadka neve hallatán a városháza képe ötlik fel az emberben elsőként, majd újabban a 

zsinagógáé. A városba látogató turisták elsősorban a szecessziós épületeket keresik fel. 

Palicsról a tóra és a sétányra, a villasorra asszociál az ember. Pedig a Szabadka környéki 

kirándulóhelyek is hatalmas értéket képviselnek, rendkívül gazdag az élőviláguk, gondoljunk 

csak például a Palicsi- és a Ludasi-tó környéke. 

 
 „Az intézmény legyen stabil építőköve a szernyei magyarság megmaradásának” 
2020. október 13. – karpat.in.ua, Kárpátalja 

A Szernyei Általános Iskola nyílászáróinak cseréjére a Keleti Partnerség Ukrajna 2019 – 

fejlesztési együttműködés Kárpátalján program keretein belül valósult meg 59 729 hrivnya 

értékben. „Az iskola felújítása egyszerre jelent reményt és büszkeséget Magyarország 

számára: büszkék vagyunk rá, hogy a magyar gyermekek európai körülmények között 

tanulhatnak, és reményt jelent, hogy anyanyelven sajátíthatják el mindazt, amit az életről és 

az élethez tudni szükséges” – mondta ünnepi köszöntőjében Albertné Simon Edina ungvári 

konzul. 

 

A KMKSZ közreműködésével felújították a barkaszói és a szernyei rendelőket 
2020. október 13. – karpat.in.ua, Kárpátalja 

A felújítási munkálatokat követően átadásra került a Barkaszói Családorvosi Rendelő és a 

Szernyei Felcserközpont épülete is október 13-án. A felújítások a Kárpátaljai magyar 

családorvosi rendelők felújításának támogatása című program keretein belül valósult meg. A 

Barkaszói Családorvosi Rendelő felújítása kiterjedt a nyílászárók cseréjére, fém- és műanyag 

konstrukciók beszerelésére, az elektromos hálózat felújítására, teljes padlócserére, az 

udvarban található épület külső homlokzatának szigetelésére és festésére, fűtési rendszer 

teljes felújítására, a kazánház átalakítására, vízvezetékek és a vizesblokk elemeinek cseréjére, 

a tető és a tetőcsatorna cseréjére, kerítés javítására, járdák térkövezésére és a bejárati lépcső 

csempézésére. A munkálatok teljes összege 1 568 914 hrivnya volt. 
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https://www.vajma.info/cikk/vajdasag/25706/Magyar-allami-kitunteteseket-adtak-at-Palicson-az-osszetartozas-erositese-jegyeben.html
https://www.vajma.info/cikk/vajdasag/25706/Magyar-allami-kitunteteseket-adtak-at-Palicson-az-osszetartozas-erositese-jegyeben.html
https://www.vajma.info/cikk/vajdasag/25704/Palicsi-es-ludasi-turautvonalakat-nepszerusitenek.html
https://karpataljalap.net/2020/10/13/az-intezmeny-legyen-stabil-epitokove-szernyei-magyarsag-megmaradasanak
https://karpataljalap.net/2020/10/13/kmksz-kozremukodesevel-felujitottak-barkaszoi-es-szernyei-rendeloket
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Az ungvári óvodákba is megérkeztek a KMKSZ segélycsomagjai 
2020. október 13. – karpat.in.ua 

Ungvárra is megérkeztek a KMKSZ védőeszközöket tartalmazó segélycsomagjai. A 

megyeszékhely hat óvodája részesült adományban, ahol többek között magyar nyelvű 

csoportok is vannak. Az intézmények biztonságos működéséhez elengedhetetlenek a higiéniai 

eszközök. 

 

Elektronikus sajtó 

 

Határok nélkül 

2020. október 13. – Kossuth Rádió 

 

Egyre több magyar indul ukrán pártok színeiben az október 25-i ukrajnai helyhatósági 

választásokon, ami rendkívül negatív és veszélyes folyamat, mondja a Kárpátaljai Magyar 

Kulturális Szövetség elnöke. Brenzovics László hangsúlyozza: ezek az emberek a magyar 

pártoktól vehetnek el szavazatokat, annak ellenére, hogy ők nem fogják a magyar érdekeket 

képviselni, ugyanis köti őket a pártfegyelem.  

  

Épp, hogy kihirdették a romániai önkormányzati választások végeredményét, és a figyelem 

máris a decemberi parlamenti választásokra összpontosul. 

Az RMDSZ Arad megyei szervezetének jelölőgyűlésén a küldöttek nagy többséggel 

támogatták a jelenlegi parlamenti képviselő, Faragó Péter pályázatát egy újabb mandátumra. 

A szervezet most is arra törekszik, hogy teljes listát nyújtson majd be mind a szenátusi, mind 

a képviselőházi választáson. Évtizedek óta már csak a töredékszavazatok visszaosztásából 

juthat mandátumhoz az Arad megyei magyarság. Ezért fontos a sikeres mozgósítás, hogy 

újabb négy évre lehessen képviselőjük a törvényhozásban. Az esélyekről Pataky Lehel Zsolt 

kérdezte Faragó Pétert. 

  

Féléves halasztás után, az online térben tartotta tisztújító közgyűlését a Romániai Magyar 

Pedagógusok Szövetségének Temes megyei szervezete. Tasi Otília tanítónőnek újabb négy 

évre szavaztak bizalmat kollégái. Lehőcz László a megye magyar iskolahálózatának 

gondjairól, a koronavírus-járvány közepette folyó munkáról is kérdezte a régi-új elnököt, Tasi 

Otíliát. 
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http://life.karpat.in.ua/?p=32767&lang=hu
https://mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth/?date=2020-10-13_18-02-00&enddate=2020-10-13_18-40-00&ch=mr1
https://mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth/?date=2020-10-13_18-02-00&enddate=2020-10-13_18-40-00&ch=mr1
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A Studium-Prospero Alapítvány egy multifunkcionális közösségi intézményt hoz létre, 

Marosvásárhely történelmi belvárosában, a magyar kormány támogatásával. Az alapítvány az 

unitárius egyháztól – hosszú távra – vett bérbe egy ingatlant, amely jelenleg félkész 

állapotban van. Belsőépítészeti, átalakítási munkálatai a tervek szerint jövő tavaszra 

fejeződhetnek be. A többszintes épületben orvosi szolgálati lakások, civil szervezetek számára 

inkubátorház, valamint tudományos és kulturális központ is helyet kap majd. A részletekről 

Vass Levente, a Studium-Prospero Alapítvány ügyvezető elnöke mesélt.  

  

Mozgáskorlátozott fiatalok társadalmi befogadásának és társadalmi szerepvállalásának 

erősítése a kortárs segítés erejével – ez az a három országra, Szlovákiára, Magyaroszágra és 

Romániára kiterjedő program, amelynek felvidéki partnere a Szövetség a Közös Célokért. 

Magyarországon a Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek Országos Szövetsége, Romániában 

pedig az Orbán Alapítvány koordinálja a munkát. A kétéves program első részéről mesélt 

Hideghéthy Andrea, a Szövetség a Közös Célokért ügyvezető igazgatója.  

  

Tematikus séták, faültetés, ismeretterjesztő előadások.  Szlovákiában az elmúlt hétvégén 

kinyitották a történelmi parkokat, kerteket.  Angliai mintára 12. alkalommal szervezték meg a 

3 napos rendezvényt azzal a céllal, hogy a figyelem középpontjába kerüljön az ország kert- és 

tájépítészeti öröksége.  Idén 60 intézmény kapcsolódott a programba. Köztük volt, most 

először a betléri kastélymúzeum is, amelynek 57 hektáros  angolparkja a világ művészi és 

kulturális értékű történelmi kertjeinek jegyzékében is szerepel.   


