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Nyomtatott és online sajtó 
 
 

Semjén: Pázmány Péter életműve a kereszténység és a magyarság egységének 

iskolapéldája 
2020. október 14. – MTI, Híradó, Magyar Hírlap, Magyar Nemzet, Demokrata, Hír TV, 888, 

Ma7 

Pázmány Péter személye és műve iskolapéldaként állítja elénk a kereszténység és a magyarság 

egységét - mondta Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes szerdán Budapesten. A 

miniszterelnök-helyettes a Pázmány-nap központi rendezvényén kiemelte: az egyetem 

névadója iskolapéldája annak, hogy a kereszténység és a magyarság nem egymással szemben 

áll, hanem egymásra utalt, egymásra irányul. Semjén Zsolt ünnepi beszédében kitért arra: a 

kereszténység mindig tisztában volt azzal, hogy a nemzeti lét érték. 

 

Az Emberi Jogok Európai Bírósága szerint nem hátrányos a magyarok számára a 

romániai érettségi rendszer 
2020. október 14. – MTI, Magyar Nemzet, Index, Transindex, Maszol, Felvidék Ma, Ma7 

Az Emberi Jogok Európai Bírósága (EJEB) szerint nem különbözteti meg hátrányosan a 

magyar tannyelvű iskolák végzettjeit a romániai érettségi rendszer. A bíróság kedden 

született ítéletéről több romániai portál is beszámolt. A strasbourgi bíróság hat székelyföldi 

fiatal panaszát vizsgálta meg, akik román nyelv és irodalomból megbuktak az érettségi 

vizsgán. További tíz hasonló panasz még a bíróság elbírálására vár. A témában érkezett hat 

panaszt elutasító döntést különben az EJEB öt bírája szavazta meg, ketten – Paczolay Péter 

(Magyarország) és Iulia Moţoc (Románia) ellene voksoltak. 

  

Még nincs megállapodás az EMSZ és az RMDSZ között, harmadik forduló 

következik 
2020. október 14. – Krónika, transindex.ro, maszol.ro 

Továbbra sem sikerült megállapodásra jutniuk a parlamenti választásokon való lehetséges 

együttműködésről az RMDSZ és az Erdélyi Magyar Szövetség (EMSZ) vezetőinek, akik 

szerdán másodszorra ültek tárgyalóasztalhoz Kolozsváron. Toró T. Tibor, az EMSZ Országos 

Bizottságának tagja, az Erdélyi Magyar Néppárt (EMNP) ügyvezető elnöke a szerda délben 

kezdődött megbeszélést követően a Krónikának elmondta, egyelőre túl sok újat nem tud 

mondani, mivel álláspontjaik nem közeledtek a múlt heti első találkozóhoz képest. Hegedüs 

Csilla a Maszol.ro hírportál szerint szerdán értésre adta: a két kispárt szövetsége a jelenlegi 

politikai erőviszonyokat nem tükröző igényekkel állt elő. 
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https://hirado.hu/belfold/cikk/2020/10/14/semjen-pazmany-peter-eletmuve-a-keresztenyseg-es-a-magyarsag-egysegenek-iskolapeldaja
https://hirado.hu/belfold/cikk/2020/10/14/semjen-pazmany-peter-eletmuve-a-keresztenyseg-es-a-magyarsag-egysegenek-iskolapeldaja
https://magyarnemzet.hu/kulfold/nem-vette-figyelembe-a-strasbourgi-birosag-a-szekely-diakok-panaszat-8809457/
https://magyarnemzet.hu/kulfold/nem-vette-figyelembe-a-strasbourgi-birosag-a-szekely-diakok-panaszat-8809457/
https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/meg-nincs-megallapodas-az-emsz-es-az-rmdsz-kozott-harmadik-fordulo-kovetkezik
https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/meg-nincs-megallapodas-az-emsz-es-az-rmdsz-kozott-harmadik-fordulo-kovetkezik
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Székely Figyelő alapítvány: nem fogadjuk el a strasbourgi döntést; az érettségi 

diszkriminál  
2020. október 14. – transindex.ro 

„Újabb állomásához érkezett az a harc, ami 2013-ban indult, azzal a céllal, hogy szűnjön meg 

az a diszkrimináció, aminek a gyermekeink vannak kitéve az érettségi alkalmával” – írja 

közleményben a Székely Figyelő alapítvány, azzal kapcsolatban, hogy az Emberi Jogok 

Európai Bírósága elutasította a panaszt, mi szerint a romániai érettségi diszkriminálja a 

magyar anyanyelvű diákokat.  

 

Felmérés: bizonyos kérdésekben nincs jelentős eltérés az erdélyi magyarok és a 

románok értékrendjében 
2020. október 14. – maszol.ro, transindex.ro, Krónika 

A család, a nemi szerepek és a vallásgyakorlás kérdésében az erdélyi magyarok értékrendje 

közelebb áll a romániaihoz, mint a magyarországihoz. Többek között ez derül ki Az erdélyi 

magyarok az európai értékrendtérképen című felmérés eredményeiből, amelynek első 

csomagját a Nemzeti Kisebbségkutató Intézet szakemberei ismertették kedden délután 

kolozsvári sajtótájékoztatójukon.  

 

Árus Zsolt felülvizsgálatot remél és félretájékoztatást jelez a magyar panaszt 

„megbuktató” strasbourgi döntés után 
2020. október 14. – Krónika 

Vizsgálják annak a lehetőségét, hogy az Emberi Jogok Európai Bírósága (EJEB) döntésének 

felülvizsgálatát kérjék – mondta el a Krónikának Árus Zsolt. Árus Zsolt, a Gyergyószéki 

Székely Tanács elnöke – aki először emelte fel a szavát az ellen, hogy a nemzeti 

kisebbségekhez tartozó diákok hátrányos helyzetben vannak a románokkal szemben, mert 

több vizsgát kell letenniük – a Krónikának kifejtette, szerencsés helyzet, hogy kamarai döntés 

született, így van lehetőség arra, hogy a Nagykamaránál kérjék annak a felülvizsgálatát. Az 

eljárást ismerő ügyvédünk vizsgálja a lehetőségeket, és 99,99 százalékban ezt meglépjük. Ez 

nem egy végleges döntés, hanem egy állomása a 2013-ban indult történetnek” – szögezte le 

Árus Zsolt. 

 

Sólymos: Matovič színházának újabb felvonása 
2020. október 14. – bumm.sk 

Sólymos László, a Híd elnöke a Smeben leközölt cikkében kifejtette, hogy véleménye szerint 

Igor Matovič miniszterelnök a vasárnapi sajtótájékoztatón tett kijelentésével minden 
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https://itthon.transindex.ro/?hir=61677
https://itthon.transindex.ro/?hir=61677
https://www.maszol.ro/index.php/tarsadalom/133416-felmeres-bizonyos-kerdesekben-nincs-jelent-s-elteres-az-erdelyi-magyarok-es-a-romanok-ertekrendjeben
https://www.maszol.ro/index.php/tarsadalom/133416-felmeres-bizonyos-kerdesekben-nincs-jelent-s-elteres-az-erdelyi-magyarok-es-a-romanok-ertekrendjeben
https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/arus-zsolt-felulvizsgalatot-remel-es-felretajekoztatast-jelez-a-magyar-panaszt-bmegbuktator-strasbourgi-dontes-utan
https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/arus-zsolt-felulvizsgalatot-remel-es-felretajekoztatast-jelez-a-magyar-panaszt-bmegbuktator-strasbourgi-dontes-utan
https://www.bumm.sk/belfold/2020/10/14/solymos-matovic-szinhazanak-ujabb-felvonasa
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szlovákiai magyart megsértett. Igor Matovič a vasárnapi sajtótájékoztatón tett kijelentésével 

minden szlovákiai magyart megsértett. Engem is. Megsértette azokat a magyarokat, akik 

februárban őt választották, akik február 29-én megtették, amit Matovič akkor várt tőlük. 

Aztán visszatért a régi rend. A kormányfő fejében választók helyett ismét könnyen kezelhető 

célcsoport lettünk, akiket lehet sértegetni, akiknek tettek helyett elég ezt-azt megígérni, ide-

oda rángatni őket, mint a statisztákat a színházban. 

 

Fejlesztőeszközökkel emeli oktatási színvonalát a zselízi Cimbora Óvoda 
2020. október 14. – Felvidék Ma 

Hosszas előkészületek és kálvária után idén végre új otthonában kezdhette meg az oktatást a 

zselízi Cimbora Óvoda. Az intézmény évek óta helyszűkével és nem megfelelő környezettel 

küszködött, mígnem a Református Egyház segítségével be nem kapcsolódtak a magyar 

kormány Kárpát-medencei óvodafejlesztési programjába. Ennek keretén belül az egyház 

megvásárolta a magyar gimnázium korábbi – üresen álló – épületét, átalakította az 

előírásoknak és az igényeknek megfelelően és bölcsődét alapított benne, mely mellett 

bőségesen elfér a magyar tanítási nyelvű óvoda is, így az ma már a legkorszerűbb közegben 

fejtheti ki tevékenységét. 

 

Forró Krisztián: Rendszeressé tesszük a találkozókat 
2020. október 14. – Felvidék Ma 

Kedden délután a kormányhivatal épületében Igor Matovič kormányfő találkozón fogadta 

Forró Krisztiánt, az MKP elnökét és Berényi Józsefet, a párt alelnökét, a kormányfő 

tanácsadóját.  Forró Krisztián, a Magyar Közösség Pártjának elnöke így értékelte a keddi 

találkozót a közösségi oldalán: „Kedden a kormányfő meghívására a kormányhivatalban 

jártunk. A találkozó során sok olyan témát sikerült előhozni, ami a közösségünket érinti. 

Megegyeztünk, hogy rendszeressé tesszük ezeket a találkozásokat. Számunkra is fontos, hogy 

a közösségünket foglalkoztató kérdésekről, gondokról, panaszokról első kézből tájékozódjon a 

kormányfő.” 

 

Matovič miatt civakodnak a magyar pártok 
2020. október 14. – Új Szó 

Feszültséget generált az egyesülési szándékát kinyilvánító három párt között, hogy az MKP 

vezetői a miniszterelnökkel, Igor Matovičcsal (OĽaNO) találkoztak. A Híd szerint Matovič 

csak színjátékot játszik, az Összefogás pedig kijelentette, nem lesznek szlovák párt utánfutója. 

A kormányfő kedden este tartott közös sajtótájékoztatót Forró Krisztián MKP-elnökkel, és 

Berényi Józseffel, a párt alelnökével. A kettős állampolgárság újbóli engedélyezéséről a 

miniszterelnök azt mondta, ő indítványozta, hogy a kormányprogramba kerüljön be a 

vonatkozó törvény módosítása. Ennek értelmében azok, akik ún. élő kapcsolattal, például 

hosszabb ideje lakhellyel rendelkeznek egy másik országban, felvehetnék annak 

állampolgárságát. 
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Mutatjuk, ilyen lesz az ipolyhídvégi Ipoly-híd 
2020. október 14. – Felvidék Ma 

A napokban mutatták be az Ipolyhídvég és Drégelypalánk közti Ipoly-híd látványtervét. A két 

települést összekötő közúti híd építése várhatóan a következő évben már el is kezdődhet. A 

leendő híd a tervek szerint 52 méter hosszú acélkonstrukciós híd lesz. A műszaki teherbírása 

hatvan tonna, ugyanakkor 3,5 tonnánál nehezebb járművek nem vehetik majd igénybe” – 

tájékoztatta a Felvidék.ma-t Lestyánszky Viktor, Ipolyhídvég polgármestere. 

  
Szabadka: A Caritas vezetőit fogadta a városi képviselő-testület elnöke 
2020. 10. 14. – Vajdaság Ma  

Szabadka fontosnak tartja a Caritas tevékenységét, ezért továbbiakban is támogatni fogja a 

civil szervezet tevékenységét, hangzott el azon a keddi megbeszélésen, amikor dr. Pásztor 

Bálint, Szabadka Város Képviselő-testületének elnöke a Szabadkai Egyházmegye Caritas 

szervezetének képviselőit, ft. Paskó Csabát, a Caritas igazgatóbizottságának elnökét és Ricz 

Gábort, a Caritas igazgatóját fogadta. A tárgyalások eredményeiről a Képviselő-testületi 

Ügyek Szolgálata számolt be. 

 

A fasizmus áldozatainak emlékműve 
2020. 10. 14. – Magyar Szó 

Szabadka hamarosan három új köztéri szoborral gazdagodik. Bíró Károly egykori 

polgármesternek, I. Petar Karađorđević szerb királynak és Ivan Antunović katolikus 

püspöknek állítanak szobrot. Sorozatunkban városunk meglévő köztéri szobrait mutatjuk be. 

A Szent Teréz-székesegyház előtti téren 1942-ben kezdtek el emlékművet építeni, amely 

Horthy Istvánnak, a tragikus körülmények között elhunyt kormányzóhelyettesnek állított 

volna emléket. Az emlékműnek azonban csak a talapzata készült el, ugyanis 1944. október 10-

én partizán és szovjet csapatok vonultak be a városba. 

 
Le akarják járatni a KMKSZ polgármesterjelöltjét 
2020. 10. 14. – karpat.in.ua, Kárpátalja 

Nagy Ferenc, a Nagydobrony Térség Fejlesztéséért civil szervezet elnöke, a KMKSZ által 

támogatott polgármesterjelöltként méreti meg magát a Nagydobronyi kistérségben, ahol 

eddig már bizonyított számos fejlesztési projekt lebonyolításával. Ő az az ember, akinek 

irányításával kilenc kilométer utat aszfaltoztak le a faluban, gyógyszertámogatást ad az általa 

vezetett szervezet az idős, rászoruló embereknek, egy csodálatos élővízzé és pihenő övezetté 

szeretné varázsolni a falut átszelő, most még nyáron bűzlő Hatrác-patakot. Őt, a 

legesélyesebbnek tartott polgármesterjelöltet azzal vádolták meg egy, a ProZak és a Holos 

Karpat hírportálokon megjelent, Vaszil Koval által aláírt újságcikkben, hogy szavazatokat 
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vásárol magának magyarországi pénzből. Nagy Ferencet az ellene folyó lejárató kampányról, 

valamint terveiről kérdezte a Kárpátalja hírportál. 

 

A KMKSZ kiáll a Magyarországon tanuló kárpátaljai fiatalok katonai szolgálat 

halasztásával kapcsolatos joga mellett 
2020. 10. 14. – karpat.in.ua 

Külföldön, első sorban Magyarországon tanuló kárpátaljai fiatalok fordultak a KMKSZ-hez 

azzal kapcsolatban, hogy nem tudják rendezni a sorkatonai szolgálat elhalasztásával járó 

ügyeiket, holott Ukrajna A hadkötelezettségről és a katonai szolgálatról szóló törvény 17. 

cikkelye értelmében a hadköteles korú személy tanulmányai folytatása céljából halasztást 

kaphat a sorkatonai szolgálat teljesítése alól. 

 

Új nyílászárókat kapott a Szernyei Általános Iskola 
2020. 10. 14. – karpatalja.ma 

A Szernyei Általános Iskola felújítása a Keleti Partnerség Ukrajna 2019 – fejlesztési 

együttműködés Kárpátalján program segítségével valósult meg. A munkálatok kiterjedtek a 

nyílászárók cseréjére 59 729 hrivnya értékben. Az október 13-i átadón Albertné Simon Edina, 

Magyarország Ungvári Főkonzulátusának konzulja kifejtette: „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.” 

 

Díszpolgári cím Szijjártó Péter külügyminiszternek 
2020. 10. 14. – Népújság 

Lendva Község 2020-as díszpolgári címét Szijjártó Péter, Magyarország külgazdasági és 

külügyminisztere kapja meg a gazdaság- és falufejlesztést segítő projektek megvalósításának 

támogatásáért, valamint az oktatásban és más területen nyújtott kezdeményezések 

felkarolásáért a magyarlakta területen és a községben. A javaslatot Magyar János 

polgármester a Muravidéki Magyar Önkormányzati Nemzetiségi Közösséggel és a községi 

nemzetiségi önkormányzatokkal karöltve nyújtotta be a statutáris-jogi kérdésekkel és községi 

elismerésekkel foglalkozó bizottsághoz, a községi tanács pedig hozzászólás nélkül 

megerősítette a javaslatot. 

 

Megújul az Isten háza 
2020. 10. 14. – Népújság 

Az 1751-ben felszentelt lendvai Szent Katalin-plébániatemplomban október és november 

folyamán nagyszabású felújítási munkálatok folynak. A talajmunkálatokkal megoldódni 

látszik a Lendva-hegyről lefolyó esővíz miatt újból és újból gondot okozó falnedvesség 
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https://karpatalja.ma/karpatalja/oktatas/uj-nyilaszarokat-kapott-a-szernyei-altalanos-iskola/
https://karpatalja.ma/karpatalja/oktatas/uj-nyilaszarokat-kapott-a-szernyei-altalanos-iskola/
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kérdése, és ezzel egy időben műemlékvédelmi munkálatokra is sor kerül. Elsőként a Szent 

Kereszt- és a Páduai Szent Antal-oltárok restaurálása történik meg, melyek ünnepi átadását 

november végére tervezi a plébánia.  
 

Magyarul a Muravidéken: 82 pályázat érkezett 
2020. 10. 14. – Népújság 

A magyar mint anyanyelv tanulását ösztönző „Magyarul a Muravidéken” támogatási program 

pályázati kiírására az október 8-án lejárt határidőig összesen 82 személy pályázott. Jelenleg a 

pályázati hiánypótlások időszaka zajlik. A támogatási összeg a beérkezett pályázatok számától 

és a rendelkezésre álló kerettől függ. Az egyszeri támogatás elnyeréséhez nyomtatványt kellett 

kitölteni és beadni a Muravidéki Pedagógusok Egyesületének címére. 

 

Elektronikus sajtó 

 

Határok nélkül 

2020. október 14. – Kossuth Rádió 

 

Igor Matovic szlovák kormányfő tegnap fogadta a Magyar Közösség Pártjának vezetőit. Közös 

sajtóértekezletükön elnézést kért a magyarokat sértő minapi kijelentéséért. Egyúttal ígéretet 

tett arra, hogy az uniós forrásokból arányosan kap minden régió, így a zömmel magyarok 

lakta Dél-Szlovákia is. 

  

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. 

 

A Horvátországi Magyar Oktatási és Művelődési Központ a horvátországi magyarság 

egyedülálló intézménye, melynek elsődleges feladata a magyar nyelvű oktatás és művelődés, a 

magyar nyelv és kultúra, valamint a nemzeti hagyományok ápolása, megőrzése. A több mint 

másfél évtizedes múlttal rendelkező intézmény nemrégiben diákotthonnal bővült egy 

államközi megállapodás eredményeként, amelynek keretében a magyar állam a 

magyarországi horvátoknak, a horvát állam pedig a horvátországi magyaroknak épített. 

Előbbi időben elkészült, utóbbira majd’ 19 évet kellett várni, de tavaly végre birtokba vehették 

a diákok. Andócsi János a Horvátországi Magyar Oktatási és Művelődési Központ igazgatója 
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https://www.nepujsag.net/nemzetiseg/9563-magyarul-a-muravid%C3%A9ken-82-p%C3%A1ly%C3%A1zat-%C3%A9rkezett.html
https://mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth/?date=2020-10-14_18-02-00&enddate=2020-10-14_18-40-00&ch=mr1
https://mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth/?date=2020-10-14_18-02-00&enddate=2020-10-14_18-40-00&ch=mr1
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volt a vendége a Magyarság Háza Szabadegyetemének. Beszélgetésünket egy jó hírrel kezdte, 

miszerint az idei tanévben kilenc főre nőtt az elsősök száma. 

 

Temes megyében ezekben a napokban adják át a Rákóczi Szövetség ösztöndíjait az előkészítő 

osztályt magyarul kezdő gyermekek szüleinek, köszönetet mondva az iskolaválasztásért. A 

járványhelyzet nem teszi lehetővé a közös események megszervezését a Szövetség 

képviselőinek részvételével, így iskolánként kerül sor az átadásra. 

 

Elindult az Ökumenikus Segélyszervezet téli segélyprogramja Kárpátalján. A hideg 

beköszönte előtt megkezdték az adományok átadását a sok gyermekes családok, idősek illetve 

egyedül élő rászorulók számára. 

 

Marosája, Hegyeshegy, Éspános, Barnamica, Csétomlás, Mestergazda - a Beszterce-Naszód 

megyei Magyardécse helynevei ezek. A lista több száz - ahogy Décsében mondják 

"mezőnévvel" folytatódik. Egy a közösségi médiában közzétett felhívásra válaszoltak a 

helyiek. 

 

Kalotaszeg, Mezőség, Szék, Felcsík – ezek voltak Kallós Zoltán fő gyűjtőterületei. A 2018-ban 

elhunyt kétszeres Kossuth-díjas néprajzkutató fotó gyűjteményéből tett közzé válogatást az 

online térben a Hagyományok Háza. 

 

Magyar állami kitüntetéseket adtak át kedden a délvidéki Palicsfürdőn. Fekete J. József 

zombori József Attila-díjas irodalomtörténész, a Magyar Művészeti Akadémia rendes tagja és 

Tietze Jenő nagybecskereki teológus, plébános a Magyar Érdemrend lovagkeresztje 

kitüntetésben részesült.  


