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Nyomtatott és online sajtó 
  

 

Potápi: Magyarország mindig talpra állt 
2020. október 18. – MTI, Hír Tv, Magyar Nemzet, Magyar Hírlap, Webrádió, Origo, 

hirado.hu, M1, 888.hu, zaol.hu, beol.hu 

Magyarország a történelem során mindannyiszor talpra állt, levert forradalmak, vesztes 

világháborúk és megszállások után is képes volt a megújulásra – mondta a Miniszterelnökség 

nemzetpolitikáért felelős államtitkára vasárnap Dombóváron. Magyarország a történelem 

során mindannyiszor talpra állt, levert forradalmak, vesztes világháborúk és megszállások 

után is képes volt a megújulásra – mondta a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős 

államtitkára vasárnap Dombóváron. Potápi Árpád János a Nemzeti összetartozás terének 

avatásán mondott beszédében ehhez hozzátette: ma büszkén mondhatjuk, hogy „mi vagyunk 

a Kárpát-medence legnagyobb és legerősebb nemzete”. A téren összegyűlt mintegy kétszáz 

ünneplő előtt beszélt arról is, hogy 2020-ban, a nemzeti összetartozás évében nem csak a száz 

évvel ezelőtti trianoni békediktátumra emlékezünk, hanem arra is, hogy harminc éve vált újra 

demokratikussá Magyarország, tíz éve pedig gyökeres fordulatot vett a nemzetpolitika. 

 

Szilágyi Péter: az Orbán-kormány új alapokra helyezte a külhoni és a diaszpóra 
magyarság képviselőivel folytatott párbeszédet 
2020. október 18. – MTI, Magyar Hírlap, Magyar Nemzet, Szóljon, 888.hu, hirado.hu, Origo 

Az Orbán-kormány új alapokra helyezte a külhoni és a diaszpóra magyarság képviselőivel 

folytatott párbeszédet és azon dolgozik, hogy minél több területen váljon általánossá az 

egységes magyar nemzetben és az egységes Kárpát-medencében gondolkodás - mondta a 

Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős miniszteri biztosa szombaton, Magyaralmáson. 

Szilágyi Péter a magyaralmási Trianon-emlékhely ünnepélyes átadásán arról beszélt, hogy 

számtalan magyar ember kényszerült az elmúlt évszázadban a határon túlra, vagy elhagyni 

szülőföldjét akár egy jobb élet reményében. Hozzátette, a kormány legfontosabb céljává vált, 

hogy megóvja az elszakadni látszó évszázados családi gyökereket, ezért az anyaországi és 

külhoni magyarság képviselőivel közösen sikerült fellendíteni a máig gyarapodó 

közösségeket. 

 

Megegyezés: két befutó helyet kap az EMSZ az RMDSZ parlamenti jelöltlistáján 
2020. október 16. – Krónika, transindex.ro, maszol.ro, Erdély Ma, szekelyhon.ro, Bihari 

Napló, Nyugati Jelen 

Két befutó helyet kap az RMDSZ választási listáján az Erdélyi Magyar Szövetség (EMSZ) - 

közölte online sajtótájékoztatóján Kelemen Hunor. Az RMDSZ-elnök tájékoztatása szerint 

jövő héten írják alá a megállapodást. Kulcsár-Terza József a Maros megyei képviselői lista 

harmadik helyét, Zakariás Zoltán pedig a Hargita megyei lista ötödik helyét kapja meg, 

mindkét pozíció biztos parlamenti részvételt garantál. Kelemen Hunor elmondta: a mai nap 
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https://magyarnemzet.hu/belfold/potapi-arpad-szerint-magyarorszag-mindig-talpra-allt-8829320/
https://www.magyarhirlap.hu/belfold/20201017-az-orban-kormany-uj-alapokra-helyezte-a-kulhoni-es-a-diaszpora-magyarsag-kepviseloivel-folytatott-parbeszedet
https://www.magyarhirlap.hu/belfold/20201017-az-orban-kormany-uj-alapokra-helyezte-a-kulhoni-es-a-diaszpora-magyarsag-kepviseloivel-folytatott-parbeszedet
https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/megegyezes-ket-befuto-helyet-kap-az-emsz-az-rmdsz-listan
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folyamán tárgyalt Mezei Jánossal, a Magyar Polgári Párt (MPP) jelenlegi elnökével, aki a két 

kis formáció egyesülése után a tervek szerint az EMSZ elnöke lesz. Az RMDSZ elnöke 

nagyvonalúnak nevezte a szövetség döntését, hiszen – mint mondta – az MPP négy évvel 

ezelőtt jobb eredményeket tudott maga mögött és úgyszintén két hellyel kellett megelégednie. 

 

Gálfi Árpád is bejelentkezett az RMDSZ-nél parlamenti befutó helyekért 
2020. október 16. – Krónika, Erdély Ma, maszol.ro, szekelyhon.ro 

Egy szenátori és egy képviselői helyet kért az RMDSZ parlamenti jelöltlistáján a szövetség 

vezetőségétől Gálfi Árpád, Székelyudvarhely polgármestere, aki szerint az általa javasolt 

személyek Székelyudvarhely és Udvarhelyszék érdekeit képviselnék a bukaresti 

törvényhozásban. Mindezt közleményben tárta a nyilvánosság elé a székely anyaváros 

elöljárója, akinek a szeptember 27-ei helyhatósági megmérettetésen a Szabad Emberek Pártja 

(POL) színeiben sikerült második mandátumát megszereznie. Gálfi közölte, az elmúlt 

napokban csapatával egyeztetést kezdeményezett az RMDSZ-szel és annak szövetségi 

elnökével, Kelemen Hunorral. A polgármester úgy véli, kész „fátylat borítani a múltra” és a 

választási kampányban ért sérelmekre, ugyanakkor úgy gondolja, hogy a szeptemberi 

önkormányzati választások eredményeit és az udvarhelyszéki emberek érdekeit figyelembe 

véve Udvarhelyszéknek megfelelő képviseletre van szüksége minden szinten. Udvarhelyszék 

érdekeit előtérbe helyező emberekre van szükségünk nemcsak a helyi önkormányzatban 

hanem a Parlamentben is” – vélekedik Gálfi. 

 

Iktatta a bíróság Soós Zoltán mandátumát, hamarosan leteszi az esküt  
2020. október 16. – maszol.ro 

Érvényesítette csütörtökön a bíróság Soós Zoltán mandátumát, ez azt jelenti, hogy a 

vonatkozó törvény értelmében  Mara Togănel prefektusnak legtöbb öt napon belül ki kell 

tűznie Marosvásárhely megválasztott polgármestere beiktatásának időpontját. Soós Zoltán 

Facebook-oldalán ezzel kapcsolatban azt írta: „a csapatom és én türelmetlenül várjuk a 

munka kezdetét". Szerdán a megválasztott polgármester a közösségi oldalán azt írta, az a 

célja, hogy még beiktatása előtt tájékozódjon a várost érintő legfontosabb ügyekben. "A 

Polgármesteri Hivatal számos szolgáltatását is átvizsgáltam. Találkoztam üzletemberekkel, 

civil szervezetek vezetőivel, a roma közösség tagjaival. Továbbra is lendületben akarom 

tartani magam, hiszen beiktatásomtól kezdődően a csapatom segítségével a legjobb 

döntéseket akarjuk meghozni a városunk és az Önök számára" - fogalmaz Soós Zoltán.  

 

Megfeleződött a Szeben megyei magyar képviselet az önkormányzati 
választások után  
2020. október 16. – maszol.ro 

Az idei önkormányzati választásokon a szórványtérségekben gyengült a magyar közösségek 

helyi képviselete, és ezek közül is a szász vidék – Szeben és Brassó megye – az, ahol a vártnál 

is kevesebb szavazatot sikerült megszereznie az RMDSZ-nek. Szeben megyében konkrétan 
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https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/galfi-arpad-is-bejelentkezett-az-rmdsz-nel-parlamenti-befuto-helyekert
https://www.maszol.ro/index.php/belfold/133513-iktatta-a-birosag-soos-zoltan-mandatumat-hamarosan-leteszi-az-eskut
https://www.maszol.ro/index.php/belfold/133413-megfelez-dott-a-szeben-megyei-magyar-kepviselet-az-onkormanyzati-valasztasok-utan
https://www.maszol.ro/index.php/belfold/133413-megfelez-dott-a-szeben-megyei-magyar-kepviselet-az-onkormanyzati-valasztasok-utan


 

 

 

Napi Nemzetpolitikai Sajtószemle – 2020. október 19. 

. 
3 

megfeleződött a szövetség helyi tanácsosainak száma, és mind közül a legfájóbb, hogy abban 

a városban, ahol a magyar közösség koncentrálódik, elveszítették mindkét eddigi 

önkormányzati tanácsosi helyüket. A meg nem valósult célokról és a talpra állás 

lehetőségeiről Orosz Csaba, az RMDSZ Szeben megyei területi szervezetének elnöke számolt 

be a Maszolnak.  

 

Molnár András: a bánságiak ügyvédje szeretnék lenni Bukarestben  
2020. október 16. – maszol.ro 

Molnár András ügyvéd lesz az RMDSZ Temes megyei szervezete képviselőjelölt-listájának a 

vezetője az év végén esedékes parlamenti választásokon – döntötte el a Megyei Képviselők 

Tanácsa. A bánsági RMDSZ-szervezet közleménye szerint a jelölőgyűlésen győztes Molnár 

András nyolc éve tevékenykedik a vezetőségben, a szeptemberi helyhatósági választásokon a 

második helyen szerepelt a megyei jelöltlistán. Az RMDSZ temesi szervezete rendkívül 

fontosnak tartja a bukaresti mandátum megszerzését, miután képviselői kiestek a temesvári 

önkormányzati testületből, és idén sem sikerült bejutniuk a megyei tanácsba.  

 

Toró T. Tibor szerint békeüzenetként fogható fel az RMDSZ döntése 
2020. október 16. – Krónika 

Kellemes meglepetésének és örömének adott hangot Toró T. Tibor, az Erdélyi Magyar 

Szövetség (EMSZ) Országos Bizottságának tagja az RMDSZ Szövetségi Állandó Tanácsának 

(SZÁT) döntése kapcsán. Az RMDSZ döntéshozó szerve pénteken úgy határozott, hogy két, 

befutónak számító helyet enged át az ellenzékének a parlamenti választásokra összeállított 

jelöltlistáin.  

 

Köllő Zsófia: A magyar diákoknak csak akkor lehet tankönyve, ha a románok 
már lerendezték a teljes licitet  
2020. október 17. – transindex.ro 

A romániai magyarok többsége a felmérések szerint egyetért abban, hogy meg kellene tanulni 

románul. Mivel nem a szándék hiányzik, hanem a feltételek, új sorozatunkban minél több 

szakember megszólaltatásával próbáljuk meg körüljárni a témát, hogy mitől lehetne 

hatékonyabb a román nyelv oktatása az iskolában. Amíg az első részben az 5-8. osztályosok 

kisebbségi román tankönyveinek szerzőjét, Bartolf Hedwiget kérdeztük, addig a következő 

részben Köllő Zsófia, a Romániai Pedagógusok Szövetségének (RMPSz) programigazgatójával 

beszéltünk többek között: a gyakran emlegetett új magyar tankönyvek késéséről és 

kiszolgáltatott helyzetéről, a székelyföldi és a szórvány megyei diákok oktatásáról, illetve az új 

tantervet övező körülményekről és véleményekről.  
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https://www.maszol.ro/index.php/belfold/133534-molnar-andras-a-bansagiak-ugyvedje-szeretnek-lenni-bukarestben
https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/toro-t-tibor-szerint-bekeuzenetkent-foghato-fel-az-rmdsz-donteset
https://itthon.transindex.ro/?cikk=28679&az_uj_roman_tanterv_ugy_jart_mint_a_tojas_amitol_azt_vartak_hogy_repuljon_ezert_kiloktek_a_feszekbol
https://itthon.transindex.ro/?cikk=28679&az_uj_roman_tanterv_ugy_jart_mint_a_tojas_amitol_azt_vartak_hogy_repuljon_ezert_kiloktek_a_feszekbol
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Román olvasók elé tárni a székelység történetét – Hermann Gusztáv Mihály 
történész szerint minden népnek vannak érzékeny pontjai 
2020. október 17. – Krónika 

Bár érzékeny pontokat érinthet, hogy magyarok, avagy székelyek meséljenek saját 

történelmükről a románoknak, a folyamatot valamikor el kell kezdeni, sőt elkerülhetetlen – 

szögezte le a Krónika megkeresésére Hermann Gusztáv Mihály. A székelyudvarhelyi 

történészt annak apropóján kérdezték, hogy nevéhez fűződően két román nyelvű kötet is 

napvilágot látott az utóbbi időben a székelység történetéről. 

 

Egy héttel elhalasztják Csergő Tibor András megválasztott gyergyószentmiklósi 
elöljáró eskütételét 
2020. október 19. – Krónika 

Pozitív lett a koronavírustesztje Csergő Tibor András múzeumigazgatónak, aki a helyhatósági 

választásokon polgármesteri mandátumot nyert az RMDSZ színeiben Gyergyószentmiklóson. 

Csergő családjával együtt házi elkülönítésbe vonult, otthoni kezelést kap, mivel enyhék a 

tünetei. Polgármesteri beiktatásáról elmondta, elhalasztják az eskütételt, a tervezetthez 

képest várhatóan egy héttel később, október végén zajlik majd a procedúra. 

 

Toró Tibor kutatási igazgató a nagyvilágban élő erdélyi magyarokat érintő 
felmérés fontosabb következtetéseiről 
2020. október 19. – Krónika 

Szinte lehetetlen felmérni, hány erdélyi magyar élhet a nagyvilágban. Ugyanakkor a körükben 

nemrég végzett nagyszabású, online kérdőíves kutatásból kitűnik, hogy minél hosszabb a kint 

eltöltött idő, annál inkább csökken azok száma, akik gondolkoznak a hazaköltözésen – 

jelentette ki a Krónikának adott interjúban Toró Tibor kolozsvári politológus, szociológus. A 

felmérést végző Bálványos Intézet kutatási igazgatója szerint fontos lenne, hogy a hatóságok 

regionális szinten is kidolgozzanak hazacsábító programokat, amelyekkel leginkább a 

fiatalokat érdemes megcélozni. 

 

Közös érdekek szülte összefogás 
2020. október 19. – Rostás Szabolcs – Krónika 

A Krónika vezércikke szerint „az ellenzékkel való együttműködés az észszerű, célratörő 

megoldás az alakulat részéről, az összefogás üzenete ugyanis még akkor is kifizetődik majd a 

törvényhozási megmérettetésen, ha az EMSZ szavazótáborának egy része valószínűleg így 

sem üti majd a pecsétet a tulipánra. Kiegyezés nélkül azonban ismét késélen táncolna az 

ötszázalékos parlamenti küszöb átlépése, akárcsak a korábbi választásokon, és bizony nem 

kellene a sorsra vagy külső körülményekre bízni”. 
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Šimečka és a PS Magyar Platformja igenli a Minority SafePack-et 
2020. október 16. – Ma7.sk 

Michal Šimečka, a Progresszív Szlovákia párt EP-képviselője és a PS Magyar Platformja 

támogatja a “Minority SafePack” kisebbségvédelmi kezdeményezést – áll a Magyar Platform 

alelnöke, Váradi Krisztián által portálunkhoz eljuttatott állásfoglalásban. A Minority SafePack 

elnevezésű európai polgári kezdeményezés arra irányul, hogy az EU fokozza a nemzeti és 

nyelvi kisebbségekhez tartozó személyek védelmét, valamint támogassa az Unió kulturális és 

nyelvi sokszínűségét. Az EU-ban hosszú ideje működő példák egész sora mutatja, hogyan 

tudunk tanulni egymástól és tapasztalatot cserélni. Most is erre van szükség a regionális és 

kisebbségi nyelvek területén. 

 

A kisebbségi kultúra is részesedik a rendkívüli segélycsomagból 
2020. október 16. – Felvidék Ma 

A Szlovák Kulturális Minisztérium által bejelentett, 10,7 millió eurós rendkívüli segélycsomag 

egy részéből a kisebbségi kulturális projekteket fogják támogatni. Csütörtökön rendkívüli 

pályázati felhívást tett közzé a Kisebbségi Kulturális Alap, mely szerint 2020 végéig 475 ezer 

eurót osztanak szét a kisebbségi kulturális élet szereplői között. 

 

Hit, anyanyelv, kultúra 
2020. október 18. – Ma7.sk 

Jégh Izabella, a Csemadok pozsonypüspöki alapszervezetének ügyvezető alelnöke kapta idén 

a Pozsonypüspöki Magyarságának Megmaradásáért Csemadok-díjat. Lapunknak a kulturális 

szervezetben végzett munkásságáról, illetve az alapszervezet jelenéről és múltjáról beszélt. A 

koronavírus-járvány kihatással volt a XXXIV. Pozsonyi Városi Kulturális Napok 

rendezvényeire, ezen belül az alapszervezet programjaira is. Jégh Izabella, a szervezet 

ügyvezető alelnöke szerint a korlátozásokat két nappal az életbelépésük előtt meghozni 

nagyon késő. A szervezetnek így nem maradt más lehetősége, mint eltörölni minden októberi 

rendezvényt. Elszomorította a helyzet, mivel köztudott, hogy a rendezvények szervezési 

munkálatai, az előadók bebiztosítása már jóval előbb megtörténik. A Városi Napokra a 

püspöki szervezet idén öt rendezvény-nyel készült. A megnyitó október 19-én lett volna a 

ruzsinói kultúrház színháztermében, amit le kellett mondani. 

 

Focus felmérés: Pellegrini átvette a vezetést. Az MKP és a Most továbbra is a 
vert mezőnyben, az Összefogás szinte mérhetetlen 
2020. október 18. – Körkép 

Peter Pellegrini nyerné a parlamenti választásokat, ha azt októberben tartanák. A Focus 

ügynökség októberi felmérése szerint Pellegrini pártja 18,7 százalékot szerezne. Második 

helyen az OĽaNO áll 15,1 százalékkal. A dobogó harmadik fokán fej-fej mellett az SaS és a 

Smer. Az MKP, a Most-Híd és az Összefogás is a vert mezőnyben végzett. A Focus szerint a 

magyar párt 3,2 százalékon áll, a Most-Híd nevű szlovák-magyar vegyespárt 2,4 százalékon, 

az Összefogást pedig alig 0,4 százalékon mérték. 
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MNT: Szabadkán aláírták a felsőoktatási ösztöndíjpályázat szerződéseit 
2020. október 16. – Vajdasag.ma 

A Magyar Nemzeti Tanács Magyarország Kormánya, a Miniszterelnökség Nemzetpolitikai 

Államtitkársága támogatásának és a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. közreműködésének 

köszönhetően immáron tizedik éve hirdette meg felsőoktatási ösztöndíjpályázatait. Az 

ösztöndíjprogram elemei – az egyetemi látogatások, a felvételi felkészítők, a szerb nyelvi 

felzárkóztató képzések, a demonstrátori program – mind ahhoz járulnak hozzá, hogy a 

felsőfokú képzés elvégzése után szakképzett, nyelvtudással rendelkező és a közösségünk iránt 

elkötelezett friss diplomásokkal erősödjön a vajdasági magyarság. Az ösztöndíjprogramhoz 

idén 290 elsőéves és 70 demonstrátorhallgató csatlakozik. 

 

Vajdaságban stabil, de bizonytalan a járványhelyzet 
2020. október 18. – Vajdasag.ma 

Jelenleg stabil a járványügyi helyzet Szerbiában, de bizonytalan, mert a tartomány minden 

közigazgatási körzetében jelen van a vírus, jelentette ki Zoran Gojković tartományi 

egészségügyi titkár. „Napi szinten jóval elmarad az új fertőzöttek száma Közép-Szerbiához, 

főleg Belgrádhoz képest” – mondta. Hozzátette, nem kell pánikolni, de különösen óvatosnak 

kell lennünk, és a szakemberek utasításai és tanácsai szerint kell eljárnunk. 

 

Elhalasztották a kúlai katolikus templom évfordulójának megünneplését 
2020. október 18. – Pannon RTV 

A járványügyi helyzetre való tekintettel úgy döntöttek, 2021-ben tartják meg az ünnepet. 

Elhalasztották a kúlai Szent György római katolikus templom 250. évfordulójának 

megünneplését - írja a Magyar Szó. Juhász György esperesplébános tavaly jelentette be, hogy 

a 2020-as év a jubileum jegyében zajlik majd, a központi ünnepséget pedig október 25-én 

tartják meg. 

 

KMKSZ-közreműködéssel újult meg a Tiszaújhelyi Családorvosi Rendelő 
2020. október 18. – karpat.in.ua 

Október 17-én ünnepélyes keretek között adták át a Tiszaújhelyi Családorvosi Rendelőt, mely 

a magyar kormánynak a Kárpátaljai magyar családorvosi rendelők felújításának támogatása 

program keretében a KMKSZ közreműködésével újult meg. Az intézményben kicserélték a 

nyílászárókat, a tetőt és a csatornákat, kijavították a spalétokat, külső előtetőt alakítottak ki, 

valamint szigetelték a homlokzatot összesen 708 000 hrivnya értékben. 
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https://www.vajma.info/cikk/vajdasag/25717/MNT-Szabadkan-alairtak-a-felsooktatasi-osztondijpalyazat-szerzodeseit.html
https://www.vajma.info/cikk/vajdasag/25720/Vajdasagban-stabil-de-bizonytalan-a-jarvanyhelyzet.html
https://pannonrtv.com/rovatok/tarsadalom/elhalasztottak-kulai-katolikus-templom-evfordulojanak-megunnepleset
http://life.karpat.in.ua/?p=33437&lang=hu
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A KMKSZ közreműködésével újult meg a viski magyar iskola tornaterme 
2020. október 18. – Kárpátalja 

Átadták a magyar külügyminisztérium Keleti Partnerség programja által, a Kárpátaljai 

Magyar Kulturális Szövetség közreműködésével megújult Viski Kölcsey Ferenc Oktatási-

Nevelési Komplexum tornatermét október 17-én. A közel 900 000 hrivnya összegű 

támogatásból sikerült kicserélni a terem teljes padlózatát. 

 

Átadták a Beregszászi 1. Számú Családorvosi Rendelő felújított épületét 
2020. október 17. – Kárpátalja 

„Csak egészség legyen!” – tartja a mondás. Egészségügyi szakembereink tudása mellett 

elengedhetetlen feltétel a kellő felszereltség és a megfelelő körülmény is egészségünk 

megóvásához. Ebben támogatja Kárpátalját a magyar kormány a Kárpátaljai Magyar 

Kulturális Szövetség (KMKSZ) közreműködésével, hiszen egy újabb rendelőintézet került 

felújításra, most Beregszászban az 1. Számú Családorvosi Rendelő épülete esett át teljes körű 

felújításon, melynek ünnepi átadójára október 16-án került sor. 

 

Átadták a megújult Benei kultúrház épületét 
2020. október 17. – Kárpátalja 

A Keleti Partnerség Ukrajna 2019 – fejlesztési együttműködés Kárpátalján nemzetközi 

fejlesztési projekt keretében Magyarország Külgazdasági és Külügyminisztériuma pénzügyi 

támogatásával, a Kárpátaljai Magyar Főiskoláért Jótékonysági Alapítvány (KMF JA) és a 

Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség (KMKSZ) közreműködésével felújított kultúrházat 

adtak át október 16-án Benében. A beruházás értéke 3 011 464 hrivnya. 

 

Csetfalván átadták a Móricz Zsigmond Kulturális Központot 
2020. október 17. – Kárpátalja 

A híres magyar íróról elnevezett, valamint 25 millió forint anyaországi támogatásból teljesen 

felújított létesítményt október 15-én adták át nagy érdeklődés közepette. Az esemény 

kezdetén Beke Mihály András beregszászi magyar első beosztott konzul, illetve Péter Csaba, a 

Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség (KMKSZ) képviselőjelöltje, a Kárpát Ház 

civilszervezet kuratóriumának az elnöke vágták át az átadást szimbolizáló nemzeti színű 

szalagot, majd felavatták az épület falán elhelyezett Móricz Zsigmond-emléktáblát. 

 

Bemutatták a halábori Fedák Sári Közösségi Ház látványtervét 
2020. október 17. – Kárpátalja 

Ünnepélyes keretek között mutatták be a közeljövőben a beregszászi járási Haláboron 

megépülő Fedák Sári Közösségi Ház látványtervét október 15-én. Az esemény istentisztelettel 

vette kezdetét a helyi református templomban. Károlyi József református lelkész 

igehirdetésében hálát adott Istennek, illetve köszönetet mondott azért, hogy vannak olyan 

emberek, akik segítenek és odafigyelnek a kárpátaljai magyarokra. Majd megköszönte a 
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https://karpataljalap.net/2020/10/18/kmksz-kozremukodesevel-ujult-meg-viski-magyar-iskola-tornaterme
https://karpataljalap.net/2020/10/17/atadtak-beregszaszi-1-szamu-csaladorvosi-rendelo-felujitott-epuletet
https://karpataljalap.net/2020/10/17/atadtak-megujult-benei-kulturhaz-epuletet
https://karpataljalap.net/2020/10/17/csetfalvan-atadtak-moricz-zsigmond-kulturalis-kozpontot
https://karpataljalap.net/2020/10/16/bemutattak-halabori-fedak-sari-kozossegi-haz-latvanytervet
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gyülekezet nevében a Haláborért civil szervezetnek, hogy általuk két darab légkondicionálót 

kapott a templom. 

 

Megszentelték a magyar kormánytámogatásból felújított óvodát 
Nagymuzsalyban 
2020. október 17. – Kárpátalja 

Újabb, a Kárpát-medencei óvodafejlesztési program keretében felújított óvoda készült el, 

ezúttal Nagymuzsalyban. Az épület megszentelésére október 16-án került sor. Orosz Ildikó, a 

felújítást koordináló Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetség (KMPSZ) elnöke elmondta: a 

felújítás ugyan befejeződött, az átadóra azonban még várni kell, mivel az üzembevételi eljárás 

hosszabb időt vesz igénybe. Brenzovics László, a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség 

(KMKSZ) elnöke emlékeztetett, hogy az első magyarországi óvodát 1828-ban alapította 

Brunszvik Teréz, amely azóta elterjedt az egész világon. 

 

Átadták az Asztélyi Mese Óvodát 
2020. október 17. – Kárpátalja 

A Kárpát-medencei óvodafejlesztési program keretében felújított óvodát adtak át október 16-

án Asztélyban. Az ünnepélyes átadón elsőként Orosz Ildikó, a KMPSZ elnöke köszöntötte a 

megjelenteket, majd elmondta: a község egy teljesen új óvodával gazdagodott, ugyanis a 

tervezett rekonstrukcióból a munkálatok elkezdésekor jelentkezett problémák miatt 

valójában átépítés zajlott, így az épület már három csoport befogadására is alkalmas. A 

helyieknek egy feladatuk maradt: a tereprendezés, az óvodához tartozó játszóterek 

kialakítása. 

 

Református lelkészeknek állítottak emléktáblát Guton  
2020. október 18.  – karpat.in.ua 

A teljes külső és belső felújítás után megtartották az első istentiszteletet a guti református 

templomban. 1576-ból származó feljegyzések bizonyítják, hogy Gut már akkor önálló 

egyházzal rendelkezett, s saját lelkészük is volt. A reformáció ötszázadik évfordulója kapcsán 

merült fel három éve, hogy gyűjtsék össze az egykoron a településen szolgáló lelkészek neveit, 

s azokat emléktáblákon örökítsék meg. 

 

Interjú Petei Judittal, a KMKSZ megyei listáján induló képviselőjelölttel 
2020. október 18. – karpat.in.ua 

Petei Judit legfontosabbnak a kitartást és az elkötelezett munkát tartja. Kárpátaljánneve nem 

ismeretlen, hiszen nemcsak kiváló üzletasszony, de remek vezető és gondos családanya is. A 

közigazgatás területén is komoly eredményeket tud felmutatni. Az október 25-i választásokon 

a KMKSZ megyei listáján indul képviselőjelöltként. 
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https://karpataljalap.net/2020/10/16/megszenteltek-magyar-kormanytamogatasbol-felujitott-ovodat-nagymuzsalyban
https://karpataljalap.net/2020/10/16/megszenteltek-magyar-kormanytamogatasbol-felujitott-ovodat-nagymuzsalyban
https://karpataljalap.net/2020/10/16/atadtak-az-asztelyi-mese-ovodat
http://life.karpat.in.ua/?p=33463&lang=hu
http://politic.karpat.in.ua/?p=12413&lang=hu
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Molnár D. István: „Fontos, hogy a magyarságnak megfelelő képviselete legyen” 
2020. október 18. – karpat.in.ua 

Molnár D. István a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség aktív tagja, aki szívén viseli a 

kárpátaljai magyarság sorsát és megmaradását, tudományos szakember, demográfus, a II. 

Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola tanára. Ismerkedjünk meg vele, munkásságával, 

mindennapjaival. 

 
 

Elektronikus sajtó 

 

Határok nélkül 

2020. október 16. – Kossuth Rádió 

 

Pozitív volt a Minority SafePack kisebbségvédelmi kezdeményezés fogadtatása az Európai 

Parlament nyilvános meghallgatásán. A felszólaló több mint negyven képviselő 

háromnegyede  támogatásáról biztosította a kezdeményezést, és a jogalkotás beindítására 

biztatta az Európai Bizottságot. A leghangosabb ellenzők a romániai EP-képviselők voltak. A 

román felszólalók továbbra is követték a kezdeményezést elutasító álláspontot, de ezúttal is 

magukra maradtak. Kelemen Hunort, az RMDSZ elnökét halljuk. 

 

A koronavírus-járvány alatt a hagyományos nemzeti vagy nyelvi kisebbségi közösségek 

legalább fele nem jutott alapvető egészségügyi tájékoztatáshoz az anyanyelvén. Több 

felmérésre hivatkozva állítja ezt Európai Parlament Kisebbségi Munkacsoportjának 

közleménye, amelyet Vincze Lóránt társelnök, az RMDSZ EP képviselője írt alá.  

 

A European Values Study azt térképezi fel, hogy az európaiak milyen értékek, preferenciák és 

attitűdök mentén viszonyulnak az élethez, családhoz, munkához, valláshoz, a társadalmi 

környezetükhöz és a politikához. Az idén első alkalommal az erdélyi magyarokra is kiterjedt a 

kutatás – ezt a kolozsvári Nemzeti Kisebbségkutató Intézet végezte. A kutatás tárgyát képező 

értékekről, az erdélyi magyarság összehasonlításáról a román többséggel, Magyarországgal 

illetve Európa más részeivel a kisebbségkutató intézet szociológusával, Kiss Tamással 

beszélgettünk. 

 

A magyar és az ukrán fél érdeke egyaránt, hogy megnyíljon a Nagyhodos - Nagypalád 

magyar-ukrán határátkelőhely, az ügyben azonban több mint egy éve nincs fejlemény, 
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http://politic.karpat.in.ua/?p=12391&lang=hu
https://mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth/?date=2020-10-16_18-02-00&enddate=2020-10-16_18-40-00&ch=mr1
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mondta a határátkelő ukrán oldalánál a KMKSZ alelnöke. Barta József hangsúlyozta: az 

infrastruktúra már mindkét oldalon készen áll, Kijev azonban nem hajlandó meghozni a 

végső döntést a nyitással kapcsolatban.  

 

 

Vontatottan halad Szerbiában a vagyon visszaszármaztatása. A kommunista időszakban 

államosított magántulajdonnak csak elenyésző részét kapták vissza eddig az örökösök. A 

szabadkai székhelyű Német Népi Szövetség pontosan számon tartja a restitúció 2006-os 

megindítása óta, hogy a vajdasági németektől mennyi vagyont vettek el, s mennyit adtak 

abból vissza. A számok lesújtóak, mondja Rudolf Weiss, a párt elnöke. 

 

Megjelent az újvidéki Európa Kollégium második pályázati felhívása. 285 magyar ajkú 

felsőéves egyetemista és főiskolás számára van még hely a vajdasági székvárosban 

magyarországi támogatásból működő intézményben.  

 

A Cultura Nostra Történelmi Vetélkedő minden évben a magyar történelem más-más 

meghatározó korszakát dolgozza fel. A történelmi ismeretek elmélyítése mellett a vetélkedő 

fontos célja a magyar identitás és összetartozás-tudat erősítése. Az idei, rendhagyó vetélkedő 

eredményhirdetését ma délelőtt tartották meg a Pannonhalmi Bencés Gimnáziumban. A 

verseny részleteiről Csáky Csongort, a Rákóczi Szövetség elnökét kérdeztük. 

 

Újabb magyar állami kitüntetéseket adtak át csütörtökön délután a délvidéki Palicsfürdőn. 

Kitüntetésben részesült Gyurkovics Hunor grafikus- és festőművész, Vass Zoltán cserkésztiszt 

és Csányi Erzsébet református püspökhelyettes.  

 

Térkép 

2020. október 17. – Duna TV 

 

Budapesti ,felvidéki, vajdasági  és székelyföldi diákok  győzelmével ért véget a 

Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkársága által meghirdetett Nagy Nyári 

Határtalanul Vetélkedő. A virtuális versenyre augusztusban jelentkezhettek a Kárpát-

medence iskoláinak osztályai. A döntőt a járványhelyzet miatt online tartották. A vetélkedőre 

jelentkező  anyaországi és külhoni fiatalok a magyar történelem, magyar irodalom, néprajz és 

földrajz területén tehették próbára tudásukat. 

Van egy kávézó Kárpátalján, ahol pár perc alatt megismerkedhetnek a térség elmúlt 100 

évének a történetével. Aztán a kávézás után tovább barangolhatnak a magyar emlékek között. 

https://mediaklikk.hu/video/terkep-2020-10-17-i-adas/
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Az egykor Magyarországhoz tartozó városok közül  most  Ungvárt mutatjuk be. 100 éve a 

kárpátaljai város lakosságának még a 80%-a magyar nemzetiségű volt. Mára a 130 000 

lakosú Ungvárnak mindössze 6%-a vallja magát magyarnak. Kárpátalja megyei központja 

ötvözi a történelmi és egyházi helyszíneket a közelmúlt ikonikus pontjaival. Annak ellenére, 

hogy Ungvár ma már szórvány területnek számít, a kárpátaljai magyarság számára nagyon  

fontos település. 

 

A gardont, vagy ahogy egyes helyeken mondják , a gardonyt ma már csak kevesen ismerik és 

még kevesebben készítik. Gyimesben, Csíkban és Gyergyóban azonban még  ma is használják 

ezt a húros népi hangszert, amit ütni és „csipkedni” kell. A gardon a kutatók szerint a 18. 

századbeli tánckísérő dobok szerepét vehette át, amelyet a töröksíp kíséretére használtak. 

Ütőgardont manapság  már csak páran készítenek. Egyikőjük a  gyimesfelsőloki Hadnagy 

Lehel. 

 

A nagyszalontai Béke királynője gyermekotthont a román-magyar határ mentén fekvő 

kaszárnyaépületekből alakították a szeretet fészkévé még 2008-ban Böjte Csaba ferences 

rendi szerzetes alapítványának a segítségével. Azóta több száz szegény, elhagyott vagy árva 

gyermeknek nyújtott már menedéket. A nagyszalontai gyermekotthon vezetője nemrég egy 

olyan fiatalember lett, aki 3 testvérével együtt maga is  ott nevelkedett. 

 

Ha nincs ló, szamár is jó – tartja a közmondás. Ám a Homoródszentmártonban élő Sorbán 

család cáfolja a népi hiedelemet . Bár a szamártartásnak nincs hagyománya Székelyföldön, ők 

létrehoztak egy szamárfarmot. Ma már 40 csacsi legelészik náluk a környékbeli gyerekek nagy 

örömére. A felnőttek pedig az egészséges és jó immunerősítő szamártejért járnak a homoródi 

farmra. 

 

Egy ritka szakma fiatal felvidéki mesterét mutatjuk be . A tündérszép  Ajnácskőn élő 

történelemtanár különös hobbija az íjkészítés, amelyet a Felvidéken egyedül művel. Eleinte 

saját maga kísérletezte ki a szakmai fogásokat, aztán egy magyarországi íjkészítő iskolában 

tanult tovább.  Olyan sikeresen , hogy két évvel ezelőtt egyik íja elnyerte az Év Magyar Íja –

díjat. 

 

Kárpát-medence magazinműsor 

2020. október 18. – M1 

Dávid Botond székelyudvarhelyi fényképész évek óta dokumentálja Erdély hagyományos női 

viseleteit. Különleges portré-technikával, egyszerre művészi és néprajzi igényességgel örökíti 

meg a tájegységekként eltérő ruhákat és viselőiket. 

https://mediaklikk.hu/video/karpat-medence-2020-10-18-i-adas-2/
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A kárpátaljaiak előtt álló időszakot egyszerre jellemzik régóta nem látott nehézségek és 

reményteli eredmények. Egyik oldalon a járványfenyegetettség, az ideiglenes határzár és 

Ukrajna oktatáspolitikája, másik oldalon a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség által 

kezdeményezett és útjára indított jövőbemutató gazdaságélénkítő és az életkörülményeket 

jelentős mértékben javító intézkedések sokasága áll. Október 25-én önkormányzati 

választásokat tartanak Ukrajnában, és a tét rendkívül nagy: lesz-e képviselete a magyaroknak 

Kárpátalja legfőbb döntéshozó testületében, a Megyei Tanácsban, valamint a helyi 

önkormányzatokban. A megyei tanácsba most egyetlen magyar lista indul, mégpedig a 

KMKSZ – Ukrajnai Magyar Párt listája. 

 

Közel két hónapos működés után elégedett szülőkkel és kiegyensúlyozott pedagógusokkal 

találkozhatunk Felvidéken a nagycétényi Manócska Óvodában. Az intézmény létrehozására 

mintegy 50 évet várt Zoborvidék magyarsága. A térség egyetlen magyar nevelési nyelvű 

óvodája hosszú előkészítő munka után idén szeptemberben nyitotta meg kapuit az apróságok 

előtt. 14 kisgyerekkel kezdték el az oktató, nevelő munkát. 

 

Épp a messzi földön híres szatmári szilvát magozzák ebben a kis gyümölcsfeldolgozó 

üzemben. A Szatmárnémetiben található üzem tulajdonosa, Székely Róbert a térségben 

található mindenfajta gyümölcsből igyekszik kihozni a maximumot, adalékanyag és jórészt 

cukormentes lekvárokat, szörpöket készít. 

 

 

 


