
 

 

 

Napi Nemzetpolitikai Sajtószemle – 2020. október 20. 

. 
1 

Nyomtatott és online sajtó 
  

 

Felújított oktatási-nevelési központot adtak át Szolyván 
2020. október 19. – karpat.in.ua, Kárpátalja, M1 

Két millió hrivnya értékben újult meg a Szolyvai 10. számú Oktatási-nevelési Központ. Az 

intézmény rendbetételéért a KMKSZ és a KMPSZ járt közben a magyar kormánynál. 

Megújultak a tantermek, a bejárat, a konyha, valamint új nyílászárókat is kapott az 

intézmény. dr.Illés Boglárka, a Fidelitas elnöke az átadón elmondta, hogy a KMKSZ és a 

KMPSZ immár 31 éve a helyi közösségek megerősítésén munkálkodik, odafigyel a fiatalok 

jövőjének biztosítására. 

 
Október 30-ig igényelhető a Szülőföldön magyarul támogatás 
2020. október 19. – Krónika, maszol.ro 

Aki még nem küldte be igénylését, mihamarabb tegye meg, figyelmeztetnek a Szülőföldön 

magyarul program működtetői. A magyar kormány által folyósított oktatási támogatást 

október 30-ig lehet igényelni. „A küldeményeket október 30-i postai bélyegző dátumával 

fogadjuk el” – tájékoztatta lapunkat Ady-Kovács-Ferenczi Noémi programkoordinátor. Mint 

ismeretes, az idei program kiírását meghosszabbították, mivel a járványhelyzet miatt 

tarthatatlanná vált az áprilisi határidő. 

 

Bevörösödött Székelyföld: Sepsiszentgyörgyön és Csíkszeredában is 
szigorítanak 
2020. október 19. – Krónika, transindex.ro, maszol.ro, szekelyhon.ro 

Meghaladta a 3 ezreléket az elmúlt 14 napban igazolt új koronavírusos fertőzöttek száma 

Sepsiszentgyörgyön és Csíkszeredában, így a két székelyföldi megyeszékhelyen újabb 

korlátozásokat vezetnek be. Kovászna megye székhelyén azonnali hatállyal, már hétfőtől 

szigorítják a járványügyi intézkedéseket: köztereken is kötelező a védőmaszk viselése, 

ugyanakkor valamennyi tanintézet online oktatásra tér át. További korlátozásokat vezetnek 

be Csíkszeredában is, ahol a fertőzöttek száma elérte a 3,5 ezreléket. A helyi 

katasztrófavédelmi bizottság a járvány terjedésének megfékezése érdekében újabb 

intézkedéseket hozott. Többek között keddtől kültéren is elrendelték a védőmaszk viselését, 

ugyanakkor az élelmiszerüzletek és üzletláncok csak korlátozott számú vásárlót engedhetnek 

be helyiségeikbe. 
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http://life.karpat.in.ua/?p=33580&lang=hu
https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/oktober-30-ig-igenyelheto-a-szulofoldon-magyarul-tamogatas
https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/bevorosodott-a-szekelyfold-sepsiszentgyorgyon-es-csikszeredaban-is-szigoritanak
https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/bevorosodott-a-szekelyfold-sepsiszentgyorgyon-es-csikszeredaban-is-szigoritanak
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Leonard Azamfirei MOGYTTE-rektor a PSD szenátusi listavezetője Maros 
megyében 
2020. október 19. – Krónika, Erdély Ma, transindex.ro 

Leonard Azamfirei, a Marosvásárhelyi Orvosi, Gyógyszerészeti, Technológiai és 

Tudományegyetem (MOGYTTE) rektora belépett a Szociáldemokrata Pártba, és a PSD Maros 

megyei szenátusi listájának első helyén indul a választásokon. A hírt hétfőn jelentette be 

Marcel Ciolacu. A PSD elnöke kifejtette, álláspontja szerint Románia és a jelenlegi kormány 

legnagyobb problémája, hogy nincsenek szakemberek a kabinetben, ezért kizárólag politikai 

és választási érdekeket szolgáló döntések születtek. Ez az oka, annak, hogy nem sikerült 

megfékezni a járványt, és hogy az ország hatalmas egészségügyi és gazdasági válságba került 

– mondta az Agerpres szerint a pártelnök. 

 

Multikulturális Nagyváradot ígér Birta, átszervezéssel kezd Bihar megye élén 
Bolojan 
2020. október 19. – Krónika, maszol.ro 

Beiktatták hétfőn a Bihar megyei, illetve a nagyváradi képviselő-testület új tagjait. Ilie 

Bolojan újdonsült tanácselnök személyesen gratulált utódjának, a nagyváradi polgármesterré 

választott Florin Birtának. „Én, Florin Birta, akárcsak elődöm, minden nagyváradi 

polgármestere leszek, etnikumtól, vallási hovatartozástól és pártpolitikai preferenciáktól 

függetlenül” – ígérte a városháza közleménye szerint az újdonsült elöljáró, hozzátéve, hogy 

Nagyvárad egy multikulturális város és az is marad.  

 

Kormányzati tényezővé válna az Erdélyi Magyar Szövetség 
2020. október 19. – Krónika, Erdély Ma, transindex.ro, maszol.ro 

„A mögöttünk lévő helyhatósági választásokon a versenyé volt a főszerep, az előttünk álló 

parlamenti választásokon pedig a közös munka és a megállapodás kell jellemezze 

tevékenységünket. Fontosnak tartjuk, hogy megállapodjunk az erdélyi magyar minimumról” 

– jelentette ki Mezei János. A Magyar Polgári Párt elnöke, az Erdélyi Magyar Szövetség 

társelnöke hétfőn Kolozsváron tartott sajtótájékoztatót Csomortányi Istvánnal, az Erdélyi 

Magyar Néppárt elnökével, az EMSZ társelnökével. Mezei János az alakulat sajtóirodájának 

közleménye szerint úgy fogalmazott, a helyhatósági választások során az EMSZ jelöltjeire 

leadott közel 50 ezer szavazat is bizonyítja, hogy a Néppárt és az MPP összefogásából létrejött 

politikai szövetségnek helye van az erdélyi magyar politikában. Azzal, hogy az RMDSZ nyitott 

volt a megegyezésre, az is bizonyosságot nyert, hogy Erdélyben helye van a politikai 

pluralizmusnak, valamint az 5 százalékos bejutási küszöb eléréséhez szükség van az EMSZ-

szel való együttműködésre is” – mondta Mezei János.  
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https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/leonard-azamfirei-mogytte-rektor-a-psd-szenatusi-listavezetoje-maros-megyeben
https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/leonard-azamfirei-mogytte-rektor-a-psd-szenatusi-listavezetoje-maros-megyeben
https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/multikulturalis-nagyvaradot-iger-birta-atszervezessel-kezd-bihar-megye-elen-bolojan
https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/multikulturalis-nagyvaradot-iger-birta-atszervezessel-kezd-bihar-megye-elen-bolojan
https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/kormanyzati-tenyezove-valna-az-erdelyi-magyar-szovetseg
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Nem igazolta a bíróság Nagybánya eddigi RMDSZ-es alpolgármesterének 
tanácsosi mandátumát  
2020. október 19. – maszol.ro 

Elutasította a Nagybányai Bíróság Vida Noémi RMDSZ-es tanácsosjelölt, a város 2016–2020 

közötti volt alpolgármesterének a szeptember 27-i helyhatósági választásokon szerzett 

mandátumának az igazolását – írta a ziarmm.ro portál. Az október 16-i döntés indoklását 

nem tették közzé, az érintettet, aki egyben a Nagybánya Területi RMDSZ-szervezet elnöke is, 

nem sikerült elérnünk, hogy megkérdezzük, miért nem hagyták jóvá a mandátumát, vagy 

megfellebbezte-e a döntést (a bírósági ítélet ellen három napon belül lehetett óvást 

benyújtani).  

 

Leadta parlamenti jelöltjeinek listáját az RMDSZ Arad Megyei Szervezete 
2020. október 19. – Nyugati Jelen 

Hétfő délután iktatta az Arad Megyei Választási Irodánál képviselő- és szenátorjelölti listáit a 

Romániai Magyar Demokrata Szövetség Arad Megyei Szervezete. „December 6-án újból egy 

közös feladatunk van. Bizonyítsuk be azt, hogy közösségünket nem lehet megkerülni, amikor 

döntéseket hoznak. Mi biztonságban akarjuk tudni a magyar embereket, ugyanakkor 

stabilitást akarunk Romániának. Az RMDSZ arra vállalkozik, hogy hatékonyan képviselje 

minden romániai magyar érdekeit a Parlamentben. Ehhez kérjük az Önök támogatását, 

hiszen csak közös erővel, összetartással és szilárd hittel tudjuk megalkotni azt a jövőt, 

amelyben élni szeretnénk” – fogalmazott Faragó Péter megyei RMDSZ-elnök, a képviselői 

lista vezetője. 

 

Tíz projekttel kezdett, negyvenegyet ad át 
2020. október 19. – Bihari Napló 

Tíz folyamatban lévő projektet vett át elődjétől és negyvenegy megvalósítás alatt álló 

projektet ad át utódjának Pásztor Sándor, a Bihar Megyei Tanács leköszönő elnöke, aki 

összegezte a Bihari Naplónak az e tisztségben eltöltött négy és fél év tapasztalatait, 

megvalósításait és kudarcait. 

 

Székelyudvarhely lesz az egyik kiemelt helyszíne a Székely Autonómia Napjának  
2020. október 19. – maszol.ro, szekelyhon.ro 

Székelyudvarhely kiemelt helyszín lesz az idei Székely Autonómia Napján – mondta Izsák 

Balázs a hétfőn, Székelyudvarhelyen megtartott sajtótájékoztatón. A nemzeti régiókért 

elindított európai polgári kezdeményezéssel kapcsolatosan úgy nyilatkozott, nem lehetetlen a 

területi reprezentativitási kritérium teljesítése.  

 

Közigazgatási szolgálatra vállalkozott Kovács István lelkész 
2020. október 20. – Krónika 

Polgármesteri öltönyre cserélte a papi palástot Kovács István, Kraszna református lelkésze, 

akit elsöprő többséggel választottak a több mint hatezer lakosú szilágysági nagyközség élére a 
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https://www.maszol.ro/index.php/belfold/133643-nem-igazolta-a-birosag-nagybanya-eddigi-rmdsz-es-alpolgarmesterenek-tanacsosi-mandatumat
https://www.maszol.ro/index.php/belfold/133643-nem-igazolta-a-birosag-nagybanya-eddigi-rmdsz-es-alpolgarmesterenek-tanacsosi-mandatumat
https://www.nyugatijelen.com/jelenido/leadta_parlamenti_jeloltjeinek_listajat_az_rmdsz_arad_megyei_szervezete_1.php
https://www.erdon.ro/kozelet/helyi-kozelet/tiz-projekttel-kezdett-negyvenegyet-ad-at-3260977/
https://www.maszol.ro/index.php/tarsadalom/133657-szekelyudvarhely-lesz-az-egyik-kiemelt-helyszine-a-szekely-autonomia-napjanak
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szeptemberi helyhatósági választáson. Az elöljáró azt vallja, amit az egyházon, Istenen 

keresztül kapunk az életedben, azt be kell vinni a társadalomba, a szélesebb közösségbe. A 

lelkipásztorból lett polgármester tervei között elsősorban a település infrastrukturális 

fejlesztése szerepel, de az összefogásban is példamutatóvá tenné a közösséget. Csűry István, a 

Királyhágómelléki Református Egyházkerület püspöke aggodalommal vegyes biztatással 

kíván sok sikert lelkésztársa pályaváltásához. 

 

Az őt támogató voksok harmadát szászrégeni románoktól kapta Márk Endre 
2020. október 20. – Krónika 

A városhoz méltó hangulatot teremtene Márk Endre, Szászrégen frissen megválasztott 

polgármestere, aki a település arculatának kialakításakor számít Klaus Birthler építészre is. A 

meglepően magabiztos győzelmet arató RMDSZ-es városvezető a példátlanul mocskos 

kampányról és a koronavírussal való fertőzöttség okozta megpróbáltatásokról is beszélt a 

Krónikának. 

 

Nagy Nyári Határtalanul Vetélkedő a királyhelmeciek szemével 
2020. október 19. – Ma7.sk 

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

Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkársága által meghirdetett Nagy Nyári 

Határtalanul Vetélkedő. A virtuális vetélkedőbe augusztusban jelentkezhettek a Kárpát-

medence iskoláinak osztályai, majd a döntőt a járványhelyzet miatt online tartották. A 

vetélkedő több mint 100 ezer fiatalt mozgatott meg az anyaországban és külhonban, akik a 

magyar történelem, irodalom, néprajz és földrajz területén tehették próbára tudásukat. A 

feladatokat összekötötte az összetartozás üzenete. 

 

Magyar nemzetiségű szakember kerül a Barsi Múzeum élére 
2020. október 19. – Felvidék Ma, Új Szó 

A Nyitra Megyei Önkormányzat hétfői testületi ülésén a megyei képviselők egyhangúan 

megszavazták Bali Henrietta kinevezését a megyei fenntartású, lévai székhelyű intézmény 

élére. Az ipolynyéki születésű régész december elsejével veszi át a Barsi Múzeum irányítását. 

A fenntartó a nyár folyamán immár másodjára írt ki pályázatot az intézmény vezetői 

posztjára. „A kiírásra összesen heten jelentkeztek. A pályázatelbíráló bizottság hat jelölt 

jelentkezését fogadta el. A bizottság a jelöltek meghallgatását követően múlt hétfőn döntött 

Bali Henriett megválasztásáról” – nyilatkozta a Felvidék Ma portálnak Csenger Tibor, a 

Nyitra Megyei Önkormányzat alelnöke, a pályázatelbíráló bizottság tagja. 
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https://ma7.sk/videok/nagy-nyari-hatartalanul-vetelkedo-a-kiralyhelmeciek-szemevel
https://felvidek.ma/2020/10/magyar-nemzetisegu-szakember-kerul-a-barsi-muzeum-elere/
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Új gépjárművel gazdagodott Csóka község 
2020. október 19. – Pannon RTV 

Az autót egyebek mellett a helyi Szociális Munkaügyi Központ használja majd. Az erről szóló 

megállapodást ma írta alá Zoran Đorđević szerb munkaügyi, foglalkoztatási és szociális 

ügyekkel megbízott miniszter, valamint Stana Đember, Csóka polgármestere Belgrádban. A 

felek egyetértettek abban, hogy az illetékes minisztérium és Csóka között az elkövetkező 

időszakban is szeretnének jó együttműködést ápolni. 

 

Ma ünneplik a község napját Magyarkanizsán 
2020. október 20. – Magyar Szó 

Magyarkanizsa önkormányzata október 20-án ünnepli a község napját, a török hódoltság 

alóli felszabadulás napját. Idén, mint mindenre, a községnapi rendezvénysorozatra is 

rányomják a bélyegüket a koronavírus-járvány miatti szigorítások, a legfontosabb 

programokat azonban ezúttal is megtartják. A városháza dísztermében 12.30-kor kezdődik a 

községi képviselő-testület díszülése, amelyen átadják a legrangosabb elismeréseket azoknak, 

akik kiemelkedő teljesítményükkel vagy éppen egy életen át tartó odaadó munkájukkal 

öregbítették a község nevét. 

 

A KMKSZ közreműködésével Fedák Sári kulturális központ nyílt Beregszászon 
2020. október 19. – karpat.in.ua 

Fedák Sári szelleme visszatért Beregszászba, oda ahonnan elindult meghódítani a világot 

jelentő deszkákat. Erről Orosz Ildikó beszélta múlt század első felének meghatározó magyar 

primadonnája nevét viselőkulturális központ avatóünnepségén. A II. Rákóczi Ferenc 

Kárpátaljai Magyar Főiskola elnöke elmondta: a beregszászi magyar színház egyik 

elhanyagolt épületszárnyát hozták rendbe. A kulturális központ megfelelő helyszínt biztosít a 

szárnyukat bontogató színészpalánták számára, egyesületi rendezvények vagy akár táncházak 

megszervezésére- fogalmazott Orosz Ildikó. 

 

„Aki csak teheti, éljen szavazati jogával…” 
2020. október 19. - Kárpátalja 

Dobsa István Tiszakeresztúr és társközsége, Karácsfalva polgármestereként a 2015 őszi 

helyhatósági választások óta vezeti a két falut, s ugyanazon év nyara óta az akkor 

újjászervezett KMKSZ ISZ-t (a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség Ifjúsági Szervezetét), 

az idei helyhatósági választásokon pedig képviselőjelöltként indul a Kárpátaljai Megyei 

Tanácsba és a Beregszászi Járási Tanácsba. 
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https://www.magyarszo.rs/hu/4434/vajdasag_magyarkanizsa/228198/Ma-%C3%BCnneplik-a-k%C3%B6zs%C3%A9g-napj%C3%A1t-Magyarkanizs%C3%A1n.htm
http://life.karpat.in.ua/?p=33576&lang=hu
https://karpataljalap.net/2020/10/19/aki-csak-teheti-eljen-szavazati-jogaval
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Váradi Enikő: „A KMKSZ Kárpátalja fejlesztésének érdekében vállalt 
elkötelezettségét nem lehet megkérdőjelezni” 
2020. október 19. – karpat.in.ua 

Váradi Enikő a KMKSZ képviselőjelöltje a Huszti Járási Tanácsba, valamint a Viski Kistérségi 

Tanácsba. A fiatal lány, a magyar diákok körében már egyetemistaként is aktív 

programszervező volt, érdekli a politika és a közélet, hobbija a néprajz és a hagyományőrzés, 

a Sodró együttes alapítója, vezetője. A Kárpátalja hetilap újságírója, a Kárpátalja 

Néptáncegyüttes táncosa, a budapesti Hagyományok Háza Hálózatának kárpátaljai 

programkoordinátora, a Visk Jótékonysági Alapítvány ügyvezető igazgatója. Képzett, 

nyelveket beszélő fiatalként, a KMKSZ csapatának tagjaként igyekszik saját munkájával is 

hozzájárulni egykori koronavárosunk fejlődéséhez, szeretne minél többet tenni Visk és a 

felső-Tisza-vidéki régió fejlődéséért. 

 
 

Elektronikus sajtó 

 

Határok nélkül 

2020. október 19. – Kossuth Rádió 

 

A szolidaritás, a közös felelősség, a minden magyar felelős minden magyarért elv jegyében 

tárgyaltak a romániai magyar pártok. Így két, befutó helyet kap az Erdélyi Magyar Szövetség 

az RMDSZ parlamenti listáján, a létrejött magyar-magyar megállapodás alapján.  

 

A járvány második hulláma olyan súlyosan érinti a székelyföldi megyéket is, hogy sorra 

bezárnak az iskolák, felfüggesztik tevékenységüket a kulturális intézmények és nemcsak zárt 

térben, hanem szabadban is kötelező lesz az arcmaszk viselése. Oláh-Gál Elvira Csíkszereda 

polgármesterét, Ráduly Róbert Kálmánt kérdezte a helyzet súlyosságáról.  

 

Az évszázad programja zajlik Kárpátalján akkor, amikor a magyar kormány támogatásával, 

illetve a KMKSZ és a pedagógusszövetség közreműködésével Kárpátalja szerte 77 óvoda újul 

meg, illetve 10 településen új óvodát is építenek. Erről a Kárpátaljai Magyar Pedagógus 

Szövetség elnöke beszélt Eszenyben, ahol megtekintették a Kárpát-medencei óvodafejlesztési 

programban épülő, helyi óvodát. Ilyen mértékű beruházásra sem a szovjet idők alatt, sem a 

független Ukrajna fennállása óta nem volt példa Kárpátalján. – mondta Orosz Ildikó.  
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http://politic.karpat.in.ua/?p=12419&lang=hu
http://politic.karpat.in.ua/?p=12419&lang=hu
https://mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth/?date=2020-10-19_18-02-00&enddate=2020-10-19_18-40-00&ch=mr1
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Videó-üzenetet küldött Kárpátaljára Potápi Árpád János nemzetpolitikáért felelős államtitkár 

az október 25-i ukrajnai helyhatósági választások kapcsán. Az államtitkár a felvételen 

hangsúlyozza, hogy a KMKSZ nemcsak Kárpátalja,  de Ukrajna legrégebbi érdekvédelmi 

szervezete, és emellett a magyar kormány stratégiai partnere is. Ezért is fontos, hogy a 

választások után is legyen magyar érdekképviselet Kárpátalján. 

 

A szlovák-magyar határon található egy kis falu, Kövecses, amely sokat profitál helyzetéből. 

Egyrészt abból, hogy a forgalmas, nemzetközi út mentén fekszik, másrészt ebből következően 

mind a mai napig meg tudta őrizni központi jellegét, van magyar iskolája és óvodája. A 

fejlődés és a jövő szempontjából ez meghatározó jelentőségű. A csaknem 700 éves települést 

92%-ban magyarok lakják. Kövecses polgármestere, Keszi Norbert szívesen mesélt a falu 

múltjáról, jelenéről és a jövőben megvalósítandó terveikről is munkatársunknak. 

 

A délvidéki magyarok országos kisebbségi önkormányzata – a magyar kormány 

támogatásával - 10. éve hirdeti meg felsőoktatási ösztöndíjpályázatait a szerbiai felsőoktatási 

intézményekben tanulók számára. Az új ösztöndíj szerződéseket a szabadkai városháza 

dísztermében, péntek délután tartott ünnepségen írták alá. 

 

 


