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Nyomtatott és online sajtó 
 
 

Potápi: a magyarság története mindazon népek története, akik egykor a közös 
hazában éltek 
2020. október 21. – MTI, Webrádió,v M1, Vajdaság.ma 

A magyarság története mindazon népek története, akik egykor közös hazában, 

Magyarországon éltek, és azt közösen építették - mondta a Miniszterelnökség 

nemzetpolitikáért felelős államtitkára szerdán Zágrábban. Potápi Árpád János az Ars et 

Virtus - Horvátország-Magyarország: 800 év közös kulturális öröksége című kiállítás 

bemutatóján tartott beszédében kiemelte: a magyar történelem egyben szlovák, román, 

ruszin, de horvát történelem is, és a horvát történelem egyben magyar történelem is. Az 

elmúlt évszázadok során - különösen ez a két nép a Kárpát-medencében -, egymásra 

támaszkodva, egymást védelmezve, segítve élte túl az elmúlt évszázadokat - fogalmazott. 

Hozzátette: "jó 800 évig volt közös a történelmünk, bár sokszor azóta, az elmúlt évszázadban, 

mindkét nemzet részéről voltak olyanok, akik letagadták, tiltották, elítélték, megvetették, 

illetve eltagadták, a múlt homályába próbálták burkolni ezt a közös múltat." 

 

Jogerősen felmentették a korrupció vádja alól Ráduly Róbertet és Szőke 
Domokost  
2020. október 21. – MTI, maszol.ro, transindex.ro, Erdély Ma, szekelyhon.ro, Krónika 

A Marosvásárhelyi Táblabíróság szerdán jogerősen felmentette a korrupcióellenes ügyészség 

(DNA) vádjai alól Ráduly Róbert Kálmánt, Csíkszereda polgármesterét és Szőke Domokost, 

Csíkszereda alpolgármesterét. Az ítélet kivonatát a bíróságok portálján tették közzé, és Szőke 

Domokos is beszámolt róla a Facebook-oldalán. A táblabíróság megalapozatlannak tartotta és 

elutasította a DNA fellebbezését a hasonló első fokú ítélet ellen. Ráduly Róbertet 2015 

júniusban a DNA háromrendbeli hivatali visszaéléssel és összeférhetetlenséggel, Szőke 

Domokost pedig négyrendbeli hivatali visszaéléssel és okirathamisításra való felbujtással 

vádolta meg.  

 

Magyar külügy: Nem tekinthető politikai beavatkozásnak Potápi ukrajnai útja 
2020. október 21. – Szabad Európa, HVG 

Ukrajna számon kérte Magyarországon, amiért Potápi Árpád János államtitkár arra 

buzdította Kárpátalján a magyarokat, hogy a magyar jelöltre szavazzanak az önkormányzati 

választásokon. A magyar külügy szerint azonban ez nem tekinthető politikai beavatkozásnak. 

„Alaptörvényünk szerint Magyarország felelősséget visel a határain kívül élő magyarok 

sorsáért, elősegíti közösségeik fennmaradását és fejlődését, támogatja magyarságuk 

megőrzésére irányuló törekvéseiket, egyéni és közösségi jogaik érvényesítését, közösségi 

önkormányzataik létrehozását, szülőföldön való boldogulásukat. Ez mindannyiunkat kötelez” 
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https://webradio.hu/hirek/kulfold/potapi-a-magyarsag-tortenete-mindazon-nepek-tortenete-akik-egykor-a-kozos-hazaban-eltek
https://webradio.hu/hirek/kulfold/potapi-a-magyarsag-tortenete-mindazon-nepek-tortenete-akik-egykor-a-kozos-hazaban-eltek
https://www.maszol.ro/index.php/belfold/133756-joger-sen-felmentettek-a-korrupcio-vadja-alol-raduly-robertet-es-sz-ke-domokost
https://www.maszol.ro/index.php/belfold/133756-joger-sen-felmentettek-a-korrupcio-vadja-alol-raduly-robertet-es-sz-ke-domokost
https://www.szabadeuropa.hu/a/magyar-kulugy-nem-tekintheto-politikai-beavatkozasnak-potapi-ukrajnai-utja-/30905294.html?fbclid=IwAR0G3o2W70M7FhqPkZMQta9Mqdmjzko2qBNWuNyEHDvQ1da6-1LlR7ALUH4
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– írja állásfoglalásában a magyar külügyi tárca, hozzátéve, hogy Potápi Árpád János nem a 

választások miatt járt Kárpátalján, hanem „rendszeres látogatásainak részeként”. 

 

Ha már alpolgármester nincs, újra lehet magyar polgármesteri tanácsadó 
Nagyváradon 
2020. október 21. – Krónika 

Ha már újra nem lett magyar alpolgármestere Nagyváradnak, Florin Birta polgármester – 

elődjéhez hasonlóan – azt mondja, lennie kell a városházán egy magyar tanácsadónak. A 

hivatalába a héten beiktatott elöljáró az Ebihoreanul.ro helyi portálnak adott interjúban 

kérdésre válaszolva beszélt a témáról.  Amikor az újságíró felvetette, hogy miután Ilie Bolojan 

előző polgármesternek volt magyar nemzetiségű tanácsadója, készül-e hasonló lépésre, Florin 

Birta így válaszolt: ”egy olyan város polgármesterének, ahol jelentős számú magyar él, kell 

hogy legyen magyar tanácsadója”. 

 

Zatykó Gyula: nem szabad magyar jelenlét nélkül hagyni a váradi városvezetést 
2020. október 21. – Krónika 

Folytathatja a nagyváradi városházán három évvel ezelőtt megkezdett polgármesteri 

tanácsadói munkáját Zatykó Gyula, az Erdélyi Magyar Néppárt (EMNP) országos alelnöke, 

miután Florin Birta új elöljáró is felkérte erre a feladatra. Zatykó szerdán a Krónika 

megkeresésére elmondta, hétfőn, vagyis a polgármesteri mandátum utolsó napján járt le az 

Ilie Bolojan távozó városvezetővel kötött szerződése, és miután Florin Birta felkérte a munka 

folytatására, még aznap alá is írta új megbízatását. „Én a kampány során igazat mondtam, 

amikor arról beszéltem, hogy csak akkor lesz Nagyváradnak magyar alpolgármestere, ha az 

EMNP bejut az önkormányzatba. Nem sikerült elérni az 5 százalékot, sajnos így is történt. Így 

maradunk a helyhatósági választások előtti állapotban. Az új polgármester is megértette a 

magyar közösség óhaját, felkért, hogy folytassam a munkát, és én elfogadtam. Nem szabad 

otthagyni a városvezetést, az adminisztrációt magyar jelenlét nélkül” – fejtette ki a régi-új 

polgármesteri tanácsadó.  

 

Magyar alpolgármester marad Kolozsváron, metrót és körgyűrűt ígér Boc 
2020. október 21. – Krónika, maszol.ro, transindex.ro 

Magyar alpolgármestere marad Kolozsvárnak az RMDSZ-es Oláh Emese személyében, 

döntött első rendkívüli ülésén a szerdán megalakult képviselőtestület. Emil Boc régi-új 

polgármester újabb projekteket és magasabb életszínvonalat ígér. Az RMDSZ politikusa 

mellett a Nemzeti Liberális Párt (PNL) által jelölt Dan Ștefan Tarcea is megtarja 

alpolgármesteri széket. Utóbbi 25, míg Oláh Emese 20 szavazatot kapott a szerda délutáni 

rendkívüli tanácsülésen. Letette a hivatali esküt szerdán délelőtt Kolozsvár régi-új 

polgármestere, Emil Boc is. Az újraválasztott nemzeti liberális párti elöljáró elmondta: a 

következő négy évben az infrastrukturális projektek és az életszínvonal emelése képezi a 

prioritást. 
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https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/ha-mar-alpolgarmester-nincs-ujra-lehet-magyar-polgarmesteri-tanacsado-nagyvaradon
https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/ha-mar-alpolgarmester-nincs-ujra-lehet-magyar-polgarmesteri-tanacsado-nagyvaradon
https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/zatyko-gyula-nem-szabad-magyar-jelenlet-nelkul-hagyni-a-varadi-varosvezetest
https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/magyar-alpolgarmestere-marad-kolozsvarnak
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Templomi szószékről a krasznai községházára: közigazgatási szolgálatára 
vállalkozott Kovács István lelkész 
2020. október 21. – 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 

szeptemberi helyhatósági választáson. Az elöljáró tervei között elsősorban a település 

infrastrukturális fejlesztése szerepel, de az összefogásban is példamutatóvá tenné a 

közösséget. 

 

Kulcsár-Terza József békét kötött az MPP vezetőivel, és elhatárolódott saját 
mozgalmától 
2020. október 21. – maszol.ro, szekelyhon.ro 

Megoldódtak a Magyar Polgári Párton (MPP) belüli nézeteltérések, „jó a hangulat” – 

állapította meg szerdai sajtótájékoztatón Kulcsár-Terza József, az RMDSZ listáján parlamenti 

mandátumot szerzett háromszéki MPP-s képviselő. A politikus kifejtette: bár pártján belül 

voltak súrlódások, ő maga a már az önkormányzati választások előtt „beállt a sorba”, részt 

vett az Erdélyi Magyar Szövetség (az MPP és az Erdélyi Magyar Néppárt fúziójából létrejött 

alakulat) kampányában, és rajta volt a pártszövetség háromszéki megyei tanácsjelölt-listáján, 

illetve az RMDSZ és az EMSZ egyezsége nyomán a második parlamenti mandátumáért 

indulhat a decemberi választásokon.  

 

Szabó József: a nagyváradi magyar közösség megérdemelne egy 
alpolgármesteri tisztséget 
2020. október 21. – maszol.ro 

Megőrizte ugyan a négy mandátumát a helyi tanácsban az RMDSZ Nagyváradon, de a város 

magyar választóinak számánál jóval kevesebb szavazatot kapott. A négytagú RMDSZ-frakció 

vezetőjét, Szabó Józsefet faggatták az előttük álló négy év lehetőségeiről, illetve az elmúlt 

időszak tanulságáról.  

 

Iktatta az RMDSZ a Hargita megyei parlamenti jelölési dossziékat  
2020. október 21. – maszol.ro, szekelyhon.ro 

Borboly Csaba, a Csík Területi RMDSZ elnöke Bíró Barna Botond udvarhelyszéki területi 

elnök és Hajdu Gábor, képviselőjelölt társaságában iktatta a parlamenti jelölési dossziékat 

szerdán Csíkszeredában. „Külön öröm számunkra, hogy Hargita megye újra egységes” – 

emelte ki az iktatást követő sajtóeseményen Borboly Csaba, utalva arra, hogy a megyei tanács 

élére javasolt jelölt személye kapcsán korábban nem sikerült megegyeznie a három Hargita 

megyei RMDSZ területi szervezetnek.  

 

Beiktatták hivatalukba Kézdivásárhely helyi tanácsosait és polgármesterét 
2020. október 21. – maszol.ro 
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https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/templomi-szoszekrol-a-kozseghazara-az-egesz-kozseg-szolgalatara-vallalkozott-a-krasznan-polgarmesterre-valasztott-kovacs-istvan
https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/templomi-szoszekrol-a-kozseghazara-az-egesz-kozseg-szolgalatara-vallalkozott-a-krasznan-polgarmesterre-valasztott-kovacs-istvan
https://www.maszol.ro/index.php/belfold/133765-kulcsar-terza-jozsef-beket-kotott-az-mpp-vezet-ivel-es-elhatarolodott-sajat-mozgalmatol
https://www.maszol.ro/index.php/belfold/133765-kulcsar-terza-jozsef-beket-kotott-az-mpp-vezet-ivel-es-elhatarolodott-sajat-mozgalmatol
https://www.maszol.ro/index.php/belfold/133698-szabo-jozsef-a-nagyvaradi-magyar-kozosseg-megerdemelne-egy-alpolgarmesteri-tisztseget
https://www.maszol.ro/index.php/belfold/133698-szabo-jozsef-a-nagyvaradi-magyar-kozosseg-megerdemelne-egy-alpolgarmesteri-tisztseget
https://www.maszol.ro/index.php/belfold/133738-iktatta-az-rmdsz-a-hargita-megyei-parlamenti-jelolesi-dossziekat
https://www.maszol.ro/index.php/belfold/133740-beiktattak-hivatalukba-kezdivasarhely-helyi-tanacsosait-es-polgarmesteret
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A járványügyi korlátozásokra vonatkozó előírások betartása mellett, rendhagyó módon tette 

le hivatali esküjét Bokor Tibor, Kézdivásárhely újraválasztott polgármestere, valamint a céhes 

város 17 tagú tanácsosi testülete. A szerda délelőtti eseményt szabad téren, a polgármesteri 

hivatal kertjében tartották meg, hogy csökkentsék a koronavírus-fertőződés kockázatát. 

Kézdivásárhely újrázó polgármestere és a tanácstagok a 2020–2024-es mandátumra a 

Kovászna megyei kormánybiztos és helyettesei jelenlétében tették le hivatali esküjüket.  

 

 

Nagyon készülnek az úzvölgyi temetőbe a román szélsőségesek 
2020. október 21. – transindex.ro 

Újabb felhívást tett közzé a Facebookon Mihai Marin Târnoveanu, a Calea Neamului 

Egyesület elnöke, amelyben a közelgő román hadsereg napjára hívja fel ismét a figyelmet: 

október 25-én 16 órára hívta össze a szimpatizánsokat. Terveik szerint a tavalyihoz hasonlóan 

ismét kimennek majd a katonatemetőben nyugvó román hősök keresztjeihez, ahol tiszteletük 

jeléül meghajolnak előttük. A felhívásban most azt írja, hogy az RMDSZ és a megyét vezető 

elöljáróik célja mindig is azt volt, hogy ledöntsék a temetőben felállított román hősök 

keresztjeit. Most pedig, hogy az ítélőtábla is kimondta, hogy a temető Csíkszentmártonhoz 

tartozik és nem Dormánfalvához, ezt meg is tudják valósítani, hacsak ők "nem állnak a 

buldózerek útjába" - állítja.  

 

Új erővel a bánságiakért! 
2020. október 21. – Nyugati Jelen 

A Temes Megyei RMDSZ kedden leadta a 2020-as parlamenti választások jelöltjeinek listáját 

a Megyei Választási Irodánál. A képviselői jelöltlistát Molnár András vezeti, a szenátori 

jelöltlista élén Farkas Imre szerepel. 

 

A főhajtás is rendhagyó lesz idén a szabadságharcosok emléke előtt 
2020. október 21. – szekelyhon.ro 

A koronavírus terjedése miatt bevezetett korlátozó intézkedések nyomán az 1956-os 

forradalom és szabadságharc október 23-i emléknapján idén nem lehet a megszokott 

formában emlékezni, de a főhajtás nem marad el. 

 

A szórványmegyék jelöltje befutó helyen a háromszéki parlamenti listán 
2020. október 21. – szekelyhon.ro 

Szerdán leadták jelölési dokumentációjukat az RMDSZ Háromszéki Területi Szervezetének 

szenátor- és képviselőjelöltjei a Kovászna Megyei Választási Bizottságnál. A szenátorjelöltek 

listáját Fejér László Ödön vezeti, második helyen Benkő Erika, harmadik helyen Molnár 

János, negyedik helyen pedig Jánó Mihály szerepel. A képviselőjelöltek listájának első helyén 

Miklós Zoltán áll, őt követi Könczei Csaba, valamint Benedek Zakariás a szórvány 

képviseletében. A további jelöltek: Gál Károly, Haszmann D. Orsolya és Kelemen Szilárd.  A 

Szövetségi Állandó Tanács döntése értelmében a Kovászna megyei parlamenti lista harmadik, 
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https://itthon.transindex.ro/?hir=61774
https://www.nyugatijelen.com/jelenido/uj_erovel_a_bansagiakert.php
https://szekelyhon.ro/aktualis/a-fohajtas-is-rendhagyo-lesz-iden-a-szabadsagharcosok-elott
https://szekelyhon.ro/aktualis/a-szorvanymegyek-jeloltje-befuto-helyen-a-haromszeki-parlamenti-listan
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befutó helyét az RMDSZ jelenlegi képviselőházi frakcióvezetője, a Szeben megyei Benedek 

Zakariás tölti be. 

 

56 lyukas zászló a Kárpát-medence 56 pontján 
2020. október 21. – Ma7.sk 

A Rákóczi Szövetség a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemmel 

együttműködésben az elmúlt három évtizedben, minden évben megszervezte Gloria Victis 

1956 emlékünnepségét, többezer Kárpát-medencei középiskolás és egyetemista részvételével. 

Október 22-én délután az 1956-os forradalom bölcsőjénél, a műegyetemi aulai ünnepséggel 

vette rendszerint kezdetét az állami megemlékezés. Ezt követően az esemény fénypontját a 

történelmi útvonalon, a Műegyetemtől a Bem térre tartó fáklyás felvonulás jelentette. 

 

Maradjunk a realitás talaján, vagy merjünk nagyot álmodni? A jövő évi 
népszámlálálásról kérdeztük Bukovszky Lászlót és Őry Pétert 
2020. október 21. – Ma7.sk 

Népszámlálási műsorfolyamban ezúttal Bukovszky László kisebbségi kormánybiztost és Őry 

Pétert, Csallóközcsütörtök polgármesterét kérdezték. Visszájára fordítható-e a magyarság 

évtizedről évtizedre megmutatkozó fogyása? Milyen lehetőséget rejt a másodlagos identitás 

lehetőségének feltüntetése a kérdőíveken? Miért fontos, hogy az anyanyelv mellett a magyar 

nemzetiséget is feltüntessük? Hogyan befolyásolja az előző tíz év közélete, társadalmi 

lélektana a jövő évi népszámlálás esélyeit? Bukovszky Lászlót és Őry Pétert Kolek Zsolt 

közéleti rovatvezető kérdezte. 

 

Jelentős vallásturisztikai fejlesztés indul Mátraverebély-Szentkúton 
2020. október 21. – Ma7.sk 

Jelentős fejlesztések kezdődhetnek a közelmúltban nemzeti emlékhellyé nyilvánított 

Mátraverebély-Szentkúton. A zarándokok kedvelt célpontjának számító kegyhely közel három 

és félmilliárd forintnyi vissza nem térítendő támogatásban részül a Magyar Turisztikai 

Ügynökségtől. A pályázat a római katolikus búcsújáróhely fejlesztésére, különös tekintettel 

családbarát-szolgáltatások kialakítására és infrastrukturális fejlesztésekre irányul. A 

támogatásból többek között családi apartmanok, kemping, játszótér, sportpálya, 

napelempark létrehozását, parkolók és utak kiépítését, illetve a Kálvária-kápolna felújítását 

valósítják meg. 
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https://ma7.sk/hethatar/56-lyukas-zaszlo-a-karpat-medence-56-pontjan
https://ma7.sk/videok/maradjunk-a-realitas-talajan-vagy-merjunk-nagyot-almodni-a-jovo-evi-nepszamlalalasrol
https://ma7.sk/videok/maradjunk-a-realitas-talajan-vagy-merjunk-nagyot-almodni-a-jovo-evi-nepszamlalalasrol
https://ma7.sk/hitelet/jelentos-vallasturisztikai-fejlesztes-indul-matraverebely-szentkuton
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Pásztor: A VMSZ államtitkári szinten venne részt a szerbiai végrehajtó 
hatalomban 
2020. október 21. – Pannon RTV, Vajdasag.ma 

A Vajdasági Magyar Szövetség ezután is államtitkári szinten venne részt a szerbiai végrehajtó 

hatalomban - nyilatkozta Pásztor István a Pannon RTV Közügyek című műsorában. A VMSZ 

elnöke hozzátette, céljuk, hogy az eddigi államtitkári pozíciókat megtartsák, illetve hogy 

ezeket bővítsék, olyan területeken, ahol eddig nem volt szakemberük. Pásztor arról is beszélt, 

hogy a VMSZ számára elfogadható az az irány, amit a most megalakuló köztársasági kormány 

a legfőbb feladatainak tűzött ki célul. Mi mindig a folyamatosságban gondolkodtunk, és az 

előző kormányzati ciklus célkitűzéseit próbáljuk továbbvinni ebben a ciklusban - mondta 

Pásztor. 

 

Zökkenőmentes a tanítás Muzslyán 
2020. október 21. – Pannon RTV 

Muzslyán, a vidék legnagyobb kétnyelvű iskolájában, zökkenőmentesen folyik a tanítás. 

A napokban új számítógépekkel gazdagodott az informatikai kabinet, bekamerázták a 

központi iskolaépületet. És ami a legfontosabb: a kinti iskolaépületben beindult az önálló 

magyar első osztály. 

 

Az 1956-os eseményekre emlékeztek Keviben 
2020. október 21. – Pannon RTV  

Magasra tartja egy fa ott magát! ... Mert végig élte daccal a csatát - ezzel a címmel emlékeztek 

meg az 1956-os magyar forradalom és szabadságharc eseményeiről Keviben. 

Az ünnepi műsorban felléptek a helyi óvodások és kisiskolások, valamint a Móra István 

Művelődési Egyesület tagjai is. Bálint Brigitta óvónő elmondta, már ilyen kis korban 

igyekszik megismertetni a gyerekekkel a fontosabb nemzeti ünnepeket. 

 

Felszentelték a felújított Arany János Líceumot Mezőkaszonyban  
2020. október 22. – karpat.in.ua 

Mezőkaszonyban felavatták az Arany János Líceumot, amely a KMKSZ közbenjárásával 67 

millió hrivnya összegben újulhatott meg a bázis iskola program keretein belül. Az iskola 

épülete 1904-ben épült, jelenleg 243 diák tanul az intézményben. Teljes külső és belső 

tatarozás történt az épületben, megújult a fűtés- és szellőztetőrendszer, új tornatermet és 

étkezdét is kapott az iskola. 

 

Átadták a turisztikai díjakat Mezőkaszonyban  
2020. október 22. – karpat.in.ua 

A Kárpátaljai Magyar Turisztikai Tanács a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetséggel 

közösen arra törekszik, hogy fellendítse a kárpátaljai turizmust, zászlajára tűzte, hogy 
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https://www.vajma.info/cikk/vajdasag/25727/Pasztor-A-VMSZ-allamtitkari-szinten-venne-reszt-a-szerbiai-vegrehajto-hatalomban.html
https://www.vajma.info/cikk/vajdasag/25727/Pasztor-A-VMSZ-allamtitkari-szinten-venne-reszt-a-szerbiai-vegrehajto-hatalomban.html
https://pannonrtv.com/rovatok/tarsadalom/zokkenomentes-tanitas-muzslyan
https://pannonrtv.com/rovatok/tarsadalom/az-1956-os-esemenyekre-emlekeztek-keviben
http://life.karpat.in.ua/?p=33901&lang=hu
http://life.karpat.in.ua/?p=33897&lang=hu
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továbbra is támogassa a panziók, vendéglők és vendégházak működését – mondta Mester 

András, a KMTT elnöke, miután átadta a „legvirágosabb vendégház” és a „legszebb 

konyhakert” kategóriában járó díjakat. A tanács célja az volt, hogy a vírushelyzet miatt a 

vendégektől eleső helyeket ilyen formában is tudja inspirálni és támogatni. 

 

Díszüléssel fejezte be munkáját a Beregszászi Városi Tanács  
2020. október 22. – karpat.in.ua 

Megtartotta utolsó ülését a 2015-2020 között működő Beregszászi Városi Tanács képviselő 

testülete.  Az október 16-i plenáris ülésüket követően díszülést tartottak a magyar frakció 

kezdeményezésére, ahol kitüntetéseket és köszönő leveleket adtak át azon intézményeknek és 

magánszemélyeknek, akik az eltelt időszakban segítették a városi tanács munkáját. 

 

Holnap megnyílik a Mezőkaszony–Barabás határátkelő 
2020. október 21. – karpat.in.ua 

A korábbiakhoz hasonlóan ma is megtartotta napi tájékoztatóját az magyar operatív törzs. A 

tájékoztatón elhangzott, hogy Ukrajna felé megnyitnak egy újabb határt. Kiss Róbert az 

ügyeleti központ vezetőhelyettese elmondta, hogy magyar–ukrán viszonylatban 2020. 

október 22-től megnyitják a Barabás–Mezőkaszony közúti határátkelőt, amely reggel 7-től 

este 19 óráig lesz nyitva. 

 

Sikeres volt az elmúlt öt év, állunk a folytatás elébe 
2020. október 21. – Kárpátalja 

Dr. Orosz Ildikó a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola és a Kárpátaljai Magyar 

Pedagógusszövetség elnöke. A kárpátaljai magyarság élharcosa, aki már nem első alkalommal 

képviselő a megyei tanácsban. Orosz Ildikó egyben a megyei tanács oktatási, tudományos, 

kulturális, egyházügyi, ifjúsági, sport-, nemzeti kisebbségi és információs bizottságának 

elnöke is. Interjúnkban az elmúlt ötéves ciklus eredményeiről és jövőbeni terveiről kérdeztük. 

 

1956-ra emlékeztek Nevetlenfaluban 
2020. október 21. – Kárpátalja 

A Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség (KMKSZ) Nevetlenfalui Alapszervezete október 

20-án megemlékezést szervezett Illés József (1940) helyi 1956-os forradalmár méltatására. Az 

eseményre a helyi alapszervezet tagjai, illetve az Aranyalkony Nyugdíjasklub gyűltek össze. A 

rendezvény kezdetén elénekelték az Egy a magyar című nemzeti érzelmű dalt, majd 

megkoszorúzták Illés Józsefnek a helyi középiskola falán lévő emléktábláját. 

 

Interjú Orosz Gézával, Beregszász alpolgármesterével, a KMKSZ 
képviselőjelöltjével 
2020. október 21. – Kárpátalja 

Orosz Géza tősgyökeres beregszászi lakos, aki szívén viseli a város és a kárpátaljai magyarság 

sorsát. Kitartó és áldozatos munkájának köszönhetően Beregszász folyamatosan épül-szépül, 
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http://politic.karpat.in.ua/?p=12595&lang=hu
http://life.karpat.in.ua/?p=33816&lang=hu
https://karpataljalap.net/2020/10/21/sikeres-volt-az-elmult-ot-ev-allunk-folytatas-elebe
https://karpataljalap.net/2020/10/21/1956-ra-emlekeztek-nevetlenfaluban
https://karpataljalap.net/2020/10/21/interju-orosz-gezaval-beregszasz-alpolgarmesterevel-kmksz-kepviselojeloltjevel
https://karpataljalap.net/2020/10/21/interju-orosz-gezaval-beregszasz-alpolgarmesterevel-kmksz-kepviselojeloltjevel
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emellett mindig választ talál a városban felvetődő problémás kérdésekre. A 2020-as 

önkormányzati választásokon a „KMKSZ” – Ukrajnai Magyar Párt jelöltje a Beregszászi 

Városi Tanácsba. Interjúnkban arra kértük, ossza meg az olvasókkal, hogyan éli meg 

Beregszász mindennapjait mint alpolgármester, milyen problémákkal szembesül nap mint 

nap, valamint milyen célkitűzései vannak képviselőjelöltként. 

 

Az MMR már DAB+ rendszeren is fogható 
2020. október 22. – Népújság  

A Muravidéki Magyar Rádió (MMR) október 15-től az eddig is ismert FM és rövidhullámú 

rendszereken kívül az úgynevezett DAB+ digitális rendszeren is sugározza műsorait. Ez azt 

jelenti, az MMR mind Szlovéniában, mind Magyarországon nagyobb területen és jobb 

minőségben lesz fogható. A DAB+ jel fogásához új rádiókészülékre van szükség – nyilatkozott 

lapunknak Végi József, az MMR felelős szerkesztője. 

 

A vágtázók fogadása a Főkonzulátuson 
2020. október 22. – Népújság 

Magyarország Lendvai Főkonzulátusán a múlt héten fogadást rendeztek a „történelmi sikert” 

elért, a Nemzeti Vágtán jeleskedő muravidéki és szlovén lovasok számára. Požar Peter 

kočevjei, valamint Somi Erik, Biro Jožef és Sáfrányos Péter muravidéki lovasok 

megtisztelőnek nevezték a figyelmességet. A Főkonzulátuson elsőként Czikó Anita konzul 

üdvözölte a lovasokat, kiemelve, hogy a nemzetiségi lovasok méltó módon képviselték a 

Muravidéket a Nemzeti Vágtán, majd Bači Zsuzsanna, az MMÖNK alelnöke szólt az 

egybegyűltekhez.  

 

Elektronikus sajtó 

 

Határok nélkül 

2020. október 21. – Kossuth Rádió 

 

Ünnepélyesen átadták a magyar kormány támogatásával és a KMKSZ, illetve a beregszászi 

főiskola közreműködésével felújított szerednyei Butler kúriát, a Magyar Házat. A KMKSZ és a 

beregszászi főiskola munkájának köszönhetően olyan ukrán településekre tér vissza a magyar 

nyelv, ahol 100 éve nem volt intézményes magyar oktatás – mondta Orosz Ildikó, a KMPSZ 

elnöke. 
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https://nepujsag.net/muravidek/9610-az-mmr-m%C3%A1r-dab-rendszeren-is-foghat%C3%B3.html
https://nepujsag.net/muravidek/9603-a-v%C3%A1gt%C3%A1z%C3%B3k-fogad%C3%A1sa-a-f%C5%91konzul%C3%A1tuson.html
https://mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth/?date=2020-10-21_18-02-00&enddate=2020-10-21_18-40-00&ch=mr1
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Az egyre súlyosbodó romániai járványhelyzet ellenére sem változott a parlamenti választások 

határideje. December 6-án országos választás lesz Romániában. A magyar közösség számára 

a tét ismét csak a parlamentbe jutás. Hargita megyében ma nyújtották be a jelöltlistát, az 

RMDSZ itt továbbra is 5 képviselői és két szenátori mandátumra pályázik. 

 

A Magyar Ifjúsági Értekezlet, a MIÉRT elnöke, Oltean (Oltyán) Csongor kapta meg az idei 

romániai parlamenti választásokon az RMDSZ Bihar megyei képviselői jelöltlistájának 

harmadik, egyelőre nem biztos befutó helyét. Ennél ugyan többet reméltek az ifjúsági 

szervezetek, de a székelyföldi illetőségű Oltean Csongor összességében pozitívan értékelte a 

döntést. 

 

A 30 éves Rákóczi Szövetség a Nemzeti Összetartozás Évében Rendhagyó Diákutaztatási 

Programot hirdetett és 20. századi, magyar történelmi emlékhelyek felkeresésére bíztatta, a 

fiatalokat. A járványhelyzet miatt pedig különleges megemlékezéssel készül nemzeti 

ünnepünkre, október 23-ra. A részletekről Csáky Csongort, a szövetség elnökét Bereki Anikó 

kérdezte. 

 

Tanárfüggő az, hogy ki hogyan, milyen mélységig tanítja a szlovákiai magyar iskolákban az 

1956-os forradalmat. Az állami oktatási program csak a gimnáziumok számára írja elő 

konkrétan 1956 tanítását. A problémát inkább a történelemórák alacsony száma jelenti. 

Kulcsár Mónika történelem szakos tanárral, a pozsonyi Duna utcai magyar alapiskola és 

gimnázium igazgatóhelyettesével Haják Szabó Mária beszélgetett 

 

,,Az újságírás az vízre írás, mer senkit sem érdekel már a tegnapi újság” – mondja Kabók 

Erika vajdasági újságíró, aki ma este fél tíztől a Kossuth Rádió Nagyok c. műsorának lesz a 

vendége. Kabók Erika a Magyar Szó életmű-díja mellett Szabadka Város Pro Urbe-díjával és a 

Magyar Arany Érdemkereszttel is büszkélkedhet. 

 

 

  

  

  


