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Nyomtatott és online sajtó 
 

 

Az előzetes eredmények szerint a KMKSZ jelentős győzelmet aratott a 
választásokon 
2020. október 26. – karpat.in.ua 

Az előzetes eredmények szerint jelentős eredményeket ért el a KMKSZ a tegnapi 

önkormányzati választásokon. A szövetség bejutott Kárpátalja legfőbb döntéshozó 

testületébe, a Megyei Tanácsba és Babják Zoltán Beregszász eddigi polgármestere is újrázhat. 

Brenzovics László, a KMKSZ elnöke a KMKSZ eredményváróján nyilatkozott. 

 

Önkományzati választások Ukrajnában  
2020. október 26. – M1  

Tegnap önkormányzati választásokat tartottak Ukrajnában, ahol a megyékbe, járásokba és a 

kistérségekbe választottak képviselőket, valamint polgármestereket. A dolgok jelenlegi állása 

szerint a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség jelentős sikereket ért el Kárpátalján. K. 

Debreceni Mihály, az M1 ukrajnai tudósítója kiemelte: a KMKSZ egyedüli magyar listája úgy 

néz ki, hogy nyolc képviselőt juttat be a Megyei Közgyűlésbe. Sikerült hozni tehát s 2015-ös 

választások kimagasló eredményét. Emellett pedig számos kistérségnek lett magyar 

polgármestere, így például fölényes győzelmével Babják Zoltán, Beregszász eddigi 

polgármestere, az új beregszászi kistérségnek lehet a vezetője, de például a nagydobronyi 

kistérséget is a KMKSZ jelöltje, Nagy Ferenc nyerte. A Tiszaháti kistérség vezetője Oroszi 

József, Nevetlenfalu eddigi polgármestere lehet. A viski és a szürtei kistérség vezetői is 

fölényesen győztek 

 

Szijjártó: ne dönthessenek a kárpátaljai magyarokról a kárpátaljai magyarok 

nélkül 
2020. október 25. – MTI, Origo, Hír Tv, Mandiner, 888.hu, M1, Magyar Hírlap  

A határon túli magyaroknak minél többen ott kell lenniük az ukrajnai önkormányzati 

választáson, hogy ne dönthessenek a kárpátaljai magyarokról a kárpátaljai magyarok nélkül - 

írta a külgazdasági és külügyminiszter vasárnap reggel közösségi oldalán. Szijjártó Péter 

bejegyzésében úgy fogalmazott: újabb fontos választás lesz vasárnap a határon túl élő 

magyarság szempontjából. Reményeit fejezte ki, hogy az ukrajnai önkormányzati választáson 

minél több magyar leadja a szavazatát, hiszen csak így biztosítható, hogy a jövőben is legyen 

beleszólásuk saját közösségük jövőjének alakításába. 
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http://politic.karpat.in.ua/?p=12827&lang=hu
http://politic.karpat.in.ua/?p=12827&lang=hu
https://www.origo.hu/itthon/20201025-ne-donthessenek-a-karpataljai-magyarokrol-a-karpataljai-magyarok-nelkul-irta-szijjarto-peter.html
https://www.origo.hu/itthon/20201025-ne-donthessenek-a-karpataljai-magyarokrol-a-karpataljai-magyarok-nelkul-irta-szijjarto-peter.html
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Semjén: a magyar nemzet akkor tud fennmaradni, ha tagjaiban él a tudat, 

érdemes és büszkeség idetartozni 
2020. október 22. – MTI, Magyar Nemzet, Hír Tv, Promenád, hirado.hu, Origo, Gondola, 

Magyar Szó, Felvidék Ma, Pannon RTV 

A magyar nemzet akkor tud fennmaradni, ha minden tagjában benne él a tudat, hogy 

érdemes és büszkeség ehhez a nemzethez tartozni – mondta Semjén Zsolt miniszterelnök-

helyettes az állami kitüntetések átadásán csütörtökön Budapesten. Történészek állítják, hogy 

a kitüntetés egyidős az emberiséggel. A kezdet kezdetétől van látható jele, amivel az 

érdemeket, a hőstetteket elismerték – fogalmazott a politikus. Kiemelte: a kitüntetés az egyén 

számára fontos visszajelzés a társadalom, a nemzet, a haza részéről. Az is fontos – folytatta a 

miniszterelnök-helyettes –, hogy az állam elismerje és kifejezze azt, ami érték, és jelezze, hogy 

„a társadalom ütőerén” tartja az ujját. Kijelentette: a magyar állam küldetése, célja, hogy a 

magyar nemzet fennmaradjon és a magyar emberek életminősége javuljon. 

 

 „Székelyföld is szerves részese volt az októberi eseményeknek” 

2020. október 23. – szekelyhon.ro, maszol.ro 

Néma koszorúzást tartottak péntek délután Csíkszeredában az 1956. október 23-án 

Budapesten kirobbant forradalom hőseire emlékezve. A Gloria Victis emlékműnél koszorút 

helyezett el Potápi Árpád János, a magyar Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős 

államtitkára is. Potápi Árpád János a koszorúzást követően a szekelyhon.ro-nak elmondta, 

hogy 1956-ban azok a fiatalok szálltak síkra az igazságért, akik gyűlölték az akkori rendszert, 

és akik már közel tíz éve elnyomásban éltek. „Egy jobb, egy szebb világban akartak felnőni a 

fiatalok. Nekik köszönhetjük a október 23-át követő két hetet is, hiszen sokat tettek a magyar 

szabadságért. Tulajdonképpen a ’89-es rendszerváltás is ennek a mozgalomnak volt 

köszönhető. Amikor rájuk emlékezünk, minden családra emlékezünk. Az én apai nagyapám is 

a bonyhádi forradalmi nemzeti bizottság tagja volt, akit szintén meghurcoltak, börtönbe 

került, és élete végéig ellenőrizték. Azokban az időkben több rokonom is a tengerentúlra 

menekült” – osztotta meg személyes emlékeit. 

 

Potápi Árpád Madéfalván: „most aláírásunkkal tudunk harcolni önmagunkért” 

2020. október 25. – MTI, szekelyhon.ro, maszol.ro, hirado.hu, Krónika 

Ünnepi szentmisén vett részt, majd a nemzeti összetartozás fontosságára hívta fel a figyelmet 

Potápi Árpád János, a Miniszerelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára Madéfalván, a 

Székely Autonómia Napján. A szentmisét követően Potápi Árpád emlékeztetett, hogy tavaly 

ősszel a magyar országgyűlés a 2020-as évet a Nemzeti Összetartozás Évének nyilvánította. A 

Kárpát-medence és a nagy világ magyarjai számára szerettünk volna lehetőséget nyújtani, 

hogy közösen emlékezhessünk meg a száz éve történt – Trianoni döntés – eseményekre. 

Nemkülönben emlékezzünk azokra, akiknek köszönhetően ma is itt vagyunk, akik a vállukon 

vitték tovább az országot és a nemzetet – mondta. „Mit tesz minket mássá a többi nemzettől? 

Minket magyarrá tesz a közös történelmünk, nyelvünk, származástudatunk és ünnepeink” – 

fejtette ki Potápi. 
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https://magyarnemzet.hu/belfold/semjen-a-kituntetes-fontos-visszajelzes-a-haza-reszerol-8848409/
https://magyarnemzet.hu/belfold/semjen-a-kituntetes-fontos-visszajelzes-a-haza-reszerol-8848409/
https://szekelyhon.ro/aktualis/bszekelyfold-is-szerves-reszese-volt-az-oktoberi-esemenyeknekr
https://szekelyhon.ro/aktualis/potapi-arpad-madefalvan-bmost-alairasunkkal-tudunk-harcolni-onmagunkertr
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Szili Katalin a nemzeti régiók támogatására szólít fel a Székely Autonómia 

Napján 
2020. október 25. – MTI, maszol.ro, Krónika, Ma7.sk, Felvidék Ma 

Jelképes gyertyagyújtásra és a Székely Nemzeti Tanács nemzeti régiókért indított polgári 

kezdeményezésének támogatására buzdít közleményében Szili Katalin miniszterelnöki 

megbízott, a magyar Országgyűlés volt elnöke a Székely Autonómia Napja alkalmából. 

Október utolsó vasárnapján már sokadszor emlékeznek meg Székelyföld történelmi 

autonómiájáról és jelzik, hogy nem mondanak le az önrendelkezés jogáról. „Őrtüzek gyúlnak 

e napon Székelyföld szerte, hirdetve az ott élő magyarság jogos autonómiaigényét. Lármafák 

jelzik, hogy 100 évvel a trianoni békediktátum, 30 évvel a rendszerváltozás után, egy 

átalakulóban levő európai közösség nem hagyhatja figyelmen kívül a szülőföldjén boldogulni 

akaró, identitására büszke székelység törekvését. A demokrácia csak akkor lehet hivatkozási 

alap, ha az autonómiát is támogatja. Hiszen az önrendelkezés ezen formája az  állami 

szuverenitást tiszteletben, a többség gyarapodását pedig szem előtt tartja. Székely barátaink 

ezt pontosan tudják” – írja közleményében Szili Katalin.  

 
Minden megyében indít jelölteket az RMDSZ, iktatták a jelöltlistákat 
2020. október 22. – Krónika, transindex.ro, maszol.ro 

Románia mind a 41 megyéjében, a 42. bukaresti és a 43. külföldi választókerületben is iktatta 

parlamenti jelöltlistáit az RMDSZ – közölte csütörtökön az alakulat. Az RMDSZ-nek 568 

képviselő- és szenátorjelöltje van belföldön, 5 jelöltje külföldön. A szövetség 34 megyében 

teljes listát, 8 megyében és külföldön részleges listát iktatott. Az RMDSZ két, befutónak 

számító helyet átengedett ellenzékének, az – Erdélyi Magyar Néppárt (EMNP) és a Magyar 

Polgári Párt (MPP) összefogásával létrejött – Erdélyi Magyar Szövetségnek (EMSZ). Ezeket 

Kulcsár-Terza József Maros, Zakariás Zoltán pedig Hargita megyében foglalja el. Az RMDSZ-

szel együttműködő ifjúsági szervezeteket tömörítő Magyar Ifjúsági Értekezlet (MIÉRT) 

elnökét egy „billegő” – az RMDSZ által olykor megszerzett, máskor elveszített Bihar megyei 

harmadik – képviselői helyen indítják. 

 

Túl az etnikai törésvonalon – Az őt támogató voksok harmadát szászrégeni 

románoktól kapta Márk Endre 
2020. október 22. – 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. 
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https://www.maszol.ro/index.php/kulfold/133909-szili-katalin-a-nemzeti-regiok-tamogatasara-szolit-fel-a-szekely-autonomia-napjan
https://www.maszol.ro/index.php/kulfold/133909-szili-katalin-a-nemzeti-regiok-tamogatasara-szolit-fel-a-szekely-autonomia-napjan
https://kronikaonline.ro/belfold/minden-megyeben-indit-jelolteket-az-rmdsz-iktattak-a-jeloltlistakat
https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/tul-az-etnikai-toresvonalon-n-az-ot-tamogato-voksok-harmadat-szaszregeni-romanoktol-kapta-mark-endre
https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/tul-az-etnikai-toresvonalon-n-az-ot-tamogato-voksok-harmadat-szaszregeni-romanoktol-kapta-mark-endre
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Negyedik mandátumát kezdte el Tamás Sándor, aki új alelnököt is javasolt 
2020. október 22. – maszol.ro, transindex.ro, szekelyhon.ro 

Csütörtökön megalakult Kovászna megye tanácsa. A járványhelyzet miatt az önkormányzat 

udvarán tartott zárt körű ülésen tette le hivatali esküjét a negyedik mandátumát kezdő Tamás 

Sándor háromszéki tanácselnök és 27 tanácstag, ugyanis egy önkormányzati képviselő 

igazoltan hiányzott a beiktatási ceremóniáról. Kovászna megye tanácsában a következő négy 

évben jelentős többséggel rendelkezik az RMDSZ, hiszen az eddigi 20 helyett 22 

önkormányzati képviselője van, ezek mellett három-három tanácstagja az Erdélyi Magyar 

Szövetségnek (EMSZ) és a Nemzeti Liberális Pártnak (PNL) és két önkormányzati képviselője 

a Szociáldemokrata Pártnak (PSD). Az új Kovászna megyei tanács megalakulását követő 

online sajtótájékoztatón a Maszol kérdésére Tamás Sándor elmondta: részben változtatni 

szeretne a csapatán, ezért a pénteki tanácsülésen egyrészt az eddig is alelnökként dolgozó 

Henning Lászlót javasolja, ám Grüman Róbert helyébe Jakab István Barnát jelöli 

önkormányzati alelnöknek.  

 

Folytatja tanácsadói munkáját a nagyváradi városházán az EMNP alelnöke 
2020. október 22. – maszol.ro 

Florin Birta nagyváradi polgármester mellett folytatja tanácsadói munkáját Zatykó Gyula, az 

Erdélyi Magyar Néppárt (EMNP) alelnöke, aki az előző ciklusban Ilie Bolojan volt elöljáró 

mellett dolgozott. A Maszol kérdésére Zatykó megerősítette: ígéretet kapott arra, hogy a 

megkezdett projektjeit folytathatja. A helyhatósági választások óta egyelőre nem ültek 

tárgyalóasztalhoz Florin Birta frissen megválasztott nagyváradi polgármesterrel, de egy 

európai gondolkodású és nyitott személyiségként ismeri – mondta a Maszol kérdésére Zatykó 

Gyula, aki bejelentette, az új városvezetőségben is tanácsadóként segíti majd a polgármester 

munkáját.  

 

Leadták iratcsomóikat a Bihar megyei szenátor- és képviselőjelöltek  
2020. október 22. – maszol.ro, Bihari Napló 

Leadta parlamenti képviselői és szenátori jelöltlistáját a Bihar megyei RMDSZ. A Megyei 

Választási Irodánál a szövetség tizenkét jelöltje vitte be a dokumentációt csütörtökön délelőtt. 

Bihar megyében az előzetes számítások és a korábbi választási eredmények alapján összesen 

négy, egy szenátori és három képviselői hely tekinthető befutónak. Mint ismeretes, a felsőházi 

listát Cseke Attila jelenlegi szenátusi frakcióvezető indítja, míg a képviselőit Szabó Ödön, őt 

követi Biró Rozália és az ifjúság jelöltje, Oltean Csongor.   

 

Pro Urbe díjat kapott Szőke Domokos, Csíkszereda leköszönő alpolgármestere 
2020. október 22. – szekelyhon.ro 

Csíkszeredában a minden év december végén tartandó évértékelőt idén a leköszönő 

városvezetés korábbra ütemezte a polgármesteri mandátum átadása miatt. A szerda délután 
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https://www.maszol.ro/index.php/belfold/133807-negyedik-mandatumat-kezdte-el-tamas-sandor-aki-uj-alelnokot-is-javasolt
https://www.maszol.ro/index.php/belfold/133811-folytatja-tanacsadoi-munkajat-a-nagyvaradi-varoshazan-az-emnp-alelnoke
https://www.maszol.ro/index.php/belfold/133813-leadtak-iratcsomoikat-a-bihar-megyei-szenator-es-kepvisel-jeloltek
https://szekelyhon.ro/aktualis/pro-urbe-dijat-kapott-szoke-domokos-csikszereda-lekoszono-alpolgarmestere
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tartott sajtó-önkormányzat találkozón a tizenhat éve tisztségben levő alpolgármester 

munkáját is elismerte a leköszönő városvezetés. 

 

Letette a hivatali esküt Szentegyháza újonnan megválasztott polgármestere 
2020. október 22. – szekelyhon.ro 

Összesen tizenhárom önkormányzati képviselő, továbbá az újonnan megválasztott 

polgármester – Lőrincz Csaba – tehette le csütörtökön a hivatali esküt Szentegyházán. Az új 

városvezető a megkezdett munkálatokat szeretné befejezni idén, saját terveinek 

megvalósítását jövőre indítja el. 

 

Nem tűrt anyanyelvhasználat: nem akarnak diszkriminálni, de nyelvi 

kérdésekben elutasítóak a románok 
2020. október 23. – Krónika, maszol.ro 

Érzékelhető a magyarellenesség Romániában, ugyanakkor a politikai elitben és a 

polgárokban sem alakult ki a diszkrimináció-tudatosság, ezért a kisebbségi jogvédő harcot át 

kellene tenni ilyen típusú diskurzusra – hangzott el egyebek mellett egy, a román–magyar 

viszonyt vizsgáló felmérés eredményeit ismertető sajtótájékoztatón. A felmérést 

Sepsiszentgyörgyön ismertette Kiss Tamás szociológus, a kutatás szakmai vezetője, Székely 

István Gergő politológus, a Székelyföldi Közpolitikai Intézet kutatási igazgatója, Toró Tibor 

politológus, a Bálványos Intézet kutatási igazgatója. A sajtótájékoztatón részt vett Antal 

Árpád, Sepsiszentgyörgy polgármestere, Toró T. Tibor, az Erdélyi Magyar Néppárt ügyvezető 

elnöke. 

 

Csaknem 40 ezer külföldön élő román állampolgár regisztrált levélszavazásra, a 

határidő lejárt 
2020. október 23. – Krónika, maszol.ro 

Csaknem 40 ezer külföldön élő román állampolgár regisztrált levélszavazásra – közölte 

pénteken az Állandó Választási Hatóság (AEP). A regisztrációs időszak csütörtökön éjfélkor 

lejárt. A legtöbb kérelmet a Nagy-Britanniában (9224), Németországban (5772), 

Olaszországban (3378), Spanyolországban (3338) és Franciaországban (2769) élő román 

állampolgárok nyújtották be. 

 

Vákár István maradt a Kolozs megyei önkormányzat alelnöke 
2020. október 23. – Krónika, Erdély Ma, transindex.ro, maszol.ro 

Megtarthatja alelnöki tisztségét a Kolozs Megyei Tanácsban az RMDSZ-es Vákár István, 

miután kollégái a testület pénteki alakulóülésén ismét bizalmat szavaztak neki. Vákár – aki a 

2016-2020-as ciklusban is alelnökként tevékenykedett –, 26 szavazatot kapott, míg kollégája, 

a Nemzeti Liberális Párt (PNL) jelöltjeként újrázó Marius Mânzat a 33 vokssal lett alelnök az 

élőben közvetített alakulóülésen. Az RMDSZ-t Vákár István mellett Balla Ferenc, Antal Géza, 
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https://szekelyhon.ro/aktualis/letette-a-hivatali-eskut-szentegyhaza-ujonnan-megvalasztott-polgarmestere
https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/nem-turt-anyanyelvhasznalat-nem-akarnak-diszkriminalni-de-nyelvi-kerdesekben-elutasitoak-a-romanok
https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/nem-turt-anyanyelvhasznalat-nem-akarnak-diszkriminalni-de-nyelvi-kerdesekben-elutasitoak-a-romanok
https://kronikaonline.ro/belfold/csaknem-40-ezer-kulfoldon-elo-roman-allampolgar-regisztralt-levelszavazasra-a-hatarido-lejart
https://kronikaonline.ro/belfold/csaknem-40-ezer-kulfoldon-elo-roman-allampolgar-regisztralt-levelszavazasra-a-hatarido-lejart
https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/vakar-istvan-maradt-a-kolozs-megyei-onkormanyzat-alelnoke
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Rés Éva és Lőrinczi Zoltán képviseli a megyei döntéshozó testületben, egy tanácsossal 

kevesebb, mint az elmúlt négy évben.  

 

Felmentette Markó Attilát a bukaresti ítélőtábla egy újabb kártérítési perben 
2020. október 23. – MTI, Krónika, maszol.ro, transindex.ro, Erdély Ma 

Felmentette első fokon a bukaresti ítélőtábla Markó Attila egykori kisebbségügyi államtitkárt 

egy újabb kártérítési perben, amelyben hivatali visszaéléssel gyanúsították. Az ítéletet a 

romániai bíróságok honlapja tette közzé pénteken. E szerint az ügy valamennyi vádlottját 

felmentették a bűncselekmény hiányában, közöttük Markó Attilát is, ugyanakkor a vádlottak 

vagyona zárolva marad. Markó Attila a romániai restitúciós hatóság bizottságának volt a 

tagja, amely a kommunizmus idején elkobzott ingatlanok ügyében kártérítések megítélésében 

illetékes. A korrupcióellenes ügyészség több pert is indított a testület tagjai ellen, a mostani 

immár a második, amelyben felmentő ítélet született. 

 

Ferencz-Salamon Alpár lett a Pedagógusok Házának igazgatója  
2020. október 23. – transindex.ro 

Burus-Siklódi Botond nyugalmazott igazgató átadta a kollégák jelenlétében a Pedagógusok 

Háza vezetésének stafétáját, Ferencz-Salamon Alpárnak, aki korábban a csíkszeredai József 

Attila Általanos Iskola vezetőjeként, azt megelőzően pedig Hargita megye 

főtanfelügyelőjeként is tevékenykedett. Burus Siklódi Botond megköszönte kollégáinak a sok 

éves, évtizedes munkát, és határozott bizalmát fejezte ki annak kapcsán, hogy Erdély 

legnagyobb magyar pedagógusi továbbképző központja, az Apáczai Csere János Pedagógusok 

Háza az új igazgató irányításával megőrzi hiánypótló szerepét a romániai magyar közoktatás 

fejlesztése terén.  

 

A tanügybe tér vissza Sztakics Éva-Judit, Sepsiszentgyörgy leköszönő 

alpolgármestere  
2020. október 23. – transindex.ro 

Sztakics Éva-Judit 16 évig volt Sepsiszentgyörgy alpolgármestere, a négy mandátuma alatt 

számos megvalósítás fűződik a nevéhez, nélküle Sepsiszentgyörgy nem lenne az a város, ami 

ma - írja a polgármesteri hivatal közleménye. Az elöljáró október 23-án, alpolgármesteri 

tisztségének utolsó munkanapján virtuális sajtókonferencia keretében búcsúzott felidézve a 

személyéhez fűződő megvalósításokat, fejlesztéseket.   

 

Megválasztották az RMDSZ jelöltjét Margitta alpolgármesterének  
2020. október 23. – maszol.ro, Bihari Napló 

Demián Zsoltot, az RMDSZ margittai körzeti szervezetének elnökét választotta meg a helyi 

tanács az alpolgármesteri tisztségbe a testület péntek délutáni rendkívüli ülésén. Az 
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https://kronikaonline.ro/belfold/felmentette-marko-attilat-a-bukaresti-itelotabla-egy-ujabb-karteritesi-perben
https://itthon.transindex.ro/?hir=61806&ferenczsalamon_alpar_lett_a_pedagogusok_hazanak_igazgatoja
https://itthon.transindex.ro/?hir=61825
https://itthon.transindex.ro/?hir=61825
https://www.maszol.ro/index.php/belfold/133882-megvalasztottak-az-rmdsz-jeloltjet-margitta-alpolgarmesterenek
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alpolgármester megválasztására a héten már volt egy próba, azonban akkor a 

kormánymegbízott nem engedélyezte a szavazást.  

 

Borboly nyugdíjazná az RMDSZ „old school” politikusait, de nem nevezi meg 

őket 
2020. október 23. – maszol.ro 

„Ideje lenne elismerni, hogy az udvarhelyszéki kollégák a lehető legjobb döntést hozták meg a 

megyei tanácselnökjelöltre vonatkozóan, mert felismerték, felmérték a Hargita megyei 

valóságot, bár erős ellenszélben dolgoztak. Nem hibázott Csíkszereda hétfőn beiktatandó 

polgármestere sem, aki vállalta a kihívást, az előválasztást, a belső ellenszél dacára” – fejtette 

ki pénteken a Maszolnak Borboly Csaba. A politikust azután keresték meg, hogy a Nethuszár 

kiszúrta: Hargita Megye Tanácsának elnöke egy korábbi facebookos videóüzenetében arról 

beszélt, hogy egyesek félre akarták őt tenni, udvarhelyszéki kollégáival együtt meg akarják őt 

zabolázni, és az „old school” politikusoknak ideje nyugdíjba menniük. Borboly Csaba mindezt 

tíz nappal ezelőtt, egy frankfurti élő bejelentkezés végén mondta el, miután a Hargita megyei 

járványhelyzetben hozott döntéseket részletezte hosszasan.  

 

Rendhagyó, de tartalamas megemlékezést tartottak az '56-os hősök emlékére 

Kolozsváron  
2020. október 23. – maszol.ro 

Kolozsváron is az 1956-os forradalom és szabadságharc hőseire emlékeztek pénteken. Az 

RMDSZ Kolozs megyei szervezete és a Kolozsvár Társaság közönség nélkül koszorúzta meg a 

sétatéri ’56-os emlékművet, és online megemlékezést tartottak, amelyet a Kolozs megyei 

RMDSZ Facebook-oldalán követhettek az érdeklődők 19 óra 56 perctől. 

 

Csomortányi: Az erdélyi magyar politikai pluralizmus az 1956-os 

hagyományokon is alapszik 
2020. október 23. – Bihari Napló 

A koronavírus-járvány miatt szűk körben, a nagyváradi Partiumi Keresztény Egyetem belső 

udvarán található 1956-os emléktáblánál emlékeztek a 64 évvel ezelőtti forradalom hőseire. 

Az eseményen jelen volt és felszólalt Csomortányi István, az Erdélyi Magyar Néppárt elnöke, 

az Erdélyi Magyar Szövetség társelnöke is. 

 

Perújítási kérelmet nyújtott be a Békás-szoros ügyében a Hargita megyei tanács 
2020. október 23. – szekelyhon.ro 

A Legfelsőbb Ítélő és Semmítőszékhez fordult Hargita Megye Tanácsa annak érdekében, hogy 

érvénytelenítsék azt a jogerős ítéletet, amelyet júniusban hozott a Ploiesti-i Ítélőtábla 

Gyergyószentmiklós és a moldvai Almásmező határperében, megerősítve, hogy a Békás-

szoros a Neamț megyeiekhez tartozik. A keresetet múlt héten iktatták a legfelsőbb bíróságon, 
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https://www.maszol.ro/index.php/belfold/133883-borboly-nyugdijazna-az-rmdsz-old-school-politikusait-de-nem-nevezi-meg-ket
https://www.maszol.ro/index.php/belfold/133883-borboly-nyugdijazna-az-rmdsz-old-school-politikusait-de-nem-nevezi-meg-ket
https://www.maszol.ro/index.php/tarsadalom/133885-rendhagyo-de-tartalamas-megemlekezest-tartottak-az-56-os-h-sok-emlekere-kolozsvaron
https://www.maszol.ro/index.php/tarsadalom/133885-rendhagyo-de-tartalamas-megemlekezest-tartottak-az-56-os-h-sok-emlekere-kolozsvaron
https://www.erdon.ro/kozelet/helyi-kozelet/csomortanyi-az-erdelyi-magyar-politikai-pluralizmus-az-1956-os-hagyomanyokon-is-alapszik-3270856/
https://www.erdon.ro/kozelet/helyi-kozelet/csomortanyi-az-erdelyi-magyar-politikai-pluralizmus-az-1956-os-hagyomanyokon-is-alapszik-3270856/
https://szekelyhon.ro/aktualis/perujitasi-kerelmet-nyujtott-be-a-bekas-szoros-ugyeben-a-hargita-megyei-tanacs


 

 

 

Napi Nemzetpolitikai Sajtószemle – 2020. október 26. 

. 

. 
8 

amely később tűz ki időpontot ennek tárgyalására. Borboly Csaba, a Hargita megyei 

önkormányzat elnöke már a kifogásolt jogerős ítélet kihirdetése után jelezte, hogy rendkívüli 

jogorvoslatért folyamodnak, miután az ítélőtábla másodfokon elutasította a 

gyergyószentmiklósiak keresetét a határperben. 

 

1956 hőseire emlékeztek Gyergyószentmiklóson 
2020. október 23. – szekelyhon.ro 

Sem a járvány, sem a szigorított szabályozások nem állították meg azt a maroknyi 

gyergyószentmiklósit, akik a római katolikus temetőben felállított emlékműnél rótták le 

tiszteletüket az 1956-os magyar forradalom és szabadságharc hősei előtt.  

 

A reményt nyújtja a mezőségi Szivárvány Ház a mélyszegénységben élő magyar 

gyerekeknek 
2020. október 24. – maszol.ro 

Télen három gyermek a betonra dobott ruhákon alszik, ebédkor a kicsi kiissza a leves hígját, a 

húst és a zöldségeket tányérjában hagyja, hogy édesapjának maradjon a „sűrűje”. A 

Szivárvány Háznak köszönhetően azonban már tudják, mi a papucs, a szekrény, hogyan zajlik 

a zuhanyzás, és miként kell imádkozni. A szórványban és mélyszegénységben élő magyar 

nemzetiségű mezőségi gyerekek pártfogójával, a szórványkollégium alapítójával, Ady István 

református lelkésszel arról beszélgettek, hogyan kezdődött a két évtizedes szolgálat és miként 

oktatnak a járványhelyzet viszontagságaiban.  

 

Úzvölgye: Bákó Megye Tanácsához fordult Borboly a román hadsereg napjára 

tervezett rendezvény miatt  
2020. október 24. – maszol.ro, transindex.ro 

A Hargita megyei tanácselnök levélben kéri, hogy október 25-e, a román hadsereg napja 

alkalmából ne engedélyezzék a szervezett tömeges rendezvényeket.  Mint ismert, Mihai 

Târnoveanu, a Calea Neamului Egyesület elnöke korábban bejelentette, hogy vasárnap ismét 

jelen lesz az úzvölgyi temetőben a román katonák emlékművénél, és „meggyőződése”, hogy 

nem lesz egyedül. Târnoveanu közösségimédia-oldalán több bejegyzésben népszerűsíti a 

vasárnapra tervezett eseményt. Borboly Csaba, Hargita Megye Tanácsának elnöke szombaton 

Facebook-oldalán közölte, hogy levélben fordult a szomszédos Bákó Megye Tanácsához azért, 

„hogy a román hadsereg napja alkalmából szervezett tömeges rendezvényeket ne 

engedélyezzék, és értesítsék a helyi önkormányzatokat is, hogy ugyanígy járjanak el”.  

 

„Egyelőre kibírható” – Elkapta a koronavírust Horváth Anna 

2020. október 25. – Krónika, transindex.ro, maszol.ro 

Pozitív lett a koronavírustesztje Horváth Annának, az RMDSZ önkormányzatokért felelős 

ügyvezető alelnökének. Kolozsvár volt alpolgármestere szombaton Facebook-oldalán közölte, 

egy rövid hidegrázás, izomfájásos epizód után úgy döntött, nem megy ki a házból. „Kedden 

E
rd

é
ly

 

https://szekelyhon.ro/aktualis/1956-hoseire-emlekeztek-gyergyoszentmikloson
https://www.maszol.ro/index.php/eletmod/133745-a-remenyt-nyujtja-a-mez-segi-szivarvany-haz-a-melyszegenysegben-el-magyar-gyerekeknek
https://www.maszol.ro/index.php/eletmod/133745-a-remenyt-nyujtja-a-mez-segi-szivarvany-haz-a-melyszegenysegben-el-magyar-gyerekeknek
https://www.maszol.ro/index.php/belfold/133899-uzvolgye-bako-megye-tanacsahoz-fordult-borboly-a-roman-hadsereg-napjara-tervezett-rendezveny-miatt
https://www.maszol.ro/index.php/belfold/133899-uzvolgye-bako-megye-tanacsahoz-fordult-borboly-a-roman-hadsereg-napjara-tervezett-rendezveny-miatt
https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/begyelore-kibirhator-n-elkapta-a-koronavirust-horvath-anna
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már köhögtem is, a péntek reggeli kávénak nem volt illata... Ma megkaptam a 

koronavírusteszt eredményét: pozitív. Nem vagyok jól, de egyelőre kibírható. Egy erősebb 

hűlés tünetein igyekszem felülkerekedni. Családtagjaim – egyelőre – tünetmentesek, 

remélem így is marad!” – olvasható a kolozsvári politikus bejegyzésében. 

 

Járványhelyzetben is ünnepséget tartottak a román hadsereg napján 

Úzvölgyében  
2020. október 25. – szekelyhon.ro, Krónika 

Noha a járványügyi intézkedéseknek megfelelően tilos a köztéri megemlékezések szervezése 

Hargita megyében – és ennek megfelelően az 1956-os forradalom és szabadságharc október 

23-i emléknapján számos magyar rendezvényt halasztottak el –, úgy tűnik, a szabályozásokat 

nem mindenki veszi figyelembe. A román hadsereg napja alkalmából idén is megemlékezést 

tartottak az úzvölgyi katonatemetőben vasárnap, ugyanúgy fittyet hányva a járványügyi 

intézkedésekre, mint májusban, amikor a kijárási korlátozást megszegve vonultak a sírkertbe 

a románok a Hősök Napja alkalmából. A vasárnapi eseményt a korábbiakhoz hasonlóan A 

Nép Útja (Calea Neamului) egyesület szervezte, amelynek elnöke, Mihai Sorin Tîrnoveanu az 

elmúlt napokban többször is arra buzdított a közösségi oldalán, hogy minél többen 

csatlakozzanak a megemlékezéshez. 

 

Gyertyagyújtás és főhajtás Székelyudvarhelyen a Székely Autonómia Napján 
2020. október 25. – szekelyhon.ro 

A koronavírus-járvány miatt nehéz körülmények között, de mégis megtartották Székelyföld 

Autonómiájának Napját. Székelyudvarhelyen vasárnap délután gyertyagyújtással és 

főhajtással hívták fel a figyelmet az autonómiatörekvésekre. A székelyföldi autonómia napján 

a Székely Nemzeti Tanács (SZNT) arra biztatta szimpatizánsait, hogy ahol lehet, idén is 

tartsák meg a hagyományos őrtűzgyújtást a járványügyi intézkedések szigorú betartásával. 

Izsák Balázs, a Székely Nemzeti Tanács (SZNT) elnöke napokkal ezelőtt közleményében 

közölte: szembe kell nézni azzal a helyzettel, hogy a koronavírus-járvány terjedése miatt a 

gyülekezési jogot több helységben korlátozták a hatóságok. Arra kérte a helyi szervezőket, 

hogy vegyék figyelembe a hatályos korlátozó intézkedéseket. Így tettek a székelyudvarhelyiek. 

 

„Brüsszel fordítsa tekintetét a székelységre!” – követelték az autonómia napján 

gyújtott őrtüzek mellől 
2020. október 25. – Krónika 

Több tucat székelyföldi településen gyújtottak őrtüzeket vasárnap este Székelyföld 

autonómiája napján. A valamennyi helyszínen felolvasott petícióban Brüsszelnek üzentek a 

megmozdulások résztvevői. Gazda Zoltán, a szervező Székely Nemzeti Tanács (SZNT) 

irodavezetője elmondta: idén a koronavírus-járvány miatt sokkal kevesebb településen 

szervezték meg az őrtűzgyújtást, mint az elmúlt években. Valamennyi helyszínen felolvasták a 

rendezvény kiáltványát. Az Izsák Balázs SZNT-elnök által jegyzett dokumentum arra 
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https://szekelyhon.ro/aktualis/jarvanyhelyzetben-is-unnepseget-tartottak-a-roman-hadsereg-napjan-uzvolgyeben
https://szekelyhon.ro/aktualis/jarvanyhelyzetben-is-unnepseget-tartottak-a-roman-hadsereg-napjan-uzvolgyeben
https://szekelyhon.ro/aktualis/gyertyagyujtas-es-fohajtas-szekelyudvarhelyen-a-szekely-autonomia-napjan
https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/bbrusszel-forditsa-tekintetet-a-szekelysegrer-n-koveteltek-az-autonomia-napjan-gyujtott-ortuzek-mellol
https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/bbrusszel-forditsa-tekintetet-a-szekelysegrer-n-koveteltek-az-autonomia-napjan-gyujtott-ortuzek-mellol
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figyelmeztetett, hogy a nemzeti régiók európai polgári kezdeményezést több mint 1,25 

millióan írták alá szerte Európában, és ezzel a nemzeti régiók és a székelység ügye 

visszavonhatatlanul európai üggyé vált. Az Európai Uniónak felül kell vizsgálnia az 

önrendelkezési jog merev és elavult értelmezését. (...) Követeljük Brüsszeltől, hogy a 

globalizmus erőinek kiszolgálása helyett fordítsa a tekintetét a székelységre és Európa többi 

történetileg kialakult, ám önálló állammal nem rendelkező, vagy idegen állam területén élő 

nemzeti közösségére!” – fogalmaz a kiáltvány. 

 

Immár magyarul is elérhető rengeteg interaktív és ingyenes digitális oktatási 

anyag 
2020. október 26. – Krónika 

Magyarul is elérhető az Orange Alapítvány Digitaliada elnevezésű projektje, amely online 

felületet, digitális oktatási anyagokat, különböző tantárgyakhoz való online alkalmazásokat 

tartalmaz. A projektből a magyarlónai és az ákosfalvi iskola pedagóguscsapata is kivette a 

részét, így az iskola diákjai már egy éve használják a digitális oktatási anyagokat és 

eszközöket. 

 

Többségi vágy: magyarként jó románnak lenni 
2020. október 26. – Makkay József – Krónika 

A Krónika vezércikke szerint „a folyamatosság 1990 véres márciusának pogromkísérletében 

csúcsosodott ki az erdélyi magyarság számára egyértelmű üzenettel: Romániában csak a 

módszerek változnak, a zsigeri magyarellenesség megmarad. Az elmúlt harminc év ezeknek a 

módszereknek a finomításáról szólt: hogyan lehet úgy ellenőrizni az erdélyi magyarságot, 

hogy a közösségi és egyéni jogokért folytatott küzdelem a szélmalomharc látszatát keltse. A 

cél az, hogy a magyarság tagjai maguktól döbbenjenek rá: semmiféle autonómia 

kiharcolására nincs lehetőség. A román hatalom által meghúzott határokat többé-kevésbé 

már sikerült elfogadtatni a magyarsággal, ami az újabb és újabb szociológiai felmérésekben 

visszaköszön. Elsősorban a bűntudat erősödésében, hogy az a jó erdélyi magyar, aki 

tökéletesen beszél románul, de a magyar nyelv tekintetében ez az elvárás alig jelenik meg a 

helyi románság irányába. Ami azt mutatja, hogy a kétnyelvűség hivatalossá tételét is sikerült 

elérhetetlen vágyálommá tenni. A többségi románság szemében egyértelműen az a narratíva 

erősödik, hogy jó magyar az, aki beolvad közéjük, és anyanyelvét csak otthon, zárt ajtók 

mögött használja. A román hatalom szemében ugyanis a Klaus Iohannis-féle renegát ember 

az ideális kisebbségi Romániában.” 
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Bukovszky: Közelebb kerültünk a teljes értékű, kétnyelvű anyakönyvi 

kivonatokhoz 
2020. október 22. – Ma7.sk, Új Szó, bumm.sk 

Bukovszky László kisebbségi kormánybiztos reagált a Nyitrai Kerületi Bíróság korábbi 

döntésére, amely jogerős határozatban mondta ki, hogy az érsekújvári anyakönyvi hivatal 

nem a vonatkozó jogszabállyal összhangban bocsátja ki a kétnyelvű kivonatokat. A 

kormánybiztos szerint ez a döntés fontos mérföldkő a kisebbségek nyelvi jogainak 

érvényesítése szempontjából. Bukovszky ez ügyben találkozott Ján Lazar belügyi 

államtitkárral is. „Az államtitkár biztosított arról, hogy tud a döntésről, és a 

belügyminisztérium már megtette a szükséges lépéseket a törvény betartatása végett. Bár a 

minisztérium nem volt érintett fél, tudatosítja a komplex megoldás fontosságát” – 

hangsúlyozta a kormánybiztos. 

 

Ismét napvilágra került az első honvédemlékmű 
2020. október 22. – Ma7.sk 

A Kárpát-medence első honvédemlékműve az egykori Sáros vármegyében, Héthárs (Lipany) 

és Roskovány (Rožkovany) község határában állt. A titokban állított emlékmű több mint száz 

évig pihent a föld alatt, míg a Sine Metu aktivistái felfedezték és megmentették. Az emlékmű 

Gombaszögön van, a tervek szerint a felújítását követően jövő nyáron visszakerül 

Roskoványba. A Kárpát-medence első honvédemlékművének történetét Orosz Örs kutatásai 

alapján ismerhetjük meg. 1849 júniusában a magyar honvédek mintegy kétezres serege 

Roskovány közelében sikertelenül próbálta visszatartani a sokszoros túlerőben lévő cári 

sereget. Az éj beálltával visszavonultak, a hátrahagyott sebesülteket az oroszok felkoncolták. 

Két évvel később Dessewffy Gyula Mór lubotini ügyvéd és korábbi honvéd hadbíró hadnagy, 

valamint ismeretlen „hazafias úrihölgyek” kezdeményezésére 1851 júniusában állították fel 

Bánó József földbirtokos, későbbi képviselő birtokán, Roskovány falu közelében, a Héthársot 

Kisszebennel összekötő országút mellett. 

 

Az MKDSZ Dél-Komáromban koszorúzott 
2020. október 23. – bumm.sk 

A Magyar Kereszténydemokrata Szövetség országos elnöke, Fehér Csaba és alelnöke, Sárközi 

János, valamint Major Eleonóra, a párt ifjúsági tagozatának elnöke a nemzeti összetartozás 

jegyében az 1956-os forradalom és szabadságharc dél-komáromi emlékművénél helyezték el 

az emlékezés koszorúját. A koszorúzásról Fehér Csaba, az MKDSZ elnöke számolt be a 

bumm.sk-nak. 

 

Népszámlálás 2021: sok a bizonytalanság 
2020. október 23. – Új Szó 

Egyre több az információ arról, mire számíthatunk a jövő év elején esedékes népszámlálás 

után, amely során először jelölhetünk be két nemzetiséget. Még mindig nem világos azonban, 
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hogy az így felmért adatokat hogyan veszi figyelembe az állam. A 2021. február 15-től március 

31-ig tartó népszámláláskor egyebek mellett az ország polgárainak nemzetiségére is 

rákérdeznek. Az előző felmérésektől eltérően, most a nemzetiségre két kérdés vonatkozik. A 

kérdőívben, amelyet elsősorban online lehet kitölteni, először a „Mi az ön nemzetisége?”, 

utána az „Egyéb nemzetiséghez tartozónak is vallja magát?” kérdés következik. Ez különböző 

értelmezéseket enged meg arra, hogy egy-egy nemzetiségnek mekkora a létszáma. 

 

A cserkészek emlékeznek és őrzik a lángot 
2020. október 24. – Felvidék Ma 

Mivel október utolsó előtti szombatján érvénybe lépett a vírus okozta kijárási tilalom, ezért a 

szőgyéni 32. számú Szent Mihály cserkészcsapat néhány tagja az ezt megelőző napon tett 

látogatást a németszőgyéni temetőben, hogy leróják kegyeletüket azok emléke előtt, akik 

hajdan a csapat tagjai és mecénásai voltak. Emlékeztek az elhunyt lelkiatyák sírjánál és 

emléktáblájánál. Koszorút helyeztek el Kovács László esperes sírjára, aki tíz évvel ezelőtt 

költözött az örökkévalóságba. László atya maga is cserkész volt és szőgyéni szolgálata idején 

anyagi és erkölcsi támogatásával segítette a csapat munkáját. 

 

Az 56-os forradalom hőseire emlékeztek Királyhelmecen 
2020. október 24. – Felvidék Ma 

A Bodrogközi Magyar Közösség Házában „élő” emlékműsorral szerettek volna tisztelegni az 

1956-os forradalom hősei előtt, de sajnos ezt a jelenlegi járványügyi helyzet nem tette 

lehetővé. Mégis úgy gondolták, hogy mindenképpen leróják tiszteletüket mindazok előtt, akik 

az életüket, szabadságukat feláldozva küzdöttek a nemzetért a zsarnok elnyomás ellen. 

Hangfelvételen keresztül tették közzé az emlékműsort, amelynek keretében néhány pillanatra 

Csics Gyula 1956-os naplójának sorait elevenítették fel. 

 

Egy öt éve működő, Párkány kulturális életét gazdagító civil szervezet 
2020. október 25. – Felvidék Ma 

Párkányban öt éve működik Gerstner Ákos vezetésével a Pro Culture Parkan – Párkány 

Kultúrájáért elnevezésű civil egyesület. Alapítója az országszerte ismert dr. Gerstner István 

festőművész, aki fiát jelölte ki utódjául. Az egyesület azzal a céllal alakult meg, hogy felvállalja 

a párkányi régió kulturális és művészeti életének gazdagítását. Gerstner Ákos történész öt éve 

erős elkötelezettséggel, hittel, s olykor nem kevés akadállyal megküzdve teszi a dolgát, s 

nemcsak édesapja örökségét gondozza, de mint lokálpatrióta, a művészeti értékrend 

megtartását, továbbadását, népszerűsítését tartja legfontosabbnak mindennapi tevékenysége 

során. 

 

Hogy a magyar gyerek megmaradjon magyarnak 
2020. október 25. – Felvidék Ma 

A közelmúltban irányváltás történt a muzslai Endrődy János Alapiskolában. Ölveczky Árpád 

igazgató vezetése alatt az iskola a hagyományőrzés és a néptánc irányába mozdult el. Az 
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igazgató a tantestülettel egyetértésben őseink szellemi örökségét adja át a tanulóknak, 

megalapozva ezzel a magyar közösséghez való tartozás tudatát. Ölveczky Árpád közel két éve 

vette át az iskola vezetését. Az irányváltáshoz megnyerte a tantestület támogatását, de teljes 

mellszélességgel támogatja ezt az irányvonalat az önkormányzat is. Rögtön akadt két kolléga, 

akiknek volt tapasztalatuk a néptánc és népi játékok területén. Páva Anita a helyi Csemadok 

Dallos néptánccsoport vezetője, Madari Katalin pedig szintén csoportot vezet, és magas 

színvonalon foglalkozik a néptánccal már gyerekkora óta.  

 

Huszonegy minisztériummal napokon belül megalakul az új szerb kormány 
2020. október 25. – MTI, Magyar Nemzet, Hír TV 

Huszonegy minisztériuma lesz az új szerb kormánynak, a tárcák nagy többségét pedig a Szerb 

Haladó Párt (SNS) egy-egy politikusa fogja vezetni - jelentette be vasárnap Belgrádban a 

kormányalakítással megbízott Ana Brnabic, aki 2017 óta vezeti a belgrádi kormányt. A június 

21-ei parlamenti választást elsöprő többséggel nyerte meg a Szerb Haladó Párt, a 250 fős 

törvényhozásban így 188 képviselője lett, ami 21-gyel több, mint amennyi a kétharmados 

többséghez szükséges. A második helyen 31 mandátummal a Szerbiai Szocialista Párt (SPS) 

végzett, amelynek vezetője, Ivica Dacic a külügyminiszteri széket cserélte le a házelnöki 

posztra. A szerb politikai tömörülések közül még az Aleksandar Sapic olimpiai ezüst- és 

bronzérmes vízilabdázó által vezetett Győzelem Szerbiának elnevezésű lista került be a 

parlamentbe 11 képviselővel. Mind az SPS-nek, mind a Győzelem Szerbiának listának egy-egy 

minisztere lesz az új kormányban. 

 

Pásztor István: „A jövő hét közepén írjuk alá a koalíciós megállapodást” 
2020. október 23. – Vajdaság Ma 

Pásztor István ma délelőtt Aleksandar Vučićtyal egyeztetett Belgrádban. Erről a VMSZ elnöke 

Facebook oldalán számolt be. „Örömmel nyugtáztuk, hogy a VMSZ és az SNS is készen áll az 

együttműködés folytatására” – írta Pásztor István. A Vajdasági Magyar Szövetség Palicson 

megtartott ’56-os megemlékezése után Pásztor István közös interjút adott az újságíróknak, 

ahol az a kérdés is felmerült, hogy véletlen volt-e, hogy ma került sor a belgrádi találkozóra. 

 

A muzslyai közösség is megemlékezett az 1956-os eseményekről 
2020. október 23. – Vajdaság Ma 

Hat éve, amióta felállították az 1956-os eseményeknek emléket állító márványtáblát, a 

muzslyai rendezvény az emlékparkban, koszorúzással veszi kezdetét. A kegyelet virágait 

Magyarország Szabadkai Főkonzulátusa nevében Czikajló Gergely konzul helyezte el, a 

Magyar Nemzeti Tanács képviseletében Ternovácz István és Molnár Attila koszorúzott, a 

VMMSZ nevében pedig Jenovay Lajos. 
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Az ártatlan magyar áldozatokra emlékeztek Csúrogon 
2020. október 23. – Vajdaság Ma 

Az 1944-45-ben ártatlanul kivégzett vajdasági magyar áldozatokra emlékeztek ma Csúrogon a 

Megtépázott Krisztus című szoborcsoportnál. A megemlékezés résztvevőit Teleki Júlia, a 

csúrogiak kálváriájának egyik túlélője, valamint Vesna Stjepanović, a Csúrogi Helyi Közösség 

tanácselnöke köszöntötte. Alkalmi beszédet mondott dr. Pintér Attila, Magyarország belgrádi 

nagykövete és mgr. Hajnal Jenő, a Magyar Nemzeti Tanács elnöke. 

 

Önkéntes akció Oromon 
2020. október 23. – Vajdaság Ma 

Közel harminc önkéntesnek köszönhetően szépült ma az oromi VadON ifjúsági közösség klub 

jövőbeli székhelye. Az önkéntes akciót a Vajdasági Magyar Diákszövetség, az oromi VadON 

ifjúsági közösségi klub és a VMSZ Ifjúsági Fórumának magyarkanizsai helyi szervezete 

közösen hívta éltere. Oromon szombat délelőtt kicsik és nagyok összefogtak, hogy egy újabb 

munkaakció keretében szépüljön a tervezett infjúsági központ. Az akcióba ezúttal nem csak 

oromiak vettek részt, hanem a VaMaDiSz akitivistái is, köztük a szabadkai Samu Teódora is. 

 

Kijev a választási folyamatba való közvetlen beavatkozással vádolja Budapestet 
2020. október 25. – MTI, Magyar Hírlap, Demokrata, Index, HVG, 168 óra, Krónika, Ma7, 

KárpátHír, karpatalja.ma 

A kijevi külügyminisztérium a választási folyamatba való közvetlen beavatkozással vádolta 

meg Budapestet vasárnap este kiadott nyilatkozatában, "kemény reakciót" helyezve kilátásba. 

A tárca arra reagált, hogy Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter a nap folyamán 

közösségi oldalán írt bejegyzésében a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség (KMKSZ) 

jelöltjei és Babják Zoltán beregszászi polgármester melletti szavazásra buzdította a 

kárpátaljai magyarokat. Az ukrán külügyminisztérium közölte: nem pusztán csalódottak a 

magyar tárcavezető kijelentései miatt, hanem úgy vélik, hogy ez aláássa a magyar-ukrán 

tárgyalásokat. 

 

Fontos választás a határon túli magyarságnak 
2020. október 25. – Pannon RTV 

Kötelező maszkviselés, kézfertőtlenítés, testhőmérséklet-mérés, saját toll használata és egyéb 

különleges óvintézkedések mellett tartották meg vasárnap Ukrajnában a helyhatósági 

választást az országban egyre terjedő koronavírus-fertőzés közepette. Összesen 22 megye 119 

járásában és 381 városában választottak annak érdekében, hogy megújuljanak a városi, járási, 

megyei képviselő-testületek. A települések összevonásából létrejött kistérségekben most 

tartottak először ilyen formában választást. Kárpátalján a helyi magyar kisebbség számára a 

választás fő tétje az volt, hogy minél több magyar nemzetiségű képviselő jusson be a 
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különböző szintű tanácsokba. Szijjártó Péter, Magyarország külgazdasági és külügyminisztere 

vasárnap reggel a közösségi oldalán azt írta, a határon túli magyaroknak minél nagyobb 

számban ott kell lenniük az ukrajnai önkormányzati választáson, hogy ne dönthessenek a 

kárpátaljai magyarokról a kárpátaljai magyarok nélkül. 

 

Kárpátalján 15,3 százalékos volt a részvétel kora délutánig a helyhatósági 

választásokon 
2020. október 25. – karpat.in.ua 

Kárpátalján a vasárnapi helyhatósági választásokon 13:00 óráig összesen 142 640 szavazó 

adta le a voksát, ami megfelel a választásra jogosultak 15,3%-ának – adta hírül a pmg.ua 

hírportál az OPORA civil szervezet adataira hivatkozva. A civil szervezet a Kárpátalja megyei 

területi választási bizottságtól szerzett információ alapján azt közölte, hogy 13:00 óráig a 

Munkácsi járásban 36 482, a Beregszászi járásban 22 931, a Huszti járásban 6 834, a Técsői 

járásban 13 874, a Rahói járásban 5 878, az Ungvári járásban 36 864 választópolgár adta le 

szavazatát. 

 

Babják Zoltán marad Beregszász polgármestere 
2020. október 26. – karpatalja.ma 

Az előzetes információk szerint Babják Zoltán jelentős fölénnyel nyerte a beregszászi 

polgármesteri választást október 25-én. Az eredményeket a polgármester közölte Facebook-

oldalán. A szavazáson 13 209 beregszászi választópolgár vett részt. Babják Zoltánra 10 109-en 

szavaztak, azaz a politikus a voksok 72%-át gyűjtötte be. 

 

A KMKSZ jelöltjei nyertek a szürtei és a nagydobronyi kistérségben 
2020. október 25. – karpatalja.ma 

A Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség (KMKSZ) szürtei és a nagydobronyi kistérség 

vezetői posztjáért induló jelöltjeire szavaztak a legtöbben a vasárnapi helyhatósági 

választásokon. Balogh Lívia, a KMKSZ Ungvári Középszintű Szervezetének elnökének adatai 

szerint Nagy Ferenc 1839 szavazattal választották a nagydobronyi kistérség vezetőjének. 

Puskár Árpád 1704 szavazattal nyert a szürtei térségben. 

 

Brenzovics László: 1100 éves gyökerek kötnek minket szülőföldünkhöz 
2020. október 24. – karpat.in.ua 

A kárpátaljai magyarság számára mindig fontos volt bebizonyítani: 1100 éves gyökerek kötik 

őket szülőföldjükhöz, mondta a KMKSZ elnöke Tiszacsomán, ahol a magyar kormány 

támogatásával épített látogatóközpontot avattak fel az itt található magyar honfoglalás kori 

temető mellett. Brenzovics László kiemelte: a magyar öntudat fellángolása fontos volt 1100 

éve, életveszélyes volt 1956-ban, ma pedig meghatározó a jövő szempontjából. Ijjgyártó 

István kijevi magyar nagykövet avató beszédében hangsúlyozta: a magyar kormány minden 
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támogatást megad ahhoz, hogy a kárpátaljai magyarok szülőföldjükön tudjanak megerősödni 

és fejlődni. 

 

Az 1956-os forradalom és szabadságharc hőseire emlékeztek Ungváron 
2020. október 23. – karpat.in.ua, Kárpátalja 

Ungváron a magyar főkonzulátus szervezésében csendes megemlékezések keretében 

méltatták az 1956-os hősöket. A résztvevők megkoszorúzták a magyar forradalom és 

szabadságharc kárpátaljai hőseinek állított emlékművet. Majd átvonultak az ungvári 

fegyházhoz, ahol több ezer magyarországi forradalmárt, valamint a velük szimpatizáló 

kárpátaljaiakat tartották fogva és kínoztak meg. 

 

Látványtervet kapott a Batári Kultúrház 
2020. október 23. – karpat.in.ua 

Október 21-én a KMKSZ közreműködésével szerződés-aláírásra került sor a Kárpátaljai 

Magyar Főiskoláért Alapítvány és Nevetlenfalu önkormányzata között, melynek értelmében 

teljeskörűen felújítják a Batári Kultúrház épülete a Magyar Külgazdasági és 

Külügyminisztérium Keleti Partnerség programjának keretében. 

 

Magyar diplomaták tárgyaltak a Kárpátaljai Megyei Állami Adminisztrációban 
2020. október 23. – karpat.in.ua 

Oleh Kocjuba, a Kárpátaljai Megyei Állami Adminisztráció (ODA) első vezetőhelyettese 

tárgyalást folytatott Íjgyártó Istvánnal, Magyarország kijevi nagykövetével, továbbá Buhajla 

Józseffel, Magyarország ungvári főkonzuljával. A találkozó fő témája a Kárpátalján 

megvalósítandó közös projektek voltak, többek között a Nagypalád–Nagyhódos határátkelő 

megépítése. Az ODA tájékoztatta a diplomatákat arról, hogy már megkezdték a tárgyalásokat 

az Állami Határőrszolgálattal az ügy kapcsán, a magyar fél pedig jelezte, hogy kész magára 

vállalni a projekt finanszírozását. 

 

Beregszászon is az 56-os hősökre emlékeztek 
2020. október 23. – karpat.in.ua 

Ma azokra a kárpátaljai magyarokra is emlékezünk, akik a Szovjetunióval szembeszállva is 

merték vállalni magyarságukat, mondta Orosz Ildikó, a beregszászi megemlékezést szervező 

Pro Cultura Subcarpathica civil szervezet elnöke a beregszászi 56-os emlékműnél. 

Kárpátalján Nagyszőlősön, Mezőkaszonyban és Gálocson is működtek olyan csoportok, akik 

szovjet ellenes röpiratokat terjesztettek, a kommunista rezsimet elítélő falfirkákat készítettek. 

Őket is elérte a megtorlás, tettükért nekik is börtönbüntetéssel kellett felelniük. 

 

Kárpátaljai magyaroknak rendez gyűjtést az Ökumenikus Segélyszervezet 
2020. október 25. – MTI, Magyar Nemzet, KárpátHír, karpat.in.ua 
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http://life.karpat.in.ua/?p=34194&lang=hu
http://life.karpat.in.ua/?p=34141&lang=hu
http://politic.karpat.in.ua/?p=12688&lang=hu
http://life.karpat.in.ua/?p=34198&lang=hu
https://magyarnemzet.hu/belfold/karpataljai-magyaroknak-gyujt-az-okumenikus-segelyszervezet-8857613/
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Idén is gyűjt adományokat az Ökumenikus Segélyszervezet a kárpátaljai magyaroknak – 

mondta a szervezet kommunikációs igazgatója az M1 aktuális csatorna vasárnap délelőtti 

műsorában. Gáncs Kristóf kiemelte: a Kárpátalján élők most fokozottan nehéz helyzetben 

vannak, hiszen a kelet-ukrajnai háború gazdasági következményei, az élelmiszer- és 

energiaárak növekedése, a nyugdíjak értékének csökkenése okozta nehéz helyzetet 

súlyosbította a koronavírus-járvány. Elmondta: az Ökumenikus Segélyszervezet gyűjtését az 

1353-as adományvonalon egy telefonhívással bárki 250 forinttal segítheti, emellett online 

adományozásra is van lehetőség. 

 

A nagyszőlősi srácok 
2020. október 26. – Veczán Zoltán – Mandiner  

Nyüzsögtek a Munkács–Ungvár-tengelyen a szovjetek a tankjaikkal és a besúgóikkal, és még 

friss volt a málenkij robot emléke is. Néhány kárpátaljai magyar diák, köztük a kilencedikes 

Milován Sándor mégis úgy érezte: tenni kell valamit. Íme nagyszőlősi hős srácok története. A 

szovjet vas marok az 1956-os magyar forradalom idején erősebben szorította Kárpátalját, 

mint valaha. A téma kutatója, Váradi Natália a Mandinernek elmondta: a térség 1944 ősze óta 

szovjet megszállás alatt volt, eleinte tömegével hurcoltak három naposnak hazudott málenkij 

robotra a férfiakat, megközelítőleg 30 000 magyart, németet – sokan nem is tértek haza. 

Aztán jött az erőszakos kolhozosítás, a lakosság teljes kifosztása és a magyarok nemzetiségi 

alapú  diszkriminálása. Évekig nem működhetett magyar középiskola, a magyar újságokat 

betiltották, mindennapos volt a lakosság zaklatása, a református egyházat pedig kegyetlenül 

üldözték. 

(A teljes cikk megtalálható a Mandiner 2020 október 26-i számában.) 

 

Nem változott a magyarellenes politika 
2020. október 26. – Szőlősi Hunor – Figyelő  

Ukrajnában vasárnap helyhatósági megmérettetést tartanak, mégpedig az új közigazgatási 

rendszer alapján. A városi, települési önkormányzatok helyett a nemrég létrehozott 

kistérségek képviselő-testületeit választják meg, és az önök kialakított nagyobb járások, 

valamint a megyék önkormányzatának összetételéről döntenek a szavazók. A választási 

Esélyekről és Ukrajna, Azon belül Kárpátalja megye aktuális gazdasági és politikai helyzetéről 

kérdezte a Figyelő a Kárpátaljai Magyar kulturális szövetség (KMKSZ) elnökét, volt 

parlamenti képviselőt a magyar szervezet ungvári székházában. „Ukrajnában az elmúlt 

időszakban tulajdonképpen nem változott a magyarellenes politika. Az országos média most 

is folyamatosan jelentett meg olyan anyagokat, amelyek negatív kontextusba helyezik mind a 

kárpátaljai magyarságot, mint pedig Magyarország politikáját, és egyszerűen nem vesz 

tudomást azokról a rendkívül jelentős gesztusokról, amelyeket Budapest tesz Ukrajna 

irányába.” - nyilatkozta Brenzovics László.  

(A teljes cikk megtalálható a Figyelő 2020. október 26-i számában.) 
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Elektronikus sajtó 

 

Határok nélkül 

2020. október 22. – Kossuth Rádió 

 

A Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség kérésére vasárnap, az ukrajnai helyhatósági 

választások napján, a magyar hatóságok biztosítják a karanténmentes hazautazást Ukrajnából 

Magyarországra.  

 

Kárpátalján kihirdették az Egán Ede Gazdaságélénkítő program ezer nyertes pályázójának 

nevét.  

 

A Marosvásárhelyi Táblabíróság szerdán jogerősen felmentette a korrupcióellenes ügyészség, 

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

Csíkszereda alpolgármesterét.  

 

Továbbra is magyar alpolgármestere van Kolozsvárnak, bár sem az etnikai arány (Kolozsvár 

16%-a magyar) sem a városi önkormányzat politikai erőviszonyai nem feltétlenül indokolják. 

Emil Bok polgármester mellett az RMDSZ-es Oláh Emese folytathatja a munkát, a két 

polgármesterből ő az egyik.  

 

Az RMDSZ és az Erdélyi Magyar Szövetség között létrejött megállapodás értelmében a kisebb 

erdélyi magyar pártok képviselői is kapnak befutónak számító helyeket a parlamenti 

választási listán. Ezek egyike Zakariás Zoltán, aki jelenleg az Erdélyi Magyar Néppárt megyei 

önkormányzati képviselője. A Szabad Emberek Pártja (POL) színeiben nyert 

székelyudvarhelyi Gálfi Árpád megkeresését viszont elutasította Kelemen Hunor, a Szövetség 

elnöke. 

 

Zakariás Zoltán bejutása esetén a túlzott központosítás ellen szólalna fel, hogy a döntések a 

megyék szintjére kerüljenek.  

 

Háromszáz eurónak megfelelő lejjel támogathatják a vállalkozások adóalapjukból az 

alkalmazottak gyermekeinek bölcsődei, óvodai oktatását. Az új jogszabály nem csak a 

gazdasági szereplőknek kedvez, lehetővé teszi az anyák munkahelyükre történő visszatérését.  

https://mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth/?date=2020-10-22_18-02-00&enddate=2020-10-22_18-40-00&ch=mr1
https://mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth/?date=2020-10-22_18-02-00&enddate=2020-10-22_18-40-00&ch=mr1
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Az adójóváírás a bölcsődei illetve óvodai oktatás esetében nem csak a nyereségadóra 

vonatkozik, hanem a cég által befizetendő személyi jövedelemadóra is. A törvényt az RMDSZ, 

Szabó Ödön képviselő dolgozta ki.  

 

Kevesebb mint huszonnégy óra alatt több mint háromezer válasz érkezett az Erdélyi 

konzultációra. Az RMDSZ online kérdőíve hét perc alatt kitölthető. Arról kérdezik az  

Erdélyben élő embereket, hogyan látják a járványhelyzetet, és mi a véleményük a közelgő 

választásról.  

 

A temesvári Bartók Béla líceum egyike annak az 56 helyszínnek, amelyek bekapcsolódnak a 

Rákóczi Szövetség által szervezett 56-os emlékünnepségbe, amelyről tegnapi műsorunkban 

hírt adtunk. A temesvári középiskolások rendszeres résztvevői a Gloria Victis 

megemlékezésnek, ám az idén személyes jelenlét helyett online kapcsolódtak be az 

eseménybe. Temesvár volt az 56 kárpát-medencei helyszín egyike, ahol az elkészített 

videókból összeállt a nagy összkép. Először a Gloria Victis temesvári szervezőjét, Balla Lóránt 

magyartanárt kértük mikrofon elé. 

 

Határok nélkül 

2020. október 23. – Kossuth Rádió 

 

A sztálinista diktatúra miatt ’56 őszére egyre nagyobb volt a társadalmi elégedetlenség. 

Október 23-án, a Magyar Egyetemisták és Főiskolások Szövetsége által szervezett budapesti 

tömegtüntetéssel kezdődött a forradalom, amely hamarosan lángba borította az egész 

országot.  

 

A Kárpát-medence számos pontján voltak a forradalommal rokonszenvező, tettekben is 

megnyilvánuló megmozdulások. A Magyarország iránti rokonszenv határozottan érezhető 

volt az egész Vajdaságban, az akkori Jugoszlávia horvát országrészében. A magyarországi 

rádióadókat hallgatták Felvidéken és Kárpátalján, ahol a fiatalok a pesti forradalmat 

támogató röpiratokat terjesztettek. A forradalom kisugárzása különösen Erdélyben volt tetten 

érhető, ahol nem voltak ugyan fegyveres harcok, de óriási volt a visszhangja a forradalomnak, 

és a megtorlás is évekig tartott. 

 

A magyar forradalom hírére, néhány nappal később Temesváron is megmozdult elsősorban a 

diákság. Ott azonban a hatóságok gyors és határozott beavatkozása miatt hamar sikerült 

megfékezni a tiltakozásokat. Volt viszont olyan temesvári is, akit Budapesten ért a forradalom 

https://mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth/?date=2020-10-23_18-02-00&enddate=2020-10-23_18-40-00&ch=mr1
https://mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth/?date=2020-10-23_18-02-00&enddate=2020-10-23_18-40-00&ch=mr1
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kitörése. Lehőcz László összeállításában Halász Ferenc történész rövid áttekintése után 

Szávics-Török Margit idézi fel 1956 októberi élményeit. 

 

Az 1956-os magyarországi forradalom leverését Romániában is megtorlások követték. A 

diktatúra megdöntésére irányuló törekvésekkel szimpatizáló értelmiségieket nemzetiségre 

való tekintet nélkül meghurcolták. Emellett a román államhatalom és a titkosrendőrség, a 

hírhedt Securitate etnikai feszültségek szítására, a magyar közösségnek állambiztonsági 

veszélyként való beállítására is használta a leszámolást. Az egyik legnagyobb koncepciós per a 

Szoboszlay-per. Idén szeptember elsején volt 62 éve, hogy a 10 fővádlottat kivégezték. 

Sírhelyük ma sem ismert. További 47 személyt kiáltottak ki bűnösnek, őket összesen több 

mint 1300 év börtönbüntetésre vagy kényszermunkára ítélték.  

 

Aligha van Székelyföldön település, ahol ne lenne emlék - nem is annyira az 1956-os 

eseményekkel, mint inkább az utána következő megtorlással kapcsolatban. Az összeállításban 

a teljesség igénye nélkül mutatunk be néhány emlékhelyet, visszatekintve azok létrehozására.    

 

Az egykori Jugoszlávia utódállamában, Szerbiában 20 évvel ezelőtt kezdődtek meg az intenzív 

’56-os kutatások. Eddig elsősorban a menekülőket befogadó településeken folyt adatgyűjtés, 

de lehetne kutatni a levéltárakban a jugoszláv hivatalos politika magyar forradalomhoz való 

viszonyulását is - mondja Kudlik Zoltán, a Nagy Imre Társaság országos elnökségi tagja, a 

szabadkai szervezet elnöke.  

 

Kevesen tudják, de az 1956-os magyar forradalomnak és szabadságharcnak voltak délvidéki 

magyar áldozatai is. Őket írta össze Csoba Béla író, a Vajdasági Magyar Demokrata Párt 

elnöke. 

 

Határok nélkül 

2020. október 24. – Kossuth Rádió 

 

Az Arad és Békés megye önkormányzatai közötti határon átnyúló együttműködés 

eredményeként jelent meg a Helyi értékek kulináris szótára című album. Az igényes 

kivitelezésű, szép fotókkal illusztrált könyvben száznál több aradi és Arad környéki recept 

található. Kipróbált leírások, amelyeket gyakran ma is készítenek a háziasszonyok, és a 

manapság divatos főzőműsorok receptjeitől abban különböznek, hogy semmi egzotikumra 

nincs szükség, egy átlagos háztartásban fellelhető alapanyagokból elkészíthetők. A magyar 

nyelvű kiadványt szeptember utolsó hetében mutatták be az aradi könyvtár udvarán, népes 

https://mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth/?date=2020-10-24_18-01-00&enddate=2020-10-24_18-40-00&ch=mr1
https://mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth/?date=2020-10-24_18-01-00&enddate=2020-10-24_18-40-00&ch=mr1
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közönség érdeklődése közepette. A könyv szerkesztőjét,Takács-Máthé Mónikát kértük 

mikrofon elé. 

 

Kockás liliom, batla - vajon ismerjük-e ezt a növényt, illetve ezt a madarat? Pedig a 

környezetünkben, a Kárpát-medencében megtalálhatóak. A nagybecskereki Lukács Attila 

természetimádó, aki gyerekkora óta készít természetfotókat, természetfilmekkel is 

foglalkozik. Nagyon igényes könyvük megjelenése után kerestük meg a természetjárót.  

 

A nyári szünidő idején általában egymást érik a különböző csoportok által szervezett néptánc-

táborok, hangszeres műhelyek. A temesvári Eszterlánc Kulturális Egyesület csoportjai 

március óta nem próbálhattak, elmaradtak a táborok, előadások, fesztivál részvételek. Hogy 

mit sikerült mégis megvalósítani ez idő alatt? - arról mesélt az egyesület néhány tagja. 

 

Miként lehetséges komolyabb veszteségek nélkül, jó fizikai és lelki egyensúlyban túlélni a 

koronavírus járvány miatti tiltásokkal teli időszakot a legtöbb embert megmozgató vajdasági 

magyar művelődési egyesületben? Topolyán beszélgettünk Kisimre Szerda Annával, a Kodály 

Zoltán Magyar Művelődési Központ elnökével.  

 

Folytatja Ifjúsági színpad elnevezésű sorozatát a Szabadkai Népszínház. Műsorra tűznek egy 

olyan darabot is, amit utána a diákközönséggel kielemeznek. Kai Hensel: Klamm háborúja 

című monodrámája a tanárok felelősségét boncolgatja. Körmöci Petronellával, a színház 

magyar társulatának vezetőjével, illetve Mezei Kinga rendezővel és László Sándor 

színművésszel beszélgettünk. 

 

Kárpát-medence magazinműsor 

2020. október 25. – Kossuth Rádió 

 

Házicsoki készítő manufaktúra, Gyergyóremete  

A gyermekkorban kedvelt ízek egy életre megmaradnak. A '80-as években Székelyföldön az 

„öthatvanas” házicsokoládé volt az édességek királynője. Gyergyóremetén készült, és ha nem 

is volt mindig alakra egyforma, de a házi jellegű íze miatt imádta a gyermeksereg, aztán a 

tejporgyár bezárása megfosztotta a gyermekeket a finomságtól. Majd egyszer csak megjelent 

néhány üzletben az egyszerű csomagolású házicsoki, és a celofán alatti kis papírlapon 

Gyergyóremete volt megjelölve gyártási helyszínként.  Gyergyószék egyik legfejlettebb 

községében immár huszadik éve, hogy egy családi vállalkozás sok kis édességet gyárt. Néhai 

Laczkó Endre és Ibolya 2000-ben készítették az első házicsokikat. Az egykori híres 

https://mediaklikk.hu/video/karpat-medence-2020-10-25-i-adas-2/
https://mediaklikk.hu/video/karpat-medence-2020-10-25-i-adas-2/
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gyergyóremetei tejporgyár több száz helyinek nyújtott megélhetést. Laczkó Ibolya 

élelmiszeripar szakon tanult, a családja és ő is a tejporgyárban dolgozott. 

 

Közelmúltbeli fejlesztések az eszéki magyar iskolában  

Az Eszéken immár 20 éve működő iskola egyik legfontosabb küldetése, hogy a környékben 

élő magyar családok számára vonzó legyen, így egyre többen írassák gyermeküket magyar 

iskolába. A kisdiákokkal teli busz is megérkezett, kezdődhet a tanítás. A 20 éves iskola mellett 

tavaly ősszel egy 20 éves álom valósult meg. Itt épült fel az iskola új, 48 férőhelyes 

kollégiuma. A közeli falvakban élő középiskolások tölthetik itt a hetet, megspórolva ezzel 

rengeteg utazást. 

 

Szarka Zsuzsa viseletkészítő, Nádszeg  

Büszkén őrzik magyarságukat a felvidéki Mátyusföldön elterülő Nádszeg lakói. A 4000 lelket 

számláló település többsége magyar, nemzeti identitástudatukhoz való hűségüket jelzi a 

templomkertben felállított Szent István és Turul szobor is. Itt él és alkot a közeli Galántáról 

származó divattervező, Szarka Zsuzsa, a Szalag- Zsinór márka megteremtője. 

 

Emléktúra a Vitézi Rend száz éves évfordulóján 

Az ezeréves határ egyik legkeletibb pontján, ahová a trianoni centenárium jegyében nemrég 

állítottak nagyméretű székely zászlót és keresztet, a kürtszó most azokat hívja, akik a Vitézi 

Rend megalakulásának századik évfordulójára emlékeznek. Az éppen száz éve, Horthy Miklós 

kormányzó alapította Vitézi Rend hitvallását követő kései utódok immár korántsem a 

világháborúkban szerzett érdemeik okán, sokkal inkább a helytállás, a szülőföldön maradás 

jegyében fejtik ki tevékenységüket. 


