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Nyomtatott és online sajtó 
 

 

Orbán Viktor: a Kárpátalján zajló fejlesztések tovább folytatódhatnak 
2020. október 27. – MTI, Hír TV, KárpátHír, karpat.in.ua, Kárpátalja Ma, Magyar Szó 

Levélben gratulált Orbán Viktor miniszterelnök Brenzovics Lászlónak, a Kárpátaljai Magyar 

Kulturális Szövetség elnökének a szervezet hétvégi választási sikeréhez, kiemelve: az október 

25-én megrendezett ukrajnai helyhatósági választásokon a kárpátaljai magyarság ismét 

megmutatta az összefogás erejét - tájékoztatta az MTI-t Havasi Bertalan, a Miniszterelnöki 

Sajtóirodát vezető helyettes államtitkár szerda reggel. "Úgy gondolom, hogy a mostani 

szavazáson megvédett, illetve újonnan megszerzett polgármesteri és képviselői mandátumok 

fontos garanciát jelentenek arra, hogy az elmúlt években Kárpátalján zajló fejlesztések tovább 

folytatódhatnak" - írta levelében Orbán Viktor.     Hozzátette: "ezek az eredmények világosan 

megmutatták azt is, hogy a kárpátaljai magyarság büszke ezeréves gyökereire, és saját kezébe 

véve jövőjét meg is akar maradni saját szülőföldjén magyarnak". 

 

Semjén Zsolt gratulált a KMKSZ elnökének 
2020. október 27. – MTI, karpat.in.ua, gondola, Magyar Nemzet  

Gratulált Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes Brenzovics Lászlónak, a Kárpátaljai Magyar 

Kulturális Szövetség (KMKSZ) elnökének a választási sikereikhez. Semjén Zsolt kedden a 

Facebookon azt írta, telefonon gratulált a vasárnap Ukrajnában tartott helyhatósági 

választásokon "példátlan ellenszélben" elért, nagyszerű sikerhez a KMKSZ vezetőjének. 

 

Szijjártó: a kisebbségi ügyek nem tekinthetők belügynek 

2020. október 27. – MTI, Híradó, kormany.hu, Magyar Nemzet, Demokrata, Hír TV, Origo, 

Krónika, Maszol, Felvidék Ma, Kárpáti Igaz Szó 

A kisebbségi ügyek nem tekinthetők belügynek egyetlen létező európai és nemzetközi 

jogszabály szerint sem - közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter kedden a 

Facebook-oldalán. Szijjártó Péter a közzétett videóban azt mondta, hogy az ukrán 

külügyminisztérium bekérette a kijevi magyar nagykövetet, és azt a döntést hozta 

nyilvánosságra, hogy két magyar - valószínűleg kormányzati - tisztségviselőt ki akar tiltani 

Ukrajnából arra hivatkozva, hogy beleavatkoztak az ukrán belpolitikai folyamatokba. A 

miniszter azt mondta: nem tudja, mire gondoltak beleavatkozás alatt. Arra, hogy a magyar 

kormány ötven lélegeztetőgépet adományozott Ukrajnának a kárpátaljai kórházak 

fenntartásáért és a koronavírusos betegek ellátásáért, arra, hogy Magyarország az egyetlen, 

amely megengedi az ukrán állampolgároknak a tranzitállást Nyugat-Európa felé vagy arra, 

hogy magyar költségvetési forrásból finanszírozzák az egyik legszennyezettebb kárpátaljai 

folyó vízének tisztítását? - sorolta Szijjártó Péter. 

 

V
e

ze
tő

 h
ír

e
k

 

https://hirtv.hu/ahirtvhirei/orban-viktor-a-karpataljan-zajlo-fejlesztesek-tovabb-folytatodhatnak-2510720
https://kmksz.com.ua/2020/10/27/semjen-zsolt-gratulalt-a-kmksz-elnokenek/
https://magyarnemzet.hu/kulfold/a-kisebbsegi-ugyek-nem-tekinthetok-belugynek-8866352/
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Potápi: történelmi győzelmet ért el a kárpátaljai magyarság az önkormányzati 

választásokon 
2020. október 27. – MTI, Mandiner, Magyar Nemzet, Magyar Hírlap, Hír Tv, hirado.hu, 

kulhonimagyarok.hu, karpat.in.ua, Kárpátalja Ma, Felvidék Ma  

A Miniszterelnökség nemzetpolitikai államtitkára szerint a KMKSZ jó mozgósítási munkát 

végzett. Történelmi győzelemként értékelte Potápi Árpád János, a Miniszterelnökség 

nemzetpolitikai államtitkára a hétvégi ukrajnai önkormányzati választáson elért magyar 

eredményeket kedden Budapesten. Potápi Árpád János a nemzetpolitikai államtitkárság és a 

Nemzetpolitikai Kutatóintézet tanácskozásán úgy fogalmazott: a legjobb kampány maga a 

munka, ez így volt Kárpátalján, a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség (KMKSZ) esetében 

is. Kiemelte: több Kárpát-medencei területet érintettek idén a választások, és ahol a 

magyarság összefogott, ott nem maradt el a siker. Rámutatott: Ukrajnában az országos 

részvételi arány elég alacsony volt, valamivel több mint 37 százalék, ezt meghaladta a 

kárpátaljai részvétel, ami 41,25 százalékos volt. Enne oka, hogy Kárpátalja alapvetően 

nemzetiségi terület, és a KMKSZ jó mozgósítási munkát végzett. 

 

KMKSZ: Kárpátalján a magyaroknak sikerült megőrizniük pozícióikat a 
helyhatóságokban 
2020. október 27. – MTI, Kárpátinfo, Kárpáthír   

Kárpátalján a magyar kisebbségnek sikerült megőriznie korábbi pozícióit a vasárnapi 

ukrajnai helyhatósági választásokon - jelentette ki Brenzovics László, a Kárpátaljai Magyar 

Kulturális Szövetség (KMKSZ) elnöke kedden az MTI-nek telefonon nyilatkozva. A politikus 

hozzáfűzte, hogy hivatalos eredményt az ukrán központi választási bizottság - a testület 

közlése szerint - várhatóan csak november 6-án közöl. A KMKSZ saját, úgynevezett 

párhuzamos szavazatszámlálása alapján viszont - amelyet más pártok hasonló 

szavazatszámlálása is alátámasztott - a szervezet bejutott, és a mostanival megegyező számú, 

azaz nyolc képviselője lehet a 63 tagú kárpátaljai megyei tanácsban.  

  

Letette hivatali esküjét Szatmárnémeti régi-új polgármestere  
2020. október 27. – maszol.ro 

Egy hónappal a helyhatósági választások után tehette le hivatali esküjét Szatmárnémeti régi-

új polgármestere, a választásokat fölényes többséggel megnyerő Kereskényi Gábor és a városi 

tanácsosok. Pontosabban csak egy részük, ugyanis a 23 tagot számláló grémiumból hárman 

még nem adták le a mandátumuk érvényesítéséhez szükséges iratcsomókat, a maradék és 

törvényszék által érvényesített 20-ból pedig hárman igazoltan hiányoztak.   
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https://mandiner.hu/cikk/20201027_potapi_tortenelmi_gyozelmet_ert_el_a_karpataljai_magyarsag_az_onkormanyzati_valasztasokon
https://mandiner.hu/cikk/20201027_potapi_tortenelmi_gyozelmet_ert_el_a_karpataljai_magyarsag_az_onkormanyzati_valasztasokon
https://www.karpatinfo.net/belfold/2020/10/27/kmksz-karpataljan-magyaroknak-sikerult-megorizniuk-pozicioikat-helyhatosagokban
https://www.karpatinfo.net/belfold/2020/10/27/kmksz-karpataljan-magyaroknak-sikerult-megorizniuk-pozicioikat-helyhatosagokban
https://www.maszol.ro/index.php/belfold/134031-letette-hivatali-eskujet-szatmarnemeti-regi-uj-polgarmestere
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Beiktatták hivatalába Arad megye egyetlen női RMDSZ-es polgármesterét  
2020. október 27. – maszol.ro 

Hétfő délután iktatták be hivatalába Korondi-Józsa Erikát, Kisiratos újraválasztott 

polgármesterét, és a képviselőtestület 11 tagját. Korondi-Józsa Erika az RMDSZ első női 

polgármestere lett Arad megyében, még 2016-ban, és a szeptemberi helyhatósági 

választásokon aratott győzelme után elmondhatja magáról, hogy mindmáig az egyetlen női 

elöljáró a megyében, akit a magyar érdekvédelmi szövetség színeiben választottak meg.  

 

Gloria Victis vetélkedő: szatmárnémeti diákokat díjaztak egyedüli erdélyi 

résztvevőkként 
2020. október 27. – maszol.ro 

A szatmárnémeti Hám János Római Katolikus Teológiai Líceum Éva angyalai nevű csapata 

harmadik díjat nyert el egyedüli külhonból bejutott csapatként a 25-ik alkalommal 

megszervezett Gloria Victis Történelmi Vetélkedőn, amelyet a magyarországi Rákóczi 

Szövetség szervezett múlt héten – közölte a Maszollal Gádoros Mátyás, a díjazott csapat egyik 

tagja. A Gloria Victis vetélkedő idei témája – a százéves évforduló alkalmából – a trianoni 

békediktátum aláírása, illetve anna előzményei és következményei volt.  

 

Köztes megoldás: csak történeti leírásokban jelenthetnek meg a régi magyar 

utcanevek Nagyváradon  

2020. október 27. – maszol.ro 

Nagyváradon megjelentek az első háromnyelvű utcatörténet-ismertető táblák, amelyeknek 

különlegessége, hogy immár tartalmazzák a történelmi magyar utcaneveket is. A magyar 

utcanevek ügye másfél évtizede parázs vita tárgya a közbeszédben. Eddig számos próbálkozás 

született a terek, utcák nevének magyarosítása ügyében a bihari megyeszékhelyen, azonban 

kevés járt sikerrel, mivel a városvezetőség és a tanácsi többség mereven ellenállt 

mindennemű magyar kezdeményezésnek. Miután Ilie Bolojan előző nagyváradi liberális 

polgármester Zatykó Gyulát szerződtette maga mellé polgármesteri tanácsadónak, az ő 

kezdeményezésére született egy köztes megoldás: turisztikai utcatörténeti ismertetőkön 

megjelenhetnek a belváros utcáinak egykori magyar nevei is.  

 

Arros Orsolya: ahol nincs jó vezető, ott összevissza jár a szekér 
2020. október 27. – transindex.ro 

Arros Orsolya négy évvel ezelőtt az RMDSZ polgármesterjelöltje volt Székelyudvarhelyen, a 

mostani eredmények után úgy döntött, nem veszi fel a tanácsosi mandátumát. Ennek okairól, 

az udvarhelyi politika milyenségéről, és a jelenlegi városvezetésről is beszélgettek vele. 
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https://www.maszol.ro/index.php/belfold/134012-beiktattak-hivatalaba-arad-megye-egyetlen-n-i-rmdsz-es-polgarmesteret
https://www.maszol.ro/index.php/tarsadalom/133999-gloria-victis-vetelked-szatmarnemeti-diakokat-dijaztak-egyeduli-erdelyi-resztvev-kkent
https://www.maszol.ro/index.php/tarsadalom/133999-gloria-victis-vetelked-szatmarnemeti-diakokat-dijaztak-egyeduli-erdelyi-resztvev-kkent
https://www.maszol.ro/index.php/tarsadalom/134016-koztes-megoldas-csak-torteneti-leirasokban-jelenthetnek-meg-a-regi-magyar-utcanevek-nagyvaradon
https://www.maszol.ro/index.php/tarsadalom/134016-koztes-megoldas-csak-torteneti-leirasokban-jelenthetnek-meg-a-regi-magyar-utcanevek-nagyvaradon
https://itthon.transindex.ro/?cikk=28698&arros_orsolya_ahol_nincs_jo_vezeto_ott_osszevissza_jar_a_szeker
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Pirosban áll immár a nagyvárad-belvárosi baptista gyülekezet új óvodaépülete 
2020. október 27. – Bihari Napló 

Új óvoda építésébe kezdett a Nagyvárad-Belvárosi Baptista Gyülekezet. Az építkezés jelenlegi 

állásáról Budai Lajos Dániel lelkipásztort kérdezték. Az óvoda befogadóképessége 45–50 fős, 

három nagy csoportban. A beruházás önerőből és a magyar kormány támogatásával valósul 

meg, a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.-n keresztül. 

 

Megszüntetné a kettéosztottságot Tusnádfürdő új polgármestere 
2020. október 27. – szekelyhon.ro 

Pártérdekek mentén oszlott meg eddig Tusnádfürdő a közösség kárára, ezért ezen változtatni 

a legfontosabb – véli Butyka Zsolt, a fürdőváros új polgármestere, aki kedden tette le a 

hivatali esküt az önkormányzati képviselő-testület tagjaival együtt. A város 12 évvel ezelőtt 

kettészakadt, volt az RMDSZ-es csapat, és az MPP-s csapat, és ez a közösségünk kárára 

történt. Azért is indultam függetlenként, mert mindenkit szeretnék képviselni. Köszönöm az 

eddig elvégzett munkát a volt polgármesternek, önkormányzati testületnek, folytatjuk a 

munkát, számítunk mindenkire” – összegzett. A polgármester, aki 2012–2016 között az 

RMDSZ-t képviselte a helyi önkormányzatban, és a szövetség városi szervezetének elnöke is 

volt, kérdésünkre azt mondta, nem zárja ki azt, hogy később majd ismét RMDSZ-színekben 

vezesse a várost, de úgy ítélte meg, most ennél sokkal fontosabb tennivalóik vannak.  

 

Megalakult az önkormányzati testület, beiktatták a régi-új polgármestert 

Székelyudvarhelyen 
2020. október 27. – szekelyhon.ro 

Tizenhat önkormányzati képviselő és Gálfi Árpád régi-új polgármester tette le esküjét kedden 

délután Székelyudvarhelyen. A beiktatáson többen is elmondták, hogy az együttműködés és 

együttgondolkodás viheti előre a várost. Az önkormányzati testület egyelőre még betöltetlen 

helyeire a továbbiakban érvényesítik a póttagok mandátumát, így az alakuló-ülésnek lesz 

második felvonása is. 

 

Soós Zoltán tanácsadója lett Hermann Mark Christian  
2020. október 27. – maszol.ro 

Hétfőn beiktatták hivatalába Soós Zoltánt, Marosvásárhely új polgármestere pedig kedden 

kinevezte személyes tanácsadójának Hermann Mark Christiant, aki szerdától költözhet be az 

irodájába. Erről a Marosvásárhelyi Rádió Naprakész című műsorában maga Hermann 

számolt be. „Transzparencia és jó helyi kormányzási praktikák tekintetében fogok segítséget 

nyújtani Soós Zoltán polgármesternek” – jelentette ki Hermann Mark Christian. Rámutatott, 

a polgármesteri hivatal működésének és a közpénz elköltésének az átláthatósága képezi a 

prioritást az elkövetkező időszakban, de számos problémát kell megoldani, kezdve a 

közszállítás áldatlan helyzetétől a zsúfolt utcákig vagy parkolókig.  
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https://www.erdon.ro/kozelet/helyi-kozelet/pirosban-all-immar-a-nagyvarad-belvarosi-baptista-gyulekezet-uj-ovodaepulete-3276148/
https://szekelyhon.ro/aktualis/megszuntetne-a-ketteosztottsagot-tusnadfurdo-uj-polgarmestere
https://szekelyhon.ro/aktualis/megalakult-az-onkormanyzati-testulet-beiktattak-a-regi-uj-polgarmestert-szekelyudvarhelyen
https://szekelyhon.ro/aktualis/megalakult-az-onkormanyzati-testulet-beiktattak-a-regi-uj-polgarmestert-szekelyudvarhelyen
https://www.maszol.ro/index.php/belfold/134041-soos-zoltan-tanacsadoja-lett-hermann-mark-christian
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A kisebbségeknek kedvező módosításokat hoz a 2021-es cenzus 
2020. október 28. – Krónika 

Vélhetően többen és könnyebben fogják majd vállalni etnikai hovatartozásukat a 2021-es 

népszámláláson a kisebbségek számára kedvező számos módosításnak köszönhetően – 

jelentette ki a Krónikának Barna Gergő szociológus. Az elmúlt időszakban ugyanis az 

RMDSZ-nek 29 változtatást sikerült kiharcolnia a népszámlálási törvényhez, melyek a 

szakember szerint valós, megbízhatóbb adatokat eredményezhetnek a romániai lakosságról, 

és elsősorban a kisebbségekről. Barna Gergő, aki külső szakemberként támogatta a szövetség 

honatyáit, elmondta: a legfontosabb változás, hogy lesz magyar nyelvű kérdőív mind az 

önkitöltő platformon, mind a számlálóbiztosok által használt táblagépen. Rendhagyó módon 

ugyanis online is kitölthető a kérdőív, és a lekérdezés sem papíralapú lesz. Az eddigiektől 

eltérően három szakaszban zajló összeírás próbáját novemberben tarthatják.

 

A kijárási tilalom alatt is elérhetőek a SZAKC irodái 
2020. október 27. – Ma7.sk, Felvidék Ma 

Tekintettel a 2020. október 24-én hatályba lépő kijárási tilalomra a SZAKC irodái nem tudják 

személyesen fogadni az ügyfeleket. A kijárási korlátozás ideje alatt elsősorban telefonon 

fogadják az ügyfelek hívásait, de elérhetőek a szövetség munkatársai e-mailben és online 

formában a SZAKC Facebook-oldalán keresztül: https://www.facebook.com/szakc.sk/. A 

SZAKC vezetősége tisztelettel kéri az ügyfeleket, hogy az irodák munkatársait személyesen, 

csak előzetes egyeztetés után, indokolt és sürgős esetben a kész dokumentumok átvétele 

céljából keressék. A dokumentumokat egy lezárt borítékban lehet benyújtani. Hideghéthy 

Andrea, a SZAKC ügyvezető igazgatója hangsúlyozta, hogy az előre nem egyeztetett 

látogatások nem képeznek kivételt a kijárási korlátozás alól, és ez azokra is vonatkozik, 

akiknek negatív lett a koronavírus-tesztjük. 

 

Kitüntették Hodossy Gyulát 
2020. október 27. – Ma7.sk 

Az 1956-os forradalom és szabadságharc évfordulója alkalmából Latorcai Csaba az Emberi 

Erőforrások Minisztériumának közigazgatási államtitkára a köztársasági elnök megbízásából 

október 26-án állami kitüntetéseket adott át a Pesti Vigadó Dísztermében. A kitüntettek 

egyike az idén hatvanéves Hodossy Gyula is. Latorcai Csaba a kitüntetetteket méltatva arról 

beszélt, hivatásuk gyakorlása során életüket cselekvően alakították úgy, hogy annak 

gyümölcsei nemcsak önmaguk, hanem mások javára is válnak. „Éppúgy formálják szűkebb és 

tágabb környezetük identitását, mint elődeink, akik ezerszáz éves történelmünk során építői 

kövei voltak a magyarságunknak, magyarságtudatunknak, Magyarországnak és a magyar 

nemzetnek”. 

 

Csallóközcsütörtökben koronavírus-teszttel avatják fel a megújult kultúrházat 
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https://ma7.sk/tajaink/a-kijarasi-tilalom-alatt-elerhetoek-a-szakc-irodai
https://ma7.sk/hethatar/kituntettek-hodossy-gyulat
https://felvidek.ma/2020/10/csallokozcsutortokben-koronavirus-teszttel-avatjak-fel-a-megujult-kulturhazat/
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2020. október 27. – Felvidék Ma 

Őry Pétert, Csallóközcsütörtök polgármesterét is megkérdeztük a hétvégi teszteléssel 

kapcsolatban. Az 1700 lakosú település polgármestere keserű szájízzel mondta, az 

önkormányzatok nem válogathatnak, teljesíteniük kell a rájuk kiszabott feladatokat, ám 

viszonzásul nem kapnak semmit. A szombaton és vasárnap esedékes tömegtesztelés kapcsán 

úgy fogalmazott, még csak félig-meddig körvonalazódik a megvalósítás módja. „Két 

dokumentummal dolgozunk: az egyik a működési szabályzat, a másik a metodikai leírás, 

ezekben néha komoly ellentmondások is vannak“ – mutatott rá. Mint mondta, a hadsereg 

képviselője múlt héten megnézte a helyszínt, így esett a választás a kultúrházra. A településen 

ez az egy tesztelési pont lesz. 

 

Díjazott műemlékek és múzeumok 2019: Kitüntették a kassai Márai Sándor-

emlékkiállítást is 
2020. október 27. – Felvidék Ma 

A Műemlékek és múzeumok szakmai folyóirat 29. alkalommal díjazta a kulturális 

örökségvédelem területén tevékenykedőket. A Felsőkubinban található Kubinyi-kastély 

helyreállítása, a késő gótikus bejárati kapu restaurálása a bártfai Szent Egyed-bazilikában, 

Milan Rastislav Štefánik-kiállítás – csupán három kivételes példa a kulturális örökségünk 

területén végzett tevékenységek közül. A Műemlékek és múzeumok című újság szerkesztősége 

a Szlovák Köztársaság Műemlékvédelmi Hivatalával és a Szlovák Nemzeti Múzeummal 

közösen a 2019-es év rangos díjaival ismerte el a kulturális örökségvédelem területén kifejtett 

tevékenységeket. A díjátadást október 24-én, szombaton este az STV2 is közvetítette. 

 

Az Anyanyelvi játékok, játékos anyanyelv vetélkedő az idén sem marad el 
2020. október 27. – Felvidék Ma 

A Petőfi Irodalmi Múzeum (Budapest) – A Magyar Nyelv Múzeuma (Széphalom) és az 

Anyanyelvápolók Szövetsége hetedik alkalommal hirdeti meg az Anyanyelvi játékok, játékos 

anyanyelv Wacha Imre emlékére című vetélkedőt, amely mára már Borsod-Abaúj-Zemplén 

megye fiataljain kívül Heves megye, valamint a Felvidék,  Kárpátalja és a Muravidék fiataljait 

is megszólítja. A verseny az idén sem marad el, igaz, a szervezők számolnak azzal, hogy 

szükség szerint az egyes fordulókat online bonyolítják le. 

 

A szlovákiai magyar diákság és a járványhelyzet 
2020. október 27. – Felvidék Ma 

2020 őszétől a koronavírus miatt kialakult járványhelyzet különböző jelleget öltött az egyes 

országokban nemcsak Európában, de a világon is. A felvidéki magyar diákokat tömörítő 

ifjúsági klubokat erőteljesen érinti a járvány, viszont más-más megszorításokhoz kell 

igazodniuk adott egyetemi városukban. Az alábbi rövid beszámolókból betekintést 

nyerhetünk abba, hogy a szlovákiai magyar diákság Prágától Kassáig milyen problémákkal 

küzd vagy épp milyen lehetőségeket ragad meg a koronaintézkedések közepette. 
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https://felvidek.ma/2020/10/dijazott-muemlekek-es-muzeumok-2019-kituntettek-a-kassai-marai-sandor-emlekkiallitast-is/
https://felvidek.ma/2020/10/dijazott-muemlekek-es-muzeumok-2019-kituntettek-a-kassai-marai-sandor-emlekkiallitast-is/
https://felvidek.ma/2020/10/az-anyanyelvi-jatekok-jatekos-anyanyelv-vetelkedo-az-iden-sem-marad-el/
https://felvidek.ma/2020/10/a-szlovakiai-magyar-diaksag-es-a-jarvanyhelyzet/
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Igazságügy, pénzügy, energetika, környezetvédelem - ezeken a területeken is 

államtitkára lehet a VMSZ-nek 
2020. október 27. – Vajdaság Ma 

A köztársasági közigazgatásban államtitkárok szintjén vennének részt a kormányzásban - 

nyilatkozta tegnap a Szabadkai Magyar Rádió Napindító című műsorában Pásztor István. A 

VMSZ elnöke megerősítette, a köztársasági közigazgatásban államtitkárok szintjén kívánnak 

szerepet vállalni. A tartományi kormányról szólva aláhúzta, annak struktúrája nem változik, a 

meglévő 12 titkárság megmarad az elkövetkező időszakban is, ugyanis a tartományi 

kormányalakító, Igor Mirović nem kíván ezen változtatni. Pásztor István azt is elmondta, 

hogy reális esély mutatkozik a jövő évi közszférában tervezett béremelésre is.  
 

Új játszótér épül Magyarcsernyén 
2020. október 27. – Vajdaság Ma 

A magyarcsernyei helyi közösség finanszírozásával új játszóteret alakítanak ki a falu 

központjában. „Volt már Magyarcsernyén egy játszótér, de azok a játékok fából készültek és 

sajnos gyorsan tönkrementek. Elkorhadtak, eltöredeztek, így biztonsági okokból a lebontása 

mellett döntöttünk.” – emlékezett vissza dr. Tóth László, a helyi közösség elnöke. 

 
„A legjobb kampány maga a munka” – történelmi győzelmet ért el a KMKSZ 
2020. október 27. – Kárpátalja 

Önkormányzati választások Ukrajnában címmel szervezett eredményértékelő tanácskozást a 

Nemzetpolitikai Kutatóintézet október 27-én Budapesten, ahol Potápi Árpád János, a 

Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára és Brenzovics László, a Kárpátaljai 

Magyar Kulturális Szövetség (KMKSZ) elnöke osztották meg gondolataikat. Kántor Zoltán, a 

Nemzetpolitikai Kutatóintézet igazgatója bevezetőjében kiemelte, 2017 óta egyre gyakoribbá 

váltak a magyarellenes megnyilvánulások Ukrajnában, ennek ellenére a vasárnapi voksoláson 

a „KMKSZ” – Ukrajnai Magyar Párt rendkívül jó eredményeket ért el. 

 

Potápi: Ahol a magyarság összefog, ott nem marad el a siker 
2020. október 27. – Kárpáti Igaz Szó 

Történelmi győzelemként értékelte Potápi Árpád János, a Miniszterelnökség nemzetpolitikai 

államtitkára a hétvégi ukrajnai önkormányzati választáson elért magyar eredményeket a 

Nemzetpolitikai Államtitkárság és a Nemzetpolitikai Kutatóintézet sajtónyilvános 

konferenciáján. A kedden Budapesten megtartott „Önkormányzati választások Ukrajnában – 

magyar vonatkozások az új adminisztratív-területi rendszerben” című eseményen Potápi 

Árpád János mellett Brenzovics László, a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség (KMKSZ) 
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https://www.vajma.info/cikk/vajdasag/25750/Igazsagugy-penzugy-energetika-kornyezetvedelem-ezeken-a-teruleteken-is-allamtitkara-lehet-a-VMSZ-nek.html
https://www.vajma.info/cikk/vajdasag/25750/Igazsagugy-penzugy-energetika-kornyezetvedelem-ezeken-a-teruleteken-is-allamtitkara-lehet-a-VMSZ-nek.html
https://karpataljalap.net/2020/10/27/legjobb-kampany-maga-munka-tortenelmi-gyozelmet-ert-el-kmksz
https://kiszo.net/2020/10/27/potapi-ahol-a-magyarsag-osszefog-ott-nem-marad-el-a-siker/
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elnöke és Kántor Zoltán, a kutatóintézet igazgatója értékelte magyar szempontból a 

helyhatósági választások eredményeit. 

 

Potápi Árpádot tilthatták ki Ukrajnából 
2020. október 27. – Mandiner, Körkép 

A nemzetpolitikáért felelős államtitkár keddi sajtótájékoztatóján közölte, „egyelőre nem 

tudom, hogy elárulják-e a neveket, feltételezést tudok csak mondani, hogy az egyik én lennék. 

A másikat viszont nem tudjuk, keressük” – fogalmazott. Mint arról korábban írt a Mandiner: 

Ukrajna megtiltotta a beutazást két magyar tisztségviselőnek. A külügyi tárca vezetőjének 

szavai szerint az egyik tisztségviselő a magyar miniszterelnökség államtitkára, akit név szerint 

nem említett, a másikról pedig nem árult el semmit. 

 

Brenzovics: Ukrajna az utolsó megmaradt kapcsolatát vágja el Európától a 
kitiltási botránnyal 
2020. október 27. – PestiSrácok 

Egyetlen ország van, amely következetesen és határozottan támogatta és támogatja Ukrajnát 

csatlakozási törekvéseiben, és az Magyarország, de Kijev ezt képtelen belátni – fogalmazott 

portálunknak a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség vezetője, Brenzovics László, a 

kárpátaljai választási sikereket elemző keddi sajtótájékoztatót követően. A szövetség elnöke 

az ukrán kitiltási botrányra reagálva közölte: az ukrán diplomácia teljesen abszurd helyzetbe 

sodorta magát, már csak azért is, mivel Ukrajnának egyetlen útja szabad csak Európa felé, 

hiszen Magyarországot kivéve az összes környező országnak le vannak zárva a határai. Potápi 

Árpád János nemzetpolitikáért felelős államtitkár – az Ukrajnából vélhetően kitiltott egyik 

személy – portálunknak arról beszélt, csalódottságot talán csak amiatt érez, hogy az ukrán 

nacionalista politika ezúttal sem cáfolta meg önmagát. 

 

Potápi Árpád János: Az alaptörvény szinte kötelezővé teszi, hogy a határon túli 
magyarsággal foglalkozzunk 
2020. október 27. – Hír TV 

Megismételte a 2015-ös történelmi sikerét a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség a 

hétvégén tartott ukrajnai önkormányzati választáson. A Hír TV Magyarország élőben című 

műsorának Potápi Árpád János a Miniszterelnökség nemzetpolitikai államtitkára és 

Brenzovics László a KMKSZ elnöke voltak a vendégei. 
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https://mandiner.hu/cikk/20201027_nemzetpolitikaert_felelos_allamtitkar_Potapi_Arpad_ukrajna_kulfold_diplomacia?fbclid=IwAR1v3QCLnrIiUtA1hQ5igk1E3wNNIpTBm6kDAVwqD2JRhvBZIlodrUQSPAg
https://pestisracok.hu/brenzovics-ukrajna-az-utolso-megmaradt-kapcsolatat-vagja-el-europatol-a-kitiltasi-botrannyal/
https://pestisracok.hu/brenzovics-ukrajna-az-utolso-megmaradt-kapcsolatat-vagja-el-europatol-a-kitiltasi-botrannyal/
https://hirtv.hu/magyarorszageloben/potapi-arpad-janos-az-alaptorveny-kotelezove-teszi-hogy-a-hataron-tuli-magyarsaggal-foglalkozzunk-2510706
https://hirtv.hu/magyarorszageloben/potapi-arpad-janos-az-alaptorveny-kotelezove-teszi-hogy-a-hataron-tuli-magyarsaggal-foglalkozzunk-2510706
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Elektronikus sajtó 

 

Határok nélkül 

2020. október 27. – Kossuth Rádió 

 

,,Arányainkhoz képest politikai súlyunkat megtartottuk” - mondta Potápi Árpád János 

nemzetpolitikáért felelős államtitkár a mai sajtónyilvános tanácskozáson, amelyen Brenzovics 

Lászlóval, a KMKSZ elnökével együtt értékelték az ukrajnai helyhatósági választásokon elért 

magyar eredményeket. A kárpátaljai magyarság gyorsan és jól reagált az újonnan kialakított 

adminisztratív-területi rendszer okozta kihívásokra, ezért ezzel is magyarázható a történelmi 

győzelem – tett hozzá értékeléséhez az államtitkár, aki még maga sem tudja, hogy valóban 

kitiltotta-e őt a Kárpátalján folytatott agitációja miatt az ukrán külügyminiszter Ukrajnából.  

 

Európa nyelvi, etnikai, kulturális és nemzeti sokszínűsége megőrzésének lehetőségeiről készít 

jelentést az Európa Tanács Parlamenti Közgyűlése esélyegyenlőségi és diszkriminációellenes 

bizottsága. A dokumentum elkészítésére Kovács Elvira, a Vajdasági magyar Szövetség 

politikusa kapott megbízást. A jelentés alapján megfogalmazott ajánlásokkal a nemzeti 

kisebbségvédelem jogi és intézményi kereteinek következetesebb végrehajtását kívánják 

elősegíteni. Kovács Elvirát a készülő jelentésről kérdeztük. 

 

Beiktatták hivatalába Soós Zoltánt, Marosvásárhely új polgármesterét. Az új városvezető és a 

helyi tanács ünnepélyes eskütételére – a járványhelyzet miatt – közel 1 hónappal az 

önkormányzati választások után került sor. 

Soós Zoltán a rendszerváltás utáni időszak 4. választott városvezetője és a harmadik magyar 

nemzetiségű polgármestere a városnak. 

 

Megalakult szombaton a szeptemberi helyhatósági választások nyomán részben új összetételű 

aradi és az Arad megyei önkormányzati képviselőtestület. Mindkét döntéshozó fórumban két-

két képviselője van a magyarságnak. Továbbra sincs döntés arról, hogy Aradon az RMDSZ 

megőrizheti-e az egyik alpolgármesteri tisztséget, amit 1996 óta a magyar érdekvédelmi 

szervezet jelöltje tölt be.  

 

Megkezdte munkáját a frissen megválasztott képviselői testület a nagyváradi 

önkormányzatban, ahol a Liberális Párt kétharmados többséget szerzett, az RMDSZ-nek 

pedig négy képviselőt sikerült bejuttatnia. Az RMDSZ-es frakció vezetőjét, Szabó Józsefet 

kérdeztük. 

https://mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth?date=2020-10-27_18-02-00&enddate=2020-10-27_18-40-00&ch=mr1
https://mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth?date=2020-10-27_18-02-00&enddate=2020-10-27_18-40-00&ch=mr1
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Folytatja három évvel ezelőtt megkezdett polgármesteri tanácsadói munkáját a nagyváradi 

önkormányzatnál Zatykó Gyula. Az újonnan megválasztott városvezető ismét felkérte e 

tisztség betöltésére, így a folytonosság jegyében tud továbbtevékenykedni. 

 

A Romániai Magyar Demokrata Szövetség számára a tét a decemberi parlamenti választáson 

a magyar jelenlét a bukaresti törvényhozásban. De miért is fontos ott lenni? Erről kérdeztük a 

harmadik mandátumért induló Tánczos Barna szenátort. Pontosabban sikerekről és 

kudarcokról. 

 

Karantén Tordaszentlászlón. Szék mellett ez a másik Kolozs megyei magyar település, ahol a 

koronavírusos esetek magas aránya miatt karantént rendeltek el. A vesztegzár nagyon is szó 

szerint értendő, csak indokolt esetben lehet elhagyni a falut, vagy bemenni oda. Újságíró 

igazolvány felmutatásával jutott be a faluba tudósítónk, aki minden biztonsági intézkedést 

betartva készítette riportot. 


