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Nyomtatott és online sajtó 
 

 

Tokár Géza felvidéki politológus kapta idén a Lőrincz Csaba-díjat 
2020. október 28. – MTI, Webrádió, Ma7.sk, Felvidék Ma 

Tokár Géza politológus, a Szlovákiai Magyarok Kerekasztalának szóvivője kapta idén a 

Kisebbségekért - Pro Minoritate Alapítvány Lőrincz Csaba-díját. A kiemelkedő 

nemzetpolitikai tevékenységéért adható elismerés átadásán a Petőfi Irodalmi Múzeumban 

tartott szerdai ünnepségen az Országgyűlés külügyi bizottságának elnöke a díjazott 

tevékenységére is utalva azt hangoztatta, hogy az elmúlt évtizedben a nemzetpolitika 

szakpolitikává vált. Németh Zsolt a rendezvényen mutatta be a 2008-ban elhunyt Lőrincz 

Csaba erdélyi származású külpolitikai szakértőnek emléket állító Nemzetpolitika a változó 

világban című könyvet. A kötet a 2009-2019 közötti díjazottakról ad áttekintést, valamint 

ismerteti a nemzetpolitika jelenéről, jövőjéről szóló gondolataikat. 

 

Megszavazta a szerb parlament az új kormányt 
2020. október 28. – MTI, Magyar Nemzet, Hír TV, Demokrata, Magyar Szó 

Megszavazta az Ana Brnabic vezette új szerb kormányt a belgrádi parlament szerdán. A 250 

fős szerb törvényhozásban - annak ellenére, hogy összesen hat ellenzéki képviselő van - 

ötórás vitát követően a jelen lévő 232 képviselő közül 227 biztosította támogatásáról és 5 

ellenezte a jobbközép Szerb Haladó Párt (SNS), a baloldali Szerbiai Szocialista Párt (SPS), a 

Győzelem Szerbiának lista gerincét adó jobbközép Szerb Patrióta Szövetség (SPAS), a 

legnagyobb délvidéki magyar párt, a Vajdasági Magyar Szövetség (VMSZ), valamint a 

bosnyák Igazság és Megbékélés Pártja (SPP) koalíciós kormányát. 

 

Vargha Fruzsina, 25 éves néptáncos-művészettörténész lett Sepsiszentgyörgy 

alpolgármestere  
2020. október 28.  – transindex.ro, maszol.ro, szekelyhon.ro, Erdély Ma 

Két alpolgármestert választott első ülésén az új sepsiszentgyörgyi önkormányzat. Antal Árpád 

polgármester javaslatára második alpolgármesteri mandátumát kezdte el Tóth Birtan Csaba, 

a második alpolgármesteri tisztségre pedig sokak meglepetésére Antal Árpád a legfiatalabb 

tanácstagot, a 25 éves frissen végzett művészettörténészt, Vargha Fruzsinát nevesítette, 

akinek kinevezését egyöntetűen elfogadták a tanácstagok. 

 

 

 

 

E
rd

é
ly

 
V

e
ze

tő
 h

ír
e

k
 

https://webradio.hu/hirek/belfold/tokar-geza-felvideki-politologus-kapta-iden-a-lorincz-csaba-dijat
https://magyarnemzet.hu/kulfold/megszavazta-a-szerb-parlament-az-uj-kormanyt-8875682/
https://itthon.transindex.ro/?hir=61875
https://itthon.transindex.ro/?hir=61875
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Magam adom! – Véradási kampányt indított a MIÉRT  
2020. október 28. – maszol.ro, Erdély Ma, transindex.ro 

Magam adom! címmel véradási kampányt indított a Magyar Ifjúsági Értekezlet (MIÉRT). Az 

ernyőszervezet a koronavírus-járványhelyzet okozta vérhiányra igyekszik választ adni, és 

Erdély-szerte a véradás fontosságára hívja fel a figyelmet. A járványidőszakban a véradók 

aránya közel 50 százalékkal csökkent Romániában, miközben azoknak a száma, akiknek vérre 

van szüksége, nem lett kevesebb. „A jelenlegi egészségügyi helyzetben kiemelten fontos, hogy 

segítsük közösségünket és az egészségügyben dolgozók munkáját” – idézte a MIÉRT 

közleménye Bogya Annát, a projekt koordinátorát.  

 

„Nem lehet az, hogy egy egész egyházkerület ne tudna 24 árva gyermeket 

felneveltetni”  
2020. október 28. – maszol.ro 

A hegyközkovácsi gyülekezetből összegyűlt adományokat vitte el Élesdre, a Kajántó Mária 

Gyermekotthonba Forró László kovácsi lelkész és egyházkerületi főjegyző, aki egyúttal nem 

hivatalos vizitáció keretében beszélgetett el Balla Júlia igazgatóval az otthon működtetésének 

nehézségeiről. Erről maga a főjegyző számolt a Királyhágómelléki Református Egyházkerület 

(KREK) Facebook-oldalán.  

 

Péter Ferenc: eredményeinknek meg kell látszania az RMDSZ vezető 

testületeiben 
2020. október 28. – maszol.ro 

A választások eredménye azt igazolja, hogy a Maros megyei RMDSZ jó politikai döntéseket 

hozott – mondta a Maszolnak Péter Ferenc, Maros Megye Tanácsának új mandátumot kezdő 

elnöke, akit pénteken iktatnak a hivatalába. A politikus úgy véli: eredményeiknek meg kell 

látszania egy esetleges kormányalakítás alkalmával is. Mandátumának célkitűzéseiről 

elmondta: az innovációs központ, a mezőségi terelőút, a kerékpárút és a metropolisz-övezet 

felélesztése képezi a következő négy év prioritásait.  

 

A kolozsvári bábszínház-affér: újabb áldozata van az ügynek, de előrelépés 

nincs  
2020. október 28. – transindex.ro 

Miért nem újították meg a Puck Bábszínház világosítójának munkaszerződését? Mi a 

lehetséges kimenetele Urmánczi Jenő fegyelmi eljárásának? És van-e még esély ilyen 

körülmények között az állami finanszírozású magyar bábszínházra? 

 

 

E
rd

é
ly

 

https://www.maszol.ro/index.php/tarsadalom/134085-magam-adom-veradasi-kampanyt-inditott-a-miert
https://www.maszol.ro/index.php/tarsadalom/134084-nem-lehet-az-hogy-egy-egesz-egyhazkerulet-ne-tudna-24-arva-gyermeket-felneveltetni
https://www.maszol.ro/index.php/tarsadalom/134084-nem-lehet-az-hogy-egy-egesz-egyhazkerulet-ne-tudna-24-arva-gyermeket-felneveltetni
https://www.maszol.ro/index.php/belfold/134095-peter-ferenc-eredmenyeinknek-meg-kell-latszania-az-rmdsz-vezet-testuleteiben
https://www.maszol.ro/index.php/belfold/134095-peter-ferenc-eredmenyeinknek-meg-kell-latszania-az-rmdsz-vezet-testuleteiben
https://itthon.transindex.ro/?cikk=28701&a_kolozsvari_babszinhazaffer_ujabb_aldozatok_vannak_de_elorelepes_nincs
https://itthon.transindex.ro/?cikk=28701&a_kolozsvari_babszinhazaffer_ujabb_aldozatok_vannak_de_elorelepes_nincs
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Érvényesítette a törvényszék Fazakas Miklós zilahi alpolgármester képviselői 

mandátumát  
2020. október 28. – maszol.ro, Krónika 

A Szilágy Megyei Törvényszék elfogadta Fazakas Miklós zilahi alpolgármester fellebbezését, 

és érvényesítette az RMDSZ színeiben megválasztott politikus önkormányzati képviselői 

mandátumát. A jogerős ítélet kivonatát a romániai bíróságok portálja közölte szerdán. A 

határozat lehetővé teszi, hogy az RMDSZ politikusa elfoglalja helyét a képviselőtestületben. 

Az első fokon eljáró Zilahi Bíróság azért nem érvényesítette Fazakasnak a szeptember 27-i 

helyhatósági választásokon mandátumát, mert az Országos Feddhetetlenségi Ügynökség 

(ANI) korábban összeférhetetlenséget állapított meg a politikusnál.  

 

Úzvölgye: Tîrnoveanuék „isteni” érve 
2020. október 29. – Krónika 

Úgy tűnik, egyelőre gond nélkül szervezhet rendezvényeket az úzvölgyi katonatemetőben a 

román nacionalista Calea Neamului (Nemzet Útja) Egyesület. Ugyanis májusi, a kijárási 

korlátozás idején tartott megemlékezésük a hatóságok szerint nem sértett törvényt, mivel 

„mise” volt. Akárcsak idén május 28-án, a hősök napján, október 25-én, a román hadsereg 

napján  is megemlékezést tartott az úzvölgyi katonatemetőben a Mihai Tîrnoveanu vezette 

magyarellenes Calea Neamului Egyesület. 

 

Kétnyelvű feliratok segítik az eligazodást az országos tesztelésen 
2020. október 28. – Ma7.sk, Felvidék Ma 

Borítékba kerültek és egy-két napon belül több mint 500 településre jutnak el a Pro Civis által 

az országos tesztelésre előkészített és nyomtatott kétnyelvű dokumentumok és matricák. Őry 

Péter, a polgári társulás vezetője portálunknak elmondta, két A3-as dokumentum, azt 

általános tájékoztató, valamint a mintavétel menete kötelezően ki kell, hogy legyen függesztve  

a mintavételi helyekre. A felvidéki magyarlakta településeken ezeket kétnyelvűen – szlovákul 

és magyarul – a Pro Civis biztosítja. De néhány önkormányzat vette a fáradtságot és magától 

is lefordította a szlovák nyelvű iratokat. 

 

A hátrányos helyzetű magyar családokat támogatja a Pro Kalondiensis polgári 

társulás 
2020. október 28. – Ma7.sk 

A hátrányos helyzetű magyar családokat támogatja a Pro Kalondiensis polgári társulás egyik 

sikeres projektje, melynek keretében egy kistraktort és öt fóliasátrat vásároltak Kalondára. A 

magyar kormány támogatásával megvalósult fejlesztésnek köszönhetően a helyi 

többgenerációs családok visszatértek a hagyományos növénytermesztéshez. Kalonda egykor 

híres zöldségtermesztő falu volt. Bár mára csak egy családi vállalkozás foglalkozik 
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https://www.maszol.ro/index.php/belfold/134110-ervenyesitette-a-torvenyszek-fazakas-miklos-zilahi-alpolgarmester-kepvisel-i-mandatumat
https://www.maszol.ro/index.php/belfold/134110-ervenyesitette-a-torvenyszek-fazakas-miklos-zilahi-alpolgarmester-kepvisel-i-mandatumat
https://ma7.sk/tajaink/ketnyelvu-feliratok-segithetik-az-eligazodast-az-orszagos-tesztelesen
https://ma7.sk/tajaink/a-hatranyos-helyzetu-magyar-csaladokat-tamogatja-a-pro-kalondiensis-polgari-tarsulas
https://ma7.sk/tajaink/a-hatranyos-helyzetu-magyar-csaladokat-tamogatja-a-pro-kalondiensis-polgari-tarsulas
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növénytermesztéssel, sokaknak a vérükben van a fóliázás. Őket kívánta támogatni a Pro 

Kalondiensis polgári társulás. A fóliasátrakat már tavasszal beüzemelték, a kistraktor 

megfelelő használatát még gyakorolják. Gáspár József helyi lakos elmondta: eddig is szívesen 

termelt a szabad ég alatt, de a fólia nagy segítséget jelent számára. 

 

Rangos magyar állami kitüntetésben részesült a felvidéki születésű Balga 

Gabriella 
2020. október 28. – Felvidék Ma 

Hétfőn állami kitüntetéseket és egészségügyi díjakat adott át Kásler Miklós, az emberi 

erőforrások minisztere és Latorcai Csaba, a tárca közigazgatási államtitkára Budapesten. A 

díjazottak között volt a nagykürtösi születésű Balga Gabriella, az Operaház magánénekese is. 

Mint az átadón Kásler Miklós elmondta: „Magyarország kizárólag Szent István államának 

értékeire támaszkodhat, ezek jelenthetik az egyetlen biztos pontot a jövőben. Úgy vélekedett: 

a magyar kultúrában minden fellelhető, ami a világban létezik, de a világban nem léteznek 

azok a színek, hangulatok és érzések, amelyek a magyar kultúrában igen. A magyar kultúra 

hatalmassá terebélyesedett, amihez a kitüntetettek is hozzájárultak – jelentette ki az emberi 

erőforrások minisztere. 

  
Pásztor Bálint a szkupstinában: Küldjenek rendfenntartókat oda, ahol sok a 

migráns 
2020. október 28. – Vajdaság Ma, Pannon RTV 

Dr. Pásztor Bálint szerint a mostani kormány a folytonosság kormánya lesz, amely képes lesz 

szembenézni az egészségügyi, gazdasági és biztonsági kihívásokkal. A VMSZ frakcióvezetője 

új kormány programjáról és összetételéről szóló parlamenti vitában kijelentette, hogy 

egészséges lakosság nélkül nincs erős gazdaság, az erős gazdaság pedig szavatolja az ország 

biztonságát. Ugyanakkor a polgárok biztonságérzete az egzisztenciális jólétükkel együtt 

növekszik. 

 

„Összefogással messzire juthatunk” 
2020. október 28. – Pannon RTV, Magyar Szó 

Összefogásra és nem széthúzásra van szükség a Tartományi Parlamentben - áll Pásztor István 

Facebook-bejegyzésében. Csütörtökön kétszer is ülésezik a Tartományi Képviselőház, ezért 

ma délelőttre összehívtam az Elnöki Kollégium alakuló ülését - írta a Tartományi 

Képviselőház elnöke. Az Elnöki Kollégium 12 fős testületét a parlament elnöke, alelnökei, 

frakcióvezetői, főtitkára és helyettese alkotják. Legfontosabb feladata a képviselőházi ülések 

előkészítése. 
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https://felvidek.ma/2020/10/rangos-magyar-allami-kituntetesben-reszesult-a-felvideki-szuletesu-balga-gabriella/
https://felvidek.ma/2020/10/rangos-magyar-allami-kituntetesben-reszesult-a-felvideki-szuletesu-balga-gabriella/
https://www.vajma.info/cikk/vajdasag/25757/Pasztor-Balint-a-szkupstinaban-Kuldjenek-rendfenntartokat-oda-ahol-sok-a-migrans.html
https://www.vajma.info/cikk/vajdasag/25757/Pasztor-Balint-a-szkupstinaban-Kuldjenek-rendfenntartokat-oda-ahol-sok-a-migrans.html
https://pannonrtv.com/rovatok/politika/osszefogassal-messzire-juthatunk
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Fölényes győzelemmel lett Puskár Árpád a Szürtei kistérség polgármestere 
2020. október 28. – karpat.in.ua 

Puskár Árpád, Szürte eddigi polgármestere került a Szürtei kistérség élére, amelyhez immár 

12 község tartozik. A kistérség lakosságának, ami közel 9500 főt jelent, 68 százaléka – magyar 

ajkú. A TV21 Ungvárnak nyilatkozva Puskár Árpád elmondta, hogy minden választás 

megmérettetés is egyben, amelyben mindig jobb csapatban részt venni, mint egyedül. 

 

Jótékonykodó kárpátaljai önkéntesek 
2020. október 28. – karpat.in.ua 

 Rimma Mitrak 2014-ben hozta létre a Hit, Remény, Szeretet nevű jótékonysági szervezetet. 

Először az ATO-s katonáknak segítettek, de később a szegény családok és egyedülállók 

támogatására is kiterjedt a munkájuk. A jótékonysági szervezet munkatársai főként a 

Nagybereznai járásban tevékenykednek, de gyakran előfordul, hogy a járás határain túlra is 

visznek csomagokat. 

 

Új vasúti hidat építenek Kárpátalján az év végéig 
2020. október 28. – karpat.in.ua 

Szentmihálykörtvélyes közelében, a Királyháza–Aknaszlatina vonalon új vasúti hidat 

alakítanak ki az év végéig. A hírt az Ukrzaliznicja vállalat sajtószolgálata közölte. A közlemény 

szerint a helyszínen már megkezdődtek a teljeskörű felújítási munkálatok. Meg kell jegyezni, 

hogy ezen a szakaszon jelenleg a Kijev – Aknaszlatina, Lemberg – Aknaszlatina 

személyvonatok és tehervonatok közlekednek, amelyek a helyi ipari vállalkozások termékeit 

exportálják. 

 

A választási törvény megsértése kapcsán öt büntetőeljárás van folyamatban 
Kárpátalján 

2020. október 28. – Kárpátalja 

Ungváron egy, a szavazóhelyiség és a választási dokumentumok biztonságát őrző rendőr 

szabálysértést rögzített. Ezt követően azonnal a helyszínre hívta a helyi rendőrség nyomozói 

munkacsoportját. A rendőrök megállapították, hogy a körzeti választási bizottság tagjai a 

bizottság elnökének és titkárának vezetésével idő előtt elhagyták a szavazóhelyiséget, az 

összes választási dokumentációt otthagyták. Ezzel figyelmen kívül hagyták a hatályos 

jogszabályok követelményét, mely szerint a szavazatszámlálást követően a szavazólapokat és 

jegyzőkönyveket haladéktalanul el kellett juttatni a területi választási bizottsághoz. 
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http://politic.karpat.in.ua/?p=13041&lang=hu
http://life.karpat.in.ua/?p=34473&lang=hu
http://life.karpat.in.ua/?p=34470&lang=hu
http://life.karpat.in.ua/?p=34470&lang=hu
https://karpataljalap.net/2020/10/28/valasztasi-torveny-megsertese-kapcsan-ot-buntetoeljaras-van-folyamatban-karpataljan
https://karpataljalap.net/2020/10/28/valasztasi-torveny-megsertese-kapcsan-ot-buntetoeljaras-van-folyamatban-karpataljan
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Átadták a kitüntetést Király Mária-Mucának  
2020. október 28. – Népújság 

Idén március 15-e alkalmából a járványhelyzet miatt ünnepi átadás nélkül történt meg a 

magyar állami kitüntetések adományozása. Így a muravidéki kitüntetettnek, Király Mária-

Mucának az október 23-i nemzeti ünnep előestéjén otthonában adták át az elismerést. 

Képünkön Horváth Ferenc, az MMÖNK elnöke, Földes Gyula korábbi lendvai főkonzul, 

akinek a hivatali idejében adományozták a kitüntetést, Király Mária-Muca kitüntetett és 

Máthé László Eduárd, a hivatalban lévő lendvai főkonzul, aki átadta a kitüntetést. 

 

Faluriport: Összetartó település – Hosszúfalu 
2020. október 28. – Népújság 

A Hosszúfalui Helyi Közösség (HK) új vezetőségének sikerült rövid időn belül elnyernie a 

polgárok bizalmát. Az összetartást, a tenni akarást bizonyítja szerteágazó ténykedésük, több 

sikeres rendezvényük. A falu fejlesztése terén idén még két dolgot szeretnének megvalósítani: 

kicserélni a faluotthon ablakait és játszóteret kialakítani a focipálya mellett – tudtuk meg 

Bacsi Boruttól, a HK elnökétől. 

 

Elektronikus sajtó 

 

Határok nélkül 

2020. október 28. – Kossuth Rádió  

 

A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Tudományos Tanácsa Csernicskó István 

megbízott rektort, nyelvész‐ professzort nevezte ki az intézmény rektorának október 27‐ én. 

Brenzovics Lászlót, a beregszászi főiskolát alapító és fenntartó Kárpátaljai Magyar Főiskoláért 

Alapítvány elnökét hallják. 

 

100 millió eurós összegű uniós támogatásból az online oktatást szeretnék sokkal több gyerek 

számára elérhetővé tenni, mint ahányan jelenleg hozzáférnek. Hargita megyéből 113 

tanintézmény nyújt be pályázatot. Ez egyre inkább égető probléma, mivel számos Hargita 

megyei településen – ahogyan Székelyudvarhelyen is, a magas koronavírusos fertőzési 

arányok miatt valamennyi oktatási intézmény online oktatásra tért át.  

 

Marosvásárhelyen és Maros megye további hat településén a következő két hétben az ún. 

vörös forgatókönyv szerint, kizárólag online formában történik a tanítás, a súlyosbodó 
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https://www.nepujsag.net/muravidek/9635-%C3%A1tadt%C3%A1k-a-kit%C3%BCntet%C3%A9st-kir%C3%A1ly-m%C3%A1ria-muc%C3%A1nak.html
https://www.nepujsag.net/muravidek/9637-faluriport-%C3%B6sszetart%C3%B3-telep%C3%BCl%C3%A9s-%E2%80%93-hossz%C3%BAfalu.html
https://www.nepujsag.net/muravidek/9637-faluriport-%C3%B6sszetart%C3%B3-telep%C3%BCl%C3%A9s-%E2%80%93-hossz%C3%BAfalu.html
https://mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth?date=2020-10-28_18-02-00&enddate=2020-10-28_18-40-00&ch=mr1
https://mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth?date=2020-10-28_18-02-00&enddate=2020-10-28_18-40-00&ch=mr1
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járványhelyzet miatt. A megyében összesen 101 tanintézetben tértek át a digitális oktatásra, 

köztük a II. Rákóczi Ferenc Római Katolikus Teológiai Líceumban is. Gondot jelent, hogy a 

számonkérés, a feleltetés módszertana nincs kidolgozva, valamint az, hogy hiányoznak a 

speciális digitális tankönyvek a magyar tagozatos iskolákban - mondja Tamási Zsolt, a 

katolikus líceum igazgatója. 

 

A járványhelyzetnek megfelelően hibrid oktatás zajlik a nagyváradi Partiumi Keresztény 

Egyetemen is. Már a tanévnyitó ünnepséget is a világhálón tartotta meg az egyetem 

vezetősége, viszont néhány szak esetében szükségesek az úgynevezett kontaktórák is, 

amelyekre a diákok bejárnak az egyetemre. 

 

A Temes megyei, többségében magyarok lakta Ótelek a román-szerb határ mellett fekszik. 

Lakosság elöregedőben van, emiatt kevés gyermek születik, alacsony az iskolában a gyerekek 

létszáma. A megye más magyar iskoláihoz hasonlóan ez az óteleki oktatási intézmény legfőbb 

gondja. Talpai Adél tagozatvezetővel beszélgettünk. 

 

A világháló térnyerésével Felvidéken is beszűkült a nyomtatott sajtó piaca. A regionális lapok 

terén sem jobb a helyzet:  új lapok nem jöttek létre, s a meglévők is nehéz anyagi helyzetben 

vannak.  A Kassai Figyelő 2012-től jelenik meg Márai városában, de hogy jövőre lesz-e erő, 

less-e anyagi forrás a havonta megjelenő, egyetlen kassai magyar lap fenntartásához? – ez ma 

még bizonytalan. Miről szól az újság legfrissebb száma? – ezzel a kérdéssel indítottuk a 

beszélgetést Havasi Péter főszerkesztővel, a lap alapítójával. 

 

Kultúrkonyha címmel indított közösségépítő sorozatot szerdán a temesvári Szórvány 

Alapítvány. A cél az idő kellemes eltöltése válogatott étkek kóstolása közben, amelyeket a 

város egyik közismert séfje készített el. A résztvevők megtekinthették az elkészítés különböző 

fázisait, majd meg is kóstolhatták a fogásokat. E témában még két összejövetelt terveznek.  


