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Nyomtatott és online sajtó 
 

Együttműködik a Rákóczi Szövetség és a Békéscsabai Szakképzési Centrum  
2020.október 30. – MTI, Magyar Szó, behir.hu, Beol 

Együttműködési megállapodást írt alá pénteken a Rákóczi Szövetség és a Békéscsabai 

Szakképzési Centrum (BSZC) a békéscsabai Nemes Tihamér Technikum és Kollégiumban, 

ahol II. Rákóczi Ferenc tiszteletére mellszobrot avattak, és a nemzeti összetartozást 

szimbolizáló emlékfát ültettek el. Szili Katalin, a határon túli autonómiaügyekért felelős 

miniszterelnöki megbízott beszédében hangsúlyozta: a hazafiasság és a hazaszeretet a kulcsa 

a jövőnek, csak így tud a világ magyarsága a következő száz évben is "valóban egy nemzetként 

együttműködni". A Rákóczi Szövetség ezt a célt segít elérni - húzta alá. 

 

Kiegészült a nagyváradi képviselőtestület, vezetőtanácsi helyeket kapott az 

RMDSZ 
2020. október 30. – maszol.ro 

A bihari megyeszékhely képviselőtestületének immár valamennyi tagját beiktatták a tanács 

csütörtöki ülésén. Az első összehívás alkalmával mindez azért nem sikerült, mert négy 

tanácstag mandátumát addig nem érvényesítette a törvényszék. Mindhárom városi tanácsi 

frakció kiegészült a testület csütörtöki rendes ülésén, ekkor tett esküt az RMDSZ negyedik 

tanácsosa, Hunyadi István, továbbá a Nemzeti Liberális Párt egy, valamint a 

Szociáldemokrata Párt két képviselője. Mint ismert, a 27 tagú nagyváradi tanácsban a 

szeptember végi helyhatósági választások eredménye nyomán húsz képviselője van a PNL-

nek, négy az RMDSZ-nek és három a PSD-nek. 

 

Megkezdte munkáját az új tartományi kormány 

2020. október 30. – Pannon RTV 

Megtartotta első ülését a tegnap megalakult új tartományi kormány. Létrehozták azokat a 

munkatestületeket, amelyeknek köszönhetően a feladatokat hatékonyan végezheti a 

tartomány. Ezek a bizottságok a többi között gazdasági, költségvetési, káderügyi és biztonsági 

kérdésekkel foglalkoznak. Igor Mirović, a vajdasági kormány elnöke az ülésen arról beszélt, 

hogy már a jövő héten megkezdődnek a 2021-es költségvetés előkészítő munkálatai, ennek 

köszönhetően pedig a törvényes határidőn belül, november 20-ig elkészülhet a javaslat. 

 
Ők lehetnek Csíkszereda alpolgármesterei  
2020. október 30. – maszol.ro, transindex.ro, szekelyhon.ro 

Pénteki közleményében tudatta Korodi Attila, Csíkszereda hétfőn beiktatott 

polgármesterének sajtóirodája, hogy az RMDSZ Városi Küldöttek Tanácsa Sógor Enikőt és 
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https://www.magyarszo.rs/hu/4443/kulfold_szomszedsag/228827/Szobrot-%C3%A1ll%C3%ADtottak-a-fejedelemnek.htm
https://www.maszol.ro/index.php/belfold/134200-kiegeszult-a-nagyvaradi-kepvisel-testulet-vezet-tanacsi-helyeket-kapott-az-rmdsz
https://www.maszol.ro/index.php/belfold/134200-kiegeszult-a-nagyvaradi-kepvisel-testulet-vezet-tanacsi-helyeket-kapott-az-rmdsz
https://pannonrtv.com/rovatok/politika/megkezdte-munkajat-az-uj-tartomanyi-kormany
https://www.maszol.ro/index.php/belfold/134218-k-lehetnek-csikszereda-alpolgarmesterei
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Bors Bélát jelöli a hargitai megyeszékhely alpolgármesteri tisztségébe. A végső döntést a 

városi önkormányzat képviselőtestülete fogja meghozni, erről a jövő hét folyamán fognak 

szavazni. Korodi Attila polgármester ezen kívül bejelentette azt is, hogy a városmenedzser 

pozícióra a jogi végzettségű Dósa Szilárdot nevezi ki. 

 

Megtartotta alakuló ülését Maros Megye Tanácsa  
2020. október 30. – maszol.ro, szekelyhon.ro 

Megtartották pénteken a Maros Megyei Tanács ünnepélyes alakuló ülését Mara Togănel, 

Maros megye prefektusának jelenlétében. Péter Ferenc megválasztott tanácselnök, valamint 

29 tanácsos tette le az esküt. A Marosi Megyei Tanács elnöke a beiktatás alkalmával 

hangsúlyozta, hogy folytatni fogja az előző mandátumban megkezdett fejlesztési projekteket, 

és jó együttműködést kell kialakítani a megyei testületben jelenlévő politikai pártok között. 

„Az első mandátumom négy évében lefektettük Maros megye újjáépítésének alapjait, de a 

kihívások továbbra is nagyok. Célom, hogy Maros megye négy év múlva jó példaként 

szolgálhasson a régióban, de országos szinten is. Azon dolgozunk, hogy a megye vonzó legyen 

az itt élő emberek, a befektetők és az idelátogató turisták számára is. Bízom benne, hogy a 

megyei tanácsban levő politikai pártok is megértik ezt az üzenetet, és érzik a közös építkezés 

felelősséget” – mondta el beszédében Péter Ferenc, a Maros Megyei Tanács újraválasztott 

elnöke.  

 

Beiktatták hivatalába Borboly Csabát, Hargita Megye Tanácsának elnökét 
2020. október 30. – maszol.ro, szekelyhon.ro 

Megtartotta pénteken alakuló ülését Hargita Megye Tanácsa, és letette hivatali esküjét 

Borboly Csaba, aki a negyedik mandátumát kezdheti el a testület élén. A rendhagyó módon 

szabadtéren megszervezett ceremónián az összefogást tartották legfontosabbnak a 

felszólalók. Az újraválasztott megyevezető székfoglaló beszédében úgy fogalmazott: a 

változások időszakában, a koronavírus okozta megváltozott helyzetben is bízik abban, hogy a 

most mandátumot kezdő új testület megfelelően tud alkalmazkodni és folytatni fogja az előző 

testület kihívásokkal teli munkáját. „Hiszem azt, hogy csapatban és őszintén érdemes 

dolgozni” – jelentette ki. 

 

Claudiu Maior szerint etnikai alapon bántják a vásárhelyi polgármesteri hivatal 

román dolgozóit  
2020. október 30. – transindex.ro 

Claudiu Maior városi tanácsos, volt alpolgármester és polgármesterjelölt, a volt 

marosvásárhelyi polgármester, Dorin Forea egykori tanácsadója, azt állítja, hogy több 

városházán dolgozó közalkalmazottól azt hallotta, hogy fenyegetik őket "egyes olyan 

személyek, akik az új polgármesterrel együtt tűntek fel a hivatalban" Ennél többet Maior nem 

közölt, nem írta le, hogy pontosan kit, mikor és hogyan fenyegettek meg, de a felvezetőjében 

azt sugallja, hogy ezek etnikai alapon történtek. Maior "illegálisnak" tartja a gyakorlatot, 

ugyanakkor felszólítja Soós Zoltán polgármestert, hogy lépjen fel az ilyen gyakorlatok ellen.  
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https://www.maszol.ro/index.php/belfold/134223-megtartotta-alakulo-uleset-maros-megye-tanacsa
https://www.maszol.ro/index.php/belfold/134225-beiktattak-hivatalaba-borboly-csabat-hargita-megye-tanacsanak-elnoket
https://itthon.transindex.ro/?hir=61905&claudiu_maior_szerint_etnikai_alapon_bantjak_a_vasarhelyi_polgarmesteri_hivatal_roman_dolgozoit
https://itthon.transindex.ro/?hir=61905&claudiu_maior_szerint_etnikai_alapon_bantjak_a_vasarhelyi_polgarmesteri_hivatal_roman_dolgozoit
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„Ez nem az a városkép, amit egykor megálmodtunk” 

2020. október 30. – Nyugati Jelen 

Október 24-én, szombaton a Kultúrpalota hangversenytermében került sor a szeptember 27-i 

helyhatósági választásokon a legtöbb voksot begyűjtött polgármesterjelölt, Călin Bibarț 

ünnepélyes beiktatására és az új, 23 tagú képviselőtestület tagjainak az eskütételére. Az 

ünnepséget a rangidős Bognár Levente, Arad város volt alpolgármestere vezényelte le.   

Bognár Levente húsz éven keresztül (5 mandátumon át), megszakítás nélkül képviselte az 

aradi polgárokat, ezen belül az aradi magyarságot alpolgármesterként – ezzel párhuzamosan 

képviselőtestületi tagként. A hatodik alpolgármesteri mandátumot már nem vállalta. A 

továbbiakban városi képviselőként folytatja munkáját az Aradi Polgármesteri Hivatalban. Az 

RMDSZ megyei szervezete az elkövetkező négy évben két képviselővel igyekszik majd 

érvényre juttatni az aradi magyarok legfontosabb szempontjait, igényeit. 

 

Új polgármestere van Gyergyószentmiklósnak 
2020. október 30. – szekelyhon.ro 

Letette a hivatali esküt, így péntektől Csergő Tibor lett Gyergyószentmiklós polgármestere, A 

képviselő-testület még nem teljes, az alakuló ülésen csupán tíz helyi tanácsost iktattak be az 

új mandátumába. Jogi és pénzügyi átvilágítást rendelek el a városházán – jelentette ki 

beköszönő beszédében Csergő Tibor. Át akarja tekinteni, hogy milyen emberi és anyagi 

erőforrásokkal, milyen eszköztárral dolgozhat a következőkben. Az új közműszolgáltatót 

különös figyelemmel fogja követni, mert hisz abban, hogy ki lehet építeni olyan minőségi 

szolgáltatásokat, amelyek működése nem terheli a város költségvetését 

 

Az abortusz szigorítása ellen tiltakozó lengyel nőkkel szolidarizál az RMDSZ 

Nőszervezete  
2020. október 31. – maszol.ro, tranisndex.ro 

Szolidaritását fejezte ki szombaton közzétett állásfoglalásában az RMDSZ Nőszervezete az 

abortusz szigorítása ellen tiltakozó lengyelországi nőkkel. Az RMDSZ Nőszervezete közölte: 

kiemelten fontosnak tartják azt, hogy minden nő szabadon dönthessen a saját testét és lelkét 

érintő kérdésekben, ezért figyelemmel követik a lengyelországi abortusztörvény 

szigorításának folyamatát. „Szolidaritásunkat fejezzük ki a lengyel nőkkel, és hangsúlyozzuk: 

a nők döntési szabadságának korlátozása sem Romániában, sem a világ más országaiban nem 

lehet járható út” – olvasható az állásfoglalásban. 

 

Miként jut el a kormánypénz Bukarestből Székelyföldre? 
2020. október 31. – szekelyhon.ro 

Az ötlet felmerülésétől kezdődően évekbe is telhet, mire megszületik a finanszírozási döntés 

egy-egy nagyobb beruházás esetében. Tánczos Barna szenátorral, a szenátus pénzügyi 
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https://www.nyugatijelen.com/jelenido/_ez_nem_az_a_varoskep_amit_egykor_megalmodtunk.php
https://szekelyhon.ro/aktualis/uj-polgarmestere-van-gyergyoszentmiklosnak
https://www.maszol.ro/index.php/belfold/134239-az-abortusz-szigoritasa-ellen-tiltakozo-lengyel-n-kkel-szolidarizal-az-rmdsz-n-szervezete
https://www.maszol.ro/index.php/belfold/134239-az-abortusz-szigoritasa-ellen-tiltakozo-lengyel-n-kkel-szolidarizal-az-rmdsz-n-szervezete
https://szekelyhon.ro/aktualis/mikent-jut-el-a-kormanypenz-bukarestbol-szekelyfoldre


 

 

 

Napi Nemzetpolitikai Sajtószemle – 2020. november 2. 

. 

. 
4 

bizottságának tagjával a beruházási támogatások megszerzésének módjáról és az ezzel 

kapcsolatos buktatókról beszélgettek. 

 

Erdélyi szakértők is előadnak a magyarok jogvédelméről szóló online 

konferencián 
2020. november 1. – Krónika, Nyugati Jelen 

November 12-14 között, online formában rendezi meg a budapesti Kisebbségi Jogvédő Intézet 

idei őszi konferenciáját, amelyen erdélyi ügyek is terítékre kerülnek. Az eseményen Erdélyből 

előadást tart többek között Szőcs Csilla és Menyhárt Gabriella ügyvéd.  

 

Kisebbségi nyelveken, magyarul is tájékoztatnak a népszámlálással kapcsolatos 

kérdésekről 
2020. október 30. – Ma7.sk, bumm.sk, Új Szó, Felvidék Ma 

A kisebbségi kormánybiztos hivatala a honlapján válaszolt a közelgő 2021-es népszámlálás 

kapcsán leggyakrabban felmerülő kérdésekre. A válaszokat magyar, roma, ruszin, ukrán és 

német nyelven is közzétették. „Nemzetiségünk és anyanyelvünk bevallása nem csupán 

statisztikai adat. Ezekből az eredményekből - közvetlenül vagy közvetett módon - 

következnek egyes kisebbségi jogok, amelyek a nyelv, a kultúra, a demográfiai sokféleség és 

az ország sokszínűségének a megőrzését biztosítják” – közölte Bukovszky László 

kormánybiztos. Egyúttal újabb tájékoztató és népszerűsítő anyagokat ígért a kisebbségek 

nyelvén a népszámlálás fontosságáról és menetéről. 

 

Így zajlik a tesztelés Somorján: A Körkép.sk az Összefogás párt önkéntesét 

kérdezte 
2020. október 31. – Körkép 

A felvidéki magyarokat megszólító pártok közül az Összefogás volt az egyedüli, mely nem csak 

a tesztelésen való részvételre szólított fel, hanem saját maguk is önkéntes munkát vállaltak az 

ország különböző pontjain. Pálinkás Éva, az Összefogás egyik aktív tagja közülük is elsőként, 

még saját felhívásuk előtt jelentkezett segítőnek szülővárosában, Somorján. Ugyanúgy 

Somorján van önkéntesi szolgálatban Mózes Szabolcs pártelnök is, ő azonban a város egy 

másik mintavételi helyszínén. 

 

A Szülőföldön magyarul támogatási program kifizetése több részletben valósul 

meg 

2020. november 1. – Felvidék Ma 

Október 30-a volt a Bethlen Gábor Alapkezelő  Zrt. által meghirdetett Szülőföldön magyarul 

című támogatási programba való jelentkezés utolsó postára adási lehetősége. Az idei évben a 
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https://kronikaonline.ro/kulfold/erdelyi-szakertok-is-eloadnak-a-magyarok-jogvedelmerol-szolo-online-konferencian
https://kronikaonline.ro/kulfold/erdelyi-szakertok-is-eloadnak-a-magyarok-jogvedelmerol-szolo-online-konferencian
https://ma7.sk/aktualis/kisebbsegi-nyelveken-magyarul-tajekoztatnak-a-nepszamlalassal-kapcsolatos-kerdesekrol
https://ma7.sk/aktualis/kisebbsegi-nyelveken-magyarul-tajekoztatnak-a-nepszamlalassal-kapcsolatos-kerdesekrol
https://korkep.sk/cikkek/belfold/2020/10/31/igy-zajlik-a-teszteles-somorjan-a-korkep-sk-az-osszefogas-part-onkenteset-kerdezte-interju/
https://korkep.sk/cikkek/belfold/2020/10/31/igy-zajlik-a-teszteles-somorjan-a-korkep-sk-az-osszefogas-part-onkenteset-kerdezte-interju/
https://felvidek.ma/2020/11/a-szulofoldon-magyarul-tamogatasi-program-kifizetese-tobb-reszletben-valosul-meg/
https://felvidek.ma/2020/11/a-szulofoldon-magyarul-tamogatasi-program-kifizetese-tobb-reszletben-valosul-meg/
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koronavírus-járvány miatti helyzetből fakadóan több ponton is változott az ösztöndíj 

kérelmezésének módja és a kifizetési időpontja is. „Idén sajnos a koronavírus járvány miatt 

nagyon nehéz helyzetbe került az SZMPSZ az üres adatlapok kiosztásakor, de főleg a kitöltött 

adatlapok begyűjtésekor. A szigorítások miatt  a szülők nem mehettek be az intézményekbe, 

ezért sokkal több pályázó kényszerült postán küldeni a pályázatát, mint eddig. Emiatt 

lényegesen megnőtt a postán beérkező pályázatok száma, amelyek feldolgozása sokkal több 

időt vesz igénybe, mint amikor az iskolákból összegyűjtve érkeznek“ – magyarázta a 

Felvidék.ma-nak Fekete Irén, a pályázat felvidéki lebonyolításával megbízott Szlovákiai 

Magyar Pedagógusok Szövetségének elnöke. 

 

Berényi: A második fordulóban csak azokban a falukban teszteljenek, ahol rossz 

a helyzet 
2020. november 1. – Körkép 

Az MKP általános alelnöke, Nagyszombat megye második embere úgy látja, hogy az országos 

COVID-19 tesztelés második hullámát csak ott kellene megtartani, ahol sok a fertőzött.   A 

Körkép.sk értesülései szerint Berényi József települési szintig szeretné levinni a döntési 

lehetőséget arról, hogy hol kerüljön sor második fordulóra, és hol ne.   Azokon a 

településeken, ahol elenyésző a fertőzöttek száma, Berényi úgy látja, hogy nincs értelme 

másodszor is tesztelni. Az MKP politikusa szerint a döntést a második körben való 

tesztelésről nem járási szinten, hanem falvak, városok szintjén kellene meghozni. Ezzel a 

javaslattal áll majd elő a válságstáb hétfői ülésén. 

 

Itt vannak az első lakosságarányos adatok: a nyugati magyarlakta járások élen a 

tesztelési hajlandóságban 
2020. november 1. – Ma7.sk 

Mivel a hétvégi országos tesztelést a honvédelmi minisztérium koordinálta, ezért az első 

pontosabb, a lakossági arányokat is figyelembe vevő adatsor is tőlük érkezett. Ebből látszik, a 

magas fertőzésszámokat mutató dunaszerdahelyi régió valójában arányaiban az országos 

átlagon felüli eredményeket produkált. 

 

A partizánterror több mint háromszáz helyi áldozatára emlékeztek Temerinben 
2020. november 1. – Vajdasag.ma 

A partizánterror több mint háromszáz helyi áldozatára emlékeztek Temerinben a Nyugati 

temető közös sírjának emléktábláinál. Három évtizede hajtanak fejet a közös tömegsírnál 

azok előtt a temeriniek előtt, akik 1944-45-ben a magyarellenes partizánvérengzés 

áldozataivá váltak, de azok előtt is, akik a haza függetlenségének védelme során az életüket 

áldozták az 1956-os forradalomban és az azt követő megtorlások idején. 
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https://korkep.sk/cikkek/belfold/2020/11/01/berenyi-a-masodik-forduloban-csak-azokban-a-falukban-teszteljenek-ahol-rossz-a-helyzet/
https://korkep.sk/cikkek/belfold/2020/11/01/berenyi-a-masodik-forduloban-csak-azokban-a-falukban-teszteljenek-ahol-rossz-a-helyzet/
https://ma7.sk/aktualis/itt-vannak-az-elso-lakossagaranyos-adatok-a-nyugati-magyarlakta-jarasok-elen-a-tesztelesi
https://ma7.sk/aktualis/itt-vannak-az-elso-lakossagaranyos-adatok-a-nyugati-magyarlakta-jarasok-elen-a-tesztelesi
https://www.vajma.info/cikk/vajdasag/25775/A-partizanterror-tobb-mint-haromszaz-helyi-aldozatara-emlekeztek-Temerinben.html


 

 

 

Napi Nemzetpolitikai Sajtószemle – 2020. november 2. 

. 

. 
6 

Kegyeletadó ünnepség Zentán 
2020. november 1. – Vajdasag.ma 

A zentai Felsővárosi Köztemetőben ma délután megemlékezést tartottak, így tisztelegve azok 

előtt a hősök és mártírok előtt, akik életüket adták, vérüket hullatták a városért, annak 

lakóiért. A rendezvény kezdetén a zentai Felsővárosi Köztemető kálváriadombján ft. Szeles 

Oszkár esperes-plébános celebrált ünnepi szentmisét, a megemlékezés szónoka pedig 

Czegledi Rudolf, a község polgármestere volt, aki beszédében az emlékezés fontosságára hívta 

fel a figyelmet, kiemelve, hogy minden évben a kegyelet, és az elhunyt családtagjaink, 

barátaink, ismerőseink iránti tisztelet hoz ide bennünket. 

 

Horgos vezető rétegének 1944-es kivégzése megtörte a falu fejlődését 
2020. november 1. – Vajdasag.ma 

1944 októberében Horgoson mintegy 70 helybeli polgárt végeztek ki a partizánok. Elsősorban 

az értelmiséget tizedelték meg. A most 249 éves település történetének ez volt a legvéresebb 

eseménye. Az értelmetlenül lemészárolt horgosiak emlékét a helybeli temetőben egy 

emlékhely őrzi, amit minden évben november 1-én koszorúznak meg. 

 

Az 1944-ben kivégzett martonosi áldozatokról is megemlékeztek 
2020. november 1. – Vajdasag.ma 

Az ártatlan magyar áldozatokra emlékeztek Martonoson. 1944. november 21-én Martonoson 

Werner Mihály apátplébános mellett további huszonhárom ártatlan magyar áldozatot 

végeztek ki, akik azóta is a település melletti töltésnél, jelöletlen sírokban nyugszanak. 

 

Az 1944-ben kivégzett adorjáni áldozatokra emlékeztek 
2020. november 1. – Vajdasag.ma 

Napra pontosan 76 évvel ezelőtt, 1944. október 31-én 51 ártatlan helyi áldozatot végeztek ki a 

magyarkanizsai partizánok Adorjánon. Az áldozatok emlékére megemlékezést és koszorúzást 

tartottak a helyi temetőben felállított emlékműnél. Tizenhét akkori népőrségi tag érkezett a 

faluba és gyűjtötte össze a férfiakat 1944. október 31-én. 200 emberből 50-et vittek tovább a 

Tisza-partra. Sokan azon a napon azt gondolták, hogy kihallgatásra viszik a férfiakat, viszont 

ítélet nélkül a folyóba lőtték őket. A helyiek 51 ártatlanul kivégzett áldozatra emlékeznek meg 

minden évben, ugyanis a meghurcolt 50 mellett Szecsei Jakabot a háza előtt lőtték agyon. 

  
Babacsomagokat adott át a Katolikus Karitász a Felső-Tisza-vidéken  
2020. november 2. – karpat.in.ua 

Babacsomagokat adott át a Katolikus Karitász a Felső-Tisza-vidéken. A szervezet júniusban 

indította el programját, amely során a várandós és az egyéves kor alatti gyermekek szüleit 

ajándékozták meg Kőrösmezőn és Gyertyánligeten. Ez alkalommal pedig rahói, nagybocskói 
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https://www.vajma.info/cikk/vajdasag/25774/Kegyeletado-unnepseg-Zentan.html
https://www.vajma.info/cikk/vajdasag/25773/Horgos-vezeto-retegenek-1944-es-kivegzese-megtorte-a-falu-fejlodeset.html
https://www.vajma.info/cikk/vajdasag/25771/Az-1944-ben-kivegzett-martonosi-aldozatokrol-is-megemlekeztek.html
https://www.vajma.info/cikk/vajdasag/25767/Az-1944-ben-kivegzett-adorjani-aldozatokra-emlekeztek.html
http://life.karpat.in.ua/?p=34900&lang=hu
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és terebesfejérpataki családok kapták meg.  A csomagban egy hónapra elegendő pelenka, 

lázmérő, fürdővíz hőmérő, textilpelenkák, csecsemő ruházat, valamint gyermekápoláshoz, 

gondozáshoz szükséges felszerelés található.  A karantén szabályok miatt a csomagot 15 rahói 

családból, három család vehette át személyesen Németh Sándortól, a Katolikus Karitász 

nagyszőlősi vezetőjétől. 

 

XVII. Fiatal Kárpátaljai Magyar Kutatók Konferenciája a „GENIUS” JA 

szervezésében  
2020. november 2. – karpat.in.ua 

Megtartották a Fiatal Kárpátaljai Magyar Kutatók Konferenciáját a II. Rákóczi Ferenc 

Kárpátaljai Magyar Főiskola olvasótermében és az online térben. A rendezvényt Váradi 

Natália, a „GENIUS” Jótékonysági Alapítvány irodaigazgatója, valamint Csernicskó Istán, a 

főiskola frissen kinevezett rektora nyitotta meg.  A résztvevők a társadalomtudományi és 

természettudományi szekcióba jelentkezhettek. A konferenciára 35 évnél fiatalabb 

alapdiplomával rendelkező kárpátaljai magyar kutatók jelentkezését várták. 

 

Átadták a Soós Kálmán-ösztöndíjakat a Rákóczi-főiskolán 
2020. október 30. – karpat.in.ua 

Október 30-án került sor a Soós Kálmán-ösztöndíjak ünnepélyes átadójára a II. Rákóczi 

Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola (II. RF KMF) és a „GENIUS” Jótékonysági Alapítvány 

közös szervezésében. „Soós Kálmán kárpátaljai magyar kutató, tudós, tanár, politikus volt. 

Abban a szerencsés helyzetben vagyok, hogy megismerhettem, mint tanárom, mint 

munkatársam, mint főnököm, és Kálmán minden élethelyzetben megállta a helyét” – 

emlékezett vissza Csernicskó István, a II. RF KMF rektora az ösztöndíj névadójáról. 

 

Elektronikus sajtó 

 

Határok nélkül 

2020. október 30. – Kossuth Rádió 

 

Az új szerb kormány megalakulása után néhány nappal megalakult az új összetételű vajdasági 

kormány is. Az oktatási és kisebbségügyi titkárságot a VMSZ egyik politikusa, Szakállas Zsolt 

vezeti, aki a tartományi kabinet egyik alelnöke is egyben.  

 

Az ukrajnai helyhatósági választásokon a Nagydobronyi kistérségben a KMKSZ által 

támogatott jelöltnek, Nagy Ferencnek szavaztak bizalmat az ott élők. A kistérségben aktívak 
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http://life.karpat.in.ua/?p=34895&lang=hu
http://life.karpat.in.ua/?p=34895&lang=hu
http://life.karpat.in.ua/?p=34811&lang=hu.
https://mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth/?date=2020-10-30_18-02-00&enddate=2020-10-30_18-40-00&ch=mr1
https://mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth/?date=2020-10-30_18-02-00&enddate=2020-10-30_18-40-00&ch=mr1
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voltak az emberek, minden második szavazópolgár leadta a voksát, ami jelentősen 

meghaladja a 37%-os ukrajnai országos részvételi arányt.  

  

Újraindult Muzslyán és Szentmihályon a Ringató. Február közepén kezdődtek a 

foglalkozások, amelyeken a kisgyerekek és szüleik dalolva, mókázva töltötték együtt a 

délutánokat. A járványhelyzet miatt a szervezők arra kényszerültek, hogy néhány találkozás 

után, meghatározatlan ideig, szüneteltessék a foglalkozásokat. Most viszont – mindenki 

örömére - újraindultak az összejövetelek.  

 

Népi gyermekjáték találkozót szervezett a nagyváradi Csillagocska Alapítvány, szigorúan 

betartva a járványhelyzet szabályait.  Az alapítvány munkatársainak a  szakmai segítséget a 

Budapesti Hagyományok Háza biztosította. 

 

Holnap, október 31-én lesz a reformáció emléknapja. Több évtizedes hagyomány Aradon, 

hogy a református és az evangélikus-lutheránus gyülekezet ilyenkor közösen ünnepel. A 

protestantizmus mindig is számbeli kisebbségben volt Aradon. Egy időben közösen 

választottak lelkészt a gyülekezetek, és megosztva viselték az egyházfenntartás terheit. Aztán 

a 19. században szétváltak a reformátusok és az evangélikusok, most már saját templomaik és 

egyházközségeik vannak, de néhány évtizede ismét egymásra találtak, és közösen 

ünnepelnek. Így lesz ez idén is, szombat délelőtt helyi idő szerint 10 órától az arad-belvárosi 

református templomban emlékeznek meg a reformáció kezdetéről. Igét hirdet Jakab István 

evangélikus-lutheránus lelkipásztor, aki elsőként szólal meg a következő összeállításban. 

 

Fontos, hogy a járványügyi szabályok betartása mellett se csupán egyszerű tiszteletadás 

legyen a Mindenszentek-napi temetőjárás, hanem lelki töltetet is kapjon – mondja Portik-

Hegyi Kelemen, pápai káplán, főesperes, gyergyószentmiklósi plébános. Szigorú előírásokkal 

próbálják megelőzni a zsúfoltság kialakulását Székelyföld-szerte; Székelyudvarhelyen 

bevonják a helyi rendőrséget, egyirányúsítják a temetőket, és a virágvásárt is nagyobb 

helyszínen rendezik meg. 

 

Határok nélkül 

2020. október 31. – Kossuth Rádió 

 

Mindenekelőtt arról, hogy ma van a reformáció napja. A hagyomány szerint ötszázhárom 

évvel ezelőtt ezen a napon függesztette ki Luther Márton 95 tételét a wittenbergi vártemplom 

ajtajára. A keresztyén egyház ettől a történelmi mozzanattól számolja a reformáció kezdetét. 

Az emléknap kapcsán arra gondoltunk, utánajárunk annak, hogy ilyen járvány sújtotta 

https://mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth/?date=2020-10-31_18-01-00&enddate=2020-10-31_18-40-00&ch=mr1
https://mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth/?date=2020-10-31_18-01-00&enddate=2020-10-31_18-40-00&ch=mr1
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helyzetben vajon mit jelent a hit az emberek számára, hogyan hat mindennapi életükre? 

Hogyan alkalmazkodtak a hívek a járvány okozta nehézségekhez? Vajon a református 

lelkészeknek kellett-e bármit változtatniuk a munkájukban, hogy őszintén teljesíthessék napi 

szolgálatukat? A Királyhágó-melléki református püspököt, Csűry Istvánt Ionescu Nikolett 

kérte mikrofon elé. 

 

A 100 évvel ezelőtti Trianonban a hazánk sorsáról meghozott döntés, a béke-diktátum okai, 

indítékai ma is homályosak. Tudatlanság, hihetetlen elfogultság és példátlan 

lelkiismeretlenség is szerepet játszott a békediktátum megszületésében. Hazánkat, egy 

évezredes államot úgy törtek össze, hogy érdemben nem is tárgyaltak a magyar kormánnyal. 

A részletekről egy közelmúltban tartott konferencia egyik előadóját, Marjanucz László 

történész professzor beszélt. 

    

A trianoni centenárium évében Balázs D. Attila és Pataki Tamás - Elrabolt Hungária címmel 

jelentette meg könyvét. Az olvasó,,Ebben a kötetben a magyar múlt és művészet, a történelmi 

Magyarország különleges emlékeivel találkozik, amelyek többségét sajnálatos módon ma már 

hiába keressük, eltörölte őket a vérzivataros XX. század”. Írja az előszóban Prof. dr. Kásler 

Miklós miniszter. A két fiatal író, újságíró könyve jóval több, mint régi képeslapok szép 

albuma. A szerzők jól kihasználják a 100 évesnél is régebbi képeslapok adta lehetőséget, hogy 

a letűnt idők emlékét megidéző, kor-dokumentumokként tekintsünk azokra, miközben 

elolvassuk a képeslapokhoz kapcsolódó érdekes, színes, helyenként nagyon elszomorító 

történeteket.  

 

Akár az imént bemutatott Elrabolt Hungária című albumba is bekerülhetett volna egy szép 

régi képeslap arról az emlékműről, amelyet az 1848/49-es forradalom és szabadságharcra 

emlékezve Felvidéken állítottak fel titokban, már 1851-ben.  

Most pedig megtalálták a szabadságharcnak ezt a legelső, emlékművét. Több, mint 100 év 

után ásták ki a SINE METU Társulás értékmentői. A történelmi Sáros megye két 

településének, Héthársnak és Roskoványnak a határában 1849. június 20-án Wysocky 

tábornok 6000 emberrel vívott (vesztes) csatát az oroszok ellen. E csata emlékére állították 

fel azt az emlékoszlopot, amelyet a napokban Gombaszögre szállítottak, hogy ott felújítsák – 

derül ki Palcsó Zsóka riportjából, amelyet a SINE METU Társulás elnökével, Orosz Őrssel 

készített, aki a Gombaszögi Nyári Tábor főszervezője is egyben. 

 

Kárpát-medence magazinműsor 

2020. november 1. – Kossuth Rádió 

 

Panyik Imre díszműlakatos, Taksonyfalva  

Ősi magyar, még a honfoglalás korába visszanyúló, gazdag múltú település a felvidéki 

Taksonyfalva. Első említése 1138-ra tehető, de amire a falu magyarsága még ennél is 

https://mediaklikk.hu/video/karpat-medence-2020-11-01-i-adas-3/
https://mediaklikk.hu/video/karpat-medence-2020-11-01-i-adas-3/
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büszkébb, hogy a hagyomány szerint itt nyugszik a falu névadója, Taksony vezér. A település 

lakóinak többsége még ma is magyar, történelmük minden szeletét igyekeznek átadni a 

fiataloknak. Alig pár lépésre a templomtól egy gyönyörű, kovácsoltvas motívumokkal díszített 

épületet találunk, a Toldi Panziót. Bent, az udvari kút felett egy hatalmas Szent Korona 

másolatot találunk, míg a borospince felé vezető úton a Toldiból látunk jelenteket. Itt találjuk 

barátai társaságában a hely tulajdonosát, a helyi díszműlakatost, Panyik Imrét. 

 

Kirándulás az ezeréves határhoz  

Gyimesbükkön, a völgy legalsó településén járunk, ahová most a Marosvásárhelyi Református 

Kollégium diákjai látogattak el. Közülük senki nem járt még ezen a vidéken. Gyimesbükkön 

éppen rendhagyó történelem óra zajlik, amit Deáky András nyugalmazott tanár tart. A volt 

iskolaigazgató a gyimesek világáról, az itt élőkről is mesél a gyerekeknek. Kik ők, hogyan 

élnek, hogyan próbálnak minden nehézségben megmaradni embernek és magyar csángónak. 

Beszél arról, hogy anyaországi támogatással hogyan sikerült megmenteni, felújítani 

történelmi épületeket, és emléket állítani az elődöknek. A diákok megtudhatták, hogy a 

gyimesbükkiek milyen nehézségekkel szembesülnek az ezeréves határon álló Rákóczi vár 

tervezett felújításának ügyében. 

 

Topolyai tésztagyártó családi vállalkozás   

Amellett, hogy feleség és édesanya, Turcsányi Tímea vállalkozóként is megállja a helyét – a 

délvidéki Topolyán járunk, a Jurcsák család tésztaüzemében. A vállalkozás 14 évvel ezelőtt 

indult, az egyetem befejezése után Tímea ugyanis szülőföldjén szeretett volna boldogulni. A 

vállalkozással édesapja iránti tiszteletét is ki akarta fejezni. Ma már 20 féle tésztát gyártanak, 

köztük levestésztákat, pörköltekhez, halászléhez való tésztákat, és a kis vállalkozások körében 

ritkaságnak számító spagetti és lasagne tésztát is. Úgy gondolnánk, hogy a vírushelyzetben a 

tésztaüzem kifejezetten jól profitál, de sajnos ez nem így van. „Nincsenek rendezvények, az 

éttermek nem működnek úgy, nincsenek lakodalmak, táborok, tehát ezek nekünk mind 

potenciális vevők voltak számunkra, és a boltokban is megérezni, hogy az emberek nagyon 

sokszor azt nézik, hogy valami olcsóbb legyen, és nem nézik a minőséget.” – mondja Tímea. 

 

Csíki kerámia manufaktúra – Vitos kerámia    

A kerámia szeretete már gyerekkorban kialakult Vitos Lászlónál. A családfő az egykori kis 

műhelyből indulva kemény munkával hozta létre kerámia manufaktúráját Csíksomlyón, ahol 

már harminc éve készülnek használati és dísztárgyak. Vitos László háromgyermekes 

családból származik, szülei azt szerették volna, ha kitanul valamilyen szakmát. A csíkszeredai 

szövetkezeti kerámia műhelyben csíkdánfalvi fazekasok tanították az inaskodó fiatalt, aki 

később önszorgalomból tette le az érettségi vizsgát. Kós Károly és Vámszer Géza 

néprajzkutatók fazekasságról szóló leírásai csodálattal töltötték el, ezért saját kis műhelyt 
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alakított ki, ahol mindent meg akart valósítani, amit a könyvekből tanult. A diktatúra alatt 

műhelyét a családi házzal együtt dózerolták le Csíkszeredában. A már családot alapított 

László Csíksomlyón vásárolt házat, majd ’89 után feleségével, Veronikával elindította a 

vállalkozást.   


