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 Nyomtatott és online sajtó 
 

Kárpátaljai Mentorprogramot hirdet fiatal kezdő vállalkozóknak a 

Nemzetpolitikai Államtitkárság  
2021. október 20. – karpat.in.ua, Kárpátalja, Kárpátalja Ma 

Immár a kárpátaljai magyar vállalkozók számára is elindítja mentorprogramját a 

Nemzetpolitikai Államtitkárság. A program célja a helyi cégvezetők fejlődésének segítése. Mint 

írták, a program során a mentorálásra jelentkezőket egy tapasztalt vállalkozó segíti. A 

résztvevők szervezett workshopokon tehetik fel kérdéseiket a hozzáértő előadóknak, és 

összefogásban kereshetnek megoldásokat szakmai problémáikra. Jelentkezési határidő: 

november 19. A program a Nemzetpolitikai Államtitkárság, a Design Terminal és az „Egán Ede” 

Kárpátaljai Gazdaságfejlesztési Központ együttműködésében valósul meg. További részletek a 

Nemzetpolitikai Államtitkárság weboldalán olvasható. 

 

Milanová nem lát problémát abban, hogy Magyarország támogatja a 

templomfelújítást 
2021. október 20. – Új Szó, ma7.sk, bumm.sk, felvidek.ma  

Natália Milanová (OĽaNO) kulturális miniszter nem lát problémát abban, hogy a 

magyarországi Orbán-kormány hozzájárul a dél-szlovákiai szakrális épületek felújításához, de 

célszerűnek tartaná, ha az ilyen határon átnyúló támogatásokról előzetesen egyeztetnének. Ezt 

a szerdai kabinetülés előtt mondta a kulturális tárca vezetője. „Jó lenne, ha nem utólag 

értesülnénk ezekről a dolgokról, másrészt viszont örülök a segítségnek, mert – bár 

folyamatosan növeljük az erre szánt forrásokat – a műemlékek felújítására soha nincs elég 

pénz” – mondta a miniszter. Ivan Korčok külügyminiszter (SaS-jelölt) megismételte, 

meggyőződése, hogy a jószomszédi kapcsolatok érdekében tájékoztatni kell egymást a 

határokon átnyúló aktivitásokról. „Remélem, Magyarországgal is meg fogjuk találni a 

kölcsönös tiszteleten alapuló kommunikáció lehetőségét” – mondta a külügyi tárca vezetője. A 

szakrális épületek helyreállítását célzó program keretében a magyar kormány 1800 templom 

felújítását támogatja, ezek közül 400 Magyarország határain túl, a magyarlakta településeken 

található. 

 
Cîţu nyújtja az ujját, az USR továbbra is elutasítja, az RMDSZ újramelegítené a 

koalíciót 
2021. október 20. – Krónika, transindex.ro, maszol.ro 

A Nemzeti Liberális Párt felvállalja a tárgyalások elkezdését egy új kormány mielőbbi 

megalakításáról valamennyi parlamenti párttal, kivéve az AUR-t – közölte a Cioloş-kabinet 
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beiktatásának szerdai parlamenti elutasítása után Florin Cîţu. Kelemen Hunor RMDSZ-elnök 

úgy véli, az USR-kabinet parlamenti elutasítását követően meg kell próbálni újraéleszteni a 

tavalyi év végén megalakult kormánykoalíciót, ha pedig ez „szubjektív okok miatt” nem 

lehetséges, más megoldást kell találni arra, hogy legyen kormánya az országnak. Az ügyvivő 

miniszterelnök-helyettes rámutatott, mindenkinek félre kell tennie a személyes sérelmeket és 

ambíciókat, és első körben ismét meg kell próbálni helyreállítani a PNL, az USR és az RMDSZ 

alkotta koalíciót. „Ha ez nem lehetséges – különféle szubjektív okok miatt, mert objektív okok 

nem léteznek –, akkor találni kell egy másik megoldást egy más felállású, akár kisebbségi 

kormány megalakítására” – fogalmazott Kelemen. 

 

Az erdélyi magyaroktól immár nem idegen az internet világa, de újfajta digitális 

egyenlőtlenségek alakulhatnak ki 
2021. október 20. – Krónika, maszol.ro 

Az erdélyi magyarok immár 79 százaléka olyan háztartásban él, amelyben van otthoni internet-

előfizetés, sőt háromnegyedük olyan személyes okostelefonnal is rendelkezik, amely 

mobilinternet-kerettel rendelkezik. Az internetes rendelés, fizetés, bankolás, ügyintézés is 

terjed: a megkérdezettek több mint fele élt már ezekkel a lehetőségekkel – derül ki az Erdélystat 

kutatásából, melynek eredményeit szerdán ismertették. 

 

Fogadni, vagy nem fogadni Márki-Zay Pétert? – kérdezte Gálfi Árpád a 

székelyudvarhelyieket, majd törölte a posztját 
2021. október 20. – szekelyhon.ro 

Meglehetősen furcsa Facebook-bejegyzést olvashatott kedden délután a figyelmes 

internetböngésző: Gálfi Árpád, Székelyudvarhely polgármestere a lakossággal konzultált volna 

egy hivatalos látogatás ügyében. Márki-Zay Pétertől, Hódmezővásárhely polgármesterétől, a 

magyarországi ellenzék miniszterelnök-jelöltjétől ugyanis levelet kapott, amelyben a politikus 

jelzi: személyesen szeretne vele találkozni.  

 

Így emlékezik meg Csíkszereda az 1956-os forradalomról 
2021. október 20. – maszol.ro, Krónika 

Az érvényben levő járványügyi intézkedések miatt visszafogottan, ám rangos előadók 

meghívásával ünnepli az 1956-os magyar forradalom és szabadságharc emléknapját 

Csíkszereda. Irodalmi esttel, virtuóz vonósötössel, kerekasztal-beszélgetéssel és a kegyelet 

koszorúinak elhelyezésével emlékeznek a 65 évvel ezelőtti eseményekre. 

 

A hatóságok 30-35 százalék arányú online adatfelvételre számítanak a jövő évi 

népszámláláson 
2021. október 20. – MTI, Krónika, transindex.ro 

A jövő évi romániai népszámláláson a lakosság 30-35 százaléka várhatóan él majd azzal a 

lehetőséggel, hogy elektronikusan maga tölti ki az adatfelvételi űrlapot – mondta szerdán 
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Tudorel Andrei, a román Országos Statisztikai Intézet elnöke. A statisztikai intézet által 

kidolgozott online felület lehetővé teszi, hogy a nemzeti kisebbségek a saját anyanyelvükön 

töltsék ki a kérdőíveket. A jövő évi népszámlálás március és július között zajlik, a hatóságok 

becslése szerint az első eredményeket várhatóan 2022 decemberében teszik közzé. A Romániai 

Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) korábban közölte: a lakosságnak három módja lesz 

arra, hogy rögzítse adatait: interneten kitöltheti a saját kérdőívét, bemehet a településen az 

összeíró pontokra vagy hagyományos módon otthonában fogadhatja a számlálóbiztost. A 

magyar nyelvű összeírás történhet mind a kérdőív online kitöltése, mind a személyes 

lekérdezés esetében. 

 

Úgy tűnik, hogy idén sem születik ítélet Borbolyék perében 
2021. október 20. – szekelyhon.ro 

Noha rendben zajlanak a tanúmeghallgatások, még várni kell az elsőfokú ítélet meghozatalára 

a Borboly Csaba és tizenkét másik személy ellen 2013-ban indult büntetőperben. Szerdán újabb 

négy tanút hallgatott meg a bíróság. 

 

Őry Péter: Meglévő, garantált jogot vesz vissza a közmédiáról szóló törvény 

módosítása 
2021. október 20. –  ma7.sk  

A közmédiáról szóló törvény tervezett módosítása ugyan a gyakorlatban nem jár a 

nemzetiségek nyelvén sugárzott televíziós műsoridő csökkenésével, de egy garantált, meglévő 

jogot vesz vissza, emiatt komolyan csorbítja a kisebbségi jogokat. A látszólagos ellentmondás 

azzal magyarázható, hogy a közmédia 2010 óta mulasztásos jogsértést követett el, hiszen nem 

biztosította a törvényben garantált műsoridőt a nemzeti kisebbségeknek – mondta el 

megkeresésünkre Őry Péter. A Pro Civis elnöke, aki évek óta foglalkozik a kérdéssel, arra 

emlékeztet, hogy a 2010-ben módosított szabályozás a közmédiában a népességen belüli 

aránynak megfelelő műsorszórást írt elő a Szlovákiában élő nemzeti közösségek nyelvén. Ez a 

magyarság esetében a 2011-es népszámlálási adatok tükrében 8,5 százalék lett volna. Őry 

hozzátette, mivel még nem ismerjük az idei népszámlálás nemzetiségi adatait, a tíz évvel 

ezelőtti cenzus eredményeit kell a mai napig irányadónak tekinteni. Ehhez képest a televíziós 

műsorszórásban az előző évtizedben a magyar nyelvű műsoridő a törvényben garantáltnak 

csupán a töredéke volt.  

 

Újra téma a nemzetiségi műsoridő 
2021. október 20. – Új Szó, ma7.sk, bumm.sk, felvidek.ma   

A kulturális minisztérium új törvényt hozna, amelyben többek közt a közmédia nemzetiségi 

adásaira vonatkozó szabályok is változnának. A kormányoldal szerint az új szabályozás több 

nemzetiségi műsoridőt jelentene. A Szövetség azonban bírálja a javaslatot, szerintük az 

visszalépés lenne a nemzetiségi jogok terén, ezért tömeges véleményezési eljárásban javasolják 
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a tervezet módosítását. A kulturális minisztérium, miután az Európai Bizottság erre kötelezte 

Szlovákiát, hozzálátott, hogy az uniós normákhoz igazítsa a műsorszórásról és a digitális 

sugárzásról szóló jogszabályokat. A tervezet érinti többek közt a közmédiáról, vagyis az RTVS-

ről szóló jogszabályt és az államnyelvtörvényt is. Az előbbinek a módosításával a köztelevízió 

nemzetiségi adásainak időkeretét évente minimum 360 órában határoznák meg.  A Szövetség 

elnökségi tagja, Rigó Konrád, aki korábban a Híd által jelölt kulturális államtitkár volt, 

elmondta, a mostani változtatás értelmében az RTVS meghatározna egy időkeretet, amelyet a 

kisebbségek egymáshoz viszonyított számaránya szerint osztanának el az egyes nemzetiségi 

műsorok között.  

 

A kisebbség nyelvén is fel lehet tüntetni az információkat az útjelző táblákon 
2021. október 20. – Új Szó, ma7.sk 

A szlovák mellett egy kisebbség nyelvén is fel lehet tüntetni az információkat az útjelző 

táblákon – következik a nemzeti kisebbségek nyelvhasználatáról szóló törvény módosításából, 

amelyet szerdán hagyott jóvá a parlament. A törvény lehetővé teszi, hogy az útjelző táblákon 

feltüntetett településnevet államnyelven és a nemzeti kisebbség nyelvén is kiírják. Jelenleg 

csak a település elején és végén levő községnévtáblán vagy a hivatali épületeken lehet kiírni a 

település nevét a kisebbségek nyelvén azokon a településeken, ahol két egymást követő 

népszámlálás adatai szerint a lakosok legalább 15 százaléka valamelyik nemzeti kisebbséghez 

tartozónak vallotta magát. Az ezeken a településeken élők az anyanyelvüket is használhatják a 

hivatalos ügyeik intézése során. A törvénymódosítás értelmében a kisebbség nyelvén kiírható 

a településrészek neve is. 

 

Koszorúzással egybekötött megemlékezés Magyarkanizsa Község napján  
2021. október 20. – Magyar Szó, Vajdaság ma, Pannon RTV 

A Halász téren megemlékeztek szerdán Magyarkanizsa Község napjáról. A hagyományokhoz 

híven rövid alkalmi műsorral készültek a községbeli fiatalok, ezután megkoszorúzták a város 

eredetét jelző emlékművet. A megemlékezésen Győri Viktor történelemtanár mondott 

beszédet, aki ismertette a település történelmét. „Magyarkanizsa már az őskorban lakott volt, 

erről vannak történelmi forrásaink, amelyek ezt bizonyítják. Mivel itt volt a Tisza a 

legsekélyebb, ezért könnyen tudtak az emberek áthaladni az egyikről a másik oldalra, ezért ez 

a település meg is maradt. A 9. századtól a település neve Cnesa és a terület idővel magyarlakta 

terület lett. A név idővel változott, átalakult. A 15. század közepétől, mint az összes többi 

környező település nehezen tudott fennmaradni, mert a törökök elfoglalták ezeket a 

területeket. A 17. századtól a keresztény hatalmak visszahódították ezeket a területeket.” – 

mondta Győri Viktor. 
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Emlékezés az 1956-os forradalomra Temerinben 
2021. október 20. – Vajdaság ma 

Október 23-án (szombaton) 17 órai kezdettel a 65 éve ezen a napon kitört magyar forradalomra 

emlékezik Temerin a mártír Sörös Imre szabadságharcos szobránál a temerini tájház udvarán. 

Beszédet mond Csorba Béla, a VMDP elnöke. 

 

Minden tudnivaló egy helyen 
2021. október 21. – Magyar Szó 

Megnyílt Magyarkanizsa Turisztikai Információs Központja a Fő utca 3. szám alatt. Az 

irodában különböző ajándéktárgyak, illetve helyi termékek között válogathatnak a turisták, 

ugyanakkor Magyarkanizsa község idegenforgalmi kínálatáról is bővebb tájékoztatást 

kaphatnak. A központ önkormányzati, civil szervezeti és vállalkozói összefogásból jött létre. A 

megnyitóra szerda délelőtt került sor a községnapi rendezvénysorozat részeként. A központ 

munkatársa, Fodor Vivien elmondta, az iroda kínálata széles, sőt bővülni is fog. 

 

Újabb eszközökkel gazdagodtak a „GENIUS” Tehetségpontok 
2021. október 20. – Kárpátalja Ma 

A Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetség (KMPSZ) 12 millió forint értékű 

eszköztámogatásban részesítette a „GENIUS” Jótékonysági Alapítvány Tehetségpontjait. 

Ennek köszönhetően nyomtatókkal, fénymásolókkal, laptopokkal, scannerekkel, 

projektorokkal és egyéb technikai eszközökkel bővültek a tehetséges gyermekeket felkaroló 

pontok. Váradi Natália, a „GENIUS” Jótékonysági Alapítvány igazgatója örömét fejezte ki 

aziránt, hogy az eddigi 8 Tehetségpont 2021-ben 15-re bővült, így már egyre sikeresebb az 

alapítvány által indított tehetséggondozó program. A tehetségpontok vezetőinek és 

koordinátorainak eredményes évet és sok türelmet kívánt. Az eszközök beszerzéséhez 

szükséges pályázati támogatást a magyar állam biztosította, a Nemzetpolitikai Államtitkárság 

és a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. 

 

Horkay Sámuel vezette az Ortutay-estet októberben 
2021. október 20. – karpat.in.ua 

Októberben is megtartotta az immár hagyományosnak nevezhető Ortutay-esték programját az 

Ortutay Elemér Görögkatolikus Szakkollégium, mely alkalommal Horkay Sámuel, a 

Kárpátaljai Magyar Turisztikai Tanács (KMTT) Idegenvezetői Szakbizottságának elnöke tartott 

előadást. Az est kezdetén Varjú Zoltán, az Ortutay-szakkollégium irodaigazgatója köszöntötte 

a megjelenteket, majd tisztelegve az 1956-os forradalom és szabadságharc emléke előtt, 

nemzeti imádságunk, a Himnusz eléneklésével vette kezdetét az esemény. 
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Van értelme harcolni 
2021. október 19. – Népújság 

Október 23-a az 1956-os forradalom kitörésének a napja.  Az ezután kibontakozó 

szabadságharc megmutatta, hogy van értelme harcolni, hogy a legfélelmetesebb hatalommal is 

szembe lehet és szembe kell szállni. A muravidéki magyarság központi ünnepsége alkalmából 

előadott monodráma Fedák Sári életéről is erről tanúskodott – a magyar nemzet egyik 

legnagyobb színésznőjének pártolói ugyanis évtizedeken át folytattak küzdelmet azért, hogy 

megszabadítsák a kommunista tiltástól, megbélyegzéstől. 

 

Programok megvalósítása és újak tervezése 
2021. október 19. – Népújság 

A Magyar Nemzeti Közösség Rádió- és Tévéműsorai Programbizottsága megtárgyalta a két 

média kilenchavi program- és gyártási tervének megvalósítását és a 2022-es terv 

kiindulópontjait. A lendvai stúdiót a Szlovén TV arról biztosította, hogy a tévéműsoraik 2022-

ben az 1. csatornán lesznek követhetők. A január és szeptember közötti tárgyalt időszak a 

magyar rádió- és tévéműsorok szerkesztősége számára nem volt zökkenőmentes. A 

folyamatosságot akadályozták a covid- korlátozások, ezen felül pedig a két szerkesztőségben 

jelentkező hosszantartó betegállományok is. Zver Ilona, a lendvai Magyar Műsorok 

Stúdiójának igazgatója elmondta, a tervek ennek ellenére megvalósultak. 

 

Elektronikus sajtó 

 
Határok nélkül 

2021. október 20. – Kossuth Rádió 

 

Idegenforgalmi központ kezdte meg ma a munkáját a délvidéki Magyarkanizsán.  A központ 

egyrészt információval látja el a Tisza-parti kisvárosba érkező turistákat, akiknek a száma évről 

évre nő, másrészt a helyi vállalkozók termékeit és szolgáltatásait ajánlja a fürdőváros 

vendégeinek.  

 

Bővül a vízhálózat a kolozsvári agglomerációban. Kisbács, Erdőfelek, Szászfenes és Apahida 

község víz- és szennyvízhálózatának bővítési és korszerűsítési munkálatainak kivitelezésére 
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https://www.nepujsag.net/nemzetiseg/11266-van-%C3%A9rtelme-harcolni.html
https://www.nepujsag.net/nemzetiseg/11267-programok-megval%C3%B3s%C3%ADt%C3%A1sa-%C3%A9s-%C3%BAjak-tervez%C3%A9se.html
https://mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth/?date=2021-10-20_18-02-00&enddate=2021-10-20_18-40-00&ch=mr1
https://mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth/?date=2021-10-20_18-02-00&enddate=2021-10-20_18-40-00&ch=mr1


 

 

Napi Nemzetpolitikai Sajtószemle – 2021. október 21. 

 

aláírták az építési engedélyt. Maga az építkezés tavasszal kezdődik - mondja Vákár István, a 

megyei önkormányzat RMDSZ-es alelnöke. 

 

A Vajdaság, Erdély, Horvátország és Felvidék után Kárpátalján is elindul a vállalkozói 

mentorprogram. A Nemzetpolitikai államtitkárság, az Egán Ede Gazdaságfejlesztési Központ 

és a Design Terminal együttműködésével megvalósuló programban a nagyvállalkozók 

mentorként tudásukkal és tapasztalataikkal segítik a kezdő kis- és középvállalkozókat.  

 

A muzslyai Szervó Mihály Általános Iskola volt a helyszíne az óvodapedagógusok szakmai 

képzésének, amelyen a közép-bánáti óvónők vettek részt. Ez volt a Magyar Nemzeti Tanács 

által megrendezett képzéssorozat nyolcadik állomása. Kónya-Kovács Otília összeállításában 

elsőként a Szervó Mihály Általános Iskola igazgatóját, Molnár Attilát halljuk. 

 

Október 23-án, szombaton szervezi meg az Ifjúsági Napot az Aradi Magyar Ifjúsági Szervezet 

(AMISZ). Az eseményre főleg a középiskolásokat várják, de persze ennél fiatalabbakat és 

idősebbeket is szívesen látnak. A szombati rendezvényen az 1956-os forradalom kitörésének 

évfordulójáról is megemlékeznek – mondta Bold Barbara, az AMISZ elnöke. 

 

Az Integratio Alapítvány az idén másodszor indított online kvízt a Bánság, illetve Temesvár 

kulturális értékeiről. A gyermekeknek és felnőtteknek egyaránt szóló játék három gyakorló 

fordulóból és a következő témakörökből áll: Temesvár emblematikus épületei, a térség női 

személyiségei, valamint híres családok és híres férfiak. Maga a verseny november 17-én indul 

„élesben”. Az első témakör kérdései ma jelentek meg az integratio.ro honlapon.  

 

Brassóban ma este kezdődik az 5. Magyar Színházfesztivál. A nyitóelőadáson a Szabadkai 

Népszínház művészei lépnek fel Csehov: A három nővér c. drámájával. A 6 napos szemlén, 

amelynek a brassói Drámai Színház ad otthont - négy nagytermi és négy stúdió- előadást láthat 

a brassói közönség.  

 

Sors-kanyar a címe a budapesti székhelyű Magyar Kanizsai Udvari Kamaraszínház legújabb 

előadásának, amely a Don-kanyarban 80 évvel ezelőtt harcoló katonáknak és elesett hősi 

halottaknak állít emléket.  Az előadás bemutatója Szabadkán lesz október 27-én, majd 

Budapesten november 6-án viszik színre a színház Pozsonyi úti székhelyén. 


