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 Nyomtatott és online sajtó 
 

Potápi: kiszámíthatóság és folytonosság jellemezte a nemzetpolitikát 
2021. október 26. - MTI, Demokrata, Hír TV, felvidek.ma, Magyar Szó, kormany.hu 

Kiszámíthatóság és folytonosság jellemezte a tavalyi és az idei nemzetpolitikát - mondta a 

Miniszterelnökségnek a területért felelős államtitkára kedden Budapesten. Potápi Árpád János 

a Magyar Állandó Értekezlet (Máért) szakbizottsági ülésén a járványhelyzethez való 

alkalmazkodás és a közös újrakezdés szempontjából értékelte a nemzetpolitika eredményeit. 

Programjaik átkerül tek az online térbe, új színtereket nyitottak a külhoni magyarsággal való 

kapcsolattartásban - jelezte.  Beszámolt az idei - a nemzeti újrakezdés évéhez kapcsolódó - 

pályázatokról, a nemzeti jelentőségű intézmények támogatásáról, az erdélyi orvosi lakások 

építéséről, a magyar nyelvű oktatás támogatásáról, határon túli óvodák és bölcsődék 

„rendszerszintű" építéséről, felújításáról, valamint a magyar nyelvű felsőoktatás 

támogatásáról, amelyek közül a komáromi Selye János Egyetemet emelte ki.  Az államtitkár 

beszélt az egyházi és civil szervezetek támogatásáról, a Szülőföldön magyarul program 

kiterjesztéséről és a babacsomagok biztosításáról is, valamint szólt a határon túli 

gazdaságfejlesztési programok eredményeiről, amelyek célját a hálózatosodásban jelölte meg. 

A sport nemzetpolitikai jelentőségének növekedéséről szólva Potápi Árpád János jelezte: jó 

néhány sportág fejlesztését támogatják a határon túli területeken és ennek látszanak az 

eredményei. Példaként említette, hogy Szlovákia egyik legsikeresebb labdarúgócsapata a DAC 

Dunaszerdahely, egy magyar együttes; Románia bajnokcsapata pedig a székely 

Sepsiszentgyörgy női kosárlabdacsapata. „Az ott élő magyarságnak ez egy olyan brand, amely 

a nemzeti büszkeséget és identitást is erősíti" - hangoztatta. 

 

Napirendre kerül a Csemadok-törvény, a Szövetség több nemzetiségi adást 

szeretne 
2021. október 26. - Új Szó, ma7.sk, felvidek.ma, bumm.sk  

A törvényhozás, első olvasatban legalábbis, foglalkozni fog azzal a törvényjavaslattal, amely 

értelmében a Csemadok évente 300 ezer eurós állami támogatást kapna. A kormány a 

közmédiáról szóló törvényt is módosítani fogja, ennek keretében a Szövetség több nemzetiségi 

műsoridőt szeretne. A Csemadokról szóló javaslatot benyújtó Gyimesi György (OĽaNO) 

parlamenti képviselő lapunknak elmondta, nem vonja vissza a szervezet állami támogatásáról 

szóló tervezetet. „Nem fogom elnapolni” – jelentette ki azzal, hogy a törvényt első olvasatban 

tárgyalni fogja a törvényhozás. Arról is beszélt, a Csemadok-törvényhez a második olvasatban 

a kormánypárti képviselők által benyújtott módosító javaslatokat a koalíciós tanácsnak is jóvá 

kell hagynia. Gyimesi a minap azért lengette be a javaslat visszavonását, mert a Szövetség nem 

állt ki egyértelműen a tervezet mellett. A párt ugyanis úgy látja, a törvény elfogadása kérdéseket 

vet fel.  
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https://demokrata.hu/magyarorszag/uj-szinterek-nyiltak-a-kulhoni-magyarsaggal-valo-kapcsolattartasban-442374/
https://ujszo.com/kozelet/napirendre-kerul-a-csemadok-torveny-a-szovetseg-tobb-nemzetisegi-adast-szeretne
https://ujszo.com/kozelet/napirendre-kerul-a-csemadok-torveny-a-szovetseg-tobb-nemzetisegi-adast-szeretne
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Kikerült a magyar zászló a honvédek nagyváradi emlékművéhez 
2021. október 26. – maszol.ro 

A nagyváradi Rulikowsky köztemetőben 2012 óta áll egy emlékgúla, amely a két 

világháborúban elhunyt magyar honvédek emlékét őrzi. Az emlékmű mellé most magyar 

nemzetiszínű lobogó is került. Váradi viszonylatban nagy előrelépés az, hogy a magyar lobogót 

kitűzhették az emlékhely mellé. Az emlékgúla építése és felavatása annak idején finoman szólva 

sem nem volt zökkenőmentes. A váradi emlékhely kialakítását, melynek alakja az Isonzó és 

Doberdó vidékén az első világháborúban elesettek tiszteletére emelt emlékgúlákat másolja, a 

Pro Liberta Partium Alapítvány képviseletében az idén elhunyt Sárközi Zoltán volt RMDSZ-es 

önkormányzati kezdeményezte. A javaslatot nem fogadták túl jól, az akkori önkormányzat 

előbb megvétózta az emlékmű tervezett helyét, majd megtiltották annak felavatását, így 2012 

novemberében szintén a szövetség szervezésében megtartott „civil ünnepség” keretében adták 

át azt. 

 

Soós Zoltán: nem csodát, hanem munkát ígértünk 
2021. október 26. – maszol.ro, szekelyhon.ro 

Mandátumának elmúlt egy évét értékelte keddi sajtótájékoztatóján Soós Zoltán, 

Marosvásárhely polgármestere. „Úgy érzem, hogy 365 napja felelősségtudattal és alázattal 

látom el a feladatot, amelyet rám bíztak” – kezdte beszámolóját az egy évvel ezelőtt beiktatott 

városvezető. Úgy fogalmazott: nagy előrelépést nem lehet egyik napról a másikra elérni, de 

ennyi idő alatt is sikerült szép eredményeket felmutatni, amelyekkel a tisztességes politika és 

a fejlődés útjára állították a Maros megyei várost. 

 

Város- és közösségépítés járvány idején – merre tart Sepsiszentgyörgy? 
2021. október 26. – maszol.ro 

„Az a célom, legyen ez a város olyan, hogy húzzuk ki magunkat, ha Sepsiszentgyörgyről van szó, 

hogy legyen, amire büszkék legyünk, mi, akik itt élünk” – fogalmazta meg Antal Árpád. 

Sepsiszentgyörgy polgármestere kedden vonta meg az elmúlt egy év mérlegét a város és 

közösségépítés terén, ugyanis október 26-án pontosan egy éve, hogy elkezdte negyedik 

mandátumát. 

 

Kolozsvári részvételi költségvetés: következetesen kizárják az „etnikai 

projekteket” 
2021. október 26. – maszol.ro 

Idén is lehetősége nyílik minden nagykorú kolozsváriaknak, hogy beleszólhasson a helyi 

döntéshozatalba és segítsen az önkormányzatnak eldönteni, mire költse a város 

költségvetésének egy részét. Úgy tűnik a zöldövezetek rendbetétele a legfontosabb a 

kolozsváriaknak. Eközben a polgármesteri hivatal következetesen érvényteleníti az általa 
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https://maszol.ro/belfold/Kikerult-a-magyar-zaszlo-a-honvedek-nagyvaradi-emlekmuvehez
https://maszol.ro/belfold/Soos-Zoltan-nem-csodat-hanem-munkat-igertunk
https://maszol.ro/belfold/Varos-es-kozossegepites-jarvany-idejen-merre-tart-Sepsiszentgyorgy
https://maszol.ro/belfold/Kolozsvari-reszveteli-koltsegvetes-kovetkezetesen-kizarjak-az-etnikai-projekteket
https://maszol.ro/belfold/Kolozsvari-reszveteli-koltsegvetes-kovetkezetesen-kizarjak-az-etnikai-projekteket
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„etnikai pályázatnak” minősített projekteket, például ezért nem kerülhettek ki román, magyar 

és angol nyelvű turisztikai táblák a kincses városban. 

 

Uszodát építtet Bihardiószegen a Cseke Attila vezette fejlesztési minisztérium 
2021. október 26. – maszol.ro 

Új uszoda épül Bihardiószegen, a szükséges, 30 millió lejes finanszírozást kedden hagyta jóvá 

a fejlesztési minisztérium – közölte Cseke Attila tárcavezető. A fejlesztési, közigazgatási és 

közberuházásokért felelős miniszter tudatta, környezetbarát sportkomplexumot építenek a 

Bihar megyei nagyközségben, napelemekkel, hőpumpákkal, amelyben a szükséges energia fele 

megújuló erőforrásokból származik, és kevés energiafelhasználással oldják meg a fűtést. 

„Korszerű uszoda épül, jelentősen csökkentett fenntartási költségekkel, ahol minden 

körülmény adott a sportolásra és a kikapcsolódásra” – írta Cseke Attila. 

 

Átadták az M30-as autópálya Tornyosnémetiig tartó szakaszát 
2021. október 26. - felvidek.ma, Új Szó, ma7.sk, bumm.sk   

Átadták az M30-as autópálya Miskolc és Tornyosnémeti között megépült szakaszát kedden. 

„Újabb remek példa a jószomszédsági kapcsolatokra. Pozsonyt és Kassát mától végig autópálya 

köti össze – Magyarországon keresztül. Nagy segítség, és egyben óriási lehetőség ez a kelet-

szlovákiai régiónak is” – mondta Forró Krisztián, a Szövetség országos elnöke. Orbán Viktor 

kifejtette: régen a Lengyelország felé vezető kereskedelem fő gócpontja Kassa volt, nagyon 

fontos útvonal volt ez, és úgy lehetett egy jelentős nemzetközi útvonalat működtetni, hogy nem 

kellett hozzá érinteni a fővárost. Mi, Trianon utáni magyarok ezt nehezen tudjuk elképzelni – 

tette hozzá. A miniszterelnök úgy látja, vissza kell alakítani a gondolkodásunkat, hogy 

rájöjjünk: egy olyan korszakba lépünk, amikor nem Budapestről kiindulva kell útvonalakat 

tervezni, hanem megvannak a régi természetes, egybetartozó térségek, amelyeket érdemes 

összekötni. 

 

FEL, VIDÉK! – Selyés siker a Katedra Vámbéry Ármin Földrajzversenyen 
2021. október 26. - felvidek.ma  

Az idei Katedra Vámbéry Ármin Földrajzverseny országos döntője érdekesen indult. Először is 

a verseny döntőjét nem márciusban, a levelezős fordulók, valamint a több hónapos igényes 

munka után rendezték, hanem hosszabb időszak kihagyása után, már az új tanévben, október 

22-én. A szervezők először jelenléti formában szerették volna lebonyolítani magát az országos 

döntőt, de a járványhelyzetre való tekintettel csak a csapatok körülbelül egyharmada tudott 

volna ezen részt venni, ezért a verseny hetén dőlt csak el, hogy végül mégis online formában 

lesz a megmérettetés – számolt be portálunknak Kovács Zsuzsanna, a csapat felkészítő tanára. 

A komáromi Selye János Gimnázium FEL, VIDÉK! csapata az utolsó napokban gőzerővel 

készült a versenyre, ugyanis március óta sokat felejtettek a levelezős fordulók feladataiból. 

Vámbéry Ármin munkássága mellett a kiegészítő téma Türkmenisztán, a történelmi 

Magyarország régióiból pedig Erdély volt. A döntő első fordulója előtt izgatottan várták, vajon 
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https://maszol.ro/belfold/Uszodat-epittet-Bihardioszegen-a-Cseke-Attila-vezette-fejlesztesi-miniszterium
https://felvidek.ma/2021/10/atadtak-az-m30-as-autopalya-tornyosnemetiig-tarto-szakaszat/
https://www.bumm.sk/regio/2021/10/26/fel-videk-selyes-siker-a-katedra-vambery-armin-foldrajzversenyen
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milyen feladatokat fognak kapni, de amikor meglátták a feladatlapot, egy kissé megnyugodtak. 

Bíztak tudásukban, hogy minden kérdésre tudnak válaszolni, és abban, hogy dobogós helyezést 

érnek majd el. Jó érzéssel és magabiztosan kezdtek neki a második forduló megoldásának is, 

ahol főleg térképekkel dolgoztak.  

 

Egységben a Felvidéken  
2021. október 27. – Ágoston Balázs, Sinkovits Ferenc – Demokrata  

Sorra veszíti el pozícióit a felvidéki magyarság azzal, hogy jó ideje nincs már parlamenti 

képviselete. A vezetés egyre kevésbé figyel a magyarok, illetve az etnikai kisebbségek 

problémáira. Most egyesítettük erőinket, hogy bejussunk végre a parlamentbe – mondta 

demokratának Forró Krisztián, a három párt egyesülésével létrejött egységes felvidéki magyar 

párt, a Szövetség – Magyarok, Nemzetiségek, Régiók elnöke. „Formailag megszünt az MKP és 

a Híd is, illetve létrejött a Magyar Közösségi Összefogás, a Magyar Közösség Pártja és a Híd 

egyesüléséből a Szövetség – Magyarok, Nemzetiségek, Régiók néven az új politikai erő, amit 

röviden csak Szövetség nek hívunk”–nyilatkozta a politikus. 

(A cikk teljes terjedelmében megtalálható a Demokrata 2021. október 27-i számában.) 

 

Rendületlenül nyugdíjasainkért  
2021. október 27. – Magyar Szó 

Az Újvidéki Nyugdíjasok Egyesülete tegnap Kiszácson ünnepelte meg fennállásának 75 éves 

jubileumát, ebből az alkalomból megnyitották a helyi nyugdíjastársalgó felújított épületét. Az 

ünnepségen többek között jelen volt Milan Đurić, Újvidék polgármesterének a helyettese is, aki 

gratulált a jubileum alkalmából, és további sikeres munkát kívánt az egyesület tagjainak. A 

tegnap megnyílt nyugdíjastársalgó a Kiszács helyi közösség épületének az udvarában van, a 

Szlovák utcában. A felújított objektum egyik részét a Kiszácsi Nyugdíjas Egyesület tagjai 

használhatják, a másik részét pedig a Vöröskereszt. 

 

Csütörtökön tartják meg a községi képviselő-testület 16. ülését 
2021. október 26. – Magyar Szó 

A szenttamási községi képviselő-testület 16. rendes ülését csütörtökön, október 28-án 9 órakor 

tartják meg. Az ülésre Milena Alargić házelnök 7 napirendi pontot terjesztett be. Az ülés 

napirendjén szerepel az előző, 15. ülés rövid jegyzőkönyve, ezt követően határozatot fogadnak 

el a község területén a vízpartokon és vízterületeken lévő úszószerkezetek telepítéséről szóló 

határozat módosításáról, döntenek a közterületeken az összeszerelhető és egyéb létesítmények 

ideiglenes telepítéséről szóló határozat kiegészítéséről, valamint jelentés hangzik el 

Szenttamás Község 2021. január és szeptember közötti időszakra vonatkozó költségvetés 

végrehajtásáról. 
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https://www.magyarszo.rs/hu/4759/vajdasag_ujvidek/253014/Rend%C3%BCletlen%C3%BCl-nyugd%C3%ADjasaink%C3%A9rt.htm
https://www.magyarszo.rs/hu/4759/vajdasag/252972/Cs%C3%BCt%C3%B6rt%C3%B6k%C3%B6n-tartj%C3%A1k-meg-a-k%C3%B6zs%C3%A9gi-k%C3%A9pvisel%C5%91-test%C3%BClet-16-%C3%BCl%C3%A9s%C3%A9t-szenttam%C3%A1s-k%C3%A9pvisel%C5%91-test%C3%BClet.htm
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Környezetvédelem, hagyományápolás, szerb nyelvi képzés - Gyerekprogramok a 

VM4K-ban 
2021. október 26. – Pannon RTV 

A tanév kezdetével újraindultak, illetve folytatódtak a délutáni programok a VM4K-ban, 

Szabadkán. Szinte minden napra jut valamilyen foglalkozás, a korosztályok tekintetében pedig 

egészen a legkisebbektől a tinédzserekig igyekeznek mindenkit megszólítani. Hogy mit kell 

tudni az egyes napokról és programokról, arról az intézmény két szakmai referense, Szalai 

Andrea és Gubena Erika beszélt a Közügyekben, a Pannon Televízió hírháttérműsorában. 

 

Kárpátaljai Magyar Irodalmi Napok immár 23. alkalommal 
2021. október 27. – Kiszo.net 

A Magyar Értelmiségiek Kárpátaljai Közössége (MÉKK) és a Kárpátaljai Magyar Művelődési 

Intézet (KMMI) – egy év kihagyás után – október 21-23. között idén újra megrendezte 

hagyományos irodalmi karavánját. A XIV. Együtt Írótábor – Kárpátaljai Magyar Irodalmi 

Napok rendezvénysorozata ez alkalommal is tartalmas programokkal várta az 

irodalombarátokat, amelyek során az érdeklődők közelebbről is megismerkedhettek az Együtt 

c. irodalmi folyóirat szerkesztőivel, aktív szerzőivel, a Kovács Vilmos Irodalmi Társaság (KVIT) 

tagjaival. 

 

Fedák Sári-díjátadó Beregszászban 
2021. október 26. – Kárpátalja 

A Kárpátaljai Megyei Tanács „Kárpátaljai Megyei Magyar Drámai Színház” K(Ö)I Jótékonysági 

Alapítványa Szűcs Nelli beregszászi színművésznő kezdeményezésére 2021-ben Fedák Sári 

nevét viselő színházművészeti díjat hozott létre. A Fedák Sári-díjat első alkalommal október 

26-án adták át ünnepélyes keretek között a II. Fedák Sári-nap alkalmából. 

 

Elektronikus sajtó 

 
Határok nélkül 

2021. október 26. – Kossuth Rádió 

 

A járványhelyzet miatt két hét tanítási szünetet rendeltek el a romániai óvodákban és 

iskolákban. Tamási Zsolt, a marosvásárhelyi katolikus líceum igazgatója, a marosvásárhelyi 

tanács oktatási bizottságának elnöke elmondta: - a rendelet elég szűkszavú, végrehajtási 
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https://pannonrtv.com/rovatok/onkormanyzatok/kornyezetvedelem-hagyomanyapolas-szerb-nyelvi-kepzes-gyerekprogramok-vm4k
https://pannonrtv.com/rovatok/onkormanyzatok/kornyezetvedelem-hagyomanyapolas-szerb-nyelvi-kepzes-gyerekprogramok-vm4k
https://kiszo.net/2021/10/27/karpataljai-magyar-irodalmi-napok-immar-23-alkalommal/
https://karpataljalap.net/2021/10/26/fedak-sari-dij-atado-beregszaszban
https://mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth?date=2021-10-26_18-02-00&enddate=2021-10-26_18-40-00&ch=mr1
https://mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth?date=2021-10-26_18-02-00&enddate=2021-10-26_18-40-00&ch=mr1
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utasítást nem kaptak az oktatási intézmények vezetői. Főleg a végzős diákokat, a vizsgák előtt 

álló évfolyamokat érintheti hátrányosan a most megszakított oktatási folyamat. 

 

Magyarkanizsán és a délvidéki kisvároshoz tartozó további 13 településen a múlt héten 

ünnepelték a község napját, annak emlékére, hogy október 20-án szabadult fel a vidék a török 

hódoltság alól. Ekkor adják át a hivatalos elismeréseket, honismereti előadásokat tartanak, és 

emlékeznek a község híres szülötteire, idén Dan Reisinger magyar származású izraeli 

grafikusra.  

 

A Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkársága 2017-ben Szent László, 2018-ban 

Mátyás király, 2019-ben pedig II. Rákóczi Ferenc emlékévet hirdetett. Hétfőn mutatták be a 

magyar történelem e három nagy alakjáról az emlékkönyveket, amelyeket majd ingyen 

juttatnak el a külhoni oktatási intézményeknek, valamint a hazai könyvtáraknak és 

tudományos szervezeteknek. A könyveket Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes mutatta be. 

 

Az 1956-os forradalom 65. évfordulójára jelent meg Szablya Ilona önéletrajzának második 

része. Az egykori tiszteletbeli konzul asszony életregényének első kötete Vasfüggöny kölnivel – 

Magyarország 1942-1956 címmel jelent meg, tegnap este pedig a Pesti Vigadóban mutatták be 

a Szökevényből konzul – Óceánon innen, vasfüggönyön túl címmel az önéletrajz második 

kötetét. A művet a Kráter Kiadó gondozta, Hantó Zsuzsa történész lektorálta.  

 

17 tiszt és 30 önkéntes Moncskó István főhadnagy vezetésével 1918 novemberében Kassáról 

elindult megvédeni az ország nyugati határát, mindnyájan odavesztek, de majdnem egy 

hónapig állták a sarat a cseh túlerővel szemben. Ezeknek az elfelejtett hősöknek a sírjait is 

megkeresték a Honismereti Kerékpártúra résztvevői Köteles Lászlónak, a Csemadok 

alelnökének a vezetésével.  

 

Kültéri látványosság a Mini Erdély park a Székelyudvarhely közelében levő Szejkefürdőn. Több 

mint százezren voltak kíváncsiak idén a híres erdélyi kastélyok, kúriák, várak kicsinyített 

mására.  A park kibővült egy játszótérrel, vasúttal, ,,felnőttmegőrző” pihenőhelyekkel, valamint 

a szomszédságában nyílt meg a korszerűen berendezett Orbán Balázs Látogatóközpont.  

 

Vajdaságban mintegy 400 cserkészt tartanak számon, ők négy körzetben 12 csapatban 

tevékenykednek. A bánáti Torontál cserkészkörzet szervezésében a muzslyai plébániatemplom 

udvarán tartották meg a hétvégén a cserkésznapot és - toborzót. 

 



 

 

Napi Nemzetpolitikai Sajtószemle – 2021. október 27. 

 

Bereg-vidéken még tart a szüret. Most készül a Kárpátaljai Magyar Borászok Egyesületének 

idei zászlósbora is. A munkát megkönnyíti, hogy sok borászat korszerűsített a Magyar Kormány 

által támogatott Egán Ede Kárpátaljai Gazdaságélénkítő programnak köszönhetően. Elsőként 

Varga István szőlész-borászt, az egyesület alelnökét hallják. 


