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Nyomtatott és online sajtó 
 

 

Írásba adott összefogás: aláírta az RMDSZ és az EMSZ a parlamenti 

választásokról szóló megállapodást 
2020. november 2. – MTI, Krónika, Erdély Ma, transindex.ro, maszol.ro, Nyugati Jelen, 

Bihari Napló, hirado.hu 

Írásban is rögzítette megegyezését az RMDSZ és az Erdélyi Magyar Szövetség (EMSZ): 

Kelemen Hunor szövetségi elnök és Mezei János, az EMSZ társelnöke megállapodást írt alá 

hétfőn az erdélyi magyar közösség országos ügyeinek összehangolt képviselete és a 

parlamenti választásokon való együttműködés érdekében. Az RMDSZ és az EMSZ közösen 

indul a december 6-i parlamenti választásokon, a megállapodás értelmében a képviselőházi 

RMDSZ-listán két befutónak számító helyet kapnak az EMSZ-jelöltek. A dokumentum több 

szinten rögzíti az együttműködést. Így az önkormányzatokban a felek egyebek mellett 

vállalják: konstruktív viszonyt alakítanak ki az ellenzékbe került helyi képviselőkkel azokban 

a közigazgatási egységekben, ahol az általuk jelölt elöljárók vezetik az önkormányzatokat, 

annak érdekében, hogy a politikai alapú konfliktusok ne akadályozhassák a település, illetve a 

közösség fejlődését. 

 

Babják Zoltán lett ismét Beregszász polgármestere  
2020. november 2. – MTI, Demokrata, KárpátHír, Kárpátalja, Kárpáti Igaz Szó 

Az október 25-i ukrajnai helyhatósági választásokon sikerült megőriznie Kárpátalján, 

Beregszászban a polgármesteri posztot Babják Zoltánnak - derült ki az ukrán Központi 

Választási Bizottság (CVK) honlapján hétfőn közzétett adatokból. A közölt részeredmények 

szerint a 34 fős beregszászi városi tanácsban a KMKSZ által indított 13 jelölt mindegyike 

bejutott a testületbe. A szervezet ezzel több mint 38 százalékos képviseletet szerzett az 

önkormányzatban. Eddig 26 képviselő jutott be biztosan, a KMKSZ-jelölteken kívül még négy 

a Volodimir Zelenszkij ukrán elnök mögött álló Nép Szolgája pártjából, továbbá három-

három az Andrij Baloha kárpátaljai politikus mögötti erőből, Petro Porosenko volt államfő 

Európai Szolidaritás nevű pártjából és a "Hazánk Kárpátalja" elnevezésű pártból. 

 

Kisebbségi Jogvédő Intézet konferencia – Magyarok jogvédelme 2020 
2020. október 31. – Erdély Ma 

Ezúton szeretnénk felhívni a figyelmét a Kisebbségi Jogvédő Intézet idei őszi konferenciájára, 

mely november 12-14 között kerül megrendezésre online formában. Az első nap angolul, a 

második nap magyarul, a harmadik nap pedig részben angolul lesz megtartva. A konferencia 

regisztrációköteles. Mindezeken felül tájékoztatjuk, hogy november 14-én lehetőséget 

biztosítunk PhD hallgatóknak, doktorjelölteknek, fiatal kutatóknak magyar vagy angol nyelvű 

V
e

ze
tő

 h
ír

e
k

 

https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/irasba-adott-osszefogas-alairta-az-rmdsz-es-az-emsz-a-parlamenti-valasztasokrol-szolo-megallapodast
https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/irasba-adott-osszefogas-alairta-az-rmdsz-es-az-emsz-a-parlamenti-valasztasokrol-szolo-megallapodast
https://demokrata.hu/magyarorszag/babjak-zoltan-lett-ismet-beregszasz-polgarmestere-310630/
https://www.erdely.ma/kisebbsegi-jogvedo-intezet-konferencia-magyarok-jogvedelme-2020/


 

 

 

Napi Nemzetpolitikai Sajtószemle – 2020. november 3. 

. 
2 

előadás tartására kisebbségvédelmi témában. Erre november 2-ig még lehet jelentkezni a 

jogvedo.intezet@kji.hu email címen. 

 
Mezei János szerint hosszú távú stratégiát kötöttek az RMDSZ-szel 
2020. november 2. – Krónika 

Mezei János szerint hosszú távú stratégia alapjait fektették le az Erdélyi Magyar Szövetség 

(EMSZ) és az RMDSZ közötti megállapodás szentesítésével. Az EMSZ társelnöke azután 

nyilatkozott a Krónikának, hogy hétfőn aláírta a kétoldalú dokumentumot Kelemen Hunor 

szövetségi elnökkel Kolozsváron. Mezei úgy vélekedett, az RMDSZ azért tanúsított 

nyitottságot az ellenzéki tömörüléssel való együttműködésre, mert belátta, hogy a 

pluralizmusnak helye, az EMSZ-nek pedig súlya van az erdélyi magyar politikában, amit 

szerinte a helyhatósági választásokon elért eredmények is bizonyítottak. A Magyar Polgári 

Párt (MPP) elnöke szerint az MPP-vel kötött korábbi egyezményhez hasonlóan a mostani 

megállapodás azon alapszik, hogy helyi szinten verseny, országos szinten együttműködés 

alakuljon ki a felek között. 

 

Átadják az „erdélyi Oscar-díjakat”: szűk körű, főként online megemlékezést és 

díjátadót tart a hét végén az EMKE 
2020. november 2. – Krónika 

Átadja a hét végén az „erdélyi Oscar-díjnak” is nevezett éves elismeréseit az Erdélyi Magyar 

Közművelődési Egyesület (EMKE) Kolozsváron. A díjakkal a közművelődés különböző 

területein kiemelkedő tevékenységet folytatókat tüntetik ki, az ünnepséget szűk körben, 

főként a virtuális térben tartják. 

 

Elfoglalta hivatalát Csíkszereda két új alpolgármestere  
2020. november 2. – maszol.ro, szekelyhon.ro 

A várakozásoknak megfelelően elfogadta a csíkszeredai városi képviselőtestület az RMDSZ 

városi szervezetének javaslatát, és Sógor Enikőt, valamint Bors Bélát választotta meg a 

hargitai megyeszékhely két alpolgármesterének hétfőn. Dósa Szilárd városmenedzser keddtől 

látja el feladatát.  

 

Alapítójáról elnevezett kápolnát épít a Királyhágómelléki Református 

Egyházkerület Nagyváradon  
2020. november 2. – maszol.ro, Bihari Napló 

A nagyváradi önkormányzattól bérelt telken építhet ravatalozó kápolnát a Királyhágómelléki 

Református Egyházkerület. A váradi köztemetőben az egyház részére történő hosszú távú 

bérbe adásról legutóbbi ülésén döntött a bihari megyeszékhely képviselőtestülete. Farkas 

Zsolt, az egyházkerület közigazgatási ügyosztályának munkatársa a Maszolnak elmondta, 
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azért tartják szükségesnek egy új ravatalozó építését, mivel az eddig használt kápolnák a 

temetői főútvonalak mellett, nagyon forgalmas helyen vannak, ezért a temetési szertartásokat 

rendszeresen megzavarja úton zajló forgalom, szinte lehetetlenné téve a végső tiszteletadás 

kegyeletteljes lebonyolítását.  

 

A kisebbségek és az egyházak képviselőivel is találkozott az új polgármester 
2020. november 2. – Nyugati Jelen 

Közvetlenül a beiktatása után Dominic Fritz temesvári polgármester találkozókat 

kezdeményezett a város gazdasági, társadalmi és kulturális szempontjából 

kulcsfontosságúnak tartott területek képviselőivel. A temesvári főiskolák Rektori Testülete, a 

Tanfelügyelőség, a Temesvári Konzulok Testülete és a COVID–19 Konzultatív Csoport tagjai 

mellett Dominic Fritz találkozott a temesvári Kisebbségek Konzultatív Tanácsa és a helyi 

egyházak képviselőivel is. A temesvári kisebbségek képviselőivel sorra került találkozón részt 

vett Valdman Kinga, a városháza Kisebbségi Irodájának vezetője, Kása Zsolt (helyi EMNP-

elnök, Várbástya Egyesület) és Farkas Imre (helyi RMDSZ-alelnök). 

 

Hunyad megyei kampányindító Kelemen Hunorral 
2020. november 2. – Nyugati Jelen 

Október 29-én Kelemen Hunor szövetségi elnök és Winkler Gyula EP-képviselő, megyei 

RMDSZ-elnök jelenlétében tartotta kampányindító tanácskozását az RMDSZ Hunyad Megyei 

Képviselő Tanácsa. A Dévai Magyar Házban zajló találkozót házigazdaként Pogocsán 

Ferdinánd újraválasztott városi tanácsos nyitotta meg, megköszönve mindazok munkáját, 

bizalmát, akik a helyhatósági választáson az RMDSZ mellé álltak. Köszönettel fordult a 

mindenkori támogatásért Kelemen Hunor szövetségi elnök felé is, aki ezúttal is a szolidaritás 

üzenetét hozta. 

 

Folytatják az együttműködést 
2020. november 2. – Bihari Napló 

A helyhatósági választások utáni első hivatalos találkozóra hívta meg az elmúlt pénteken 

Bulcsu László közgyűlési alelnök Borsi Imre Lóránt megyei és Szabó József nagyváradi 

RMDSZ-es frakcióvezetőket a Hajdú-Bihar megyei önkormányzathoz. 

 

A bíróság szerint sem uszított a magyarok ellen az úzvölgyi román 

megemlékezések főszervezője 
2020. november 2. – szekelyhon.ro 

Nem tekinthetők magyarellenes uszításnak a Mihai Tîrnoveanu közösségi oldalán megjelent 

bejegyzések. A Nemzet Útja (Calea Neamului) egyesület elnöke ellen a Székely Figyelő 

Alapítvány által benyújtott panaszt nemcsak az Országos Diszkriminációellenes Tanács, 

hanem a bíróság is elutasította. 
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Becsmérelte a magyar közösséget, ötezer lejre büntették 
2020. november 2. – szekelyhon.ro 

Ötezer lejes pénzbírsággal sújtotta az Országos Diszkriminációellenes Tanács Marius Pașcan 

Maros megyei parlamenti képviselőt, aki közösségi oldalán lehetővé tette, hogy a magyar 

közösséget becsmérlő hozzászólások jelenjenek meg. A döntést öt hónapos késéssel közölték 

ki. Marius Pașcant a Népi Mozgalom Pártjának Maros megyei parlamenti képviselőjét idén 

januárban jelentette fel a diszkriminációellenes tanácsnál a Székely Figyelő Alapítvány. Mint 

az alapítvány vezetője Árus Zsolt elmondta a tanács májusban tárgyalta az ügyet. A 

diszkriminációellens tanács immár harmadszorra értékelte úgy, hogy a Székely Figyelő 

Alapítvány nem egy jogvédő szervezet, ezért nem illetékes panaszt tenni azok ellen, akik 

magyar közösséget mocskolják és uszítanak ellene. De a tudomásukra hozott tények 

ismeretében hivatalból indított eljárást Marius Pașcan ellen. 

 

Elmaradt az alpolgármester-választás Marosvásárhelyen 
2020. november 2. – szekelyhon.ro, maszol.ro 

A frissen megalakult marosvásárhelyi önkormányzati képviselő-testület első ülését tartotta 

meg hétfőn, de nem teljes létszámban, így az alpolgármester-választás elmaradt. A hétfői 

rendkívüli tanácsülésen online letette az esküt Horațiu Suciu szívorvos, aki a Nemzeti 

Liberális Pártot képviseli. Egy önkormányzati képviselő viszont hiányzik még a 23 tagú 

testületből: a helyhatósági választásokon elért eredmények nyomán ugyanis két hely illeti 

meg a marosvásárhelyi önkormányzatban a Népi Mozgalom Pártját (PMP). Marius Pașcan 

jelenlegi parlamenti képviselő, a tanácsosi lista vezetőjének mandátumát azonban nem 

érvényesítette a bíróság, így a pártnak csak egy tanácsosa tehette le az esküt. Amíg a párt nem 

nevezi meg a második vásárhelyi önkormányzati képviselőjét, addig nem lesz teljes a testület, 

és nem tudnak alpolgármestert választani sem. 

 

Vargha Fruzsina: tudom, hogy a sok gratuláció mögött még több nehezményező 

van 
2020. november 2. – transindex.ro 

24 éves friss diplomás alpolgármestere lett Sepsiszentgyörgynek. A hír azonban nemcsak a 

város lakóit, hanem magukat a tanácsosokat is meglepe. Ahogyan ilyenkor lenni szokott, 

elindultak a találgatások, hogy mi történhetett. Vargha Fruzsinával beszélgettek. 

 
Döntöttek a tesztelés második köréről - A magyarlakta járások a kivételek közt, 

de nem mindegyik 
2020. november 2. – Ma7.sk 

Csak azokban a járásokban lesz a hétvégén újra tesztelés, ahol a fertőzöttek részaránya az 

elmúlt hétvégén 0,70 százalék felett volt. Ez azt jelenti, hogy 25 járásban nem lesz tesztelés, 
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többek közt a magyarlakta járások jelentős részében, de így is a lakosság 55 százalékát újra 

tesztre hívja a kormány. Kassán és Pozsonyban nem lesz újra tesztelés, de a magyarok által 

lakott járások közül a Dunaszerdahelyiben és a Nagymihályiban igen az eddig közzétett 

adatok szerint. 

 

Pásztor Bálint: nemcsak a megfélemlítésnek, de a megbékélésnek is vannak 

eszközei  
2020. november 2. – MTI, Vajdaság Ma, Magyar Szó 

A megfélemlítésnek tudjuk, vannak eszközei, de ugyanígy vannak eszközei a tények 

felfedésének, az igazság elismertetésének, a megbékélésnek és a jövőbe tekintésnek is - 

hangsúlyozta Pásztor Bálint, a Vajdasági Magyar Szövetség alelnöke és a szabadkai városi 

képviselő-testület elnöke az 1944-1945-ben kivégzett ártatlan áldozatok tiszteletére rendezett 

hétfői szabadkai megemlékezésen. Pásztor Bálint felhívta a figyelmet arra, hogy a 

szabadkaihoz hasonló emlékhelyek az értelmetlen öldöklésről, a nemzeti vagy ideológiai 

alapú kivégzésekről tanúskodnak, az egyetlen járható út viszont csak a feltárás és a 

megbékélés. 

 

Magyarkanizsán is megemlékeztek az 1944/45-ös ártatlanul meggyilkolt helyi 

magyar áldozatokról 
2020. november 2. – Vajdaság Ma, Magyar Szó 

Magyarkanizsán is megemlékeztek az 1944/45-ös ártatlanul meggyilkolt helyi magyar 

áldozatokról. A hagyományokhoz híven a magyarkanizsai nagytemetőben rövid alkalmi 

műsorral, majd koszorúzással emlékeztek meg az 1944/45-ös áldozatokról. Az ártatlan 

áldozatokat összegyűjtöttek a magyarkanizsai városháza pincéjében, ahol kínzásokon estek 

át, majd tömegsírokba vetették őket. A helyszínen Forró Lajos, a Délvidék Kutató Központ 

alelnöke mondott alkalmi beszédet, aki kiemelte, hogy Magyarkanizsa község területén öt 

jelöletlen tömegsír van, ebből három Magyarkanizsán. Az akkori események nagyban 

éríntették a Tisza-parti várost és a pontos adatok, hogy hányan estek áldozatul a partizánok 

kivégzéseinek, az mai napg ismeretlen. 

 

Megemlékeztek a muzslyai ártatlan áldozatokról 
2020. november 2. – Vajdaság Ma, Pannon RTV 

Főt hajtottak, és megemlékeztek a muzslyai temetőben a helyi mártírokról, azokról az 

egyszerű, tanyasi emberekről, akiket 1944 őszén végeztek ki. A helyi közösség tanácsa, amikor 

2009-ben felállította az emlékoszlopot, rajta a márványtáblával, amelybe belevésték az 

ártatlan áldozatok neveit - Budai József, Kanász Antal, Sörös Imre, Simon Dezső, Márton 

István és Kovács József - halottak napját tűzték ki, hogy ezentúl mindig ezen a napon 

emlékeznek. Ilyenkor a falu lakosai is megállnak egy imára, végighallgatják az alkalmi 

műsort, és emlékeznek. 
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Soron kívüli ülést tartott az Ungvári Városi Tanács 
2020. november 2. – karpat.in.ua 

Soron kívüli ülést tartott az Ungvári Városi Tanács. November 2-tól a megyeszékhely 

Beregszásszal, illetve három kárpátaljai járással együtt, vörös zónába került. Ezáltal 

gyakorlatilag a város élete teljesen leállt: zárva vannak a közétkeztetési intézmények, bezártak 

az óvodák, az iskolák áttértek a távoktatásra, a városi tömegközlekedés pedig csak külön 

járatokat indít. 

 

Tudományos vitadélután a Rákóczi-főiskolán 
2020. november 2. – Kárpátalja, Kárpátalja Ma 

2020. október 29-én a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola (II. RF KMF) a 

„GENIUS” Jótékonysági Alapítvánnyal együttműködve tudományos vitadélutánt szervezett a 

főiskola Apáczai Csere János Könyvtár központi olvasótermében.  A vitadélután előadásai 

négy különböző blokkban – tudományos élet, bölcsészettudományi és egészségtudományi 

gyűjtőnév alatt, valamint bemutatkoztak a II. RF KMF kutatóintézményei is külön szekció 

keretén belül – kerültek előadásra. 

 

Elektronikus sajtó 

 

Határok nélkül 

2020. november 2. – Kossuth Rádió 

 

A muzslyai temetőben, Halottak napján, 11. éve tudnak méltó módon emlékezni a rokonok, 

barátok arra a hat mártírra, akiket 1944 őszén végeztek ki. Név szerint Budai József, Kanász 

Antal, Kovács József, Márton István, Simon Dezső és Sörös Imre emlékét ma már egy 

márványtábla őrzi, amelyet a helyi tanács éppen azért állíttatott, hogy a feledéstől megmentse 

ezeknek a tanyasi embereknek az emlékét, akik valahol az écskai téglagyár gödreiben 

nyugszanak. Kónya-Kovács Otília tudósítása. 

 

Több éve hagyomány, hogy Mindenszentekkor az egykori nagyváradi Olaszi temető helyén 

kialakított parkban gyertyát gyújtanak a még ott nyugvók tiszteletére. Az Olaszi sírkertet 

1779-ben nyitották meg. A hely Nagyvárad egyik történelmi temetője volt. 1970-es bezárása 

után megkezdődött pusztulása, amely a 80-as években sírkőgyalázásokban tetőzött. A 

forradalom után, elhanyagoltsága miatt az önkormányzat a parkosítását kezdeményezte. A 
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http://politic.karpat.in.ua/?p=13318&lang=hu
https://karpataljalap.net/2020/11/01/tudomanyos-vitadelutan-rakoczi-foiskolan
https://mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth/?date=2020-11-02_18-02-00&enddate=2020-11-02_18-40-00&ch=mr1
https://mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth/?date=2020-11-02_18-02-00&enddate=2020-11-02_18-40-00&ch=mr1
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holttestek közül azonban csak pár százat sikerült exhumáltatni. Az emlékezés fontosságáról 

Csomortányi István, az Erdélyi Magyar Néppárt elnöke beszélt munkatársunknak, Ionescu 

Nikolettnek. 

 

Beiktatták hivatalába Péter Ferencet, Maros megye tanácsának újraválasztott elnökét. Az 

ünnepélyes eskütételt – a járványhelyzet miatt – több mint egy hónappal a választások után 

tartották meg. A második mandátumát kezdő tanácselnök beiktatása után úgy nyilatkozott: a 

következő 4 évben a megkezdett tervek, beruházások folytatása mellett számos új projekt vár 

megvalósításra, a megye és a megyeszékhely vezetésének hatékony együttműködésével.  

 

Pénteken iktatták be tisztségébe Temesvár új polgármesterét, miután a bíróság elutasította az 

ellene amiatt emelt kifogásokat, hogy nem román állampolgár. A Németországban született 

Dominic Fritz a Mentsétek meg Romániát Szövetség jelöltjeként nyerte meg nagy fölénnyel a 

szeptember 27-i polgármester-választást. Középiskolai tanulmányai után önkéntesként 

érkezett először Temesvárra, ahol később szociális és kulturális ügyekkel foglalkozó 

egyesületet hozott létre. Az egyházak, az oktatás és a kultúra képviselői mellett a nemzeti 

kisebbségeknek is üzente, hogy Temesvárnak szüksége van rájuk, és már beiktatása napján 

találkozóra hívta őket. Lehőcz László a nemzeti kisebbségek és a vallási felekezetek 

képviselőivel tartott találkozó néhány résztvevőjét kérdezte.  

 

Óriási hullámokat vert ki az elmúlt héten a hír, hogy Székelyudvarhely Románia 

legfertőzöttebb városa lett. Egyelőre haladékot kaptak a székelyudvarhelyiek, de ha a 

következő napokban sem csökken a koronavírussal fertőzöttek száma, vesztegzár alá helyezik 

a várost. Az elöljárók szerint a magas tesztelési arány, a szeptemberi családi és egyházi 

események megugrása, valamint a vírustagadók mind-mind együttesen okolhatók az aggasztó 

adatok miatt. Geréb Krisztina összeállítása. 

 

Ahogy arról már korábbi műsorainkban mi is beszámoltunk a Collegium Talentum 

tehetséggondozó program feladata a külhoni magyar értelmiség kinevelése és az utánpótlás 

támogatása. A Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem és a II. Rákóczi Ferenc 

Kárpátaljai Magyar Főiskola védnöksége és szakmai döntései alapján a Miniszterelnökség 

Nemzetpolitikai Államtitkársága 2016-tól a budapesti Sapientia Hungariae Alapítványt bízta 

meg a Collegium Talentum program lebonyolításával. A pályázatokon sikeresen szereplők 

ösztöndíjban részesülnek, igényelhetik konferenciákon való részvételi költségeik és 

nyelvvizsgaköltségeik megtérítését, valamint a program jóvoltából részt vehetnek képzéseken, 

szakmai és nemzeti identitást erősítő eseményeken. Idén hetvenen nyertek felvételt a 

programba, közülük hatan Kárpátaljáról. Iváncsik Attila összeállítása. 


