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Nyomtatott és online sajtó 
 

 

Sértésnek tekinti a kisebbik magyar kormánypárt a román Trianon-törvényt 
2020. november 4. – MTI, Krónika, maszol.ro, transindex.ro 

Sértésként értékelte nemcsak a külhoni magyarság, de az egész magyar nemzet 

szempontjából a Kereszténydemokrata Néppárt frakcióvezetője, hogy a román képviselőház 

másodszor is megszavazta a június 4-ét ünnepnappá nyilvánító Trianon-törvényt. Simicskó 

István szerdán az MTI-hez eljuttatott közleményében rámutatott: a KDNP álláspontja szerint 

a történelmi sebek begyógyításán, a kulturális különbözőségek elfogadásán és az egymás 

közötti hidak építésén kellene dolgozni ahelyett, hogy újabb sebeket okozunk. „Ezért is 

elszomorító és felháborító a román képviselőház döntése” – fogalmazott a politikus. Simicskó 

hozzáfűzte: a XXI. században minden európai állam részéről alapvető elvárás a 

nemzetiségekkel szembeni emberséges, toleráns magatartás tanúsítása. 

 

Potápi: Húzzunk bele szombatig, ha azt akarjuk, hogy az őshonos 

kisebbségekkel is foglalkozzon Európa 
2020. november 4. – PestiSrácok 

Az aláírásgyűjtés sikere nemzetpolitikai érdek, hisz nagyban hozzájárulna a külhoni 

magyarság jogainak és lehetőségeinek bővüléséhez, ezáltal a magyar közösségek szülőföldjén 

való megmaradásához és boldogulásához – hangsúlyozta portálunknak Potápi Árpád János, a 

szombaton lezáruló őshonos nemzeti kisebbségekről szóló aláírásgyűjtés kapcsán. A 

nemzetpolitikáért felelős államtitkár – aki szerdán jelentette be, hogy elkapta a koronavírust 

– a házi karanténból nyilatkozva kiemelte, az őshonos kisebbségek ügye nem csak székely, 

nemcsak magyar, hanem összeurópai ügy is. Az államtitkár kiemelte, az aláírásgyűjtés sikere 

azt bizonyíthatja, hogy az őshonos kisebbségek ügye nem csak székely, nem csak magyar, 

hanem összeurópai ügy is, hiszen ha az EU minden kisebbségét egy országba terelnénk, az az 

Unió második, harmadik legnépesebb tagállama lenne. „Végre nemcsak a migráció 

kérdéséről beszélnénk, hanem azokról az emberekről, akik több száz vagy több ezer éve itt 

élnek Európa területén, akiknek ősei hozzájárultak Európa felépítéséhez, kultúrájához” – 

fogalmazott. 

 

Potápi Árpád János is elkapta a koronavírust 
2020. november 4. – Magyar Hírlap, Mandiner, karpat.in.ua, Blikk 

Információink szerint Potápi Árpád János, a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős 

államtitkára is elkapta a koronavírust. Facebook-bejegyzése tanúsága szerint pedig már túl is 

van a karantén felén. „Karantén. Covid félidőn túl. Ne vegyük félvállról a veszélyt! Vigyázzunk 

egymásra!” – írta közösségi oldalán. 
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https://kronikaonline.ro/kulfold/sertesnek-tekinti-a-kisebbik-magyar-kormanypart-a-roman-trianon-torvenyt
https://pestisracok.hu/potapi-huzzunk-bele-szombatig-ha-azt-akarjuk-hogy-az-oshonos-kisebbsegekkel-is-foglalkozzon-europa/?fbclid=IwAR3z5sFBOMD6DCEMwEtPhGRDJBFmsBVRSOetD7atJRoJ4lwj_hbxR0vm1G4
https://pestisracok.hu/potapi-huzzunk-bele-szombatig-ha-azt-akarjuk-hogy-az-oshonos-kisebbsegekkel-is-foglalkozzon-europa/?fbclid=IwAR3z5sFBOMD6DCEMwEtPhGRDJBFmsBVRSOetD7atJRoJ4lwj_hbxR0vm1G4
https://www.magyarhirlap.hu/kronika/20201104-potapi-arpad-is-elkapta-a-koronavirust?fbclid=IwAR0EvqHZHIcRlcVVCFtqsrDwlemHH1M8iYkbUtndxMaNDimgDX7Xu0hN7M4
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Corlăţean felszólította az államfőt, „tegyen tanúbizonyságot nemzeti 

méltóságról”, és hirdesse ki a Trianon-törvényt 
2020. november 4. – Krónika, maszol.ro 

Tegyen tanúbizonyságot nemzeti méltóságáról és hirdesse ki a Trianon-törvényt – szólította 

fel Klaus Iohannis államelnököt Titus Corlăţean szociáldemokrata párti (PSD) szenátor 

Facebook-oldalán kedd este közzétett bejegyzésében. „Örvendek, hogy a képviselőház ma 

többségi szavazattal elutasította Klaus Iohannis államelnöknek a június 4-ét Trianon-

emléknappá nyilvánító törvény újbóli megfontolására irányuló kérését. Felszólítom Románia 

elnökét, hogy tegyen végre tanúbizonyságot nemzeti méltóságról és haladéktalanul hirdesse 

ki a törvényt, amely alapvető fontossággal bír a román identitásra és román államra nézve” – 

idézte Corlăţean posztját az Agerpres hírügynökség.  

 

Gyorsítják az örökbefogadási folyamatot. Magyarul is lehet intézkedni 
2020. november 4. – transindex.ro, Nyugati Jelen, maszol.ro 

Gyorsított és egyszerűsített eljárásban fogadhatnak örökbe Romániában gyermeket - 

tájékoztat az RMDSZ közleménye. A törvény egyik kidolgozója Csép Éva Andrea, az RMDSZ 

Maros megyei szakpolitikusa elmondta: a kedden elfogadott törvény mindamellett, hogy 

egyszerűsít az örökbefogadási eljáráson, az RMDSZ javaslatára megteremti a lehetőséget 

arra, hogy a kisebbséghez tartozó személyek a saját anyanyelvükön végezzék el a szükséges 

felméréseket és tanfolyamokat az örökbefogadói bizonylat beszerzésére.  

 

Felmérés: az erdélyi magyarok ellenzik a bevándorlást 
2020. november 5. – Krónika 

Egy kutatás szerint az erdélyi magyarok a romániai és a magyarországi átlagnál is jobban 

ellenzik a bevándorlást. Az erdélyi magyarok az európai értékrendtérképen című felmérés 

eredményeinek második csomagját a Nemzeti Kisebbségkutató Intézet szakemberei 

ismertették kedden kolozsvári online sajtótájékoztatójukon. Horváth István, az intézet 

igazgatója elmondta, a European Values Study (EVS) felmérése keretében először mérték fel 

az erdélyi magyar és a finnországi svéd közösség értékválasztásait is. Az azonos kérdések 

feltevésével Európa 42 országában végzett felmérésnek ezúttal az idegenek elfogadására és a 

migrációra vonatkozó részét ismertették. Kiss Tamás társadalomkutató elmondta, a kérdések 

legtöbbje éles törésvonalat mutatott ki Nyugat-Európa és a volt szocialista országok között. 
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https://kronikaonline.ro/belfold/corlean-felszolitom-az-allamfot-tegyen-tanubizonysagot-nemzeti-meltosagrol-es-hirdesse-ki-a-trianon-torvenyt
https://kronikaonline.ro/belfold/corlean-felszolitom-az-allamfot-tegyen-tanubizonysagot-nemzeti-meltosagrol-es-hirdesse-ki-a-trianon-torvenyt
https://itthon.transindex.ro/?hir=61953
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Interjú Derzsi Ákos Bihar megyei szenátorral 
2020. november 5. – Krónika 

Noha RMDSZ színekben városi tanácsosi helyet nyert Nagyváradon, sokak meglepetésére 

Derzsi Ákos a tisztséget nem foglalja el, és a decemberi parlamenti választásokon sem jelölteti 

magát. A jelenlegi szenátort az okokról faggatták.  
 

Online rendezik meg idén a 26. Marosvásárhelyi Nemzetközi Könyvvásárt 
2020. november 4. – Kárpátalja 

Online rendezik meg november 12. és 15. között a 26. Marosvásárhelyi Nemzetközi 

Könyvvásárt, amelyen az erdélyi magyar irodalomra, az erdélyi magyar könyvekre kerül a 

hangsúly – közölték a szervezők. A könyvszemle központi helyszíne általában a 

Marosvásárhelyi Nemzeti Színház előcsarnoka, de a járványhelyzet miatt ott idén nem 

valósulhat meg, ezért döntöttek az online vásár mellett. 

  
A Híd elnöke szerint nemcsak a Dunaszerdahelyi járás, hanem a környező 

régiók lakosait is bünteti a miniszterelnök 
2020. november 4. – Ma7.sk, bumm.sk 

Igor Matovič (OĽaNO) miniszterelnök és kormánya a Dunaszerdahelyi járás és a környező 

járások lakosait bünteti a tesztelés második körével - állítja Sólymos László, a Most-Híd 

elnöke. Sólymos rámutatott, hogy a tesztelés második körét az alapján rendelte el a 

miniszterelnök, hogy a fertőzöttek arányát az ajánlott 1,5 százalék helyett 0,7 százalékban 

határozta meg. „Emiatt a vörös, északi megyék mellett meg kell ismételni a vizsgálatot a 

Dunaszerdahelyi járásban is" - jegyezte meg Sólymos, és hozzátette, a környező járások 

lakosainak is hosszú sorokban kell várniuk, hogy megint leteszteljék őket. 

 

2021-re Esterházy-emlékévet hirdet a Pázmaneum Társulás 
2020. november 4. – Felvidék Ma 

A Pázmaneum Társulás 2021-re Esterházy-emlékévet hirdet a mártír gróf születésének 120. 

évfordulója alkalmából és felhívással fordul az egyházi közösségek, civil szervezetek, ifjúsági 

mozgalmak képviselőihez, tagjaihoz, hogy csatlakozzanak a kezdeményezéshez. Isten 

Szolgája, Esterházy János 1901. március 14-én született Nyitraújlakon. A felvidéki magyarság 

legkiemelkedőbb vezéralakjaként tevékenykedett a két világháború közti, küzdelmekkel és 

megpróbáltatásokkal teli időszakban. A keresztény hit buzgó megvallója, az üldözöttek 

önfeláldozó és bátor védelmezője volt minden veszély közepette. Felemelte szavát 

mindennemű diktatúra és jogtiprás ellen. 
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https://karpataljalap.net/2020/11/04/online-rendezik-meg-iden-26-marosvasarhelyi-nemzetkozi-konyvvasart
https://ma7.sk/aktualis/a-hid-elnoke-szerint-nemcsak-a-dunaszerdahelyi-jaras-hanem-a-kornyezo-regiok-lakosait
https://ma7.sk/aktualis/a-hid-elnoke-szerint-nemcsak-a-dunaszerdahelyi-jaras-hanem-a-kornyezo-regiok-lakosait
https://felvidek.ma/2020/11/2021-re-esterhazy-emlekevet-hirdet-a-pazmaneum-tarsulas/
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Kishegyesen az 56-os menekültek befogadásáról emlékeztek meg 
2020. november 4. – Vajdaság Ma 

Hatvannégy évvel ezelőtt, 1956. november 4-én a szovjet csapatok az egész Magyarország 

területén támadást indítottak, hogy leverjék a forradalmat. Mintegy 200 ezer nemzettársunk 

gondolta úgy akkor, hogy elhagyja az országot. Becslések szerint mintegy 20 ezren a déli 

határ felé vették az irányt. Kishegyesen a falu magyar lakossága befogadta, elszállásolta, 

élelemmel látta el a menekülőket. A 64 évvel ezelőtti eseményekre emlékezve 

megkoszorúzták a Művelődési Ház falán elhelyezett emléktáblát és gyertyagyújtással rótták le 

kegyeletüket. 

 

Ambrozije Boza Šarčević szobra 
2020. november 4. – Pannon RTV 

Szabadka nemrégiben egy új köztéri szoborral, Ivan Antunović katolikus püspök egész alakos 

szobrával gazdagodott, hamarosan pedig Bíró Károly egykori polgármesternek és I. Petar 

Karađorđević szerb királynak is szobrot állítanak. Sorozatunkban városunk meglévő köztéri 

szobrait mutatjuk be. Ambrozije Boza Šarčević szobra a Raichle Ferenc parkban található. 

Boza Šarčević jelentős bácskai horvát közszereplő, író, publicista, fordító, lexikológus volt, aki 

kiállt a horvát és a bunyevác nemzetiségi jogokért. 1820. március 30-án született Szabadkán. 

 

A CVK kihirdette az ungvári városi tanácsi választások eredményét 
2020. november 4. – karpat.in.ua, Kárpátalja 

Hat politikai párt jutott képviselői mandátumokhoz az Ungvári Városi Tanácsban az október 

25-én tartott helyhatósági választások eredményeként – jelentette a zn.ua. A Központi 

Választási Bizottság adatai szerint az első helyet a Haza párt szerezte meg, amelyre a 

választók 21,05%-a adta a voksát. A további sorrend: Nép Szolgája (18,42%), Ellenzéki 

Platform – Az Életért (OPZZS – 15,79%), Európai Szolidaritás (15,79%), Szülőföldünk 

Kárpátalja (15,79%) és a Városod Pártja (13,16%). 

 

Példa nélküli ukrán gorombaság 
2020. november 5. – Veczán Zoltán – Mandiner 

Abszurd vádaskodás Kijevből, politikusok kitiltása érdemi indoklás nélkül, fagypont közelébe 

kerülő viszonyok – a diplomáciai távolságtartás hidegháborúba fordult hazánk és Ukrajna 

között, a kapcsolatok alighanem elérték három évtizedes mélypontjukat. „Diplomáciai 

faragatlanságra nem válaszolunk faragatlansággal” – kommentálja tömören a Mandinernek 

az ukrán–magyar helyzetet és feltételezhető kitiltását Potápi Árpád János nemzetpolitikáért 

felelős államtitkár, amikor arra kérdezett rá a hetilap, hogy milyen válaszlépések lehetnek a 

magyar állam tarsolyában a nyers ukrán gesztusra. Emlékezetes: Kijev a múlt hét elején 

közölte, kitiltott két magyar politikust a területéről, de sem azt nem nevezte meg, kik az 

érintettek – bár elég egyértelműen Potápira utalt –, sem indoklással nem szolgált. „Hogy 
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https://www.vajma.info/cikk/vajdasag/25791/Kishegyesen-az-56-os-menekultek-befogadasarol-emlekeztek-meg.html
https://www.magyarszo.rs/hu/4446/vajdasag_szabadka/229003/Ambrozije-Boza-%C5%A0ar%C4%8Devi%C4%87-szobra.htm
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tényleg rólam van-e szó, csak akkor derülne ki, ha odamennék a határra, és megpróbálnék az 

országba belépni” – fogalmaz a politikus. 

 

Életek a halott földön 
2020. november 5. – Dankai Péter – Mandiner 

A legnehezebb sorsú kárpátaljai cigány gyermekekkel foglalkozik, közben íróként 

tapasztalataiból sző történeteket. Shrek Tímea drámai és reményteli élethelyzetek 

sokaságával egyaránt találkozik – pályájáról, írásról és gyermeknevelésről beszélgetett vele a 

Mandiner. A beregszászi cigánytelepen öt–hétezer ember él, sokan közülük nem 

rendelkeznek semmilyen személyazonosítóval, ezért nem lehet tudni a pontos létszámot. A 

szociohorror valósága nap mint nap megmutatkozik a „cigánytábor” életében. Az illetékes 

beregszászi 7. Számú Általános Iskolában háromszáz-háromszázötvenen tanulnak – a helyiek 

csak cigányiskolának nevezik. A gyerekek a hátrányos helyzetükből adódóan rendszertelenül 

vagy egyáltalán nem járnak be. Shrek Tímea éveken keresztül tanárként dolgozott az 

intézményben, a nehéz sorsú gyerekek szeme előtt zajló élettörténete, tragédiái pedig arra 

ösztönözték, hogy a 2019-ben Halott föld ez címmel megjelent novelláskötetben írja meg 

tapasztalatait. 

 

Tudatosultak a gondok, van akarat a megoldásra 
2020. november 4. – Népújság 

A november 3-i videokonferenciával zárult „A nemzetiségi oktatás minőségének növelése a 

szlovéniai magyar nemzeti közösség és a magyarországi szlovén nemzeti közösség részére” 

című EU-s oktatási projekt, mely 2016. júniusától folyt a muravidéki és a rábavidéki 

kétnyelvű térségben. Az eredményeket pozitívan értékelték a résztvevők és az oktatási tárca 

is. 

 

„Írd alá!” az európai kisebbségekért 
2020. november 4. – Népújság 

Az „Európai eszközökkel a nemzeti régiók jogaiért” európai polgári kezdeményezést a 

„Kohéziós politika a régiók egyenlőségéért és a regionális kultúrák fenntarthatóságáért” 

hivatalos cím alatt a Székely Nemzeti Tanács (SZNT) kezdeményezésére indították el. 

 

Tető alatt a pajta 
2020. november 4. – Népújság 

Dobronakon a Kézművességek Háza udvarán elkészült a zárt pajta, a helyi magyar közösség 

idei legnagyobb beruházása, mely magyarországi pályázati támogatással és a szlovéniai 

nemzetiségi gazdaságserkentési program keretéből – összesen 74 ezer eurós költségvetéssel – 

épült fel. 
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https://www.nepujsag.net/nemzetiseg/9663-tudatosultak-a-gondok,-van-akarat-a-megold%C3%A1sra.html
https://www.nepujsag.net/nemzetiseg/9665-%E2%80%9E%C3%ADrd-al%C3%A1-%E2%80%9D-az-eur%C3%B3pai-kisebbs%C3%A9gek%C3%A9rt.html
https://www.nepujsag.net/muravidek/9662-tet%C5%91-alatt-a-pajta.html
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Épülhet a lendvai fociakadémia 
2020. november 4. – Népújság 

A Lendvai Labdarúgó Akadémia megépítése egy lépéssel közelebb került, hiszen október 8-án 

az illetékes hatóságok megadták a létesítményekre az építési engedélyt, az akadémiát tehát 

ténylegesen is elkezdhetik építeni. A fejleményekről Močnek Mária projektfelelőst szólaltatta 

meg a Népújság. „Hangsúlyozni szeretném, hogy a komplexumot nem csak a futballklub 

birtokolja majd, a beruházás ugyanis már úgy is indult, hogy egy közhasznú épületegyüttest 

hozunk létre, amelyet egyéb egyesületek is használhatnak majd” – mondta a projektfelelős. 

 

Elektronikus sajtó 

 

Határok nélkül 

2020. november 4. – Kossuth Rádió  

 

November 4. nemzeti gyásznap Magyarországon. 2013 óta ezen a napon az 1956-os 

forradalom és szabadságharc áldozataira emlékezünk.  

 

Ungváron egy emlékmű és a városi börtön falán elhelyezett emléktábla őrzi az 56-os hősök 

emlékét. 64 évvel ezelőtt összesen 840 magyar raboskodott ott, többségük Budapestről és 

Szolnokról érkezett. De ebbe a fogházba zárták azoknak a kárpátaljai fiataloknak egy részét is, 

akik a pesti forradalmat támogató röpiratokat terjesztették Kárpátalján. Köztük volt a 

nagyszőlősi Milován Sándor is.  

 

Az 1956-os forradalom leverését évekig tartó kegyetlen megtorlás követte. Ennek 

következtében több mint kétszázezren menekültek el Magyarországról. A földönfutók közül 

sokan Jugoszlávia felé vették az irányt. 

 

Megkezdte munkáját Csíkszereda új városvezetése. Oláh-Gál Elvira az alpolgármesterek 

megválasztása után kérdezte a város elöljáróit a terveikről.  

 

A magyar kormány 2018-ban terjesztette ki a határon túlra a Köldökzsinór programot. A 

támogatások igénylése azonban a Felvidéken kicsit bonyolultabb. Valószínűleg ezzel függ 

össze, hogy kevesebben igénylik az anyasági támogatást és a fiatalok életkezdési támogatását. 
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https://www.nepujsag.net/muravidek/9668-%C3%A9p%C3%BClhet-a-lendvai-fociakad%C3%A9mia.html
https://mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth/?date=2020-11-04_18-02-00&enddate=2020-11-04_18-40-00&ch=mr1
https://mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth/?date=2020-11-04_18-02-00&enddate=2020-11-04_18-40-00&ch=mr1
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A program felvidéki lebonyolítását a Szövetség a Közös Célokért segíti. Ügyvezető igazgatóját, 

Hideghéthy Andreát Haják Szabó Mária kérdezte.  

 

Hallgatóink közül bizonyára sokan ismerik a Háló katolikus indíttatású keresztény 

mozgalmat, amely a személyt alapvetően közösségben képzeli el, ezért az arra vágyókat abban 

segíti, hogy közösségre leljenek. A Háló magyar kezdeményezés, őrzi és építi nemzeti 

értékeinket és egyúttal közös szolgálatra törekszik más nemzetekkel. Tevékenysége 

elsődlegesen a Kárpát-medencében zajlik. 

 

A hétvégén 20. alkalommal rendezték meg Muzslyán a délvidéki, régiós Háló-találkozót. A 

szokásosnál ugyan kevesebben vettek részt az eseményen, viszont nagyon szép élményekkel 

gazdagodtak, és a találkozás örömével feltöltődve térhettek haza a részvevők. Kónya-Kovács 

Otília riportjában elsőként Halmai Tibort, a délvidéki Háló vezetőjét halljuk. 

 

A szarvasi Mini Magyarország után megnyílt a Székelyudvarhely melletti Szejkefürdőn a Mini 

Erdély Park. Itt Orbán Balázs korának emblematikus épületeivel ismerkedhetünk, és egyúttal 

Magyarország sokszínű történelmével. Ráadásul a közelben megnyílt az Orbán Balázs 

Emlékház is. Munkatársunk, Veres Emese-Gyöngyvér Szécsi Mózessal beszélgetett a 

látnivalókról. 


