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Nyomtatott és online sajtó 
 

Nemzeti régiók: letiltotta a Facebook a székely aláírásgyűjtők hirdetéseit 
2020. november 5. – MTI, Krónika 

Szombaton zárul a nemzeti régiók európai uniós védelméért indított aláírásgyűjtés, a 

véghajrában azonban nehézséget okoz, hogy pár napja a Facebook, az Instagram és a Youtube 

letiltotta a kampány fizetett hirdetéseit. Erről Pesty László, a Székely Nemzeti Tanács által 

indított kezdeményezés kampányfőnöke számolt be csütörtökön az M1 aktuális csatornán, a 

tiltás okát azonban nem részletezte. A kampányfőnök azt mondta, hogy „egy a négyhez” 

arányú esélyt lát a sikerre. Négy országban további aláírásokra van szükség, fűzte hozzá, 

Horvátországból, Litvániából, Spanyolországból és Szlovéniából érkezhetnek be a szükséges 

szavazatok. 

 

Szili Katalin: egy perc, egy üzenet nemzettársainkért Brüsszelnek 
2020. november 5. – PestiSrácok  

Még 3600 perc van, amivel megsokszorozhatjuk és sikerre vihetjük a nemzeti régiókról szóló 

aláírásgyűjtést, amely azt jelentené, hogy a saját demokrácia-felfogására oly büszke európai 

intézményeknél két kezdeményezéssel is kopogtathatnak közösségeink – fogalmazott 

portálunk megkeresésére Szili Katalin. A határon túli autonómiaügyeket koordináló 

miniszterelnöki megbízott a szombaton záruló kampány kapcsán kiemelte: egy aláírással az 

Európában élő nemzeti kisebbségek jövőjét támogathatjuk, ezért mindenkit arra kért, 

szólítsák meg külföldön élő rokonaikat, ismerőseiket is.   

 

Jön a kocsi, most érkeztünk! – várják a külhoni óvodák jelentkezését 
2020. november 5. – Felvidék Ma 

A Nemzetpolitikai Államtitkárság támogatásával a Kárpát-medencei óvodafejlesztési program 

többfordulós videópályázatot hirdet külhoni magyar óvodáknak és külhoni magyar tannyelvű 

óvodai csoportoknak Jön a kocsi, most érkeztünk! címmel. A pályaművek beadási határideje 

november 30-a. A pályázat célja bemutatni a hagyományőrzés kiemelt szerepét az óvodai 

nevelésben, megmutatni a magyar népi kultúra kimeríthetetlen tárházát, ezen belül a népdal, 

néptánc, népmese, népszokások, népi játékok sokszínűségét; kiemelt szerepét az anyanyelv 

megtartásában, a magyar identitás megerősítésében a pedagógiai munka során. 

 
Nem folytathatja az önkormányzati munkát a nagybányai alpolgármester 
2020. november 5. – Krónika, transindex.ro, maszol.ro 

Nem lehet önkormányzati képviselő Vida Noémi eddigi nagybányai alpolgármester, mivel a 

bíróság a fellebbezés után sem érvényesítette az RMDSZ listáján szerzett tanácsosi 
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https://kronikaonline.ro/kulfold/nemzeti-regiok-letiltotta-a-facebook-a-szekely-alairasgyujtok-hirdeteseit
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https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/nem-folytathatja-az-onkormanyzati-munkat-a-nagybanyai-alpolgarmester
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mandátumát. A Máramaros Megyei Törvényszék ugyanis megalapozatlannak ítélte az óvást, 

mellyel az RMDSZ-es politikus a nagybányai bíróság korábbi döntését fellebbezte meg, derül 

ki a romániai bíróságok portálján közzétett ítéletből. A másodfokú döntés jogerős, így az 

eddigi alpolgármester helyett a listán következő személy, Pintér Zsolt vállalkozó, a Főtér 

Fesztivál főszervezője számíthat mandátumra. 

 

Tódor Erika: ne problémaként kezeljük a román nyelvtanulást, hanem 

erőforrásként  
2020. november 5. – transindex.ro 

El lehet-e várni az iskolától, hogy a diákok már az iskolapadban elsajátítsák a román nyelvet? 

Miért menőbb angolul tanulni, mint románul? Tódor Erika-Máriával a nyelvpedagógiai 

tudományok doktorával beszélgettek. 

 

Nem igaz, hogy a falusi székelyek rasszistábbak, mint mások, csak nincs 

megfelelő politikai kultúrájuk  
2020. november 5. – transindex.ro 

A romániai magyar kisebbség sokkal idegengyűlölőbb, romaellenesebb és rasszistább, mint a 

romániai és magyarországi többség, derül ki a Kisebbségkutató Intézet felméréséből. De azt is 

mondják a kutatók, hogy a képet árnyalni kell!  

 

Ha otthon csak porosodik a régi okostelefonja, itt az alkalom, hogy jó helyre 

kerüljön  
2020. november 5. – maszol.ro 

Adománygyűjtő akciót hirdet az RMDSZ Nőszervezete a helyi civil szervezetekkel 

partnerségben azoknak a magyar gyerekeknek, akiknek nincs lehetőségük bekapcsolódni az 

online oktatásba. Használt, de működőképes okostelefonokat, táblagépeket várnak, de 

internet-hozzáféréssel ellátott SIM-kártyákat is adományozhatnak a gyermekeknek. Az 

adományokat a Romániai Magyar Pedagógusok Szövetségével, a tanfelügyelőségekkel, a 

tanintézményekkel, illetve hátrányos helyzetű gyermekekkel foglalkozó egyesületekkel 

konzultálva juttatják el az iskolákhoz.  

 

Sokat nyer Székelyföld egy szerdán megszavazott törvénymódosítással 
2020. november 5. – maszol.ro, transindex.ro, Nyugati Jelen 

Ezentúl az ásványvízipari kitermelés után fizetett illetékek 80 százaléka a megyei és a helyi 

közigazgatási egységekben maradnak. A szerdán elfogadott előírásnak Székelyföld is a 

kedvezményezettje. A bányatörvény módosításáról az RMDSZ javaslatára döntőházként 

szavazott a képviselőház. Bende Sándor, az RMDSZ Hargita megyei parlamenti képviselője, a 

módosító javaslat egyik kidolgozója elmondta: Székelyföld és Erdély ezzel a jogszabállyal 

kézbe veheti saját borvizeinek gazdasági hasznát, ugyanakkor ezeket az összegeket a 
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https://itthon.transindex.ro/?cikk=28712
https://itthon.transindex.ro/?cikk=28712
https://eletmod.transindex.ro/?cikk=28715
https://eletmod.transindex.ro/?cikk=28715
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https://www.maszol.ro/index.php/tarsadalom/134474-ha-otthon-csak-porosodik-a-regi-okostelefonja-itt-az-alkalom-hogy-jo-helyre-keruljon
https://www.maszol.ro/index.php/gazdasag/134447-sokat-nyer-szekelyfold-egy-szerdan-megszavazott-torvenymodositassal
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települések fejlesztésére fordíthatja. Bende Sándor képviselő kifejtette: az elfogadott 

módosítás értelmében az ásványvízipari kitermelés után befizetett illetékek 35 százaléka a 

megyei önkormányzatot illeti meg, 45 százaléka pedig ahhoz a helyi önkormányzathoz kerül, 

ahol a kitermelés folyik. Az államnak csak 20 százalékot kell befizetni az eddigi 100 százalék 

helyett.  

 

Tánczos Barna: a legfontosabb döntések meghozatalakor ott kell lenni a 

parlamentben 
2020. november 5. – szekelyhon.ro 

Döbbenetet és tiszteletet váltottak ki a tavalyi pápalátogatás alkalmával Székelyföldre 

látogató román politikusokból a csíksomlyói nyeregben tapasztaltak: nem számítottak arra, 

hogy a magyarok valóban úgy élnek, ahogy arról a székelyföldi politikusok a román 

parlamentben beszélnek – árulta el Tánczos Barna szenátor, akivel tapasztalatai mellett az 

RMDSZ-EMSZ összefogásról és a magyar képviselet fontosságáról beszélgettek. 

 

Hájos Zoltán, Dunaszerdahely polgármestere: üzenem, hogy a saját lakosainkat 

fogjuk előnyben részesíteni! 
2020. november 5. – Ma7.sk, Körkép 

Dunaszerdahely városában november 7-én és 8-án is 17 tesztelési helyszínen várják majd a 

lakosokat reggel 8 és este 20 óra között. A Karcsai úton csak szombaton, míg Ollétejedben 

csak vasárnap fog működni a mintavételi pont. A csótfai lakosok továbbra is a 

pozsonyeperjesi kultúrházban tudják majd magukat teszteltetni, illetve megerősítették az 

autós helyszínt is a termálfürdőnél, sőt a Jilemnický utcai alapiskolában két helyszín is várja 

a polgárokat. Mind az egészségügyi szakszemélyzet, mind az adminisztratív munkaerő 

készenlétben áll, a városi rendőrség is járőrözni fog, segítve a csapatok munkáját. Reggel 8 

órától este 20 óráig fognak működni a tesztelési helyszínek, mindenhol 12–13 óra közötti 

ebéd- és fertőtlenítési szünettel, jelezte Dunaszerdahely város polgármestere. 

 

Online térbe helyezett csillagászati előadás a Magyar Tudomány Ünnepén 
2020. november 5. – Felvidék Ma 

A Magyar Tudomány Ünnepe már hagyományosnak számító esemény, mely november 4. és 

november 30. között kerül megrendezésre. A 2020. évi programsorozat mottója: 

„Jövőformáló tudomány”. A Magyar Tudományos Akadémia a világjárvány időszakában is 

kiemelt figyelmet fordít arra, hogy ismertesse a tudomány legújabb eredményeit, egyúttal 

felkeltse a fiatalok érdeklődését a tudományos életpálya iránt. A rendezvénysorozathoz civil 

szervezetek is csatlakoznak, online előadásokkal, szemináriumokkal, rendezvényekkel. 
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https://szekelyhon.ro/vilag/tanczos-barna-a-legfontosabb-dontesek-meghozatalakor-ott-kell-lenni-a-parlamentben
https://szekelyhon.ro/vilag/tanczos-barna-a-legfontosabb-dontesek-meghozatalakor-ott-kell-lenni-a-parlamentben
https://ma7.sk/tajaink/hajos-zoltan-dunaszerdahely-polgarmestere-uzenem-hogy-a-sajat-lakosainkat-fogjuk-elonyben
https://ma7.sk/tajaink/hajos-zoltan-dunaszerdahely-polgarmestere-uzenem-hogy-a-sajat-lakosainkat-fogjuk-elonyben
https://felvidek.ma/2020/11/online-terbe-helyezett-csillagaszati-eloadas-a-magyar-tudomany-unnepen/
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Lassan halad az MKP, a Híd és az Összefogás egyesülése 
2020. november 5. – Új Szó 

Lassan haladnak az MKP, a Híd és az Összefogás egyesülési tárgyalásai. Karácsonyig egy 

megállapodás-tervezet kidolgozásáig, talán az aláírásáig juthatnak el. A közös párton belüli 

pozíciók leosztásáról még nincs egyezség. A nehézkes folyamatot a koronavírus-járvány is 

hátráltatja. Nagyon keveset lehet tudni arról, hogy a három párt delegációi miben egyeztek 

meg, egyelőre szinte minden a színfalak mögött zajlik. Annyit azonban sikerült kiderítenünk, 

hogy a pártoknak a közös politikai formációt kitalálni hivatott munkacsoportjai nem mindig 

ültek össze az előre egyeztetett időpontban. Úgy tudjuk, egy alkalommal Berényi József MKP-

alelnök kérte az egyik tárgyalás későbbi időpontra halasztását. Ez közvetlen az után történt, 

hogy a Híd és az Összefogás is bíráló hangnemben nyilatkozott arról, hogy az MKP vezetői 

Igor Matovič (OĽaNO) miniszterelnökkel egyeztettek. Azóta azonban a hárompárti 

munkacsoportok több ülésére is sor került. 

 

A zentai béketüntetésre emlékeztek 
2020. november 5. – Magyar Szó 

Nem egész három évtizeddel ezelőtt példátlan összetartást tanúsított Zenta lakossága, amikor 

a tömegesebb mozgósítások során a helyi tartalékosokat Tornyosra vitték a célból, hogy a 

horvátországi harcterekre vezényeljék őket. A hír hallatán a mozgósítottak hozzátartozói 

november 4-én este megjelentek a tornyosi birtokon, ahol a községi politikusok és a 

Jugoszláv Néphadsereg néhány tisztje beszélt velük. 

 

Kanyó Ervin volt a VM4K vendége 
2020. november 5. – Pannon RTV 

A dr. Bodrogvári Ferenc-díjas képzőművészt életéről, munkájáról, pályája alakulásáról, 

művészetéről faggatták. Sokoldalú vendége volt a VM4K Csütörtök esték – másképp 

elnevezésű rendezvénysorozatának. A magyarkanizsai születésű, Szabadkán élő és alkotó dr. 

Bodrogvári Ferenc-díjas képzőművész, Kanyó Ervin ugyanis grafikus, illusztrátor, 

rajzpedagógus és idegenvezető is egy személyben. Ő maga sem tud a hivatásai, 

elkötelezettségei, kedvtelései között sorrendet felállítani, az azonban bizonyos: nagy 

szerelmese a mindenkori városnak. 

 

Kitűzték az ungvári polgármester-választás második fordulóját 
2020. november 5. – karpat.in.ua, Kárpátalja Ma 

A Központi Választási Bizottság (CVK) kitűzte a megyeszékhely polgármester-választás  

második fordulójának dátumát – közölte a mukachevo.net hírportál november 5-én. Az Ung-

parti város vezető posztjának elnyeréséhez egyik polgármesterjelölt sem szerezte meg a 
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szavazatok több, mint felét. Ezért a CVK úgy döntött, hogy november 22-én második fordulót 

tartanak Ungváron. 

 

November 11-ig kell lednia a nyerteseknek dokumentumaikat az Egán Ede 

regionális irodáiban 
2020. november 5. – karpat.in.ua 

Egy hete tették közzé a vállalkozás fejlesztési kategória nyerteseinek névsorát az Egán Ede 

gazdaságélénkítő program keretében. Több mint 800 vállalkozó pályázott sikeresen 

fejlesztésre, illetve kapacitásbővítésre. A nyerteseket telefonon, illetve e-mailben is 

értesítették. A sikeresen pályázóknak most be kell nyújtaniuk a regionális irodákban a 

szerződéskötéshez szükséges dokumentumokat. A leadási határidő november 11. 

 

Könyvbemutatót tartottak a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskolán 
2020. november 5. – karpat.in.ua 

Könyvbemutatót tartottak a II Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola olvasótermében, 

ahol a főiskola Hodinka Antal Nyelvészeti Kutatóközpontja, a Filológiai Tanszék Magyar 

Tanszéki csoportja, valamint a Kárpátaljai Magyar Akadémiai Tanács a nyelv és 

nyelvhasználat tematikájával foglalkozó kiadványait mutatták be. 

 

Magyarnak lenni jó – Idén is milliós támogatások a magyar gazdáknak 
2020. november 5. – Képes Újság 

A napokban kihirdették az Economica Hungarica Alapítvány (EHA) idei pályázatainak 

eredményeit. Ennek apropóján beszélgettünk az alapítvány igazgatójával, Palizs-Tóth 

Hajnalkával. A horvátországi magyarság megmaradásának egyik alapfeltétele, hogy gazdasági 

téren is erősödjön közösségünk. Ezt szem előtt tartva a magyar kormány 2016-ban fogadta el 

a HMDK 2016-2020-as időszakra vonatkozó Vidék- és Gazdaságfejlesztési Programját.  

 

Szegedi Kis Istvánnak és Sztárai Mihálynak állítottak szobrot a reformáció 

ünnepén Laskón 
2020. november 5. – Képes Újság 

Október 31-én, a reformáció emléknapján ünnepi istentiszteletet tartottak Laskón. Az egyházi 

ceremónia során leleplezték vidékünk két legnevesebb reformátorának, Szegedi Kis Istvánnak 

és Sztárai Mihálynak a fejszobrát is. A 16. század elejére a római katolikus egyház egyre 

inkább eltávolodott a néptől, ezért megjelentek olyan irányzatok, amelynek a vezetői az 

egyház megreformálását szorgalmazták. 
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Egyeztető ülések a HMDK-ban 
2020. november 5. – Képes Újság 

A HMDK Eszék-Baranya megyei tagszervezeteinek vezetői hétfőn délután egyeztető ülést 

tartottak a HMDK bellyei médiaházának konferenciatermében. Az aktualitásokról a HMDK 

elnöke, Jankovics Róbert tájékoztatta a jelenlévőket. Jankovics Róbert HMDK-elnök, miután 

köszöntötte a jelenlévőket, elmondta, hogy a vírushelyzet miatt néhány újabb döntést hozott, 

intézkedést vezetett be a vezetőség. 

 

Új eszközökkel gazdagodott a pélmonostori könyvtár 
2020. november 5. – Képes Újság 

Televízióval és számítógéppel szerelték fel a Pélmonostori Városi Könyvtár gyermekrészlegét 

a Bethlen Gábor Alap támogatásával. Az eszközöknek foglalkozásokon, könyvbemutatókon és 

egyéb programokon veszik majd hasznát. A Pélmonostori Városi Könyvtár, melynek szerves 

része a Horvátországi Magyarok Központi Könyvtára, nagy hangsúlyt fektet a gyerekekkel 

való foglalkozásra is. 

 

Elektronikus sajtó 

 

Határok nélkül 

2020. november 5. – Kossuth Rádió  

 

Most már bizonyos: Romániában hivatalos ünnepnap lesz a trianoni döntés évfordulója - 

június 4. Immár másodszorra elfogadta a román parlament a jogszabályt, amely előírja, hogy 

ezen a napon ki kell tűzni a településeken a román nemzeti lobogót, alkalmi ünnepi 

rendezvényeket kell szervezni, és a közszolgálati médiának erről be kell számolni.  

 

Tilos lesz a jövőben utcákat, köztereket elnevezni Szlovákiában a diktatórikus rendszerek 

képviselőiről. Kommunisták, fasiszta és náci vezetők nevei, illetve ezeknek a rendszereknek a 

jelképei nem szerepelhetnek emlékműveken és emléktáblákon. Erről szerdán döntött a 

szlovák parlament.  

 

Annak köszönhetően, hogy a Vajdasági Magyar Szövetség történelmi sikert ért el a júniusi 

parlamenti választásokon és hogy a legnagyobb délvidéki magyar szervezetnek kiváló az 

együttműködése a kétharmados többséget magáénak tudó szerb kormány-párttal, a VMSZ 
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https://kepesujsag.com/egyezteto-ulesek-a-hmdk-ban/
https://kepesujsag.com/uj-eszkozokkel-gazdagodott-a-pelmonostori-konyvtar/
https://mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth/?date=2020-11-05_18-02-00&enddate=2020-11-05_18-40-00&ch=mr1
https://mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth/?date=2020-11-05_18-02-00&enddate=2020-11-05_18-40-00&ch=mr1
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képviselői soha ilyen jól nem kezdte még az új parlamenti ciklust a belgrádi törvényhozásban 

– derül ki összeállításunkból. 

 

Szabadka Város 2020-as költségvetése az év első kilenc hónapjában a tervekhez képest 

csupán 52 százalékban valósult meg. A kisebb bevételek oka a járvány, a tervezett 

beruházások többsége azonban nem állt le, folytatódnak a magyar szempontból fontos 

projektek is, hangzott el a szabadkai városi közgyűlés csütörtöki ülésén.  

 

A koronavírus-járvány közepette szervezik meg Romániában az idei két választást: a nyárról 

szeptember végére halasztott helyhatósági választásokat és a december 6-i parlamenti 

választásokat is. A magyarság szempontjából szórványnak számító vidékeken, amilyen 

például Arad megye a magyar jelöltek sokszorosan érzik hátrányát az alacsony részvételnek. 

Faragó Péterrel, az RMDSZ Arad megyei szervezetének elnökével beszélgettünk a holnap 

kezdődő választási kampány előtt. 

 

Felkerült a talapzatára, avatásra készen áll Bethlen Gábor szobra Marosvásárhely főterén. Ez 

lesz az első olyan magyar vonatkozású köztéri alkotás, amely a város központjában kap helyet 

és teljes egészében a helyi költségvetésből valósul meg.  

 

A szobor ünnepélyes felavatását a járványhelyzettől függő vendéglétszámmal szervezi meg a 

városháza, terveik szerint még november folyamán, Bethlen Gábor születésének és halálának 

évfordulójára is emlékezve. 

 

Bár akadnak olyan szállodák is Székelyföldön, amelynek helyeit már lefoglalták az 

óévbúcsúztató időszakra, úgy tűnik, ez a kivétel. Számos vendéglátó nem csak hogy nem 

szervez ünnepi vacsorát, de végleg le is húzta a redőnyt. A foglalások szinte kizárólag last 

minute történnek, a vendégek nem kockáztatják az előleg elveszítését az esetleges újabb 

szigorítások miatt. A téli ünnepek sem kecsegtetik a turizmusban dolgozókat semmi jóval. 

Parajdi Kálmán Endrével, egy székelyföldi szállásközvetítő portál tulajdonosával 

beszélgettünk. 

 

Kárpátalján 15 édesanya kapta meg a Katolikus Karitász babacsomagját Rahón és heten 

Nagybocskón, valamint Terebesfejérpatakon.  


