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Nyomtatott és online sajtó 
 

Nemzetpolitikai államtitkárság: online tartják meg a külhoni magyar 

óvodapedagógusoknak szóló Sakkjátszótér programot 
2020. november 6. – MTI, karpat.in.ua, Felidek.ma, karpatalja.ma, OrientPress 

Idén az online térben tartja meg Magyarország Nemzetpolitikai Államtitkársága a külhoni 

magyar óvodapedagógusoknak szóló Sakkjátszótér komplex képességfejlesztő programot. Az 

államtitkárságnak az MTI-hez pénteken eljuttatott közleménye szerint a képzésben 156 

külhoni óvodapedagógus vesz részt, az első online képzések hétfőn indulnak. Felidézték: a 

Sakkjátszótér komplex képességfejlesztő programot tavaly indította el a nemzetpolitikai 

államtitkárság a „2019 a külhoni magyar családok éve” eseményeként. A program a „2020 az 

erős magyar közösségek éve” tematikus év részeként folytatódik, idén távoktatás formájában. 

 

Szijjártó: senkinek nem jó az Ukrajnával való elmérgesedett viszony  
2020. november 6. – MTI, Magyar Hírlap, Origo, PestiSrácok, Kárpátalja, karpat.in.ua, 

Kárpátinfó, Kárpátalja Ma, Kárpáti Igaz Szó 

Az elmúlt időszakban újra elmérgesedtek Magyarország kapcsolatai Ukrajnával, ami azonban 

nem jó senkinek: sem az ukránoknak, sem a magyaroknak, de legfőképpen a kárpátaljai 

magyaroknak nem - írta a külgazdasági és külügyminiszter pénteken a Facebookon. Szijjártó 

Péter bejegyzésében közölte, az elmúlt napokban azonban kaptak pozitív jelzéseket, mint 

például Magyarország kijevi nagykövetének "korrekt" megbeszélése az ukrán 

külügyminiszter-helyettessel, vagy Dmytro Kuleba ukrán külügyminiszter csütörtöki 

"békülékeny" interjúja. 

 

Romániai választások - Megkezdődött a parlamenti választási kampány  

2020. november 6. – MTI, Mandiner, Hír TV, Webrádió, Maszol, Krónika 

A koronavírus-járvány miatt előírt korlátozások közepette kezdődött meg pénteken a 

romániai parlamenti választások kampánya. Romániában december 6-án, vasárnap 

választják meg a kétkamarás parlament képviselőit és szenátorait. Az ország külképviseletein 

két napig tart majd a voksolás: december 5-én és 6-án is helyi idő szerint 7 és 21 óra között 

tartanak majd nyitva a szavazóhelyiségek. A koronavírus-járvány miatt az idei választási 

kampányban korlátozzák a személyes találkozókat. A kampány idején is be kell tartani a 

gyülekezési szabályokat: zárt térben legfeljebb 20, kültéren pedig augusztus végéig legfeljebb 

50 résztvevővel lehet választási rendezvényeket szervezni. 
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http://life.karpat.in.ua/?p=35289&lang=hu
http://life.karpat.in.ua/?p=35289&lang=hu
https://karpataljalap.net/2020/11/06/szijjarto-senkinek-nem-jo-az-ukrajnaval-valo-elmergesedett-viszony
https://mandiner.hu/cikk/20201106_kulfold_romania_parlamenti%20_valasztas
https://mandiner.hu/cikk/20201106_kulfold_romania_parlamenti%20_valasztas
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A székelyek ügye nem ért célba, de az aláírásgyűjtés folytatódhat 
2020. november 8. – Magyar Nemzet 

Bár az utolsó nap jóval több mint tízezren álltak a székely petíció mellé, és két államban – 

Horvátországban és Litvániában – a szombat éjféli határidő előtt sikerült elérni a törvényben 

meghatározott limitet, a kezdeményezés mégsem lett érvényes és eredményes. Ennek az az 

oka, hogy a határidő lejártáig – Horvátország, Litvánia, Magyarország, Románia és Szlovákia 

után – további két országban kellet volna még összegyűjteni a kellő mennyiségű szignót. Ami 

Horvátországot illeti, ott valóságos csoda történt szombaton, mert a déli szomszédunktól az 

utolsó 24 órában több mint hétezer szignó futott be. 

 
 „Megtisztelő volt vele együtt gondolkodni” – Erdélyi politikusok búcsúznak 

Szőcs Gézától 
2020. november 6. – MTI, Krónika 

Erdélyi politikusok emlékeztek pénteken Szőcs Géza költőre, újságíróra és politikusra; a 

Kossuth- és József Attila-díjas alkotó csütörtökön este hunyt el 67 évesen. Toró T. Tibor, az 

Erdélyi Magyar Szövetség (EMSZ) Országos Bizottságának tagja, az Erdélyi Magyar Néppárt 

(EMNP) ügyvezető elnöke az MTI-nek elmondta, hogy Szőcs Géza „hatalmas személyisége” 

volt az erdélyi magyar kultúrának és a közéletnek, akivel az 1990-es években találkoztak, 

amikor a költő politikai szerepet vállalt. Felidézte, hogy ellentmondásos volt Erdélyben a 

fogadtatása, amikor visszatért az emigrációból, de a Magyar Ifjúsági Szervezetek Szövetsége 

(MISZSZ) és a Reform Tömörülés végig kiállt mellette, sajnálták, amikor többet nem vállalt 

politikai szerepet. „Megtisztelő volt vele együtt gondolkodni a politikáról” – mondta Toró.  

 

Visszakerül méltó helyére a kolozsvári Erzsébet-szobor a Fellegvár helyreállítása 

során 
2020. november 6. – Krónika 

Visszaadná a műemlékegyüttes eredeti jellegét a Fellegvár helyreállítására kiírt tervpályázatot 

elnyerő szakembercsoport – derült ki a témában szervezett csütörtök esti közvitán. Az 

Erzsébet sétányt is „rehabilitálnák”, Sissi mellszobra visszakerülne eredeti helyére, és az 

esztétikailag kifogásolható Funar-féle vaskereszt is eltűnhet. 

 

Winkler Gyula: a szórványközösség helyzete olyan, mint az RMDSZ-é a 

parlamentben 
2020. november 6. – maszol.ro 

Az idei önkormányzati választások eredménye a szórványban nem mindenhol hozta meg a 

Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) számára a várt eredményt, egyes 

megyékben ugyanis 30 százalékos csökkenést is regisztráltak a négy évvel ezelőtti 

választásokhoz viszonyítva, a leadott szavazatok számát tekintve. A Maszol annak járt utána, 
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https://magyarnemzet.hu/belfold/a-szekelyek-ugye-nem-ert-celba-de-az-alairasgyujtes-folytatodhat-8922323/?fbclid=IwAR29Zg03rgcaTw-hzAzcvzeZFkcpt6s9FnkH7Wq5LUfcoV60gw_G1-jSmtE
https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/bmegtisztelo-volt-vele-egyutt-gondolkodnir-n-erdelyi-politikusok-bucsuznak-szocs-gezatol
https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/bmegtisztelo-volt-vele-egyutt-gondolkodnir-n-erdelyi-politikusok-bucsuznak-szocs-gezatol
https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/visszakerul-melto-helyere-a-kolozsvari-erzsebet-szobor-a-fellegvar-helyreallitasa-soran
https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/visszakerul-melto-helyere-a-kolozsvari-erzsebet-szobor-a-fellegvar-helyreallitasa-soran
https://www.maszol.ro/index.php/belfold/134502-winkler-gyula-a-szorvanykozosseg-helyzete-olyan-mint-az-rmdsz-e-a-parlamentben
https://www.maszol.ro/index.php/belfold/134502-winkler-gyula-a-szorvanykozosseg-helyzete-olyan-mint-az-rmdsz-e-a-parlamentben
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hogy a csökkenés hátterében milyen okok húzódnak meg, illetve milyen megoldásokkal lehet 

ellensúlyozni a képviseleti veszteséget. Ebben Winkler Gyula európai parlamenti képviselő, az 

egyik szórványtérség, a Hunyad megyei RMDSZ területi szervezetének elnöke volt a 

segítségükre.  

 

Ombudsmani felszólítás a belügynek: lehessen anyanyelven kitölteni a 

lakhelyelhagyási nyilatkozatot  
2020. november 6. – maszol.ro, Krónika, transindex.ro 

Felszólította pénteken a nép ügyvédjének hivatala a belügyminisztériumot, tegye lehetővé, 

hogy a nemzeti kisebbséghez tartozó polgárok tölthessék ki anyanyelvükön az úgynevezett 

felelősségvállalási nyilatkozatokat azokon a településeken, ahol az adott kisebbség 

számaránya meghaladja a 20 százalékot. A felszólítás a hétfőtől bevezetett lakhelyelhagyási 

nyilatkozatra is vonatkozik – tájékoztatta a Maszolt kedden Molnár Zsolt, a nép ügyvédjének 

helyettese. Ezt a dokumentumot november 9-től kötelesek lesznek a rendőrség kérésére 

felmutatni a polgárok, ha 23 és 5 óra között elhagyják az otthonukat. Az ombudsmani hivatal 

felszólítását három héttel azután kapta meg a belügyminisztérium, hogy az Országos 

Diszkriminációellenes Tanács (CNCD) éppen amiatt részesítette megrovásban a tárcát, mert 

hátrányosan megkülönböztette a magyarokat azzal, hogy nem tette lehetővé számukra a 

szükségállapot idején az úgynevezett lakhelyelhagyási nyilatkozat kitöltését az 

anyanyelvükön. 

 

Feloldották a vesztegzárat Tordaszentlászlón és Széken  
2020. november 6. – maszol.ro 

Jelentősen csökkentek az esetszámok a kéthetes lezárásnak köszönhetően a két Kolozs 

megyei településen, így péntek hajnalban feloldották a vesztegzárat. Tordaszentlászlót és 

Széket 14 nappal ezelőtt helyezték vesztegzár alá, és mivel az intézkedés sikeresnek bizonyult 

– sikerült lecsökkenteni a fertőzések számát –, a hatóságok nem hosszabbították meg a 

karantént.  

 

Folytatódik a Halljuk egymást! mozgalom 
2020. november 6. – Bihari Napló 

A nehéz időkben még fontosabb az összefogás, ezért a jövő héttől kezdve az RMDSZ 

Nőszervezet, partnereivel együttműködve, folytatja a Halljuk egymást! mozgalmat, illetve egy 

új közösségi akciót is indít, Segítsünk okosan! elnevezéssel. 

 

Miklós Zoltán parlamenti képviselőjelölt: válaszokat adni a kérdésekre 
2020. november 6. – szekelyhon.ro 

A háromszéki RMDSZ képviselőjelölt-listájának vezetője, Miklós Zoltán a sepsiszentgyörgyi 

Székely Mikó kollégiumban érettségizett, a brassói Transilvania Egyetemen szerzett 

közgazdász képesítést. Két éve a Sepsi Ipari park ügyvezető igazgatója. Volt városi 
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https://www.maszol.ro/index.php/tarsadalom/134528-ombudsmani-felszolitas-a-belugynek-lehessen-anyanyelven-kitolteni-a-lakhelyelhagyasi-nyilatkozatot
https://www.maszol.ro/index.php/tarsadalom/134528-ombudsmani-felszolitas-a-belugynek-lehessen-anyanyelven-kitolteni-a-lakhelyelhagyasi-nyilatkozatot
https://www.maszol.ro/index.php/tarsadalom/134503-feloldottak-a-vesztegzarat-tordaszentlaszlon-es-szeken
https://www.erdon.ro/kozelet/helyi-kozelet/folytatodik-a-halljuk-egymast-mozgalom-3296140/
https://szekelyhon.ro/aktualis/miklos-zoltan-parlamenti-kepviselojelolt-valaszokat-adni-a-kerdesekre
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önkormányzati képviselő, és alapításától a Sepsi SIC Sportegyesület igazgatótanácsának 

tagja. A közelgő parlamenti választások kapcsán keresték. 

 

Megtartotta kampányindítóját a Kolozs megyei RMDSZ  
2020. november 7. – maszol.ro, transindex.ro 

A jelöltek bemutatkoztak, összegezték az elmúlt négy év eredményeit, beszéltek a parlamenti 

választások fontosságáról, majd az újságírók kérdéseire válaszoltak a Kolozs megyei RMDSZ 

kampányindító sajtótájékoztatóján. A péntek délutáni online eseményen László Attila 

szenátor, Csoma Botond képviselő és Talpas Botond vett részt, akiket Varga-Mihály Márton 

kérdezett.  

 

A virtuális térben tartotta meg tisztújító közgyűlését az EMKE 
2020. november 7. – Krónika 

A koronavírus-járványra tekintettel 2020-as tisztújító közgyűlését elektronikus szavazás 

útján tartotta meg az Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület. Az egyesület hagyományosan 

az 1885. április 12-i alakulásához legközelebb eső hétvégén tartja ünnepségét, ez idén április 

4-én lett volna. A járvány miatt az eseményt júniusra halasztották, majd, mivel akkor arra 

számítottak, hogy az őszi időpont külföldi meghívottaiknak is kedvezőbb lesz, november 7-re. 

Végül a koronavírus-járvány kedvezőtlen alakulása miatt az EMKE elnöksége úgy határozott, 

hogy a tisztújító közgyűlést elektronikus szavazás útján tartják meg. 

 

Joe Biden korábban Markó Bélától tájékozódott az erdélyi magyarok 

helyzetéről 
2020. november 8. – maszol.ro 

Az egyik leghitelesebb forrásból, Markó Béla RMDSZ-elnöktől tájékozódott húsz évvel ezelőtt 

Joe Biden frissen megválasztott amerikai elnök az erdélyi magyarok helyzetéről. Akkori 

sajtóbeszámolók szerint a demokrata politikus 1999-ben az amerikai szenátus külügyi 

bizottságának rangidős tagjaként a Balkánon tett körútja során a térség nemzeti 

kisebbségeinek helyzetét elemezte, és Bukarestbe is ellátogatott. Szept. 2-án Markó Béla a 

szövetség fővárosi székházában fogadta Joseph Bident. A Koszovóból érkező amerikai 

politikus előtt az RMDSZ elnöke felvázolta az akkori politikai helyzetet, és ismertette a 

magyar közösség gondjait. Akkor az RMDSZ a kormánykoalíció tagja volt.  

 

Hosszabbításban bízik az SZNT 
2020. november 9. – Krónika 

Hat hónap alatt sikerült behozni újabb közel nyolcvanezer aláírást a Székely Nemzeti Tanács 

(SZNT) által a nemzeti régiók egyenlőségéért indított polgári kezdeményezéshez, és további 

két tagállamban teljesült a területi feltétel. Ez viszont még mindig nem elég, a 

kezdeményezők a járványügyi helyzet miatt újabb hosszabbításban reménykednek.  
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https://www.maszol.ro/index.php/belfold/134546-megtartotta-kampanyinditojat-a-kolozs-megyei-rmdsz
https://kronikaonline.ro/kultura/a-virtualis-terben-tartotta-meg-tisztujito-kozgyuleset-az-emke
https://www.maszol.ro/index.php/belfold/134568-joe-biden-korabban-marko-belatol-tajekozodott-az-erdelyi-magyarok-helyzeter-l
https://www.maszol.ro/index.php/belfold/134568-joe-biden-korabban-marko-belatol-tajekozodott-az-erdelyi-magyarok-helyzeter-l
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Szlovákiai Magyarok Kerekasztala: bemutatják a népszámlálás weboldalát 
2020. november 6. – bumm.sk 

Szerdán, azaz november 11-én kerül sor a népszámlálásra készült weboldal, a nepszamlalas.sk 

nyilvános bemutatójára. A népszámlálás kapcsán egy civil szerveződéseken és politikai 

pártokon átívelő, a Kerekasztalon túlmutató kampánykezdeményezés alakult ki, 

előkészítésében több szervezet is aktív szerepet vállal. A népszámlálás weboldala, a 

nepszamlalas.sk hétfőig tesztüzemmódban érhető el. A bemutató 11.00 órakor zajlik, az 

interneten és a Fórum Intézetből közvetített stream a nagyközönség számára is 

megoszthatóvá válik. A népszámlálás 2021. február 15. és március 31. között zajlik. A 

kérdőívek kitöltése első alkalommal teljes egészében elektronikus úton történik. 

 

Pesty László a székely kezdeményezés kampányáról: „A nagy közösségi 

médiafelületek sorban kapcsolták le a hirdetéseinket!” 
2020. november 7. – Ma7.sk 

Szűk egy nap. Ennyi van hátra a nemzeti régiók ügyéért indított aláírásgyűjtés második 

fordulójából. A hajrában értük tehát utol Pesty Lászlót, aki elmondta, bár a tavasszal kitűzött 

egyik cél, a polgári kezdeményezésekre gyűjtött aláírások rekordjának megdöntése már 

biztosan nem jön össze, egyáltalán nem állnak rosszul. Még annak ellenére sem, hogy a 

kaliforniai techóriások igencsak megnehezítették a dolgukat. Interjú Pesty Lászlóval, aki a 

felvidéki magyar sajtóból csak a ma7-nek nyilatkozott, bár, mint kiderült, nem rajta múlott… 

 

Királyrév hazavárja a fiatalokat 
2020. november 8. – Ma7.sk 

Lendületesen fejlődik a mátyusföldi Királyrév. A kis település polgármesterének célja olyan 

vonzó lakhatási lehetőségeket és szociális körülményeket biztosítani, amelyek otthon tartják a 

fiatalokat. Királyrév a Galánta, Vágsellye és Dunaszerdahely városok alkotta háromszög 

közepén található. A település fekvése rendkívül jó, hiszen innen könnyen megközelíthető 

mindhárom város. Ez meglátszik a foglalkoztatottság arányán is, a munkanélküliség 

Királyrévben minimális. A közel ezerkétszáz lelket számláló faluban azonban évtizedek óta 

nagy problémát jelent a folyamatos elöregedés, a fiataloknak kevés a lakhatási lehetőségük, 

ha önálló életet akarnak teremteni és elköltözni a szülői házból. 

 

Trianoni ízek párkányi módra 
2020. november 8. – Ma7.sk 

Az Étrend Magyar Konyhafőnökök Egyesülete a Felcsúti Letenyey Lajos Gimnázium és 

Szakközépiskola együttműködésével az idén harmadik alkalommal hirdette meg a 

Magyarország étele elnevezésű élőmunkás melegkonyhai szakácsversenyét, amelyre öt 
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https://www.bumm.sk/belfold/2020/11/06/szlovakiai-magyarok-kerekasztala-bemutatjak-a-nepszamlalas-weboldalat
https://ma7.sk/hethatar/pesty-laszlo-a-szekely-kezdemenyezes-kampanyarol-a-nagy-kozossegi-mediafeluletek-sorban
https://ma7.sk/hethatar/pesty-laszlo-a-szekely-kezdemenyezes-kampanyarol-a-nagy-kozossegi-mediafeluletek-sorban
https://ma7.sk/tajaink/kiralyrev-hazavarja-a-fiatalokat
https://ma7.sk/tajaink/trianoni-izek-parkanyi-modra
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országból jelentkeztek a versenyezni kívánó csapatok. A nemzeti összetartozás jegyében 

meghirdetett melegkonyhai szakácsversenyen a párkányi Bottyán Silvia mester és tanítványa, 

Ferner Valentina elnyerte a legszebb tálalás különdíját, elismerést szerezve iskolájának, a 

Párkányi Összevont Magániskolának. 

 

Sikeres projektek Egyházasbáston 
2020. november 8. – Felvidék Ma 

Egyházasbást, vagy ahogyan a környékbeliek nevezik, Újbást csodás környezetben, hegyek 

által ölelt katlanban fekszik. A falu Medvesalja központi települése. A fiatal és ambiciózus 

Molnár Richárd polgármester, aki a legutóbbi önkormányzati választáson kapott bizalmat a 

lakosoktól, azon dolgozik, hogy Egyházasbást megtartsa központi szerepét, és még inkább a 

fejlődés útjára lépjen. Ennek elérése érdekében megválasztásától kezdve a fejlesztési 

lehetőségekre helyezte a hangsúlyt, és törekvéseinek lassan kezd beérni a gyümölcse. A 

község sikeresen pályázott a Kárpát-medencei óvodafejlesztési programban, amelynek utolsó 

körében tavaly mintegy 20 ezer eurót nyertek. 

 

Képességfejlesztés a sakktáblán 
2020. november 7. – Pannon RTV 

Második alkalommal szerveztek Vajdaságban továbbképzést a Sakkjátszótér Komplex 

Képességfejlesztő Program megvalósításának témájában. Az eredetileg márciusra tervezett 

képzést a koronavírus-járvány miatt őszre kellett halasztani, valamint az előadások online 

lettek megtartva. Szabó Emese, Csillagszem Óvoda, Adorján: „Más kolléganők már voltak 

ilyen jellegű továbbképzésen, és előadták nekünk azt, amit megszereztek. Nagyon érdekesnek 

találtam, és szeretném magamat továbbfejleszteni ezáltal is. Én úgy gondolom, hogy ez a 

Sakkjátszótér, magában a sakk szó a gyerekek logikáját már fejleszti, és nagyon érdekes.” 

  

Házhoz ment a VMSZ Szabadkán és településein: 400 javaslat a polgároktól 
2020. november 7. – Vajdasag.ma 

Összesen 30 helyi közösséget látogatott meg az elmúlt két hónapban munkatársaival dr. 

Pásztor Bálint, a szabadkai városi képviselő-testület elnöke. A polgárokat meghallgatva 

szerették volna megtudni, mik az aktuális problémák, amire az adott településeik lakói 

megoldást várnak. Összesen 400 felvetés hangzott el, amelyek alapján egy prioritási lista 

készült. Az elkövetkező mandátumban ezek megoldására helyezi majd a hangsúlyt a 

Vajdasági Magyar Szövetség. 

  

Folytatódik a Ringató program Hertelendyfalván 
2020. november 8. – Pannon RTV 

Több hónap szünet után folytatódik a Magyar Nemzeti Tanács jóvoltából elindított Ringató 

program Hertelendyfalván. Ez alkalommal énekkel, hangszeres zenével, mondókákkal és 
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https://ma7.sk/tajaink/sikeres-projektek-egyhazasbaston
https://pannonrtv.com/rovatok/tarsadalom/kepessegfejlesztes-sakktablan
https://www.vajma.info/cikk/vajdasag/25796/Hazhoz-ment-a-VMSZ-Szabadkan-es-telepulesein-400-javaslat-a-polgaroktol.html
https://pannonrtv.com/rovatok/tarsadalom/folytatodik-ringato-program-hertelendyfalvan
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ölbeli játékokkal ismerkedtek meg a gyerekek és az anyukák a Tamási Áron Székely-Magyar 

Művelődési Egyesületben. A foglalkozásvezető Kiss Krisztina volt. Hertelendyfalva mellett 

egyébként Versecen is újra elindultak a foglalkozások. Mindkét településen szigorúan 

betartják a járványhelyzetre vonatkozó előírásokat. 

  

Sziveri János szobrát avatták fel szülőfalujában 
2020. november 8. – Pannon RTV 

Sziveri János fiatalon elhunyt vajdasági költő mellszobrát avatták fel ma szülőfalujában 

Muzslyán, a Petőfi Sándor Magyar Művelődési Egyesület székháza előtt. A szobor a vajdasági 

születésű, a magyarországi Dudás Sándor szobrászművész alkotása. 

  

Emléktáblát avattak Zomborban Kiss Lajos zenetudós emlékére 
2020. november 7. – Pannon RTV 

Az emléktábla elhelyezése a Kiss Lajos Néprajzi Társaság, a Magyar Nemzeti Tanács és a 

zombori Magyar Polgári Kaszinó közös szervezésében valósult meg. Kiss Lajos 1900-ban 

született Zomborban. A Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem zeneszerző szakának elvégzése 

után Belgrádban dolgozott karnagyként, majd az újvidéki zenekonzervatórium igazgatója, 

1945-től pedig a Győri Állami Konzervatórium és a Győri Filharmonikus Zenekar vezetője 

volt. 1950 után a Magyar Népzene Tára kiadványsorozat szerkesztője, és tudományos 

kutatója lett. 

  

Nagy a Ricsaj Óbecsén! 
2020. november 7. – Pannon RTV 

17. alkalommal szervezték meg az óbecsei Petőfi Sándor Magyar Kultúrkörben a Ricsaj 

Népművészeti Találkozót. Péntek este óbecsei, törökbecsei és péterrévei népdalcsoportok és 

tamburások léptek a színpadra. Szombaton közönség nélkül tartják meg a táncestet. 

  
Ukrán külügyminiszter: Kijev érdekelt a párbeszéd folytatásában Budapesttel 
2020. november 6. – MTI, Hír TV, Kárpátalja Ma, Kárpátalja, Felvidék Ma 

Dmitro Kuleba ukrán külügyminiszter mergerősítette pénteken, megállapodott magyar 

kollégájával, Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszterrel arról, hogy "nyissanak új 

lapot" a helyhatósági választásokon történtek után és folytassák a két ország közötti 

párbeszédet. Az Ukrajinszka Pravda hírportál beszámolója szerint erről Kuleba azután írt 

Facebook-oldalán, hogy a nap folyamán telefonon beszélt magyar hivatali partnerével. "Péter 

támogatta a javaslatomat, hogy lapozzunk tovább azon, hogy Ukrajna és Magyarország 

nemrégiben fájdalmas ütéseket váltott egymással" - írta Kuleba Facebook-bejegyzésében. 

Szavai szerint mindketten egyetértettek abban, hogy "a megfelelő következtetéseket kell 

levonni a két hete történtekből, és a jövőben konstruktív párbeszédet kell kialakítani." 
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https://pannonrtv.com/rovatok/tarsadalom/sziveri-janos-szobrat-avattak-fel-szulofalujaban
https://pannonrtv.com/rovatok/tarsadalom/emlektablat-avattak-zomborban-kiss-lajos-zenetudos-emlekere
https://pannonrtv.com/rovatok/onkormanyzatok/nagy-ricsaj-obecsen
https://karpatalja.ma/karpatalja/nezopont/dmitro-kuleba-kijev-erdekelt-a-parbeszed-folytatasaban-budapesttel/
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Nyilvánosságra hozták a Kárpátaljai Megyei Tanács képviselőinek listáját 
2020. november 7. – Kárpátalja Ma 

Az október 25-én megtartott helyhatósági választásokon a kárpátaljaiak megválasztották a 

helyi tanácsok képviselőit és településeik saját vezetőit. A Kárpátaljai Megyei Tanácsba 64 

képviselő került be. A magyarok érdekeit a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség színeiben 

Brenzovics László, Péter Csaba, Gulácsi Géza, Bíró Erzsébet, Barta József, Orosz Ildikó, Petei 

Judit és Balogh Lívia képviseli majd. 

 

Kik lesznek a Beregszászi Járási Tanácsban? 
2020. november 8. – Kárpátalja Ma 

Az előzetes információk szerint a KMKSZ kerül többségbe a Beregszászi Járási Tanácsban – 

tette közzé a goloskarpat.info.  A következő pártok jutottak be a tanácsba: KMKSZ – Ukrajnai 

Magyar Párt – 15 mandátum, Szülőföldünk Kárpátalja (Ridne Zakarpattya) – 10 mandátum, 

Nép Szolgája (Szluha Narodu) – 7 mandátum, Andrij Baloga Csapata (Komadna Andrija 

Balohi) – 4 mandátum, UMDSZ – 3 mandátum, Jövőért (Za Majbutnye) – 3 mandátum. 

 

Szabadtéri főzőverseny a beregszászi római katolikus plébánia szervezésében 
2020. november 8. – karpat.in.ua 

Szabadtéri főzőversenyt szervezett a Beregszászi Római Katolikus Egyházközség a 

fenntartásuk alatt álló Pásztor Ferenc Zarándokház udvarán.  A plébánia munkatársai 

rendszeresen tartottak közösségi programokat korábban is, ahová nem csak a gyülekezet 

tagjait várták, viszont a járványhelyzet miatt többet el kellett halasztaniuk az idén. A mostani 

kedvező időjárást kihasználva 4 csapat jelentkezett a versenyre. 

  

Elektronikus sajtó 

 

Határok nélkül 

2020. november 6. – Kossuth Rádió 

 

November 7-én, szombat éjfélig lehet aláírni a Székely Nemzeti Tanács uniós polgári 

kezdeményezését. Egy nappal a határidő lejárta előtt Izsák Balázs SZNT elnök, a polgári 

kezdeményezés Bizottságának elnöke úgy nyilatkozott: az a tapasztalatuk, hogy az idő 

szorításában gyorsan növekszik a támogató nyilatkozatok száma. Ez reményt adhat arra, hogy 

még 4 uniós tagországban sikerül teljesíteni az adott országra érvényes kötelező aláírás 

számot, és így a területi kritériumot is. Ugyanakkor Pesty László, a Székely Nemzeti Tanács 

által indított kezdeményezés kampányfőnöke arról számolt be csütörtökön az M1 aktuális 

 
 

  

https://karpatalja.ma/karpatalja/kozelet/nyilvanossagra-hoztak-a-karpataljai-megyei-tanacs-kepviseloinek-listajat/
https://karpatalja.ma/karpatalja/kozelet/kik-lesznek-a-beregszaszi-jarasi-tanacsban/
http://life.karpat.in.ua/?p=35427&lang=hu
http://life.karpat.in.ua/?p=35427&lang=hu
https://mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth/?date=2020-11-06_18-02-00&enddate=2020-11-06_18-40-00&ch=mr1
https://mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth/?date=2020-11-06_18-02-00&enddate=2020-11-06_18-40-00&ch=mr1
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csatornán, hogy a véghajrában nehézséget okoz az, hogy pár napja a közösségi csatornák 

letiltották a kampány fizetett hirdetéseit.  

Erdei Edit-Zsuzsánna Izsák Balázzsal beszélgetett. 

 

Az identitás megőrzésének biztonsága, az egészségügy, a létbiztonság és a munkahelyek 

biztonsága kap hangsúlyos szerepet az RMDSZ kampányában. Romániában ma 

megkezdődött a parlamenti választások hivatalos kampánya. Nagy kérdés, hogy a súlyosbodó 

járványhelyzetben hogyan lehet eljuttatni az üzeneteket a választókhoz? A többi között erről 

is kérdezte Kelemen Hunort, az RMDSZ elnökét Szilágyi Szabolcs. 

 

A magyarság szimbólumainak és jelképeinek szabad használatát vinné a román parlament elé 

és az autonómiatörekvésekben és a kisebbségi oktatás megreformálásában számít az RMDSZ 

erejére, támogatására Mezei János, az Erdélyi Magyar Szövetség társelnöke. A politikus úgy 

véli, félre kell tenni a politikai harcokat, és egységesen kell összefogni magyar ügyben a 

decemberi romániai parlamenti választásokon. Mezei Jánost Geréb Krisztina kérte 

mikrofonhoz. 

 

Szlovákiában az állami és önkormányzati szervek óriási erőfeszítéseket tettek, hogy sikerrel 

végződjön az országos tesztelés. Számos helyszínen azonban megsértették a kisebbségek 

nyelvi jogait, állapította meg a közösségi hálón Bukovszky László kisebbségi kormánybiztos. 

Pedig veszélyhelyzetben különösen fontos és kötelező az információkat az államnyelven kívül 

a kisebbség nyelvén is feltüntetni azokon a településeken, ahol a legutóbbi népszámláláskor a 

kisebbséghez tartozók aránya elérte a 15 százalékot. Bukovszky Lászlót Haják Szabó Mária 

kérdezte.  

 

Egyre kevesebben hordanak öltönyt, a koronavírus-járvány miatt sok ember nem jár el 

otthonról dolgozni, vagy eseményekre. Emiatt nem csupán helyi, hanem globális szinten is 

szenved a konfekcióipar. Fél éven belül 900 alkalmazottjától vált meg a két, kanadai 

tulajdonban levő készruhagyár Székelyudvarhelyen. Az elbocsátáshullám rendkívül 

érzékenyen érintette a járvány által sújtott gazdasági életet Udvarhelyszéken. Geréb Krisztina 

összeállítása. 

 

67 éves korában meghalt Szőcs Géza költő, irodalmár, kultúraszervező, a Magyar Pen Club 

elnöke, Orbán Viktor miniszterelnök kulturális főtanácsadója. Karácsonyi Zsolt József Attila-

díjas romániai magyar költő, műfordító, az Erdélyi Magyar Írók Ligája elnöke így emlékezett 

meg Szőcs Gézáról Veres Emese Gyöngyvérnek. 
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Határok nélkül 

2020. november 7. – Kossuth Rádió 

 

Erdélyi nemesek és kortárs irodalom, közösségi média témái és kritikák, történelmi 

tanulmányok és néprajzi írások, ugyanakkor akár a sportrovat is kitűnően megfér egymás 

mellett a Csíkszeredában kiadott Székelyföld című, havonta megjelenő folyóiratban. Zsidó 

Ferenc székelykeresztúri író-tanár nemrég vette át a rangos székelyföldi periodika 

főszerkesztését.   

 

Az udvar megtisztításával, a romos melléképületek lebontásával telt az ősz eleje a Pécskai 

Magyar Közösségi Házban. Mindez kalákában, összefogással zajlott, ahogyan a régi udvarház 

megvásárlása is történt 2018-ban. A pécskai magánszemélyek, egyesületek, a határon túli 

partnerszervezetek adakoztak, illetve szerveztek jótékonysági esteket, hogy az Arad megyei 

mezőváros magyarsága számára létrejöjjön a vágyott kulturális központ. Az épület 

használhatóvá tételéhez azonban még sok munkára és még több pénzre lenne szükség. A 

közösségi ház létesítésének kezdeményezőit, a Pécskai Kisebbségi Hagyományőrző Egyesület 

vezetőit kerestük fel. 

 

 

Kiss András nemrégiben ünnepelte hetvenedik születésnapját. A Temes megyei Végváron 

született, majd a középiskola temesvári elvégzése után a kolozsvári Babes-Bolyai 

Tudományegyetem biológia szaka következett. Ornitológusként a Bánság temesvári múzeuma 

természettudományi osztályára került, amelyet később hosszú évekig vezetett is. Múzeumi 

tevékenysége mellett 1990 után egyetemi oktató is volt, ismeretterjesztő előadásokat, 

sorozatokat készített. És nem mellesleg költőként is bemutatkozott, a 80-as években két 

önálló kötettel is jelentkezett.  

 

 

A cserkészetnek fontos szerepe van abban, hogy a határon túl is megmaradjon a magyar szó, 

mondja a horgosi Vass Zoltán, a Vajdasági Magyar Cserkészszövetség volt vezetőtisztje, aki a 

vajdasági magyar cserkészet újraindítását és fejlesztését szolgáló munkája elismeréseként a 

közelmúltban megkapta a Magyar Ezüst Érdemkeresztet. A cserkészet aktuális kérdéseiről, 

illetve a díjról kérdeztük. 

 

A házassági évfordulók jó alkalmat teremtenek rohanó világunkban egy pillanatnyi 

megállásra, egy kis ünneplésre, amikor köszönetet mondhatnak egymásnak a párok az együtt 

töltött tartalmas, szép napokért, a boldog együttlétért, a sok-sok türelemért. Ugyanakkor 

példával is szolgálnak arról, mit jelent két eltérő egyéniség egymás melletti kitartása, hűsége 

és szeretete. Nemrégen köszöntötték a jubiláló házaspárokat a muzslyai Szűz Mária Szent 

Neve templomban. 

 

https://mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth/?date=2020-11-07_18-01-00&enddate=2020-11-07_18-40-00&ch=mr1
https://mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth/?date=2020-11-07_18-01-00&enddate=2020-11-07_18-40-00&ch=mr1
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Kárpát-medence magazinműsor 

2020. november 8. – Kossuth Rádió 

 

Esszencia pálinkafőzde, Nádszeg  

A felvidéki Nádszeg a vállalkozó kedvű magyarok városa. A település határában fiatal almafák 

sorakoznak. Itt találjuk a három barát által alapított, helyi Esszencia Pálinkafőzde egyik 

tulajdonosát, Fitos Andrást. Az almát már leszüretelték, a kocsi tele van birsalmával, amivel 

András épp most érkezik a főzdéhez. A főzde két hónapja üzemel, de a fiúknak máris tele van 

a naptáruk. Bérfőzdeként majd’ minden nap hoznak hozzájuk cefrét, ahogy ma is. András be 

is viszi és beállítja a többi mellé. A főzdében Dávid ma pálinkafőző mesterként tevékenykedik. 

 

Oszi pékség Délvidéken   

Sok viszontagságot megélt Kossuth szobor áll Bácskossuthfalva központjában. A többségében 

magyar református települést a török idők, és a szabadságharc elnéptelenedését követően a 

18. század második felében telepítették újjá a Nagykunságból. Itt nyitotta meg legújabb 

pékségét a Kiss család. Ritkaságnak számít a magyar családi vállalkozás, ugyanis a legtöbb 

pékséget albánok, esetleg szerbek vezetik. A minőség mellett ez is jó pontnak számít a 

vásárlók körében. A családban mindenkinek megvan a saját feladata, de ha úgy adódik 

mindenhol helyt állnak. A nagypapa intézi az adminisztrációt, a nagymama vezeti a pékséggel 

összekapcsolt vegyesboltot. Oszkár alapította a péküzemet és ismeri a pékszakma minden 

rejtelmét, Krisztián élelmiszeripari technikusnak tanult, de szintén itt dolgozik, s barátnőjével 

együtt a lendületet és az innovációt hozzák a vállalkozásba. 

 

56-os megemlékezés Sepsiszentgyörgyön  

Mint a Kárpát-medencében mindenütt, a háromszéki 56-os megemlékezésekre is rányomta 

bélyegét idén a járványhelyzet. Sepsiszentgyörgyön a Volt Politikai Foglyok Szövetségének 

szervezésében az emlékezők korlátozott számban keresték fel azokat a helyeket, amelyek az 

56-os megmozdulásokhoz, illetve az azt követő megtorlásokhoz köthetők. Erdélyben az 

önkény a példa-statuálás szándékával csapott le a forradalommal rokonszenvezőkre. A 

magyarországi események következtében szerveződött ellenállás résztvevőire sok esetben 

halálbüntetés várt, és sok fiatal szenvedett súlyos börtönéveket csak azért, mert a szabadság 

lángját kívánta tovább éltetni saját környezetében. A budapesti események hatására a Székely 

Mikó Kollégium néhány diákja titokban, az éjszaka leple alatt rótta le kegyeletét az 1848-49-

es forradalom és szabadságharc hősei előtt. 

 

https://mediaklikk.hu/video/karpat-medence-2020-11-08-i-adas-2/
https://mediaklikk.hu/video/karpat-medence-2020-11-08-i-adas-2/
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Kopácsi paprikatermesztők  

Őszi köntösbe öltözött a Drávaszög gyöngyszeme, a Kopácsi Rét. Ez Horvátország egyik 

legszebb nemzeti parkja, számtalan vízimadár otthona. Egykor azonban a környékbeli 

magyarság megélhetését is biztosította, akik halászatból, sás- és nádvágásból tartották el 

családjukat. A Kopácsi Rét a ’80-as években lett nemzeti park, így a magyar családoknak ősi 

mesterségük eltűnésével új megélhetési forrás után kellett nézniük, melyet sokan a 

paprikatermesztésben találtak meg. A Cickai család is a parikatermesztés mellett tette le a 

voksát, elsősorban magyar fajtákkal foglalkoznak. Csaba és felesége Edit is a mezőgazdasági 

termelést választották hivatásul, mint elődeik. 


