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Nyomtatott és online sajtó 
 

 

Nemzeti régiók: az aláírásgyűjtés folytatásában reménykedik az SZNT  
2020. november 9. – maszol.ro, transindex.ro 

A nemzeti régiók védelmében indított európai aláírásgyűjtés folytatásában és egy új európai 

etnoregionális mozgalom megalapozásában reménykedik a kezdeményezést elindító Székely 

Nemzeti Tanács (SZNT), amely az ez irányú folyamatos építkezést tartja fontosnak – 

jelentette ki vasárnap Izsák Balázs, az SZNT elnöke. Izsák Balázs elmondta, hogy a 

kezdeményező polgári bizottság október elején fordult Vera Jourovához, az Európai Bizottság 

alelnökéhez, és kérte az aláírásgyűjtés határidejének újabb három hónappal való 

meghosszabbítását. Izsák szerint ezt lehetővé teszi az Európai Tanács és az Európai 

Parlament által korábban elfogadott rendelet, ugyanis ez úgy rendelkezik, hogy amennyiben 

kitör a koronavírus-járvány újabb hulláma, akkor meghosszabbítható a határidő.  

 

Lengyelországban felavatták az 1920-as varsói csatában segítséget nyújtó 

nemzetek emlékművét 
2020. november 9. – MTI, Biztonságpiac, Intermatrix 

A lódzi vajdaságbeli Skierniewicében felavatták hétfőn az 1920-as varsói csata során a 

lengyeleknek segítséget nyújtó nemzetek emlékművét. A Piotr Glinski lengyel 

kormányfőhelyettes jelenlétében leleplezett szoboregyüttesben Teleki Pál egykori magyar 

miniszterelnök alakja is szerepel. Az 1919-1920-es lengyel-bolsevik háború során a lengyelek 

győzelmét eldöntő varsói csata 100. évfordulós ünnepségén Magyarországot Kovács Orsolya 

Zsuzsanna nagykövet képviselte, s részt vett Antoni Macierewicz, a szejm korelnöke is. 

 

Irodalmi pályázatot írtak ki ifjúsági regényekre 
2020. november 9. - MTI, Teol.hu, Baon.hu, Sonline.hu 

Irodalmi pályázatot hirdetett ifjúsági regények írására a környezetvédelem, a klímaváltozás és 

az aktív turizmus témájában az Aktív Magyarországért Felelős Kormánybiztosi Iroda és a 

Magyar Írószövetség. A 10 millió forint összdíjazású pályázat célja, hogy olyan szórakoztató 

regények készüljenek, amelyek felhívják a 10-14 éves gyerekek figyelmét a természetvédelem 

fontosságára, a klímaváltozás problémájára, egyúttal a természet szeretetére, 

természetjárásra, aktív életmódra ösztönzik őket, mindezt azonban nem didaktikus módon 

teszik - mondta el Révész Máriusz, az aktív Magyarországért felelős kormánybiztos a 

pályázati programot bemutató hétfői sajtótájékoztatón Budapesten. Erős Kinga, a Magyar 

Írószövetség elnöke azt hangsúlyozta, hogy szépirodalmi igénnyel megírt alkotásokat várnak, 

a pályázat anonim, egy szerző 1 művel nevezhet. Kiemelte: a pályázaton minden magyar 

nyelven alkotó, így határon túli író is részt vehet. 
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https://www.maszol.ro/index.php/belfold/134588-nemzeti-regiok-az-alairasgy-jtes-folytatasaban-remenykedik-az-sznt
https://biztonsagpiac.hu/lengyelorszagban-felavattak-az-1920-as-varsoi-csataban-segitseget-nyujto-nemzetek-emlekmuvet
https://biztonsagpiac.hu/lengyelorszagban-felavattak-az-1920-as-varsoi-csataban-segitseget-nyujto-nemzetek-emlekmuvet
https://www.teol.hu/kultura/hazai-kultura/irodalmi-palyazatot-irtak-ki-ifjusagi-regenyekre-3241012/
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Markó Béla a Joe Bidennel folytatott tárgyalásairól: érdekelte a román-magyar 

viszony az amerikai politikust  
2020. november 9. – maszol.ro 

Joe Biden nem csupán kötelességszerű feladatnak tekintette a tájékozódást a balkáni és kelet-

közép-európai emberjogi és kisebbségi kérdésekben, hanem érdeklődéssel fordult többek 

között a román–magyar viszonyhoz, és meghallgatta az RMDSZ által javasolt megoldásokat is 

– idézte fel 1999-es találkozását az Amerikai Egyesült Államok megválasztott demokrata párti 

elnökével Markó Béla, a magyar érdekvédelmi szövetség akkori elnöke és volt szenátora.  

 

 

Elhalasztották Urmánczi fegyelmi kivizsgálását a Pucknál, de a CNCD-nél is ő 

került a célkeresztbe  
2020. november 9. – transindex.ro 

Az Országos Diszkrimináció-ellenes Tanács (CNCD) is vizsgálódik a bábszínház 

meghatározatlan idejű szerződéssel rendelkező színészével, Urmánczi Jenővel szemben - 

számolt be az Átlátszó Erdély. Méghozzá úgy, hogy Emanuel Petran, a Puck igazgatója annak 

ellenére, hogy eddig a CNCD történetében példátlan módon maga (és az intézmény) ellen kért 

kivizsgálást, mégis úgy tűnik, hogy aki a diszkrimináció-ellenes tanács vizsgálatában 

„reclamat”-ként, vagyis feljelentettként szerepel (mert állítólag diszkriminálta a Puck 

Bábszínházat), az nem más, mint Urmánczi Jenő. 

 

Tanasă „leszerelte” a székely elöljárókat 
2020. november 10. – Krónika 

Dan Tanasának eredményes persorozata után ma már csak egy levelet kell küldenie, és a 

székelyföldi polgármesterek többsége eltávolítja a székely zászlókat, leveszi a Községháza 

feliratot a hivatal épületéről. Árus Zsolt civil jogvédő, a Székely Figyelő Alapítvány elnöke 

szerint – akár az általuk biztosított jogi segítséggel – fel kellene vállalni a pereket, mert a 

jogsértések csak így kerülhetnek az Emberi Jogok Európai Bírósága elé. 

 

A székelyföldi önkormányzatokat illeti a több millió liter ásványvíz 

palackozásából befolyó pénz nagy része 
2020. november 10. – Krónika 

Helyreállt a természetes rend, hiszen nem volt az természetes, hogy a borszéki természeti 

kincsekből csak az állam profitált – értékelt a Krónika megkeresésére Mik József, a 

székelyföldi fürdőváros polgármestere, amikor a Klaus Iohannis államfő aláírására váró 

jogszabály kapcsán kérdezték, ami szerint helyben marad az ásványvíz-kitermelésért 
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https://www.maszol.ro/index.php/belfold/134623-marko-bela-a-joe-bidennel-folytatott-targyalasairol-erdekelte-a-roman-magyar-viszony-az-amerikai-politikust
https://www.maszol.ro/index.php/belfold/134623-marko-bela-a-joe-bidennel-folytatott-targyalasairol-erdekelte-a-roman-magyar-viszony-az-amerikai-politikust
https://itthon.transindex.ro/?hir=62008&elhalasztottak_urmanczi_fegyelmi_kivizsgalasat_a_pucknal_de_a_cncdnel_is_o_kerult_a_celkeresztbe
https://itthon.transindex.ro/?hir=62008&elhalasztottak_urmanczi_fegyelmi_kivizsgalasat_a_pucknal_de_a_cncdnel_is_o_kerult_a_celkeresztbe
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befizetett illetékek 80 százaléka. A többletbevételeket fejlesztésre kívánják fordítani.

 
Korlátozások léptek érvénybe a határokon 
2020. november 9. – Felvidék Ma 

Mindazoknak a szlovák állampolgároknak, akik a szomszédos országokba szeretnének utazni, 

tanácsos előre tájékozódniuk az életbe léptetett korlátozásokról. Egyes környező országok 

ugyanis hétfőtől megváltoztatták a területükre történő beutazás feltételeit. A szomszédos 

országokba való belépési feltételekre vonatkozó változásokról folyamatos tájékoztatást ad a 

szlovák külügyi tárca és a rendőrség is. 

 

11-11-11-11 – Nemzetközi gyertyagyújtási akció 2020-ban is! 
2020. november 9. – Felvidék Ma 

Idén is november 11-én, 11 órai kezdettel szervezik meg a nemzetközi gyertyagyújtást a hősök 

emlékére Kárpát-medence szerte. A kezdeményezéshez még lehet csatlakozni. Nem kerül 

semmibe, mégis sokat tudunk tenni! A megadott időben, november 11-én 11 órakor egy szál 

gyertya vagy mécses meggyújtásával lehet csatlakozni ahhoz a nagyszabású nemzetközi 

megemlékezéshez, melynek keretén belül a hazájukért harcoló hősökre emlékezünk közösen. 

A főszervező székesfehérvári Krajczáros Alapítvány és hivatalos felvidéki partnereként a 

Szlovákiai Magyar Cserkészszövetség nevében is kérünk minden jóakaratú embert, 

szervezetet, intézményt, hogy idén is csatlakozzon. 

 

Zenta: Csendes megemlékezés az 1944-es magyarellenes atrocitások 

áldozatairól 
2020. november 9. – Vajdaság Ma 

Szűk körben emlékeztek meg Zentán az 1944-es magyarellenes atrocitások áldozatairól. A 

zentai önkormányzat a pénteken behozott járványügyi szigorítások miatt döntött úgy, hogy a 

megszokott, kegyeletteljes alkalmi műsor helyett idén csendben tiszteleg a Tisza-parti 

emlékkopjafánál. A megemlékezés idén is gyászmisével kezdődött, amelyet a Szent István 

plébániában főtisztelendő Szeles Oszkár celebrált. 

 

Magyarcsernye község: Elhalasztották a helyi közösségi választásokat 
2020. november 9. – Vajdaság Ma 

November 15-én a magyarcsernyei község hét települése közül négyben (Magyarcsernye, 

Szerbcsernye, Klári és Alekszandrovó) helyi közösségi választásokat tartottak volna. A 

Magyarcsernyei Válságstáb azonban úgy döntött, hogy összhangban a legújabb állami 

rendelkezésekkel, melyek a koronavírus-fertőzést hivatottak gátolni (kül- és beltéren 
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https://felvidek.ma/2020/11/korlatozasok-leptek-ervenybe-a-hatarokon/
https://felvidek.ma/2020/11/11-11-11-11-nemzetkozi-gyertyagyujtasi-akcio-2020-ban-is/
https://www.vajma.info/cikk/vajdasag/25802/Zenta-Csendes-megemlekezes-az-1944-es-magyarellenes-atrocitasok-aldozatairol.html
https://www.vajma.info/cikk/vajdasag/25802/Zenta-Csendes-megemlekezes-az-1944-es-magyarellenes-atrocitasok-aldozatairol.html
https://www.vajma.info/cikk/vajdasag/25801/Magyarcsernye-kozseg-Elhalasztottak-a-helyi-kozossegi-valasztasokat.html


 

 

 

Napi Nemzetpolitikai Sajtószemle – 2020. november 10. 

. 
4 

egyaránt öt ember csoportosulhat), elhalasztják a helyi közösségi választásokat 

meghatározatlan időre, amíg a járványhelyzet nem lesz kedvezőbb. 

 

Huszonkét magyarkanizsai mezőgazdasági termelő részesült támogatásban az 

önkormányzatnak köszönhetően 
2020. november 9. – Vajdaság Ma 

Ma délelőtt a magyarkanizsai Városházán 22 községbeli mezőgazdasági termelő írt alá 

támogatásokról szóló szerződéseket Fejsztámer Róbert magyarkanizsai polgármesterrel. A 

termelők sikeresen pályáztak vissza nem terítendő eszközökre a községi Mezőgazdasági- és 

Vidékfejlesztési Pénzalapnál öntözőberendezések, felszerelések, illetve minőségi apa-, vagy 

anyaállatok beszerzésére a 2020-as évben. Mindkét támogatási vonalon 11-11 községbeli 

mezőgazdasági termelő kapott támogatást. 

 
Főhajtás a sztálini terror áldozatainak emléke előtt 
2020. november 9. – Kárpáti Igaz Szó 

A Lembergi Magyar Kulturális Szövetség (LMKSZ) képviselői idén is elzarándokoltak 

Szozanyba (Sztarij Szambori járás), hogy fejet hajtsanak a sztálini terror ártatlan áldozatinak 

emlékjele előtt. Az eseményről Szarvas Gábor számolt be Facebook-oldalán. Az LMKSZ 

elnöke megemlítette, hogy a szövetség tagjaihoz csatlakozott két helyi lakos, Jurij Leusz és 

Mikola Mirdics, akik családjukkal együtt gondozzák az emlékművet, rendben tartják 

környékét. 

 

Fennállásának 15-ik évfordulóját ünnepelte a Hmelnickiji Magyarok Szent István 

Egyesülete 
2020. november 7. – karpat.in.ua 

A mintegy száz tagot számláló szervezet vezetője, Szikora Attila szerkesztőségünknek 

eljuttatott üzenetében úgy fogalmazott, hogy a járványhelyzet ellenére is sikerült szerényen 

megünnepelni az évfordulót, melyen részt vett Magyarország Kijevi Nagykövetségének több 

diplomatája, a ternopili magyar tiszteletbeli konzul, és egy ivano-frankivszki küldöttség is. Az 

15 éves egyesület székházzal is rendelkezik, melyben a vasárnapi iskola mellett egyéb 

kulturális programokat is szerveznek. 

 

Re: Open Zakarpattia – ötletek és megoldások fóruma Ungváron 
2020. november 9. – karpat.in.ua 

November 7-én és 8-án Re: Open Zakarpattia címmel tartottak ötletbörzével és megoldási 

javaslatokkal egybekötött két napos fórumot Ungváron. A fórum célja vidékünk gazdasági 

lehetőségeinek kihasználása, illetve annak az utóbbi időben nemzetközi szinten is gyakran 
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https://www.vajma.info/cikk/vajdasag/25798/Huszonket-magyarkanizsai-mezogazdasagi-termelo-reszesult-tamogatasban-az-onkormanyzatnak-koszonhetoen.html
https://www.vajma.info/cikk/vajdasag/25798/Huszonket-magyarkanizsai-mezogazdasagi-termelo-reszesult-tamogatasban-az-onkormanyzatnak-koszonhetoen.html
https://kiszo.net/2020/11/09/fohajtas-a-sztalini-terror-aldozatainak-emleke-elott/
http://life.karpat.in.ua/?p=35326&fbclid=IwAR03SlcRzu6YfkJ6FHmpgGArAFZdT7czRKidYk5refpfdYJrEalGiA-oANg&lang=hu
http://life.karpat.in.ua/?p=35326&fbclid=IwAR03SlcRzu6YfkJ6FHmpgGArAFZdT7czRKidYk5refpfdYJrEalGiA-oANg&lang=hu
http://economic.karpat.in.ua/?p=7981&lang=hu
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emlegetett gondolat megvalósítási lehetőségeinek felvázolása, miszerint Kárpátalja Ukrajna 

egyik sikertörténetévé válhatna. 

 

Elektronikus sajtó 

 

Határok nélkül 

2020. november 9. – Kossuth Rádió 

 

Tovább folytatja az aláírásgyűjtést a Székely Nemzeti Tanács a nemzeti régiókért indított 

uniós polgári kezdeményezés támogatására. 

A járványhelyzet miatt az eredeti, május 7-i határidőt hat hónappal hosszabbította meg az 

Európai Parlament, ez járt le november 7-én. Nemrégiben újabb három hónapos 

hosszabbítást kértek az Európai Bizottság alelnökétől  ̶  nyilatkozta Izsák Balázs, a Székely 

Nemzeti Tanács elnöke. 

 

Elkezdődött a december hatodikára kitűzött romániai parlamenti választások kampánya. Ezt 

megelőzően, az utóbbi három hétben, az RMDSZ Hunyad megyei szervezete konzultációt 

tartott a megye magyarsága körében, annál is inkább, mert a helyhatósági választások nem 

hozták a várt eredményeket.  

 

A konzultáció következtetéseiről, a parlamenti választások kilátásairól a Hunyad megyei 

RMDSZ-szervezet elnökét, Winkler Gyulát kérdeztük. 

 

Közzétették az Egán Ede kárpátaljai gazdaságélénkítő programban a vállalkozás fejlesztési 

kategória nyerteseinek névsorát.  

 

Elhunyt az erdélyi ferences rendtartomány legidősebb szerzetese, a rend 20 századi 

történetének hiteles tanúja, a csíksomlyói kegyhely hűséges őre - Páter Márk József. 94 évet 

élt, örök nyughelye a csíksomlyói kegytemplom kriptája.  

 

Ma 76 éve, hogy meghalt Radnóti Miklós, a nemzet egyik legnagyobb költője, aki a szerbiai 

bóri bányából munkaszolgálatosként, 1944 őszén indult el utolsó útjára. A költő egész alakos 

szobrát 1979-ben avatták fel Bórban, ám ezt 2001-ben réztolvajok ellopták.  

https://mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth/?date=2020-11-09_18-02-00&enddate=2020-11-09_18-40-00&ch=mr1
https://mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth/?date=2020-11-09_18-02-00&enddate=2020-11-09_18-40-00&ch=mr1
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Elsősorban Kabók Erikának, az újvidéki Magyar Szó újságírójának köszönhető, hogy a költő 

halálának 60-adik évfordulója óta ismét egész alakos szobor emlékeztet arra, hogy ott 

raboskodott Radnóti Miklós.  

 

Vasárnap Kispestre költözött a székelyföldi Oklánd. A szokásostól eltérően ugyanis itt adták 

át, stílusosan a Bujdosó Székely vendéglőben, a Tiszteletbeli Székely címet, amelyet 2004. 

december 5-e óta ítélik oda arra érdemes személynek.  

 

Idén egy komáromi fiatalember, Zichó Viktor vehette át, aki Kőrösi Csoma Sándor 200 évvel 

ezelőtti útját járta végig tiszteletadásként a kitartás mintaképe előtt. Az energetikai mérnök 

végzettségű fiatalember hosszan takarékoskodott az expedíció előtt, de támogatói is akadtak. 


