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Nyomtatott és online sajtó 
 

 

Semjén: a nemzetpolitikai eredmények "önmagukért beszélnek" 
2020. november 10. – MTI, Magyar Nemzet, Magyar Hírlap, Gondola, Pannon RTV 

Megtartották az Országgyűlés nemzeti összetartozás bizottságában Semjén Zsolt 

miniszterelnök-helyettes éves meghallgatását, amelyen a kereszténydemokrata politikus az 

elmúlt tíz év nemzetpolitikai eredményeit úgy értékelte: a megvalósult tények önmagukért 

beszélnek. A tárca nélküli miniszter beszámolójában közölte, hogy az elmúlt tíz évben 

megtízszerezték a nemzetpolitikai célra fordított összegeket, 3000 külhoni magyar szervezet 

és intézmény programjai váltak évről-évre fenntarthatóvá. A kormány támogatásai és 

programjai a Kárpát-medence összes magyarlakta településére eljutnak, a honosítás 

történelmi igazságszolgáltatás volt, azzal megtörtént a nemzet közjogi egyesítése – sorolta. Az 

oktatásról szólva ismertette: a magyar gyermekek között nőtt a magyar iskolákban iratkozók 

relatív aránya, mintegy ezer településen sikerült megtartani és növelni a magyar oktatásban 

résztvevők számát. 

 

Fazakas Miklós újraválasztott alpolgármester a Krónikának: tovább erősítjük a 

zilahi magyar közösséget 
2020. november 10. – Krónika, transindex.ro, maszol.ro 

A magyar közösség erősítése, az elkezdett projektek folytatása a fő célja a zilahi 

önkormányzatban újabb alpolgármesteri mandátumot szerzett Fazakas Miklósnak. A 

szilágysági megyeszékhely képviselőtestülete keddi ülésén döntött az alpolgármesterek 

személyéről, az RMDSZ színeiben tanácsosi mandátumot szerzett Fazakas Miklós 21-ből 19 

szavazatot, míg a Szociáldemokrata Pártot (PSD) képviselő Teodor Bălăjel 12 szavazatot 

kapott, mindketten az előző választási ciklusban is alpolgármesterek voltak. Legmagasabb 

szinten sincs változás, Zilahon Ionel Ciunt szociáldemokrata politikust választották ismét 

polgármesterré, aki az előző ciklusban is együttműködött az RMDSZ-szel. Fazakas Miklós 

megválasztását követően a Krónikának elmondta: folytatni szeretné az elkezdett projekteket, 

befektetéseket, melyek többnyire uniós pályázatok révén valósulnak meg. 

  

RMDSZ-es alpolgármestert választottak az Arad megyei Kisjenőben  
2020. november 10. – maszol.ro 

Bíró Zoltánt, az RMDSZ idei polgármesterjelöltjét és tanácsosjelölti listavezetőjét választották 

alpolgármesternek Kisjenőben a városi képviselőtestület tagjai közül a hétfői ülésen. Bíró 

Zoltán 2000 óta az önkormányzati képviselőtestület tagja, és a szeptemberi helyhatósági 

választásokon az RMDSZ-nek sikerült két képviselőt bejuttatna a kisjenői tanácsba, ezzel 
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https://magyarnemzet.hu/belfold/semjen-zsolt-a-nemzetpolitikai-eredmenyek-onmagukert-beszelnek-8935199/
https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/fazakas-miklos-ujravalasztott-alpolgarmester-a-kronikanak-tovabb-erositjuk-a-zilahi-magyar-kozosseget
https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/fazakas-miklos-ujravalasztott-alpolgarmester-a-kronikanak-tovabb-erositjuk-a-zilahi-magyar-kozosseget
https://www.maszol.ro/index.php/belfold/134646-rmdsz-es-alpolgarmestert-valasztottak-az-arad-megyei-kisjen-ben
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visszaszerezve a 2016-ban elveszített egyik helyet. A polgármesterjelöltként induló Bíró 

Zoltán mellett Ozsvár András lett a helyi magyarság másik tanácsosa.  

 

Korodi Attila: „A városházi munkatársak furcsállják, hogy érdekel a 

véleményük” 
2020. november 10. – maszol.ro 

Nem tervez személyi változásokat, de szívesen látna új, képzett szakembereket a városházi 

csapatban Csíkszereda új polgármestere. Első intézkedései között volt a városháza 

digitalizációjának előmozdítása, valamint az ügyfélfogadás átalakítása, de arról sem 

feledkezett el, hogy nem mindegy, milyen mellékhelyiségek állnak az alkalmazottak és a 

városlakók rendelkezésére a polgármesteri hivatalban. Az első két hét tapasztalatairól és 

tervekről kérdezték Korodi Attilát. 

 

Elhunyt Erőss Péter, a csángók nagy harcosa  
2020. november 10. – maszol.ro 

Elhunyt Erőss Péter, a Moldvai Csángómagyarok Szövetségének alapító tagja, korábbi elnöke, 

az egykori Csángó Újság szerkesztője. A pusztinai származású Erőss Péter 1970-es 80-as 

években Erdélybe került moldvai csángók közé tartozott. Sepsiszentgyörgyön élt, 1990-ben 

kétkezi munkásként lett a Csángó Újság szerkesztője, a Moldvai Csángómagyarok 

Szövetségének egyik alapítója, és két periódusban 1990-91 és 1993-97-között elnöke volt. 

Meghatározó alakja volt a kilencvenes évek csángókkal kapcsolatos politikájának. 

Sepsiszentgyörgyön vezette a kezdeti időkben ott működő csángószövetségi irodát, végezte az 

érdekvédelmi szervezet adminisztrációját. 

 

Marosvásárhely a székelyföldi gazdaság motorja, Felső-Háromszék minden 

tekintetben lemaradt  
2020. november 10. – maszol.ro 

Elkészítette a székelyföldi cégek toplistáját az omnibus.ro online termék- és 

szolgáltatáskereső.  Az adatok szerint a térség gazdaságát egyértelműen Marosszék 

dominálja, minden kritérium alapján Marosvásárhelyen és közvetlen környékén van az üzleti 

élet súlypontja. A 2019-es székelyföldi összárbevétel 58 százaléka Marosszékről származik. 

Udvarhelyszék hozzájárulása 13, Alsó-Háromszéké 11, Gyergyószéké 6, Felső-Háromszéké 

pedig mindössze 4 százalék. Az Top 50-es listán 31 marosszéki vállalat szerepel, míg a másik 

véglet Csík és Felső-Háromszék 2-2, Gyergyó pedig 1 céggel.    
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https://www.maszol.ro/index.php/belfold/134605-korodi-attila-a-varoshazi-munkatarsak-furcsalljak-hogy-erdekel-a-velemenyuk
https://www.maszol.ro/index.php/belfold/134605-korodi-attila-a-varoshazi-munkatarsak-furcsalljak-hogy-erdekel-a-velemenyuk
https://www.maszol.ro/index.php/tarsadalom/134652-elhunyt-er-ss-peter-a-csangok-nagy-harcosa
https://www.maszol.ro/index.php/gazdasag/134671-marosvasarhely-a-szekelyfoldi-gazdasag-motorja-fels-haromszek-minden-tekintetben-lemaradt
https://www.maszol.ro/index.php/gazdasag/134671-marosvasarhely-a-szekelyfoldi-gazdasag-motorja-fels-haromszek-minden-tekintetben-lemaradt
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Egyik aradi alpolgármesteri tisztség megszerzése a cél 
2020. november 10. – Nyugati Jelen 

Faragó Péterrel, az Arad Megyei RMDSZ elnökével, parlamenti képviselővel az 

önkormányzati választások után Aradon, illetve a megyében mandátumokat szerzett pártok 

vezetőivel zajló egyeztető tárgyalásokról beszélgettek. 

 

Megerősítette az EMNP az MPP-vel való egyesülésről szóló korábbi döntést 
2020. november 10. – szekelyhon.ro, Bihari Napló 

Székelykeresztúron ülésezett az Erdélyi Magyar Néppárt Országos Választmánya, ahol 

tisztújításra is sor került, és a testület új elnökévé választották Bálint Józsefet, a néppárt 

Kovászna megyei elnökét. A tanácskozás helyszíne jelképes, hiszen az Erdélyi Magyar 

Néppárt és a Magyar Polgári Párt összefogásából létrejött Erdélyi Magyar Szövetség egyik 

sikerének helyszíne az udvarhelyszéki város. A választmány ülését eszerint az EMSZ 

színeiben győzelmet aratott új helyi polgármester, Koncz Hunor-János köszöntötte elsőként 

– számol be az EMNP sajtóirodája. A jelenlévő választmányi tagok egyhangúlag 

megerősítették az Erdélyi Magyar Néppárt és az MPP fúziós szándékát, valamint annak 

ütemére vonatkozó korábbi döntésüket pontosították, mivel a koronavírus-járvány a két párt 

egyesítésének menetrendjét is módosította. 

 

Len Emil marad Gyergyószentmiklós alpolgármestere 
2020. november 10. – szekelyhon.ro 

Csergő Tibor polgármester javaslatára az RMDSZ színekben újra képviselőnek választott Len 

Emil mellett szavazott az új testület többsége, így továbbra is ő lesz Gyergyószentmiklós 

alpolgármestere. Letették az esküt a póttagok is. 

 

„Pozsonynak erős, inspiráló hangulata van, amely a helyi magyarságra is jó 

hatással lehet” – beszélgetés Kollai Istvánnal 
2020. november 10. – Ma7.sk 

Kollai István történész, közgazdász 2010 és 2015 között volt a Pozsonyi Magyar Intézet 

igazgatója. Milyen célokkal érkezett ide? Mit sikerült ebből megvalósítani? Miért zárt be a 

Café Nappali, amelynek kezdeményezője volt? Mit gondol a helyi magyar közösségről?  – 

ezekkel a kérdésekkel kapcsolatban kereste meg őt a Ma7. Kollai István, a Pozsonyi Magyar 

Intézet igazgatójaként nagy kihívásként tekintett a pozsonyi magyar közösség erősítésére. 

Hogyan lehetne egy ilyen nagyvárosban egy kicsi, mozaikos jellegű közösséget összefogni, 

ezenfelül pedig egy intenzív kapcsolatot kialakítani a szlovák közösséggel, főként a szlovák 

kulturális és tudományos élettel? 
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https://www.nyugatijelen.com/jelenido/egyik_aradi_alpolgarmesteri_tisztseg_megszerzese_a_cel.php
https://szekelyhon.ro/aktualis/megerositette-az-emnp-az-mpp-vel-valo-egyesulesrol-szolo-korabbi-dontest
https://szekelyhon.ro/aktualis/len-emil-marad-gyergyoszentmiklos-alpolgarmestere
https://ma7.sk/tajaink/pozsonynak-eros-inspiralo-hangulata-van-amely-a-helyi-magyarsagra-jo-hatassal-lehet
https://ma7.sk/tajaink/pozsonynak-eros-inspiralo-hangulata-van-amely-a-helyi-magyarsagra-jo-hatassal-lehet
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November 11-e állami ünnep Szerbiában 
2020. november 11. – Pannon RTV, Magyar Szó 

1918-ban ezen a napon írták alá az első világháborút lezáró compiègne-i fegyverszüneti 

egyezményt. Ilyenkor állami rendezvényeket tartanak, megemlékeznek az 1914 és 1918 

közötti háborús időszak ártatlan szerb áldozatairól, és koszorúznak.  Kalemegdanon reggel 

díszlövéseket adtak le. A szerbiai parlament 2011-ben döntött úgy, hogy az ünnepek közé 

iktatja november 11-ét. Az állami ünnep munkaszüneti nap, vagyis a legtöbb közvállalat, 

közintézmény és egészségügyi intézmény munkarendje változik. 

 

Zenta: Képzést tartottak a magyar osztálytanítóknak 
2020. november 10. – Vajdaság Ma 

A Magyar Nemzeti Tanács a belgrádi Oktatási és Nevelési Minőségellenőrző Intézettel 

karöltve szervezte meg legújabb, akkreditált képzését az osztálytanítók számára, ahol az 

általános iskolai tudásszabványokról hallhatnak bővebben. Az általános iskolai 

tudásszabvány fogalma már 2010 óta szerves része az oktatási rendszernek. Eszerint 

megkülönböztetünk alap-, közép- és haladó szintet. A jelenlegi képzésen arról tudhattak meg 

többet a résztvevők, hogy milyen tudásszintet kell elsajátítania egy elsős gyermeknek a tanév 

végére. 

 

A VMSZ az eddiginél több minisztériumban szeretne államtitkárt 
2020. november 10. – Vajdaság Ma 

A VMSZ tartományi és köztársasági szerepvállalása, a koronavírus-járvány és a Szabadkai 

Közkórház kérdése - többek között ezekről beszélt a Szabadkai Magyar Rádió reggeli 

műsorában Pásztor István. Megállítani sajnos nem tudjuk, egészen addig, amíg nem lesz 

vakcina. Erre egészen biztosan várnunk kell még jó pár hónapot - mondta a Szabadkai 

Magyar Rádió Napindító című műsorában Pásztor István. A VMSZ elnöke szerint fontos 

betartani az egészségügyi előírásokat és kitartani az előttünk álló időszakban addig, amíg 

nem lesz védőoltás. Kiemelte, hogy az egészségügyi kapacitások végesek, de ez nem 

elsősorban a technikai háttérre vonatkozik, hanem az emberállományra. 

 
Megvannak a megyei és járási tanácsi választási eredmények 
2020. november 10. – karpat.in.ua, Kárpátalja 

Majd két héttel a szavazás napja után megszületett a megyei és járási tanácsi választások 

kárpátaljai végeredménye. Az október 25-i megyei tanácsi választáson nyolc párt érte el az 

ötszázalékos parlamentbe jutási küszöböt. A hivatalos végeredményt november 6-án, azaz 12 

nappal a voksolás után ismerhettük meg. A megyei tanácsi választáson összesen 10 párt 

indult. A Mi Vidékünk (1,58%), valamint az Erő és Becsület (2,01%) nem érték el a bejutási 

küszöböt. Hétfőn közölték a kárpátaljai járási tanácsi választások végeredményeit is. 

 

K
á

rp
á

ta
lj

a
 

V
a

jd
a

sá
g

 

https://pannonrtv.com/rovatok/tarsadalom/november-11-e-allami-unnep-szerbiaban
https://www.vajma.info/cikk/vajdasag/25814/Zenta-Kepzest-tartottak-a-magyar-osztalytanitoknak.html
https://www.vajma.info/cikk/vajdasag/25810/A-VMSZ-az-eddiginel-tobb-miniszteriumban-szeretne-allamtitkart.html
https://karpataljalap.net/2020/11/10/megvannak-megyei-es-jarasi-tanacsi-valasztasi-eredmenyek
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A Kárpátaljai Magyar Nagycsaládosok Egyesületének idei rendezvényei 
2020. november 10. – Kárpátalja 

A Kárpátaljai Magyar Nagycsaládosok Egyesülete (KMNE) anya-fia hétvégét szervezett július 

10–12. között, két turnusban. A kétnapos programra az Egyesület tagcsaládjai 

jelentkezhettek. A nevezés feltételeként az édesanyáknak és fiaiknak közös tevékenységüket 

bemutató fényképet, illetve rövid bemutatkozó szöveget kellett küldeniük a KMNE-hez. A 

hétvégi kikapcsolódáson turnusonként 12 édesanya vehetett részt, egy-egy 6–18 év közötti 

fiával. 

 

Rászoruló gyerekeket és nyugdíjasokat támogat a „Te is segíthetsz Alapítvány” 
2020. november 10. – Kárpátalja 

A koronavírus ukrajnai terjedése óta folyamatos a bizonytalanság, az iskolák gyakran 

kénytelenek megszakítani a megszokott oktatási folyamatot, és áttérni távoktatásra. Sok 

család azonban erre nem volt felkészülve, nehéz anyagi helyzetük miatt nem tudtak 

számítógépet vásárolni gyermekeiknek. Ekkor érkezett a segítség a Te is segíthetsz Alapítvány 

részéről, és laptop-okat vásároltak a tehetséges diákok számára. 

 

Elektronikus sajtó 

 

Határok nélkül 

2020. november 10. – Kossuth Rádió 

 

Borszék, Tusnád, Csíkszentkirály, Bibarcfalva, Kászon, Málnásfőrdő, Homoród, Szejke - 

néhány a székelyföldi borvizek közül. A palackozóüzemek gazdag vállalkozások, amelyek 

adóikkal azonban nem a helyi, hanem az országos költségvetést gyarapítják.   

Most egy olyan törvénymódosítást fogadott el a parlament, amely gyökeresen változtatna 

ezen. Igaz még hátra van egy fontos lépés, hogy az államfő kihirdesse.   

 

Magyar alpolgármestert választottak a képviselőtestület tagjai közül az Arad megyei 

Kisjenőben. Régi vágya vált ezzel valóra a Fehér-Körös-menti szórványközösségnek, hiszen 

évtizedek óta nem állt magyar elöljáró a város élén. Annál is nagyobb eredmény ez, mivel az 

RMDSZ-nek mindössze két képviselője van a 15 tagú helyi tanácstestületben.  

 

Nyitott és kötetlen, online térben szervezett beszélgetésre hívta az érdeklődőket a Temes 

megyei Civil Tanács a temesvári magyarságot leginkább foglalkoztató kérdésekről. A 
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https://karpataljalap.net/2020/11/10/karpataljai-magyar-nagycsaladosok-egyesuletenek-idei-rendezvenyei
http://life.karpat.in.ua/?p=35518&lang=hu
https://mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth/?date=2020-11-10_18-02-00&enddate=2020-11-10_18-40-00&ch=mr1
https://mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth/?date=2020-11-10_18-02-00&enddate=2020-11-10_18-40-00&ch=mr1


 

 

 

Napi Nemzetpolitikai Sajtószemle – 2020. november 11. 

. 

. 
6 

találkozó közvetlen célja annak megfogalmazása volt, hogyan képzeli el a város magyar 

közössége az együttműködést az új polgármesterrel és csapatával a szeptember 27-i választási 

kudarc után, amikor nem sikerült képviselőt bejuttatni a helyi önkormányzatba, de a 

közösséget foglalkoztató egyéb kérdések is napirendre kerültek. A felvetett gondolatok 

összefoglalására Erdei Ildikót, a Civil Tanács elnökét kértük. 

 

Kárpátalján a magyar kormány támogatásával minden régiót lefedve három helyszínen, 

Nagydobronyban, Beregszászon és Tiszapéterfalván indult be idén az anyanyelvű szakképzés. 

A fiatalok olyan hiányszakmákat tanulhatnak ezeken a helyeken, mint az autószerelő, a 

hegesztő vagy a villanyszerelő. A szakmai hátteret a beregszászi székhelyű II. Rákóczi Ferenc 

Kárpátaljai Magyar Főiskola, illetve magyarországi szakképzési intézmények biztosítják. 

 

Gyúljanak gyertyák holnap, 11. hó 11-én 11 órakor a Kárpát-medence hősei tiszteletére! 

 

Zárt kapuk mögött múzeumi online időutazás. A járványszigor miatt a kulturális 

intézmények, köztük a múzeumok is zárva tartanak a nyilvánosság előtt Szlovákiában is.  

Felvidéken az esztendő egyik legizgalmasabb kiállításának ígérkezett a Rozsnyói Színházi Élet 

című, ám egyelőre ez is csak az online térben látható a főszervező rozsnyói Bányászati 

Múzeum web oldalán.   

 

A 120 évvel ezelőtt született Kiss Lajos népzenekutató tiszteletére emléktáblát avattak 

szülővárosában, Zomborban. 


