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Nyomtatott és online sajtó 
 

 

Borboly Csaba: nagy kihívás a szórványban élő magyarok mozgósítása 
2020. november 16. – MTI, Híradó, Gondola 

A december 6-ra kiírt romániai parlamenti választásokhoz közeledve az egyik legnagyobb 

kihívás a szórványmagyarság mozgósítása – mondta Hargita Megye Tanácsának elnöke 

hétfőn az M1 Ma reggel című műsorában. Borboly Csaba a tapasztalataikra utalva elmondta, a 

szórványmegyékben élő magyarok úgy gondolhatják, hogy kis eséllyel gyűlik össze elegendő 

szavazat egy magyar képviselői mandátumhoz. Ugyanakkor bíznak abban, hogy a decemberi 

választásokkor olyan megyékben is szerezhetnek mandátumot, ahol korábban még nem volt 

példa erre. 

 

Magyarok jogvédelme a Kárpát-medencében 2020 
2020. november 16. – Felvidék Ma 

A Kisebbségi Jogvédő Intézet háromnapos, kétnyelvű (magyar és angol) online konferenciát 

tartott a hétvégén. A 2012-ben alapított nonprofit, civil szervezet a határon túli magyarság 

közösségi és egyéni jogi ügyeinek segítését tartja feladatának itthoni és határon túli ügyvédek 

közreműködésével. Megnyitójában Bándi Gyula (a Kisebbségi Jogvédő Alapítvány 

kuratóriumának elnöke, a jövő nemzedékek szószólója, tanszékvezető egyetemi tanár) 

nagyszerűnek minősítette a megalakulás óta végzett munkát, mind a közösségi, mind az 

egyéni ügyek képviseletében. Sokféle kapcsolatot tartanak fenn nem kormányzati szervekkel, 

ügyvédekkel, s a tapasztalatok megosztását ilyen konferenciák, szemináriumok, nyári 

egyetemek szervezésével segítik, s ezt szolgálja majd az a tudományos, nemzetközi folyóirat, 

amelynek a kiadásáról nemrégiben döntöttek. 

 

Hét államtitkári posztot tölthet be a VMSZ 
2020. november 16. – Magyar Szó 

Hét államtitkára lesz a Vajdasági Magyar Szövetségnek a VMSZ és a Szerb Haladó Párt 

pénteken aláírt koalíciós megállapodása alapján. Három pozícióra olyan személyeket javasol 

Pásztor István, akik eddig is ezt a posztot töltötték be, tehát Juhász Attila a mezőgazdasági, 

Vicsek Annamária az oktatási, valamint Vickó Ferenc az egészségügyi minisztériumban kapna 

újbóli megbízatást – nyilatkozta Pásztor István, a VMSZ elnöke kedden, a Pannon Televízió 

Közügyek című műsorában. 
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https://hirado.hu/kulfold/cikk/2020/11/16/nagy-kihivas-a-szorvanyban-elo-magyarok-mozgositasa
https://felvidek.ma/2020/11/magyarok-jogvedelme-a-karpat-medenceben-2020/
https://www.magyarszo.rs/hu/4457/kozelet_politika/229882/H%C3%A9t-%C3%A1llamtitk%C3%A1ri-posztot-t%C3%B6lthet-be-a-VMSZ.htm


 

 

 

Napi Nemzetpolitikai Sajtószemle – 2020. november 17. 

. 
2 

Székely zászlós maszk szúrja a szemét a magyarellenes bloggernek 
2020. november 16. – Krónika, maszol.ro 

A székely zászló színeivel és motívumaival megegyező maszk verte ki a biztosítékot Dan 

Tanasă bloggernél. A magyarellenességéről ismert hivatásos feljelentő a Kauflandnak is 

nekiment. „A kézdivásárhelyi Kaufland alkalmazottjai székely zászlós maszkot viselnek, ami a 

magyar szeparatizmus, az Erdély Romániától való elszakítása érdekében folytatott harc 

jelképe” – írta legújabb blogbejegyzésében Dan Tanasă. A magyarellenes bejegyzéseiről és 

feljelentéseiről ismert blogger egy fotót is közzétett, melyen állítása szerint a kézdivásárhelyi 

Kaufland egyik alkalmazottja látható, amint a kasszánál az általa kifogásolt maszkot viseli. 

Tanasă egyúttal kihasználta az alkalmat, hogy visszautaljon a székelyudvarhelyi miccses 

esetre, kijelentve: a nagyáruházlánc „ismét a magyar szeparatizmus támogatásával tűnik ki”. 

 

Most már magyarul is olvashatnak fontos mezőgazdasági híreket a gazdák  
2020. november 16. – maszol.ro 

Mezőgazdasági hírszolgáltatás indult magyar nyelven a hirek.agrointel.ro portálon. A 

kezdeményezés az Agrointeligența Csoportnak és a Pro Economica Alapítványnak 

köszönhető, amelyek az Agro-Mania online platformmal működnek együtt – közölte hétfőn 

az alapítvány. „Úgy éreztük, hogy az erdélyi magyar gazdákhoz néha lassan és későn értek el 

az őket is érintő, fontos bukaresti döntésekkel kapcsolatos információk. (…) Vlad Macovei 

csapatáról és az általuk működtetett agrointel.ro oldalról kiderült, hogy mindezekben tudnak 

segíteni, hiszen náluk naprakész információk gyűlnek össze. Úgy éreztük, hogy ha mindez 

magyar nyelven is elérhető lesz, akkor nem csak egy újabb hírportált hozunk létre, hanem egy 

érdekvédelmi szervezetet, ahol a romániai gazdák érdekeit tudjuk képviselni, nemzetiségtől 

függetlenül” – nyilatkozta Kozma Mónika, a Pro Economica Alapítvány elnöke.  

 

Magyar faluképviselőt választott Csernakeresztúr 
2020. november 16. – Nyugati Jelen 

A magyar közösség tagja, Bloj Éva képviselheti Csernakeresztúrt a dévai városi tanácsban – 

közölte a jó hírt Pogocsán Ferdinánd, helyi RMDSZ-tanácsos. Elmondta, a közigazgatási 

törvény előírja, hogy a kisebb településeket, falvakat is felölelő városok tanácsi testületében 

helyet kapjanak a falumegbízottak is. Ez gyakorlatilag egy-egy képviselőt jelent a 

közigazgatásilag az illető városhoz tartozó minden egyes településről. A képviselőket a falu 

közössége választja meg, egy előre meghirdetett falugyűlésen. 

 

Koronavírusos Böjte Csaba: „már az én szervezetemben is konfliktus, háború 

zajlik” 
2020. november 16. – Krónika, maszol.ro, transindex.ro, szekelyhon.ro, hirado.hu 

Böjte Csaba ferences szerzetes is megfertőződött az új típusú koronavírussal. A hírt a dévai 

Szent Ferenc Alapítvány vezetője közölte hétfő kora este Facebook-oldalán. „Megvolt a 

koronavírusteszt és sajnos pozitív lett az eredmény! Ez a pozitív teszt azt mutatja, hogy nem 
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https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/szekelyzaszlos-maszk-szurja-a-szemet-a-magyarellenes-bloggernek
https://www.maszol.ro/index.php/gazdasag/134951-most-mar-magyarul-is-olvashatnak-fontos-mez-gazdasagi-hireket-a-gazdak
https://www.nyugatijelen.com/jelenido/magyar_falukepviselot_valasztott_csernakeresztur.php
https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/koronavirusos-bojte-csaba-bmar-az-en-szervezetemben-is-konfliktus-haboru-zajlikr
https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/koronavirusos-bojte-csaba-bmar-az-en-szervezetemben-is-konfliktus-haboru-zajlikr
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csak a külvilágban, de már az én szervezetemben is konfliktus, háború zajlik! Ezt a csetepatét 

én úgy érzékelem, hogy sokat köhécselek, fáradtabb vagyok és főleg nem mehetek az emberek 

közé, nem tarthatok szentmisét, valószínű, hogy nem is tudnék egy órácskát beszélni köhögés 

nélkül...” – olvasható a bejegyzésben. 

 

A magyar tudomány napja: videokonferenciákkal ünnepel az Erdélyi Múzeum-

Egyesület 
2020. november 16. – MTI, Krónika 

Az Erdélyi Múzeum-Egyesület (EME) idén videokonferenciákkal ünnepli a magyar tudomány 

napját, amelyre 16 online rendezvénnyel, 17 könyvbemutatóval és két kerekasztal-

beszélgetéssel készülnek – közölte hétfőn az erdélyi magyar tudományos élet szervezését 

vállaló civil szervezet. 

 

A jövőt jelenti az Apáczai-díj 
2020. november 17. – Krónika 

Megerősíti a valahová tartozás érzését Borsos Szabolcs marosvásárhelyi pedagógusban a 

frissen kapott Apáczai-díj. A mentálhigiénés szakképzettséggel rendelkező filozófusnak Bolyai 

János gondolatvilágának értelmezéséért nyújtották át nemrég az RMPSZ elismerését. 

 

Európai összevetésben Románia, az országon belül többek között a Székelyföld 

áll rosszul 
2020. november 17. – Krónika 

Jelentős eltérések mutatkoznak az európai államok között, ha az egy főre eső vásárlóerőt 

vesszük górcső alá. Ugyanakkor az országon belül is jelentős különbségek figyelhetők meg, az 

amúgy e tekintetben sem túl fényesen teljesítő Romániában a székelyföldi megyék 

elmaradnak az átlagtól. 

 
Ibolya Olivér: Nem valakik ellen vontuk fel Dunaszerdahelyen a magyar 

lobogót! 
2020. november 16. – Ma7.sk 

Országzászlót avattak néhány nappal ezelőtt Dunaszerdahelyen. Néhány civil ember 

kitartásának köszönhetően újra magyar zászló loboghat a Csallóköz szívében. Ibolya Olivér a 

dunaszerdahelyi Kondé Miklós Polgári Társulás elnöke is az emlékművet megálmodó csapat 

tagja. Vele beszélgettünk a terv megszületéséről, az avatás körülményeiről és az emlékmű 

további sorsáról.  
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https://kronikaonline.ro/kultura/a-magyar-tudomany-napja-videokonferenciakkal-unnepel-az-erdelyi-muzeum-egyesulet
https://kronikaonline.ro/kultura/a-magyar-tudomany-napja-videokonferenciakkal-unnepel-az-erdelyi-muzeum-egyesulet
https://ma7.sk/tajaink/ibolya-oliver-nem-valakik-ellen-vontuk-fel-dunaszerdahelyen-a-magyar-lobogot
https://ma7.sk/tajaink/ibolya-oliver-nem-valakik-ellen-vontuk-fel-dunaszerdahelyen-a-magyar-lobogot
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Magyar mise a szlovák tévében 
2020. november 16. – Új Szó 

A magyar nyelvű miseközvetítések kapcsán újra téma lett az államnyelvtörvény módosítása. 

Gyimesi György, az OĽaNO képviselője a szertartások közvetítésére hivatkozva akarta 

töröltetni a kötelező szlovák feliratozást, Rigó Konrád, a Híd korábbi államtitkára viszont 

rámutatott, hogy a köztévé ennek ellenére is tud magyar misét sugározni. A szlovák 

köztelevízió kettes csatornája szombaton, ahogy az előző években is, élőben közvetített egy 

magyar nyelvű katolikus misét, amelyet Ján Orosch nagyszombati érsek celebrált. A 

szertartás közvetítését az államnyelvtörvény miatt a köztelevíziónak szlovákul kellett 

feliratoznia. Rigó Konrád a közösségi oldalán tett bejegyzésben ezzel kapcsolatban arra utal, 

hogy Gyimesi György a közelmúltban indítványozta a feliratozást előíró rendelkezésének 

eltörlését. „Mondván, nincs lehetőség az élő közvetítésre magyarul” – idézi az OĽaNO-s 

képviselőt. 

 

Centralizált tudásbázist mutat be gróf Esterházy Jánosról a csehországi 

Esterházy János Társulás az Emberi és Keresztény Értékekért 
2020. november 16. – Felvidék Ma 

„Esterházy János neve az utóbbi évtizedekben ivódott a köztudatba. Fontos, hogy beszéljünk 

róla és minden rendelkezésünkre álló csatornát igénybe vegyünk annak érdekében, hogy több 

emberhez eljusson mondanivalónk, küldetésünk, valamint az értékek, melyeket társulásunk 

képvisel. A Facebook közösségi oldalon létrehozott profilunkkal építettük fel az online 

jelenlétünket. Követjük és kutatjuk azokat az információkat, amelyek segítenek minél jobban 

megismerni, megismertetni Esterházy János életét, hagyatékát mindenkivel, aki szeretné 

velünk együtt elősegíteni a boldoggá avatási, valamint rehabilitálási folyamatokat.” 

 

Fejlesztések a vajdasági szórványban 
2020. november 16. – Pannon RTV 

Sutus Áron, a Vajdasági Magyar Művelődési Szövetség elnöke a Közügyekben a szórványban 

élő magyarság segítéséről beszélt. Jelentős beruházások valósulnak meg a vajdasági 

szórványban. A Kárpát-medencében szórványban élő magyarok a magyarság 

legkiszolgáltatottabb helyzetben lévő közösségei, akik az anyaországtól legtávolabb eső és 

legveszélyeztetettebb területeken is őrzik a magyar identitást és kultúrát. 

 

Pásztor István: Az emberek biztonsága az elsődleges 
2020. november 16. – Pannon RTV 

A Közügyekben a migránsválságról és az államtitkári posztokról is beszélt a VMSZ elnöke. 

A Vajdasági Magyar Szövetség és a Szerb Haladó Párt pénteken írta alá a koalíciós 

megállapodást. A magyar pártnak hét államtitkári hely jutott, ebből három pozícióra olyan 

személyeket javasol Pásztor István, akik eddig is ezt a posztot töltötték be. Eszerint Juhász 
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https://ujszo.com/kozelet/magyar-mise-a-szlovak-teveben
https://felvidek.ma/2020/11/centralizalt-tudasbazist-mutat-be-grof-esterhazy-janosrol-a-csehorszagi-esterhazy-janos-tarsulas-az-emberi-es-kereszteny-ertekekert/
https://felvidek.ma/2020/11/centralizalt-tudasbazist-mutat-be-grof-esterhazy-janosrol-a-csehorszagi-esterhazy-janos-tarsulas-az-emberi-es-kereszteny-ertekekert/
https://pannonrtv.com/rovatok/tarsadalom/fejlesztesek-vajdasagi-szorvanyban
https://pannonrtv.com/rovatok/politika/pasztor-istvan-az-emberek-biztonsaga-az-elsodleges
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Attila a mezőgazdasági, Vicsek Annamária az oktatási, valamint Vickó Ferenc az egészségügyi 

minisztériumban kapna újbóli megbízatást. 

 

Hajnal Jenő: „Új magyar ébredés tapasztalható a délvidéki magyar 

szórványban” 
2020. november 16. – Vajdaság Ma 

November 15-ét, Bethlen Gábor születésnapját, 2015-ben nyilvánította a magyar szórvány 

napjává a magyar országgyűlés. A napról, a járványhelyzet ellenére, a Vajdaságban is 

megemlékeztek annak a gondolatnak a jegyében, hogy amikor a tömbmagyarságtól és az 

anyaországtól még inkább el vannak szigetelve ezek a közösségek, a támogatásuk és védelmük 

különösen fontos. A délvidéki szórvány milyen állapotban van? A kérdést elsőként Hajnal 

Jenőnek, a Magyar Nemzeti Tanács elnökének, majd Sutus Áronnak, a Vajdasági Magyar 

Művelődési Szövetség elnökének tettük fel. 

 
A megyeszékhelyek polgármestereinek felét már az első fordulóban 

újraválasztották 
2020. november 17. – Kárpátalja 

Az idei helyhatósági választásokon szinte minden polgármester ismét jelöltette magát azok 

közül, akik 2015-ben is indultak, s többségük jó eredményt ért el – jelentette a zn.ua a 

Cseszno mozgalom nyomán. Az újraindulók közül 11 jelölt, azaz minden második hivatalban 

lévő polgármester megszerezte a szavazatok több mint 50%-át, s már az első fordulóban 

megnyerte a választásokat. További nyolc az első helyen végzett az első fordulóban, s így 

bejutott a másodikba. 

 

Alacsony volt a részvétel a polgármester-választások második fordulójában 
2020. november 17. – Kárpátalja 

A 20 órai állapot szerint a polgármester-választások második fordulójában az átlagos 

részvételi arány 24% volt – jelentette az Ukrajinszka Pravda a Központi Választási Bizottság 

(CVK) nyomán. A legmagasabb részvételi arányt (34,29%) Hmelnickij megyéből jelentették, 

ahol Kamjanec-Podilszkij polgármesterét választották meg. 

 

 

 

 

K
á

rp
á

ta
lj

a
 

V
a

jd
a

sá
g

 

https://www.vajma.info/cikk/vajdasag/25835/Hajnal-Jeno-Uj-magyar-ebredes-tapasztalhato-a-delvideki-magyar-szorvanyban.html
https://www.vajma.info/cikk/vajdasag/25835/Hajnal-Jeno-Uj-magyar-ebredes-tapasztalhato-a-delvideki-magyar-szorvanyban.html
https://www.vajma.info/cikk/vajdasag/25835/Hajnal-Jeno-Uj-magyar-ebredes-tapasztalhato-a-delvideki-magyar-szorvanyban.html
https://karpataljalap.net/2020/11/16/megyeszekhelyek-polgarmestereinek-felet-mar-az-elso-forduloban-ujravalasztottak
https://karpataljalap.net/2020/11/16/megyeszekhelyek-polgarmestereinek-felet-mar-az-elso-forduloban-ujravalasztottak
https://karpataljalap.net/2020/11/16/alacsony-volt-reszvetel-polgarmester-valasztasok-masodik-fordulojaban
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Elektronikus sajtó 

 

Határok nélkül 

2020. november 16. – Kossuth Rádió 

 

Marosvásárhelyen tegnap délután felavatták Bethlen Gábor erdélyi fejedelem egész alakos 

szobrát. Bethlen Gábor 1616 - ban adományozott kiváltságlevele szabad királyi városi rangra 

emelte Marosvásárhelyt, azt a várost, ahol ma a legnagyobb lélekszámú romániai magyar 

közösség él. A szoborállítás ötletét Soós Zoltán vetette fel, még a 2016-os önkormányzati 

választások előtt. A terv kivitelezésében pedig meghatározó szerepet vállalt a helyi RMDSZ és 

Vass Levente parlamenti képviselő, a városi szervezet volt elnöke.  

 

Marosvásárhelyen tömbben él a magyarság, nem úgy a partiumi Réven, ahol vasárnap 6. 

alkalommal rendezték meg a Magyar Szórvány napját. Ionescu Nikolett riportjában elsőként 

Hasas Jánost, Rév alpolgármesterét halljuk. 

 

Az RMDSZ nagyváradi kongresszusa 2011. február 27-én határozatban nyilvánította 

november 15-ét a magyar szórvány napjává. Lehőcz László összeállításában a kezdeményező 

és a Hunyad megyei szórvány képviselője szólal meg. 

 

A délvidéki magyar szórvány, bár nincs könnyű helyzetben, de meg akar maradni. Újra 

kezdték tanulni a magyar nyelvet, hagyományaikat pedig az újjáalakuló népi együttesek 

segítségével örökítik tovább. Lesz még magyar jövő a Délvidéken, ez a véleménye Hajnal 

Jenőnek, a Magyar Nemzeti Tanács elnökének és Sutus Áronnak, a Vajdasági Magyar 

Művelődési Szövetség elnökének is.  

 

Csíkkozmás, Csíkdánfalva, Csíkmadaras, Csíkszereda, Korond, Székelykeresztúr, 

Tusnádfürdő és Csíkszépvíz után két éve, 2018 nyarán Gyergyószentmiklós polgármestere is 

megkapta a felszólítást a méltóságvédő egyesülettől, hogy távolítsa el a polgármesteri 

hivatalról a „Városháza” feliratot. Műsorunkban többször beszámoltunk a székelyföldi 

polgármesterek vesztett pereiről, a magyar feliratok, magyar nyelvhasználat és közösségi 

szimbólumok ügyében, most végre jó hírt is kaptunk. Gyergyószentmiklóson maradhat a 

Városháza felirat. Erről döntött egy bukaresti fellebbviteli bíróság. 

 

Meg kell erősíteni az önkormányzatokat, mondta az országos tesztelést értékelő beszédében a 

szlovák köztársasági elnök. A pozsonyi kormány azonban nem erre, hanem az országos 

https://mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth/?date=2020-11-16_18-02-00&enddate=2020-11-16_18-40-00&ch=mr1
https://mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth/?date=2020-11-16_18-02-00&enddate=2020-11-16_18-40-00&ch=mr1
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tesztelésen ötösre vizsgázó önkormányzati rendszer felülvizsgálatára készül. 

Csallóközcsütörtök polgármesterét, Őry Pétert Haják Szabó Mária kérdezte. 


