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Nyomtatott és online sajtó 
 

 

Átvette képviselői mandátumát a második RMDSZ-es tanácsos is Aradon  
2020. november 17. – maszol.ro 

Az aradi önkormányzati képviselőtestület hétfői rendkívüli ülésén letette a tanácsosi esküt 

Mészár Sándor, aki az RMDSZ polgármesterjelöltje és tanácsosi listavezetője volt a 

szeptemberi helyhatósági választásokon. A városháza közleménye emlékeztetette: ezzel teljes 

lett a a 23 tagú helyi tanács. Eddig – a szeptember 27-i helyhatósági választások után másfél 

hónappal – egyedül Mészár Sándor nem tette le a hivatali esküt. Az alakuló ülésen és az azt 

követő első tanácsülésen nem volt jelen, a november 6-i harmadik összehívás pedig 

kvórumhiány miatt döntésképtelen volt. Mészár Sándor a választások után azt nyilatkozta, 

hogy akkor vállalna szerepet az önkormányzati munkában, ha az RMDSZ megtarthaja az 

egyik alpolgármesteri tisztséget, amelyre a magyar érdekvédelmi szövetség őt mint 

polgármesterjelöltet és listavezetőt javasolta.  

 

Csöndes koszorúzással emlékeztek Aknaszlatinán a málenkij robot áldozataira  
2020. november 17. – Kárpátalja, karpat.in.ua 

Aknaszlatina magyarsága a karanténszabályokat betartva emlékezett meg a 170 szlatinai, 

málenkij robotra elhurcolt s vissza nem tért áldozatról. A november 17-én megtartott 

eseményen a jelenlévők szűk körben rótták le kegyeletüket a sztálini lágerekbe hurcoltak 

emlékműve előtt. A szovjet munkatáborokba Aknaszlatináról közel hétszáz embert hurcoltak 

el, akiket először Rahóra vittek gyalog, majd ott, miután hadifoglyokká nyilvánították őket, 

egészen Szolyváig gyalogoltattak „háromnapos munkára”, melyből aztán több év kerekedett 

messze Kárpátaljától. Az elhurcolt családapák, fiatal fiúk közül 170-en soha nem tértek vissza 

Aknaszlatinára. 

 

Megszépült a csatai óvoda 
2020. november 17. – Ma7.sk 

2020 ősze folyamán a lévai járási Csata óvodája is megszépült. A fejlesztésekre a Kárpát-

medencei Óvodafejlesztési Program harmadik ütemében került sor. A magyar mellett egy 

szlovák nevelési nyelvű osztályt is magába foglaló intézmény jelenleg harmincöt gyermekkel 

dolgozik. Ez a létszám már-már meghaladja az óvoda befogadóképességét. „A támogatási 

összegből sikerült megvalósítanunk a tetőszerkezet felújítását és az épület hőszigetelését. 

Ezen felül önköltségből sor került a magyar nevelési nyelvű osztály festetésére és egy 

raktárhelyiség kialakítására is, továbbá támogatói segítséggel új kültéri burkolatot kapott az 

óvoda terasza” – mondta el kérdésünkre az óvoda igazgatónője, Debnár Judit, aki örömmel 

szólt arról is, hogy idén szeptembertől megnőtt a magyar óvodások száma; a tavalyi 

tizenkettes létszám ugyanis tizenkilencre növekedett. 
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https://www.maszol.ro/index.php/belfold/135012-atvette-kepvisel-i-mandatumat-a-masodik-rmdsz-es-tanacsos-is-aradon
https://karpataljalap.net/2020/11/17/csondes-koszoruzassal-emlekeztek-aknaszlatinan-malenkij-robot-aldozataira
https://ma7.sk/tajaink/megszepult-a-csatai-ovoda-kepekkel
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Az erdélyi magyarok a legjobboldalibbak Kelet-Európában, és a szélsőjobb 

aránya is igen magas lehet náluk  
2020. november 17. – transindex.ro 

Az erdélyi magyarok nagyon környezettudatosak deklaráltan, de gyakorlatilag már nem 

biztos, ugyanakkor a posztszocialista térségben az erdélyi magyarok tartják magukat 

leginkább jobboldaliaknak - derült ki a Nemzeti Kisebbségkutató Intézet által az European 

Values Studyval (EVS) végzett közös felmérésből, amelyet Horváth István és Kiss Tamás 

szociológusok, valamint Székely István Gergő politológus mutattak be egy online 

sajtótájékoztató keretében. 

 

Jakab István-Barna: eszembe se jutott teperni az alelnöki székért, de 

elfogadtam, mert tenni akarok Székelyföldért  
2020. november 17. – transindex.ro 

Milyen fiatal vezetőkre van szüksége az RMDSZ-nek? Van-e szabad akarata a fiatal 

politikusoknak, vagy a játékszabályokat a helyi vezetők írják? Elég-e jó szakembernek lenni 

ahhoz, hogy a megyei tanács alelnöke legyen valaki?  

 

Kihallgatták a bákói rendőrségen Tamás Sándort egy úzvölgyi istentisztelet 

miatt 
2020. november 17. – maszol.ro, szekelyhon.ro, Krónika 

Tanúként kihallgatták kedden a Bákó megyei rendőrségen Tamás Sándor Kovászna megyei 

tanácselnököt egy Úzvölgyével kapcsolatos ügyészségi ügyben. A politikus a Maszolnak 

elmondta, hogy a település katonatemetőjében tavaly május 12-én tartott ökumenikus 

istentisztelet miatt idézték be. A nyomozó pedig arra volt kíváncsi, ismer-e valakit a 

szertartáson megjelent hagyományőrző huszárok közül. Tamás Sándor beidézése ugyanis 

annak a bűnvádi eljárásnak a része, amelyet a moinești-i ügyészség indított a Kovászna, 

Hargita és Maros megyei Románok Civil Fóruma feljelentése nyomán. A székelyföldi 

románok szervezete azt kérte a román hatóságoktól, hogy tiltsák be a székelyföldi 

hagyományőrző huszár egyesületeket, mert ezek „paramalitarista mozgalmak”. „Én is ott 

voltam ezen a tavalyi ökumenikus istentiszteleten. Ezt onnan is tudhatták, hogy annak idején 

fotót is posztoltam az eseményről a Facebook-oldalamon. Elmondtam a nyomozónak, hogy 

senkit sem ismerek az istentiszteleten résztvevő hagyományőrző huszárok közül, és ezt írásba 

is adtam” – számolt be a háromszéki tanácselnök. 
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https://itthon.transindex.ro/?hir=62142&az_erdelyi_magyarok_a_legjobboldalibbak_keleteuropaban_es_a_szelsojobb_aranya_is_igen_magas_lehet_naluk
https://itthon.transindex.ro/?hir=62142&az_erdelyi_magyarok_a_legjobboldalibbak_keleteuropaban_es_a_szelsojobb_aranya_is_igen_magas_lehet_naluk
https://itthon.transindex.ro/?cikk=28736&jakab_istvanbarna_eszembe_se_jutott_teperni_az_alelnoki_szekert_de_elfogadtam_mert_tenni_akarok_szekelyfoldert
https://itthon.transindex.ro/?cikk=28736&jakab_istvanbarna_eszembe_se_jutott_teperni_az_alelnoki_szekert_de_elfogadtam_mert_tenni_akarok_szekelyfoldert
https://www.maszol.ro/index.php/belfold/135024-kihallgattak-a-bakoi-rend-rsegen-tamas-sandort-egy-uzvolgyi-istentisztelet-miatt
https://www.maszol.ro/index.php/belfold/135024-kihallgattak-a-bakoi-rend-rsegen-tamas-sandort-egy-uzvolgyi-istentisztelet-miatt
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Soós Zoltán polgármester szerint 658 millió lejre tehető Marosvásárhely 

felhalmozott adóssága 
2020. november 18. – Krónika 

Közösségi oldalán tájékoztatta a városlakókat Soós Zoltán polgármester, hogy az elmúlt két 

hétben átvizsgált számlák és kivonatok alapján úgy tűnik, Marosvásárhely adóssága 658 

millió lej. Ez nem tartalmazza a város alárendeltségébe tartozó vállalatok tartozásait, hiszen 

ezeket még nem sikerült összesíteni. Ha ezt leosztják a városlakókra, akkor személyenként 

valamivel több, mint 4800 lej jut. A beszámoló szerint 45 millió lejre rúgnak a ki nem fizetett 

számlák, amiből 41 millió lejnyi számlának már lejárt a kifizetési ideje, vagyis akár késedelmi 

kamat kifizetésére is kötelezhetik a várost. 

 

Szomolai Tibor és a bársonyos forradalom - Novellának is beillő, exkluzív 

visszaemlékezés 
2020. november 17. – Ma7.sk 

Az 1989-es bársonyos forradalom eseményei annak minden résztvevőjében nyomot hagytak. 

Felkerestük Szomolai Tibort, a népszerű felvidéki írót, hogy meséljen nekünk az akkori 

eseményekről. A szerzőről a könyvei tartalmát tekintve biztosan elmondható, hogy szeret 

darázsfészekben nyúlkálni. 1989. novemberében is számítani lehetett lázadozó, kemény 

hozzáállására.  Az ő visszaemlékezését olvashatják. 

 

Sorsfordító időkről Peter Zajaccal 
2020. november 17. – Ma7.sk 

Unterman. Így nevezik azt az embert, aki a légtornász rúdját tartja. A reflektorfény nem őt 

világítja meg, nem neki tapsolnak az emberek, nélküle azonban nem jöhetne létre az előadás. 

A ’89-es rendszerváltás egyik untermanja Peter Zajac. A beszélgetésre a koronavírus miatt 

nem nyilvános helyen, hanem a Szlovákiai Magyar Kultúra Múzeumának pozsonyi, Grendel 

Lajos nevét viselő olvasótermében került sor. 

  
Vitkay Kovács Vera kapta a tartomány elismerését a kultúra területén  
2020. november 17. – Vajdaság Ma 

A tartományi kitüntetések odaítélésével foglalkozó bizottság meghozta döntését az idei évi 

díjazottakról. A kultúra területén elért eredményeiért a Fehér Ferenc-díjat idén Vitkay Kovács 

Vera operaénekesnő kapja. A Đorđe Natošević-díjat az oktatásban elért eredményeiért a 

szabadkai Ivan Goran Kovačić Általános Iskola kapja. 

 

 

   
 

 
V

a
jd

a
sá

g
 

E
rd

é
ly

 
Fe

lv
id

é
k

 

https://ma7.sk/aktualis/szomolai-tibor-es-a-barsonyos-forradalom-novellanak-beillo-exkluziv-visszaemlekezes
https://ma7.sk/aktualis/szomolai-tibor-es-a-barsonyos-forradalom-novellanak-beillo-exkluziv-visszaemlekezes
https://ma7.sk/aktualis/sorsfordito-idokrol-peter-zajaccal
https://www.vajma.info/cikk/vajdasag/25841/Vitkay-Kovacs-Vera-kapta-a-tartomany-elismereset-a-kultura-teruleten.html
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A felszabadulásért és az egyesülésért elesettek emlékműve 
2020. november 17. – Magyar Szó 

Szabadka nemrégiben egy új köztéri szoborral, Ivan Antunović katolikus püspök egész alakos 

szobrával gazdagodott, hamarosan pedig Bíró Károly egykori polgármesternek és I. Petar 

Karađorđević szerb királynak is szobrot állítanak. Sorozatunkban városunk meglévő köztéri 

szobrait mutatjuk be. Az Ivan Sarić Műszaki Középiskolával szemben, a Puskin téren áll A 

felszabadulásért és az egyesülésért elesettek emlékműve. A kőkompozíció eredetileg az 

Osztrák–Magyar Monarchia I. világháborúban elesett katonáinak emlékére készült. 

 
Soron kívüli ülést tartott az Ungvári Városi Tanács 
2020. november 17. – karpat.in.ua 

Soron kívüli ülést tartott az Ungvári Városi Tanács november 17-én, mivel a megyeszékhelyen 

súlyosbodott a koronavírus-helyzet. Az elmúlt nap során 94 új esetet vettek nyilvántartásba a 

városban, s egy személy életét is vesztette a betegségben. „Ungváron új ágyakat helyeznek ki a 

koronavírusos betegek számára: mind a járási, mind a megyei, mind pedig az infektológiai 

kórházban. A városi kórház jelenleg összesen 175 férőhellyel rendelkezik” – számolt be 

Bohdan Andrijiv helyi polgármester. 

 

Kárpátaljai siker az Ukrajnai Tudományos Kisakadémia versenyein 
2020. november 17. – Kárpátalja 

November első hetében online formában rendezték meg az Ukrajnai Tudományos 

Kisakadémia tagjai tudományos-kísérleti munkáinak III. országos versenyvédését. 

Kárpátaljáról 30 diák vett részt a megmérettetésen. A résztvevők négy napon át a ZOOM 

keretében mutatták be tudományos projektjeiket, ötleteiket, kutatásaikat. 

 

Elektronikus sajtó 

 

Határok nélkül 

2020. november 17. – Kossuth Rádió 

 

Az első régió Kárpátalja, ahol magyar iskoláknak adományozott a fertőzés elleni védekezéshez 

szükséges eszközöket a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség közbenjárására 

Magyarország Külgazdasági és Külügyminisztériuma.  
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https://www.magyarszo.rs/hu/4457/vajdasag_szabadka/229864/A-felszabadul%C3%A1s%C3%A9rt-%C3%A9s-az-egyes%C3%BCl%C3%A9s%C3%A9rt-elesettek-eml%C3%A9km%C5%B1ve.htm
http://politic.karpat.in.ua/?p=14009&lang=hu
https://karpataljalap.net/2020/11/17/karpataljai-siker-az-ukrajnai-tudomanyos-kisakademia-versenyein
https://mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth/?date=2020-11-17_18-02-00&enddate=2020-11-17_18-40-00&ch=mr1
https://mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth/?date=2020-11-17_18-02-00&enddate=2020-11-17_18-40-00&ch=mr1
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Csaknem 1millió 200 ezer védőmaszk érkezett Erdélybe. Az RMDSZ kérésére tavasszal két 

rendben érkezett gyorssegély. A sebészeti maszkokból ezúttal is a Szent Ferenc Alapítvány 

munkatársai és a gondozásukban lévő gyermekek, a Caritas Alapítvány és a Diakónia 

Alapítvány munkatársai, valamint 16 erdélyi megye iskolái, idősotthonai, egészségügyi 

intézményei és egyházai részesülnek.  

 

Csallóközi Eszter szabadkai magyar főkonzul 250 ezer egészségügyi maszkot tartalmazó 

adományt adott át a Caritas képviselőinek a délvidéki Kelebián. Paskó Csaba plébánost, a 

szabadkai Caritas elnökét kérdeztük. 

 

Az aradi magyar oktatás háttérintézményeként működik az Alma Mater Alapítvány, amely 

elsősorban a diákok tanulási körülményeinek javításán, a feltételek megteremtésén dolgozik, 

de a pedagógusok munkáját is segíti. A koronavírus-járvány miatt elrendelt internetes 

távoktatás új feladatok elé állította az alapítványt is. A civil szervezet adományokat gyűjt a 

helyi vállalkozóktól, és a pénzből számítógépeket vásárol olyan diákoknak, akiknek egyáltalán 

nincs, vagy nincs megfelelő eszközük az online oktatásban való részvételhez. Az aradi Alma 

Mater Alapítvány elnökével, Kranowszky-Nagy Andreával beszélgetettünk. 

 

Ami a többségnek ünnep, az a kisebbségnek gyásznap. A románok szerint a kisebbségeknek is 

ünnepelniük kéne a nemzeti ünneppé tett gyulafehérvári román nemzetgyűlés évfordulóját, 

december elsejét. A szórványügyekért felelős RMDSZ-es parlamenti képviselőjelölt Benedek 

Zakariás szerint nem Trianont ünneplő törvényre, hanem fejlődést szorgalmazó 

jogszabályokra van szükség Romániában.  

 

Október utolsó napján zárult a Délvidéken a Prosperitati Alapítvány földvásárlásra vonatkozó 

pályázata. A várakozásoknak megfelelően nagy volt az érdeklődés, közel 500 pályázat érkezett 

be, s a megvásárolni kívánt földterület eléri a 2800 hektárt - mondja Juhász Bálint az 

alapítvány ügyvezetője.  

 

Felvidéken,  a Sajó folyó völgyében fekszik Tornalja.  Többségében magyarok lakják az alig 

több mint 7500 lakosú települést.  A 13. században alapított város hol szebb, hol szomorúbb 

időket élt át. A jelenben,  a koronavírus járvány  negatív gazdasági  következményei ellenére,  

több felújítás, és hosszú távú projekt is befejezés előtt áll Tornalján.  A napokban autóbusz – 

pályaudvart adtak át a gömöri kisvárosban.   

 

A hét végén adták át Csíkszeredában a legrangosabb székelyföldi elismerést, az Orbán Balázs 

Díjat. A közös történelmi múlt és kultúra révén összetartozó Hargita, Kovászna és Maros 



 

 

 

Napi Nemzetpolitikai Sajtószemle – 2020. november 18. 

. 

. 
6 

megye megyei önkormányzatai alapították, elismerésként a Székelyföld fejlődése, kultúrája és  

a megmaradás   szolgálatában végzett munkát. Ahogyan az munkásságával tette a legnagyobb 

székely: Orbán Balázs. Az idei gála rendhagyó volt, hiszen maguk a díjazottakat is akadályozta 

a járvány a díj átvételében. 


