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Nyomtatott és online sajtó 
 

 

Koszorúzással emlékezett a málenykij robot áldozataira a KMKSZ Szolyván 
2020. november 19. – karpat.in.ua 

Koszorúzással és csendes főhajtással emlékezett a KMKSZ az 1944 novemberében szovjet 

munkatáborokba deportált málenykij robot, azaz kis munka áldozatairól Szolyván. Itt, az 

egykori gyűjtőtábor helyén a KMKSZ kezdeményezésére emlékparkot hoztak létre, ahol 

mintegy 12 ezer áldozat nevét márványtáblákra vésték fel. A kutatások szerint közel 40 ezer 

kárpátaljai magyar nem tért vissza a munkatáborokból. A háromnapos munka ürügyén 

összegyűjtött és elhurcolt magyar férfiaknak csupán egy bűnük volt az, hogy magyarnak 

születtek – nyilatkozta a 21TV Ungvár stábjának a KMKSZ elnöke. Brenzovics László 

hozzátette: a kárpátaljai magyarság nem felejti el mártírjait. 

 

Ludovic Orban: a magyar-lengyel vétó hátrányosan érinti az egész EU-t  
2020. november 19. – MTI, maszol.ro, Krónika 

Ludovic Orban kormányfő szerint a helyreállítási terv Magyarország és Lengyelország általi 

vétózása hátrányosan érinti az egész Európai Uniót. A miniszterelnököt az AFP francia 

hírügynökség kérdezte a témáról: a vele készült interjút pedig csütörtökön a román Agerpres 

is idézte. Ludovic Orban úgy vélekedett: minden uniós – köztük minden magyar – 

állampolgárnak érdeke a helyreállítási terv mielőbbi elfogadása, hiszen ez az európai 

finanszírozás „a gazdasági talpraállás egyik alappillére”, és bármilyen halasztás hátrányosan 

befolyásolja a polgárok életminőségét, számolt be az MTI. Orban elutasította a magyar és 

lengyel érveket, mondván, hogy „a jogállamiság érvényesülése minden adófizetőnek 

biztosítékot jelent arra, hogy a pénzt korrekten költik el” – írta az AFP. A francia 

hírügynökség felidézte, hogy korábban Románia is brüsszeli támadások célpontja volt, 

amikor a 2017 és 2019 között kormányon lévő szociáldemokraták „vitatott” reformot 

hajtottak végre az igazságszolgáltatás terén.  

 
Budapesti kórházban ápolják Böjte Csabát, eltiltották a beszédtől az orvosok, 

de jól érzi magát   
2020. november 19. – Krónika, transindex.ro, maszol.ro 

Budapesti kórházban ápolják Böjte Csabát, a dévai Szent Ferenc Alapítvány vezetőjét. A 

ferenc rendi szerzetest eltiltották a beszédtől az orvosok, de stabil az állapota. „Csaba testvért 

budapesti kórházba szállították... Imádkozzunk mielőbbi gyógyulásáért!” – adta hírül 

csütörtökön Facebook-oldalán Frigyesy Ágnes magyarországi újságíró. Csaba testvér szerdán 

azt írta a közösségi oldalon követőinek, hogy nehezére esik a beszéd, így orvosi utasításra 
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http://life.karpat.in.ua/?p=36616&lang=hu
https://www.maszol.ro/index.php/belfold/135144-ludovic-orban-a-magyar-lengyel-veto-hatranyosan-erinti-az-egesz-eu-t
https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/budapesti-korhazban-apoljak-bojte-csabat-eltiltottak-a-beszedtol-az-orvosok-n
https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/budapesti-korhazban-apoljak-bojte-csabat-eltiltottak-a-beszedtol-az-orvosok-n
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nem fogadhat telefonhívásokat. „Az orvosok kérésére a következő üzenetet fogalmaztam meg: 

Nehezemre esik a beszéd. Most pihennem kell, ezért visszavonulok egy pár napra. Szívesen 

válaszolok levelekre, SMS-re, de telefonthívást egy pár napig nem fogadok! Megértéseteket 

köszönöm, szeretettel, Csaba t.” – szólt az üzenet. 

 

Olteán Csongor: olyan intézkedéseket kell meghozni, amelyek itthon maradásra 

ösztönzik a fiatalokat  
2020. november 19. – maszol.ro 

Az RMDSZ járványkezelési és gazdaságélénkítő programjának fiatalokat érintő javaslatait 

ismertette Olteán Csongor Bihar megyei parlamenti képviselőjelölt csütörtöki nagyváradi 

sajtótájékoztatóján. A jelölt kiemelte, hogy kampánya nemcsak az online térre szorítkozik, 

hanem személyes találkozásokra is épül. Fő célja elérni, hogy megérje fiatalként itthon 

maradni, családot alapítani és jövőt tervezni. „Az RMDSZ járványkezelési és gazdaságélénkítő 

programot dolgozott ki, amely nagymértékben szól a fiatalok problémáiról is” – mondta.  

 

Második alelnöki mandátumát kezdi Szilágyi Róbert a Szilágy Megyei Tanácsban 
2020. november 19. – maszol.ro 

Szerdán újraválasztották Szilágyi Róbertet a Szilágy Megyei Tanács döntéshozó testületének 

alelnökévé, aki az előző négy évben is ezt a tisztséget töltötte be. A második mandátumát 

kezdő Szilágyi Róbert alelnök székfoglaló beszédében elmondta, hogy a megkezdett munkát 

szeretné továbbvinni, ugyanolyan erővel és lendülettel. „Az elkezdett munkálatok értéke 

meghaladja a 200 millió eurót. Ezek nagyrésze infrastrukturális beruházás, megyei utak 

rehabilitálása, a megyei kórház infrastrukturális fejlesztése stb. Ezen felül szeretném, ha 

minden olyan lehetőséget megragadnánk, amivel fejleszteni tudjuk a megyét” – összegezte a 

folytatni kívánt munka célkitűzéseit.  

 

Közös célért dolgozik az RMDSZ Nőszervezete az egyházi nőszövetségekkel  
2020. november 19. – maszol.ro, Bihari Napló 

Az RMDSZ Nőszervezetének kezdeményezésére hétfőn virtuális kerekasztal-beszélgetést 

tartottak az erdélyi magyar egyházak nőszövetségei vezetőivel az RMDSZ-es női vezetők. A 

párbeszéd témája a járványügyi intézkedések megszorításaiból fakadó közösségi gondok és 

elvárások összegzése, illetve közös megoldási lehetőségek keresése.  

 

Öntözőrendszerek kiépítésével fejlesztenék a székelyföldi mezőgazdaságot 
2020. november 19. – maszol.ro, szekelyhon.ro 

A Kovászna megyei Szépmezőn működő öntözőrendszer mintájára Hargita megye több 

térségében, valamint Kézdiszéken is hasonlókat alakítanának ki elsősorban a 

burgonyatermesztő gazdák segítése céljából az elkövetkező években. A 2021-ben kezdődő új 

uniós finanszírozási ciklusban a romániai mezőgazdaság fejlesztésére megítélt 80 milliárd 

lejből ezekre a projektekre is pályáznának a székelyföldi gazdák egyesületekbe tömörülve – 

E
rd

é
ly

 

https://www.maszol.ro/index.php/belfold/135136-oltean-csongor-olyan-intezkedeseket-kell-meghozni-amelyek-itthon-maradasra-osztonzik-a-fiatalokat
https://www.maszol.ro/index.php/belfold/135136-oltean-csongor-olyan-intezkedeseket-kell-meghozni-amelyek-itthon-maradasra-osztonzik-a-fiatalokat
https://www.maszol.ro/index.php/belfold/135098-masodik-alelnoki-mandatumat-kezdi-szilagyi-robert-a-szilagy-megyei-tanacsban
https://www.maszol.ro/index.php/tarsadalom/135125-kozos-celert-dolgozik-az-rmdsz-n-szervezete-az-egyhazi-n-szovetsegekkel
https://www.maszol.ro/index.php/gazdasag/135134-ontoz-rendszerek-kiepitesevel-fejlesztenek-a-szekelyfoldi-mez-gazdasagot
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többek között erről tájékoztatta a sajtót csütörtökön Tánczos Barna Hargita megyei RMDSZ-

es szenátor és Könczei Csaba, a Kovászna Megyei Mezőgazdasági Igazgatóság ügyvezetője.  

 

Elfogadták Borboly Csaba ügyvédjének kifogásait, az eddig lefolytatott eljárás 

érvénytelenné vált 
2020. november 19. – szekelyhon.ro 

Érvénytelenítette a Maros Megyei Törvényszék a Borboly Csaba és tizenkét másik személy 

ellen 2013-ban indult büntetőperben a Hargita Megyei Törvényszék által az utóbbi években 

lefolytatott összes eljárást. A folytatás mikéntjéről ezután születik döntés. 

 

Erős közösséggé tennék A magyar termelőket a falugazdászok 
2020. november 20. – Krónika 

Szatmár, Bihar, Máramaros és Szilágy megye magyar gazdáinak problémáira igyekszik 

megoldásokat találni a Partium Vidékfejlesztéséért és Mezőgazdaságáért Egyesület 

kötelékében dolgozó 17 falugazdász. A Szatmárnémetiben működő szervezet a négy megyéből 

mintegy ötezer gazdával áll kapcsolatban. Az egyesület a különböző területeken dolgozó 

mezőgazdasági termelők figyelmét felhívja az aktuális pályázati lehetőségekre, 

szakminisztériumi rendeletekre, új törvényekre. Egyik legfontosabb eredményük a Szatmári 

termék elnevezésű kezdeményezés, amely helyzeti előnybe hozná a portékáikat kínáló 

mezőgazdasági termelőket és kézműves kisiparosokat. A szakemberek felhívták a figyelmet: 

munkálkodásuk eredményeként a vírusjárvány enyhülésével előreláthatóan az eddiginél több 

helyszínen lehet majd hozzájutni a jó minőséget jelentő zöldségekhez, gyümölcsökhöz, hús-, 

méz- és egyéb élelmiszeripari termékekhez. 

 

Mezei János, az EMSZ társelnöke az RMDSZ-es megállapodásról, az 

átfókuszálásról, az önmérséklet szükségességéről 
2020. november 20. – Krónika 

Megvalósításokon alapuló, eredménycentrikus politizálást szeretne Mezei János, a Magyar 

Polgári Párt (MPP) elnöke, aki szerint ehhez a politika minden színterén jelen kell lenni, az 

önkormányzatokban és a parlamentben egyaránt. Az Erdélyi Magyar Szövetség (EMSZ) 

társelnöke a Krónikának adott interjúban elmondta, a pártépítés szempontjából megoldást 

jelenthetett volna, ha távol maradnak a parlamenti választásoktól, de a jelenlegi nehéz 

időkben ezt a „luxust” szerinte nem engedhetik meg maguknak, a magyar minimum 

érdekében félre kell tenni a politikai identitásból adódó nézetkülönbségeket
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https://szekelyhon.ro/aktualis/elfogadtak-borboly-csaba-ugyvedjenek-kifogasait-az-eddig-lefolytatott-eljaras-ervenytelenne-valt
https://szekelyhon.ro/aktualis/elfogadtak-borboly-csaba-ugyvedjenek-kifogasait-az-eddig-lefolytatott-eljaras-ervenytelenne-valt
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Szent Erzsébet élő kultusza 
2020. november 19. – Felvidék Ma, Ma7.sk 

A katolikus egyház november 19-én ünnepli Szent Erzsébet napját. Árpádházi Szent Erzsébet 

a keresztény világban legismertebb magyar szent. Itt a Felvidéken, a mai Szlovákia területén 

is rendkívül népszerű volt a középkortól, s tulajdonképpen az napjainkig. Számos templom 

védőszentje, több kórház névadója tájainkon. Összeállításunkban Görföl Jenő képeiből 

válogattunk. Ő már évek óta járja a Felvidéket és sok ezer felvételen örökítette meg a régi 

templomokat és az ott látható - gyakran európai rangú - falfestményeket, oltárképeket és 

szobrokat. 

 

Nána község harminc éve önálló 
2020. november 19. – Felvidék Ma 

Mint ismeretes, az egykori Csehszlovákia háború utáni történetében is voltak sorsdöntő, 

embert próbáló idők. Ilyen volt az 1960-as területi rendezés egyik drasztikus formája, amikor 

is a közigazgatásban napjainkig kiható negatív események történtek. Hogy csak a 

legismertebbeket említsem: egykori járási székhelyek megszűnése, majd iskolák összevonása. 

1989 novemberében viszont naivan azt hittük, hogy minden rossznak vége, rendeződnek 

dolgaink. 

 

Fejlesztések a topolyai Mezőgazdasági Iskolában 
2020. november 19. – Magyar Szó 

A járvány nem szokványos kihívást jelent az oktatás megszervezése terén. A topolyai 

Mezőgazdasági Iskolában eddig sikerült megvalósítani az előirányozott oktatási programot. 

Ebben az évben is sikeresen pályáztak hazai és anyaországi források elnyerésére. Tóth Tibor, 

az iskola igazgatója elmondta, hogy az oktatás már a tavaszi időszakban bevált kombinát 

módszer szerint folyik ebben az oktatási intézményben. Csaknem 500 tanuló tanul a 

Mezőgazdasági Iskolában a három- és négyéves szakokon. Azokban az osztályokban, 

amelyekben a tanulók létszáma meghaladja a tizenötöt, két részre osztották az osztályt, és a 

járványügyi előírások betartásával zajlik a munka. 

 

Fiatalon a szerbiai parlamentben - bemutatjuk Kiss Nándort 
2020. november 19. – Pannon RTV 

A Vajdasági Magyar Szövetség legfiatalabb köztársasági parlamenti képviselőjét mutatja be a 

Pannon RTV. A VMSZ-nek a júniusi választások óta 9 parlamenti képviselője van. Tehát 

jelentősen nőtt a magyar párt jelenléte a képviselőházban. Közülük a legfiatalabb az adai 

származású Kiss Nándor. 
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https://ma7.sk/tajaink/szent-erzsebet-elo-kultusza
https://felvidek.ma/2020/11/nana-kozseg-harminc-eve-onallo/
https://www.magyarszo.rs/hu/4460/vajdasag_topolya/230036/Fejleszt%C3%A9sek-a-topolyai-Mez%C5%91gazdas%C3%A1gi-Iskol%C3%A1ban.htm
https://pannonrtv.com/rovatok/politika/fiatalon-szerbiai-parlamentben-bemutatjuk-kiss-nandort
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Új nyílászárókat kapott a martonosi óvoda 
2020. november 19. – Vajdaság Ma 

Közel 30 nyílászárót cseréltek le a martonosi Szivárvány óvoda épületén. A beruházás a 

martonosi helyi közösség, Algyő -Martonos testvérvárosa és a magyarkanizsai önkormányzat 

összefogásával valósult meg. Horvát Gergely a martonosi helyi közösség elnöke elmondta, 

hogy a beruházáshoz nagyban hozzájárult Martonos magyarországi tetsvértelepülése is, 

Algyő, akivel évtizedek óta jó az együttműködés. 

 

A málenkij robot áldozataira emlékeztünk 
2020. november 19. – Kárpátalja, karpat.in.ua, Kárpátalja Ma 

Beregszászban a Széna téren található emlékműnél helyezték el koszorúikat és tették 

tiszteletüket a megjelentek azok előtt, akiket 76 évvel ezelőtt, úgynevezett háromnapos 

helyreállító munka címen hurcoltak el, s akik közül sokuknak ez jelentette az utolsó „három 

napot”.  Orosz Ildikó, a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola elnöke elmondta, 

hogy az immár egy évtizede, ilyenkor megtartott hagyományos ökumenikus istentisztelet, 

ahol elhangzik a Beregszászból több mint 300 elhurcolt férfinak a neve, a korlátozások miatt 

idén sem marad el. Brenzovics László, a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség elnöke a 

megemlékezésen elmondta, hogy az egész Kárpát-medencében először Kárpátalján lobbant 

fel igazán elmei erővel az ártatlanul elhurcoltakat megilletett tisztelet megadása már az 1980-

as évek végétől kezdődően. 

 
A sztálini terror áldozataira emlékeztek Csapon 
2020. november 19. – karpat.in.ua 

Gyertyagyújtással és csendes koszorúzással emlékeztek a KMKSZ csapi alapszervezetének 

tagjai is azokra a magyar férfiakra, akiket 1944 novemberében hurcoltak szovjet lágerekbe a 

településről. A sztálini terror áldozatainak nemzetiségük miatt kellett szenvedniük. A 

deportáltak több mint fele nem élte túl a megpróbáltatásokat. 

 

Történelmi siker: A KMKSZ lesz a harmadik politikai erő az új Ungvári Járási 

Tanácsban 
2020. november 19. – Kárpátalja 

Eddig a KMKSZ frakciója volt a legnagyobb politikai erő – nyolc képviselővel – a korábbi 

Ungvári Járási Tanácsban. A közigazgatási reform során viszont létrehoztak egy 256 ezer 

lakosú megajárást, így az új 42 tagú járási tanácsba a bejutási küszöb átlépése is komoly 

feladat elé állította a magyar pártokat. Az október 25-i önkormányzati választásokon a 

KMKSZ a vártnál is jobb eredményt ért el, a harmadik politikai erővé vált a leadott, érvényes 

szavazatok 13%-ának megszerzésével. A történelmi sikerről Balogh Líviát, a KMKSZ Ungvári 
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https://www.vajma.info/cikk/vajdasag/25854/Uj-nyilaszarokat-kapott-a-martonosi-ovoda.html
https://karpataljalap.net/2020/11/19/malenkij-robot-aldozataira-emlekeztunk
http://life.karpat.in.ua/?p=36627&lang=hu
https://karpataljalap.net/2020/11/19/tortenelmi-siker-kmksz-lesz-harmadik-politikai-ero-az-uj-ungvari-jarasi-tanacsban
https://karpataljalap.net/2020/11/19/tortenelmi-siker-kmksz-lesz-harmadik-politikai-ero-az-uj-ungvari-jarasi-tanacsban
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Középszintű Szervezetének elnökét kérdezte a Kárpátalja hírportál, aki eddig 

frakcióvezetőként irányította a magyar frakció munkáját a járási tanácsban. 

 
 

Elektronikus sajtó 

 

Határok nélkül 

2020. november 19. – Kossuth Rádió  

 

Klaus Iohannis román államfő szerdán kihirdette a Trianon-törvényt - miután már egyszer 

visszaküldte azt az Alkotmánybíróságra, másodszori nekifutásra, immár alkotmánybírói 

rábólintással a parlament változatlan formában elfogadta. A történetet összefoglalóját 

halljuk.  

 

Megdöbbentő és a magyarság számára mélységesen sértő Trianon évfordulójának romániai 

ünnepnappá nyilvánítása – reagált a történtekre Potápi Árpád János nemzetpolitikáért 

felelős államtitkár közleményébe. Egy nemzeti közösség tagjait arra kényszeríteni, hogy 

megünnepeljék a saját történelmük leggyászosabb napját, nem csak nem EU-konform, 

hanem egyben óriási tiszteletlenség is a közösség tagjaival szemben.  

Ez a lépés semmi másra nem jó, mint hogy felesleges ellentéteket szítson az ország területén 

élő nemzetiségek között. – írja Potápi Árpád János közleményében.  

 

A 2021-es népszámlálás Szlovákiában több szempontból is más lesz, mint a korábbi cenzusok 

voltak. A legfontosabb, hogy elektronikus formában valósul meg, de nem kevésbé jelent 

komoly kihívást az a tény, hogy most először lehet első és második nemzetiséget is megjelölni 

a kérdőíven. Fontos tehát a felvilágosítás, az információk eljuttatása magyar nyelven, 

amelynek felelőse Bukovszky László kisebbségi kormánybiztos.  

 

Gyakran történik helységnévtábla rongálás a Délvidéken, az, hogy a települések magyar 

elnevezéseit lefestik. Természetesen az elkövetők ismeretlenek. A Magyar Nemzeti Tanács 

több esetben is feljelentést tett. Hétfőn a topolyai bíróságon hallgatták meg az MNT 

képviselőit.  

 

 

https://mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth/?date=2020-11-19_18-02-00&enddate=2020-11-19_18-40-00&ch=mr1
https://mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth/?date=2020-11-19_18-02-00&enddate=2020-11-19_18-40-00&ch=mr1
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A marosvásárhelyi Pro Economica Alapítvány egy román mezőgazdasági szak-portállal és 

egyesülettel közösen új, magyar nyelvű híroldalt indított, a székelyföldi és erdélyi magyar 

gazdálkodók tájékoztatására. 

 

A hirek.agrointel.ro internetes lap a naprakész hírszolgáltatáson túl, szakmai, érdekvédelmi 

fórumként is szeretne működni – mondja Kozma Mónika, a Pro Economica Alapítvány 

ügyvezető igazgatója. 

A székelyföldi városok fél éves költséggazdálkodását hasonlította össze Geréb László 

közgazdász, a Romániai Magyar Közgazdász Társaság udvarhelyszéki elnöke.  Mint kiderült, 

Csíkszereda gazdálkodik a legmagasabb költségvetésből, Székelyudvarhelynek és 

Kézdivásárhelynek a legrosszabbak a mutatói. Mindezt kedden este közgazdászok és a 

városok képviselőivel, polgármestereivel meg is vitatták.  

 

A szovjet munkatáborokba elhurcolt magyarokra emlékeznek ezekben a napokban 

Kárpátalján. 1944 novemberében, 76 évvel ezelőtt mintegy 30 ezer 18 és 50 év közötti magyar 

férfit hurcoltak el a szovjetek, 10 000-en soha nem tértek haza. Egyetlen bűnük-

nemzetiségük volt, e miatt kellett meghalniuk vagy szenvedniük éveken, évtizedeken 

keresztül. Elsőként Dupka György kutatót, a Szolyvai Emlékpark Bizottság titkárát hallják. 


