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Nyomtatott és online sajtó 
 

Idén is babacsomaggal ajándékozza meg a nemzetpolitikai államtitkárság a 

külhoni újszülötteket 
2020. november 20. – MTI, Origo, Mandiner, OrientPress, Körkép, Krónika. karpat.in.ua 

Potápi Árpád János, a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára közösségi 

oldalán videoüzenetben jelentette be, hogy a tavaly után idén is folytatódik a program. 

Ismertette: míg tavaly 6600, idén már 10 ezer csomagot osztanak szét a határon túli magyar 

kisgyermekes családok között. Úgy fogalmazott: örömteli hír, hogy egyre több ilyen csomagra 

van szükség. A csomag egyebek között babatakarót, textilpelenkát, rágható könyvet és 

babapárnát tartalmaz. Ez a csomag nemcsak kedvesség a magyar kormány részéről, hanem 

olyan hasznos dolgokat tartalmaz, amelyek minden kisgyermekes családban jól jöhetnek - 

emelte ki. 

 

EMSZ: Trianon évfordulója számunkra gyásznap. EMNT: nem fogunk ünnepelni 

június 4-én! 
2020. november 20. – Krónika, transindex.ro, maszol.ro 

Az Erdélyi Magyar Szövetség (EMSZ) társelnökei közös nyilatkozatban nyomatékosították, 

hogy június 4-ét a trianoni békediktátum aláírásának napját gyásznapnak tekintik, és bármit 

is ír elő az évforduló megünnepléséről szóló román törvény, a szövetség nem vesz részt 

évfordulós rendezvényeken. Csomortányi István és Mezei János nyilatkozatában arra reagált, 

hogy Klaus Iohannis államfő szerdán kihirdette a június 4-ét romániai ünnepnappá 

nyilvánító törvényt. A jogszabály szerint ezen a napon a történelmi esemény jelentőségét 

népszerűsítő rendezvényeket tartanak, amihez az állami és helyi hatóságok logisztikai vagy 

költségvetési támogatást nyújthatnak. Az EMSZ vezetői kinyilvánították: elfogadhatatlannak 

tartják, hogy több mint száz évvel a magyarság „legnagyobb nemzeti sorstragédiáját” jelentő 

békediktátum aláírása után a román döntéshozók „még mindig nem tudtak felülemelkedni az 

idejét múlt nemzetállami reflexeken, s a mostanihoz hasonló nyílt provokációval nehezítik 

meg az amúgy sem zökkenőmentes román-magyar megbékélés folyamatát”.  

 

Megvannak a Határtalanul rajz- és fotópályázat győztesei 
2020. november 22. – Felvidék Ma, Vajdaság Ma, Képes Újság 

A Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkársága 2020 októberében hirdette meg a 

Határtalanul programhoz kapcsolódó kreatív rajzpályázatot, amely ismét nemzetpolitikai 

sikertörténet lett, hiszen rengeteg pályamű érkezett be az anyaországból és a határon túlról. 

Pályázni lehetett saját készítésű rajzzal, festménnyel, fotóval, fotómontázzsal és bármely 

olyan technikával készült művel „Magyarok a Kárpát-medencében” témakörben, amely PDF 

V
e

ze
tő

 h
ír

e
k

 

https://www.origo.hu/itthon/20201120-babacsomag-a-kulhoni-ujszulotteknek.html
https://www.origo.hu/itthon/20201120-babacsomag-a-kulhoni-ujszulotteknek.html
https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/emsz-trianon-evforduloja-szamunkra-gyasznap
https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/emsz-trianon-evforduloja-szamunkra-gyasznap
https://felvidek.ma/2020/11/megvannak-a-hatartalanul-rajz-es-fotopalyazat-gyoztesei/?fbclid=IwAR0DmgE0zdqsx91bb4DYtMr6iokM4d12NmkgsjLlwqAEdyYTzaMdPkEFIoY
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– vagy bármely Windows alkalmazásban megnyitható – formátummal rendelkezik. Pályázati 

feltétel volt a külhoni vagy magyarországi tanulói jogviszony. 

 
Elhunyt Angi István zeneesztéta, zenekritikus, publicista 
2020. november 20. – Krónika, transindex.ro, Bihari Napló 

Életének 87. évében pénteken elhunyt Angi István zeneesztéta, egyetemi tanár, aki számos 

erdélyi magyar kiadványban jelentetett meg zenepublicisztikát. A neves zeneesztéta, 

zenekritikus halálhírét a kolozsvári Gheorghe Dima Zenekonzervatórium tette közzé 

Facebook-oldalán, amelynek több évtizeden keresztül oktatója volt. Mint írták, Angi István az 

egyetem nagyon kedvelt tanára volt, akinek előadásai "igazi védőbeszédek" voltak a zene 

szépségéről.  

 

Az úzvölgyi katonatemetőben ünnepelné december elsejét a Calea Neamului 
2020. november 20. – transindex.ro 

Az úzvölgyi katonatemetőben hívja szimpatizánsait december elsejét ünnepelni a Calea 

Neamului (A nemzet útja) Egyesület - erről a szervezet vezetője, Mihai Marin Târnoveanu 

posztolt csütörtökön. "Testvérek, Istennel együtt megyünk Úzvölgyébe, hogy december 

elsején a Hősök mellett legyünk, ott a helyünk azokkal, akik a Nemzet Útján járnak. És senki 

nem állíthat meg minket és senki sem szakíthat el tőlük!" - írta Târnoveanu az oldalán. A 

megmozdulást 14 órára hirdette meg a tavaly felavatott emlékmű elé.  

 

Az Adevărul szerint az RMDSZ miniszteri posztokat fog kérni az új kormányban 

– Hegedüs Csilla szerint ez spekuláció  
2020. november 20. – maszol.ro 

Az RMDSZ nem elégszik meg államtitkári tisztségekkel, hanem miniszterekkel is részt akar 

venni a Nemzeti Liberális Párttal (PNL) közösen alakítandó kormányban a december 6-i 

parlamenti választások után – írta politikai értesüléseire hivatkozva pénteken a liberális 

Adevărul című hírportál. Hegedüs Csilla, az RMDSZ ügyvezető alelnöke és sajtószóvivője 

megalapozatlan spekulációnak nevezte az állítást. 

 

Valódi partner és konstruktív ellenzék lenne az udvarhelyi RMDSZ  
2020. november 20. – maszol.ro, szekelyhon.ro 

A szeptemberi választásokat követő két tanácsülés után véglegesült a székelyudvarhelyi 

RMDSZ önkormányzati frakciójának összetétele. Partnerként szeretnének dolgozni 

Székelyudvarhely felzárkóztatásán – hangzott el a csütörtöki sajtótájékoztatójukon. A 

székelyudvarhelyi RMDSZ hat tanácsost juttatott be a város önkormányzati testületébe, az 

alakuló ülésen öten tették le az esküt, majd Arros Orsolya lemondását követően a második 

tanácsülésen Berde Zoltánnal egészült ki csapatuk. Frakcióvezetőnek Berde Zoltánt 
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https://kronikaonline.ro/kultura/elhunyt-angi-istvan-zeneeszteta-zenekritikus-publicista
https://itthon.transindex.ro/?hir=62179&az_uzvolgyi_katonatemetoben_unnepelne_december_elsejet_a_calea_neamului
https://www.maszol.ro/index.php/belfold/135190-az-adev-rul-szerint-az-rmdsz-miniszteri-posztokat-fog-kerni-az-uj-kormanyban-hegedus-csilla-szerint-ez-spekulacio
https://www.maszol.ro/index.php/belfold/135190-az-adev-rul-szerint-az-rmdsz-miniszteri-posztokat-fog-kerni-az-uj-kormanyban-hegedus-csilla-szerint-ez-spekulacio
https://www.maszol.ro/index.php/belfold/135180-valodi-partner-es-konstruktiv-ellenzek-lenne-az-udvarhelyi-rmdsz
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választották meg, míg a titkári teendőket a frakció legfiatalabb tagja, Darabont Gergő fogja 

ellátni.  

 

Miklós Zoltán: kiszámítható vállalkozói környezetre és erős önkormányzatokra 

van szükség  
2020. november 20. – maszol.ro 

Az RMDSZ szerdán mutatta be a járványkezelési és gazdaságélénkítési akciótervét. A 

gazdasági fejezet egyik kidolgozója Miklós Zoltán közgazdász, a háromszéki RMDSZ 

képviselőjelölt-listájának vezetője, akit Háromszéken szerteágazó tevékenységéről ismernek. 

Több mint 20 évig dolgozott a banki, pénzügyi szakmában, tíz évig volt sepsiszentgyörgyi 

önkormányzati képviselő, ahol ugyancsak gazdasági kérdésekkel foglalkozott, és két éve 

vezeti az önkormányzat tulajdonában lévő szépmezői ipari parkot. Emellett alapító tagja a 

Pro Régió Siculorum Egyesületnek és igazgatótanácsi elnöke a Sepsi-SIC sportegyesületnek, 

vagyis a sportmenedzsment területén is szerzett tapasztalatot. Interjú.  

 

Csíkszeredában járt Nechita-Adrian Oros mezőgazdasági miniszter  
2020. november 20. – maszol.ro, szekelyhon.ro 

Látogatást tett pénteken Csíkszeredában a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Minisztérium 

vezetője. Nechita-Adrian Oros a Hargita Megye Tanácsának székházában 

munkamegbeszélésen fogadta a szaktárcának alárendelt intézmények képviselőit. A fiatalok 

boldogulásával, az oktatással kapcsolatos programok támogatását kérte a zártkörű 

megbeszélés során Borboly Csaba a mezőgazdasági minisztertől – számolt be a megyei tanács 

vezetője a Maszol érdeklődésére. A politikus kiemelte: a fiatal gazdákat érintő európai uniós 

pályázatok során mindenképpen külön kell választani a síkvidéki és hegyvidéki területeket, 

enélkül a Hargita megyei gazdák szinte esélytelenek arra, hogy forrásokhoz jussanak.  

 

Aláírta Soós Zoltán a marosvásárhelyi terelőút első két szakaszának a 

finanszírozását  
2020. november 20. – maszol.ro, szekelyhon.ro 

Bukarestben írta alá péntek délután Soós Zoltán a marosvásárhelyi terelőút első két 

szakaszának a finanszírozását – számolt be a polgármester sajtóirodája. Ezáltal a város 

csaknem 14 kilométeres körgyűrűjének terve került fel a közlekedési infrastruktúrával 

kapcsolatos projektek listájára, hogy finanszírozást nyerjen a Nagy Infrastruktúra Operatív 

Program 2014–2020 keretében. A polgármester ennek kapcsán megjegyezte: Marosvásárhely 

fejlesztéséhez a szeptemberi választásokon megtették az első lépést. „Ahhoz viszont, hogy 

ügyünket győzelemre vigyük, Bukarestben is szövetségeseink kell legyenek. A következő 

években ilyen eredményeket csak akkor fogunk tudni elérni, ha van kivel és van ahol 

tárgyalásokat folytatni. Ezért nem szabad hátradőlnünk a szeptemberi győzelem után. Ott kell 

lennünk december 6-án is, hogy a következő négy évben legyen egy erős képviseletünk, aki 

Bukarestből segíti városunk fejlődését” – idézte a közlemény Soós Zoltánt. 
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https://www.maszol.ro/index.php/gazdasag/135154-miklos-zoltan-kiszamithato-vallalkozoi-kornyezetre-es-er-s-onkormanyzatokra-van-szukseg
https://www.maszol.ro/index.php/gazdasag/135154-miklos-zoltan-kiszamithato-vallalkozoi-kornyezetre-es-er-s-onkormanyzatokra-van-szukseg
https://www.maszol.ro/index.php/gazdasag/135178-csikszeredaban-jart-nechita-adrian-oros-mez-gazdasagi-miniszter
https://www.maszol.ro/index.php/gazdasag/135206-alairta-soos-zoltan-a-marosvasarhelyi-terel-ut-els-ket-szakaszanak-a-finanszirozasat
https://www.maszol.ro/index.php/gazdasag/135206-alairta-soos-zoltan-a-marosvasarhelyi-terel-ut-els-ket-szakaszanak-a-finanszirozasat
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Kétezer lejes bírságot kapott Gyergyócsomafalva, mert a helyi újságot csak 

magyar nyelven adják ki 
2020. november 20. – szekelyhon.ro 

Kétezer lejes bírságot szabott ki az Országos Diszkriminációellenes Tanács 

Gyergyócsomafalva önkormányzatára, mert a helyi újságot csak magyar nyelven adják ki. Az 

álláspont szerint ezzel diszkriminálják a magyarul nem értő romániai állampolgárokat. A 

csomafalviak fellebbeznek. 

 

Állami kitüntetésben részesült Pál-Antal Sándor erdélyi magyar történész 
2020. november 20. – szekelyhon.ro 

A csíkszeredai főkonzulátuson vette át Pál-Antal Sándor erdélyi magyar történész, levéltáros 

az Áder János köztársasági elnök által az augusztus 20-i nemzeti ünnep alkalmából 

adományozott állami kitüntetést péntek délelőtt – tájékoztat közleményében Magyarország 

Csíkszeredai Főkonzulátusa. A koronavírus járvány következtében az ünnepi díjátadóra nem 

kerülhetett sor, a kitüntetést szűk körben, a járványügyi szabályok szigorú betartása mellett 

adta át Tóth László főkonzul a főkonzulátus Petőfi Sándor utcai épületében. A főkonzul 

kiemelte: a pénteki napon átadásra került kitüntetés a nemzet szolgálatában, az ország 

fejlődésének elősegítésében, a haza érdekeinek előmozdításában és az egyetemes emberi 

értékek gyarapításában végzett kimagasló, példamutató tevékenység elismerésére szolgál. 

 

Frissült a lista, de Magyarország továbbra is magas járványügyi kockázatot 

jelentő ország 
2020. november 21. – maszol.ro 

Aktualizálta péntek este az Országos Vészhelyzeti Bizottság (CNSU) a magas járványügyi 

kockázatot jelentő országok jegyzékét. Magyarország is szerepel a listán. Az úgynevezett sárga 

zónás államokból Romániába érkezőknek 14 napra karanténba kell vonulniuk.  

 

Aradon vigyáznak a magyar vonalra – Beszélgetés az UTA futballcsapatát 

újraélesztő Mészár Sándorral 
2020. november 21. – Krónika 

Idén kellett volna megünnepelnie megalakulása 75. évfordulóját az egyik legismertebb erdélyi 

futballklubnak, az UTA-nak. A világjárvány miatt a tervezett nagyszabású ünnepségek 

elmaradtak, de 2020 az élvonalba jutással és egy új stadion átadásával így is emlékezetes 

marad Aradon. 

 

Fiatalon, pimaszul: Jakab István-Barna és Vargha Fruzsina a Térben 
2020. november 21. – transindex.ro 

„Pimaszul fiatalon robbantak be a köztudatba. De kik is ők valójában? Exkluzív interjúnkból 

kiderül” – írják az RMDSZ Háromszéki Területi Szervezet Facebook-oldalán. A háromszéki 
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https://szekelyhon.ro/aktualis/ketezer-lejes-birsagot-kapott-gyergyocsomafalva-mert-a-helyi-ujsagot-csak-magyar-nyelven-adjak-ki
https://szekelyhon.ro/aktualis/ketezer-lejes-birsagot-kapott-gyergyocsomafalva-mert-a-helyi-ujsagot-csak-magyar-nyelven-adjak-ki
https://szekelyhon.ro/aktualis/allami-kituntetesben-reszesult-pal-antal-sandor-erdelyi-magyar-tortenesz
https://www.maszol.ro/index.php/tarsadalom/135210-frissult-a-lista-de-magyarorszag-tovabbra-is-magas-jarvanyugyi-kockazatot-jelent-orszag
https://www.maszol.ro/index.php/tarsadalom/135210-frissult-a-lista-de-magyarorszag-tovabbra-is-magas-jarvanyugyi-kockazatot-jelent-orszag
https://kronikaonline.ro/extra/aradon-vigyaznak-a-magyar-vonalra-n-beszelgetes-az-uta-futballcsapatat-ujraeleszto-meszar-sandorral
https://kronikaonline.ro/extra/aradon-vigyaznak-a-magyar-vonalra-n-beszelgetes-az-uta-futballcsapatat-ujraeleszto-meszar-sandorral
https://itthon.transindex.ro/?hir=62202
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RMDSZ parlamenti választásokat megelőző kampánya ugyanis átköltözött az online térbe. 

Napok óta közéleti beszélgetéseket láthatunk a tér elnevezésű „műsorban”, amelyben a 

képviselőjelöltek és a szenátorjelöltek mellett a közélet és a közvélemény formálói gyűlnek 

össze időről időre. Szombat este Háromszék 24 éves alpolgármestere, Vargha Fruzsina és 

Kovászna Megye Tanácsának fiatal alelnöke, Jakab István-Barna mesélt önmagáról és a 

tisztséggel járó nehézségekről, legalábbis, ami a közvéleményt illeti.  

 

Kató Béla református püspök: a járvány nem büntetés, hanem intő jel arra, 

hogy nézzünk magunkba  
2020. november 21. – maszol.ro 

„Ha mi keresztény emberekként gondolunk a világ sorsára, a járványban intő jelt is kell 

látnunk. De nem azt, hogy a dörgedelmes Atya meg akar minket büntetni. Hanem azt, hogy a 

jóságos, szerető Atya figyelmeztet bennünket, nézzünk magunkba, valóban jó úton járunk?” – 

jelentette ki a Maszolnak adott interjúban Kató Béla. Az Erdélyi Református Egyházkerület 

püspökét advent közeledtével arról kérdezték, hogyan tudott alkalmazkodni az egyház a 

járványhelyzethez.  

 

A termelőket segíti a falugazdász-hálózat és a Szatmári termék védjegy 
2020. november 22. – Krónika 

Egyre több Szatmár megyei őstermelőt hoz lépéselőnybe a Szatmári termék védjeggyel a 

Partium Vidékfejlesztéséért és Mezőgazdaságáért Egyesület. A szakmai szervezet által 

működtetett falugazdász-hálózat a gazdák összefogását és szövetkezését is szorgalmazza. 

 

Kelemen Hunor: nem minden áron, de cél a kormányzati részvétel  
2020. november 22. – maszol.ro 

Nem feltételek nélkül és nem mindenkivel, de valóban szeretne kormányra kerülni az RMDSZ 

Romániában – jelentette ki szombaton az InfoRádiónak Kelemen Hunor. A szövetségi elnök 

arra a lapértesülésre reagált, hogy az RMDSZ nem elégszik meg államtitkári tisztségekkel, 

hanem miniszterekkel is részt akar venni a Nemzeti Liberális Párttal (PNL) közösen 

alakítandó kormányban a december 6-i parlamenti választások után. "Nem szégyen az, ha egy 

politikus kormányozni akar, ez a politika egyik velejárója", kell ahhoz, hogy egy párt a 

programját megvalósítsa – jelentette ki Kelemen Hunor. Közlése szerint az RMDSZ olyan 

helyzetet szeretne, hogy megkerülhetetlenek legyen a parlamentben és kormányzati 

tényezőként próbálja a programját megvalósítani. 

 

Megvannak a Határtalanul rajzpályázat győztesei, keresik a közönségdíjast 
2020. november 22. – szekelyhon.ro 

A Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkársága 2020. októberében hirdette meg a 

Határtalanul programhoz kapcsolódó kreatív rajzpályázatot, amely ismét nemzetpolitikai 
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https://www.maszol.ro/index.php/tarsadalom/135220-kato-bela-reformatus-puspok-a-jarvany-nem-buntetes-hanem-int-jel-arra-hogy-nezzunk-magunkba
https://www.maszol.ro/index.php/tarsadalom/135220-kato-bela-reformatus-puspok-a-jarvany-nem-buntetes-hanem-int-jel-arra-hogy-nezzunk-magunkba
https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/a-termeloket-segiti-a-falugazdasz-halozat-es-a-szatmari-termek-vedjegy
https://www.maszol.ro/index.php/belfold/135234-kelemen-hunor-nem-minden-aron-de-cel-a-kormanyzati-reszvetel
https://szekelyhon.ro/vilag/megvannak-a-hatartalanul-rajzpalyazat-gyoztesei-keresik-a-kozonsegdijast
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sikertörténet lett, hiszen rengeteg pályamű érkezett be az anyaországból és a határon túlról. A 

díjazottak között csíkszeredai is van. 

  

Vállalkozóink támogatását szorgalmazza az MKP 
2020. november 20. – Felvidék Ma, Ma7.sk, Új Szó, Körkép 

Az MKP pozsonyi székházában Forró Krisztián és Farkas Iván ma reggel kis- és 

középvállalkozókkal tárgyalt a koronavírus-járvány okozta problémákról. Az eszmecsere 

tapasztalatait a Magyar Közösség Pártja beépítette abba a gazdaságpolitikai javaslatába, 

amelyet az MKP elnöke, illetve szakmai alelnöke sajtótájékoztatón ismertetett. „Halljuk a 

segélykiáltást a polgárok részéről” – mondta Forró Krisztián. Az MKP elnöke rámutatott arra, 

hogy az eddigi kormányszintű támogatások főleg a munkahelyek megvédésére irányulnak, ám 

ugyanolyan fontos a munkáltatók segítése is. Annak ellenére, hogy a Magyar Közösség Pártja 

parlamenten kívüli párt, úgy gondolják, minden alkalmat meg kell ragadni a bajba jutott 

emberek felkarolására, gondjaik láttatására. Ezzel kapcsolatban az MKP javaslatokat 

fogalmazott meg a kormány felé. 

 

Indul az oktatási tárca EDU TV-je, magyar nyelvű videók is lesznek 
2020. november 20. – bumm.sk 

Az iskolabezárások idején az oktatásügyi minisztérium egy olyan projektet indít, amely 

segítségül fog szolgálni a tanulóknak és tanáraiknak a távoktatásban. Az EDU TV rövid 

videóra vett tanórák adatbázisa lesz, amelyet az alapiskolások használhatnak majd. A 

projektről a pénteki sajtótájékoztatóján beszélt Branislav Gröhling (SaS) oktatásügyi 

miniszter. Az egyes videotanórák készítésébe az ország egész területéről bekapcsolódnak a 

pedagógusok. Az elkészült videókat fokozatosan fogják nyilvánosságra hozni. Körülbelül 

1000 darab videó elkészítését vették tervbe. 

 

Névhasználati jogaink – Magyarul viselje-e a nevét a gyermekünk? 
2020. november 20. – Felvidék Ma 

A Szövetség a Közös Célokért társulás irodáinak munkatársai a Köldökzsinór program 

ügyintézése kapcsán gyakran találkoznak azzal, hogy a szülők tanácstalanok a kisebbségi 

névhasználati jogaikat illetően, amelyek ebben az esetben a gyermekeikre vonatkoznak. Nincs 

információjuk arról sem, hogy a gyermek születésekor, hogyan kérvényezhetik, hogy a 

gyermekük magyarul viselje a kereszt és a vezetéknevét. Az interjúban ezekre a kérdésekre ad 

választ Baranyay Zsolt jogász, a SZAKC kisebbségi jogsegélyszolgálati tevékenységének 

szakértője, segítve a kisebbségi jogok ezen területén való eligazodást. 
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https://felvidek.ma/2020/11/vallalkozoink-tamogatasat-szorgalmazza-az-mkp/
https://www.bumm.sk/belfold/2020/11/20/indul-az-oktatasi-tarca-edu-tv-je-magyar-nyelvu-videok-is-lesznek
https://felvidek.ma/2020/11/nevhasznalati-jogaink-magyarul-viselje-e-a-nevet-a-gyermekunk/
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MKP-s lehet a közös magyar párt elnöke? 
2020. november 20. – Új Szó 

Az MKP vezetője, Forró Krisztián szerint, a Híddal és az Összefogással folytatott egyesülési 

tárgyalásokon az utóbbi két pártnak nem volt ellenére, hogy a közös politikai szubjektum 

elnökét az MKP adja. A Híd vezetője, Sólymos László szerint nem ezen múlik az egyezség, az 

Összefogás elnöke, Mózes Szabolcs pedig úgy nyilatkozott, nem a pozíciók elosztása a fontos. 

Forró pénteki sajtótájékoztatóján elmondta, a három egyesülési szándékát kinyilvánító párt, a 

Híd, az MKP és az Összefogás vezetői csütörtökön is tárgyalóasztalhoz ültek. „Úgy érzem, 

hogy az egységgel kapcsolatban történtek előrelépések” – mondta, azzal, hogy lényegi 

eredményről van szó, amit a következő hetekben a három párt elnöke közös sajtótájékoztatón 

mutat majd be. Arról azonban, hogy mi ez az előrelépés, nem árult el részleteket. A három 

párt vezetői még augusztusban írtak alá egy szándéknyilatkozatot az egyesülésről. Forró ezzel 

kapcsolatban azt mondta, tíz éves árkokat kell betemetni, amire időre van szükség. 

 

Példaértékű közösségi összefogás a zétényi könyvtár állományának 

helyreállítása érdekében 
2020. november 21. – Felvidék Ma 

Július elején a Szlovákiai Magyar Könyvtárosok Egyesülete (SZMKE) országos méretű 

könyvadománygyűjtő összefogásának eredményeként több mint kilencezer kötet gyűjtöttek 

össze a Zétény település által fenntartott községi könyvtár részére. Mint ismeretes, május 

elején leégett Zétény község kultúrháza, ahol a falu könyvtára is helyet kapott. A lángok 

martalékává vált az intézmény teljes könyvállománya. A községet támogatva július elsejével 

hirdette meg a felvidéki magyar könyvtárosok érdekképviseletét ellátó egyesület a 

könyvadományok gyűjtését. A nemes ügyhöz csatlakozott a Szlovákiai Magyar Írók 

Társasága, a Selye János Egyetem és annak könyvtára, illetve az úgynevezett 

gyűjtőkönyvtárak, melyek várták a könyvadományokat. 

 

Megvannak a Határtalanul rajz- és fotópályázat győztesei – Keresik a 

közönségdíjast! 
2020. november 22. – Ma7.sk, Felvidék Ma 

A Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkársága 2020 októberében hirdette meg a 

Határtalanul programhoz kapcsolódó kreatív rajzpályázatot, amely ismét nemzetpolitikai 

sikertörténet lett, hiszen rengeteg pályamű érkezett be az anyaországból és a határon túlról. 

Pályázni lehetett saját készítésű rajzzal, festménnyel, fotóval, fotómontázzsal és bármely 

olyan technikával készült művel „Magyarok a Kárpát-medencében” témakörben, amelyet 

PDF – vagy bármely Windows alkalmazásban megnyitható – formátummal rendelkezik. 

Pályázati feltétel volt a külhoni vagy magyarországi tanulói jogviszony. 
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https://ujszo.com/kozelet/mkp-s-lehet-a-kozos-magyar-part-elnoke
https://felvidek.ma/2020/11/peldaerteku-kozossegi-osszefogas-a-zetenyi-konyvtar-allomanyanak-helyreallitasa-erdekeben/
https://felvidek.ma/2020/11/peldaerteku-kozossegi-osszefogas-a-zetenyi-konyvtar-allomanyanak-helyreallitasa-erdekeben/
https://ma7.sk/hethatar/megvannak-a-hatartalanul-rajz-es-fotopalyazat-gyoztesei-keresik-a-kozonsegdijast
https://ma7.sk/hethatar/megvannak-a-hatartalanul-rajz-es-fotopalyazat-gyoztesei-keresik-a-kozonsegdijast
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Decemberre elkészül a topolyai diákotthon 
2020. november 22. – Vajdaság Ma 

A topolyai Mezőgazdasági Iskolában a járványügyi előírások betartása mellett zajlik az 

oktatás. Elkészült az új tornaterem és a diákotthon is készen lesz decemberre, de kérdés, hogy 

egyik és másik is mikor lesz használatba véve, amit a járványügyi helyzet határoz majd meg. 

Tóth Tibor, a Mezőgazdasági Iskola igazgatója elmondta, hogy az általa vezetett oktatási 

intézmény idén is számos sikeres pályázaton vett részt. Ennek köszönhetően, tartományi 

forrásokból 28 millió dinárt sikerült biztosítani a diákotthon felszerelésére. 

 

A tartomány is támogatja az MTTK tudományterületeken munkát vállaló 

hallgatóit 
2020. november 20. – Vajdaság Ma 

A szabadkai Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar hallgatói 2020-ban ismét sikerrel pályáztak 

a Tartományi Felsőoktatási és Tudományos Kutatási Titkárság pályázatán, amelyen az adott 

tudományterülethez kapcsolódó munkát vállaló tehetséges egyetemi hallgatók fizetését 

támogatja a titkárság - közölte rövid sajtóinformációként a Kar. A Magyar Tannyelvű 

Tanítóképző Kar nyertes pályázói Kovács Emese óvodapedagógus szakon tanuló másodéves 

hallgató, aki a péterrévei Tanoda Fejlesztő Központ munkatársa lett, és Szeles Kolos tanítói 

szakon tanuló harmadéves hallgató, aki a Szabadkai Egyházmegye Caritas munkáját segítette 

eddig is és teszi majd azt a jövőben is. 

 

Jövőre kezdik kiépíteni a vajdasági gyorsforgalmi utat 

2020. november 20. – Magyar Szó 

A magyar és a román határt összekötő gyorsforgalmi út építéséről tárgyalt Tomislav 

Momirović, építészeti, közlekedési és közműfejlesztési miniszter Zomborban több vajdasági 

község, közöttük Szenttamás polgármesterével is. Az új út Béregtől indulna Nyugat-Bácskán, 

Dél-Bácskán, Közép-Bánáton és Észak-Bánságon át egészen Nakófalváig. Így Zomboron, 

Kúlán, Verbászon és Szenttamáson keresztül is el lehetne jutni Óbecse, Törökbecse és 

Nagykikinda községekbe, valamint a román határhoz is. 

  

Megkezdődött a helyhatósági választások második fordulója Ungváron  
2020. november 22. – karpat.in.ua, Kárpátalja Ma 

Ukrajna 11 városában ma zajlik az október 25-én megtartott választások második fordulója – 

számolt be róla az UNIAN hírügynökség. A hétvégi karantén ellenére polgármestert 

választanak Dnyipróban, Lembergben, Mikolajivban és Ungváron. A választóhelyiségek ma 

reggel, kijevi idő szerint 8 órakor nyitottak. A választások második fordulóját Lembergben, 

Berdjanszkban, Dnyipróban, Drohobicsban, Poltaván, Mikolajivban, Szlovjanszkban, 

Nikopolban, Rivnében, Cserkaszin és Ungváron tartják a mai napon. 
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https://www.vajma.info/cikk/vajdasag/25864/Decemberre-elkeszul-a-topolyai-diakotthon.html
https://www.vajma.info/cikk/vajdasag/25862/A-tartomany-is-tamogatja-az-MTTK-tudomanyteruleteken-munkat-vallalo-hallgatoit.html
https://www.vajma.info/cikk/vajdasag/25862/A-tartomany-is-tamogatja-az-MTTK-tudomanyteruleteken-munkat-vallalo-hallgatoit.html
https://www.magyarszo.rs/hu/4462/vajdasag/230144/J%C3%B6v%C5%91re-kezdik-ki%C3%A9p%C3%ADteni-a-vajdas%C3%A1gi-gyorsforgalmi-utat.htm
https://karpatalja.ma/karpatalja/kozelet/megkezdodott-a-helyhatosagi-valasztasok-masodik-forduloja-ungvaron/


 

 

 

Napi Nemzetpolitikai Sajtószemle – 2020. november 23. 

. 

. 
9 

 

A városi tanácsi képviselők több mint egyharmadát újraválasztották 
2020. november 22. – Kárpátalja 

A városi tanácsi képviselők több mint egyharmada megőrizte mandátumát az október 25-i 

helyhatósági választások eredményeként – jelentette a zn.ua a Cseszno nyomán. A civil 

szervezet adatai alapján a legtöbb képviselőt (52%) Ivano-Frankivszkban választották újjá. 

Ugyanakkor Mikolajiv és Cserkasszi városi tanácsaiba a képviselők 7%-a, illetve 10%-a került 

be ismét. Ungváron az újraválasztottak aránya 26%. 

 

Felmérés: Kárpátalján szinte egyáltalán nincsenek szeparatista hangulatok 
2020. november 21. – Kárpátalja, karpat.in.ua 

A kárpátaljaiak több mint 90%-ának meggyőződése, hogy régiójuknak az egységes Ukrajna 

részének kell lennie – derül ki az Ilyko Kucseriv Demokratikus Kezdeményezések Alap 

felméréséből, amelyet a zn.ua ismertet. A válaszadók 51%-a úgy tekint Kárpátaljára az 

egységes ukrán állam részeként, hogy annak helyi tanácsai és területi közösségei a jelenlegi 

hatáskörökkel bírnak. Ezzel a nézettel azonban a nemzeti kisebbségek képviselőinek csak a 

16%-a ért egyet. 

 

Virtuális gyertyagyújtás a málenykij robot áldozataiért 
2020. november 21. – karpat.in.ua, Kárpátalja Ma 

A Pro Cultura Subcarpathica civil szervezet és a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar 

Főiskola minden évben szervez megemlékezést a málenykij robot áldozatainak tiszteletére 

Beregszászban. Idén viszont a karantén miatt elmaradtaz ökumenikus istentisztelet a 

beregszászi református templomban, valamint a gyertyás felvonulás is. Most csöndes 

koszorúzással és néma főhajtással emlékeztek a sztálinizmus áldozataira. Emellett a főiskola 

honlapján közzétett űrlap kitöltésével mindenki gyújthat egy virtuális gyertyát az áldozatok 

emlékére. A meggyújtott gyertyák száma, valamint a beküldés helye a honlapon folyamatosan 

frissül. A kezdeményezéshez december 1-jéig lehet csatlakozni. 

 

A tudomány ünnepe a Rákóczi főiskolán 
2020. november 22. – karpat.in.ua 

Online formában tartotta meg a II Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Fodor István 

Kutatóközpontja és az intézmény Biológia és Kémia Tanszéke a Tudomány napi 

rendezvényét. A programot minden évben a Magyar tudomány napjához igazítva szervezik 

meg, tisztelegve a Magyar Tudományos Akadémia megalapítója gróf Széchenyi István előtt, 

aki 1825. november 3-án birtokainak egy évi jövedelmét ajánlotta fel a Magyar Tudós 

Társaság létrehozására. 
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https://karpataljalap.net/2020/11/22/varosi-tanacsi-kepviselok-tobb-mint-egyharmadat-ujravalasztottak
https://karpataljalap.net/2020/11/21/felmeres-karpataljan-szinte-egyaltalan-nincsenek-szeparatista-hangulatok
http://life.karpat.in.ua/?p=36762&lang=hu
http://life.karpat.in.ua/?p=36891&lang=hu
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A 29 évvel ezelőtti tragikus eseményekre emlékeztek Vukováron 
2020. november 20. – Képes Újság 

A Horvátországi Magyarok Demokratikus Közössége (HMDK) és a Vukovári Magyarok 

Egyesülete a járványügyi előírásokat betartva idén szűk körben emlékezett meg a város 

védelmében elesett áldozatokról, azok hősies helytállásáról. A vukováriak számára a 

november a város elestére való emlékezés időszaka, minden évben a Duna-parti város 

ártatlan áldozataira és hős védőire emlékeznek ilyenkor, akik a túlerővel szembeszállva életük 

árán védték hazájukat, otthonukat. 

 

Magyarok jogvédelme a Kárpát-medencében – online konferencia 
2020. november 20. – Képes Újság 

A budapesti Kisebbségi Jogvédelmi Intézet november 12-14. között háromnapos online 

konferenciát rendezett Magyarok jogvédelme a Kárpát-medencében 2020 címmel. Az online 

térben tartott tanácskozáson Matijević Olivér, a HMDK ügyvezető elnöke is részt vett. A 

Kisebbségi Jogvédő Intézet (KJI) célja hozzájárulni ahhoz, hogy a külhoni magyar közösségek 

hatékony jogvédelemben részesüljenek. Ennek érdekében az intézet támogatja a 

kisebbségvédelem területén kiemelkedő szerepet játszó személyeket és szervezeteket, kiépítve 

egy jogsegélyszolgálatot a Kárpát-medencében, valamint megragadva az uniós jog és a 

nemzetközi jog által kínált lehetőségeket. 

 

Várja az új tagokat a Horvátországi Magyarok Vállalkozói Szövetsége 
2020. november 20. – Képes Újság 

A Horvátországi Magyarok Vállalkozói Szövetsége (HMVSZ) egy évvel ezelőtt alakult azzal a 

céllal, hogy összefogja és segítse a magyarországi és a horvátországi magyar vállalkozókat 

Horvátországban. A szervezetről annak elnökével, Baka Bélával beszélgettünk. Demján 

Sándor megboldogult magyarországi üzletember kezdeményezésére az elmúlt években a 

Kárpát-medence minden régiójában megalakultak a magyar vállalkozókat segítő szövetségek. 

Ezek körét erősíti a HMVSZ is, mely egy évvel ezelőtt kezdett hivatalosan dolgozni. A járvány 

miatt eddig készenléti üzemmódba kényszerült szövetség most kezdte meg a tagok 

toborzását. 
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Elektronikus sajtó 

 

Határok nélkül 

2020. november 20. – Kossuth Rádió 

 

A gazdasági élet különböző területein működő vállalkozókkal találkoztak a Magyar Közösség 

Pártjának vezetői, hogy a járvány káros következményeit ellensúlyozó kormányzati 

döntésekről cseréljenek eszmét, illetve felhívják a szlovák gazdasági vezetés figyelmét a 

szabályozás hibáira. A válságkezelés mellett már a jövőre, a sikeres újraindulásra is gondolni 

kell, ehhez kell igazítani a mai lépéseket,  - állapították meg javaslat-csomagjukban a párt 

vezetői. Az MKP sajtóértekezletéről készített összeállítást Haják Szabó Mária, amelyben 

először Forró Krisztián elnök beszél a találkozó céljairól. 

 

December 6-án parlamenti választás lesz Romániában és ezen - úgy tűnik, már semmi nem 

változtathat. A helyi magyar politikai vezetők a részvételre biztatnak, mert, nem mindegy, 

hogy a magyarok ott vannak-e az országos döntéseknél. Oláh-Gál Elvira összeállítása. 

 

Kulcsár-Terza József háromszéki parlamenti képviselő - az RMDSZ és az Erdélyi Magyar 

Szövetség megegyezése alapján - az RMDSZ Maros megyei jelöltlistáján indul újabb 

mandátumért, a parlamenti választásokon. A Magyar Polgári Párt politikusával Erdei Edit-

Zsuzsánna beszélgetett. 

 

Bármi lehet kampánytéma Romániában, ami a koronavírushoz köthető, mert ez érdekli az 

embereket. Az elmúlt hétvégi súlyos romániai kórháztűz következtében számos politikai párt 

felfüggesztette a kampányát néhány napra. Ez a lépés is kampányüzenettel bírhat – derül ki 

abból a beszélgetésből, amelyet Geréb Krisztina készített Illyés Gergellyel, a Nemzetpolitikai 

Kutatóintézet politológusával. 

 

Ötödször választották meg Kovács Jenőt a történelmi, szatmári város, Nagykároly 

polgármesterének. Az elmúlt években óriásit változott a jelentős irodalmi és építészeti múlttal 

rendelkező település. A várható fejlesztésekről kérdezte Zsoldos Barnabás a polgármestert. 

 

Az anyaországon kívüli régiókban magyarként csak úgy érvényesülhet az ember, ha 

megtanulja a többségi nemzet nyelvét. Ebben is segíti a Vajdaságban a magyar 

középiskolásokat a Magyar Nemzeti Tanács. Részletek Ternovácz Istvántól. 

https://mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth/?date=2020-11-20_18-02-00&enddate=2020-11-20_18-40-00&ch=mr1
https://mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth/?date=2020-11-20_18-02-00&enddate=2020-11-20_18-40-00&ch=mr1
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Egy új mikrobusszal gazdagodott a muzslyai Emmausz Fiúkollégium, és sporteszközökkel is 

az Egy vérből vagyunk jótékonysági futás adományával.  A kollégium a járvány idején sem 

zárt be, az őszi szünet után ismét megtelt az épület, de most egy kicsit szeparáltabban élik az 

életüket a diákok. Gerdov Zsolti nevelőtanárt halljuk Kónya Kovács Otília riportjában. 

 

Határok nélkül 

2020. november 21. – Kossuth Rádió 

 

Szülőfalujában, Muzslyán leleplezték Sziveri János költő mellszobrát. A topolyai születésű, 

Csongrádon élő Dudás Sándor szobrászművész munkája a művelődési otthon elé került.   

 

Egy cserépdarabka a Trianon által összetört tükörből címmel jelent meg egy írás a 

felvidek.ma hírportálon, amely beszámol egy család- illetve falutörténeti kiadványról. Pán 

Imréné Nagy Rozália vetette papírra családja történetét, hogy a több országba szakadt 

leszármazottak is megismerjék és okuljanak belőle. Rozália néni nem a nyilvánosságnak 

szánta a magánkiadásban, mindössze félszáz példányban megjelentetett kötetet, hanem a 

családnak, mert emlékezni kell – állítja - s erre bíztat másokat is: írják meg a történeteiket a 

fiatalabb nemzedékeknek, hogy ne felejtsék el gyökereiket.  

 

Folytatódik a rozsnyói Kálvária felújítása. 

A felvidéki kisvárost, Rozsnyót, ha a Sajó völgyétől közelítjük meg: háttérben a Hármashegy 

legalsó csúcsánál jól látható a Kálvária, ami egyben a város legszebb kilátó helye.   Önkéntes 

munkával hat éve láttak hozzá a fákkal, bokrokkal benőtt Kálvária-domb megtisztításához.  

Újjáépültek a stációk, restaurálták a kápolnákban található Zsolnay domborműveket, így több 

évtized után újra kedvenc célpontja lett a városlakóknak és a turistáknak.  

A jövőre 280 éves Kálvárián a 16 méter magas harangláb felújítására is van a remény.  

 

A kulturális intézmények sorában bezártak a múzeumok is a látogatók elől, kiállításaikat az 

online térbe helyezték. Egy másik lehetőség a kerti galéria, amely a járvány helyzettől 

függetlenül működőképes. Ilyen kiállítás látható Budapesten, a Magyar Nemzeti Múzeum 

kerítésén. Kalauzunk Baják László kurátor. 

 

 

 

 

 

 

https://mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth/?date=2020-11-21_18-01-00&enddate=2020-11-21_18-40-00&ch=mr1
https://mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth/?date=2020-11-21_18-01-00&enddate=2020-11-21_18-40-00&ch=mr1
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Kárpát-medence magazinműsor 

2020. november 15. – Kossuth Rádió 

 

Munk Erik, a Kárpát-medence halfőző bajnoka 

Álmosan kanyarog a vén Duna a baranyai Kiskőszeg határában. Esős, késő őszi idő van, de ez 

nem rettenti el a laskói születésű Munk Eriket a horgászástól, ami szinte a vérében van, 

hiszen már kisgyermekkora óta jár ki a Duna-partra. Álmosan kanyarog a vén Duna a 

baranyai Kiskőszeg határában. Esős, késő őszi idő van, de ez nem rettenti el a laskói születésű 

Munk Eriket a horgászástól, ami szinte a vérében van, hiszen már kisgyermekkora óta jár ki a 

Duna-partra. Erik kifogástalan halpaprikásáról tanúskodik ez a rengeteg díj, melyeket 

különböző halfőző versenyeken szerzett. Erre az óriási serlegre a legbüszkébb, ezt a Kárpát-

medence halfőző bajnoka címmel nyerte el. 

 

Csíki bútorrestaurátor 

Gyermekkorában szívta magába a fa iránti szeretetet a csíkszeredai László István, de az egész 

életét meghatározó találkozás Budapesten történt, ugyanis a ’89-es változások után 

vándortarisznyát vállára vevő fiatal anyaországi mesterétől, Káldi Györgytől tanulhatta meg a 

bútorrestaurálás csínját-bínját. Később visszatért szülőföldjére, tudását hazahozta, amit 

szívesen ad át a mai tanoncoknak. A család, a szülőföldhöz való ragaszkodás hozta haza a 

fiatalembert, habár az indulás nem volt könnyű. Megismerkedve a csíkszeredai Kedves Péter 

zongorahangolóval, közelebb került a régi bútorokhoz is, ugyanis ahol régi hangszer volt, ott 

restaurálásra váró régi bútor is akadt. Egyre több családban találnak rá a felmenők bútoraira, 

használati tárgyaira, így nemcsak a megkeresések gyakoriak, hanem a tanulni vágyók száma 

is nő. Öt évvel ezelőtt, a csíkszeredai Vámszer Géza Művészeti Népiskolánál asztalos-

bútorrestaurátor képzés indult. Jelenleg több mint harminc diákja van a faművesnek. 

 

Kárpátalja büszkesége: a Sodró népi együttes  

Kárpátalján, Huszttól mintegy 20 km-re-délkeletre fekszik az egykori legnépesebb 

máramarosi koronaváros, Visk nagyközség. A népzenei hagyományőrzés elképzelhetetlen 

lenne a település híres szülöttei, Pál István Szalonna vagy Váradi Enikő nélkül, aki most 

otthonában épp a pár órán belül kezdődő táncpróbára készülődik. Enikő fiatal kora ellenére 

egy népi együttest vezet, mely ismert és kedvelt Kárpát-medence szerte. A Sodró együttes hat 

éve szervez folkkocsmákat és táncházakat Kárpátalján. Az együttes egyik fontos célja, hogy 

Kárpátalján ápolja és tovább vigye az autentikus magyar népzenei és néptánc örökséget, 

valamint népszerűsítse a táncház mozgalmat. A jelenleg kilenc fiatalt számláló csoport, 

amelynek tagjai Kárpátalja különböző szegleteiből származnak, zenében és táncban is 

igyekszik a kárpátaljai vidékekre jellemző autentikus zenei világot bemutatni. 

https://mediaklikk.hu/video/karpat-medence-2020-11-22-i-adas-2/
https://mediaklikk.hu/video/karpat-medence-2020-11-22-i-adas-2/
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Mircse Sándor a barátosi veterán 

A hagyományőrző huszárok Mircse Sándor veterán előtt tisztelegnek. A háromszéki 

Barátoson született és a mai napig itt élő gazdálkodó ugyanis egyike azoknak, akik az Árpád-

vonalon honvédként védték a hazát a második világháborúban. Bóné Barna református 

lelkész nem csak hősies kiállása okán köszöntötte az ünnepeltet, hanem azért is, mert hűséges 

tagja az egyházközségnek. A Kézdiszéki Hagyományőrző Huszár Egyesület pedig a katonai 

tiszteletadás mellett Sándor bácsi kilencvenhatodik születésnapján emléklappal köszönte 

meg, hogy félelmet és megalkuvást nem ismerve harcolt a hazáért, és életével örök értékű 

példát mutatott emberségből, kitartásból és hazaszeretetből. Az egykori honvéd által említett 

helyek mind az Árpád-vonal mentén helyezkedtek el, a legádázabb csaták pedig épp a szovjet 

betörés időszakában zajlottak. Akkor, amikor mindezt a szövetségesek repülőtámadásai is 

segítették. 

 


