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Nyomtatott és online sajtó 
 

Orbán: ez az év bebizonyította, hogy mi, magyarok valóban összetartozunk 
2020. november 26. – MTI, hirado.hu, Magyar Hírlap, Mandiner, Krónika, Körkép, Kárpáti 

Igaz Szó 

Ez az év és a világjárvány bebizonyította, hogy mi, magyarok valóban összetartozunk – 

mondta Orbán Viktor miniszterelnök a Magyar Állandó Értekezlet (Máért) XIX., online 

megtartott ülésére küldött videóüzenetében csütörtökön. A kormányfő a Máért és a Magyar 

Diaszpóra Tanács résztvevőit köszöntve arról beszélt: idén érdekes módon esnek egybe 

egymástól látszólag különböző dolgok, így a trianoni diktátum századik évfordulója és egy 

világjárvány. Mind a kettő próbatétel, és „összekapcsolódásuk arra emlékeztet bennünket, 

hogy a próbatételek nem történetiek, hanem itt vannak minden nap velünk. Az összetartozás 

nemcsak a történelmi múlthoz, hanem a jelenhez és a jövőhöz is köt bennünket” – mondta a 

miniszterelnök. Hangsúlyozta: a világjárvány próbatétel volt abból a szempontból is, „hogy 

mennyire igaz az a megnyugtató, szívből jövő és őszinte kívánságunk, hogy bár a történelmi 

Magyarországot sok darabba vágták, mi, magyarok valójában mégis összetartozunk”. 

 

Semjén: 2021 legyen a nemzeti újrakezdés éve! 
2020. november 26. – MTI, Demokrata, Hír Tv, 888.hu, Felvidék Ma, Ma7.sk, Körkép 

Legyen 2021 a nemzeti újrakezdés éve – javasolta Semjén Zsolt nemzetpolitikáért felelős 

miniszterelnök-helyettes a Magyar Állandó Értekezlet (Máért) ülésén csütörtökön. A 

tanácskozást a járványhelyzet miatt idén online módon rendezték meg. Semjén Zsolt 

hangsúlyozta: a koronavírus járványhelyzet miatt egyetlen nemzetpolitikai programot sem 

kellett megszüntetni, azokat az online térbe helyezték át, illetve kiegészítették új színterekkel, 

felhívásokkal. Ha a járványhelyzet elmúlik, minden program a hagyományos formájában 

folytatódhat. A miniszterelnök-helyettes kiemelte: tíz éve valósíthatja meg a kormány a 

nemzetpolitikáját, és ezalatt több mint tízszeresére nőttek a nemzetpolitikai támogatások. A 

külhoni magyarság hagyományos identitásvédelme mellett kitért a gazdaságfejlesztési 

programra és a határon túli etnikai magyar pártok támogatására. 

 

Semjén: a magyarság bármilyen kihívást képes lehetőségre váltani 
2020. november 26. – MTI, ATV, BAON 

A magyarság világnemzet, amely képes arra – érje bármilyen megpróbáltatás -, hogy a 

kihívásokat lehetőségre változtassa, és ez érvényes a diaszpórára is – mondta Semjén Zsolt 

nemzetpolitikáért felelős miniszterelnök-helyettes a Magyar Diaszpóra Tanács ülésén 

csütörtökön. A tanácskozást a járvány miatt idén online rendezték meg. Semjén Zsolt 

kiemelte: a diaszpórát a történelem viharai hozták létre, háborúk, vesztett háborúk, levert 

szabadságharcok, diktatúrák. Ennek következményeként, hogy magyarok mindenütt vannak 

a világban. 
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https://hirado.hu/belfold/belpolitika/cikk/2020/11/26/orban-ez-az-ev-bebizonyitotta-hogy-mi-magyarok-valoban-osszetartozunk
https://demokrata.hu/magyarorszag/semjen-zsolt-2021-legyen-a-nemzeti-ujrakezdes-eve-320145/
http://www.atv.hu/belfold/20201126-semjen-a-magyarsag-barmilyen-kihivast-kepes-lehetosegre-valtani
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Semjén: egyhangú igen a zárónyilatkozatokra 
2020. november 26. – MTI, Híradó, Magyar Hírlap, Demokrata, Mandiner, Fidesz.hu, 

Gondola 

Egyhangúlag fogadta el a Magyar Állandó Értekezlet (Máért) és a Magyar Diaszpóra Tanács is 

a zárónyilatkozatokat a csütörtökön – a koronavírus-járvány miatt online – tartott 

fórumokon – közölte Semjén Zsolt nemzetpolitikáért felelős miniszterelnök-helyettes a 

szintén online közvetített sajtótájékoztatón. Semjén Zsolt kiemelte: a magyar politikai életben 

példátlan módon teljes konszenzus mellett hagyták jóvá a tanácskozásokat lezáró 

dokumentumokat, azokra az összes határon túli magyar politikai párt és a magyarországi 

parlamenti pártok is igent mondtak. A tanácskozás hangulatára is a konszenzuskeresés volt a 

jellemző – jelezte. 

 

Potápi Árpád János: Azt szokták mondani, hogy aki gyorsan segít az kétszeresen 

segít 
2020. november 26. – Hír TV 

A Trianon utáni száz év magány korszaka véget ért. A Magyar Állandó Értekezlet tagjai 

szerint a 2021 az újrakezdés éve lesz. Hogyan lehet egyben tartani a külhoni magyar 

közösségeket? A Hír TV Magyarország élőben című műsorában Potápi Árpád János 

nemzetpolitikáért felelős államtitkár beszélt a témáról. Köszöntötte videóüzenetben a Magyar 

Állandó Értekezlet résztvevőit Orbán Viktor. A pandémia miatt az online térben megtartott 

ülésen a külhoni magyar szervezetek képviselői egyetértettek abban, hogy a Kárpát-

medencében magyarnak lenni már nem hátrány, hanem előny. A közösségek azonban csak 

akkor maradhatnak meg, ha erős magyar érdekképviselettel rendelkeznek. A MÁÉRT idei 

zárónyilatkozata szerint a Trianon utáni száz év magány korszaka véget ért, 2021 pedig az 

újrakezdés éve lesz. 

 
Erdélyről, a székelyekről is beszélt Károly herceg a román–brit diplomáciai 

ünnepségen 
2020. november 26. – Krónika 

Miután sokakban felháborodást keltett, hogy a nyáron Károly herceg egy videóban úgy 

népszerűsítette Erdélyt, hogy említést sem tett arra, hogy itt magyarok, székelyek élnek, a brit 

királyi trón várományosa most „jóvátette” ezt. A szerdai román–brit diplomáciai ünnepségen 

ugyanis Erdélyről, a székelyekről is beszélt, és büszkének mondta magát azért, hogy Mária 

királynőn keresztül az erdélyi magyar Rhédey család leszármazottja. „Az Egyesült 

Királysághoz hasonlóan Románia is rendkívül sokszínű ország, a különböző kultúrák, 

vallások, nyelvek és nemzetiségek páratlan mozaikja. Számomra Románia nemzeti életének 

legkiemelkedőbb és legegyedülállóbb vonása az, hogy székelyek, erdélyi szászok, dunai 
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https://demokrata.hu/magyarorszag/semjen-egyhangu-igen-a-zaronyilatkozatokra-320283/
https://hirtv.hu/magyarorszageloben/potapi-arpad-janos-azt-szoktak-mondani-hogy-aki-gyorsan-segit-az-ketszeresen-segit-2512503
https://hirtv.hu/magyarorszageloben/potapi-arpad-janos-azt-szoktak-mondani-hogy-aki-gyorsan-segit-az-ketszeresen-segit-2512503
https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/erdelyrol-a-szekelyekrol-is-beszelt-karoly-herceg-a-romannbrit-diplomaciai-unnepsegen
https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/erdelyrol-a-szekelyekrol-is-beszelt-karoly-herceg-a-romannbrit-diplomaciai-unnepsegen
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svábok, zsidók, törökök, tatárok, magyarok, romák, lipovánok, és több mint egy tucat más 

etnikum él együtt a román nyelvű népességgel. Végtelenül szerencsésnek érzem magam, 

amiért számos alkalommal járhattam Romániában, és megismerhettem megannyi olyan 

román és brit embert, akik kiemelkedő munkát végeznek a két nemzet közötti kapcsolat 

megerősítése érdekében. Ez a kapcsolat közel áll a szívemhez a számomra kedves családi 

kötelékek miatt, hiszen dédnagymamámon, Mária királynőn keresztül, Rhédey Klaudia 

grófnő leszármazottja vagyok, aki a székelyek lakta Erdőszentgyörgyről származik” – 

fogalmazott Károly herceg szerdai megszólalásában. 

 

Trianon a politikai térben: újabb román–magyar konferenciát szervez az EMNT 
2020. november 26. – szekelyhon.ro 

A járványhelyzet miatt ezúttal az online térbe költözik az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács és a 

Reconstructio Egyesület hagyományosnak számító román–magyar konferenciája. A trianoni 

békediktátum aláírásának 100. évfordulójára való tekintettel a történészek, egyetemi oktatók, 

újságírók és közéleti személyiségek részvételével zajló eseménynek a Trianon a politikai 

térben címet adták a szervezők. A jelképes dátumon, december 1-jén 17 órától kezdődő online 

konferencia bárki számára elérhető lesz élőben, valamint az EMNT Facebook-oldalán 

visszanézhető marad a teljes felvétel. 

 

Benedek Zakariás: a RAR indítsa újra a magyar nyelvű telefonszolgálatot  
2020. november 26. – maszol.ro 

A szállításügyekért felelős minisztertől kért magyarázatot Benedek Zakariás, az RMDSZ 

képviselőházi frakcióvezetője arról, hogy az elmúlt időszakban miért szüntették meg a magyar 

és angol nyelvű telefonszolgálatot a Gépjármű-nyilvántartási Hivatalban (RAR). A hivatalos 

levélben Benedek felhívja a figyelmet arra is, hogy az intézmény szolgáltatásainak romlása 

által Románia megítélése is romlik az Európai Unióban.  

 

Saját felelősségre folytatja a nemzeti régiókért elindított aláírásgyűjtést az SZNT 
2020. november 26. – Krónika 

A nemzeti régiókért indított európai polgári kezdeményezés illetékesei saját felelősségre 

folytatják az aláírásgyűjtést, annak ellenére, hogy nem kaptak még egyértelmű választ a 

határidő meghosszabbításáról. Izsák Balázs bízik abban, hogy létrejön a nemzeti régiók 

szövetsége.  

 

Hitelesen a székelység közérzetéről: Farkas Árpád költő megkapta a Gábor 

Áron-díjat 
2020. november 26. – Krónika 

Átadta a Székely Nemzeti Tanács (SZNT) csütörtökön a Gábor Áron-díjat Farkas Árpád 

Kossuth-díjas költőnek, írónak. A kitüntetett a székelység közérzetének hiteles irodalmi 

megjelenítéséért, az egyetemes magyar irodalmon belüli székely irodalom távlatnyitó 
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https://szekelyhon.ro/vilag/trianon-a-politikai-terben-ujabb-romanmmagyar-konferenciat-szervez-az-emnt
https://www.maszol.ro/index.php/belfold/135424-benedek-zakarias-a-rar-inditsa-ujra-a-magyar-nyelv-telefonszolgalatot
https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/sajat-felelossegre-folytatja-a-nemzeti-regiokert-elinditott-alairasgyujtest-az-sznt
https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/hitelesen-a-szekelyseg-kozerzeterol-farkas-arpad-kolto-megkapta-a-gabor-aron-dijat
https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/hitelesen-a-szekelyseg-kozerzeterol-farkas-arpad-kolto-megkapta-a-gabor-aron-dijat
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műveléséért, a székely nemzettudat megerősítéséért, irodalmi és közéleti munkásságának 

elismeréseként kapta a díjat. 

 

Anyagi gondok miatt takaréklángra kényszerülnek a demokrácia-központok 
2020. november 26. – Krónika, szekelyhon.ro 

Anyagi gondok miatt, illetve a járványhelyzetre való tekintettel decembertől takaréklángon 

működteti irodáit az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács (EMNT) Demokrácia-központ hálózata. 

A Sándor Krisztina ügyvezető elnök által aláírt közlemény szerint az idén alapításának tizedik 

évfordulóját ünneplő irodahálózat továbbra is ellátja a honosítási és anyakönyvezési 

feladatait. Ugyanakkor más, a magyar állampolgársági ügyekkel kapcsolatos ügyekben is 

lehet keresni őket, azonban a továbbiakban csökkentett nyitva tartással és munkatársi 

létszámmal működnek. 

 

Az EU-s finanszírozások hatékony felhasználására készül Hargita megye  
2020. november 26. – maszol.ro 

Metropoliszövezetté alakítják Csíkszereda környékét, a társulás célja az európai uniós 

finanszírozások minél szélesebb körű lehívása. Jelentős fejlesztéseket terveznek Bélborban, 

főként a gyerekvédelmi és szociális rendszeren belül, és folytatódik a megyei tanács 

egyháztámogatási programja is – döntött csütörtöki rendkívüli ülésén Hargita Megye 

Tanácsa. 

 

Közigazgatási reformot, infrastrukturális fejlesztést szorgalmaznak az 

udvarhelyszéki jelöltek  
2020. november 26. – maszol.ro 

Nyílt beszélgetésre hívta az udvarhelyszéki parlamenti jelölteket csütörtökön a 

Székelyudvarhelyi Magánvállalkozók Szövetsége (SZMVSZ). Antal Lóránt szenátor-, illetve 

Ladányi László-Zsolt és Zakariás Zoltán képviselőjelölt terveikről, elképzeléseikről beszéltek 

és a jelenlévők kérdéseire is válaszoltak.  

 

Csökkentené a városháza személyzetét Marosvásárhely polgármestere  
2020. november 26. – maszol.ro, szekelyhon.ro 

Csökkentené a városháza apparátusának méretét Soós Zoltán, Marosvásárhely 

polgármestere, aki szerint így nem csupán az ügyintézés tehető hatékonyabbá, hanem 

jelentős megtakarításokat is elkönyvelhetne a város. Erről csütörtök délutáni, polgármesteri 

mandátumának első 30 napját elemző sajtótájékoztatóján számolt be a városvezető. 

„Túlméretezett alkalmazotti állománnyal rendelkezünk, amelynek a hatékonysága viszonylag 

alacsony” – jelentette ki Soós Zoltán kiemelve, hogy nemcsak a városházi struktúra kerül 

górcső alá az elkövetkezendő időszakban, hanem személyzeti struktúrát is átvilágítják.  
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https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/anyagi-gondok-miatt-takareklangra-kenyszerulnek-a-demokracia-kozpontok
https://www.maszol.ro/index.php/belfold/135427-az-eu-s-finanszirozasok-hatekony-felhasznalasara-keszul-hargita-megye
https://www.maszol.ro/index.php/belfold/135441-kozigazgatasi-reformot-infrastrukturalis-fejlesztest-szorgalmaznak-az-udvarhelyszeki-jeloltek
https://www.maszol.ro/index.php/belfold/135441-kozigazgatasi-reformot-infrastrukturalis-fejlesztest-szorgalmaznak-az-udvarhelyszeki-jeloltek
https://www.maszol.ro/index.php/belfold/135449-csokkentene-a-varoshaza-szemelyzetet-marosvasarhely-polgarmestere
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Oltean Csongor: be kell indítani a romániai CSOK-programot is 
2020. november 26. – maszol.ro 

Kampánytapasztalatairól, hosszabb és rövidebb távú terveiről, valamint a december 6-ai 

parlamenti választás tétjéről beszélt csütörtöki nagyváradi sajtótájékoztatóján Oltean 

Csongor, a Magyar Ifjúsági értekezlet (MIÉRT) elnöke, Bihar megyei képviselőjelölt. Vidéki 

kampánykörútjai során a visszajelzések alapján elmondható, általánossá vált a 

kilátástalanság, jelentette ki Oltean Csongor MIÉRT-elnök, aki szerint elsősorban a kormány 

nem kiszámítható intézkedései vezettek oda, hogy megingott a fiatalok bizalma az ország 

vezetőségében.  

 

Kérdések a parlamenti választásra készülő politikusokhoz 
2020. november 26. – szekelyhon.ro 

Négy közéleti kérdéssel fordult néhány székelyudvarhelyi civil a parlamenti választásra 

készülő udvarhelyszéki politikai jelöltekhez; meglátásaikat a Facebookon tették közzé. „Mivel 

a parlamenti választások kampánya érdemben nem sok mindenről szólt, többnyire az etnikai 

hovatartozás fontosságára alapozott, emiatt szeretnénk látni, hogy mi a szövetségre lépett 

magyar pártok (az RMDSZ és az Erdélyi Magyar Szövetség) Székelyföld-stratégiája, hogyan és 

mennyi idő alatt vezetnének ki abból a gazdasági és infrastrukturális hátrányból, amiben 

jelenleg tengődünk. Magyarán azon kívül, hogy összetartozunk, illetve azon a riogatáson túl, 

hogy vajon mi lesz, ha nem lesz parlamenti képviselet, mi a pozitív üzenet? Mire szavazzunk 

jövő hétvégén?” – ezzel a megközelítéssel indít a Civilek a Közéletért Mozgalom elnevezésű 

közösség. 

 

Zakariás Zoltán, az RMDSZ-lista EMNP által delegált képviselőjelöltje a 

választások tétjéről, parlamenti terveiről 
2020. november 27. – Krónika 

„Most meg tudjuk mutatni, hogy együtt erőt tudunk képviselni, kisebbségi sorsunk ellenére” 

– összegezte a december 6-i parlamenti választások óriásinak tartott tétjét, a közös magyar 

lista révén teremtett lehetőséget a Krónikának adott interjúban Zakariás Zoltán 

képviselőjelölt. Az RMDSZ-listára az Erdélyi Magyar Szövetség – azon belül az Erdélyi 

Magyar Néppárt – által delegált Hargita megyei politikus szerint felelős hozzáállással, a 

kölcsönös tisztelet és szakmaiság jegyében minden szinten együtt lehet dolgozni. 

 

Új kártyaosztás a román politikában 
2020. november 27. – Sólyom István – Mandiner 

A koronavírus-járvány várható tetőfokán tartják a romániai parlamenti választást. A 

kormányzó Nemzeti Liberális Párt (PNL) 31, az ellenzéki Szociáldemokrata Párt (PSD) 27 

százalék körül áll a népszerűségi rangsorban, a harmadik helyen a Mentsétek Meg Romániát 

Unió és a Szabadság, Egység és Szolidaritás Pártja által létrehozott választási alakulat, a 

liberális USR–PLUS 2020 Szövetség követi őket 12 és 21 százalék között mért 
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https://www.maszol.ro/index.php/belfold/135451-oltean-csongor-be-kell-inditani-a-romaniai-csok-programot-is
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támogatottsággal. A Romániai Magyar Demokrata Szövetség várhatóan átugorja az 5 

százalékos küszöböt – különösen annak tükrében valószínű ez, hogy az Erdélyi Magyar 

Néppárt és a Magyar Polgári Párt fúziójából idén létrejött Erdélyi Magyar Szövetséggel 

(EMSZ) való megegyezéssel megvalósult a magyar–magyar összefogás. A parlamenti küszöb 

eléréséért további három párt vetélkedik. 

(A teljes cikk megtalálható a Mandiner 2020. november 27-i számában.) 

 

Forró Krisztián a MÁÉRT-ülés után: minden irányból érezzük az igényt, hogy egy 

pártba szerveződjünk 
2020. november 26. – Ma7.sk 

Minden irányból érezzük az igényt, hogy egy pártba szerveződjünk, de ez teljesen érthető is, 

hiszen a felvidéki magyar politika csak így, egységesen lehet erős - jelentette ki Forró 

Krisztián, az MKP elnöke, akit a Magyar Állandó Értekezlet (MÁÉRT) mai plenáris ülése után 

kérdeztünk. Villáminterjú: „Vitathatatlan, hogy komoly változások történtek. Elég, ha csak 

azt említjük meg, hogy az elmúlt években mintegy 200 óvoda került felújításra, több ezer kis- 

és közepes vállalkozó kapott jelentős támogatást Magyarországról. Ezek a fajta támogatások 

természetesen az identitástudatot is erősítik. Az elmúlt időszakban számtalanszor volt 

módunk megérezni, hogy jó magyarnak lenni, hogy szívesen tartozunk egy olyan 

közösséghez, amely mögött egy erős anyaország áll, amely felvállalja a külhoni magyarokat. 

Ezt megtapasztalni felemelő érzés.” 

 

Magyar Arany Érdemkeresztet vehetett át Duncsák Mária 
2020. november 26. – Ma7.sk 

Magyarország köztársasági elnöke Magyar Arany Érdemkereszt kitüntetést adományozott 

Duncsák Mária nyugalmazott pedagógusnak, a Csemadok Kassai Városi Választmánya 

alelnökének. Az elismerést Magyarország kassai főkonzulátusán adták át. Duncsák Mária a 

kárpátaljai, illetve felvidéki magyarság anyanyelvének és kultúrájának megőrzését szolgáló 

pedagógusi pályája, valamint közösségépítő munkája elismeréseként kapta a Magyar Arany 

Érdemkereszt kitüntetést. 

 

Magyar állami támogatásból szép, mutatós és biztonságos óvoda Ipolyvisken 
2020. november 26. – Felvidék Ma 

Az elmúlt hetekben fejezték be az ipolyviski magyar nevelési nyelvű óvoda felújításának 

második szakaszát. Az Ipoly menti község tanintézménye magyar állami támogatásból újult 

meg. „A Kárpát-medencei óvodafejlesztési program támogatásából újult meg idén ősszel 

községünk óvodája. A program harmadik ütemében 20 millió forintnyi támogatásban 

részesültünk” – tájékoztatta a Felvidék.ma-t Antal Nyustin Ágnes, Ipolyvisk polgármestere. A 

Kárpát-medencei fejlesztési program keretei között egyszer már kaptak támogatást. Akkor az 

épület belső felújítása valósult meg. A 15 millió forintnyi dotációból a nyílászárók cseréje, a 
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https://ma7.sk/aktualis/forro-krisztian-a-maert-ules-utan-minden-iranybol-erezzuk-a-nyomast-hogy-egy-partba
https://ma7.sk/aktualis/forro-krisztian-a-maert-ules-utan-minden-iranybol-erezzuk-a-nyomast-hogy-egy-partba
https://ma7.sk/tajaink/magyar-arany-erdemkeresztet-vehetett-duncsak-maria
https://felvidek.ma/2020/11/magyar-allami-tamogatasbol-szep-mutatos-es-biztonsagos-ovoda-ipolyvisken/


 

 

 

Napi Nemzetpolitikai Sajtószemle – 2020. november 27. 

. 

. 
7 

fűtési rendszer korszerűsítése készült el, valamint az épület udvarát tették rendbe. Az 

időszerű felújítást követően 2019 áprilisában adták át a megszépült intézményt. 

 

Szijjártó: száz lélegeztetőgépet adományozott a kormány a vajdasági 

magyaroknak 
2020. november 26. – MTI, Vajdaság Ma, Pannon RTV, Magyar Szó 

A kormány száz lélegeztetőgépet és ugyanennyi, a betegek őrzésére szolgáló monitort 

adományozott a Vajdasági Klinikai Központnak - jelentette be a külgazdasági és 

külügyminiszter pénteken. Szijjártó Péter az MTI-hez eljuttatott hangfelvételen azt mondta, 

"a mi esetünkben az ország és a nemzet határai nem esnek egybe, és mi azt valljuk, hogy 

minden magyar felelős minden magyarért. Ezért kötelességünk segíteni a határainkon túl élő 

magyar nemzeti közösségeken is, különösen így van ez most, a világjárvány idején".  

Államtitkárokat nevezett ki a szerb kormány 
2020. november 26. – Vajdaság Ma, Pannon RTV, Magyar Szó 

Négy VMSZ-es államtitkár csatlakozott ma délután Belgrádban a 9 fős képviselői 

csapatukhoz, írja közösségi oldalán dr. Pásztor Bálint. A párt frakcióvezetője kiemelte, ez még 

mindig nem a teljes névsor, hiszen a koalíciós megállapodás értelmében az infrastrukturális, 

a pénzügyi és az igazságügyi államtitkárok kinevezéséről a közeljövőben határoznak. 

 

Magyar állami kitüntetéseket adtak át Ungváron 
2020. november 26. – karpat.in.ua, Kárpáti Igaz Szó 

Harmadik alkalommal nyújtottak át magas rangú magyar állami kitüntetéseket 

Magyarország Ungvári Főkonzulátusán. Az idén a koronavírus-járvány miatt elmaradtak a 

nagyszabású ünnepi rendezvények, így a magyar állami kitüntetések átnyújtása is későbbre 

csúszott. Több felvonásban, szűk körben rendezik meg az ünnepségeket az ungvári 

külképviseleten. Ezúttal Balogh Oszkár és Fakász Valéria kapott Magyar Arany 

Érdemkeresztet, Korolovics Valériának pedig a Magyar Ezüst Érdemkereszt kitüntetést 

nyújtották át. 

 

Házavató és magas kő túra a Kárpátaljai Hazajáró Egylet szervezésében 
2020. november 26. – karpat.in.ua 

Vidékünkön senkinek sem cseng ismeretlenül a Kárpátaljai Hazajáró Egylet neve, hiszen 

sokan vettek már részt legalább egy honismereti túrájukon. Az egylet 2019-ben azt a célt tűzte 

maga elé, hogy népszerűsítse Kárpátalja, valamint a Kárpát-medence természeti szépségeit. A 

hűvös idő ellenére most egy újabb izgalmas túrára invitálják az érdeklődőket, ezúttal 

Felsőgereben településre. A kirándulás különlegességét az adja, hogy a Kárpátaljai Hazajáró 
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https://www.vajma.info/cikk/vajdasag/25885/Szaz-lelegeztetogepet-adomanyozott-a-Vajdasagi-Klinikai-Kozpontnak-a-magyar-kormany.html
https://www.vajma.info/cikk/vajdasag/25885/Szaz-lelegeztetogepet-adomanyozott-a-Vajdasagi-Klinikai-Kozpontnak-a-magyar-kormany.html
https://www.vajma.info/cikk/vajdasag/25888/Allamtitkarokat-nevezett-ki-a-szerb-kormany.html
https://kiszo.net/2020/11/26/magyar-allami-kitunteteseket-adtak-at-ungvaron/
http://life.karpat.in.ua/?p=37376&lang=hu
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Egyletnek sikerült bérelnie egy vendégházat a településen, amely a tervek szerint a későbbiek 

során számos eseménynek is a helyszínéül szolgálhat. Jelentkezni az egylet weboldalán lehet. 

 

Testvér a testvérrel, magyar a horváttal – 29 éve esett el Szentlászló 
2020. november 26. – Képes Újság 

Szentlászló elestének a 29. évfordulóján megemlékezést tartottak a szlavóniai faluban. A 

kedden délben kezdődött kommemoráción immár negyedik éve vesz részt Tomo Medved 

miniszterelnök-helyettes, a horvát honvédőkért felelős minisztérium első embere is. 

Szentlászló főként helyi magyarokból és horvátokból álló csapata 152 napig védte az Árpád-

kori magyar falut Európa egyik legerősebb hadseregével szemben. A maroknyi fegyveres 

1991. november 24-én már nem tudta tovább tartani állásait, ezért a még ottmaradt 

lakosokkal együtt kénytelenek voltak elhagyni a falut. 

 

Jankovics: „A dályhegyi megemlékezés magyarságunk legszomorúbb napjait 

idézi” 
2020. november 26. – Képes Újság 

A horvát honvédő háború hegyháti magyar áldozatainak emlékére minden novemberben 

szentmisét tartanak a dályhegyi katolikus templomban. Most vasárnap is itt gyűltek össze a 

megemlékezés résztvevői, a kétnyelvű szertartás után koszorúkkal és mécsesekkel indultak a 

temetőbe, a helyi kisebbségi önkormányzat által emeltetett emlékműhöz, ahol felidézték a 

szomorú eseményeket. Miután az úgynevezett jugoszláv néphadsereg és a szerb 

önkéntesekből álló alakulatok elfoglalták Erdődöt (Erdut), a helyi horvátokat, magyarokat és 

az összes nem szerb nemzetiségűt vagy elzavarták, vagy legyilkolták. Üres házaikba szerbek 

költöztek. 

 

Kopács: gőzerővel épül a Magyarok Otthona 
2020. november 26. – Képes Újság 

Augusztus elsején megkezdődött a kopácsi Magyarok Otthonának építése. Az impozáns, 

minden korszerű igénynek megfelelő új épületen jól haladnak a munkálatok, melyek 

várhatóan 2021májusában fejeződnek be. A kopácsi Magyarok Otthonának falai már állnak, 

és hamarosan a födémszerkezet is felkerül rájuk. A multifunkcionális objektumot, mely a 

klasszikus kopácsi házak motívumát viseli majd homlokzatán, a HMDK-nak teljes egészében 

a horvát kormány támogatásával sikerül megépíttetnie. 
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https://kepesujsag.com/testver-a-testverrel-magyar-a-horvattal-29-eve-esett-el-szentlaszlo/
https://kepesujsag.com/jankovics-a-dalyhegyi-megemlekezes-magyarsagunk-legszomorubb-napjait-idezi/
https://kepesujsag.com/jankovics-a-dalyhegyi-megemlekezes-magyarsagunk-legszomorubb-napjait-idezi/
https://kepesujsag.com/kopacs-gozerovel-epul-a-magyarok-otthona/
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Elektronikus sajtó 

 

Határok nélkül 

2020. november 26. – Kossuth Rádió  

 

A járványhelyzetre való tekintettel ma online rendezték meg a XIX. Magyar Állandó 

Értekezletet és a X. Magyar Diaszpóra Tanács plenáris ülését.  

A 10 órakor kezdődött MÁÉRT rendhagyó ülését Potápi Árpád János nemzetpolitikáért 

felelős államtitkár nyitotta meg, majd Orbán Viktor miniszterelnök köszöntötte. 

Ezt követően Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes arra hívta fel a figyelmet, hogy minden 

nemzetnek joga és kötelessége a nemzeti értékek védelme.  

 

Az ülés levezető elnöke, Potápi Árpád János nemzetpolitikáért felelős államtitkár összegezte a 

legutóbbi MÁÉRT óta eltelt időszak nemzetpolitikai tevékenységét, majd bejelentette, hogy 

2021-ben a nemzetpolitika által működtetett, nélkülözhetetlen, rendszerszintű programok új 

köntösben, új elemekkel felfrissítve folytatódnak majd az oktatás, a kultúra, a család és 

ifjúság, a gazdaság, az egyház, a sport, az egészségügy, valamint az önkormányzatok és a 

média területén is. 

 

A délután 2-kor kezdődött Magyar Diaszpóra Tanács 10. ülésére 27 ország 90 szervezete 

kapott meghívót, közülük 83 jelezte vissza részvételét. Részletet hallunk Potápi Árpád János 

délutáni beszédéből. 

 

A Zárónyilatkozatok elfogadása után Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes és Potápi Árpád 

János államtitkár sajtótájékoztatót tartott. 

 

Erdélyi magyarok a világban. Ez a hívószava az Erdélyi Magyarokért Közhasznú 

Alapítványnak, amellyel az otthonról elszakadt erdélyieket kívánja tömöríteni a virtuális, de 

valóságos közösségben is, és velük és általuk kíván az erdélyi rászorulókon is segíteni. Az 

Iskolatáska Erdélybe jótékonysági akció idén nagyon nehezen hozta meg gyümölcsét, de a 

tanfelszerelések végre a megsegíteni kívánt településekre jutottak. A szervezők 

reménykednek, hogy a szokásos angyaljárásra is sor kerülhet idén.  

 

https://mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth/?date=2020-11-26_18-02-00&enddate=2020-11-26_18-40-00&ch=mr1
https://mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth/?date=2020-11-26_18-02-00&enddate=2020-11-26_18-40-00&ch=mr1
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A zentai közkórház 10 betegőrző monitort kapott a magyar kormánytól.  Az adományt 

Csallóközi Eszter, Magyarország szabadkai főkonzulja adta át a kórház vezetőségének. Őt 

halljuk elsőként a riportban. 

 

A Selye János Egyetem Tanárképző Karán a napokban mutatta be Horváth Kinga dékán az 

idén szeptemberben indult „Mentortréning“ és a „Tanuljunk meg jobban tanítani“ elnevezésű 

programokat. Az előbbi az Erasmus+ pályázat keretében az unió és a szlovák oktatási tárca 

támogatásával valósul meg.  

 

November 23-án hunyt el Kolozsváron az erdélyi magyar televíziózás doyenje, Reményik 

Sándor szellemi hagyatékának ápolója, - Essig József. Az operatőrként és fáradhatatlan 

kultúraszervezőként ismert szakembernek sok tisztelője volt, a kolozsvári magyar adásnak 

nyugdíjazása után is munkatársa maradt, tanácsokkal, ötletekkel látta el a fiatalabb 

kollégákat. Essig József Arad megyéből származott, és soha nem felejtette szülőföldjét. 


