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Nyomtatott és online sajtó 
 

 

Potápi: nemzetpolitikai szempontból az elmúlt tíz év történelmi jelentőségű 

volt 
2020. november 23. – MTI, hirado.hu, Mandiner, Gondola, Krónika, Vajdaság Ma, Pannon 

RTV, Magyar Szó 

Nemzetpolitikai szempontból az elmúlt tíz évet történelmi jelentőségűnek nevezte a 

Miniszterelnökség nemzetpolitikai államtitkára az M1-en. Potápi Árpád Jánost azzal 

kapcsolatban kérdezték, hogy csütörtökön rendezik meg a koronavírus-járvány miatt online a 

Magyar Állandó Értekezletet (Máért) és a Magyar Diaszpóra Tanács ülését. Az államtitkár 

elmondta: a Máért a legfontosabb határon túli magyar politikai pártok, illetve szervezetek, 

továbbá a magyar parlamenti pártok képviselőinek részvételével ülésezik, az első 

tanácskozást 1999-ben tartották. A csütörtöki online rendezvényen minden régióból egy 

képviselő szólal majd fel, hogy értékelje az évet és megfogalmazza a következő esztendő 

céljait. A Magyar Diaszpóra Tanácsot 2011-ben hívta össze első alkalommal a kormány, így a 

mostani lesz a 10. ülése. Erre az eseményre 90 szervezet kapott meghívót, közülük 86 jelezte 

a részvételét. 

 

Cseke Attila: kihívás a közigazgatási átszervezés kérdése  
2020. november 23. – maszol.ro, Nyugati Jelen 

Nekünk, magyaroknak a következő négy év legfontosabb parlamenti kihívása a közigazgatási 

átszervezés kérdése lesz – mondta hétfői sajtótájékoztatóján Cseke Attila Bihar megyei 

RMDSZ-es szenátor Nagyváradon. Az elmúlt években a Kárpát-medencében is 

megtapasztaltuk, hogy egy közigazgatási átszervezés nem feltétlenül kedvező a magyarság 

számára, mondta a szenátor. Szlovákiai példával élve rámutatott: nyolc kerületet alakítottak 

ki, ezek közül Nyitra kerületben 27,6 százalékos, Nagyszombat kerületben pedig 21,8 

százalékos a magyarok aránya, és úgy húzták meg ezeket a kerületeket, hogy egyetlenegyben 

sincs magyar többség. Cseke Attila hozzátette, a következő mandátum nagy kihívása lehet a 

közigazgatási átszervezés kérdése, hiszen a román pártok részéről egyre gyakrabban hallani 

erre utaló szándékot.  

 
Antal Árpád: kormányon lehet megvalósítani az akciótervet 
2020. november 23. – szekelyhon.ro 

Három területre kiterjedő akciótervet dolgozott ki az RMDSZ: a munkahelyek védelme és 

gazdaságélénkítés, az egészségvédelem, illetve az oktatás terén. Antal Árpád, a szövetség 
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https://hirado.hu/belfold/cikk/2020/11/23/potapi-nemzetpolitikai-szempontbol-az-elmult-tiz-ev-tortenelmi-jelentosegu-volt
https://hirado.hu/belfold/cikk/2020/11/23/potapi-nemzetpolitikai-szempontbol-az-elmult-tiz-ev-tortenelmi-jelentosegu-volt
https://www.maszol.ro/index.php/belfold/135268-cseke-attila-kihivas-a-kozigazgatasi-atszervezes-kerdese
https://szekelyhon.ro/aktualis/antal-arpad-kormanyon-lehet-megvalositani-az-akciotervet
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sepsiszentgyörgyi elnöke, a város polgármestere elmondta, minden politikai szervezet azokra 

a kérdésekre kell választ találjon, amelyek időszerűek és foglalkoztatják a közösséget. 

 

Parlamenti választások: bármely határon túli szavazókörzetben leadhatják 

voksukat a külföldön élő romániaiak 
2020. november 23. – Krónika, maszol.ro 

A külföldi lakhellyel vagy tartózkodási engedéllyel rendelkező román állampolgárok és a 

külföldi szavazókörzetek választási irodáinak tagjai bármely külföldi szavazóhelyiségnél 

voksolhatnak a parlamenti választáson személyi igazolványuk és egy, a külföldi lakóhelyet 

igazoló irat felmutatásával, akkor is, ha utóbbi érvényessége lejárt a március 1-je és december 

6-a közötti időszakban.  

 

Változásra van szükség a sportélet működtetését illetően az RMDSZ politikusai 

szerint 
2020. november 23. – szekelyhon.ro, maszol.ro 

A tömegsport és a teljesítménysport terén is meg kell változtatni a közpolitikákat – szögezték 

le a hétfői sepsiszentgyörgyi sajtótájékoztatón az RMDSZ politikusai. A Sepsi Arénánál Antal 

Árpád polgármester, Tánczos Barna szenátor és Miklós Zoltán, a Sepsi-SIC klub elnöke, 

háromszéki képviselőjelölt vázolták a sporttevékenységek jogi szabályozásával kapcsolatos 

terveiket. A rendszerváltás óta Romániában a központi kormányzat nem foglalkozik a 

sporttal, az önkormányzatok „viszik a hátukon”, amit tudnak, holott jól működő rendszerek, 

közpolitikák nélkül nincs teljesítmény – szögezte le Antal Árpád. Csíkszeredából indult a 

mozgalom, hogy az iskolai tevékenységen belül a gyerekeket bevezetik a sportba, ez kiterjed 

lassan egész Székelyföldre, a sepsiszentgyörgyi önkormányzat pedig kibővítette – ismertette 

Tánczos Barna. 

 
Csak államnyelven hirdették meg a párkányi önkormányzati lap főszerkesztői 

állását - tiltakozik az MKP 
2020. november 23. – Ma7.sk, Felvidék Ma 

A Magyar Közösség Pártja párkányi alapszervezete és önkormányzati képviselőcsoportja 

tiltakozását fejezi ki, és elitéli a Párkány és Vidéke önkormányzati lap novemberi számában 

megjelenő felhívást a főszerkesztői állás betöltésére, ami csak államnyelven jelent meg. A párt 

a Ma7 szerkesztőségébe eljuttatott nyilatkozata úgy fogalmaz, „a lap jelenlegi megbízott 

főszerkesztője Júlia Žďárska, aki egyben a Városi Művelődési Központ igazgatója is, 

nyilvánosan bírálta a már leváltott főszerkesztőt a szerinte erős magyar érzelmű 

megnyilvánulásai miatt. Ez valójában abban nyilvánult meg, hogy igyekezett a lapban 

megjelenő tartalmat az államnyelv mellett, annak rendjén, egyenlő mértékben, magyar 

nyelven is megjeleníteni" - hangsúlyozza az MKP nyilatkozata. 
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https://kronikaonline.ro/kulfold/parlamenti-valasztasok-barmely-hataron-tuli-szavazokorzetben-leadhatjak-voksukat-a-kulfoldon-elo-romaniaiak
https://kronikaonline.ro/kulfold/parlamenti-valasztasok-barmely-hataron-tuli-szavazokorzetben-leadhatjak-voksukat-a-kulfoldon-elo-romaniaiak
https://szekelyhon.ro/aktualis/valtozasra-van-szukseg-a-sportelet-mukodteteset-illetoen-az-rmdsz-politikusai-szerint
https://szekelyhon.ro/aktualis/valtozasra-van-szukseg-a-sportelet-mukodteteset-illetoen-az-rmdsz-politikusai-szerint
https://ma7.sk/tajaink/csak-allamnyelven-hirdettek-meg-a-parkanyi-onkormanyzati-lap-foszerkesztoi-allasat
https://ma7.sk/tajaink/csak-allamnyelven-hirdettek-meg-a-parkanyi-onkormanyzati-lap-foszerkesztoi-allasat
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A mentortanárok fejlesztése és a gyakorlóiskolai hálózat bővítése a cél 
2020. november 23. – Felvidék Ma 

A Selye János Egyetem jelenleg is futó nemzetközi és hazai pályázatai, a szlovákiai 

ügynökségek által finanszírozott pályázatok, valamint a visegrádi projektek mellett két, most 

szeptemberben induló programról számolt be Horváth Kinga dékán. A „Mentortréning” és a 

„Tanuljunk meg jobban tanítani” programok részletes ismertetésére ma délelőtt a Selye János 

Egyetem Tanárképző Karán került sor. A Tanárképző Kar dékánja elsőként a „Mentra” 

munkacímet viselő Erasmus+ pályázatról számolt be, amely az oktatásügyi minisztérium és 

az Európai Unió támogatásával valósul meg. A program a tanárképző karon folyó gyakorlati 

képzést hivatott erősíteni a pedagógushallgatók felkészítésével. 

 

Forró: várjuk ki a jogállamisági mechanizmusról szóló döntést 
2020. november 23. – Új Szó 

Két tűz közé szorult az MKP az uniós támogatások jogállamisági követelményeivel 

kapcsolatban. Míg a magyar kormány megvétózta, a szlovák kabinet támogatja azt. Az MKP 

egyelőre tartózkodóan nyilatkozott az uniós költségvetésbe épített jogállamisági 

mechanizmusról. A párt elnöke, Forró Krisztián szerint az MKP-nak nincs ráhatása erre a 

folyamatra. Ugyanakkor magával az elvvel kapcsolatban, mely szerint az uniós támogatásokat 

a jogállamiság állapotához kössék, sem foglalt állást. „Ezzel kapcsolatban még folynak a 

tárgyalások, és kíváncsiak vagyunk, mi lesz ennek a vége” – mondta az Új Szó-nak Forró. 

 

Lehet jelentkezni az MNT diplomahonosítás-költségtérítési pályázatára 
2020. november 23. – Vajdaság Ma 

A Magyar Nemzeti Tanács az idén is meghirdette a diplomahonosítás költségtérítési 

pályázatát, hogy segítse azokat a magyar fiatalokat, akik külföldön szereztek oklevelet, illetve 

tudományos fokozatot, de haza szeretnének jönni, s itthon a külföldi diplomákat elismertetni, 

honosíttatni. A pályázati felhívást október 31-én tették közzé, s december 14-éig lehet rá 

jelentkezni. A fiatal magyar szakemberek biztosítása nemzetpolitikai jelentőségű, ezért nem 

véletlen, hogy a diplomahonosítás összegének megtérítésében Magyarország 

Miniszterelnökségének Nemzetpolitikai Államtitkársága és a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. is 

az MNT segítségére van. 

 

Az EU hosszútávú békét és fejlődést jelent 
2020. november 23. – Pannon RTV, Magyar Szó 

Ana Brnabić szerb miniszterelnök és Várhelyi Olivér, az Európai Unió bővítésért felelős 

biztosa ma a Belgrádi Gazdasági Fórum keretében tárgyalva egyetértett abban, hogy a 

Nyugat-Balkán EU-csatlakozása a régiónak hosszútávú békét és fejlődést biztosítana. „Az EU 

a béke projektuma, ebben a tekintetben az emberiség legsikeresebb projektuma. Hét évtizede 
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https://www.vajma.info/cikk/vajdasag/25865/Lehet-jelentkezni-az-MNT-diplomahonositas-koltsegteritesi-palyazatara.html
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békét biztosít a kontinensnek, ami fejlődéssel, stabilitással és magasabb életminőséggel jár 

együtt” – fogalmazott Ana Brnabić. 

 
Bátyúban a málenkij robot áldozataira emlékeztek 
2020. november 23. – Kárpátalja, karpat.in.ua 

Bár a koronavírus-járvány miatt továbbra sem lehet rendezvényeket szervezni, november 22-

én, vasárnap a templomból kijövő bátyúi lakosok idén is megemlékeztek a sztálinizmus 

áldozatairól a nekik emléket állító márványtáblák mellett. Bimba Csilla, a Kárpátaljai Magyar 

Kulturális Szövetség (KMKSZ) Bátyúi Alapszervezetének elnöke köszöntötte a megjelenteket, 

felhívva a figyelmet az emlékezés fontosságára. 

 

Visken és Técsőn is megemlékeztek a málenkij robot áldozatairól 
2020. november 23. – Kárpátalja, Kárpáti Igaz Szó 

Az egykori koronavárosokban november 22-én a karanténszabályokat betartva emlékeztek 

meg a sztálini lágerekben elhunytakról. A viski eseményen a helyi magyar iskola diákjai 

prózai szövegekkel méltatták az áldozatok emlékét. Szabó Gabriella, a Kárpátaljai Magyar 

Kulturális Szövetség (KMKSZ) Viski Alapszervezetének elnöke szerint bár a járványhelyzet 

rányomta a bélyegét az idei rendezvényekre, a lehetőségekhez mérten szükséges emlékezni az 

egykori borzalmakra, bevonva mindebben a fiatalabb generációkat is. 

 

Elektronikus sajtó 

 

Határok nélkül 

2020. november 23. – Kossuth Rádió 

 

Október 25-én tartottak helyhatósági választásokat Ukrajnában. Úgy tűnik az Ukrán 

Választási Bizottságnak egy hónap kellett a hivatalos végeredmények nyilvánosságra 

hozatalához.  Hatalmas sikernek számít, hogy a bejutási küszöböt több mint kétszeresen 

meghaladva, 10 és félszázaléknyi szavazattal jutott be a Kárpátaljai Megyei Tanácsba a 

Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség. A Szövetség összesen 571 képviselőjelöltet indított 

Kárpátalján a különböző szintű tanácsokba, közülük 130-an mandátumhoz jutottak.   

 

A gazdasági fejlesztés éppoly fontos a magyarság számára, mint az identitás megőrzése, vagy 

a szimbólumhasználat. Nemrégiben adtunk hírt arról, hogy az RMDSZ évek óta elindított 

kezdeményezését, hogy az ásványvíz-palackozás utáni állami illeték helyben, az 

K
á

rp
á

ta
lj

a
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önkormányzatoknál maradjon - Bende Sándor Hargita megyei képviselő tevékenységének 

köszönhetően elfogadták, és kihirdetésre vár. A képviselő újabb mandátumért indul.  

 

Romániai Magyar Gazdák Egyesületének vezetőségéből 12 év után visszalépett Bodó Géza, az 

Udvarhelyszéki Magyar Gazdák Egyesületének elnöke, de szakmai tanácsokkal továbbra is 

segíti a gazdák munkáját.  

Bodó Gézát az RMGE ópálosi tisztújító küldöttgyűlése után kérdeztük. 

 

Az RMDSZ Nőszövetsége az újabb szigorításokra való tekintettel folytatja a tavasszal 

megkezdett segítségnyújtási akcióit és újakat is kezdeményez. Ezekről kérdeztük Bíró Rozália 

elnököt. 

 

Emlékművek felújítását illetve újak állítását, tudományos munkák kiadását, kulturális 

rendezvények megvalósítását támogatja a párkányi CONVERTIS cég tulajdonosa, Béres 

József vállalkozó. Azon kevesek közé tartozik, akik felelősséget éreznek azért a közösségért, 

amelynek tagjai.  

 

A zentai Értéktár Bizottság jegyzékbe kívánja venni a város területén fellelhető kulturális, 

ipari és más, történelmi jelentőségű értékeket. A Bizottság felhívást tett közzé, hogy várja a 

városlakók javaslatait.  

 

Virtuális vállalatalapítás az ötlettől az üzletig. Ez volt a témája annak a diákvetélkedőnek, 

amelyet Szabadkán szervezett meg a Vajdasági Tehetségsegítő Tanács. A 2-3 fős csapatok 

idén is eredeti ötleteket agyaltak ki arról, hogy mivel és hogyan lehetne vállalkozni. 

Összeállításunkban elsőként Loboda Szonja közgazdász szaktanárt, szervezőt halljuk a 

rendezvényről. 


