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Nyomtatott és online sajtó 
 

 

Szijjártó: állandó megfélemlítésben élnek a magyarok Ukrajnában 
2020. december 3. – MTI, Magyar Hírlap, Magyar Nemzet, Mandiner, ATV, Origo, 888, 

PestiSrácok, Krónika, Maszol, karpat.in.ua 

Minden ígéret dacára állandó megfélemlítésben élnek a kárpátaljai magyarok Ukrajnában - 

közölte Szijjártó Péter csütörtökön az Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezet 

(EBESZ) külügyminiszteri tanácsülése után a Facebookon. A külgazdasági és külügyminiszter 

a Facebookra feltett videóban emlékeztetett, hétfőn az ukrán titkosszolgálat "rátörte az ajtót" 

a kárpátaljai magyarok politikai képviseletét ellátó Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség 

(KMKSZ) székházára, a szövetség elnökének, Brenzovics Lászlónak az otthonára, a 

Kárpátaljai Magyar Főiskolára és a kárpátaljai gazdaságfejlesztési programot lebonyolító 

szervezet irodájára, és "agresszív kommandósokkal biztosított" házkutatást tartott. 

 

Potápi: a nemzeti újrakezdés évében tovább kell erősíteni a gyerekeknek és a 

családoknak szóló programokat 
2020. december 3. – kormany.hu, Pannon RTV, Magyar Szó, ma7.sk, Felvidék Ma 

A magyar újrakezdés csak magyar gyerekekkel lehetséges, ezért jövőre, a nemzeti újrakezdés 

évében tovább kell erősíteni a gyerekeknek, a fiataloknak és a családoknak szóló programokat 

- jelentette ki Potápi Árpád János, a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára 

a felvidéki Révkomáromban csütörtökön. Az államtitkár erről azon az ünnepségen beszélt, 

amelynek keretében átadta a Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetségének a 

Nemzetpolitikai Államtitkárság által életre hívott Miénk a város! vetélkedő felvidéki 

nyerteseinek járó - könyvekből és játékokból összeállított bőséges ajándékcsomagokat - 

úgynevezett "csodasarkokat". Potápi a rendezvényen rámutatott: az elmúlt évben a 

nemzetpolitika legfontosabb területe a gyerekek és a családok megszólítása volt, ennek egyik 

eszköze a Miénk a város! nevű vetélkedősorozat is. 

 

Magyarország korlátozás nélkül visszaengedi vasárnap a szavazókat, de 

Románia kéri a negatív tesztet beutazáskor 
2020. december 3. – Krónika, maszol.ro 

A budapesti hatóságok döntése értelmében a járványügyi korlátozások alkalmazása nélkül 

térhetnek vissza Magyarországra vasárnap és hétfőn mindazok, akik Romániába utaznak 

szavazni. A baj csak az, hogy ezt Romániába belépve negatív teszt vagy karanténkötelezettség 

mellett tehetik meg a parlamenti választáson részt venni óhajtók. 
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https://www.magyarhirlap.hu/kulfold/20201203-szijjarto-allando-megfelemlitesben-elnek-a-magyarok-ukrajnaban
https://www.magyarszo.rs/hu/4474/kulfold_magyarsag/231046/Pot%C3%A1pi-a-nemzeti-%C3%BAjrakezd%C3%A9s-%C3%A9v%C3%A9ben-tov%C3%A1bb-kell-er%C5%91s%C3%ADteni-a-gyerekeknek-%C3%A9s-a-csal%C3%A1doknak-sz%C3%B3l%C3%B3-programokat.htm
https://www.magyarszo.rs/hu/4474/kulfold_magyarsag/231046/Pot%C3%A1pi-a-nemzeti-%C3%BAjrakezd%C3%A9s-%C3%A9v%C3%A9ben-tov%C3%A1bb-kell-er%C5%91s%C3%ADteni-a-gyerekeknek-%C3%A9s-a-csal%C3%A1doknak-sz%C3%B3l%C3%B3-programokat.htm
https://kronikaonline.ro/kulfold/magyarorszag-korlatozas-nelkul-visszaengedi-vasarnap-a-szavazokat-de-romania-keri-a-negativ-tesztet-beutazaskor
https://kronikaonline.ro/kulfold/magyarorszag-korlatozas-nelkul-visszaengedi-vasarnap-a-szavazokat-de-romania-keri-a-negativ-tesztet-beutazaskor


 

 

 

Napi Nemzetpolitikai Sajtószemle – 2020. december 4. 

. 

. 
2 

  

Kelemen Hunor egy jobbközép, politikai kormánytól várja a stabilitást  
2020. december 3. – maszol.ro 

Az RMDSZ azt szeretné, ha a választások után politikai kormány alakulna, mert egy 

„katasztrofális” szakértői kormányunk már volt – jelentette ki csütörtökön Kelemen Hunor, 

az RMDSZ szövetségi elnöke, az Agerpres hírügynökségnek adott interjúban. „Politikai 

stabilitást és egy jobbközép kormányt akarok, amely olyan közpolitikát folytat, amely 

elsősorban kiszámíthatóságot nyújt a befektetők, a vállalkozók és a munkavállalók számára, 

hogy közép és hosszú távú terveket készíthessenek. A legfontosabb dolog, hogy gazdasági 

növekedés és stabilitás legyen” – jelentette ki a szövetségi elnök.  

 

A kampányfinisben végül csak előkerült a magyar kártya: Tudose és Ponta 

húzták elő 
2020. december 3. – maszol.ro, transindex.ro 

A választási kampány célegyenesében a Szociáldemokrata Párt (PSD) és a Pro Románia egy-

egy politikusa is nacionalista kirohanással próbálta mozgósítani a szavazóit. A célpont az 

RMDSZ és a Minority SafePack kisebbségvédelmi polgári kezdeményezés volt, az eszköz 

pedig a közvélemény durva félretájékoztatása. A Digi24 szerda esti választási műsorában a 

Pro Románia elnöke, Victor Ponta azt a kérdést szegezte neki Tánczos Barna szenátornak: az 

RMDSZ a kormányra lépése feltételéül szabja-e meg a választások után a Minority SafePack 

támogatását, mint ahogy azt 2013-ban, Ponta miniszterelnöksége idején?  

 

A választásokon való részvételre buzdított Cseke Attila szenátor  
2020. december 3. – maszol.ro 

Cseke Attila szenátorjelölt, az RMDSZ Bihar megyei szervezetének elnöke a december 6-i 

választáson való részvételre buzdított csütörtökön, ugyanakkor röviden összegezte az elmúlt 

négy héten zajló kampányidőszakot is. Mintegy 80 településen jártak az elmúlt időszakban az 

RMDSZ Bihar megyei jelöltjei, személyesen keresték meg a szavazókat, mondta Cseke Attila 

hozzátéve, hogy a találkozók központi témája a járványügyi helyzet volt.  

 

Rendet teremteni a káosz országában – kampányzárót tartott az RMDSZ 

Csíkszeredában  
2020. december 3. – maszol.ro, szekelyhon.ro 

Az Erdélyi Magyar Szövetséggel (EMSZ) közösen zárta Hargita megyei kampányát az RMDSZ 

csütörtökön délután Csíkszeredában. A jelen lévő politikusok az összefogás és a választásokon 

való részvétel fontosságát hangsúlyozták.  Erős parlamenti képviseletre van szüksége 

Csíkszeredának, ahhoz, hogy az erdélyi magyarság egyik zászlóvivőjének szerepét betölthesse 

december 6-át követően is – emelte ki az eseményen Korodi Attila, a megyeszékhely 
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https://www.maszol.ro/index.php/belfold/135682-kelemen-hunor-egy-jobbkozep-politikai-kormanytol-varja-a-stabilitast
https://www.maszol.ro/index.php/belfold/135691-a-kampanyfinisben-vegul-csak-el-kerult-a-magyar-kartya-tudose-es-ponta-huztak-el
https://www.maszol.ro/index.php/belfold/135691-a-kampanyfinisben-vegul-csak-el-kerult-a-magyar-kartya-tudose-es-ponta-huztak-el
https://www.maszol.ro/index.php/belfold/135694-a-valasztasokon-valo-reszvetelre-buzditott-cseke-attila-szenator
https://www.maszol.ro/index.php/belfold/135698-rendet-teremteni-a-kaosz-orszagaban-kampanyzarot-tartott-az-rmdsz-csikszeredaban
https://www.maszol.ro/index.php/belfold/135698-rendet-teremteni-a-kaosz-orszagaban-kampanyzarot-tartott-az-rmdsz-csikszeredaban
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polgármestere. Az elöljáró kifejtette: az erdélyi magyar érdekképviseletben megvolt a kellő 

bölcsesség ahhoz, hogy összefogva induljanak a választáson.  

 

A Noua Dreapta volt alelnökét indítja a Iași megyei szenátusi lista második 

helyén az USR-PLUS  
2020. december 3. – transindex.ro 

APNL Iași megyei szervezete azt követeli az USR-től, hogy azonnal léptessék vissza a megyei 

szenátusi lista második helyéről Cristan Bereát, mivel az Új Jobboldal (Noua Dreapta) 

szélsőjobb párt vezetője volt egykoron. A PNL úgy véli, hogy hatalmas sértés a Iași 

megyeiekre nézve Berea indítása. AZ általuk kiadott közleményben emlékeztetnek, hogy 

Berea az legionárius, antiszemita és homofób (amúgy szélsőségesen magyarellenes is - szerk.) 

párt alelnöki tisztségét látta el, és kérik, ogy az USR-PLUS magyarázza meg, mégis hogyan 

kerülhetett a listájukra.  

 

A választáson való részvételre bátorít Barti és Mezei 
2020. december 3. – szekelyhon.ro 

Fontos és bölcs döntés volt a politikai szervezetek részéről az egységben való gondolkodás – 

mondta a december 6-ai parlamenti választásokat megelőzően tartott csütörtöki 

sajtótájékoztatón Barti Tihamér, a Gyergyó-területi RMDSZ elnöke. Az elhangzottakat Mezei 

János, az Erdélyi Magyar Szövetség (EMSZ) társelnöke is alátámasztotta, hangsúlyozva, hogy 

a magyarellenes megnyilvánulásokra egységben kell reagálniuk. 

 

Állami kitüntetésben részesült Kozma Gábor Lajos korondi családorvos-főorvos 
2020. december 3. – szekelyhon.ro 

Csütörtökön, december 3-án délután vehette át Kozma Gábor Lajos korondi családorvos-

főorvos az Áder János köztársasági elnök által „az erdélyi magyarság helyben maradását is 

segítő több évtizedes, elhivatott családorvosi szolgálata” elismeréseként adományozott állami 

kitüntetést a csíkszeredai főkonzulátuson. Mivel a koronavírus járvány következtében az 

ünnepi díjátadóra nem kerülhetett sor, az elismerést szűk körben, a járványügyi szabályok 

szigorú betartása mellett adta át Tóth László főkonzul. 

 

A cél közös: megvédeni otthonunkat, közösségünket! 
2020. december 3. – szekelyhon.ro 

A választások tétjéről Maros megye és Marosvásárhely szempontjából beszélgettek Péter 

Ferenccel, a Maros Megyei Tanács elnökével és Soós Zoltánnal, Marosvásárhely 

polgármesterével. 
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https://itthon.transindex.ro/?hir=62314
https://itthon.transindex.ro/?hir=62314
https://szekelyhon.ro/aktualis/a-valasztason-valo-reszvetelre-batorit-barti-es-mezei
https://szekelyhon.ro/aktualis/allami-kituntetesben-reszesult-kozma-gabor-lajos-korondi-csaladorvos-foorvos
https://szekelyhon.ro/aktualis/a-cel-kozos-megvedeni-otthonunkat-kozossegunket
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Kelemen Hunor RMDSZ-elnök a választói dacról, a rossz kormányzati 

lépésekről, az arányos képviselet fontosságáról 
2020. december 4. – Krónika 

Kelemen Hunor szerint, ha az RMDSZ-nek meglesz az erős képviselete a december 6-ai 

parlamenti választás után, és lehetősége lesz részt venni kormányalakítási tárgyalásokon, 

akkor van elképzelése arról, hogy a következő négy évben milyen területeket tudna 

szakértelemmel és hatékonyan irányítani, az egészségügyi tárcát azonban nem kérné. A 

szövetségi elnök a Krónikának adott interjúban elmondta, az EMSZ-szel való összefogás 

megteremtésével megtettük az első lépést, most a magyar választókon a sor, ugyanakkor 

szerinte jövőre szükség lesz a közalkalmazottak bérének befagyasztására, egyéb megszorításra 

azonban nem. 

 

Esély járványidőben 
2020. december 4. – Pataky István – Krónika 

A Krónika vezércikke szerint „az RMDSZ számára az igazi tét most is az ötszázalékos 

támogatottság elérése. A román elemzők többsége abból kiindulva jósol a megszokottnál jobb 

eredményt az RMDSZ-nek, hogy a negyven százalék körülire saccolt országos részvételi arány 

mellett egy közepesnél nagyobb magyar szavazókedv meglepetést okozhat. Úgy is 

fogalmazhatnánk: a mi térfelünkön van a labda. A meglepő erdélyi magyar összefogást tető 

alá hozó s erre erőteljes kampányt építő RMDSZ már a kampány elején világossá tette, hogy 

egy jobbközép többség, koalíció része lenne. Miközben a román pártok körében az utóbbi 

években szokássá vált egymást lejáratni az „Orbán Viktor kottájából játszó” RMDSZ-szel való 

„nemzetellenes” együttműködéssel. Az RMDSZ jó szereplése ebben a helyzetben bosszúságot, 

idegességet okozna a bukaresti politikai életben, de kényszerű megbarátkozást is a ténnyel, 

hogy a magyarok még mindig megkerülhetetlenek”. 

 

A népszámlálás tétje nyelvünk és kultúránk jövője – új videóval jelentkezik a 

közös kampány 
2020. december 3. – ma7.sk, Felvidék Ma, bumm.sk 

A magyar nemzetiség vállalására biztató kampány új kisfilmmel jelentkezik “Népszámlálás 

2021 – Ezért fontos a magyaroknak” címmel. A videó narrátora, Hostomský Fanni színésznő 

arról mesél, miért is fontos, hogy a lehető legtöbb magyar regisztrálja a nemzetiségét a 

népszámláláson: ezen múlnak például a magyar nyelv lehetőségei, illetve a kultúra 

támogatása. A videó készítői arra is felhívják a figyelmet, hogy a magyar nemzetiség 

feltüntetése a vegyes házasságban élők és az ő gyermekeik számára is magától értetődő dolog, 

hiszen a nemzetiség kizárólag vállalás kérdése. 
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https://ma7.sk/aktualis/a-nepszamlalas-tetje-nyelvunk-es-kulturank-jovoje-uj-videoval-jelentkezik-a-kozos-kampany
https://ma7.sk/aktualis/a-nepszamlalas-tetje-nyelvunk-es-kulturank-jovoje-uj-videoval-jelentkezik-a-kozos-kampany
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A Most-Híd szerint Gröhling oktatási reformját pozitív diszkrimináció nélkül a 

magyar iskolák nem élik túl 
2020. december 3. – ma7.sk, bumm.sk 

A Most-Híd nem tartja elfogadhatónak a készülő oktatásügyi reformot. A szaktárca által 

bemutatott dokumentum ugyanis vagy nem ismeri, vagy egyszerűen nem veszi figyelembe a 

szlovákiai magyar iskolák helyzetét és érdekeit. A Branislav Gröhling oktatási miniszter által 

bemutatott reformtervezet legnagyobb veszélyeiről Prékop Mária, a Híd oktatási 

szakpolitikusa és Rigó Konrád, a párt elnökségi tagja, volt kulturális államtitkár csütörtöki 

sajtótájékoztatójukon beszéltek. 

 

Petőfi öröksége a Felvidéken 
2020. december 3. – ma7.sk, Felvidék Ma, 

A Nemzeti Művelődési Intézet kiemelt stratégiai feladata, hogy támogassa az anyaországi és 

az elszakított nemzetrészek magyar közösségeinek értékfeltáró tevékenységét, segítséget 

nyújtson a tárgyi és szellemi értékek, hagyományok felismeréséhez, megőrzéséhez és 

dokumentálásához. Ennek a tevékenységnek mindannyiunk számára nagyon fontos eleme a 

Kárpát-medencei közös kulturális tér különböző szegmenseinek tudományos kutatásokkal 

történő erősítése, fejlesztése. 2023-ban emlékév keretében ünnepeljük Petőfi Sándor 

születésének 200. évfordulóját. A fenti célokkal összhangban a Nemzeti Művelődési Intézet 

az emlékévhez kapcsolódóan szeretné felmérni a költő örökségét. 

  
A VMSZ felügyelete alá kerül Palics fejlesztése 
2020. december 3. – Vajdaság Ma 

A koalíciós megállapodás értelmében a mai napon a VMSZ-hez került a Palicsi Park Kft. 

üzemeltetésének felelőssége, ahol az alapítói közgyűlés döntésének köszönhetően Dencs 

Valéria újonnan kinevezett cégvezető iránymutatásával új távlatok nyílnak az oly régóta várt 

palicsi fejlesztésekben – tette közzé a hírt közösségi oldalán Pásztor István, a VMSZ elnöke. 

Tekintettel arra, hogy a Palicsi tóval és környékével gazdálkodó és azt karbantartó vállalat, a 

Palics-Ludas Közvállalat is a Vajdasági Magyar Szövetség irányítása alatt van, soha vissza 

nem térő lehetőség áll a párt előtt a választóiknak a kampány során tett ígéreteink valóra 

váltására, véli a pártelnök. 

 

Beruházásokra szavaznak a hétvégén Óbecsén 
2020. december 3. – Magyar Szó 

Az óbecsei önkormányzat és az Óbecsei Ifjúsági Szervezet (BUM) az idén is meghirdette a 

Polgárok igénye szerinti költségvetés – a te véleményed is számít! elnevezésű akciót. A 

gyülekezési szigorítások előtt több helyi közösségbe is ellátogattak a BUM aktivistái és 

Dragan Tošić polgármester. Ott a helyszínen a polgárokkal arról beszélgettek, hogy szerintük 
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https://ma7.sk/oktatas/a-most-hid-szerint-grohling-oktatasi-reformjat-pozitiv-diszkriminacio-nelkul-a-magyar
https://ma7.sk/oktatas/a-most-hid-szerint-grohling-oktatasi-reformjat-pozitiv-diszkriminacio-nelkul-a-magyar
https://ma7.sk/hethatar/petofi-oroksege-a-felvideken
https://www.vajma.info/cikk/vajdasag/25917/A-VMSZ-felugyelete-ala-kerul-Palics-fejlesztese.html
https://www.magyarszo.rs/hu/4474/vajdasag_obecse/231037/Beruh%C3%A1z%C3%A1sokra-szavaznak-a-h%C3%A9tv%C3%A9g%C3%A9n-%C3%93becs%C3%A9n.htm
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milyen beruházásokra lenne szükség a helyi közösségükben. A legtöbb szavazatot kapott 

beruházásokra jövőre 50 millió dinárt költ az önkormányzat – ez csupán fele annak az 

összegnek, amit a korábbi években erre a célra szánt az önkormányzat. 

 
Gulyás: Ukrajna sokadjára bizonyította be, hogy nem tekinthető jogállamnak 
2020. december 3. – MTI, Kárpátalja Ma 

Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter csütörtöki online sajtótájékoztatóján 

Ukrajnával kapcsolatban úgy értékelt: Ukrajna sokadjára bizonyította be, hogy nem 

tekinthető jogállamnak, és a magyar nemzetiségekkel szembeni fellépésekben kifejezetten faji 

alapon jár el. Tűrhetetlen magyarellenes túlkapásoknak nevezte azokat az eljárásokat, 

amelyeket a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség elnökének a lakásában, a Kárpátaljai 

Magyar Főiskolán és a gazdaságfejlesztési alapítványnál folytattak le, és hangsúlyozta: ezek 

azt igazolják, hogy Ukrajnának egyelőre nem csupán az Európai Unióban nincs helye, hanem 

a NATO-ban sem. 

 

Az EBESZ kijevi vezetői szerint nem kell a magyarokat meghallgatni 
2020. december 3. – Kárpáti Igaz Szó 

Újabb elemekkel bővült az ukrán államhatalom magyarságellenes lépéseinek sora, előbb 

ukrán médiaértesülésekből arról szerezhettünk tudomást, hogy veszélyben van a Kárpátaljai 

Magyar Kulturális Szövetség (KMKSZ) pártjának igazságügyi minisztériumi bejegyzése, 

később pedig Olekszij Petrov távozó kormányzó egy lapinterjúban arról beszélt, hogy ő úgy 

tudja, az ügyészségen már készül a Brenzovics László KMKSZ-elnök elleni vádhatósági 

peranyag. Mindeközben az Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezet (EBESZ) 

speciális ukrajnai missziójának kijevi vezetői megtiltották, hogy a monitoring bizottság tagjai 

Kárpátalján magyarokkal találkozzanak, szerintük bőven elég, ha csak a titkosszolgálat 

embereit hallgatják meg a héten történt példátlanul brutális atrocitások kapcsán. 

 

Gyanúsított lehet Brenzovics László 
2020. december 3. – karpat.in.ua, Kárpátalja 

Brenzovics Lászlónak, a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség elnökének 

meggyanúsítására készülnek a hatóságok – erősítette meg Olekszij Petrov, a Kárpátaljai 

Megyei Állami Adminisztráció vezetője az Ukrinformnak adott interjújában. „Azt azonban 

kijelenthetem, hogy a házkutatások eredményei alapján most szakértői vizsgálatokat 

végeznek. Tanácskozást folytattam a rendfenntartókkal – biztosak benne, hogy lesz 

gyanúsítás” – közölte egyebek mellett az elmúlt napok magyarellenes intézkedései kapcsán. 

Arra a kérdésre, hogy Brenzovics László meggyanúsítását érti-e ez alatt, a kormányzó igennel 

felelt. 
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https://karpatalja.ma/karpatalja/nezopont/gulyas-ukrajna-sokadjara-bizonyitotta-be-hogy-nem-tekintheto-jogallamnak/
https://kiszo.net/2020/12/03/az-ebesz-kijevi-vezetoi-szerint-nem-kell-a-magyarokat-meghallgatni/
https://karpataljalap.net/2020/12/03/gyanusitott-lehet-brenzovics-laszlo
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A NATO nem avatkozik be az ukrán–magyar konfliktusba 
2020. december 3. – Kárpátalja 

Ukrajnának és Magyarországnak egymás között kell rendeznie a kárpátaljai konfliktust – 

jelentette ki Jens Stoltenberg főtitkár az Észak-atlanti Szerződés Szervezete (NATO) 

külügyminisztereinek szerdai ülése után tartott sajtótájékoztatón, amelyről a Jevropejszka 

Pravda számolt be. A tájékoztatás szerint Stoltenberg nem tért ki az ülés részleteire, amelyen 

a magyar külügyminiszter felvetette az Ukrán Biztonsági Szolgálat által Kárpátalján tartott 

házkutatások kérdését. Ugyanakkor kizárta annak lehetőségét, hogy a NATO közvetítsen a 

konfliktusban. 

 

Gyertyagyújtás az adventi várakozás jegyében 
2020. december 3. – Képes Újság 

Magyarország eszéki főkonzulátusa idén először szervezett adventi gyertyagyújtást 

középiskolások számára a Horvátországi Magyar Oktatási és Művelődési Központban 

(HMOMK). A hagyományteremtő szándékkal megrendezett eszéki eseményen ismert közéleti 

személyek gyújtották meg a várakozás gyertyáit. Az adventi időszak hagyományosan az 

ünnepre való hangolódásról és a várakozásról szól. Ilyenkor ünnepi díszekbe öltöznek az 

utcák, és lassan otthonainkba is beférkőzik a karácsonyi hangulat. 

 

Folyamatosak a fejlesztések 
2020. december 3. – Képes Újság 

Magyarország Nemzetpolitikai Államtitkársága 2016-ban indított nagyszabású 

óvodafejlesztési programot, melynek köszönhetően számos óvoda és játszótér újult meg 

Kárpát-medence-szerte. A program keretében most két újabb játszótér és egy tanmedence is 

létesült a Drávaszögben. A Nemzetpolitikai Államtitkárság horvátországi szakmai partnere a 

Horvátországi Magyar Pedagógusok Fóruma (HMPF), amelynek a feladata az itteni 

beruházások koordinálása és kivitelezésének megszervezése. 

 

A zágrábi kritériumok továbbra is szigorúak 
2020. december 3. – Képes Újság 

Megjelent a Kisebbségi Tanács nyilvános pályázata, amelyre december 28-ig lehet 

jelentkezni. – Az előző évekhez hasonlóan most is szigorúak a kritériumok, idén is 

elektronikus formában kell pályázni – mondja Matijević Olivér, a HMDK ügyvezető elnöke, 

aki a HMDK-s pályázatírást segíti és koordinálja országszerte. Az előző években megszokott 

időpontban, vagyis november végén jelentette meg aktuális pályázatát az Aleksandar 

Tolnauer vezette Kisebbségi Tanács (KT). 
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https://karpataljalap.net/2020/12/03/nato-nem-avatkozik-be-az-ukran-magyar-konfliktusba
https://kepesujsag.com/gyertyagyujtas-az-adventi-varakozas-jegyeben/
https://kepesujsag.com/folyamatosak-a-fejlesztesek-2/
https://kepesujsag.com/a-zagrabi-kriteriumok-tovabbra-is-szigoruak/
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Elektronikus sajtó 

 

Határok nélkül 

2020. december 3. – Kossuth Rádió 

 

Európában a kisebbségek védelme és támogatása még mindig nem számít magától 

értetődőnek - áll a Bundestag határozatában, amelyben a Minority SafePack elfogadását kéri 

az Európai Bizottságtól. Vincze Loránt RMDSZ-es európai parlamenti képviselő, a határozat 

ötletét megfogalmazó FUEN elnöke szerint a Bundestag döntése a legjobbkor érkezett.  

 

Potápi Árpád János, nemzetpolitikáért felelős államtitkár adta át a Szlovákiai Magyar 

Pedagógusok Szövetségének az államtitkárság által életre hívott Miénk a város! játék felvidéki 

nyerteseinek a Csodasarkokat és könyvajándékokat. A járványügyi helyzetre való tekintettel 

az átadásra a legszűkebb körben került sor, a nyereményeket a Pedagógusszövetség juttatja el 

az egyes iskolákba.  

 

Az ukrán biztonsági szolgálat hétfői házkutatásai után, a nyomozás tovább tart. A KMKSZ 

visszautasítja a szeparatizmus vádját, illetve azt, hogy a helyi magyarok és szervezeteik 

veszélyeztetnék Ukrajna területi egységét, és úgy véli, hogy koholt vádak alapján, politikai 

okokból akarják megfélemlíteni a kárpátaljai magyar szervezeteket és az itt élő magyarokat.  

 

Szijjártó Péter, külgazdasági és külügyminiszter Kelemen Hunorral, az RMDSZ szövetségi 

elnökével közösen tartott szerdai marosvásárhelyi sajtótájékoztatóján a december 6-i 

romániai parlamenti választások jelentőségéről, valamint a magyar kormány erdélyi 

gazdaságfejlesztési programjának folytatásáról is beszélt. Tegnapi műsorunkban a minisztert 

idéztük, most Kelemen Hunort halljuk. 

 

Romániában, főleg szórványvidéken, számos település van, ahol megszűnt a magyar 

tannyelvű oktatás, a román iskolába járó gyerekeknek viszont lehetőségük van választható 

magyar nyelvórákon részt venni. Ez a gyakorlat azonban sebezhető az oktatási rendszeren 

belül, ezért a temesvári Integratio Alapítvány egy egyéves pályázattal megpróbált segítséget 

nyújtani a fakultatív magyar oktatásban résztvevő pedagógusoknak és diákoknak. A pályázat 

online záró konferenciája után kértük mikrofon elé Tasi Otília projektfelelőst. 

 

https://mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth/?date=2020-12-03_18-02-00&enddate=2020-12-03_18-40-00&ch=mr1
https://mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth/?date=2020-12-03_18-02-00&enddate=2020-12-03_18-40-00&ch=mr1
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Székelyföldön is nagy gond, hogy egy-egy kulturális terület képviselői, a járvány miatt 

megélhetés nélkül maradtak. Ezért különösen jó hír számukra, hogy a román kormány 

támogatja a független színházakat, szabadúszó előadóművészeket, fesztiválszervezőket, 

könyvkiadókat és könyvesboltokat. Mintegy százmillió eurót szán a nem kormányzati 

kulturális vállalkozások megsegítésére.  

 

Egy életpálya elismeréseként adományozza Hargita megye önkormányzata minden évben egy 

kiemelkedő és példaértékű személynek a Hargita megyéért Díjat. Szerdán délután a megyei 

elöljáróktól Kincses Kálmán református tiszteletes vehette át a rangos elismerést a 

székelyudvarhelyi Művelődési Házban.  


