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Nyomtatott és online sajtó 
 

Kelemen Hunor: meglesz az arányos képviselet, stabil jobbközép koalícióra van 

szükség 
2020. december 6. – Krónika, transindex.ro, maszol.ro 

Arányos képviseletet tudunk biztosítani a magyar közösség számára a román parlamentben – 

jelentette ki Kelemen Hunor RMDSZ-elnök a vasárnap este közzétett exit poll eredmények 

ismeretében és a választókerületekből kapott információik alapján. A politikus a Krónika 

kérdésére elmondta, fenntartja, hogy jobbközép kormánykoalícióra van szüksége 

Romániának az új ciklusban, a szövetséget viszont mindeddig még egyetlen román párt sem 

hívta tárgyalni. 

 

Részleges eredmények reggel 7 órakor: 30 százalékkal vezet a PSD, bejutott az 

RMDSZ, az AUR a választások legnagyobb meglepetése 
2020. december 7. – Krónika, maszol.ro, transindex.ro 

A Szociáldemokrata Párt (PSD) a szavazatok 30 százalékával nyerte a 2020-as parlamenti 

választásokat a voksok 99,67 százalékának a feldolgozása után a Központi Választási Iroda 

(BEC) által hétfő reggel 7 órakor közölt adatok szerint. A második a Nemzeti Liberális Párt 26 

százalékkal, a bronzérmet pedig az USR–PLUS választási szövetségnek sikerült megszereznie, 

a választók 15 százaléka szavazott nekik bizalmat. A legnagyobb meglepetés kétségen kívül a 

Románok Egyesüléséért Szövetség (AUR), az ultranacionalista alakulat a voksok több mint 9 

százalékát kapta. Az RMDSZ is biztos bejutó. A pillanatnyilag rendelkezésre álló eredmények 

szerint viszont a Pro Romániának és a Népi Mozgalom Pártnak (PMP) nem sikerült elérnie a 

parlamenti bejutáshoz szükséges 5 százalékos küszöböt. 

 

Orbán Viktor az erdélyi magyaroknak: támogassák a magyar összefogást, az 

RMDSZ listáját 
2020. december 4. – MTI, Krónika, szekelyhon.ro 

Orbán Viktor miniszterelnök a hétvégi romániai parlamenti választásról péntek reggeli 

rádióinterjújában közös érdeknek nevezte, hogy mindkét országban stabil kormányzás 

legyen, az erdélyi magyarokat arra kérte, támogassák a magyar összefogást, az RMDSZ 

jelöltjeinek listáját. Románia fontos ország Magyarországnak, élénk a gazdasági 

együttműködés, „az ott lévő magyarokkal (...) összekapcsoltuk magunkat, ezzel, ha 

odamegyünk, pénzt viszünk Romániának”. Közös érdeknek nevezte, hogy mindkét országban 

stabil kormányzás legyen. Az erdélyi magyarokat arra kérte, támogassák a magyar 

összefogást, az RMDSZ jelöltjeinek listáját. 
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„Bátorságpróba is” – Gulyás Gergely szavazásra, az RMDSZ támogatására 

buzdította az erdélyi magyarokat 
2020. december 4. – MTI, Krónika 

A vasárnapi romániai parlamenti választáson való részvételre és az RMDSZ listájának 

támogatására kérte az erdélyi magyarságot Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető 

miniszter pénteken. Gulyás Gergely a Fidesz közösségi oldalán közzétett videóüzenetében 

kiemelte: a december 6-i választásokat sokkal nehezebb körülmények között rendezik, mint a 

rendszerváltás óta bármikor, a koronavírus-járvány valamennyi európai ország életét 

alapvetően változtatta meg. Ilyenkor a választásokon való részvétel bátorságpróba is – 

mutatott rá a miniszter. Gulyás Gergely arra kér mindenkit, aki Erdélyben él magyarként, 

hogy menjen el és szavazzon az RMDSZ listájára. 

 

Semjén Zsolt a választáson való részvételre és az RMDSZ támogatására kéri a 

nem Románia területén élő erdélyi magyarokat 
2020. december 4. – MTI, Híradó, Magyar Hírlap, Origo, Webrádió, Krónika 

A vasárnapi romániai parlamenti választáson való részvételre és az RMDSZ támogatására 

kéri a nem Románia területén élő erdélyi magyarokat Semjén Zsolt, nemzetpolitikáért felelős 

miniszterelnök-helyettes a közösségi oldalán közzétett üzenetében. Semjén Zsolt azt kérte, 

hogy a Magyarországon, illetve a világ egyéb pontjain élő erdélyi magyarok, érvényes román 

okmányaikkal  - személyigazolvány, útlevél - menjenek el választani és adják le szavazatukat 

az RMDSZ-re, hogy „Romániában, Erdélyben a magyarság meghatározó erő maradhasson, és 

a magyar értékek és érdekek védelmezője lehessen”.   

 

„A személyes jelenlét nagyon fontos” – interjú Potápi Árpád János 

nemzetpolitikai államtitkárral 
2020. december 4. - Képmás 

Potápi Árpád János, a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára igazi 

lokálpatrióta. Bonyhádon él, amelynek 12 éven keresztül volt a polgármestere, s immár 22 éve 

a térség országgyűlési képviselője.  A Képmás magazinnak a nemzetpolitikai elmúlt 10 évéről 

nyilatkozva elmondta: „2010–2014 között megteremtettük a keretrendszert: jogszabályokat, 

a kettős állampolgárságot, a nemzeti összetartozás törvényét, szavazati jogot. Ezt követte a 

kulturális, oktatási, identitáserősítő programok elindítása, a támogatások rendszerszintűvé 

tétele. A 2014-2015-ös időszakhoz köthető egy úgynevezett „nemzetpolitikai fordulat”, 

amikor az oktatás és kultúra után egyre inkább a gazdaság irányába kezdtünk fordulni” – 

nyilatkozta az államtitkár. Kiemelte: a nemzetpolitikai programok nemcsak a magyar 

közösségekre vannak hatással, hanem a teljes régió profitál belőlük. 
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KKM-államtitkár: a járvány ellenére is sikeres volt a vajdasági 

gazdaságfejlesztési program idei éve 
2020. december 4. – MTI, kulhonimagyarok.hu 

Rendkívülinek nevezte a 2020-as évet Magyar Levente, a Külgazdasági és 

Külügyminisztérium parlamenti államtitkára pénteken Szabadkán, de kiemelte: a 

koronavírus-járvány ellenére a vajdasági magyarság gazdasági megerősítése érdekében 

végzett munka nem állt le, a gazdaságfejlesztési program az idén is sikeres volt. A politikus 

hozzátette, hogy a járvány Szerbia és Magyarország gazdaságát is súlyosan érintette, így egyik 

ország sem tudott a korábbi évekhez hasonlóan dinamikusan növekedni, mindazonáltal 

reményét fejezte ki, hogy gyorsan kezelni tudják a válságjeleket, és újra talpra állnak. Mint 

mondta: a magyar költségvetés továbbra is stabil, így 2021-ben is lesz pénz a 

gazdaságfejlesztési programra. 

 

Rákóczi Szövetség: video- és fotópályázat Kárpát-medencei és diaszpórában élő 

diákoknak 
2020. december 4. – MTI, kulhonimagyarok.hu 

A Rákóczi Szövetség pályázatot hirdet Kárpát-medencei, valamint a diaszpórában élő 

középiskolásoknak és egyetemistáknak a karácsonyi, újévi és farsangi ünnepkörök színes 

bemutatására. A szövetség pénteki, az MTI-hez eljuttatott közleménye szerint a pályázat célja 

bemutatni a téli időszak helyi magyar szokásait, ezzel erősítve a nemzeti összetartozás 

évében, hogy minden régiónak megvannak a saját hagyományai, amelyeket a fiatalok 

tisztelnek és őriznek. A nyertes pályázók elektronikai eszközökre fordíthatják az összeget. 

  

Tamás Sándor a Maszol #Fórumon: egészen biztos, hogy parlamenti szék nem 

marad üresen  
2020. december 4. – maszol.ro 

Tamás Sándor Kovászna megyei tanácselnök, a háromszéki RMDSZ elnöke a Maszol #Fórum 

pénteki adásának meghívottja. A politikust a vasárnapi parlamenti választásokról kérdezték a 

koronavírus-járvány tükrében, illetve kitértek a parlamenti magyar képviselet fontosságára is.  

 

Parlamenti választások: részvételre buzdít az RMPSZ  
2020. december 4. – maszol.ro 

A vasárnapi szavazáson való részvétel fontosságára hívja fel az erdélyi magyar 

pedagógustársadalom figyelmét Burus-Siklódi Botond, a Romániai Magyar Pedagógusok 

Szövetségének (RMPSZ) elnöke. „Nehéz időkben mindig nagyobb szükség van az 

összefogásra, magyar közösségeink jogainak és lehetőségeinek, érdekeinek, anyanyelvű 

oktatásunk védelmére, jövőbeni gondozására. Kit hathat át, kit érinthet közvetlenebbül a 

megszerzett jogaink elvesztésének féltő érzése, mint pedagógustársadalmunkat?” – 
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fogalmazott az erdélyi magyar pedagógusoknak, oktatási intézmények vezetőinek elküldött 

levelében a szakember.  

 

Terveiket ismertették az RMDSZ Kolozs megyei jelöltjei  
2020. december 4.- maszol.ro, transindex.ro 

Megtartotta kampány-összefoglaló sajtótájékoztatóját a Kolozs megyei RMDSZ. Csoma 

Botond és Talpas Botond képviselőjelöltek, illetve László Attila szenátorjelölt péntek délelőtt, 

az RMDSZ kolozsvári szervezetének irodájában foglalták össze az elmúlt időszak 

tapasztalatait, beszéltek arról, hogy mi lenne első lépésük a parlamentbe jutásuk esetén, 

illetve kitértek a választások reális egészségügyi kockázatára is.  

 

Kelemen Hunor a parlamenti választásokról: ne hagyjuk, hogy a félelem 

felőrölje a szabadságunkat  
2020. december 4. – maszol.ro 

„Érezhető a választók körében a félelem. Ilyen körülmények között természetes, hiszen 

mindenki próbál vigyázni a saját és a családja, környezete egészségére. A félelmet azonban le 

kell győzni, mert a félelemből semmi jó nem születik. Felőrli a szabadságunkat, és a döntést 

más kezébe adjuk” – jelentette ki a Maszolnak Kelemen Hunor RMDSZ-elnök hangsúlyozva, 

hogy a vasárnapi parlamenti választásokon való részvétel nem jelent egészségügyi kockázatot. 

Kampányzáró interjú.  

 

Kató Béla: a parlamenti képviselet elvesztése visszafordíthatatlan károkat 

okozhat a közösségnek  
2020. december 4. – maszol.ro 

„Szépen kérjük a mi népünket, hogy ezt a kicsi áldozatot hozzák meg, és menjenek el 

vasárnap szavazni, mert csak így van lehetőség arra, az erdélyi magyar közösség a következő 

négy évben valamit is el tudjon érni” – nyilatkozta a Maszolnak a parlamenti választásokról 

Kató Béla. Az Erdélyi Református Egyházkerült püspökét a parlamenti választásokról 

kérdezték. Kató Béla kijelentette: az erdélyi magyarok számára egyetlenegy alternatívát 

ismer, az önálló képviseletet. „Senki soha nem tud minket úgy képviselni, mint mi saját 

magunkat” – fogalmazott a püspök.  

 

Ismét kihallgatta a DNA Tamási Zsoltot, a marosvásárhelyi katolikus gimnázium 

igazgatóját 
2020. december 4. – szekelyhon.ro 

A korrupcióellenes ügyészség marosvásárhelyi ügyészei (DNA) a nyomozás részeként ismét 

kihallgatták Tamási Zsoltot, a II. Rákoczi Ferencz Római Katolikus Teológiai Gimnázium 

igazgatóját, városi önkormányzati képviselőt. Gogolák Csongor, az érintett ügyvédje szerint 

most nem kell attól tartani, hogy a katolikus iskola diákjait is kihallgatják. 
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Külföldön több mint 80 ezren szavaztak szombat estig, „adatháború” a 

választási hatóság és a posta között 
2020. december 5. – Krónika 

Kelet-európai idő szerint szombat este 20 óráig 81 ezer külföldön élő állampolgár szavazott a 

romániai parlamenti választásokon – derült ki az állandó választási hatóság (AEP) honlapján 

valós időben követhető részvételi adatokból. Többségük személyesen jelent meg a több mint 

négymilliós diaszpóra számára berendezett 748 külföldi szavazókör valamelyikénél, ahol már 

(helyi idő szerint) szombat reggel 7 órakor megkezdődött a szavazás, valamivel több 21 ezer 

voks pedig levélben érkezett meg a csütörtök éjféli határidő lejárta előtt. A román diaszpóra 

körében amúgy sem népszerű levélvoksolás megbízhatósága körül újabb kételyek merültek 

fel, miután kiderült, hogy a postára feladott válaszborítékok több mint egyharmada nem 

érkezett meg a csütörtök éjféli határidő lejárta előtt. Constantin Mitulețu-Buică, az AEP 

elnöke szombaton azt mondta: 35 880 külföldön élő román állampolgár adta le szavazatát, de 

csak 21 600 levélvoks jutott el időben a választási bizottsághoz, tehát több mint 14 ezer 

válaszboríték „valahol még úton lehet”. 

 

Kelemen Hunor: ha bátrak vagyunk, és megdolgozunk érte, ma este győzni 

fogunk! 
2020. december 6. – Krónika, maszol.ro, transindex.ro 

Kelemen Hunor RMDSZ-elnök korán reggel leadta szavazatát Csíkkarcfalván a parlamenti 

választásokon, „ahogy az elmúlt 20 évben mindig”. „A mai szavazás azért különleges, mert 

történelmi lehetőség előtt állunk. Ha bátrak vagyunk, és megdolgozunk érte, ma este győzni 

fogunk! 9-kor zárnak az urnák, de addig nagyon sok dolgunk van. Nem lenne jó, ha a magyar 

emberek otthon maradnak, és mások döntenek helyettük. Ezért minél többen vegyünk részt a 

szavazáson, döntsünk mi a jövőnkről. De ne csak szavazzunk, szóljunk barátainknak, 

ismerőseinknek is. Mondjuk el nekik, hogy ez a megmérettetés tényleg fontos, és hogy a 

szavazás biztonságos: nincs nagyobb veszélye, mint egy bevásárlásnak. Tudom, hogy erősek 

vagyunk – mutassuk meg! Győzzön a magyar összefogás!” – közölte Kelemen Hunor. 

 

Tamás Sándor: a mai választás nemcsak szavazás, hanem erdélyi magyar 

népszámlálás is 
2020. december 6. – transindex.ro 

„A mai választás nem csak egy szavazás. Ez egy népszámlálás, erdélyi magyar népszámlálás” 

– emelte ki Tamás Sándor Kovászna Megye Tanács-elnöke, miután leadta a voksát a 

kézdivásárhelyi oroszfalvi iskolában. Szerinte azért lesz ez népszámlás is, mert az RMDSZ-

nek akkora lesz az ereje a bukaresti parlamentben, ahányan a magyarok közül ma szavaznak. 

„Éppen ezért arra szeretnék buzdítani mindenkit, hogy éljen a jogával, szavazzon az erdélyi 

magyar képviseletre azért, hogy ne a bukarestiek döntsék el helyettük a mi sorsunkat, azért, 
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https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/kelemen-hunor-ha-batrak-vagyunk-es-megdolgozunk-erte-ma-este-gyozni-fogunk
https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/kelemen-hunor-ha-batrak-vagyunk-es-megdolgozunk-erte-ma-este-gyozni-fogunk
https://www.transindex.ro/parlamentivalasztasok2020/tamas-sandor-a-mai-valasztas-nemcsak-szavazas-hanem-erdelyi-magyar-nepszamlalas-is/
https://www.transindex.ro/parlamentivalasztasok2020/tamas-sandor-a-mai-valasztas-nemcsak-szavazas-hanem-erdelyi-magyar-nepszamlalas-is/
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hogy mi tudjunk a bukaresti parlamentben dönteni és beleszólni azokba a kérdésekbe, 

amelyek minket is érintenek” – mondta a megyei tanács elnöke. 

 

RMDSZ-becslés: 10 óráig a magyarok 16 százalékkal kisebb arányban szavaztak 
2020. december 6. – maszol.ro, transindex.ro 

Az RMDSZ becslései szerint a romániai magyarok 4,6 százaléka adta le a szavazatát a 

parlamenti választásokon 10 óráig. Az országos részvétel 4,97 százalékos volt. Hegedüs Csilla, 

az RMDSZ szóvivője a Maszolnak elmondta, a becslés szerint a magyarok 16 százalékkal 

kisebb arányban mentek el szavazni a románoknál. Hasonló volt a részvételi különbség 10 

órakor a 2016-os parlamenti választásokon is.  

 

Victor Ponta: az RMDSZ-nek vagy Szijjártó Péternek kell erős képviselet a 

bukaresti parlamentben? 
2020. december 6. – transindex.ro, maszol.ro 

Kiakadt Victor Ponta Pro Románia pártelnök amiatt, hogy Szijjártó Péter magyar 

külügyminiszter hangüzenetével kampányolt az RMDSZ. A volt miniszterelnök azonban nem 

az RMDSZ-en kérte számon a magyar kormány támogató üzenetét, hanem a magyar 

kormányon. Ő ugyanis a magyar nyelvű hangüzenet hallatán nem tudta eldönteni, hogy 

Szijjártó vajon a szövetség jelöltjei mellett, vagy saját maga érdekében kampányolt. Ami 

szerinte nem is biztos, hogy törvényes volt. 

 

Exit poll: előnyben a PSD, 5 százalék fölött az RMDSZ, bejuthat az AUR is 
2020. december 6. – Krónika 

Az ellenzéki Szociáldemokrata Párt (PSD) győzelmét vetíti előre a vasárnap lezajlott romániai 

parlamenti választások után közzétett exit poll eredménye, amelynek alapján a kormányzó 

liberálisok (PNL) a második helyen állnak, míg az RMDSZ átlépi az öt százalékos bejutási 

küszöböt. A felmérés szerint a PSD begyűjtötte a voksok 30,6 százalékát, míg a kormányzó 

Nemzeti Liberális Párt (PNL) megszerezte a szavazatok 29,1 százalékát, az USR-PLUS-ra a 

szavazók 15,9 százaléka voksolt. Harmadik helyen áll az Antena3 hírtelevízió által ismertetett 

exit poll alapján az RMDSZ 5,7 százalékkal, ugyanakkor – meglepetésre – a magyar 

alakulatot követi a kampány idején készült felmérésekben nemigen mért Románok 

Egyesüléséért Szövetség (AUR) 5,2 százalékkal. 

 

Bihar megyében még bizonytalan az RMDSZ harmadik képviselői mandátuma  
2020. december 6. – maszol.ro 

Bihar megyében a választói névjegyzékben szereplők 37,3 százaléka járult a szavazóurnák elé 

vasárnap. Bár a megye az országos élmezőnybe tartozik a részvétel tekintetében, egyelőre 

nehéz megbecsülni, hogy milyen eredmény született a vegyes lakosságú településeken – 

mondta Cseke Attila, a Bihar megyei RMDSZ elnöke az urnazárást követően. Biharban szinte 

biztosra vehető, hogy Cseke Attila elnyerte az újabb szenátori mandátumot, míg az alsóházi 
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https://www.maszol.ro/index.php/belfold/135793-rmdsz-becsles-10-oraig-a-magyarok-16-szazalekkal-kisebb-aranyban-szavaztak
https://www.transindex.ro/parlamentivalasztasok2020/victor-ponta-az-rmdsz-nek-vagy-szijjarto-peternek-kell-eros-kepviselet-a-bukaresti-parlamentben/
https://www.transindex.ro/parlamentivalasztasok2020/victor-ponta-az-rmdsz-nek-vagy-szijjarto-peternek-kell-eros-kepviselet-a-bukaresti-parlamentben/
https://kronikaonline.ro/belfold/exit-poll-elonyben-a-psd-5-szazalek-folott-az-rmdsz
https://www.maszol.ro/index.php/belfold/135819-bihar-megyeben-meg-bizonytalan-az-rmdsz-harmadik-kepvisel-i-mandatuma


 

 

 

Napi Nemzetpolitikai Sajtószemle – 2020. december 7. 

. 

. 
7 

listán Szabó Ödön és Biró Rozália bejutása borítékolható. A képviselői lista harmadik helyén 

induló Oltean Csongor MIÉRT-elnök, az erdélyi magyar ifjúság jelöltjének mandátuma teljes 

mértékben a visszaosztástól függ.  

 

Megtörték a kampánycsendet? Több RMDSZ-es politikus kapott rendőrségi 

idézést Háromszéken 
2020. december 6. – szekelyhon.ro 

Több RMDSZ-es politikust, köztük Tamás Sándort a szervezet háromszéki, és Antal Árpádot 

a sepsiszentgyörgyi elnökét is beidézték a rendőrségre, arra hivatkozva, hogy megtörték a 

kampánycsendet, a közösségi oldalon szavazásra buzdítottak. A két politikus urnazárás után, 

vasárnap este számolt be a történtekről. A helyi rendőrség Bukarestből kapott utasítást, 

onnan küldték a képernyőmentéseket, úgy értelmezték, hogy a „magyar összefogás” 

tulajdonképpen az RMDSZ-t jelenti, tehát amikor erről posztoltak a közösségi oldalon, a 

hatóságok szerint megszegték a kampánycsendet. Antal Árpád szerint ez egyértelműen 

túlkapás a rendőrség részéről. 

 

Három Csodasarokkal gazdagodott a nagymegyeri Bartók Béla Alapiskola 
2020. december 4. – Ma7.sk 

A Miniszterelnökségi Nemzetpolitikai Államtitkársága által meghirdetett Miénk a város 

elnevezésű verseny idei győztesei között tizenhat felvidéki intézmény 27 diákja és óvodása 

nyerte el a Csodasarok (100 ezer forint értékű könyv- és játékcsomag) nevű jutalmat. A 

győztes diákok között a nagymegyeri Bartók Béla Alapiskola növendékei is szerepelnek. 

Potápi Árpád János, a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára ma délelőtt 

ünnepélyes keretek között adta át a ,,Miénk a város!" játék felvidéki nyerteseinek járó 

Csodasarkokat és könyvajándékokat. 

 

Ne döntsenek rólunk, nélkülünk! 
2020. december 4. – Ma7.sk, Felvidék Ma, Körkép 

Ennek a jelszónak a jegyében tartottak ma sajtótájékoztatót Pozsonyban, ahol az aktuális 

oktatásügyi kérdésekről mondott véleményt Forró Krisztián, az MKP elnöke, Farkas Iván 

alelnök és Fodor Attila, a Comenius Pedagógiai Intézet vezetője. Jómagam is három gyermek 

édesapja vagyok és mindennap szembesülök azokkal a komoly kihívásokkal, amelyekkel 

jelenleg a járvány miatt küzdenek diákok, tanítók és gyermekek egyaránt, mondta el 

megnyitójában Forró Krisztián. Hangsúlyozta: nem fordulhat elő, hogy a diákok és tanítók 

essenek áldozatául a jelenlegi helyzetnek. A pártelnök reméli, hogy Gröhling miniszter 

fejében, mikor megalkotta oktatáspolitikai elképzeléseit, meg sem fordult az, hogy ha 

valamelyik magyar iskolában 300 alá csökken a diákok létszáma, akkor becsukják az érintett 
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https://szekelyhon.ro/aktualis/megtortek-a-kampanycsendet-tobb-rmdsz-es-politikus-kapott-rendorsegi-idezest-haromszeken
https://szekelyhon.ro/aktualis/megtortek-a-kampanycsendet-tobb-rmdsz-es-politikus-kapott-rendorsegi-idezest-haromszeken
https://ma7.sk/tajaink/harom-csodasarokkal-gazdagodott-a-nagymegyeri-bartok-bela-alapiskola
https://ma7.sk/oktatas/ne-dontsenek-rolunk-nelkulunk
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iskolát. Ha ez mégis tervben lenne, mindent elkövetnek, hogy megakadályozzák. A pozitív 

diszkriminációt kell alkalmazni, hogy a nemzetiségi iskolák megmaradjanak, mondta. 

 

Magyar tannyelvű iskolák - Híd: Az Összefogás félreértette a számokat 
2020. december 4. – bumm.sk 

Prékop Mária, a párt oktatási szakpolitikusa tegnap beszélt arról, milyen veszély fenyegeti a 

magyar iskolákat. A Híd szerint az Összefogás félreértelmezte a sajtótájékoztatón elhangzott 

számokat. Prékop Mária, a párt oktatási szakpolitikusa tegnap beszélt arról, milyen veszély 

fenyegeti a magyar iskolákat, korrekt számadatokat használva. "Az Összefogás, sajnálatos 

módon félreértelmezte a sajtótájékoztatón elhangzott számokat" - írta pénteken közzétett 

Facebook-bejegyzésében a Híd. 

 

MKDSZ: Újra veszélyben a magyar oktatás 
2020. december 4. – bumm.sk 

Az MKDSZ határozottan elítél minden olyan oktatásügyi reformtervezetet, racionalizációt, 

modernizálást, amely hátrányba hozza a magyar oktatásügyet, magyar gyermekek ezreit 

fosztja meg az anyanyelvi oktatástól - írta Facebook-bejegyzésében az MKDSZ elnöke. "A 

felvidéki magyarság kisebbségi létbe szorulása egész ideje alatt küzd a magyar iskolák, 

iskolahálózat megmaradásáért, fejlődéséért. Nem is olyan régen a pozsonyi törvényhozásban 

lévő magyar érdekképviselet határozott kiállásának köszönhetően sikerült elkerülni a 

tömeges iskolabezárást, de tudjuk jól, hogy kisiskoláink, egész iskolahálózatunk hosszú távú 

biztonsága, finanszírozása, pedagógiai- és szakmai igényeink, oktatáspolitikai érdekeink 

érvényesítése nagy feladatok elé állít bennünket. Főleg parlamenti képviselet nélkül!" - írta az 

MKDSZ Facebook-oldalán Fehér Csaba, a párt elnöke. 

 

Filip: a legnagyobb körültekintéssel látunk hozzá az iskolák racionalizálásához 
2020. december 5. – Felvidék Ma, Körkép 

A Szlovák Oktatási, Tudományos, Kutatási és Sportminisztérium a legnagyobb 

körültekintéssel lát hozzá az iskolahálózat racionalizálásához, melynek során több 

kritériumot is figyelembe fog venni. Ezt Filip Mónika, a nemzetiségi és inkluzív oktatásért 

felelős államtitkár jelentette ki pénteken az oktatási tárca által bemutatott 

reformintézkedésekkel összefüggésben. Az iskolahálózat racionalizálása a nemzetiségi 

iskolákat is érintené. Filip elmondása szerint az iskolahálózat optimalizálásakor olyan 

kritériumokat is figyelembe fognak venni, mint például az osztályok telítettsége, az iskola 

megközelíthetősége, a nemzetiségi szempont, vagy az oktatás szakszerűsége. 

 

Nővérképzést indítanának a Selye János Egyetemen 
2020. december 6. – Ma7.sk 

Régi álom válna valóra, ha a Selye János Egyetemen lehetőség lenne magyar nyelvű diplomás 

nővérek képzésére. Az intézmény névadójának egykori tanítványa, Szabó Sándor professzor 
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kezdeményezése nyomán jelenleg a hosszadalmas folyamat előkészítési fázisánál tartanak. 

Ennek a Református Teológiai Karon lehetne biztosítani a feltételeit, mondta Lévai Attila, a 

teológiai kar dékánja, aki szerint ez jól kiegészítené a már meglevő missziológia, diakónia és 

szociális munka szakot. 

  
Nem csökkent a gazdaságfejlesztési program lendülete, jövőre is lesznek 

Prosperitati-pályázatok 
2020. december 4. – Vajdaság Ma 

A délvidéki magyarság megőrizte életerejét és szülőföldön képzeli el a jövőjét – hangzott el 

ma Szabadkán, amikor Magyar Levente külgazdasági és külügyminiszter-helyettes és Pásztor 

István, a Vajdasági Magyar Szövetség elnöke a vajdasági magyar térség és gazdaságfejlesztési 

program idei eredményeit értékelték, illetve bejelentették az újabb kiírásokat. Egy rendkívüli 

év végéhez közeledünk, ami sok szempontból rendkívüli volt, de a járvány sem fékezte le a 

gazdaságfejlesztési program lendületét, mondta Magyar Levente az elért eredményeket 

értékelve. 

 

A Magyar Érdemrend lovagkeresztjével tüntette ki Áder János Strahinja 

Sekulićot és Jasna Selakovićot 
2020. december 4. – Vajdaság Ma 

A Magyar Érdemrend lovagkeresztje kitüntetést vehette át Strahinja Sekulić és Jasna 

Selaković december 1-jén Belgrádban dr. Pintér Attilától, Magyarország szerbiai 

nagykövetétől. Áder János magyar köztársasági elnök az 1945 után igazságtalanul elkobzott 

vagyon korábbi tulajdonosaiknak, illetve a törvényes örökösöknek való visszaszármaztatása 

terén tett szolgálatukért tüntette ki a szerbiai Vagyon-visszaszármaztatási Ügynökség 

igazgatóját és az ügynökség újvidéki területi egységének igazgatóját. 

 

A polgárok is részt vehetnek Szabadka jövő évi költségvetésének tervezésében 
2020. december 4. – Vajdaság Ma 

Első alkalommal vehetnek részt Szabadka jövő évi költségvetésének alakításában a polgárok. 

A városi közigazgatás felkérte a szervezeteket és egyéneket, hogy mondják el véleményüket, 

javaslataikat, s így hassanak oda a büdzsé tervezésére. Ez egy olyan gyakorlat lehet, ami 

egybevág a demokratikus elvekkel, s ezért felhívom a polgárokat, hogy tegyék meg 

észrevételeiket, javasolta a Subotica.com portál szerint dr. Pásztor Bálint, a VKT elnöke is, aki 

hangsúlyozta: a büdzsé biztosan nem lesz olyan, mint amilyet mindannyian szeretnénk, ami 

mindenkinek megfelel, de minden javaslatot szívesen fogadnak. 
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https://www.vajma.info/cikk/vajdasag/25923/Nem-csokkent-a-gazdasagfejlesztesi-program-lendulete-jovore-is-lesznek-Prosperitati-palyazatok.html
https://www.vajma.info/cikk/vajdasag/25923/Nem-csokkent-a-gazdasagfejlesztesi-program-lendulete-jovore-is-lesznek-Prosperitati-palyazatok.html
https://www.vajma.info/cikk/szerbia/29222/A-Magyar-Erdemrend-lovagkeresztjevel-tuntette-ki-Ader-Janos-Strahinja-Sekulicot-es-Jasna-Selakovicot.html
https://www.vajma.info/cikk/szerbia/29222/A-Magyar-Erdemrend-lovagkeresztjevel-tuntette-ki-Ader-Janos-Strahinja-Sekulicot-es-Jasna-Selakovicot.html
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Infrastruktúra és biztonságos működés 
2020. december 6. – Magyar Szó 

2022-re befejeződik a Szabadka–Szeged vasútvonal felújítása. Jelenleg is folynak a 

munkálatok az Y-elágazás egy szakaszán, ahol egy felüljáróval könnyítik meg elsősorban a 

földművesek helyzetét. Várhatóan csökken a beruházások száma. Többek között ezek a témák 

is felmerültek a Kern Imrével, Szabadka alpolgármesterével folytatott beszélgetés során. „A 

tervek szerint 2022-re befejeződhet a szerbiai rész felújítása. Ez azért fontos, mert ha 

megkezdődik a Belgrád–Budapest vasútvonal magyarországi szakaszának renoválása, 

megszűnik a vasúti közlekedés Kiskunhalas és Kelebia között. Addig készen kell lennie a 

Szabadka–Szeged vonalnak, ami helyettesíti azt az áruszállításban. Nekünk azonban 

fontosabb, hogy ez a vasútvonal kiszolgálja a polgárok szükségleteit, kényelmes és gyors 

összeköttetést biztosítson Szabadka és Szeged között.” – nyilatkozta Kern Imre. 

 

Az EBESZ képviselőivel tárgyaltak a kárpátaljai magyarok az őket ért 

fenyegetésekről 
2020. december 4. – MTI, karpat.in.ua, Krónika, Webrádió 

A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola vezetősége fogadta pénteken az Európai 

Biztonsági és Együttműködési Szervezet (EBESZ) képviselőit, akiket tájékoztattak a magyar 

intézményeknél folytatott házkutatásokról, és a kárpátaljai magyarság helyzetéről - adta hírül 

a Kárpátalja.ma hírportál. Az EBESZ tagjai az Ukrán Biztonsági Szolgálat (SZBU) által 

november 30-án kárpátaljai magyar intézményeknél - köztük a főiskolánál - végrehajtott 

házkutatásaival kapcsolatban keresték fel az oktatási intézményt. Az EBESZ ivano-frankivszki 

irodájából december 3-án jelezték érkezési szándékukat a főiskolára a Kárpátaljai Magyar 

Főiskoláért Jótékonysági Alapítvány ügyében folytatott nyomozás kapcsán - tájékoztatta a 

hírportált Csernicskó István, a Rákóczi-főiskola rektora. Elmondta, hogy a megfigyelők 

elsősorban az iránt érdeklődtek, hogy mit és milyen alapon kerestek az SZBU munkatársai az 

alapítvány irodáiban. 

 

A Nemzetstratégiai Kutatóintézet mikulása Csapon és Tiszaújfaluban 
2020. december 7. – karpat.in.ua 

A Nemzetstratégiai Kutatóintézet 2013 óta minden éven Mikulás-ünnepségeket szervez szerte 

Kárpátalján. Ezekre a járvány miatt most nincs lehetőség, de az intézet most is számos 

családhoz, rászoruló gyerekhez juttatott el ajándékot és élelmiszercsomagot. Az idén több 

mint ötszáz csomagot hoz az NSKI Mikulása különböző helyszínekre. Mikulás napján, a 

vasárnapi istentisztelet követően a csapi református gyülekezet ifjú hittanosai vehették át a 

személyre szóló csomagjaikat. 
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https://www.magyarszo.rs/hu/4475/vajdasag_szabadka/231143/Infrastrukt%C3%BAra-%C3%A9s-biztons%C3%A1gos-m%C5%B1k%C3%B6d%C3%A9s.htm
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https://webradio.hu/hirek/kulfold/az-ebesz-kepviseloivel-targyaltak-a-karpataljai-magyarok-az-oket-ert-fenyegetesekrol
http://life.karpat.in.ua/?p=38449&lang=hu
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Önkénteseket és honvédeket tüntettek ki a Kárpátaljai Megyei Közigazgatási 

Hivatal átriumában 
2020. december 6. – karpat.in.ua 

Ukrajna december 5-én ünnepli az önkéntesek, december 6-án pedig az Ukrán Fegyveres 

Erők napját. Ebből az alkalomból a Kárpátaljai Megyei Közigazgatási Hivatal épületének 

átriumában okleveleket és kitüntetéseket adtak át az önkénteseknek és a honvédeknek. 

Ukrajna, sajnos nem csak hírből ismeri, hogy mit jelent a háború, ezért azok, akik az ország 

szuverenitásának védelméért küzdenek, méltán jogosultak a legmagasabb elismerésre. 

 

 

Elektronikus sajtó 

 

Határok nélkül 

2020. december 4. – Kossuth Rádió 

 

Megerősítjük-e, mi magyar emberek itt Erdélyben, Romániában a politika összefogást. Mert 

ez a kérdés - mondta Kelemen Hunor, az RMDSZ elnöke a vasárnapi parlamenti választások 

kapcsán. A magyar összefogás létrejött, de ahhoz, hogy ezt tartalommal is meg lehessen 

tölteni, a magyar embereknek kell cselekedniük, vasárnap fontos, hogy éljenek szavazati 

jogukkal.  

 

Hogy mit veszíthet a romániai magyar közösség, ha nem lesz képviselete a román 

parlamentben azt Markó Bálint, egyetemi tanár mondta el. 

 

Ismét vajdasági körúton járt Magyar Levente külgazdasági és külügyminiszter-helyettes. A 

Prosperitate Alapítvány éves munkáját értékelték Pásztor Istvánnal, a Vajdasági Magyar 

Szövetség elnökével és pályázati eredményhirdetést tartottak.  

 

A szlovák kormányzó koalícióban folyó személyeskedő viták túszainak érzik magukat a 

pedagógusok, a diákok és a szülők. Egyes pártok a tantermi oktatás minél előbbi 

visszaállítását szorgalmazzák, az oktatási szakemberek pedig azt hangsúlyozzák, hogy ha a 

kormányzat teszteléssel köti egybe az iskolák megnyitását, akkor azt készítse elő, mert az 

iskolák nem vállalhatják ezt a feladatot is. A Magyar Közösség Pártja sajtóértekezletén az 
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http://life.karpat.in.ua/?p=38400&lang=hu
http://life.karpat.in.ua/?p=38400&lang=hu
https://mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth?date=2020-12-04_18-02-00&enddate=2020-12-04_18-40-00&ch=mr1
https://mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth?date=2020-12-04_18-02-00&enddate=2020-12-04_18-40-00&ch=mr1
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aktuális helyzetet elemezték iskolaigazgatók és fenntartók. Az összeállításában először Farkas 

Ivánt, az MKP alelnökét, Muzsla község polgármesterét halljuk 

 

Az 1944-ben és 45-ben ártatlanul kivégzett sok ezer délvidéki magyar áldozat emlékét ápoló 

budapesti székhelyű Keskenyúton Alapítvány kezdeményezésére 2002 óta minden év 

novemberének utolsó vasárnapján emlékmisét tartanak Budapesten, a Szent István 

Bazilikában a mártírok tiszteletére. Mivel idén a járvány miatt a zarándokok nem utazhattak a 

magyar fővárosba, számos vidéki és határon túli templomban szerveztek emlékező szentmisét 

a vérengzések évfordulója alkalmából. Az alapítvány a Keskenyúton emlékérmet idén az 

öttagú temerini Szabó családnak ítélte oda.  

 

Gyergyószentmiklós legnagyobb ünnepe a város névadója és védőszentje, Szent Miklós 

búcsúja. A többnapos ünnepség idén szerényebb lesz, a kulturális programok a virtuális térbe 

kerülnek, de a búcsús körmenet nem marad el. Oláh-Gál Elvira beszélgetett a Szent Miklós 

templom plébánosával, Portik Hegyi Kelemen főesperessel.  

 

Határok nélkül 

2020. december 5. – Kossuth Rádió 

 

Három éve fogtak régészeti ásatásokba a felvidéki Gombaszögi Nyári Tábor szervezői a völgy 

kapujában található pálos kolostor romjainál. Mára olyan látványos eredményt hoztak a 

feltárások - tárgyi leletekben, falfreskó vagy épületmaradványokban egyaránt -  hogy a 

jövőben a gombaszögi pálosok kolostora szinte kihagyhatatlan lesz Gömör középkori 

műemlékeinek sorából.  

 

Felelős, szellemes, sok kockázatot vállaló újságírói munkája elismeréseként kapta a felvidéki 

Kövesdi Károly az Európa-érmet, mondta laudációjában Molnár Pál, a Balassi Kard 

Művészeti Alapítvány elnöke.   

A ma7 médiacsaládhoz tartozó Magyar7 konzervatív közéleti hetilap vezető szerkesztője 22-

dik újságíróként kapta meg a rangos nemzetközi elismerést. Pályájáról, újságírói hitvallásáról 

kérdeztük a Felvidék egyik legismertebb zsurnalisztáját, Kövesdi Károlyt. 

 

A Megyes Lábadi Éva Törpe versek című kötetét alkotó 11 költemény több mint egy évtizedig 

lapult a szerző fiókjában, és éppen a napokban kerültek ki a nyomdából kötetté formálódva. A 

szerzőt elsősorban bábművészként ismerik szülővárosában, Temesváron. Bábos 

https://mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth/?date=2020-12-05_04-30-00&enddate=2020-12-05_05-08-00&ch=mr1
https://mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth/?date=2020-12-05_04-30-00&enddate=2020-12-05_05-08-00&ch=mr1
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produkcióinak gyakori szereplői a törpék, és a most megjelent háromnyelvű kötetben 

szereplő gyermekversek címe is ez: Törpe versek.  

 

Magyar népi – örmény művészeti motívumok címmel Duha László marosvásárhelyi 

faragóművész több mint 80 alkotásából nyílt tárlat a marosvásárhelyi unitárius templom 

kiállítótermében az Örmény-Magyar Kulturális Egyesület szervezésében. 

Duha László 1967-ben kezdek faragni unaloműzésként, majd egyre nagyobb elköteleződéssel. 

Munkáit számos egyéni tárlaton mutatta be határokon belül is kívül, sőt, az óceánon túl is. 

Kedves és mutatós alkotásai jelen vannak európai és kanadai magángyűjteményekben is. 

Szépség és szeretet – ezek a legfontosabbak. És ha valami megtetszik, azt meg is szeretjük – 

vallja az örmény-magyar alkotó, Duha László, akivel a marosvásárhelyi tárlaton 

beszélgettünk. 

 

Aki a járvány előtt nehéz helyzetben volt, azóta bizonyára tovább romlottak életkörülményei. 

Így az idős és beteg népzenészekéi is, akiknek megsegítését 2014-ben az Erdélyi 

Táncházzenészek Találkozóján fogalmazták meg a résztvevők. Tették ezt egykori mestereik 

iránti tiszteletből, hiszen ha nem tudnak már muzsikálást vállalni, még a mindennapi 

kenyerük előteremtése is gondot jelenthet. Az ötletet tett követte és számos táncházban, 

koncerten szerveztek gyűjtést számukra. A szervezők remélik, hogy idén még több emberhez 

eljuthat az Összefogás híre és a Hagyományok Háza kezdeményezésének köszönhetően 

közösen átsegíthetik őket ezen a nehéz időszakon – olvasható a Hagyományok Háza oldalán. 

A mikéntről és a miértről Pál István Szalonnát, a mozgalom egyik jószolgálati nagykövetét 

kérdeztük. 

 

Öt kontinens 

2020. december 5. – Duna World 

 

A koronavírus járvány alatt sem állt le teljesen a magyar közösségi élet Torontóban. Ha nem 

is úgy, mint a korábbi években, de idén is megtartották a Művészetek éjszakája rendezvényt 

valamint a búcsúmisét a Szent Erzsébet Katolikus Templomban. 

  

Szilágyi Péter nemzetpolitikáért felelős miniszteri biztos 

Az év legnagyobb nemzetpolitikai eseményét, a Magyar Diaszpóra Tanács idei összejövetelét 

ezúttal rendhagyó módon, online formában rendezték meg múlt héten. A magyar diaszpóra 

közösségeinek képviselői immár 10. alkalommal  értékelték az elmúlt év eredményeit és 

határozták meg a jövő irányvonalai, céljait. Vendégem e témában Szilágyi Péter 

nemzetpolitikáért felelős miniszteri biztos. 

https://mediaklikk.hu/video/ot-kontinens-2020-12-05-i-adas/
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Háromszoros olimpikon, világbajnoki ezüst és bronzérmes, Európa-bajnok, 64-szeres magyar 

bajnok tornász. Majd artista, edző és nem mellesleg édesapa. Még felsorolni is sok Supola 

Zoltán érdemeit, eredményeit. A ma már Las Vegasban élő egykori sportoló nemrégiben 

töltötte be ötvenedik életévét. Stábunknak felelevenítette élményeit a világversenyekről, 

mesélt a cirkusz világáról, és arról, hogy edzőként feladata az életre és a sport szeretetére 

nevelni a gyerekeket. 

  

Az emberi kapcsolatokat különösen fontosnak tartó Anton Molnár Franciaországban él és 

dolgozik immár harminc esztendeje. A festőművész egyedi stílusú alkotásait a világ 

legkülönböző tájain élő gyűjtők, megrendelők és műkedvelők folyamatosan keresik. Az 

alkotások egy részéből nagy sikerű tárlatot rendeztek szeptember elején a Pesti Vigadó 

Galériájában. 

  

Következő összeállításukban bemutatjuk hol él Joulupukki, az igazi Mikulás, aki 

Magyarországról és a magyar gyerekekről is sokat tud. Ellátogatunk az Északi-sarkkörön,  

Mikulásfalva mellett fekvő Rovaniemibe (ejtsd: Rovaniemi) és megismerkedhetnek egy 

magyar hölggyel is, aki a város egyik nagymúltú gyárának tulajdonosához ment feleségül 

néhány évtizede. 

 

Kárpát-medence magazinműsor 

2020. december 6. – M1 

 

Adventi készülődés Óbecsén 

Elkezdődött az adventi várakozás időszaka az óbecsei Cseszák családban. A gyerekek 

boldogan segítenek édesanyjuknak elkészíteni a mézeskalácsokat. A családban a csillag és 

szívforma a kedvenc. Mindegyikre dió kerül, majd az elkészített kalácsok bekerülnek a 

sütőbe. A Cseszák házaspár néptáncoktatóként különösen fontosnak tartja, hogy a 

Karácsonyra várakozás közben a magyar hagyományokat is megismerjék a gyerekek. Egy 

régi, óbecsei betlehemesből származó dal éneklése közben folyik a kézműveskedés az 

asztalnál. A helyi fiatalokból álló csoport minden évben készít kukoricacsuhéból 

karácsonyfadíszt karácsonyra. Anikó férje, Balázs mutatja meg, hogyan lehet csillagot 

készíteni csuhéból. 

 

 

 

https://mediaklikk.hu/video/karpat-medence-2020-12-06-i-adas-4/
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A Kárpátaljai Hazajáró Egylet bázisavatója Felsőgerebenen 

 Rendhagyó és örömteli évzáró eseményre készülnek a Kárpátaljai Hazajáró Egylet tagjai. Az 

egyesületnek sikerült hosszú távra kibérelni a Kárpátokban egy vendégházat, amelynek 

ünnepélyes felavatását a hazajárók egy túrával is megkoronázták. Ez alkalommal a Magas Kő 

csúcsot hódították meg. Felsőgereben az itt húzódó Árpád Vonal parancsnoki bunkeréről vált 

ismertté. Ezen a településen sikerült kibérelni a kárpátaljai hazajáróknak azt a vendégházat, 

amelyet a magyar állam vásárolt meg és újíttatott fel a Magyar Ház Program keretében. Az 

épület korábban is főleg a magyar turistáknak, túrázóknak nyújtott menedéket. 

 

Felvidéki adventi készülődés 

Szorgosak, mint a méhek, nem ismernek fáradságot. A szeretet és a harmónia sugárzik nem 

csak a szemükből, de a szívvel-lélekkel, és persze a kézzel készített kézműves termékeikből is. 

A kiskövesdi Máté Csatlós Eszter néhány évvel ezelőtt kezdett méhészkedésbe, de már 

felmenői is ezzel foglalkoztak. Eszter és férje Zoltán méhésziskolát is végeztek, családi 

vállalkozássá fejlesztették tevékenységüket. A mérnök házaspárnak a családi vállalkozás a 

hobbija, ezzel kapcsolódnak ki, ez tölti fel őket energiával, a vásárlóik visszajelzései pedig 

ösztönzi őket, hogy érdemes folytatni. 

 

A néptáncos Tőkés család 

A járványügyi korlátozások miatt idén a kulturális rendezvények Sepsiszentgyörgyön is 

szabadtérre költöztek. A KultúrPark nevet viselő rendezvénysorozat zárásaként egy igazi 

csemegére került sor: a Háromszék Táncegyüttes egyik meghatározó táncos párja, a Tőkés 

család hívta meg a Heveder zenekart és néhány fiatal tehetséget, hogy az erdélyi 

néptánchagyomány legjavát együtt mutassák be a közönségnek. A családias hangulatot 

nemcsak a gyimesi, széki, mezőségi, vagy épp a csíki táncok autentikus előadásával 

teremtették meg az előadók, hanem saját példájukkal is, hiszen ifjabb Tőkés Zsolt szülei 

örökébe lépve a meghívottakkal együtt a néptánc bensőséges hangulatát varázsolta a 

színpadra. A nagysikerű szabadtéri előadás után nem sokkal, a Tőkés családot egy fotózásra 

kísértük el a Székely Nemzeti Múzeum udvarára, ahol arról meséltek, hogyan és mikor is 

kezdődött hivatásos táncos életük. 

 


