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Nyomtatott és online sajtó 
 

 

Potápi: az RMDSZ megerősítette pozícióit parlamenti szinten is 
2020. december 8. – MTI, Demokrata, Promenád, Pannon RTV, Felvidék Ma, Krónika, 

Maszol, M1, Mandiner, PestiSrácok, Magyar Nemzet, Székelyhon 

A Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) – a magyar összefogásnak is 

köszönhetően – megerősítette pozícióit parlamenti szinten is – értékelte a hétvégén tartott 

romániai parlamenti választásokat kedden online sajtótájékoztatón a Miniszterelnökség 

nemzetpolitikai államtitkára. Potápi Árpád János örömteli eseménynek nevezte, hogy a 

szeptemberi önkormányzati választásokra építve, az eredményeket, a mozgósítást 

kihasználva a vasárnapi voksolás is sikert hozott az erdélyi magyaroknak. A magyarság 

számarányához méltó, azzal gyakorlatilag megegyező eredmény született – mutatott rá az 

államtitkár, utalva az RMDSZ 6 százalékos eredményére, amelyet a törvényhozás két házában 

elért. 

 

EMSZ: kivettük a részünket a mozgósításból 
2020. december 8. – MTI, PestiSrácok, Kárpátalja Ma 

Az Erdélyi Magyar Szövetség (EMSZ) vezetői, tagjai és támogatói kivették a részüket a 

kampányból és a mozgósításból, és ezzel hozzájárultak a Romániai Magyar Demokrata 

Szövetség (RMDSZ) választási sikeréhez - jelentette ki keddi nagyváradi sajtótájékoztatóján 

Csomortányi István, az EMSZ társelnöke. Megemlítette: Háromszéken az EMSZ-es 

polgármester vezette Esztelneken volt a legnagyobb a részvételi arány, Udvarhelyszéken 

pedig az EMSZ-es polgármesterek által vezetett Székelykeresztúron és Szentegyházán is 

nagyobb arányban mentek el szavazni az emberek, mint a Hargita megyei átlagos részvételi 

arány. 

 

Egy helyi borászati vállalat igazgatóját nevezte ki az ukrán elnök Kárpátalja új 

kormányzójává 
2020. december 8. – MTI, karpat.in.ua, Kárpátalja Ma 

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök kinevezte kedden Kárpátalja új kormányzójává Anatolij 

Poloszkovot, a beregszászi székhelyű Chateau Chizay borászati vállalat igazgatóját. Zelenszkij 

egyúttal felmentette hivatalából Poloszkov elődjét, Olekszij Petrovot, akit hétfőn a kárpátaljai 

megyei tanács megválasztott elnökének. Petrov még az október végi helyhatósági választások 

előtt kérte felmentését, hogy indulhasson képviselőjelöltként az államfő mögött álló Nép 

Szolgája párt színeiben a megyei tanácsválasztáson. 
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https://demokrata.hu/magyarorszag/az-rmdsz-megerositette-pozicioit-parlamenti-szinten-is-324696/
https://pestisracok.hu/erdelyi-magyar-szovetseg-kivettuk-a-reszunket-a-mozgositasbol/
https://karpatalja.ma/karpatalja/kozelet/kineveztek-karpatalja-uj-kormanyzojat/
https://karpatalja.ma/karpatalja/kozelet/kineveztek-karpatalja-uj-kormanyzojat/
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Mintegy 1000 külhoni óvodapedagógus és tanító kapcsolódik be a Rákóczi 

Szövetség online adventi képzésébe 
2020. december 8. – Magyar Szó, Felvidek.ma, Ma7 

A Rákóczi Szövetség kiemelten fontosnak érzi hangsúlyozni az óvónők és a tanítók 

munkájának megbecsülését, azt, amit a gyermekek neveléséért és ezzel együtt a külhoni 

magyar iskolaválasztásért, illetve a magyar megmaradásért tesznek. A korábbi években 

hagyománnyá váltak a Rákóczi Szövetség programjai között a nagy népszerűségnek örvendő 

külhoni óvodapedagógus képzések és találkozók. Idén a kialakult helyzet miatt online képzést 

hirdetett a Szövetség, amelyre mintegy 1000 külhoni óvónő és tanító jelentkezett. 

  

Fociultrák ortodox egyházi köntösben – Honnan indult, és merre tart a 

választások nagy meglepetését okozó AUR? 
2020. december 8. – Krónika 

Félőrült ügyvéd, magyarfóbiás blogger, de fociultrák és ortodox egyházi vezetők is aktív 

részesei a Románok Egyesüléséért Szövetség (AUR) fényes felemelkedésének. Egyelőre az 

elemzők is csak találgatják, mi a szélsőséges román nacionalizmus új csillagának titka.  

 

„Arany emberek” – Egy nap alatt 15 000-ren iratkoztak be a Románok 

Egyesüléséért Szövetségbe 
2020. december 8. – Krónika, transindex.ro, maszol.ro 

George Simion, a Románok Egyesüléséért Szövetség (AUR) társelnöke kedden közölte, hogy 

24 óra alatt 15 000 személy iratkozott be a pártba. „15 000 román iratkozott be mindössze 24 

óra alatt az AUR-ba, Románia parlamentjének egyetlen hazafias, keresztény és konzervatív 

pártjába, az alakulat két alelnöke, George Simion és Claudiu Târziu hétfőn közzétett felhívása 

nyomán” – derül ki az Agerpres hírügynökséghez eljuttatott közleményből. Az AUR azt 

üzente azoknak, akiknek nincs politikai képviseletük, hogy csatlakozzanak a párthoz, amely 

„több mint 500.000 szavazatot” kapott a parlamenti választásokon. 

 

Hegedüs Csilla: 30 mandátummal számol az RMDSZ, még korai beszélni a 

szövetségnek járó minisztériumokról 
2020. december 8. – Krónika 

Jónak értékeli az RMDSZ által a vasárnapi parlamenti választásokon elért eredményt a 

szövetség vezetősége. „Ez egy jó eredmény, hiszem megtartottuk az arányos képviseletünket, 

de nyilván lehetett volna jobb is” – fogalmazott a Krónikának kedden Hegedüs Csilla szóvivő. 

A szövetség kulturális ügyekért felelős ügyvezető alelnöke lapunknak elmondta: az RMDSZ 

számolt azzal, hogy a járványhelyzet miatt alacsony lesz a részvétel a parlamenti 
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https://www.magyarszo.rs/hu/4479/kulfold_magyarsag/231441/Mintegy-1000-k%C3%BClhoni-%C3%B3vodapedag%C3%B3gus-%C3%A9s-tan%C3%ADt%C3%B3-kapcsol%C3%B3dik-be-a-R%C3%A1k%C3%B3czi-Sz%C3%B6vets%C3%A9g-online-adventi-k%C3%A9pz%C3%A9s%C3%A9be.htm
https://www.magyarszo.rs/hu/4479/kulfold_magyarsag/231441/Mintegy-1000-k%C3%BClhoni-%C3%B3vodapedag%C3%B3gus-%C3%A9s-tan%C3%ADt%C3%B3-kapcsol%C3%B3dik-be-a-R%C3%A1k%C3%B3czi-Sz%C3%B6vets%C3%A9g-online-adventi-k%C3%A9pz%C3%A9s%C3%A9be.htm
https://kronikaonline.ro/belfold/fociultrak-ortodox-egyhazi-kontosben-n-honnan-indult-es-merre-tart-a-valasztasok-nagy-meglepeteset-okozo-aur
https://kronikaonline.ro/belfold/fociultrak-ortodox-egyhazi-kontosben-n-honnan-indult-es-merre-tart-a-valasztasok-nagy-meglepeteset-okozo-aur
https://kronikaonline.ro/belfold/barany-emberekr-n-egy-nap-alatt-15-000-ren-iratkoztak-be-a-romanok-egyesuleseert-szovetsegbe
https://kronikaonline.ro/belfold/barany-emberekr-n-egy-nap-alatt-15-000-ren-iratkoztak-be-a-romanok-egyesuleseert-szovetsegbe
https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/hegedus-csilla-30-mandatummal-szamol-az-rmdsz-meg-korai-beszelni-a-szovetsegnek-jaro-miniszteriumokrol
https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/hegedus-csilla-30-mandatummal-szamol-az-rmdsz-meg-korai-beszelni-a-szovetsegnek-jaro-miniszteriumokrol
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megmérettetésen. „De azért bennünket is meglepett, hogy ennyire alacsony volt. Volt ebben 

egy nagyon nagy elégedetlenség, düh a kormány enyhén szólva furcsa intézkedéseivel, 

következetlenségével szemben. Illetve volt egy adag félelem is a vírus miatt. Az alacsony 

részvétel nyilván a magyar közösség részvételét is befolyásolta” – mutatott rá a szövetség 

szóvivője. 

 

Élénk találgatások és viták zajlanak a kormányzásra készülő jobbközép 

pártoknak jutó bársonyszékekről 
2020. december 8. – Krónika, transindex.ro, maszol.ro 

Két nappal a vasárnapi romániai parlamenti választást követően lázasan készülnek a 

jobbközép pártok a koalíciós tárgyalásokra, a bukaresti sajtó már azt is tudni véli, hogy az 

érintett alakulatok – köztük az RMDSZ – milyen miniszteri bársonyszékekre tartanak igényt 

a leendő kabinetben. Amelyet akár a Ludovic Orban lemondását követően ügyvivő 

hatáskörrel ellátott Nicolae Ciucă irányíthat majd. 

 

Csomortányi szerint aláásták a magyar összefogást egyes bihari RMDSZ-vezetők 
2020. december 8. – Krónika, maszol.ro 

A Bihar megyei RMDSZ néhány vezető személye gyakorta él diktatórikus módszerekkel, ezzel 

pedig akadályozzák a magyar–magyar együttműködés kiteljesítését – jelentette ki 

Csomortányi István, az Erdélyi Magyar Néppárt elnöke keddi nagyváradi sajtótájékoztatóján. 

„Bihar megye vezetésében elvesztettük a magyar jelenlétet, közösségünk elvesztette több 

fontos település polgármesteri székét, s most úgy tűnik, egy Bihar megyei magyar szenátori 

helyet is. Minek kell még történnie, hogy az ezekért felelős megyei RMDSZ-vezetők végre 

hátra lépjenek?” – tette fel a kérdést az EMNP elnöke a párt közleménye szerint. Csomortányi 

– főleg annak tudatában, hogy a román törvényhozásban ismét ott lesz egy szélsőségesen 

nacionalista és soviniszta politikai alakulat – elengedhetetlennek nevezte a valós magyar–

magyar párbeszédet. 

 

Transindex-kerekasztal: nagy reformok nem várhatóak a következő 4 évben, a 

nacionalista diskurzus viszont felerősödhet  
2020. december 8. – transindex.ro 

ATransindex választási kerekasztalának meghívott szakértői Zsigmond Csilla szociológus, az 

MTA TK Kisebbségkutató Intézetének kutatója; Borbáth Endre, politológus, a Berlin Freie 

Universität és a WZB Social Science Center kutatója; valamint Székely István Gergő, 

politológus, a kolozsvári Nemzeti Kisebbségkutató Intézet munkatársa voltak, akikkel Vig 

Emese felelős szerkesztő beszélgetett.  
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https://kronikaonline.ro/belfold/elenk-talalgatasok-es-vitak-zajlanak-a-kormanyzasra-keszulo-jobbkozep-partoknak-juto-barsonyszekekrol
https://kronikaonline.ro/belfold/elenk-talalgatasok-es-vitak-zajlanak-a-kormanyzasra-keszulo-jobbkozep-partoknak-juto-barsonyszekekrol
https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/csomortanyi-szerint-alaastak-a-magyar-osszefogast-egyes-bihari-rmdsz-vezetok
https://itthon.transindex.ro/?cikk=28794&transindexkerekasztal_nagy_reformok_nem_varhatoak_a_kovetkezo_4_evben_a_nacionalista_diskurzus_viszont_felerosodhet
https://itthon.transindex.ro/?cikk=28794&transindexkerekasztal_nagy_reformok_nem_varhatoak_a_kovetkezo_4_evben_a_nacionalista_diskurzus_viszont_felerosodhet
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Kelemen Hunor: kormányzati eszközökkel a közösség érdekeit jobban tudjuk 

védeni  
2020. december 8. – maszol.ro 

Ha sikerül a parlamentbe bekerült két jobboldali párttal egy közös kormányprogramot 

papírra vetni, és egy olyan irányt megszabni, amely a magyar közösség érdekképviseletét 

erősíti, akkor az RMDSZ nem zárkózik el attól, hogy kormányzati tényező legyen – jelentette 

kedden, Budapesten Kelemen Hunor. A szövetségi elnök Potápi Árpád nemzetpolitikai 

államtitkárral tartott sajtótájékoztatón értékelte ki a parlamenti választásokat.  

Faragó Péter: elszomorító az AUR előretörése, ez a társadalmunk tükre 
2020. december 8. – maszol.ro 

Arad megyében a kormányzó Nemzeti Liberális Párt (PNL) nyerte a választásokat, enyhe 

fölénnyel az országos szinten győztes Szociáldemokrata Párt (PSD) előtt. Az RMDSZ 

szenátusi és képviselőházi jelöltlistája is a szavazatok több mint 6 százalékát kapta. Faragó 

Péter parlamenti képviselő, az RMDSZ Arad megyei szervezetének elnöke megdöbbentőnek 

nevezte az AUR előretörését. „Ez egyben elszomorító is, hisz az eredmény tükre a 

társadalmunknak, ami azt mutatja, hogy sajnos van még igény a sovén, uszító, nacionalista 

politikára és politikusokra, hiszen Arad megyében például egy teljes képviselői mandátumot 

jelentő eredményt értek el. Kevés jel mutatott arra, hogy ilyen jól fognak szerepelni, hiszen 

két hónappal ezelőtt, a helyhatósági választásokon úgymond sehol sem voltak. Mindenkit 

sokkol az ő választási szereplésük, azonban meg kell tanulni azzal élni, hogy a következő négy 

évben ott lesznek az országgyűlésben, és befolyásolni tudják majd a törvényhozást” – 

nyilatkozta.  

 

Jogerős: újabb pert vesztett Dan Tanasă a Hargita megyei önkormányzat ellen  
2020. december 8. – maszol.ro, szekelyhon.ro 

Végleges és visszavonhatatlan a bukaresti ítélőtábla ítélete abban a perben, amelyet a Dan 

Tanasă által vezetett Méltóságért Európában Polgári Egyesület (ADEC) indított Hargita 

Megye Tanácsa és annak kulturális alintézménye, a Hargita Megyei Hagyományőrzési 

Forrásközpont ellen. A hírt Borboly Csaba megyei tanácselnök jelentette be kedd reggel egy 

online sajtótájékoztató keretében, amelyet a forrásközpont székhelyén tartott Bíró Barna 

Botond udvarhelyszéki önkormányzati alelnök és az alintézmény vezetője, Bartalis Izabella 

részvételével. 

 

Háromszék nyertese lehet a turizmus járvány miatti átalakulásának  
2020. december 8. – maszol.ro 

„Nem az átutazó vendégkört célozzuk meg, hanem azt szeretnénk, hogy hosszabb 

tartózkodási időre tudjunk szolgáltatást biztosítani a Háromszékre látogatóknak” – 

fogalmazta meg a következő időszak feladatát Godra Árpád, Tamás Sándor háromszéki 

tanácselnök tanácsosa. A háromszéki turizmus fejlesztésével megbízott szakember szerint a 

turizmus járvány utáni átalakulásának egyértelmű nyertese lehet a térség, hiszen a következő 
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https://www.maszol.ro/index.php/kulfold/135934-kelemen-hunor-kormanyzati-eszkozokkel-a-kozosseg-erdekeit-jobban-tudjuk-vedeni
https://www.maszol.ro/index.php/kulfold/135934-kelemen-hunor-kormanyzati-eszkozokkel-a-kozosseg-erdekeit-jobban-tudjuk-vedeni
https://www.maszol.ro/index.php/belfold/135890-farago-peter-elszomorito-az-aur-el-retorese-ez-a-tarsadalmunk-tukre
https://www.maszol.ro/index.php/belfold/135917-joger-s-ujabb-pert-vesztett-dan-tanas-a-hargita-megyei-onkormanyzat-ellen
https://www.maszol.ro/index.php/gazdasag/135935-haromszek-nyertese-lehet-a-turizmus-jarvany-miatti-atalakulasanak
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időszak a kisebb kapacitású, de nagyobb minőséget képviselő szálláshelyeknek és turisztikai 

szolgáltatásoknak fog kedvezni, ami Kovászna megyének előnyös, viszont erre fel kell 

készülni.  

 

Székely István: egyre nehezebb megszólítani az erdélyi magyarokat a néppárti 

logika mentén  
2020. december 8. – transindex.ro 

Az RMDSZ az önkormányzati választásokkal felszálló ágba került, Marosvásárhely 

visszaszerzésének kétségtelen kisugárzó hatása volt, azonban az is világos, hogy 

szavazóbázisának jelentős részét nem tudta megszólítani.  

 

Parlamenti választások: ezek az eredmények 99,03 százalékos 

feldolgozottságnál  
2020. december 8. – maszol.ro 

A Szociáldemokrata Párt (PSD) szenátorjelöltjeire a választásra jogosultak 29,64%-a, 

képviselőjelöltjeire 29,24%-a szavazott a vasárnapi parlamenti választáson, míg a Nemzeti 

Liberális Párt (PNL) 25,59%-ot ért el a szenátusban és 25,17%-ot a képviselőházban - közölte 

kedd este az újabb részeredményeket a Központi Választási Iroda (BEC) a szavazókörzetek 

99,03%-ából beérkezett jegyzőkönyvek adatainak összesítése után. A harmadik helyen az 

USR-PLUS Szövetség áll, amelynek szenátorjelöltjeire a voksolók 15,55%-a, 

képviselőjelöltjeire pedig 15,04%-a szavazott a hivatalos részeredmények alapján. A Románok 

Egyesüléséért Szövetség (AUR) szenátorjelöltjeire a választók 9,09%-a adta le voksát, 

képviselőjelöltjeire 8,99%-a, az RMDSZ pedig 5,96%-ot ért el a felsőházban és 5,82%-ot az 

alsóházban az eddigi eredmények szerint. A részeredmények alapján a Népi Mozgalom Párt 

(PMP) és a Pro Románia nem éri el az 5 százalékos választási küszöböt.  

 

Székelyföldi közbirtokosságok tulajdonát telekkönyveztette idén Dormánfalva 
2020. december 9. – Krónika 

Közel 16 hektárnyi területet telekkönyveztetett magántulajdonaként Dormánfalva 

önkormányzata az úzvölgyi katonatemető körül, amelyet korábban már a csíkszentmártoni és 

csíkcsekefalvi közbirtokosságok is telekkönyveztettek. A kettős bejegyzést a telekkönyvi 

rendszer hibái tették lehetővé; a közbirtokosságoknak minden bizonnyal perelniük kell 

igazukért. A történtekre Rákossy Botond József topográfus mérnök, Hargita megyei 

önkormányzati képviselő hívta fel a figyelmet közösségi oldalán. Egyúttal jelezte azt is, hogy a 

manőverrel a Bákó megyei Dormánfalva jórészt körbezárta a katonatemetőt, amelynek 

területét tavaly szintén saját tulajdonaként telekkönyveztette – ennek érvénytelenítése 

érdekében tavaly pert indított Csíkszentmárton.  
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https://itthon.transindex.ro/?cikk=28797&szekely_istvan_egyre_nehezebb_megszolitani_az_erdelyi_magyarokat_a_nepparti_logika_menten
https://itthon.transindex.ro/?cikk=28797&szekely_istvan_egyre_nehezebb_megszolitani_az_erdelyi_magyarokat_a_nepparti_logika_menten
https://www.maszol.ro/index.php/belfold/135943-parlamenti-valasztasok-ezek-az-eredmenyek-99-03-szazalekos-feldolgozottsagnal
https://www.maszol.ro/index.php/belfold/135943-parlamenti-valasztasok-ezek-az-eredmenyek-99-03-szazalekos-feldolgozottsagnal
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A Rákóczi Szövetség megajándékozza óvodásainkat 
2020. december 8. – Ma7.sk 

Gabri Rudolf, a Rákóczi Szövetség felvidéki hálózatának országos elnöke, aki egyúttal a 

Nagykaposi Magyar Közösségi Ház igazgatója is, arról számolt be portálunknak, hogy a 

szövetség 13 000 magyar nemzetiségű vagy magyar gyökerekkel rendelkező felvidéki óvodást 

szólít és ajándékoz meg decemberben. Azok, akik 2021-ben lesznek iskolások, a szövetségtől 

egy tábla csokit, illetve egy igényes mesekönyvet kapnak ajándékba. A könyvben egy 

megszólító levél is található, amely az anyanyelvi oktatás fontosságát foglalja össze, 12 

pontban. 

 

Fontos-e a felvidéki magyar fiatalok számára a magyarságuk? Agócs Gergelyt és 

Cziprusz Zoltánt kérdeztük 
2020. december 8. – Ma7.sk 

Alig néhány hét múlva megszámlálják Szlovákia lakosságát. A felvidéki magyarság jövője 

szempontjából döntő fontosságú, hányan vallják be magyar nemzetiségüket. A Magyarként 

itthon műsorában ezúttal két fiatal politikust, Agócs Gergelyt és Cziprusz Zoltánt kérdeztük. 

Számos változás jellemzi a jövő évi népszámlálást a korábban megszokottakhoz képest. 

Ezúttal már csak elektronikusan lesz kitölthető a kérdőív, ami főleg az idősebbeknek okozhat 

nehézséget. Hogyan lesznek megszólíthatók a fiatalok, akik a közügyektől nagy számban 

inkább távol tartják magukat? Fontos-e a felvidéki magyar fiatalok számára a magyar 

identitásuk? 

  
200 millió a vajdasági turizmus fejlesztésére 
2020. december 8. – Pannon RTV 

200 millió dinárt különített el a tartomány a vajdasági turizmus fejlesztésére 2021-ben - 

jelentette ki Nenad Ivanišević. A tartományi gazdasági és idegenforgalmi titkár elmondta, a 

titkárság jelentős költségvetési növekedéssel számolhat. 66%-kal több anyagi forrás áll 

jelenleg rendelkezésükre. Törekednek a kedvező pályázati feltételek kidolgozására a turizmus 

szereplői számára. Nataša Pavlovićtyal, a Vajdasági Idegenforgalmi Szervezet igazgatójával 

folytatott tárgyaláson pozitívnak értékelték a vajdasági turizmus helyzetét. Emellett az 

ágazaton belüli, a koronavírus okozta gazdasági kiesésről is szó esett. 

 

Vajdasági nagyberuházások a 2021-es köztársasági költségvetésben 
2020. december 8. – Pannon RTV 

A 2021-es köztársasági költségvetésről vitázik a szerbiai parlament. Számos vajdasági 

fejlesztés is bekerült a büdzsébe - jelentette ki felszólalásában Újhelyi Ákos, a Vajdasági 

Magyar Szövetség köztársasági parlamenti képviselője. A tervezet mintegy 1336 milliárd 

dinár bevételt és 1514 milliárd dinár kiadást lát elő. Tehát 178 milliárd dinár a jövőre várható 
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https://ma7.sk/oktatas/a-rakoczi-szovetseg-megajandekozza-ovodasainkat
https://ma7.sk/videok/fontos-e-a-felvideki-magyar-fiatalok-szamara-a-magyarsaguk-agocs-gergelyt-es-cziprusz
https://ma7.sk/videok/fontos-e-a-felvideki-magyar-fiatalok-szamara-a-magyarsaguk-agocs-gergelyt-es-cziprusz
https://pannonrtv.com/rovatok/politika/200-millio-vajdasagi-turizmus-fejlesztesere
https://pannonrtv.com/rovatok/politika/vajdasagi-nagyberuhazasok-2021-es-koztarsasagi-koltsegvetesben
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költségvetési hiány. Január elsejétől 5,9 százalékkal nőnek a nyugdíjak és 6,6 százalékkal a 

minimálbér és a közszféra fizetései is emelkednek majd - mondta Siniša Mali 

pénzügyminiszter. Kiemelte, hogy a nagyberuházásokra mintegy 330 milliárd dinárt költenek 

majd, ami a GDP 5,5 százalékát teszi ki.   

 

„Szeretnénk jogállamban élni” – Orosz Ildikó feljelentette az SZBU-t 
2020. december 8. – karpat.in.ua, Kárpátalja Ma, Kárpátalja 

2020-ban egy évre akkreditálták a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola tanítói 

mesterfokú szakát. Most meg kell ismételni az eljárást, valamint folyamatban van az angol 

fordító mesterszak akkreditálása. Megkérdeztük Orosz Ildikót, az intézmény elnökét, hogyan 

haladnak az ügyek, mi volt az oka, hogy egy évre kaphatták meg az akkreditációt, hiszen 

Ukrajnában a főiskolán kívül sehol nem képeznek tanítókat a magyar iskolák számára annak 

ellenére, hogy a 2017-es oktatási törvény egyedül az elemi iskola szintjén engedélyezi az 

anyanyelvű oktatást. A tanítói szak akkreditálási folyamata nem volt gördülékeny, ugyanis az 

Ukrán Biztonsági Szolgálat (SZBU) – hatáskörén túllépve – beavatkozott az eljárásba. 

 

Kijev az intézményes kárpátaljai magyar érdekvédelem megszüntetésére készül 
2020. december 8. – karpat.in.ua, Kárpátalja 

A Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség (KMKSZ) és elnöke, Brenzovics László, valamint a 

szervezet alapítványai, intézményei ellen az Ukrán Biztonsági Szolgálat (SZBU) által – 

fegyveres kommandósok demonstratív bevetésével – 2020. november 30-án indított 

fenyegető támadás egyértelműen bizonyítja, hogy az ukrán államhatalom a számára kedvező 

nemzetközi helyzetet kihasználva a kárpátaljai magyarság intézményes nemzetiségi és 

politikai érdekvédelmének a felszámolására szánta el magát. A kárpátaljai magyar közösség 

elleni korábbi szórványos sajtótámadások a 2014. februári, nyugati hatalmak támogatásával 

végrehajtott kijevi nacionalista hatalomátvétel után váltak rendszeressé a központi ukrán 

médiában.  

 

Ózonos fertőtlenítéssel segít a Katolikus Karitász Kárpátalján 
2020. december 8. – MTI, Hír TV, M1  

Ózonos fertőtlenítéssel segíti a koronavírus-járvány elleni védekezést a Katolikus Karitász 

Kárpátalján. A segélyszervezet emellett maszkot, gumikesztyűt, kézfertőtlenítőt juttat el helyi 

karitász csoportoknak. A Katolikus Karitász MTI-hez eljuttatott keddi közleménye szerint az 

elmúlt héten öt településen tizenegy koronavírussal fertőzött épületében végeztek ózonos 

fertőtlenítést a segélyszervezet munkatársai. A közlemény szerint Grezsa István, Szabolcs-

Szatmár-Bereg megye és Kárpátalja együttműködésének fejlesztéséért és a Kárpát-medencei 

óvodafejlesztési program koordinálásáért felelős miniszteri biztos a fertőtlenítésről tartott 

sajtótájékoztatón azt mondta, az államközi kapcsolatoktól függetlenül Magyarország jó 
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https://karpataljalap.net/2020/12/09/szeretnenk-jogallamban-elni-orosz-ildiko-feljelentette-az-szbu-t
https://karpataljalap.net/2020/12/08/kijev-az-intezmenyes-karpataljai-magyar-erdekvedelem-megszuntetesere-keszul
https://hirtv.hu/hirtvkulfold/ozonos-fertotlenitessel-segit-karpataljan-a-katolikus-karitasz-2513182
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szomszédként támogatni kívánja az ukrajnai magyarokat és a nem magyarokat is. Hozzátette: 

az elmúlt években valamennyi magyarok lakta település kapott segítséget Kárpátalján. 

 

Munkában a Beregszászi Járási Tanács: Rezes Károlyt választották a testület 

elnökévé 
2020. december 8. – karpat.in.ua, Kárpátalja Ma, Kárpátalja 

A VIII. összehívású Beregszászi Járási Tanács első, alakuló ülésére került sor december 8-án 

az október 25-i önkormányzati választásokat követően. A választások eredménye alapján a 42 

fős testületbe 6 párt képviselői jutottak be: a „KMKSZ” – Ukrajnai Magyar Párt 15 

mandátumot, a Ridne Zakarpattya 10, a Nép Szolgája párt 7, Andrij Baloga Csapata 4, míg A 

Jövőért és az Ukrajnai Magyar Demokrata Párt 3-3 mandátumot szerzett. 

 
Elektronikus sajtó 

 

Határok nélkül 

2020. december 8. – Kossuth Rádió 

 

A vasárnapi romániai parlamenti választásokat értékelte Kelemen Hunor az RMDSZ elnöke 

és Potápi Árpád János nemzetpolitikáért felelős államtitkár közös budapesti online 

sajtótájékoztatójukon.  

 

Pert nyert Dan Tanase-val szemben a Hargita megyei Önkormányzat által működtetett 

Hagyományőrzési Forrásközpont. A bélyegzőn és a fejléces papíron, a román intézménynév 

mellett szereplő magyar megnevezés, vagyis az anyanyelv használata, jogszerű – mondta ki 

ítéletében a fellebbviteli bíróság.  

 

A Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség frakciója hétfőn, tiltakozása jeleként, kivonult a 

Megyei Tanács alakuló üléséről. Az ellen a példátlan hatósági fellépés ellen tiltakoztak így, 

amelyet az elmúlt napokban kellett elszenvednie a kárpátaljai magyarságnak – mondta Barta 

József, a KMKSZ alelnöke. 

 

Branislav Gröhling szlovák iskolaügyi miniszter kidolgozta reformelképzeléseit, de nem 

valószínű, hogy sokat konzultált a pedagógusokkal és más oktatási szakértőkkel. A tervezet a 
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https://karpataljalap.net/2020/12/08/munkaban-beregszaszi-jarasi-tanacs-rezes-karolyt-valasztottak-testulet-elnokeve
https://karpataljalap.net/2020/12/08/munkaban-beregszaszi-jarasi-tanacs-rezes-karolyt-valasztottak-testulet-elnokeve
https://mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth/?date=2020-12-08_18-02-00&enddate=2020-12-08_18-40-00&ch=mr1
https://mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth/?date=2020-12-08_18-02-00&enddate=2020-12-08_18-40-00&ch=mr1
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nagy, legalább 300 diákkal rendelkező iskolákat támogatná. Ez azonban azt is jelentené, hogy 

a 244 magyar iskola 90 százaléka megszűnne.   

 

Az idei karácsonyi készülődés többnyire nélkülözi a közösségi eseményeket, a gyermekek és a 

családok találkozását, ezért a Rákóczi Szövetség az évvégéhez közeledve új módon támogatja 

164 Kárpát-medencei óvoda karácsonyi ünnepkörhöz kapcsolódó programját.   

 

dr. Fejér Szilárd kutatóvegyész Sepsiszentgyörgyön, magánlaboratóriumában, elsőként 

fejlesztette ki Romániában a koronavíus-fertőzés kimutatására alkalmas tesztet. 


