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Nyomtatott és online sajtó 
 

Szijjártó: felgyorsultak az új világrend kialakulásának irányába mutató 

változások 
2020. december 9. – MTI, Magyar Hírlap, Origo, Hír TV, 888, Pannon RTV, Kárpátalja Ma 

A koronavírus-járvány hatására felgyorsultak azok a változások, amelyek új világrend 

kialakulásának irányába mutatnak - mondta a külgazdasági és külügyminiszter az 

Országgyűlés nemzetbiztonsági bizottságának szerdai ülésén. Szijjártó Péter éves 

meghallgatásán azt mondta, ezzel összefüggésben régi és új típusú kihívásokkal kell 

szembenézniük a világ országainak, politikai, gazdasági szereplőinek. A kihívások közül hatot 

emelt ki a miniszter. Elsőként említette, hogy a gazdaság területén kialakult a globális 

verseny a kapacitások újraelosztásáért. A járvány hatására számos szereplőnek kellett 

csökkentenie kapacitásait, de már elkezdték vizsgálni, hogy azokat hol lenne érdemes 

újranyitni. Ez a verseny Magyarország számára kedvező - hangsúlyozta, hozzátéve: cél, hogy a 

máshol bezárt kapacitások Magyarországon nyíljanak újra. A fő kihívások között említette a 

határon túli magyar nemzeti közösségek helyzetét. 

 

Potápi: csak az összefogás biztosíthat erős magyar érdekképviseletet 
2020. december 9. – MTI, Magyar Nemzet, Hír Tv, OrientPress, kulhonimagyarok.hu, 

Felvidék Ma 

A külhoni magyar közösségek egyre inkább belátják, és az idei Kárpát-medencei választások 

is bizonyítják, hogy csak az összefogás biztosít erős érdekképviseletet – hangsúlyozta Potápi 

Árpád János nemzetpolitikáért felelős államtitkár szerdán, a 2020 az erős magyar közösségek 

éve című rendezvény szabadkai záróeseményén. Potápi Árpád János elmondta, hogy szinte 

minden Kárpát-medencei magyar közösséget érintettek az idén valamilyen választások, és 

bebizonyosodott, hogy ott tudtak a magyar pártok sikert elérni, ahol nagy volt az összefogás. 

Külön kiemelte a Vajdaságot, amely a véleménye szerint példaként szolgálhat a többi magyar 

közösségnek, hiszen a kilencvenes években a magyarság és az ország is válságban volt, azóta 

viszont jelentősen meg tudott erősödni. 

 

Végeredmény: kiesett a PMP a parlamentből, az RMDSZ nem érte el a 6 

százalékot  
2020. december 9. – transindex.ro, maszol.ro 

A Központi Választási Iroda által közzétett végleges adatok szerint a PMP és Pro Románia 

sem érte el a parlamentbe jutáshoz szükséges 5 százalékot - írja az Agerpres hírügynökség. A 

PMP a képviselői listán 4.82%-ot kapott, míg a szenátorin a választók 4.93%-a támogatta. Az 

RMDSZ a képviselőházi listán 5,74%-ot, a szenátusin 5,89%-ot kapott. 

V
e

ze
tő

 h
ír

e
k

 

https://www.magyarhirlap.hu/belfold/20201209-szijjarto-felgyorsultak-az-uj-vilagrend-kialakulasanak-iranyaba-mutato-valtozasok
https://www.magyarhirlap.hu/belfold/20201209-szijjarto-felgyorsultak-az-uj-vilagrend-kialakulasanak-iranyaba-mutato-valtozasok
https://magyarnemzet.hu/kulfold/csak-az-osszefogas-biztosit-eros-erdekkepviseletet-9076775/
https://itthon.transindex.ro/?hir=62378&vegeredmeny_kiesett_a_pmp_a_parlamentbol_az_rmdsz_nem_erte_el_a_6_szazalekot
https://itthon.transindex.ro/?hir=62378&vegeredmeny_kiesett_a_pmp_a_parlamentbol_az_rmdsz_nem_erte_el_a_6_szazalekot
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Az AUR-veszélyre hívja fel a nemzetközi közvélemény figyelmét a Mikó Imre 

Jogvédelmi Szolgálat 
2020. december 9. – Krónika 

A Mikó Imre Jogvédelmi Szolgálat hírlevélben hívta fel a nemzetközi közvélemény figyelmét a 

Románia parlamentjébe nagy támogatottsággal bejutó ultranacionalista párt magyarellenes 

megnyilvánulásaira. Tájékoztatnak, hogy a Románok Egyesüléséért Szövetség (AUR) 

társelnöke, George Simion, aki úzvölgyi provokátorként vált ismertté, már a választásokat 

követő napon kijelentette, hogy az RMDSZ-nek nincs helye a parlamentben, ellenzi az etnikai 

alapú pártszerveződést. George Simion szerint parlamenti munkájuk olyan 

alkotmánymódosító javaslatokat fog tartalmazni, melyek által megtiltanák a törvényhozásban 

való részvételt az etnikai alapon szerveződő pártoknak. 

 

Szőcs Zoltánt kiengednék, Beke Istvánt marasztalnák a börtönben a bíróságok 
2020. december 9. – maszol.ro, transindex.ro, Krónika 

Szőcs Zoltán szabadon engedéséről, illetve Beke István börtönben tartásáról döntött pár nap 

eltéréssel a bíróság. A „székely terrorperben” elítélt kézdivásárhelyi férfiak szabadlábra 

helyezési kéréséről szóló határozatok mindkét esetben megfellebbezhetőek.  A feketehalmi 

börtönben raboskodó Szőcs Zoltán szabadlábra helyezési kérését előbb jóváhagyta a 

börtönbizottság, majd alapfokon elfogadta a brassói bíróság is, ez azonban nem tekinthető 

véglegesnek, mivel az ügyészségnek három napja van fellebbezni ellene. Szőcs Zoltán 

esetében júliusban, alapfokon már született szabadlábra helyezési döntés, de brassói 

törvényszék helyt adott az ügyészség fellebbezésének, így börtönben kellett maradnia.  

 

Megmaradtak az RMDSZ Maros megyei parlamenti mandátumai 
2020. december 9. – transindex.ro 

Ismét két szenátora és három képvislője lesz az RDMSZ-nek Maros megyében. A hírről Csép 

Éva Andrea parlamenti képviselő számolt be Facebook-oldalán. Az öt bejutó helyen Császár 

Károly és Novák Csaba Zoltán szenátorok, illetve Csép Éva Andrea, Kolcsár Károly és az 

MPP-es Kulcsár-Terza József szerepeltek. Közülük csak Kolcsár az új parlamenti szereplő, 

Vass Leventét váltja.  

 

Oltean Csongor RMDSZ-es képviselőjelölt szerint idegen tollakkal ékeskedik az 

EMSZ 
2020. december 9. – maszol.ro 

Felháborítónak tartja Oltean Csongor Bihar megyei képviselőjelölt, hogy Csomortányi István 

az Erdélyi Magyar Szövetség sikereként könyveli el az RMDSZ választási eredményét. 

Szerinte Bihar megyében az EMSZ semmivel sem járult hozzá az RMDSZ sikeréhez, sőt 
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https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/az-aur-veszelyre-hivja-fel-a-nemzetkozi-kozvelemeny-figyelmet-a-miko-imre-jogvedelmi-szolgalat
https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/az-aur-veszelyre-hivja-fel-a-nemzetkozi-kozvelemeny-figyelmet-a-miko-imre-jogvedelmi-szolgalat
https://www.maszol.ro/index.php/belfold/135989-sz-cs-zoltant-kiengednek-beke-istvant-marasztalnak-a-bortonben-a-birosagok
https://itthon.transindex.ro/?hir=62366
https://www.maszol.ro/index.php/belfold/135964-oltean-csongor-rmdsz-es-kepvisel-jelolt-szerint-idegen-tollakkal-ekeskedik-az-emsz
https://www.maszol.ro/index.php/belfold/135964-oltean-csongor-rmdsz-es-kepvisel-jelolt-szerint-idegen-tollakkal-ekeskedik-az-emsz
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akadályozták az ő személyes kampányát. A Maszolnak elmondta, a választás előtti hetekben 

keresztül-kasul járta a megyét, van rálátása arra, hogyan zajlott a kampány, és személyes 

tapasztalatai rácáfolnak az EMSZ társelnökének kijelentéseire. A fiatal politikus elutasította 

Csomortányinak azt a kijelentését is, hogy Bihar megyében az összefogás az RMDSZ-en 

múlott. Tájékoztatása szerint Bihar megyében öt olyan helyi politikust keresett meg a 

kampányban, aki függetlenként vagy az EMSZ jelöltjeként indultak korábban az 

önkormányzati választásokon. Arra kérte meg őket, hogy segítsék a korteshadjáratát. Egy 

szalacsi EMSZ-es tanácsos ezt meg is tette, közös közleményt adott ki az RMDSZ jelöltjével, a 

támogatására buzdította a szalacsiakat, ám a választás napján „valamiért nem ment el 

szavazni se” – közölte a MIÉRT elnöke.  

 

Laptopokat kaptak ajándékba a tanintézmények 
2020. december 9. – szekelyhon.ro, Krónika 

Mintegy hatezer euró értékben adományozott laptopokat két csíkszéki, illetve egy 

szentegyházi oktatási intézménynek az MVM Energy Románia Magyarország Csíkszeredai 

Főkonzulátusának közreműködésével. A tizenkét – iskolánként négy-négy – elektronikai 

eszköz a digitális oktatást hivatott elősegíteni. 

 

Tisztújítást tartanak az RMDSZ-ben, ahol sikertelenek voltak az önkormányzati 

választásokon  
2020. december 9. – transindex.ro, maszol.ro 

Tisztújítást írnak az RMDSZ Temes és Brassó megyei, valamint Nagybánya és Történelmi 

Máramaros területi szervezeteinél - tájékoztat a szövetség sajtóosztálya. A Szövetségi Állandó 

Tanács december 9-i ülésén döntöttek arról, hogy a sikertelen önkormányzati választási 

eredmények következtében 6 hónapon belül tisztújítást kell kiírni az RMDSZ Temes és Brassó 

megyei, valamint Nagybánya és Történelmi Máramaros területi szervezeteinél.  

 

Új román aranykor 
2020. december 9. – Pataky István – Krónika 

A Krónika vezércikke szerint „az RMDSZ-nek kell összebútoroznia a Mentsétek meg 

Romániát Szövetséggel, s persze a nagyot bukó, de a hatalmi tempót továbbra is diktáló 

nemzeti liberálisokkal. Az RMDSZ egyébként álmodni sem tudott volna jobb eredményt. Nem 

a saját hat százalékáról van szó, hanem a többi párt támogatottságának alakulásáról, melynek 

következtében régen volt ennyire megkerülhetetlen pozícióban a magyar párt”.  
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https://szekelyhon.ro/aktualis/laptopokat-kaptak-ajandekba-a-tanintezmenyek
https://itthon.transindex.ro/?hir=62377&tisztujitast_tartanak_az_rmdszben_ahol_sikertelenek_voltak_az_onkormanyzati_valasztasokon
https://itthon.transindex.ro/?hir=62377&tisztujitast_tartanak_az_rmdszben_ahol_sikertelenek_voltak_az_onkormanyzati_valasztasokon
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Uniós támogatásból újítják fel a komáromi Ferences Barátok Utcai Óvodát 
2020. december 9. – Ma7.sk 

Az Integrált Regionális Operatív Program keretében kapott uniós támogatásból 2021 első 

felében megvalósul a Komárom központjában működő Ferences Barátok Utcai Óvoda 

átépítése és kapacitásbővítése. Az év elején kezdődő és a tervek szerint hat hónapig tartó 

munkálatokra jóváhagyott 195 ezer eurós keretösszeg 95 százaléka elnyert pályázati 

támogatás, a városi önkormányzat pedig az 5 százalékos önrészt biztosítja. 

 

Mintegy 1000 külhoni óvodapedagógus és tanító kapcsolódik be a Rákóczi 

Szövetség online adventi képzésébe 

2020. december 9. – Ma7.sk 

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. Az első 

online képzés 2020. december 11., pénteken 17 és 20 óra között valósul meg, amelyet Balatoni 

Kata néptáncpedagógus, neveléstudományi kutató tart az Advent témakörében. 

 

Kapu a felvidéki nyárba 
2020. december 9. – Felvidék Ma 

A Diákhálózat és a Sine Metu nyílt, építészeti tematikájú ösztöndíjas ötletpályázatot hirdet 30 

év alatti, felvidéki magyar, friss diplomás építőművészek, építészek, építészmérnökök, 

belsőépítészek, designerek, formatervezők, grafikusok és lelkes laikusok számára. A kiírók 

„Kapu a felvidéki nyárba” címmel indított a pályázattal olyan látványterv, majd kidolgozott 

tervrajz készítését tűzték ki célul, amely a Gombaszögi Nyári Tárbor frekventált, ikonikus 

kapujának újratervezésére irányul. 

 

Szülői felméréssel kívánják fejleszteni a zselízi magyar óvoda és alapiskola 

színvonalát 

2020. december 9. – Felvidék Ma 

Beszámoltunk róla, hogy a Csemadok Zselízi Alapszervezete egy projekt keretében modern 

fejlesztőeszközparkkal járult hozzá a zselízi Cimbora Óvoda színvonalának növeléséhez. A 

beruházás a Bethlen Gábor Alap támogatásából valósult meg, annak a pályázatnak a 

részeként, melynek projektfelhívása értelmében a Magyarországgal szomszédos országokban 

működő civil és egyházi szervezetek gyermekbarát tevékenységét kívánták támogatni. A 

komplex projekt „A többnyelvűség nem hátrány, hanem ajándék” címet viseli. Ennek egyik 

részeként olyan fejlesztő-, javarészt technikai eszközök kerültek beszerzésre, melyekkel a 

szakpedagógusok fokozni tudják az oktatás-nevelés színvonalát. 

Fe
lv

id
é

k
 

https://ma7.sk/tajaink/unios-tamogatasbol-ujitjak-fel-a-komaromi-ferences-baratok-utcai-ovodat
https://ma7.sk/hethatar/mintegy-1000-kulhoni-ovodapedagogus-es-tanito-kapcsolodik-be-a-rakoczi-szovetseg-online
https://ma7.sk/hethatar/mintegy-1000-kulhoni-ovodapedagogus-es-tanito-kapcsolodik-be-a-rakoczi-szovetseg-online
https://felvidek.ma/2020/12/kapu-a-felvideki-nyarba/
https://felvidek.ma/2020/12/szuloi-felmeressel-kivanjak-fejleszteni-a-zselizi-magyar-ovoda-es-alapiskola-szinvonalat/
https://felvidek.ma/2020/12/szuloi-felmeressel-kivanjak-fejleszteni-a-zselizi-magyar-ovoda-es-alapiskola-szinvonalat/


 

 

 

Napi Nemzetpolitikai Sajtószemle – 2020. december 10. 

. 

. 
5 

A SZMPSZ ajándékcsomaggal köszöntötte egyes tagjait és a támogatóit 
2020. december 9. – Felvidék Ma 

Köszönetképpen a napokban több mint kétszáz csomagot küldött szét a Szlovákiai Magyar 

Pedagógusok Szövetsége mindazon pedagógusoknak és magánszemélyeknek, akik az elmúlt 

három évtizedben hathatósan tevékenykedtek a szövetség berkeiben. Mint korábban írtuk, a 

pedagógusszövetség idén ünnepelte megalakulásának harmincadik évfordulóját. Sajnos a 

világjárvány nem tette lehetővé a közös ünneplést. Ám a köszönetnyilvánításról így sem 

feledkezett el a szövetség. „A Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége immár harminc 

esztendeje áll a felvidéki magyar oktatásügy szolgálatában, erősíti, segíti, támogatja a 

tanulókat, szülőket, pedagógusokat. A jeles évfordulóról májusban szerettünk volna méltó 

keretek között megemlékezni, de mint ahogy más eseményeket is, a világjárvány ezt is 

elsodorta” – nyilatkozta a Felvdék.ma megkeresésére Fekete Irén, a Szlovákiai Magyar 

Pedagógusok Szövetségének az elnöke. 

 

Szeresd a hazait, válaszd a hazait! 
2020. december 9. – Felvidék Ma 

A koronavírus okozta gazdasági nehézségek sok vállalkozót rendkívül válságos helyzetbe 

hoztak, jövőjük bizonytalanná vált. A Szlovákiai Magyar Vállalkozók Szövetségén belül úgy 

döntöttünk, hogy egy online kampány keretében megpróbálunk segíteni és felhívni az 

emberek figyelmét a kis- és középvállalkozások nem könnyű helyzetére, egyúttal a vállalkozói 

szektor megtartásának és támogatásának a fontosságára. Az elmúlt hetekben a szövetség 

közösségi oldalán bemutatásra kerültek a kampányba bekapcsolódó vállalkozók. 

  
Folytatódik a költségvetési vita a parlamentben 
2020. december 9. – Pannon RTV  

Folytatódott ma a szerbiai köztársasági parlamentben a jövő évi költségvetésről szóló vita. Az 

ülésen Siniša Mali több témát is érintett, egyebek között a költségvetési rendszerről szóló 

törvény módosításának javaslatáról is beszámolt. A szerb pénzügyminiszter elmondta, 

amennyiben a képviselők elfogadják azt, egy rugalmasabb foglalkoztatási-ellenőrzés jöhet 

létre a közszektorban a káderállományra vonatkozó igények mentén, de a közbéremelés 

kapcsán is, amely 2021-ben öt százalékos emelésben nyilvánul meg. Arról is beszélt, hogy 1,7 

millió nyugdíjas december 18-án 5 ezer dináros egyszeri, pénzbeli támogatásban részesül. 

 

Jean Henri Dunant szobra 
2020. december 9. – Magyar Szó 

Szabadka nemrégiben egy új köztéri szoborral, Ivan Antunović katolikus püspök egész alakos 

szobrával gazdagodott, hamarosan pedig Bíró Károly egykori polgármesternek és I. Petar 

Karađorđević szerb királynak is szobrot állítanak. Sorozatunkban városunk meglévő köztéri 

szobrait mutatjuk be. A Vöröskereszt szabadkai szervezetének épülete előtt a buszmegálló 
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https://felvidek.ma/2020/12/a-szmpsz-koszontocsomaggal-koszontotte-egyes-tagjait-es-a-tamogatoit/
https://felvidek.ma/2020/12/szeresd-a-hazait-valaszd-a-hazait-2/
https://pannonrtv.com/rovatok/politika/folytatodik-koltsegvetesi-vita-parlamentben-0
https://www.magyarszo.rs/hu/4478/vajdasag_szabadka/231379/Jean-Henri-Dunant-szobra.htm
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mellett áll Jean Henri Dunant mellszobra. Jean Henri Dunant svájci üzletember, emberbarát, 

a Nemzetközi Vöröskereszt alapítója volt. 1828. május 8-án született Genfben, hithű 

kálvinista családban. 

 
A KMKSZ tájékoztatást kért a megyei ügyészségtől 
2020. december 9. – Kárpátalja 

A Police Control Ukraine nevű Facebook-oldal szerint fiatalok egy csoportja ciánnal akarta 

megmérgezni Beregszász ivóvízhálózatát. A december 7-i bejegyzésben azt állították, az 

SZBU-nak sikerült feltörnie a merénylők titkos Telegram-csatornáját, melyben arról írtak, 

hogy meg akarják tisztítani Kárpátalját a szeparatistáktól, Beregszászt pedig a magyaroktól. A 

kétes hitelességű oldalon megjelent információ arról is tudósít, hogy az ötfős társaság két 

tagját egy lakóház pincéjében fogták el, akik épp azt vizsgálták, hogy miként oldódik vízben a 

náluk nagy mennyiségben megtalált kálium-cianid por. 

 

Adventi ünnepváró- kerekasztal beszélgetés a KRE missziós bizottsága 

szervezésében 

2020. december 9. – karpat.in.ua 

A Kárpátaljai Református Egyház Újabb kerekasztal beszélgetésekből álló sorozatot indít, 

amelyet a TV 21 Ungvár is közvetít. Az első adásban az Adventről esik szó. A helyszín a 

Beregszászi Református Egyházközség gyülekezeti terme, ahol Ferenczi Attila színművész egy 

nagycsaládos édesanyát, egy református lelkészt valamint egy vállalkozót kérdez az adventi 

ünnepvárásról és a karácsonyi előkészületekről. 

 

A Nemzetstratégiai Kutatóintézet Mikulása Kárpátalján 

2020. december 9. – karpat.in.ua 

2013 óta minden évben megrendezi Mikulás-ünnepségeit Kárpátalja-szerte a 

Nemzetstratégiai Kutatóintézet (NSKI) – idén a járványhelyzet miatt sokkal szerényebb 

keretek között adták át az intézet mikuláscsomagjai, de a gyerekeket így is nagyon boldoggá 

tették. A Beregszászi Horváth Anna 6. Számú Általános Iskolában – ahol egyébként a tanulók 

a kezdeményezés által az NSKI „örökbe fogadott” diákjaivá váltak – december 4-én adták az 

ajándékcsomagokat, melyekből nem csupán a gyerekek részesülhettek, hanem az iskola 

pedagógusai, illetve a kisegítő személyzet is.  
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https://karpataljalap.net/2020/12/09/kmksz-tajekoztatast-kert-megyei-ugyeszsegtol
https://karpataljalap.net/2020/12/09/kmksz-tajekoztatast-kert-megyei-ugyeszsegtol
http://life.karpat.in.ua/?p=38707&lang=hu
http://life.karpat.in.ua/?p=38707&lang=hu
http://life.karpat.in.ua/?p=38671&lang=hu
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Elfogadták a költségvetést, de máris módosítani kell 
2020. december 9. – Népújság 

A Magyar Nemzetiségi Művelődési Intézet (MNMI) Tanácsa december 3-án az online térben 

megtartott ülésén elfogadta az intézet program- és pénzügyi tervét a 2021-es évre. Ezt viszont 

az MMÖNK Tanácsa nem hagyta jóvá, így módosítani, illetve a bevételi oldalon csökkenteni 

kell az összeget. Az MNMI a 2021-es évre összesen valamivel több mint 634 ezer eurót 

irányozott látott elő, ebből mintegy 350 ezer eurót terveznek programok finanszírozására. A 

költségvetés biztos forrását jelenti a szlovén kultuszminisztérium pénzügyi kerete és a 

nemzeti jelentőségű intézményeket támogató anyaországi rendszer. 

 

Az egyszerű, többségi választási rendszer mellett 
2020. december 9. – Népújság 

A Muravidéki Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösség (MMÖNK) Tanácsának a Zoom 

online platformon megtartott hétfői ülésén első olvasatban elfogadták az MMÖNK 2021-es 

költségvetését, döntöttek a kulturális minisztérium közvetlen felhívására kiírt összeg 

felosztásáról, elhalasztották az MNMI költségvetésének jóváhagyását, illetve az egyszerű, 

többségi választási rendszer mellett döntöttek. 

 

Minden háznál járt a jó öreg Mikulás 
2020. december 9. – Népújság 

Csengőszóval járt a Mikulás és a krampusz december ötödikén este Völgyifaluban. Mivel az 

idősek köszöntése idén elmarad és a gyerekek számára sincs lehetőség a közösségben az 

ünnepi készülődésre, így „titokban” – a Covid-előírásokat szigorúan betartva – a Mikulás 

látogatott el mindenkihez a faluban. A Völgyifalui Helyi közösség és a Petőfi Sándor 

Művelődési Egyesület tagjai közösen álmodták meg az idei meglepetést, a Mikulás-napot. 

Csomagokat készítettek, benne mézzel, teával, süteménnyel, játékkal, majd az tűzoltóegylet 

tagjaira bízták, hogy a Mikulás munkáját megkönnyítve minden házhoz eljusson a 

figyelmesség.  
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https://www.nepujsag.net/nemzetiseg/9808-elfogadt%C3%A1k-a-k%C3%B6lts%C3%A9gvet%C3%A9st,-de-m%C3%A1ris-m%C3%B3dos%C3%ADtani-kell%20.html
https://www.nepujsag.net/nemzetiseg/9807-az-egyszer%C5%B1,-t%C3%B6bbs%C3%A9gi-v%C3%A1laszt%C3%A1si-rendszer-mellett.html
https://www.nepujsag.net/muravidek/9816-minden-h%C3%A1zn%C3%A1l-j%C3%A1rt-a-j%C3%B3-%C3%B6reg-mikul%C3%A1s.html
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Elektronikus sajtó 

 

Határok nélkül 

2020. december 9. – Kossuth Rádió 

 

Az összefogásban van az erő - hangzott el ma Szabadkán, a 2020 Az erős magyar közösségek 

éve záró rendezvényén, amelyen Potápi Árpád János nemzetpolitikáért felelős államtitkár és 

Pásztor István, a Vajdasági Magyar Szövetség elnöke tartott évértékelőt.  

 

A 2021-es a szerb költségvetésben a délvidéki magyarság számára fontos fejlesztések, 

beruházások finanszírozása a várakozásnak megfelelő. A kisebbségi önkormányzatok is 

megkapják az őket megillető juttatásokat. Újhelyi Ákos parlamenti képviselőt, aki a 

költségvetési vitában a VMSZ vezérszónoka volt, kérdeztük. 

 

Nem volt könnyű a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskolán a tanító szak 

akkreditálása, ugyanis az Ukrán Biztonsági Szolgálat beavatkozott az eljárásba azt állítva, 

hogy a főiskola korábbi rektora, Orosz Ildikó személye nem felel meg az előírásoknak.  Ezt a 

vádat Orosz Ildikó hivatalos dokumentumokkal tisztázta, és feljelentést tett az Ukrán 

Biztonsági Szolgálat ellen becsületsértés és hitelrontás miatt.   

 

Több meglepetés is született a vasárnapi romániai parlamenti választásokon: a ludas a 

közvélemény-kutatás volt.  Még három nappal a voksolás előtt is liberális-párti győzelmet 

jósoltak, míg a Románok Egyesüléséért Szövetség a mérhetetlen tartományában maradt. És 

láss csodát, vasárnap is kiderült - mint már évek óta sokszor, és sok választáson -, hogy a 

közvélemény kutatás eredményei köszönő viszonyban sincsenek a valóssággal. Ezek okairól 

kérdeztük Bodó Barna politológust.   

 

Magyarország Csíkszeredai Főkonzulátusának közreműködésével a Magyar Villamos Művek 

romániai leányvállalata nagy értékű eszközöket adományozott három Hargita megyei 

tanintézménynek, ezzel is támogatva az online oktatásra való áttérésüket. Az átadáson készült 

összeállításunk.  

 

A nagyváradi városháza külső, és belső felújításán még dolgoznak, de már visszakerült az 

épület homlokzatára az egykor azt díszítő turulmadár másolata. 

 

https://mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth?date=2020-12-09_18-02-00&enddate=2020-12-09_18-40-00&ch=mr1
https://mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth?date=2020-12-09_18-02-00&enddate=2020-12-09_18-40-00&ch=mr1
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A 116 éve eklektikus stílusban épített Városháza ifj. Rimanóczy Kálmán tervei alapján készült.  

 

Csend honol a gyerekzsivajtól hangos Galántai Honismereti Múzeumban. Ez azonban nem 

jelenti azt, hogy a múzeumi dolgozók unalmukban malmoznának, hiszen több idejük marad 

az újonnan beszerzett műtárgyak restaurálására, feldolgozására. Emellett a tallósi vízimalom 

és környékének teljes felújításával kapcsolatos munkálatokat is most készítik elő - mondta 

Takács Mihály igazgató. 


