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Nyomtatott és online sajtó 
 

Kelemen: az RMDSZ arányosságra és biztonságra törekszik a koalíciós 

tárgyalásokon 
2020. december 10. – Krónika, hirado.hu, maszol.ro, Nyugati Jelen 

Az arányosság és biztonság elvét akarja érvényesíteni a Nemzeti Liberális Párttal (PNL) és az 

USR-PLUS szövetséggel folytatandó, szombaton kezdődő koalíciós tárgyalásokon az RMDSZ 

– nyilatkozta a magyar közmédiának csütörtökön Kelemen Hunor szövetségi elnöke. Arról is 

beszélt, hogy a közös kormányprogram kialakításánál az RMDSZ elvárásai két témakörbe 

sorolhatók: az egyik az etnikai identitás megőrzésének biztonsága, a másik az egzisztenciális 

biztonság megerősítése. A tisztségek elosztásánál az arányosság elvét kell követni: a 

koalíciónak együtt kell kezelnie a miniszterelnökséget, a (szenátusi és képviselőházi) 

házelnökséget, a szakbizottságokat, a kormánystruktúrát. Kelemen Hunor szerint azt 

szeretnék elérni, hogy karácsonyig beiktassák Románia új jobbközép koalíciós kormányát. 

 

Az ET főtitkárával egyeztetett Szijjártó Péter a kárpátaljai magyarok ügyében 
2020. december 10. – MTI, kormany.hu, Magyar Nemzet, Origo, Mandiner, PestiSrácok, 

Kárpátalja Ma 

Az Európa Tanács főtitkárával egyeztetett csütörtökön a külgazdasági és külügyminiszter az 

ukrajnai magyarok ügyében. Szijjártó Péter azt írta a Facebookon, hogy a "hágai landolást 

követően" - úton a nagykövetségi találkozóra Geert Wildersszel, a hollandiai Szabadságpárt 

vezetőjével - telefonon egyeztetett Marija Pejcinovic Buriccsal. Tájékoztatta a főtitkárt az 

ukrán titkosszolgálat megfélemlítő akcióiról, amiket a magyar közösségekkel szemben hajtott 

végre Kárpátalján. Ezt elfogadhatatlannak és botrányosnak tartja a kormány - hangsúlyozta a 

miniszter. Hozzátette, hogy az Európa Tanácsnak vannak olyan intézményei, amelyek 

kifejezetten a kisebbségi jogok tiszteletben tartását hivatottak garantálni. 

 

Kezdetét vette a külhoni gyermekorvosok kétnapos online konferenciája 
2020. december 10. – Mandiner, Teol, Felvidek.ma, OrientPress 

Csütörtök délelőtt kezdetét vette a külhoni gyermekorvosok kétnapos online konferenciája, 

amely a Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkárságának támogatásával, a Bethesda 

Gyermekkórház szervezésében valósul meg. Az online tanácskozáson több mint 150 

résztvevő, köztük 130 külhoni gyermekorvos vesz részt. 

A konferencia megnyitóján Potápi Árpád János, a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért 

felelős államtitkára, dr. Velkey György, a Magyar Gyermekorvosok Társaságának tanácsadó 

elnöke és dr. Hirsch Anikó, a Bethesda Gyermekkórház osztályvezető főorvosa, 

gyermekpszichiáter, a konferencia szakmai vezetője köszöntötte a résztvevőket. 
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https://kronikaonline.ro/belfold/kelemen-az-rmdsz-aranyossagra-es-biztonsagra-torekszik-a-koalicios-targyalasokon
https://kronikaonline.ro/belfold/kelemen-az-rmdsz-aranyossagra-es-biztonsagra-torekszik-a-koalicios-targyalasokon
https://mandiner.hu/cikk/20201210_az_europa_tanacs_fotitkaraval_egyeztetett_szijjarto_peter_az_ukrajnai_magyarok_ugyeben
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Lemond Porcsalmi Bálint, az RMDSZ ügyvezető elnöke 
2020. december 10. – Krónika, transindex.ro, maszol.ro 

Lemond az RMDSZ ügyvezető elnöki tisztségéből Porcsalmi Bálint – jelentette be Facebook-

oldalán a politikus. Mint írja, 2017-ben két évre vállalta el az RMDSZ ügyvezető elnöki 

mandátumát, a tavalyi EP-választásokat követően pedig Kelemen Hunor szövetségi elnök 

felkérésére folytatta a megbízatást. „Nehéz két éven és négy sikeres választáson vagyunk túl, 

utóbbiért köszönettel tartozom kollégáimnak és önkénteseinknek, akik végigküzdötték ezt az 

időszakot” – fogalmaz bejegyzésében Porcsalmi. Mint hozzáteszi, a szövetség vezetőségével 

abban állapodott meg, hogy a 2020-as parlamenti választások után abbahagyja ezt a munkát. 

 

Nem lehet annyiban hagyni: folytatnia kell az ügyészségnek az úzvölgyi 

temetőfoglalás kivizsgálását 
2020. december 10. – MTI, Krónika, maszol.ro, szekelyhon.ro, transindex.ro 

A moinești-i bíróság csütörtöki határozatában érvénytelenítette a városi ügyészségnek azt a 

rendeletét, amellyel az év elején vádemelés nélkül lezárta a nyomozást az úzvölgyi 

katonatemetőnél tavaly június 6-án történt erőszakos cselekmények ügyében. A bíróság 

ugyanakkor jogerősen elrendelte a kivizsgálás folytatását. A határozat kivonatát a romániai 

bíróságok portálja közölte. Mint ismeretes, korábban élénk sajtóvisszhangot váltott ki, hogy a 

temetőnél történt erőszakos cselekményeket kivizsgáló ügyész kizárólag román tanúkat 

hallgatott meg, és nem vélte például gyűlöletre vagy diszkriminációra való uszításnak a 

temetőnél skandált „kifele a magyarokkal az országból!” jelszót. 

 

Németh Zsolt: az Európa Tanácsnak fel kell szólítania Ukrajnát, hogy ne 

fenyegesse a magyar közösséget 
2020. december 10. – MTI, Mandiner, Hír Tv, Magyar Hírlap, 888.hu, Kárpátalja Ma 

Németh Zsolt csütörtökön levélben figyelmeztette Rik Daems-t, az ET parlamenti közgyűlése 

elnökét a kárpátaljai magyarok helyzetéről. Németh Zsolt, az ET magyar delegációjának 

vezetője a levélben tájékoztatta a belga politikust az ukrán biztonsági szervek által a magyar 

kisebbségi intézmények és vezetők ellen a múlt héten végrehajtott, a „szovjet időket idéző 

rajtaütésekről, amelyek célja a kárpátaljai magyar közösség megfélemlítése”. Az Ukrán 

Biztonsági Szolgálat (SZBU) november 30-án házkutatást tartott több kárpátaljai magyar 

intézményél és Brenzovics László, a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség (KMKSZ) 

elnökének lakásán is. 
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https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/lemond-porcsalmi-balint-az-rmdsz-ugyvezeto-elnoke
https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/nem-lehet-annyiban-hagyni-folytatnia-kell-az-ugyeszsegnek-az-uzvolgyi-temetofoglalas-kivizsgalasat
https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/nem-lehet-annyiban-hagyni-folytatnia-kell-az-ugyeszsegnek-az-uzvolgyi-temetofoglalas-kivizsgalasat
https://mandiner.hu/cikk/20201210_nemeth_zsolt_az_europa_tanacsnak_fel_kell_szolitania_ukrajnat_hogy_ne_fenyegesse_a_magyar_kozosseget
https://mandiner.hu/cikk/20201210_nemeth_zsolt_az_europa_tanacsnak_fel_kell_szolitania_ukrajnat_hogy_ne_fenyegesse_a_magyar_kozosseget
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Óvások előtti végeredmény: a PSD nyerte a választásokat, az RMDSZ valamivel 

kevesebb, mint 6 százalékot kapott 
2020. december 10. – Krónika 

Öt politikai alakulat jutott be a parlamentbe a Központi Választási Iroda (BEC) által szerda 

este közölt, óvások előtti végeredmények szerint. A Szociáldemokrata Párt (PSD) 

szenátorjelöltjeire a választásra jogosultak 29,32 százaléka, képviselőjelöltjeire 28,90 

százaléka szavazott a vasárnapi parlamenti választáson. A Nemzeti Liberális Párt (PNL) 25,58 

százalékot ért el a szenátusban és 25,19 százalékot a képviselőházban. A harmadik helyen az 

USR–PLUS választási szövetség áll, amelynek szenátorjelöltjeire a voksolók 15,86 százaléka, 

képviselőjelöltjeire pedig 15,37 százaléka szavazott. A Románok Egyesüléséért Szövetség 

(AUR) szenátorjelöltjeire a választók 9,17 százaléka adta le voksát, képviselőjelöltjeire 9,08 

százaléka, az RMDSZ pedig 5,89 százalékot ért el a felsőházban és 5,74 százalékot az 

alsóházban. 

 

Kelemen Hunor kellemes meglepetésnek nevezte Cîțut, és azt mondja, már 

márciusban megszavazták volna 
2020. december 10. – Krónika, transindex.ro, maszol.ro 

A kormány „egyik kellemes meglepetése” volt Florin Cîțu, és az RMDSZ már márciusban 

megszavazta volna miniszterelnöki kinevezését, ha nem lépett volna vissza – nyilatkozta 

szerda este Kelemen Hunor. Az RMDSZ elnöke azt követően nyilatkozott a România Tv-nek, 

hogy a Nemzeti Liberális Párt (PNL) bejelentette, Florin Cîțut jelöli a kormányfői tisztségre. 

„Mi megszavaztuk volna Cîţu urat márciusban is, de akkor visszalépett. Én akkor is azt 

mondtam, hogy megszavaztam volna. Láttuk, hogyan kezelte a pénzügyeket, és egyike volt a 

kevés kellemes meglepetésnek. Én már tavaly azt mondtam, hogy jobbközép kormányt 

akarok, PNL–RMDSZ–USR együttműködést. Stabil koalícióra lesz szükségünk” – mondta 

Kelemen Hunor.  

 

Tonk Márton, a Sapientia EMTE új rektora a Krónikának: erkölcsi kötelességem 

vállalni a tisztséget édesapám miatt is 
2020. december 10. – MTI, Krónika, transindex.ro, maszol.ro, szekelyhon.ro, Erdély Ma 

Dr. Tonk Márton egyetemi tanár váltja Dávid Lászlót a Sapientia Erdélyi Magyar 

Tudományegyetem élén – döntött szerdán a felsőoktatási intézmény akadémiai közössége. 

„Erkölcsi kötelességem vállalni a tisztséget édesapám miatt is, aki a Sapientia első rektora 

volt” – fogalmazott a Krónika megkeresésére az újdonsült rektor. Kifejtette, fő célkitűzései 

között szerepel a doktori iskola beindítása és a negyedik, sepsiszentgyörgyi oktatási helyszín 

megerősítése. Az egyetem közleménye szerint a szerdai általános választásokon a 215 

szavazati joggal rendelkező oktató és hallgatói képviselő közül 174 jelent meg az urnáknál az 

egyetem négy helyszínén, Kolozsváron, Marosvásárhelyen, Csíkszeredában, illetve 

Sepsiszentgyörgyön. Ez 80,55%-os részvételt jelent az 50%-os érvényességi küszöbhöz 
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https://kronikaonline.ro/belfold/ovasok-elotti-vegeredmeny-a-psd-nyerte-a-valasztasokat-az-rmdsz-valamivel-kevesebb-mint-6-szazalekot-kapott
https://kronikaonline.ro/belfold/ovasok-elotti-vegeredmeny-a-psd-nyerte-a-valasztasokat-az-rmdsz-valamivel-kevesebb-mint-6-szazalekot-kapott
https://kronikaonline.ro/belfold/kelemen-hunor-kellemes-meglepetesnek-nevezte-ciut-es-azt-mondja-mar-marciusban-megszavaztak-volna
https://kronikaonline.ro/belfold/kelemen-hunor-kellemes-meglepetesnek-nevezte-ciut-es-azt-mondja-mar-marciusban-megszavaztak-volna
https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/tonk-martont-valasztottak-a-sapientia-emte-uj-rektorava-n
https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/tonk-martont-valasztottak-a-sapientia-emte-uj-rektorava-n
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képest. Közülük Tonk Mártonnak 167-en szavaztak bizalmat, a kolozsvári kar eddigi dékánja 

95,97%-os többségi szavazattal nyerte el rektori mandátumát. 

 

Két olyan figura is bekerülhet a parlamentbe az AUR színeiben, akik súlyos 

atrocitásokat követhettek el a forradalom idején  
2020. december 10. – transindex.ro 

Az AUR listáján egyre másra tűnnek fel olyan személyek, akik nem föltétlenül lennének a 

parlamentbe valók: van, aki bankautomatát rabolt ki, s van olyan, aki a temesvári 1989-es 

forradalomkor a karhatalom oldalán harcolt. Nicolae Roman tábornok például könnyen 

bejuthat a visszaosztás során Buzău megyéből a képviselőházba. Az országos, 1989-es 

forradalmat kutató központ adatai szerint Roman egy gépesített egység vezetője volt a 31 

évvel ezelőtti decemberi eseményekkor, és a forradalom első napjaiban, 16.-18. között 

számos, a tiltakozók elleni akcióban vett részt, körülbelül 200 társával együtt. 

 

 

Kovászna megye: mind a négy képviselői mandátumot az RMDSZ szerezte meg  
2020. december 10. – maszol.ro, transindex.ro 

Az RMDSZ Kovászna megyei szervezetének a következő négy évben négy parlamenti 

képviselője és egy szenátora lesz a parlamentben. Ez egy képviselői mandátummal több, mint 

ami eddig volt: gyakorlatilag Kovászna megye mind a négy képviselői helyét az RMDSZ 

szerezte meg, így Miklós Zoltán közgazdász, banki szakember, Könczei Csaba mezőgazdasági 

szakember, Benedek Zakariás szórványképviselő és Gál Károly kereskedelmi szakember kap 

mandátumot. „Ilyen eddig még nem volt! Erdővidéki parlamenti képviselő 90 éve nem volt. 

Most lesz Gál Károly személyében” – tette közzé Facebook-oldalán Tamás Sándor, az RMDSZ 

háromszéki szervezetének elnöke, aki azt is közölte: számítások szerint a két szenátori 

mandátumból egyet sikerült megnyernie az RMDSZ-nek, így a kézdivásárhelyi Fejér László 

ismét szenátor lesz.  

 

Maszol #Fórum a választásokról: az AUR-ral megjelent a szélsőségesség a 

parlamentben 
2020. december 10. – maszol.ro 

A múlt vasárnapi parlamenti választások eredményét, a szélsőségesen nacionalista Románok 

Egyesüléséért Szövetség (AUR) váratlanul magas szavazatszámát is elemezzük Horváth 

Istvánnal, a kolozsvári kisebbségkutató intézet igazgatójával a Maszol #Fórum csütörtök 

délutáni élő adásában a Facebookon. A szociológusnak az olvasóktól kapott kérdéseket is 

feltesszük. A moderátor Cseke Péter Tamás, a Maszol főszerkesztője.  
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https://itthon.transindex.ro/?hir=62382
https://itthon.transindex.ro/?hir=62382
https://www.maszol.ro/index.php/belfold/136043-kovaszna-megye-mind-a-negy-kepvisel-i-mandatumot-az-rmdsz-szerezte-meg
https://www.maszol.ro/index.php/belfold/136034-maszol-forum-a-valasztasokrol-az-aur-ral-megjelent-a-szels-segesseg-a-parlamentben
https://www.maszol.ro/index.php/belfold/136034-maszol-forum-a-valasztasokrol-az-aur-ral-megjelent-a-szels-segesseg-a-parlamentben
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„Egy szaknak nemcsak a termeken belül kell léteznie” 
2020. december 10. – Bihari Napló 

A 2020/2021-es tanévben megalapításának tizedik évfordulóját ünnepli a nagyváradi 

Partiumi Keresztény Egyetem magyar nyelv és irodalom szaka. A jubileumi év kapcsán dr. 

János Szabolcs docenst, az egyik alapítót kérdezték a szakindítás kihívásairól, a képzés 

jelenéről, illetve távlatairól. 

 

Az RMDSZ hozta a kötelezőt Bihar megyében, ahova szintén berobbant az AUR 
2020. december 10. – Bihari Napló 

Bihar megyében is számottevő eredményt ért el a Szövetség a Románok Egységéért (AUR) 

elnevezésű szélsőséges, soviniszta párt a vasárnapi parlamenti választásokon. A Nemzeti 

Liberális Párt (PNL) gyengült, az RMDSZ, a PSD és az USR PLUS kisebb-nagyobb mértékben 

erősödött a két hónappal ezelőtti önkormányzati választásokhoz képest. 

 

Portik Vilmost alpolgármesternek, Kovács Leventét alelnöknek jelöli az RMDSZ 
2020. december 10. – szekelyhon.ro 

Portik Vilmost Marosvásárhely alpolgármesterének, Kovács Leventét pedig a Maros megyei 

önkormányzat alelnökének javasolja az RMDSZ Maros megyei szervezete. A városi tanács 

RMDSZ-frakciójának vezetőjére is van javaslat Frunda Csenge személyében. 

 

Sajtóforrások: legalább négy minisztériumnál tartják esélyesnek az RMDSZ-t 
2020. december 10. – transindex.ro 

A Digi24 szerint az RMDSZ olyan tárcát is szeretne, amelyet eddig még nem kapott meg, 

azonban hajlanak azért az egészségügy, a kultúra és a környezetvédelem felé is, ha szorul a 

hurok. Az RMDSZ ezek szerint a tanügyminisztériumot és az ifjúság és sport minisztériumot 

is kaphatja, hisz a PNL hajlandó lemondani olyan tárcákról is, mint az oktatás, az 

egészségügy, a munkaügy, az ifjúság és a sport, a mezőgazdaság és a kultúra. Az oktatásügyi 

minisztérium kapcsán így az RMDSZ-ből meglepő módon Szabó Ödön képviselő mellett, 

Hegedüs Csilla neve is elhangzott a román újság állítása szerint.  

 

Antal Árpád: az AUR a mélyállam hivatalos álláspontját képviseli  
2020. december 10. – maszol.ro, szekelyhon.ro 

A szélsőséges Románok Egyesüléséért Szövetsége (AUR) parlamenti jelenlétét nem szabad 

minimalizálni, és folyamatosan figyelni kell arra, amit a párt képvisel, mert az a mélyállam 

egy részének hivatalos álláspontja is – fejtette ki Antal Árpád. Sepsiszentgyörgy 

polgármestere csütörtöki sajtótájékoztatón felidézte, hogy az elmúlt napokban több olyan 

elemzés is készült, amelyek arra mutatnak rá, hogy az AUR párt „laboratóriumban” jött létre. 

Többen hangsúlyozták, hogy ezt a „laboratóriumot” nem Oroszországban kell keresni hanem 

Romániában. Antal Árpád szerint mások mellett Iulian Fota, a SRI akadémiájának vezetője, 
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https://www.erdon.ro/kozelet/helyi-kozelet/egy-szaknak-nemcsak-a-termeken-belul-kell-leteznie-3363403/
https://www.erdon.ro/kozelet/helyi-kozelet/az-rmdsz-hozta-a-kotelezot-bihar-megyeben-ahova-szinten-berobbant-az-aur-3363307/
https://szekelyhon.ro/aktualis/portik-vilmost-alpolgarmesternek-kovacs-leventet-alelnoknek-jeloli-az-rmdsz
https://itthon.transindex.ro/?hir=62391&sajtoforrasok_legalabb_negy_miniszteriumnal_tartjak_eselyesnek_az_rmdszt
https://www.maszol.ro/index.php/belfold/136047-antal-arpad-az-aur-a-melyallam-hivatalos-allaspontjat-kepviseli
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Dan Tăpălagă, a G4 Media elemzője és Alina Mungiu-Pippidi politikai elemző is azt sugallták, 

hogy az AUR a mélyállam egy részének kreációja.  

 

Tető alá került a Sepsiszentgyörgy határában épülő magyar sajtóház 
2020. december 10. – szekelyhon.ro 

Már tető alatt van a Székelyföldi Magyar Sajtóház, melyet a sepsiszentgyörgyi székhelyű 

Székelyföldi Magyar Újságírók Egyesülete épít a magyar kormány és a Bethlen Gábor 

Alapkezelő Zrt. támogatásával. Az egyesület arról tájékoztat, hogy a Sepsiszentgyörgy 

határában levő, az Olt-völgyére néző közművesített telket adományként kapták, a tervet 

szintén adományként a sepsiszentgyörgyi Cicproiect Kft. készítette. A Székelyföldi Magyar 

Újságírók Egyesülete tizenötmillió forint támogatást nyert a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.-

től, így elkezdhették az építkezést, az ingatlant már sikerült is befödni.  

 

 

Magyarnak vallja magát az AUR aradi képviselője, aki szerint leáldozott már az 

etnikai politizálás ideje  
2020. december 10.- transindex.ro 

Az egyik leendő AUR-parlamenti képviselővel, Vasile Nagy-gyal készített interjút a ziare.com, 

a szélsőjobboldali párt aradi képviselője megszerezte a határmenti városban a szavazatok 14 

százalékát, alig kapott valamivel kevesebbet, mint a Mentsétek meg Romániát! koalíció (USP-

PLUS) képviselőjelöltje. Bár magyarnak vallja magát, Vasile Nagy az AUR-ban, a 

szélsőjobboldali párt programjában találta meg azokat az elveket, amelyekkel azonosulni tud. 

Ezek olyan hajtóerővel bírtak, hogy eldöntötte, kipróbálja magát a politikai életben is. A 

leendő képviselő szerint az AUR nem szélsőséges politikai alakulat.  

 

Frissült a lista: a Magyarországról Romániába érkezők továbbra is 

karanténkötelesek 
2020. december 10. – maszol.ro 

Frissítette csütörtök este az Országos Vészhelyzeti Bizottság (CNSU) a magas járványügyi 

kockázatot jelentő országok jegyzékét. Magyarország is szerepel a listán. Az úgynevezett sárga 

zónás államokból Romániába érkezőknek 14 napra karanténba kell vonulniuk.  

 

Továbbra is RMDSZ-képviselő nélkül marad Hunyad megye 
2020. december 10. – Nyugati Jelen 

Ugyan még vannak elbírálás alatti óvások a december 6-i választások kapcsán, a Központi 

Választási Iroda (BEC) szerda este közzétette a választások végeredményeit, és a sajtóban 

megjelent a várható mandátumelosztás. Ennek fényében az RMDSZ 21 képviselővel és 9 

szenátorral lesz jelen a következő időszakban a román parlamentben. Hunyad RMDSZ megye 

jelöltjei azonban nem szerepelnek a mandátumhoz jutottak listáján. A visszaosztás nyomán 
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https://szekelyhon.ro/aktualis/teto-ala-kerult-a-sepsiszentgyorgy-hataraban-epulo-magyar-sajtohaz
https://itthon.transindex.ro/?hir=62396&magyarnak_vallja_magat_az_aur_aradi_kepviseloje_aki_szerint_lealdozott_mar_az_etnikai_politizalas_ideje
https://itthon.transindex.ro/?hir=62396&magyarnak_vallja_magat_az_aur_aradi_kepviseloje_aki_szerint_lealdozott_mar_az_etnikai_politizalas_ideje
https://www.maszol.ro/index.php/tarsadalom/136050-frissult-a-lista-a-magyarorszagrol-romaniaba-erkez-k-tovabbra-is-karantenkotelesek
https://www.maszol.ro/index.php/tarsadalom/136050-frissult-a-lista-a-magyarorszagrol-romaniaba-erkez-k-tovabbra-is-karantenkotelesek
https://www.nyugatijelen.com/jelenido/tovabbra_is_rmdsz_kepviselo_nelkul_marad_hunyad_megye.php
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úgy tűnik a térségből Arad és Krassó-Szörény megyék kapnak egy-egy képviselői 

mandátumot.  
 

Lemondott a székelyudvarhelyi RMDSZ éléről Derzsi László  
2020. december 10. – maszol.ro 

Megvált tisztségétől Derzsi László, a székelyudvarhelyi RMDSZ elnöke. Döntését csütörtök 

délután a Facebook-oldalán jelentette be. A politikus emlékeztetett, amikor 2018-ban 

elvállalta a székelyudvarhelyi RMDSZ vezetését, a célja az volt, hogy  egy új csapattal 

sikeressé tegye a szervezetet. A szeptember 27-i önkormányzati választások székelyudvarhelyi 

eredményei azonban azt mutatták, hogy nem sikerült a célhoz közelebb kerülni. 

„Meggyőződésem, hogy a Városi Szervezet vezetőjeként felelősséget kell vállalnom a 

szeptember 27-i választások székelyudvarhelyi kudarcáért, és ezért a mai napon iktattam a 

Szervezet éléről való lemondásomat. Természetesen ettől függetlenül a Székelyudvarhelyi 

RMDSZ működik tovább, az elnökség, a választmány és az önkormányzati frakció ellátja a 

feladatát. Az elmúlt időszakban hál’ istennek nagyon sok új kolléga vállalt feladatot a 

Szervezet keretében, így biztos vagyok benne, hogy nagyon hamar betöltődik az elnöki 

tisztség is” – írta Derzsi László.  

 

„Könyvek nélkül senki nem lesz tudós” 
2020. december 10. – Felvidék Ma 

December 9-én délután 14 órától a dunaszerdahelyi Danube EuroConsulting Kft. a 

Nagyabonyi úton levő West Side irodaházban kialakított szakmai gyakorlóhelyen és közösségi 

irodában megtartotta a „Gyakorlati szakmai tananyagfejlesztés és oktatás 

tehetséggondozással egybekötve a felvidéki kereskedelmi és vidékfejlesztési 

szakközépiskolákban“ című pályázatának projektzáró sajtótájékoztatóját. A sajtótájékoztatón 

bemutatásra kerültek az eredmények, amelyek az elmúlt 2 év alatt születtek annak a 

pályázatnak a keretében, amelyet a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. támogatott. 

 

Az oktatásügyi minisztérium online segédanyagot készít a magyar 

tanintézmények részére 
2020. december 10. – Felvidék Ma, Körkép, Ma7.sk, Új Szó 

A szlovák oktatásügyi minisztérium prioritásai közé tartozik a nemzetiségi iskolák 

támogatása a jelenlegi járványhelyzetben is. A szaktárca a magyar nyelvű távoktatás 

fejlesztését biztosító projektet dolgozott ki, melynek részleteiről ma számoltak be. „A 

távoktatás olyan kihívás, amellyel az új kormány kinevezése óta igyekszünk tevékenyen 

szembenézni és folyamatosan odafigyelni rá. A koronavírus miatt mindannyian kénytelenek 

vagyunk alkalmazkodni a járványügyi helyzethez. Ezért kifejezetten örülünk annak, hogy 

támogathatjuk az új és innovatív oktatást a nemzetiségi iskolákban is, ami segíti a tanárok 
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https://www.maszol.ro/index.php/belfold/136052-lemondott-a-szekelyudvarhelyi-rmdsz-eler-l-derzsi-laszlo
https://felvidek.ma/2020/12/konyvek-nelkul-senki-nem-lesz-tudos/
https://felvidek.ma/2020/12/az-oktatasugyi-miniszterium-online-segedanyagot-keszit-a-magyar-tanintezmenyek-reszere/
https://felvidek.ma/2020/12/az-oktatasugyi-miniszterium-online-segedanyagot-keszit-a-magyar-tanintezmenyek-reszere/
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mindennapi munkáját” – fogalmazott a szerkesztőségünknek eljuttatott sajtóközleményében 

Filip Mónika, a nemzetiségi oktatásügyért és az inkluzív oktatásért felelős államtitkár.  
 

Eredményt hirdettek a Várak és erődtemplomok, történelmünk dicső 

hírmondói című Kárpát-medencei rajzpályázaton 
2020. december 10. – Ma7.sk 

A pályázattal a Kárpát-medencei gyermekeket kívántuk megszólítani. A „Várak és 

erődtemplomok, történelmünk dicső hírmondói” című rajzpályázat legfontosabb célja, a 

magyarság nemzeti és vallási őrhelyeit, értékes örökségünket a feledéstől megóvni - 

tájékoztatott a rajzpályázat védnöke, az Emberi Erőforrások Minisztériuma miniszteri 

biztosa, Petneházy Attila. 

  
Átadták a tartományi kitüntetéseket  
2020. december 10. – Pannon RTV, Magyar Szó 

A Fehér Ferencről elnevezett díjat a kultúra területén elért eredményeiért Vitkay Kovács Vera 

operaénekesnek és énektanárnak adták át. Igor Mirović, a tartományi kormány elnöke átadta 

ma Újvidéken a tartományi kitüntetéseket. A Mihajlo Pupin-díjat Dragan Stanić egyetemi 

tanárnak, a Szerb Matica elnökének ítélték oda. A Lazar Dunđerski gazdasági díjat Vesna 

Vučurević, az Univerexport Group elnöke vehette át. Az oktatásban elért eredményeiért a 

szabadkai Ivan Goran Kovačić Általános Iskola részesült Đorđe Natošević-díjban. 

 

Ötmillió dinárral támogatták a gazdákat a zentai községben 
2020. december 10. – Vajdaság Ma 

Ötmillió dinárral támogatta Zenta község önkormányzata a helybéli gazdákat. Az erre 

vonatkozó pályázatot november elején írták ki, és 5 vonalat indítottak: kettőt az 

állattenyésztők számára, egyet a növénytermesztők biztosításának lefedésére, valamint a 

méhészek számára, a legújabb vonalon pedig a piaci őstermelőket támogatták. Czegledi 

Rudolf, Zenta polgármestere elmondta, hogy 171 sikeres pályázat született, és a mai napon 

megkezdték a szerződések aláírását. 

 

Szabadkán is jótékony célokra fordítják az újévi programokra tervezett pénzt 
2020. december 10. – Vajdaság Ma 

Újévváró programok szervezése helyett Szabadkán is a beteg gyermekeket és fiatalokat, illetve 

az ifjú tehetségek és az egyetemistákat támogatják a szilveszteri programokra előirányzott 

eszközökből. A hírt Stevan Bakić polgármester jelentette be a város hivatalos weblapján: 

„Olyan döntést hoztunk, hogy az újévi program helyett - amelyet a szabadkai önkormányzat 

hagyományosan minden évben megszervez - 3 millió dinárt a gyermekek és a fiatalok 
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https://ma7.sk/hethatar/eredmenyt-hirdettek-a-varak-es-erodtemplomok-tortenelmunk-dicso-hirmondoi-cimu-karpat
https://ma7.sk/hethatar/eredmenyt-hirdettek-a-varak-es-erodtemplomok-tortenelmunk-dicso-hirmondoi-cimu-karpat
https://pannonrtv.com/rovatok/politika/atadtak-tartomanyi-kitunteteseket
https://www.vajma.info/cikk/vajdasag/25941/Otmillio-dinarral-tamogattak-a-gazdakat-a-zentai-kozsegben.html
https://www.vajma.info/cikk/vajdasag/25942/Szabadkan-is-jotekony-celokra-forditjak-az-ujevi-programokra-tervezett-penzt.html
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gyógykezelésére, az ifjú tehetségek fejlesztésére és bizonyos számú egyetemi hallgató 

ösztöndíjára fordítjuk.” 

 
Magyar koalíciós többség a Beregszászi kistérségben 
2020. december 10. – Kárpátalja, Kárpáti Igaz Szó, Kárpátalja Ma 

Ünnepélyes keretek között, békésen zajlott a Beregszászi kistérség első tanácsülése, melyen a 

területi választási bizottság elnöke ismertette a helyhatósági választások eredményét, mely 

szerint 34 képviselő jutott be a képviselői testületbe. A választások alkalmával ismét Babják 

Zoltán lett Beregszász és térsége polgármestere, aki jelentős – közel háromnegyedes – 

többséggel nyert az idei választások során. A tanácsülésen a bejutott pártok frakcióvezetői 

bejelentették megalakulásukat. A Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség (KMKSZ), 

valamint a Kárpátaljai Magyar Demokrata Szövetség (UMDSZ) által kötött koalíciós 

megállapodás értelmében a két magyar párt döntő többségű mandátummal rendelkezik a 

tanácsban. 

 

Kezdetét vette a külhoni gyermekorvosok kétnapos online konferenciája 
2020. december 10. – Kárpátalja 

Csütörtök délelőtt kezdetét vette a külhoni gyermekorvosok kétnapos online konferenciája, 

amely a Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkárságának támogatásával, a Bethesda 

Gyermekkórház szervezésében valósul meg. Az online tanácskozáson több mint 150 

résztvevő, köztük 130 külhoni gyermekorvos vesz részt. A konferencia megnyitóján Potápi 

Árpád János, a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára, dr. Velkey György, a 

Magyar Gyermekorvosok Társaságának tanácsadó elnöke és dr. Hirsch Anikó, a Bethesda 

Gyermekkórház osztályvezető főorvosa, gyermekpszichiáter, a konferencia szakmai vezetője 

köszöntötte a résztvevőket. 

 

Jól halad az új eszéki stadion építése 
2020. december 10. – Képes Újság 

A csőd szélére jutott NK Osijek futballklubot 2016-ban vásárolta meg egy magyar üzletember. 

Az új vezetés munkájának köszönhetően a csapat azóta rohamos fejlődésnek indult, és 

nemsokára egy új stadionnal is gazdagodik, melynek építése jó ütemben halad. Az NK Osijek 

labdarúgó-egyesület az évtized közepére nagyon nehéz helyzetbe került, és már-már a léte is 

veszélyben forgott. Az agonizáló klub számára valóságos mentőövet jelentett, hogy 2016-ban 

megvásárolta egy magyar üzletember, Mészáros Lőrinc. 

 

Fejlesztések a tangazdaságban is 
2020. december 10. – Képes Újság 
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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
https://karpataljalap.net/2020/12/10/magyar-koalicios-tobbseg-beregszaszi-kistersegben
https://karpataljalap.net/2020/12/10/kezdetet-vette-kulhoni-gyermekorvosok-ketnapos-online-konferenciaja
https://kepesujsag.com/jol-halad-az-uj-eszeki-stadion-epitese/
https://kepesujsag.com/fejlesztesek-a-tangazdasagban-is/
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Egy évvel ezelőtt került sor a kopácsi Tangazdaság és Ifjúsági Központ hivatalos 

átadóünnepségére. A magyar kormány támogatásából épült létesítményt azóta is 

folyamatosan fejlesztik, legutóbb növénytermesztési részlege bővült. A kopácsi Tangazdaság 

és Ifjúsági Központ kialakítására a magyar Nemzetpolitikai Államtitkárság által 2015-ben 

meghirdetett külhoni magyar szakképzés éve program keretében került sor, a Horvátországi 

Magyar Pedagógusok Fórumának (HMPF) kezdeményezésére. 

 
Elektronikus sajtó 

 

Határok nélkül 

2020. december 10. – Kossuth Rádió 

 

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 Felvidéken még sokan emlékeznek Michal Simecka európai parlamenti képviselő nevére, 

aki a 2019-es választás után kijelentette, vállalja a magyar kisebbség képviseletét Brüsszelben 

azok után, hogy nem került be az Európai Parlamentbe szlovákiai magyar képviselő. A 

vállalását azonban nem váltotta tettekre Michal Simecska képviselő. 

 

A Királyhágómelléki Református Egyházkerület a Hegyköz térségében több beruházást is 

finanszíroz. Az egyházkerület tavaly másfélmillió eurónyi támogatást nyert el az Európai 

Uniótól a már működő hegyközszentmiklósi termálstrand kibővítésére. Emellett, az 

Egyházkerület megalakulásának századik évfordulója alkalmából egy körkápolnát szeretne 

építeni, amely a szakrális funkcióján túl, egyház-, és kultúrtörténeti érdekességgel is bír majd.   

 

A marosvásárhelyi Philothea Klub – ifjúsági szervezet idén is megtartja hagyományos 

karácsonyi vásárát, de ezúttal rendhagyó módon: a kiállított termékeket, ajándéktárgyakat az 

érdeklődők a szervezet közösségi oldalán választhatják ki/ rendelhetik meg, majd 

személyesen, a szervezet székházában vehetik át. A karácsonyi kiállításról és a szervezet idei 

közösségi programjairól Belényesi Gabriella, a Philothea Klub vezetője beszélt. 

 

https://mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth/?date=2020-12-10_18-02-00&enddate=2020-12-10_18-40-00&ch=mr1
https://mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth/?date=2020-12-10_18-02-00&enddate=2020-12-10_18-40-00&ch=mr1
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Tehetséges tanulókat díjaztak a Kolozsvári Református Kollégium véndiákjai. Hat 

kategóriában osztották ki a Gyűjtsd a tudást elnevezésű díjakat és okleveleket az Erdélyi 

Református Egyházkerület püspöki hivatalában. 

 

A muzslyai Szervó Mihály Általános Iskola a közelmúltban megkapta azokat a 

számítástechnikai eszközöket, amelyeket a Bethlen Gábor Alap pályázatán nyert. Ezekkel és a 

már korábban beszerzett több funkciós nyomtatókkal, tévékkel, vetítőkkel és okos táblákkal 

gyarapodva sokkal korszerűbbé és hatékonyabbá vált az oktatás.  

 

Filmes színházi kísérlettel lepi meg a nézőket ma este online a székelyudavarhelyi Tomcsa 

Sándor Színház. Ám pénteken - nyolc hónap után újra visszatérhetnek a székelyudvarhelyiek 

a színházba: az Esti próba című előadás bemutatójára. 


