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Nyomtatott és online sajtó 
 

 

Miniszteri biztos: folyamatos a kapcsolattartás a diaszpóra magyarságával 
2020. december 11. – MTI, kormany.hu, Webrádió, Felvidék Ma, gondola 

A nemzetpolitikai államtitkárság folyamatos kapcsolatban áll a diaszpóra magyarságával, 

"minden magyar számíthat ránk" - mondta a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős 

miniszteri biztosa péntek este. Szilágyi Péter a kanadai diaszpóra képviselőivel folytatott 

online beszélgetésen kiemelte: 2018 óta szervezik meg a hétvégi magyar iskolák találkozóját, 

amelyre idén februárban 28 országból 111 intézményvezető és oktatási felelős érkezett. 

Kanadából 15-en vettek részt a találkozón. A rendezvény évről évre nagyobb népszerűségnek 

örvend - jegyezte meg a miniszteri biztos. Jelezte: hamarosan elérhetővé válik egy új 

tananyagmegosztó online felület, amelynek célja, hogy a világ összes hétvégi magyar iskolája, 

a diaszpórában magyar nyelvet tanító pedagógusa segítséget kaphasson az anyaországtól. 

Jelenleg mintegy 250 hétvégi magyar iskoláról tudnak - mondta. 

 

Munkahelyvédelem, gazdaságfejlesztés, kisebbségi jogok – Kész a koalíciós 

tárgyalásokra az RMDSZ 

2020. december 11. – Krónika, maszol.ro 

Ahhoz, hogy egy koalíció működőképes és hatékony legyen, arra van szükség, hogy tagjai 

megbízzanak egymásban – nyilatkozta pénteken az Agerpres hírügynökségnek Kelemen 

Hunor. Az RMDSZ elnöke leszögezte, a jól, eredményesen működő koalíció előfeltétele, hogy 

tagjai megbízzanak egymásban, és a bizalom párbeszéddel, együttműködéssel erősíthető. 

Emellett szükség van egy olyan kormányprogramra, amely mentes a populizmustól és 

demagógiától, valamint az olyan ígéretektől, amelyekre nincs fedezet – szögezte le. Kelemen 

rámutatott, a koalíción belül meg kell osztani a hatalmat a tagok között mind a kormány, 

mind a parlament szintjén, „ezt nem kell szégyellni, ez így történik a politikában, így történik 

egy koalícióban” – hangoztatta. A szövetségi elnök arról is beszélt, hogy a kormányprogram 

tekintetében a munkahelyek védelmével, a gazdasági fejlesztéssel, a beruházásokkal, de a 

kisebbségi jogok védelmével kapcsolatos javaslatokat is megfogalmaznak a szombati koalíciós 

tárgyalásokon, illetve a kormány összetételéről is szó lesz. 

 

Végeredmény: 339 030 szavazatot kapott az RMDSZ képviselői listája, 348 262-t 

a szenátusi  
2020. december 12. – transindex.ro, maszol.ro, szekelyhon.ro 

A Szociáldemokrata Párt (PSD) szenátorjelöltjeire 1.732.289 érvényes szavazatot adtak le a 

parlamenti választásokon, a képviselőjelöltjeire pedig 1.705.786-ot - közölte szombaton az 

óvások elbírálása utáni végeredményeket a Központi Választási Iroda (BEC). Az RMDSZ 

szenátusi jelöltlistájára 348.262 szavazatot adtak le, a képviselőházi jelöltlistájára pedig 
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https://webradio.hu/hirek/belfold/miniszteri-biztos-folyamatos-a-kapcsolattartas-a-diaszpora-magyarsagaval
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339.030-at. A BEC szerint a szenátusi jelöltlistákra leadott érvényes voksok száma 5.908.364, 

az alsóházi jelöltlistákra pedig 5.901.959. A Központi Választási Iroda megemlítette, hogy az 

állandó szavazólistákon szereplő választópolgárok közül 6.059.113 személy járult az urnák elé 

a parlamenti választásokon. 

 

Szijjártó: Ukrajna a legsötétebb eszközöket veti be a polgárai ellen 
2020. december 13. – MTI, kormany.hu, Magyar Nemzet, Demokrata, Hír TV, ATV, Index, 

HVG, 888, Pannon RTV, Magyar Szó, Kárpátalja Ma, Kárpáti Igaz Szó 

Ukrajna a legsötétebb, szovjet időkre emlékeztető eszközöket használja polgárai 

megfélemlítésére - írta a kárpátaljai önkormányzati képviselők elleni eljárásról a közösségi 

oldalán vasárnap a külgazdasági és külügyminiszter. Szombati sajtóértesülés szerint az Ukrán 

Biztonsági Szolgálat hazaárulás vádjával kezdett büntetőeljárást, amiért az Ungvárhoz közeli 

Szürte képviselői egy testületi ülés után elénekelték a magyar himnuszt. Szijjártó Péter szerint 

ezzel az esettel Kijev sokadjára bizonyítja, hogy csak szavakban akarja az európai integrációt. 

Hozzátette, hogy az ukrán gyakorlattal ellentétben minden európai és nemzetközi jogszabály 

biztosítja a nemzeti kisebbségek számára az identitás megőrzését.   

 

Bocskor Andrea fideszes EU-képviselő felkerült az ukrán Mirotvorec honlapra 
2020. december 12. – MTI, Híradó, Magyar Hírlap, 168 óra, Mandiner 

Felkerült az "Ukrajna ellenségeit" listázó Mirotvorec (Béketeremtő) ukrán nacionalista 

szervezet honlapjára Bocskor Andrea fideszes európai parlamenti (EP-) képviselő. A 

képviselőről szombaton a honlapon a személyes adatoknál nevét, születési dátumát és helyét 

jelölték meg, utóbbinál Kárpátalját, azon belül Beregszászt. Indokként, hogy miért tették ki a 

honlapra azt írták, hogy megsértette az ukrán jogszabályokat a kettős, magyar-ukrán 

állampolgárság megszerzésével, továbbá vádolják Ukrajna szuverenitása és területi 

integritása megbontásának kísérletével, és hivatali hatáskörök túllépésével.   

  

Visszajár Borboly Csabának az úzvölgyi élőláncért kiszabott bírság a törvényszék 

szerint 
2020. december 11. – MTI, Krónika, maszol.ro 

Jogerősen törölte a Hargita Megyei Törvényszék azt a bírságot, amelyet a csendőrség rótt ki 

Borboly Csabára, a Hargita megyei önkormányzat elnökére a tavaly június 6-án az úzvölgyi 

katonatemetőnél szervezett élőlánc miatt. A december 9-én kimondott ítéletről Borboly 

Csaba számolt be közösségi oldalán. Kijelentette: az ítéletnek szimbolikus jelentősége van, 

hiszen azt jelzi, hogy jogszerűen vontak élőláncot a székelyföldiek a temető elé, a sírkert 

védelmében. Az RMDSZ politikusa azt is hozzátette, hogy az ítélet értelmében vissza kell 

kapnia azt a 3000 lej bírságot, amelyet már kifizetett. Az MTI emlékeztet: a csendőrség azt 

kifogásolta, hogy az élőlánc szervezői nem jelentették be a székelyföldi megmozdulást. A 
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https://demokrata.hu/magyarorszag/ukrajna-a-legsotetebb-eszkozoket-veti-be-326511/
https://www.magyarhirlap.hu/kulfold/20201213-a-fidesz-kdnp-az-ep-elnokehez-fordult-bocskor-andrea-megfenyegetese-miatt
https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/visszajar-borboly-csabanak-az-uzvolgyi-elolancert-kiszabott-birsag-a-torvenyszek-szerint
https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/visszajar-borboly-csabanak-az-uzvolgyi-elolancert-kiszabott-birsag-a-torvenyszek-szerint
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törvényszék korábban a Grüman Róbertre, a Kovászna megyei önkormányzat alelnökére 

kirótt, hasonló összegű bírságot is törölte. 

 

Mezei János lesz az EMSZ egyedüli elnöke, a Néppárt szerint ez nem 

presztízskérdés volt  
2020. december 11. – transindex.ro 

Rövid időn belül fúzióra lép az Erdélyi Magyar Szövetséget alkotó két törpepárt. Az új pártnak 

viszont csak egyik párt adja az elnökét, így utánajártak mennyire egyoldalú az összeolvadás, 

és milyen tervei vannak elnökének.  

 

Az EP december 14-én plenáris vitát szervez a Minority Safe Pack 

kezdeményezésről 
2020. december 11. – transindex.ro 

Hétfőn, december 14-én plenáris vitát szervez az Európai Parlament a Minority SafePack 

európai polgári kezdeményezésről. A közép-európai idő szerint 17 órakor kezdődő plenáris 

ülésen előreláthatólag ez a második napirendi pont lesz. A képviselők az Európai Bizottság 

jelenlétében a parlamenti csoportok által megszabott időkeretben értékelik a kezdeményezést 

és véleményezik a határozattervezetet. Párhuzamosan még folytatódik a határozat szövegének 

előkészítése, amelyhez a parlamenti csoportok módosító javaslatokat tehetnek le. Ezekről 

szerdán, december 16-án lesz szavazás. A módosítások utáni végső határozati javaslatról 

csütörtökön, december 17-én reggel lesz a végszavazás, ennek eredményét közép-európai idő 

szerint 13 órakor közli a Parlament.  

 

Újabb támadási front: bírság a csak magyar nyelvű közösségi oldal miatt 
2020. december 11. – szekelyhon.ro 

Pénzbírsággal sújtotta Csíkszenttamás polgármesterét a Bukaresti Ítélőtábla, mert a 

polgármesteri hivatal közösségi oldala csak magyarul közöl információkat. Az eljárás 

hátterében a jól ismert Dan Tanasă vezette szervezet áll.  

 

Mile Lajos főkonzul a román-magyar viszonyról: sok mindenben egymásra 

vagyunk utalva  
2020. december 11. – maszol.ro 

Mile Lajos, Magyarország kolozsvári főkonzulja volt a Pro Iuventute Közéleti Akadémia 

kolozsvári beszélgetéssorozatának péntek délutáni meghívottja. Konzuli munkája mellett 

gyermekkoráról, Kolozsvár fejlődéséről, és ennek kapcsán a román-magyar viszonyról is 

beszélt.  
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https://itthon.transindex.ro/?cikk=28801&mezei_janos_lesz_az_emsz_egyeduli_elnoke_a_neppart_szerint_ez_nem_presztizs_kerdes_volt
https://itthon.transindex.ro/?cikk=28801&mezei_janos_lesz_az_emsz_egyeduli_elnoke_a_neppart_szerint_ez_nem_presztizs_kerdes_volt
https://itthon.transindex.ro/?hir=62403
https://itthon.transindex.ro/?hir=62403
https://szekelyhon.ro/aktualis/ujabb-tamadasi-front-birsag-a-csak-magyar-nyelvu-kozossegi-oldal-miatt
https://www.maszol.ro/index.php/belfold/136094-mile-lajos-f-konzul-a-roman-magyar-viszonyrol-sok-mindenben-egymasra-vagyunk-utalva
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Megvolt az első koalíciós tárgyalási forduló Bukarestben, már kibuktak az első 

nézeteltérések 
2020. december 12. – Krónika, maszol.ro, szekelyhon.ro 

Lezajlott az első tárgyalási forduló szombaton a kormánykoalícióra készülő Nemzeti Liberális 

Párt (PNL), a Mentsétek meg Romániát Szövetségből és a Szabadság Egység és Szolidaritás 

Pártjából álló USR-PLUS, valamint az RMDSZ között. Bukaresti sajtóértesülések szerint 

markáns nézeteltérés alakult ki a felek között a kormányzati és a parlamenti vezetői tisztségek 

elosztása kapcsán. 

 

„Tapogatózás, fárasztás”: szakbizottságok irányításához jutott az RMDSZ az első 

koalíciós tárgyalásokon 
2020. december 12. – Krónika 

Normális politikai egyeztetéseknek nevezte a szombaton lezajlott hárompárti koalíciós 

tárgyalásokat Benedek Zakariás, az RMDSZ képviselőházi frakcióvezetője, aki szerint a felek 

részéről egyelőre „tapogatózás történt”. A Krónika megtudta, a szövetség megszerezte két 

szenátusi és két képviselőházi szakbizottság irányítását. 

 

Térképen a mandátumok: az RMDSZ-nek Krassó-Szörény megyében is lehet 

képviselője és bejuthat Dan Tanasă is parlamentbe  

2020. december 12.- transindex.ro 

Az új parlamentnek összesen 466 résztvevője lesz, közülük 448 annak az öt pártnak a 

képviselője, akik a vasárnapi választásokon elérték az öt százalékos bejutási küszöböt. A 

fennmaradó 18 helyet a nemzeti kisebbségek képviselői kapják meg. A PSD 157 (110 

képviselő, 47 szenátor) helyet, a PNL 134 (93 képviselő, 41 szenátor) helyet, az USR-PLUS 80 

(55 képviselő, 25 szenátor) helyet, az AUR 47 helyet (33 képviselő, 14 szenátor), az RMDSZ 

pedig 30 (21 képviselő, 9 szenátor) helyet szerez az új parlamentben a Hotnews saját 

számításai szerint, amelyet az Állandó Választási Bizottság végleges (óvások elbírálása előtti) 

eredményei alapján végeztek.  

 

A helyszínen és online is megemlékeznek a temesvári forradalom kitörésének 

31. évfordulójáról  
2020. december 12. – maszol.ro 

Megemlékezéssel, online konferenciával és könyvbemutatókkal emlékeznek az 1989es 

temesvári forradalom kitörésének 31. évfordulójára az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács, az 

Európai Emlékezet és Lelkiismeret Platformja (PEMC) és a Temesvár Társaság szervezésében 

a jövő héten.  

 

 

 

E
rd

é
ly

 

https://kronikaonline.ro/belfold/megvolt-az-elso-koalicios-targyalasi-fordulo-bukarestben-mar-kibuktak-az-elso-nezetelteresek
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https://kronikaonline.ro/belfold/btapogatozas-farasztasr-szakbizottsagok-iranyitasahoz-jutott-az-rmdsz-az-elso-koalicios-targyalasokon
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https://itthon.transindex.ro/?hir=62413
https://itthon.transindex.ro/?hir=62413
https://www.maszol.ro/index.php/tarsadalom/136116-a-helyszinen-es-online-is-megemlekeznek-a-temesvari-forradalom-kitoresenek-31-evfordulojarol
https://www.maszol.ro/index.php/tarsadalom/136116-a-helyszinen-es-online-is-megemlekeznek-a-temesvari-forradalom-kitoresenek-31-evfordulojarol
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Kányádi-emlékházat építenének Nagygalambfalván 
2020. december 12. – szekelyhon.ro 

Kányádi Sándor két éve elhunyt költő nagygalambfalvi szülőházának szomszédságában 

vásárolt telket a Hargita Megyei Hagyományőrzési Forrásközpont (HMHF) Hargita Megye 

Tanácsának finanszírozásával, ahol egyebek mellett emlékházat, ugyanakkor az irodalmi 

találkozók és más kulturális rendezvények megszervezésére alkalmas létesítményeket 

alakítanának ki. 

 

Okosabb és zöldebb várost szeretne Székelykeresztúr új polgármestere – 

interjú  
2020. december 13. – maszol.ro 

A városigazgatás digitalizációját és a zöld energiára való áttérést tekinti mandátuma 

prioritásainak Székelykeresztúr új polgármestere, aki az EMSZ jelöltjeként nyerte el a 

tisztséget az önkormányzati választásokon. Koncz Hunor-János Székelykeresztúron született, 

32 éves, nős, egy kisfiú édesapja. Bár közgazdász végzettségű, eddig a pénzügyi szektorban 

dolgozott. A mandátuma első intézkedéseiről, terveiről, elképzeléseiről faggatták. 

 

Széthúzás a bukaresti egyeztetéseken, akár három kormányfőjelölttel is 

előrukkolhatnak a koalícióra készülő pártok 
2020. december 13. – Krónika, transindex.ro, maszol.ro 

Megfeneklettek a koalíciós tárgyalások Bukarestben a kormányzásra készülő jobbközép 

pártok között, miután nem sikerült megállapodni a közös miniszterelnök-jelölt személyéről. 

Ennek nyomán megtörténhet, hogy az államfő által hétfőre összehívott konzultáción három 

kormányfőjelölttel rukkolnak elő az alakulatok. 

 

Változott az RMDSZ mandátumainak megoszlása 
2020. december 13. – Krónika 

Krassó-Szörény és Kovászna megyében egy-egy képviselői, Szilágy megyében pedig egy 

szenátori mandátumot szerzett a december 6-ai parlamenti választáson az RMDSZ ama 

befutónak számító helyek között, amelyek esetében előre képtelenség megjósolni a pontos 

választókerületet. Ugyanakkor az RMDSZ Brassó és Konstanca megyei szervezetének sem 

lesz parlamenti képviselete a következő négy évben. 

 

Még nem dőlt el a kisiskolák sorsa  
2020. december 11. – Új Szó 

Filip Mónika (SaS) oktatási államtitkár szerint a magyar iskolák racionalizációja kapcsán még 

semmi sem dőlt el, így nem beszélt az intézmények bezárásáról sem. Szerinte először a 

magyar szakmai és politikai nyilvánosságnak kell megtalálnia, mit szeretne kezdeni az 
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https://szekelyhon.ro/aktualis/kanyadi-emlekhazat-epitenenek-nagygalambfalvan
https://www.maszol.ro/index.php/belfold/136106-okosabb-es-zoldebb-varost-szeretne-szekelykeresztur-uj-polgarmestere-interju
https://www.maszol.ro/index.php/belfold/136106-okosabb-es-zoldebb-varost-szeretne-szekelykeresztur-uj-polgarmestere-interju
https://kronikaonline.ro/belfold/szethuzas-a-bukaresti-egyezteteseken-akar-harom-kormanyfojelolttel-is-elorukkolhatnak-a-koaliciora-keszulo-partok
https://kronikaonline.ro/belfold/szethuzas-a-bukaresti-egyezteteseken-akar-harom-kormanyfojelolttel-is-elorukkolhatnak-a-koaliciora-keszulo-partok
https://kronikaonline.ro/belfold/valtozott-az-rmdsz-mandatumainak-megoszlasa
https://ujszo.com/kozelet/meg-nem-dolt-el-a-kisiskolak-sorsa
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iskolákkal. Az államtitkár a csütörtöki sajtótájékoztatóján úgy nyilatkozott, az iskolahálózat 

optimalizációja, amely a magyar intézményeket is érinti, előreláthatóan 2022-ben indulhat 

meg. Hozzátette azonban, hogy a folyamat részletei egyelőre nem ismertek. „A tárcánál 

jelenleg a vonatkozó adatok összegyűjtése zajlik. A nemzetiségi iskolák optimalizációjáról 

sem létezik még semmiféle konkrétum” – emelte ki. Filip Mónika hangsúlyozta, számára 

rendkívül fontos, hogy a nemzetiségi identitás és kultúra szempontjából nélkülözhetetlen 

nemzetiségi iskolákat megvédjék. „Mindenekelőtt a színvonalukat szeretnénk emelni” – fűzte 

hozzá. 

 

Patthelyzet alakult ki a hárompárti tárgyalásokon 
2020. december 11. – Új Szó 

Az MKP, a Híd és az Összefogás között még mindig nem született meg a végső megállapodás 

arról, miként egyesüljenek. A közös párton belüli erőviszonyok elosztásán vitatkoznak. A 

tárgyalások során patthelyzet állt elő. Az egyesülési szándékát kinyilvánító három párt 

delegációi csütörtökön ültek tárgyalóasztalhoz. Annak ellenére, hogy sok részletben már 

sikerült megállapodniuk, abban még nem született egyezség, hogy milyen arányban osztanák 

el egymás között a közös párton belüli befolyást. Ez utóbbi annak függvénye, hogy a közös 

politikai szubjektumban ún. platformként tovább élő MKP, Híd és Összefogás milyen 

arányban delegálhatja az egyes pártszervek tagjait. Itt elsősorban a közös párt közgyűléséről, 

elnökségéről, országos tanácsáról (OT) és az elnökségen belüli, szűkebb pártvezetésről, egy 

ún. grémiumról van szó. 

 

Az anyanyelv maga az élet 
2020. december 12. – Felvidék Ma 

Magyar Arany Érdemkereszt kitüntetést vehetett át a napokban Magyarország kassai 

főkonzulátusán Duncsák Mária nyugalmazott pedagógus. A díjazott egyben a Csemadok 

Kassai Városi Választmányának alelnöke, aki a kárpátaljai, illetve felvidéki magyarság 

anyanyelvének és kultúrájának megőrzését szolgáló pedagógusi pályája, valamint 

közösségépítő munkája elismeréseként kapta a díjat. 

 

Magyarok Kenyere: megduplázódott az adományok mennyisége a Komáromi 

járásban 
2020. december 12. – Ma7.sk 

Idén is megvalósult Felvidéken a Magyarok Kenyere – 15 millió búzaszem program, mely a 

magyar gazdatársadalom önzetlen, segítő szándékú összefogása. A program keretében 

összesen 87 715 tonna búzaadomány került megőrlésre a Gútai Malomban, melyet 283 gazda 

illetve szervezet adományozott, ebből 46,2 tonna liszt készült. A lisztet a felvidéki magyar 

gyerekeket segítő szervezetek kapják majd. A falugazdászok zöme az új évben hordja szét az 

adományokat, a Komáromi járásban viszont tegnap az utolsó kiló liszt is eljutott a megfelelő 

helyre. 
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https://ujszo.com/kozelet/patthelyzet-alakult-ki-a-haromparti-targyalasokon
https://ma7.sk/tajaink/az-anyanyelv-maga-az-elet
https://ma7.sk/tajaink/magyarok-kenyere-megduplazodott-az-adomanyok-mennyisege-a-komaromi-jarasban
https://ma7.sk/tajaink/magyarok-kenyere-megduplazodott-az-adomanyok-mennyisege-a-komaromi-jarasban
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A Magyar Nemzeti Tanács módosította idei költségvetését  
2020. december 11. – Vajdaság Ma 

A Magyar Nemzeti Tanács a koronavírus-járvány okozta helyzet miatt – alapszabályával 

összhangban – tizennyolcadik ülését is elektronikus szavazás útján bonyolította le, majd 

közleményben tájékoztatták a meghozott döntésekről a tájékoztatási eszközöket. A Magyar 

Nemzeti Tanács az idén első alkalommal módosította 2020. évi költségvetését, amelynek 

bevételeit és kiadásait is – a járványhelyzet ellenére – a tervezettnél több mint 14 százalékkal 

sikerült növelnie. Mindez elsősorban annak volt köszönhető, hogy a híresztelések ellenére a 

köztársasági költségvetés nem csökkentette a nemzeti tanácsok támogatását, hogy a 

legjelentősebb célirányos anyaországi támogatások is megérkeztek, de ezúttal az is örvendetes 

eredmény lett, hogy a helyi önkormányzatok adományai 33 százalékkal nőttek. 

 

Támogatás vajdasági szociális intézményeknek 
2020. december 11. – Pannon RTV 

50 millió dinárral támogatják a vajdasági szociális intézményeket - erről döntött ülésén a 

tartományi kormány. A pénzt egyebek mellett orvosi berendezések vásárlására, a 

létesítmények felújítására, ágyak és matracok, valamint számítógépes berendezések 

beszerzésére, a vízvezeték- és fűtőhálózat munkálataira, szellőztető és légkondicionáló 

rendszerek kiépítésére, illetve szállító mentőautók vásárlására fordítják az érintett 

intézményekben. Pénzt kap mások mellett az óbecsei és a zombori Gerontológiai Központ, 

továbbá a bácskossuthfalvi Otthon Értelmi Fogyatékosokat Gondozó Intézet. 

 

Dr. Pásztor Bálint: A nemzeti közösségeknek a nyitott kérdéseket az állami 

intézményekkel partnerségben kell megoldaniuk 
2020. december 13. – Pannon RTV 

A nemzeti közösségeknek a nyitott kérdéseket az állami intézményekkel partnerségben kell 

megoldaniuk - nyilatkozta dr. Pásztor Bálint a Tanjugnak a szerbiai nemzeti közösségek 

helyzetével kapcsolatos kérdésére. A Vajdasági Magyar Szövetség köztársasági parlamenti 

frakcióvezetője szerint az előző években sokat tettek a kisebbségek helyzetével kapcsolatos 

politikai körülmények javítása érdekében, de ennek a jobb megvalósítása hiányzik. 
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https://www.vajma.info/cikk/vajdasag/25953/A-Magyar-Nemzeti-Tanacs-modositotta-idei-koltsegveteset.html
https://pannonrtv.com/rovatok/politika/tamogatas-vajdasagi-szocialis-intezmenyeknek
https://pannonrtv.com/rovatok/politika/dr-pasztor-balint-nemzeti-kozossegeknek-nyitott-kerdeseket-az-allami
https://pannonrtv.com/rovatok/politika/dr-pasztor-balint-nemzeti-kozossegeknek-nyitott-kerdeseket-az-allami
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Hazaárulás címén indult büntetőeljárás a magyar himnusz eléneklése miatt 

kárpátaljai képviselők ellen  
2020. december 12. – MTI, Híradó, Demokrata, Magyar Nemzet, ATV, HVG, Origo, 

PestiSrácok, Krónika, Maszol, Magyar Szó, karpat.in.ua, Kárpátalja 

Hazaárulás címén és még további vádpontokban indított büntetőeljárást az Ukrán Biztonsági 

Szolgálat (SZBU) a kárpátaljai Szürte település helyi képviselői ellen, amiért az ünnepélyes 

beiktatási ülésen elénekelték a magyar himnuszt - hozta nyilvánosságra az Ukrajinszki Novini 

hírportál szombaton az SZBU hivatalos válaszát az általuk a hatóságnak írásban elküldött 

kérdésre. A SZBU közölte, hogy a hazaárulás mellett még Ukrajna területi integritásának 

megsértése és dokumentumhamisítás címén is eljárást indítottak a képviselők ellen. További 

részleteket nem közöltek, hivatkozva arra, hogy a vizsgálat folyamatban van. Így azt sem 

hozták nyilvánosságra, kihallgatták-e az érintett képviselőket - írta a hírportál. 

 

A Fidesz-KDNP az EP elnökéhez fordult Bocskor megfenyegetése miatt 
2020. december 13. – MTI, Híradó, Magyar Hírlap, Origo, Index, 888, Kárpátalja, Kárpátalja 

Ma 

A Fidesz-KDNP európai parlamenti (EP) képviselőcsoportja levélben fordult a testület 

elnökéhez, David Sassolihoz, amiatt, hogy Bocskor Andrea fideszes EP-képviselő felkerült az 

"Ukrajna ellenségeit" listázó Mirotvorec (Béketeremtő) ukrán nacionalista szervezet 

honlapjára. Az MTI-hez vasárnap eljuttatott közleményében, a frakció felháborodásának és 

aggodalmának adott hangot Bocskor Andrea nyílt és durva megfenyegetése miatt. A 

közlemény szerint, Deutsch Tamás, a képviselőcsoport vezetője levelében arra is felhívta 

Sassoli elnök figyelmét, hogy Bocskor Andrea kárpátaljai magyarként az Ukrajnában élő 

magyar kisebbségeket is képviseli, és gyakran szóvá teszi az őket érő jogkorlátozásokat. 

 

Felújították a bronz- és vaskori temetkezési emlékhelyet Csongoron 
2020. december 11. – karpat.in.ua 

1935–36-ban és ’38-ban a neves régész, Jankovich József, a munkácsi Lehoczky-múzeum 

igazgatója Jaroszlav Böhm cseh régésszel – Kárpátalja Csehszlovákiához csatolását követően 

– ásatásokat folytatott a jelenleg a Nagydobronyi kistérséghez tartozó Csongor községtől 

délre elterülő Nagy-legelőn. A bronzkori halomsírok feltárásakor 3500 éves urnákat és 

bronztárgyakat találtak. 
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https://magyarnemzet.hu/kulfold/hazaarulas-miatt-indult-buntetoeljaras-a-magyar-himnusz-eleneklese-miatt-9095006/
https://magyarnemzet.hu/kulfold/hazaarulas-miatt-indult-buntetoeljaras-a-magyar-himnusz-eleneklese-miatt-9095006/
https://hirado.hu/kulfold/cikk/2020/12/13/fideszes-ep-kepviselot-fenyeget-az-ukran-nacionalista-szervezet
http://life.karpat.in.ua/?p=38963&lang=hu
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Elektronikus sajtó 

 

Határok nélkül 

2020. december 11. – Kossuth Rádió 

 

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

Máramaros területi szervezeteinél. Nem a mostani parlamenti, hanem a korábbi, sikertelen 

önkormányzati választási eredmények következtében intézkednek így. A részletekről Hegedüs 

Csillát, az RMDSZ szóvivőjét kérdeztük.   

 

Az RMDSZ Szövetségi Állandó Tanácsa szerdai ülésén döntött arról, hogy a sikertelen 

önkormányzati választási eredmények miatt hat hónapon belül tisztújítást kell kiírni az 

RMDSZ Temes és Brassó megyei, valamint Nagybánya és Történelmi Máramaros területi 

szervezeteinél. A tisztújításig ideiglenes elnököket nevesítettek. A Temes megyei szervezet 

élére Molnár Andrást, a Megyei Küldöttek Tanácsának elnökét nevezték ki.  

 

A romániai parlamenti választások Maros megyére vonatkozó – már végleges – eredményeit 

sajtótájékoztatón értékelték a Maros megyei RMDSZ vezetői, akik beszámoltak arról is, hogy 

a következő négy évben a Nemzeti Liberális Párttal készülnek együttműködni helyi szinten is: 

a marosvásárhelyi és a Maros megyei önkormányzati testületben/tanácsban egyaránt. 

A szövetség országos szinten elért eredményeihez a Maros megyei magyarok etnikai 

arányuknak megfelelően járultak hozzá - hangsúlyozta Kovács Mihály Levente ügyvezető 

elnök. 

 

Lemondott a székelyudvarhelyi RMDSZ éléről Derzsi László. Székelyudvarhely korábbi 

polgármesterjelöltje úgy véli, az őszi romániai önkormányzati választások kudarca miatt úgy 

helyes, ha másnak adja át a vezetői tisztséget a szövetségen belül. Derzsi visszavonul a 

közélettől, és a vállalkozói szférába tér vissza. 

 

Az elmúlt héten Kárpátalján a tanácsok alakuló ülést tartottak több magyar vonatkozású 

járásban, illetve kistérségben is. Barta József, a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség 

alelnöke szerint a folyamat a Beregszászi járásban, illetve a Beregszászi kistérségben 

sikeresnek számít, az ugocsai régióban azonban több helyen is akadoznak a koalíciós 

tárgyalások.  

 

https://mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth/?date=2020-12-11_18-02-00&enddate=2020-12-11_18-40-00&ch=mr1
https://mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth/?date=2020-12-11_18-02-00&enddate=2020-12-11_18-40-00&ch=mr1
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A Brüsszelben tegnap elért megállapodás a vajdasági gazdaságfejlesztési program, azaz a 

Prosperitati pályázatok szempontjából is kulcsfontosságú, jelentette ki mai, szabadkai 

sajtótájékoztatóján Pásztor István. A Vajdasági Magyar Szövetség elnöke Juhász Bálinttal, az 

alapítvány ügyvezetőjével ismertette a földvásárlási pályázat eredményeit.  

 

Vajdaság kincsei címmel jelent meg a Hét Nap hetilap kiadványa, amely a Vajdasági Magyar 

Művelődési Intézettel karöltve a délvidéki települések értéktáraiból mutat be néhányat: 

épületeket, természeti kincseket, eseményeket, szokásokat, gyűjteményeket, helyi 

termékeket. Tóth Líviát, a kiadvány szerkesztőjét kérdeztük Délvidék látnivalóiról. 

 

A Kornis grófok hologramjaival lehetne társasjátékozni, piknik közbe a szentbenedeki 

kastélyban - legalábbis a szamosújvári diákok meglóduló fantáziája szerint. Harmadszorra 

szervezték meg a Kornis napot, a szentbenedeki kastélyért. Idén a kreativitást hívták 

segítségül, mivel a Kemény Zsigmond Elméleti Líceum diákjai nem mehettek ki a közeli 

településre. Fodor Emőkét, az idei Kornis nap ötletgazdáját kérdeztük. 

 

Határok nélkül 

2020. december 12. – Kossuth Rádió 

 

Híres és kevésbé ismert pozsonyi családok fényképeit tartalmazza a Pozsonyi Kifli Polgári 

Társulás jövő évi falinaptára Szabó Réka grafikus és ifjabb Papp Sándor, a Pozsonyi Kifli 

egyik alapítójának válogatásában. Hogy milyen nagy igény van a háromnyelvű, magyar-

német és szlovák nyelven megjelenő naptárra, az a tény is jelzi, hogy néhány nap leforgása 

alatt sikerült összegyűjteni a pénzt a kiadvány megjelentetéséhez. Adakoztak magánemberek, 

szervezetek, köztük a Magyar Kulturális Intézet is, hogy ez a szép hagyomány ne szakadjon 

meg.   

 

Pestis, feketehimlő, kolera, spanyolnátha – napjainkban pedig a koronavírus. A járványok 

végigkísérték az emberiség történelmét. Hatással voltak az élet minden területére, így a 

művészetre, az építészetre is. A vész terjedése ellen fogadalmi templomokat építettek, hála 

oszlopokat, szobrokat emeltek, hogy a városokból elűzzék a ragályt. A 17. 18. században, 

Felvidék egykori bányavárosának, Rozsnyónak az arculatát is megváltoztatták a járványok.    

 

Az 1954-ben Marosvásárhelyen született Balázs F. Attila 1990-ben Szlovákiában telepedett le. 

Hamarosan újságíró, majd a Madách Könyvkiadó menedzsere lett. 1992-ben jelent meg 

Maszkok című verseskötete, amelyért Madách –nívódíjat kapott.  Versei fordítását a világ 

https://mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth?date=2020-12-12_18-01-00&enddate=2020-12-12_18-40-00&ch=mr1
https://mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth?date=2020-12-12_18-01-00&enddate=2020-12-12_18-40-00&ch=mr1


 

 

 

Napi Nemzetpolitikai Sajtószemle – 2020. december 14. 

. 

. 
11 

számos országában megjelentették. Miskolcon könyvbemutatója lett volna a Felvidék 

Házban, de a vírus miatt elmaradt. Így egy "maszkos" beszélgetést készült Balázs F. Attilával. 

 

Temesvárnak, illetve a Bánságnak szentelte decemberi, tematikus lapszámát a Korunk című 

folyóirat. A választásról, a lapszám tartalmáról Lehőcz László a szerkesztőt kérdezte. 

 

A Rákóczi Szövetség (T)ÉLMÉNY címmel videó- és fotópályázatot hirdetett Kárpát-medencei, 

valamint a diaszpórában élő középiskolásoknak és egyetemistáknak. A Szövetség eddigi 

legnagyobb felkínált nyereményével szeretné ösztönözni a fiatalokat, hogy színes és izgalmas 

módon mutassák be a közelgő ünnepek világát és a helyi magyar szokásokat 

 

Öt kontinens 

2020. december 12. – Duna World 

 

A külföldi magyar intézetek célja a kulturális diplomáciai kapcsolatok ápolása, kultúránk 

sokszínűségének bemutatása, nemzetközi együttműködések elősegítése és nem utolsó sorban 

a magyar nyelv oktatása. A Helsinkiben működő Magyar Kulturális Intézet idén immár 40. 

éve igyekszik öregbíteni hazánk jó hírét Finnországban. Helyszíni riportunkból kiderül, hogy 

amikor épp nincs járvány, milyen sokrétű tevékenységet folytatnak az ott dolgozók, és hogy 

mennyi színes és közönségcsalogató programmal vonzzák a finn főváros magyar és nem 

magyar lakóit egyaránt. 

 

Idén már nem csak Magyarország, hanem a Visegrádi Négyek és vendégként Szerbia 

tehetségeit kutatja fel és mutatja meg nézők millióinak  az öt ország televíziós csatornáin a 

Virtuózok tehetségkutató műsora. Csaknem 70 millió ember ismerheti meg így hazánk 

gazdag zenei hagyományait, csodaszép nevezetességeit, és talán közülük sokan általa kedvelik 

meg a komolyzenét. A következő percekben két Bécsben élő ifjú magyar virtuózt mutatunk be 

Önöknek.  

 

Nagy József, a Trafó Kortárs Művészetek Házának volt igazgatója jövő év elején 

Franciaországban mutatja be legújabb darabját. A francia és nemzetközi színtéren is 

kiemelkedő alkotásokat létrehozó koreográfus a tánc eredetét, az alapvető mozdulatokat és az 

univerzum kialakulását kutatja nyolc, különböző országokból érkező afrikai táncossal.  

 

https://mediaklikk.hu/video/ot-kontinens-2020-12-12-i-adas-2/
https://mediaklikk.hu/video/ot-kontinens-2020-12-12-i-adas-2/
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A következő percekben egy kis őszi párizsi barangolásra invitálom Önöket.  Szirbek István 

párizsi idegenvezető kalauzol bennünket József Attila 1926-os párizsi tartózkodásának 

nyomait követve a latin-negyed utcácskáiban a Sorbonne-tól a Notre-Dame-ig. 

 

A trianoni békediktátum évfordulója alkalmából Észak-Amerikában is több helyen elültették 

az Összetartozás fáját. A magyar diaszpóra-szervezeteknek a Los Angeles-i Főkonzulátus 

bronzplakettel köszönte meg a részvételt. 

 

Bográcsos “Betyár fesztivált” rendeztek Gold Coast-on a közelmúltban. Ez volt a magyar 

közösség első rendezvénye a világjárvány óta bevezetett szigorítások óta. 

 

Magyarország Sanghaji Főkonzulátusa ez évben is megrendezte immár hagyományos 

Mikulás-ünnepségét a sanghaji magyar gyermekek legnagyobb örömére. //Az ünnepi 

eseményre a Hudec László tervezte Park Hotelben került sor, amely a sanghaji magyarok 

büszkesége. A Mikulás ünnepséget a 14. emeleten található bálteremben tartották, amelynek 

üvegkupolája egykoron kinyitható volt, így a hölgyek és az urak a csillagos ég alatt tudtak 

táncot lejteni a Hudec László által tervezett, elegáns formát kirajzoló parkettán, amely ma is 

megvan. A Mikulás betoppanásáig a gyermekeket kézműves foglalkozások várták. A Mikulás 

a megannyi finomságot rejtő csomag mellett idén arra is megtanította a magyar és a kínai 

gyerekeket, hogy ajándékot nem csak kapni, de adni is jó: a résztvevők által összeállított 

cipősdoboznyi ajándékokat a Heart To Heart Shanghai Alapítvány juttatja el a rászoruló kínai 

kisgyermekeknek. Az ünnepségen nagy sikerű Télapó-váró koncertet adott a Főkonzulátus 

kollégáiból álló „Santa Band”. 

 

Egy farm - nem messze a Niagara vízeséstől, egy nagymama Torontóból, és hét unoka. Advent 

második hetében karácsonyra hangolódtak a Benkő család legifjabb tagjai. Gabriella 

nagymamának ilyenkor a legszebb ajándék, hogy távol élő gyerekeivel és unokáival készülhet 

az ünnepekre. 

 

Kárpát-medence magazinműsor 

2020. december 13. – M1 

 

Nemzetpolitikai évértékelő 

A járványhelyzet az élet minden területét, így a nemzetpolitikát is átalakította idén. A 

rendezvények nagy része az online térbe került át, ahol a személyes találkozások helyett a 

virtuális kapcsolatoké lett a főszerep. Így történt ez az összmagyarság két legnagyobb 

https://mediaklikk.hu/video/karpat-medence-2020-12-13-i-adas-5/
https://mediaklikk.hu/video/karpat-medence-2020-12-13-i-adas-5/
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fórumán is: a Magyar Állandó Értekezleten, és a Magyar Diaszpóra Tanácson az internet 

segítségével tudtak részt venni a Kárpát-medencében és a világban élő nemzettársak. Amikor 

a kormány meghirdette, hogy Trianon 100. évfordulója a nemzeti összetartozás éve lesz, még 

nem lehetett sejteni, hogy a koronavírus mindent felülír. A határok bezáródtak, elmaradtak a 

nagyobb tömegeket megmozgató rendezvények, megemlékezések. A megváltozott helyzet 

azonban új lehetőségeket is nyitott a nemzetpolitikában. 

 

Pisztrángtelep Vármezőn 

Több, mint 100 ezer pisztrángivadék úszkál ezekben a tartályokban. A keltetőház egy közel 90 

éves múltra visszatekintő székelyföldi vállalkozás része. A vármezői pisztráng már a XX. 

század harmadik évtizedében keresettnek számított. A település kivételes szépségű tájon 

fekszik, amelyet két patak, a Kis- és a Nagy Nyárád formált. Tiszta vizük meghatározó 

fontosságú a Lokodi testvérpár által vezetett haltenyészetnél. A XX. századi kelet-európai 

történelem ismerőinek furcsának hathat, hogy a vállalkozás 90 éves története alatt szinte 

végig a Lokodi család felügyelte a telepet. Az alapítástól kezdve a kommunizmus időszakán át, 

a rendszerváltás utáni új gazdasági viszonyok között egymást követő nemzedékek vigyáztak 

Erdély egyik legnagyobb pisztrángtenyészetére. 

 

Advent Kárpátalján 

A Beregszásztól mindössze hét kilométerre fekvő Nagymuzsalyon járunk, ahol Cséke Adrienn 

és segítője épp ajándékokkal teli dobozokkal pakolja meg autója csomagtartóját. Adrienn 

szerint az adventi időszakban szép lassan, a saját tempónkban világíthatjuk meg szívünk 

rejtettebb zugait azzal, hogy közben másokon segítünk. A csapi katolikus közösség idén is 

rendhagyó ötlettel állt elő, különleges élő adventi naptárrá varázsolták a helyi lakosok 

házának ablakait. December elsejétől Szentestéig minden résztvevő ablak karácsonyi 

dekorációt kap, sötétedés után pedig vadászok indulnak a felfedésükre, az ott készült képeket 

pedig egy közösségi oldal csoportjában teszik közzé. Az akció célja az, hogy szentestéig minél 

több kivilágított ablak legyen. 

 

Vitézi rend – emléktúra a Bekecsen   

A Vitézi Rend fennállásának százéves évfordulójára több emléktúrát is szerveztek a rend 

székelyföldi tagjai. A Keleti-Kárpátok gerincén húzódó Árpád-vonal után egy szép őszvégi 

napon a Nyárád-völgye fölé emelkedő Bekecs tetőre vitt az útjuk. A résztvevők az alig egy 

évtizede emelt, az egykori Szent Antal kápolna helyén álló, Szent Kereszt kegyhelynél 

gyülekeztek, innen vonultak a tetőn található emlékhelyekre. Németh Sándor háromszéki 

vezető törzskapitány a résztvevőkkel együtt azon a helyen mondta el a rend hitvallását, ahol 

hat, az első világháborúban elesett honvéd alussza örök álmát. 


