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Nyomtatott és online sajtó 
 

 

Az Európai Parlament megvitatta kisebbségvédelmi európai polgári 

kezdeményezést 
2020. december 14. – MTI, Hír Tv, PestiSrácok, Krónika, Felvidék Ma 

Az Európai Parlament (EP) hétfői brüsszeli plenáris ülésén megvitatta az őshonos európai 

kisebbségek jogainak európai uniós szintű védelmét sürgető Minority SafePack európai 

polgári kezdeményezés. Johannes Hahn, az Európai Bizottság költségvetési és igazgatási 

ügyekért felelős biztosa rövid felszólalásában azt mondta, az EP plenáris ülésének vitája 

bizonyítja, hogy az európai polgári kezdeményezés egyedi eszköz a részvételi demokrácia 

gyakorlására. Kiemelte, az uniós bizottság egyik célkitűzése Európa gazdag kulturális 

sokszínűségének megőrzése. Szavai szerint az alapvető európai értékek közé tartozik a 

kisebbségi nyelvek védelme. A nemzeti kisebbséghez való tartozás mindenfajta 

diszkriminációja tiltott az Európai Unió Alapjogi Chartája értelmében - hangoztatta. 

 

A KMKSZ elítéli a kárpátaljai képviselők ellen hazaárulás címén indított eljárást 
2020. december 14. – MTI, Mandiner, Magyar Hírlap, Origo, karpat.in.ua, Kárpátalja Ma, 

Kárpátalja, Kárpáti Igaz Szó 

Az Ukrán Biztonsági Szolgálat (SZBU) a kárpátaljai Szürte település helyi képviselői ellen 

azért indított eljárást, mert az ünnepélyes beiktatási ülésen elénekelték a magyar himnuszt. 

„A KMKSZ mélységesen felháborítónak tartja a kárpátaljai szürtei kistérségi képviselők 

minden törvényi alapot nélkülöző vegzálását. A magyar nemzeti imádság eléneklése kapcsán 

ellenük indított eljárás és a hazaárulással való megvádolás példátlan eset a független Ukrajna 

eddigi történetében. A nemzetiségi szimbólumok, a nemzeti trikolór, a himnusz, a címer 

használatát a kulturális autonómia keretén belül Ukrajna alkotmánya és az 1992-es 

nemzetiségi törvény is biztosítja" – írta a szervezet a közleményében. 

 

Mandátumelosztás: Brassó helyett Krassó-Szörény, nincs Kárpátokon túli 

képviselője az RMDSZ-nek 
2020. december 14. – MTI, Krónika, maszol.ro 

Az RMDSZ képviselőházi és parlamenti jelöltlistáiról harminc törvényhozó szerzett 

mandátumot a romániai parlamenti választásokon – erősítette meg a központi választási 

bizottság (BEC), amely hétfőn ismertette a mandátumok elosztását. Az RMDSZ kilenc 

szenátori mandátumot szerzett, a képviselőházban pedig 21-et, ugyanannyit, mint 2016-ban. 

A magyar összefogás jegyében kialakított RMDSZ-listákról a Magyar Polgári Párt (MPP) és az 

Erdélyi Magyar Néppárt (EMNP) egy-egy jelöltje is bejutott a bukaresti képviselőházba. 

Brassó megye helyett – a magyar lakosság számának tekintetében még inkább szórványnak 
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számító – Krassó-Szörény megyében lesz képviselője az RMDSZ-nek, először az utóbbi 30 

évben. Nem lesz már Kárpátokon túli megyében – a visszaosztási mechanizmus 

kiszámíthatatlansága által „kisorsolt” – képviselője az RMDSZ-nek, hanem a magyar 

többségű Kovászna megyében kapta meg a negyedik képviselői helyet. 

 

Külhoni óvodásoknak küld karácsonyi ajándékot a Rákóczi Szövetség 
2020. december 14. – MTI, Demokrata, PestiSrácok, Krónika, Ma7, Felvidék Ma, Pannon 

RTV, Magyar Szó, Kárpáti Igaz Szó 

A Rákóczi Szövetség idén 22 ezer külhoni óvodásnak küld karácsonyi ajándékot, egyúttal a 

szülőket a magyar iskolaválasztásra bátorítja. A szervezet MTI-hez eljuttatott közleménye 

szerint az ajándékokat a Kárpát-medence csaknem ezer településén osztják szét. Mesekönyv 

és édesség mellett a szülőket magyar iskolaválasztásra bátorító levelet tartalmaz a csomag. 

Kiemelték: meggyőződésük szerint a magyar iskola mind a gyermek felnőttként remélt 

boldogulása, mind a magyar közösségek megmaradása szempontjából a leghelyesebb döntés. 

Jelezték: a szövetség Magyar Iskolaválasztási Programja érinti a teljes Felvidéket, Kárpátalját 

és Vajdaságot, Erdélyben és Partiumban Máramaros, Szatmár, Bihar, Arad, Temes, Fehér, 

Hunyad, Szeben, Beszterce-Naszód megyét, illetve Torda és Dés régióját. 

  

Az RMDSZ-nek három potenciális kormányfőjelöltje is van, de még nem árulja 

el 
2020. december 14. – Krónika, transindex.ro, maszol.ro 

Az RMDSZ továbbra is egy jobbközép kormánykoalíció létrehozásában látja a megoldást, 

amelyet a PNL, az USR-PLUS és az RMDSZ alkotna – jelentette be Kelemen Hunor a Klaus 

Iohannis államfővel folytatott konzultációt követően. A szövetség elnöke bukaresti 

sajtótájékoztatóján elmondta, a három párt alkotta koalíció elegendő többséget biztosítana a 

törvényhozásban a nemzeti kisebbségek frakciójának támogatásával. Kelemen Hunor 

rámutatott: mivel a PNL és az USR-PLUS nem tudott megállapodni, így mindkettőnek van 

saját kormányfőjelöltje, ilyen körülmények között szinte „kívánja” a helyzet, hogy az RMDSZ 

is saját jelöltet állítson. Kelemen Hunor közölte, az RMDSZ két-három olyan jelöltet is 

javasolni tud a miniszterelnöki tisztségre, aki el tudná látni ezt a feladatot, de ezeknek a 

potenciális jelölteknek a nevét most még nem hozza nyilvánosságra. A szövetség elnöke úgy 

vélekedett, annak a pártnak kell adnia a miniszterelnököt a majdani koalíciós pártok közül, 

amely a legjobb eredményt, a legtöbb mandátumot szerezte a december 6-ai parlamenti 

választáson. 
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Ki áll az AUR sikere mögött? Putyin, Johannis, az egyház vagy a deep state? 
2020. december 14. – transindex.ro 

Napok óta találgatják a szakértők (és nem csak) az AUR-jelenség okait. Azaz azt, hogy miként 

tudott egy, a közvélemény számára szinte láthatatlanul fejlődő párt kb. 9%-ot elérni a 

parlamenti választáson. Az egy éve megalapított párt a szeptemberi helyhatósági választáson 

mindössze 1% körüli eredményt ért el, tehát mindössze 2,5 hónap alatt folyt le a hihetetlenül 

sikeres mozgósítás. Az látszik, hogy nem egy kiforrott ideológia és egy világos program mellé 

álltak oda a szavazóik. Vannak közöttük ugyanis a román egyesülést pártolók, 

szélsőjobboldaliak, fociultrák, vallási fanatikusok, idegenellenesek, EU-szkeptikusok, 

homofóbok, állásukat vesztett hazai és külföldi munkavállalók, vírustagadók és oltásellenesek 

egyaránt. Ezeket a csoportokat sikerült valami módon egybefűznie az AUR-nak. Ami 

kétségkívül vérprofi munka volt, de honnan jött a politikai szakértelem, és honnan a 

logisztikai segítség és a pénz? 

 

Vállalhatatlan: megszűnik a Várad folyóirat önállósága, csökkentik a 

munkatársak számát 
2020. december 14. – Krónika 

Megszűnik a nagyváradi Várad folyóirat önálló intézményi státusza január elsejétől. A 

kulturális kiadvány főszerkesztője hétfőn sajtótájékoztatón számolt be a lapot érintő várható 

változásokról. A kulturális folyóiratokat is érinti a Bihar Megyei Tanács pénzügyi 

megszorításokat célzó átszervezése: mind a Várad, mind a Familia beleolvad a Gheorghe 

Şincai Bihar Megyei Könyvtárba, amelynek részlegeként folytathatja tovább működését – 

hangzott el hétfőn a Várad folyóirat nagyváradi szerkesztőségében tartott sajtótájékoztatón. 

Szűcs László, a Várad főszerkesztője értékelte eddigi tevékenységüket, és ismertette az 

egyelőre még írásba foglalt határozattal meg nem erősített, de szóban már ismertetett várható 

változásokat. 

 

Mégis lesz magyar felirat a brassói reptéren: kibővítik az eredetileg szűkre 

szabott többnyelvűséget „Erdély kapujában” 
2020. december 14. – Krónika 

Bár néhány napja még azt erősítgették a Krónikának a Brassó-Vidombák nemzetközi 

repülőtér képviselői, hogy csak románul és angolul kell feliratozni az épülő létesítményben, 

Adrian Ioan Veștea hétfőn közölte: magyar és német nyelven is megjelenítik a tudnivalókat. 

Az elöljáró egyúttal megköszönte a székely megyék támogatását. 

 

Szórványvidéken zuhant az RMDSZ támogatottsága 
2020. december 15. – Krónika 

Minden eddiginél gyengébb eredmények születtek az RMDSZ szempontjából az idei 

parlamenti választásokon a szórványban, mely csak ráerősít az önkormányzati választásokon 

E
rd

é
ly

 

https://itthon.transindex.ro/?cikk=28803
https://kronikaonline.ro/kultura/megszunik-a-varad-folyoirat-onallosaga-csokkentik-a-munkatarsak-szamat
https://kronikaonline.ro/kultura/megszunik-a-varad-folyoirat-onallosaga-csokkentik-a-munkatarsak-szamat
https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/megis-lesz-magyar-felirat-a-brassoi-repteren-boviti-a-megyei-tanacs-az-eredetileg-szukre-szabott-tobbnyelvuseget-berdely-kapujahttps:/kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/megis-lesz-magyar-felirat-a-brassoi-repteren-boviti-a-megyei-tanacs-az-eredetileg-szukre-szabott-tobbnyelvuseget-berdely-kapuja
https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/megis-lesz-magyar-felirat-a-brassoi-repteren-boviti-a-megyei-tanacs-az-eredetileg-szukre-szabott-tobbnyelvuseget-berdely-kapujahttps:/kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/megis-lesz-magyar-felirat-a-brassoi-repteren-boviti-a-megyei-tanacs-az-eredetileg-szukre-szabott-tobbnyelvuseget-berdely-kapuja


 

 

 

Napi Nemzetpolitikai Sajtószemle – 2020. december 15. 

. 

. 
4 

több szórványmegyében megélt kudarcra. Székely István Gergő politológus szerint a 

veszteség a 2016-os választásokhoz viszonyítva is jelentős, de az 1992-es eredményekhez 

hasonlítva megdöbbentő: a szövetség a tömbben az akkori szavazatok mintegy felét, a 

szórványban egynegyedét kapta. Lapunknak elmondta: bár a visszaeséshez demográfiai okok 

és a járvány miatti félelem is hozzájárult, ennek aktuálpolitikai okai is vannak: szórványban 

kevésbé sikerült mozgósítani a szövetségnek.  

 

Az üzleti szférából érkezik a Krassó-Szörény megyében rmdsz-es képviselői 

mandátumot nyert Kelemen Attila 
2020. december 15. – Krónika 

Tegnap délben kapta meg a Krassó-Szörény megyei RMDSZ a Központi Választási Iroda 

(BEC) jegyzőkönyvét, miszerint a töredékszavazatok visszaosztása után hivatalosan Kelemen 

Attila, az RMDSZ megyei  listavezetője parlamenti képviselői mandátumot szerzett. Kun 

László, a szövetség  megyei szervezetének elnöke lapunknak elmondta, még az utolsó 

pillanatban is fennállt a lehetőség, hogy a Románok Egyesüléséért Szövetség (AUR) szerez 

mandátumot a visszaosztásból. A kedvező forgatókönyv a szórványmegye RMDSZ-tagságát és 

a Déván élő Kelemen Attilát is meglepte, a járványhelyzet miatt a kampányban keveset tudtak 

találkozni, ám tervezik az együttműködést.  

 

Gál Kinga: Európa nemzeti és nyelvi kisebbségei nem a probléma, hanem a 

megoldás része 
2020. december 14. – Kárpátalja Ma 

Az Európai Parlament (EP) mai plenáris ülésén vitát tartottak a Minority Safepack európai 

polgári kezdeményezésről szóló javaslatról, ami  egy átfogó nemzeti kisebbségvédelmi 

keretrendszer kialakítását kezdeményezi az Európai Bizottságtól. Gál Kinga fideszes EP-

képviselő, az EP Kisebbségi Munkacsoportjának társelnöke elmondta, hogy a nemzeti és 

nyelvi kisebbségek jogai az alapvető jogok részét képezik, ezért szükséges végre uniós jogi 

szinten biztosítani ezek védelmét. 

 
Miért nem jött létre mindeddig a magyar egység? Kik hátráltatják a 

tárgyalásokat? 
2020. december 14. – Ma7.sk 

Augusztus 20-án fontos jelzést küldött az egyesülésről szóló szándéknyilatkozatot aláíró 

három magyar párt. Felcsillant a remény, hogy tizenegy év után sikerül lezárni a felvidéki 

magyarságot megosztó hideg polgárháborút. Nyilván vannak és lesznek is, akik szerint az 

MKP, a Most-Híd és az Összefogás együttesen sem fedi le a teljes magyar politikai 

spektrumot. Van még két másik bejegyzett pártunk, még ha keveset is hallat magáról az 

MKDSZ és a Magyar Fórum, mi több a formálisan önmagát nem pártként meghatározó Új 

E
rd

é
ly

 
Fe

lv
id

é
k

 

https://karpatalja.ma/karpatalja/nezopont/gal-kinga-europa-nemzeti-es-nyelvi-kisebbsegei-nem-a-problema-hanem-a-megoldas-resze/
https://karpatalja.ma/karpatalja/nezopont/gal-kinga-europa-nemzeti-es-nyelvi-kisebbsegei-nem-a-problema-hanem-a-megoldas-resze/
https://ma7.sk/aktualis/miert-nem-jott-letre-mindeddig-a-magyar-egyseg-kik-hatraltatjak-a-targyalasokat
https://ma7.sk/aktualis/miert-nem-jott-letre-mindeddig-a-magyar-egyseg-kik-hatraltatjak-a-targyalasokat


 

 

 

Napi Nemzetpolitikai Sajtószemle – 2020. december 15. 

. 

. 
5 

Egység Mozgalom is része a tablónak, nem is beszélve arról a lehetőségről, hogy újabb és 

újabb pártok alakuljanak. 

 

Sólymos Lászlót övezi a legnagyobb bizalom a magyarlakta vidékeken 
2020. december 14. – bumm.sk 

Sólymos Lászlót övezi a legnagyobb bizalom a magyarok által lakott járásokban – derült ki a 

Polis Slovakia ügynökség telefonos közvélemény-kutatásából. A Híd vezetője mögött Bárdos 

Gyula (MKP) és Simon Zsolt (Magyar Fórum) következik a sorban a felmérés szerint. A 

kutatás során az ügynökség 961 felnőtt személyt kérdezett meg a Szenci-, Dunaszerdahelyi-, 

Galántai-, Vágsellyei-, Komáromi-, Érsekújvári-, Lévai-, Nagykürtösi-, Losonci-, 

Rimaszombati-, Nagyrőcei-, Rozsnyói-, Kassa-vidéki-, Kassai-, Nagymihályi-, Tőketerebesi- 

és Pozsonyi járásokból. 

  
Karácsonyi jótékonysági gyűjtés Budapesten a vajdasági gyerekeknek 
2020. december 14. – Vajdaság Ma 

A Vajdasági Baráti Egyesület tavaly 2,23 millió forintot gyűjtött össze, és ezzel támogatta a 

nagykikindai, szajáni, kisoroszi, szentmihályi és ürményházai óvodákat és iskolákat. A 

mostani járványhelyzetben a kísérőrendezvények elmaradnak, a gyűjtés azonban nem, igaz 

most nem Jótékonysági Mikulás lesz, hanem Jótékonysági Karácsony. Erről nyilatkozott a 

BALK-nak Simon Vilmos, az egyesület elnöke, aki most rekordösszegre számít. 

 

Megnyílt az Újvidéki Nemzetközi Mezőgazdasági Vásár 
2020. december 14. – Magyar Szó  

Az Újvidéki Nemzetközi Mezőgazdasági Vásárt, amit az idén online formában tartanak meg, 

Ana Brnabić nyitotta meg. A kormányfő beszédében hangsúlyozta, hogy folytatják a 

mezőgazdaság területén történő beruházásokat. „Büszke vagyok arra, hogy Szerbia azon 

kevés országok egyike volt, ahol a világjárvány kezdetén soha nem volt hiány élelmiszerből” – 

mondta Brnabić. 

 

Jóváhagyták a Beregszászi kistérség elöljáróit 

2020. december 14. – Kárpátalja Ma, Kárpáti Igaz Szó 

Megtartották a Beregszászi kistérség második ülését december 14-én Beregszászban – tudatta 

Babják Zoltán, a kistérség vezetője. A megbeszélésen a Beregszászi Városi Tanács képviselői 

megvitatták és jóváhagyták a helyi elöljárókat a kistérségben. 
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Folytatódnak a magyarság ellen irányuló fenyegetések: „Eljövünk értetek!” 
2020. december 14. – karpat.in.ua, Kárpátalja 

Újabb fenyegető üzenetet kapott a kárpátaljai magyarság. Ismeretlen személyek a következő 

szöveget hagyták a Tiszapéterfalvai Községháza falán: „Kárpátalja Ukrajna! Eljövünk értetek! 

Jobb szektor”. A hír a Péterfalva Község Facebook-oldalon jelent meg. „Sajnos, az erőszak, a 

nacionalizmus nem egy távoli fogalom, amiről eddig csak a televízióban hallhattunk. 

Begyűrűzött térségünkbe is, amint a képen látható. December 13-ról 14-re virradó éjszaka 

valaki vagy valakik a falra firkálva kifejezésre juttatták, mit gondolnak rólunk, magyarokról, 

illetve Kárpátalja nemzeti hovatartozásáról. Az Isten irgalmazzon nekünk, hogy békességben 

tudjunk továbbra is itt élni, testvéri szeretetben a többi nemzetiséggel, a Mindenható óvjon 

meg minket a további atrocitásoktól!” – olvashatjuk a bejegyzésben. 

 
Elektronikus sajtó 

 

Határok nélkül 

2020. december 14. – Kossuth Rádió 

 

„Túltáplált egók harcát látjuk, de ez minden koalíciós vita során így volt – mondta Kelemen 

Hunor, az RMDSZ elnöke a hétvégi koalíciós egyeztetések után. Ma Klaus Johannis 

államelnökkel konzultáltak a politikai pártok. A Romániai Magyar Demokrata Szövetség 

álláspontját sajtótájékoztatón ismertette Kelemen Hunor. 

 

A kárpátaljai Szürte esete az Ukrán Biztonsági Szolgálattal csak követi a sormintát.  Az elmúlt 

hetekben magyar alapítványoknál, illetve Brenzovics Lászlónál, a Kárpátaljai Magyar 

Kulturális Szövetség elnökének otthonában is tartottak házkutatást. A napokban pedig az 

Ungvári járásban található Szürtei kistérség képviselőtestülete ellen indítottak eljárást a 

hatóságok, mert az ukrán után elénekelték a magyar Himnuszt is. A részletekről Iváncsik 

Attila a KMKSZ Ungvári járási elnökét, Balogh Líviát kérdezte.  

 

A szeptember 27-i romániai helyhatósági választások után Temes megyében nagyjából felére 

csökkent a magyar polgármesterek és alpolgármesterek száma. A gyorsan növekvő, immár 12 

ezer lakosú Temesvár melletti községben, Újmosnicán, a magyar lakosság arányához képest 

az RMDSZ jó eredményt ért el, de így is csak egy képviselőt tudott bejuttatni a 17 tagú községi 
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https://karpataljalap.net/2020/12/14/folytatodnak-magyarsag-ellen-iranyulo-fenyegetesek-eljovunk-ertetek
https://mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth?date=2020-12-14_18-02-00&enddate=2020-12-14_18-40-00&ch=mr1
https://mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth?date=2020-12-14_18-02-00&enddate=2020-12-14_18-40-00&ch=mr1
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tanácsba. Kádár György negyedik tanácsosi mandátumát kezdhette meg, a múlt héten pedig 

képviselőtársai ismét alpolgármesterré választották.  

 

Tonk Mártont választották a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem rektorává az 

egyetem oktatói és diákképviselői. Tonk Márton filozófiatörténész egyedüli jelöltként indult a 

rektorválasztáson, melyen kiemelkedően nagy arányban vettek részt az egyetem oktatatói és 

hallgatói, akik az intézmény négy helyszínén, Csíkszeredában, Kolozsváron, 

Marosvásárhelyen és Sepsiszentgyörgyön adhatták le voksukat. 

 

Az idén közel 50 százalékkal csökkent a Székelyföldre látogató turisták száma. A kárvallottak 

a nagy szállodák, a spa– és gyógy-komplexumok, de a kis kapacitású szálláshelyek, panziók, 

vendégházak forgalma is közel 40 százalékkal csökkent a tavalyi évhez képest. Maros 

megyében a belföldi turizmusnak a nyár folyamán tapasztalt időleges fellendülése sem 

enyhített számottevően a turisztikai szolgáltatók nehéz helyzetén - tájékoztatta 

munkatársunkat Szőcs Levente, a Visit Maros Egyesület igazgatója. 

 

Kerüljék a kántálást, tartsák be a távolságot az óévbúcsúztatón,  a disznóvágásokon  – a 

román hatóságok kérik, hogy az ünnepek alatt is tartsák be a járványügyi rendelkezéseket. 

Annak ellenére, hogy Székelyföldön hetek óta alacsonyak a fertőzöttségi mutatók, a 

szakemberek szerint a külföldről hazatérő rokonok és a hagyományos ünnepségek miatt újra 

megugorhatnak az esetszámok decemberben.   

 

A járvány elleni intézkedések miatt a könyves rendezvények is elmaradtak az idén. 

Szerbiában az online vásárlásra próbálják rászoktatni az olvasókat, köztük az újvidéki Fórum 

Kiadó is. Hogy van keresnivalójuk az egyetemes magyar könyvpiacon, azt az egyik 

kiadványuk nagy sikere is bizonyítja. Virág Gábort, a Fórum Könyvkiadó Intézet igazgatóját 

halljuk. 


