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Nyomtatott és online sajtó 
 

 

Potápi: új lendületet vitt a diaszpórába a Kőrösi Csoma Sándor-program 
2020. december 15. – MTI, hirado.hu, Magyar Hírlap, kulhonimagyarok.hu, Ma7.sk, Felvidék 

Ma, Körkép, PestiSrácok 

A Kőrösi Csoma Sándor-program az elmúlt évek során a magyar nemzetpolitika egyik 

sikertörténetévé vált, amelynek eredményeképpen új lendületet vett a magyar élet a 

diaszpórában – közölte a nemzetpolitikáért felelős államtitkárt idézve a Miniszterelnökség. A 

közlemény szerint Potápi Árpád János a 2020-as Kőrösi Csoma Sándor-programban Latin-

Amerikában, Ausztráliában, Új-Zélandon és Dél-Afrikában szolgálatot teljesítő ösztöndíjasok 

záró, online tartott konferenciáján azt mondta, hogy 2013-ban úttörő jelleggel indították el a 

programot, hogy kapcsolatot teremtsenek a diaszpóraközösségek, az anyaország és a Kárpát-

medence között, valamint megerősítsék identitásukban azokat a magyar közösségeket, 

szervezeteket, amelyek akár többezer kilométerre működnek Magyarországtól. 

 

Lesz-e elég bátor az EU az őshonos kisebbségek védelmében? Megvitatta az EP 

a Minority SafePack-et 
2020. december 15. – Krónika, transindex.ro, maszol.ro, Nyugati Jelen 

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

kisebbségek jogainak európai uniós szintű védelmét sürgető Minority SafePack európai 

polgári kezdeményezést. 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. Az MTI által idézett uniós biztos 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 Johannes Hahn. Vincze Lóránt, az RMDSZ európai parlamenti képviselője a 

vitában hangsúlyozta: az őshonos európai kisebbségek a népességfogyás és az anyanyelv 

elvesztésének megállítói, és miután több mint egymillióan írták alá a védelmükkel a 

kapcsolatos kezdeményezést, az Európai Bizottságnak meg kell hallgatnia elvárásaikat. 

 

Az EPP európai parlamenti képviselőcsoportja elítélte a Bocskor Andrea elleni 

fenyegetéseket 
2020. december 15. – MTI, Magyar Hírlap, karpat.in.ua, Kárpátalja 

Az Európai Néppárt (EPP) európai parlamenti képviselőcsoportja elítéli a Bocskor Andrea 

fideszes európai parlamenti (EP-) képviselő elleni ukrán fenyegetéseket - közölte a 

képviselőcsoport internetes oldalán kedden. Bocskor Andrea szombaton felkerült az "Ukrajna 
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ellenségeit" listázó Mirotvorec (Béketeremtő) ukrán nacionalista szervezet honlapjára. 

Indokként azt írták, hogy Bocskor megsértette az ukrán jogszabályokat a kettős (magyar-

ukrán) állampolgárság megszerzésével, továbbá vádolják Ukrajna szuverenitása és területi 

integritása megbontásának kísérletével és hivatali hatáskörök túllépésével. A 

képviselőcsoport nevében Sandra Kalniete és Michael Gahler néppárti EP-képviselők a 

közleményben az EPP uniós parlamenti frakciója szolidaritását fejezték ki a kárpátaljai 

képviselővel. Kijelentették: Bocskor Andrea ellenségként való gyűlöletkeltő megnevezését a 

frakció elfogadhatatlannak tartja és határozottan elítéli. 

 

Karácsony: komoly aggodalomra adnak okot a Kárpátaljai Magyar Kulturális 

Szövetség elleni eljárások  
2020. december 15. – MTI, Demokrata, Mandiner, ATV, Index, Webrádió, karpat.in.ua,  

Komoly aggodalomra adnak okot a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség, valamint a 

szervezet intézményei és alapítványai ellen folytatott eljárások - írta Karácsony Gergely 

főpolgármester kedden délelőtt Facebook-oldalán, Babják Zoltán Beregszász 

polgármesterének küldött hétfői levéléből idézve. Mint írta, a levélben kifejezte szolidaritását 

a kárpátaljai magyar közösséggel, és biztosította a polgármestert, hogy Beregszász, úgy is 

mint Budapest testvérvárosa, mindig számíthat a magyar főváros támogatására, 

partnerségére. 

  

Rájátszhat a feszültségekre az AUR: titkosszolgálatokat sejtenek a szélsőséges 

párt meglepő eredménye mögött az elemzők 
2020. december 15. – Krónika 

A járványhelyzet és a gazdasági válság olyan társadalmi feszültséget okozhat a jövő év elején, 

amely akár utcai összecsapásokba is torkollhat. Szociológusok, elemzők szerint a 

parlamentből gerjesztheti a hangulatot a Románok Egyesüléséért Szövetség (AUR), amely 

mögött sokan titkosszolgálati rásegítést sejtenek.  

 

Tőkés László Temesváron: a román–magyar megbékélésre emlékeztessen a 

forradalmi évforduló 
2020. december 15. – MTI, Krónika, maszol.ro, Nyugati Jelen 

Tőkés László, az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács (EMNT) elnöke a román–magyar 

megbékélés szükségességére hívta fel a figyelmet az 1989-es romániai forradalom 31. 

évfordulója alkalmából tartott temesvári rendezvény megnyitóján, kedden. Az évforduló 

alkalmával az EMNT, valamint az Európai Emlékezet és Lelkiismeret Platformjának (PEMC) 

szervezésében tartanak megemlékezést a temesvári belvárosi református templomban, a 
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rendszerváltó forradalom kitörésének helyszínén. A járványhelyzet miatt internetes 

közvetítésben tartják meg azt a konferenciát, mely a kisebbségek diktatúra alatti elnyomását 

vizsgálja. Tőkés László nyitóbeszédében úgy értékelte, hogy a romániai magyar közösség és 

egyházainak kisebbségi elnyomatása meghatározó szerepet játszott a nemzeti kommunista 

Ceaușescu-rezsim elleni lázadásban. 

 

Veszélyben a nagyváradi kulturális intézmények: Ilie Bolojan takarékosságra 

hivatkozva lehetetleníti el működésüket  
2020. december 15. – transindex.ro, maszol.ro, Krónika 

Nemcsak a Várad folyóirat önállósága szűnik meg Bihar megyében, számos kulturális 

intézmény került veszélybe, miután Ilie Bolojan megyei tanácselnök költségcsökkentés okán 

olyan drasztikus átalakítást és állománycsökkentést rendelt el a Bihar Megyei Tanács 

alintézményeiben, amelyről egyesek úgy vélik diszkriminatív a magyar közösséggel szemben 

és valójában a hatalomátvételről szól.  

 

Erődemonstrációnak, igazságtalannak tartják a SZÁT döntését a leváltott 

RMDSZ-elnökök  
2020. december 15. – maszol.ro 

Méltánytalannak tartják a leváltásuk módszerét azok a területi RMDSZ-elnökök, akiket az 

idei helyhatósági választások kudarcára hivatkozva a Szövetségi Állandó Tanács (SZÁT) 

azonnali hatállyal felfüggesztett tisztségükből, helyükre pedig ideiglenesen megbízott 

vezetőket nevezett ki. A SZÁT a múlt szerdán hozott döntése szerint 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. 

 

Kifogásolja az RMDSZ, hogy az USR-PLUS a sajtón keresztül üzenget 
2020. december 15. – maszol.ro 

Bírálta kedden Cseke Attila az USR-PLUS-t, amiért aznap sajtónyilvánosság előtt Cătălin 

Drulát javasolta a képviselőház élére és azt is indítványozta, hogy a körvonalazódó koalíciót 

alkotó három párt elnöke legyen miniszterelnök-helyettes az új kormányban. Az RMDSZ 

szenátusi frakcióvezetője elsősorban azt kifogásolta, hogy az USR-PLUS a nyilvánosság előtt 

tette meg a javaslatait. „Koalíciós tárgyalások közben nem a sajtón keresztül szokás üzengetni 

a partnereknek, ezeket egymás között kell megbeszélni” – nyilatkozta a Digi24-nek Cseke 

Attila.  
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Csép Andrea: a szociális ellátórendszer problémáit folyamatosan napirenden 

kell tartani  
2020. december 15. – maszol.ro 

Csép Éva Andrea Maros megyei parlamenti képviselő szerint nagyon nehéz évet zártak a 

szociális szolgáltatásokat végző civil szervezetek, egy „holisztikus megközelítést” lát 

szükségesnek a problémák megoldására, amely „megkísérli a problémát egészként látni és 

minden szereplőnek megfelelő helyet biztosít”. A politikus nemrég online évértékelő 

beszélgetésen vett részt több civil szervezet vezetőjével, Csép Andreát az elmúlt időszak 

tapasztalatairól kérdezték. 

 

Borboly Csaba vette át a Központi Fejlesztési Régió tanácsa elnöki tisztségét  
2020. december 15. – MTI, maszol.ro, Krónika 

Borboly Csaba, a Hargita megyei önkormányzat RMDSZ-es elnöke vette át a Központi 

Fejlesztési Régió tanácsának elnöki tisztségét – közölte hétfőn a megyei tanács 

sajtószolgálata. A politikus azért tartotta fontosnak a tisztséget, mert az elkövetkező egy 

évben több olyan döntést hoznak, amelyek meghatározzák a források elosztását a következő 

európai uniós finanszírozási ciklusra. Hozzátette: több javaslatot is tett korábban az elosztási 

rendszer módosítására, melyek egyebek között az egészségügy és az oktatás területére 

vonatkoztak. Borboly Csaba kiemelte, a források elosztásánál nemcsak a nagyvárosok 

fejlesztési igényeit kell figyelembe venni, hanem a nagyvárosokkal nem rendelkező 

Székelyföld, Hargita megye érdekeit is.  

 

Ráduly Róbert nem szabadul a DNA-tól 
2020. december 16. – Krónika 

A bukaresti törvényszék jogerős ítélete szerint folytatni kell a nyomozást korrupciós 

bűncselekmények gyanújával a csíkszeredai Szakszervezetek Művelődési Házának 

megvásárlása ügyében. Az ingatlant a helyi önkormányzat vette meg, az egyik gyanúsított 

Ráduly Róbert volt csíkszeredai polgármester.   

 
Látványos és gyümölcsöző Magyarország óvodafejlesztési programja 
2020. december 15. – Ma7.sk 

A Felvidék legkeletibb magyarok lakta régióinak központi városaiban, Királyhelmecen és 

Nagykaposon gombamód nő ki a földből az ide tervezett keresztyén bölcsőde-és 

óvodakomplexum. Az intézményeknek otthont adó épületek megépítését a Magyar Kormány 

támogatja. A Kárpát-medencei Óvodafejlesztési Program 2016 őszén indult, a tervek szerint 

2021-ig fut majd, melynek keretében határon túli magyar óvodák rekonstrukcióját vagy 

megépítését segíti a Magyar Kormány. Ez 500 felújított óvodát és 150 új óvodaépületet jelent 
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egész Kárpát-medence-szerte. Ebből Szlovákiában közel 135 önkormányzati óvoda újult meg.  

Emellett közel 30 új egyházi intézmény épül, vagy már meg is nyitotta a kapuját. 

 

Az Összefogás kiugrott a magyar összefogásból 
2020. december 15. – Ma7.sk, bumm.sk, Körkép 

A keddi tárgyaláson sem született megállapodás a három magyar párt egyesüléséről. A ma7 

információi szerint a fél százalék körül is alig mért Összefogás továbbra is a tényleges súlyán 

felüli arányokat követel az egységes párt vezető testületeiben. Az utóbbi napokig úgy tűnt, 

hogy a három párt tárgyalássorozata eredményre vezethet, és még az ünnepek előtt 

bejelenthetik a magyar egység létrejöttét. A biztatóan induló tárgyalások, most mégis 

megrekedtek, mivel a szervezeti erővel nem rendelkező Összefogás ugyanolyan súlyt követelt 

magának az egységes párt vezető testületeiben, mint a Híd. Abban egyébként nem volt a 

pártok között vita, hogy a testületekben az MKP szavazati joga ötven százalékos legyen. 

  
Magyarkanizsa: Megújult a Művészetek Háza nagyterme  
2020. december 15. – Vajdaság Ma 

Megújult a magyarkanizsai Művészetek Háza nagyterme. Új székekkel, új padlószőnyeggel, 

valamint korszerű lépcsővilágítás is került a nagyterembe. A helyi önkormányzat sikeresen 

pályázatt a szerbiai művelődési és tájékoztatási minisztériumnál, ahol 4 millió dináros 

összeget nyertek. Vörös Túrú Anita, a magyarkanizsai önkormányzat művelődéssel megbízott 

tagja elmondta, hogy az önkormányzat és a Cnesa Oktatási és Művelődési Intézmény további 

4 millió dinárral járult hozzá a mintegy 8 millió dináros beruházáshoz. 

 

Helyi kezdeményezés a futakiak jobb életkörülményeiért 
2020. december 15. – Magyar Szó 

A Futaki Kezdeményezés Civil Szervezet szeptemberben humanitárius akciót szervezett 

Konstanin Ćurguz gyógyulásáért, amelynek során 221.300 dinárt sikerült összegyűjteni. A 

szervezet ezenkívül folyamatosan helyi kezdeményezéseket, akciókat szervez annak 

érdekében, hogy jobb életet biztosítsanak a polgároknak. A szervezetnek mára már 

klubhelyiségei is vannak a Rade Končar utcában, ide várják a tagjaikat, de mindenkit szívesen 

látnak a találkozókon. 

 

Borrell: teljességgel elfogadhatatlan az ukrán Mirotvorec honlapon megjelent 

gyűlöltkeltő tartalom 
2020. december 15. – MTI, Webrádió, Vajdaság Ma, KárpátHír 

Teljességgel elfogadhatatlan az ukrán Mirotvorec honlapon megjelent gyűlöltkeltő tartalom - 

jelentette ki Josep Borrell, az Európai Unió kül-és biztonságpolitikai főképviselője az uniós 

    
V

a
jd

a
sá

g
 

K
á

rp
á

ta
lj

a
 

Fe
lv

id
é

k
 

https://ma7.sk/aktualis/az-osszefogas-kiugrott-a-magyar-osszefogasbol
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parlament keleti partnerségről szóló keddi vitáján. A vitán előzőleg Bocskor Andrea, a Fidesz 

EP-képviselője a felszólalásban jelezte, hogy a kárpátaljai magyar kisebbség jogait védő 

tevekénysége miatt "Ukrajna ellenségeként" felkerült az ukrán nacionalista weboldal 

"halállistájára". Borrell közölte, hogy az EU külügyi szolgálata tartja a kapcsolatot az érintett 

magyar és ukrán felekkel. "A magyar kisebbség jogait biztosítani kell, a problémák 

megoldásra konstruktív válaszokat kell keresni" - tette hozzá. 

 

Lehetőség a tehetség kibontakozására 
2020. december 15. – Kárpáti Igaz Szó 

Magyarország Beregszászi Konzulátusa, valamint az Együtt szerkesztősége szervezésében 

került sor az Együtt folyóirat 2020-ban megjelent számainak bemutatójára a beregszászi 

külképviselet Munkácsy-termében. A COVID járványhelyzet miatt a rendezvényt szűk körű 

volt, csak néhány szerző vett azon részt, ezért online is közvetítették. Szilágyi Mátyás főkonzul 

köszöntője után, Dupka György lapigazgató, író, történész ismertette a megjelent számokat. 

„A dallamok a vershez tartoznak. És amikor az Együtt létrejött, a hátsó belső borítón minden 

egyes alkalommal megzenésített verset adtunk közre, azokat az akkori főszerkesztő, Nagy 

Zoltán Mihály választotta ki. A visszajelzések jók voltak. Ez a korszak letűnt, maradt a hátsó 

borítón A magyar irodalom gyöngyszemeiből című válogatás” – emlékeztetett Vári Fábián 

László. 

 

Ünnepélyes tárlatmegnyitó Magyarország Beregszászi Konzulátusán 
2020. december 15. – karpat.in.ua 

December 15-én került sor Magyarország Beregszászi Konzulátusának Munkácsy Mihály 

kiállítótermében a kárpátaljai fiatal művészek tárlatának ünnepélyes megnyitójára. Olyan 

alkotások kaptak helyet a díszes teremben, melyeket szakmai zsűri válogatott ki a 

külképviselet által kiírt pályázatra beküldött alkotásokból. A felhívásra 16 és 30 év közötti 

kárpátaljai képzőművészek jelentkezhettek, személyenként három művel. A bemutatott 

alkotások között megtekinthetőek olaj- és akrilfestmények, grafikák, fotók, pólóminták és egy 

hímzett ruhaköltemény is. 

 

„Jónak lenni jó!” Kárpátalján 
2020. december 15. – karpat.in.ua 

A szürtei, tiszasalamoni és nagygejőci református egyházközség is csatlakozott  a magyar 

közmédia által gondozott „Jónak lenni jó!” adománygyűjtő akciójához. Az idei  program 

kedvezményezettje az Együtt az autistákért alapítvány, amely autista gyermekek 

felzárkóztatásával és az autizmus spektrumállapot megismertetésével és elfogadásával 

foglalkozik. 
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https://kiszo.net/2020/12/16/lehetoseg-a-tehetseg-kibontakozasara/
http://life.karpat.in.ua/?p=39423&lang=hu
http://life.karpat.in.ua/?p=39339&lang=hu
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Elektronikus sajtó 

 

Határok nélkül 

2020. december 15. – Kossuth Rádió 

 

Először szervezett vitát az Európai Parlament egy európai polgári kezdeményezésről és 

határozat elfogadását is első ízben tervezi. Az EP hétfői brüsszeli plenáris ülésén megvitatta a 

A Minority SafePack, azaz az őshonos európai kisebbségek jogainak európai uniós szintű 

védelmét sürgető európai polgári kezdeményezést. Csütörtökön egy határozatot is 

elfogadnak. A részletekről Vincze Loránt RMDSZ-es EP-képviselőt, a Minority SafePack 

európai kampányát koordináló FUEN elnökét kérdeztük.   

 

Bocskor Andreát, a Fidesz kárpátaljai európai parlamenti képviselője felkerült a Mirotvorec 

ukrán honlap listájára: a szélsőséges szájt indokolása szerint veszélyt jelent Ukrajna 

szuverenitására és területi egységére nézve. Bocskor Andrea védelmében a Fidesz–KDNP 

képviselőcsoportja levélben fordult az EP elnökéhez, melyben felháborodásuknak és 

aggodalmuknak adtak hangot nyílt és durva megfenyegetése miatt.  

 

Az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács és az Európai Emlékezet és Lelkiismeret Platformja 

szervezésében emlékeztek ma szűk körben a 31 évvel ezelőtti temesvári forradalomra 

kitörésének helyszínén, a Mária-téri református templomban. A résztvevők többsége online 

kapcsolódott be a rendezvénybe. 

 

Az RMDSZ szerepvállalása a kormányban több lehetőséget teremthet a kisebbségi jogok 

bővítésére, és nagyobb esélyt ad a magyarlakta települések fejlődésének – vélte Faragó Péter, 

az RMDSZ Arad megyei szervezetének elnöke, aki a töredékmandátumok visszaosztása után 

jutott be a bukaresti parlamentbe. Faragó Péter a harmadik képviselői mandátumát kezdheti 

meg. Telefonon értük utol az épp Bukarestbe tartó Faragó Péter parlamenti képviselőt.  

 

Egy fiatal dévai építészmérnök, Kelemen Attila Krassó-Szörény megye rendszerváltás utáni 

első magyar képviselője a bukaresti törvényhozásban – ez a romániai Központi Választási 

Bizottság hétfői bejelentése nyomán vált bizonyossá. A hír nyomán a Krassó-Szörény megyei 

RMDSZ-szervezet elnökét és magát a képviselőt kérdeztük. 

 

 

https://mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth?date=2020-12-15_18-02-00&enddate=2020-12-15_18-40-00&ch=mr1
https://mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth?date=2020-12-15_18-02-00&enddate=2020-12-15_18-40-00&ch=mr1
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Mi haszna származik a délvidéki magyarságnak abból, hogy a Vajdasági Magyar Szövetség 

ismét részévé vált a szerb kormánykoalíciónak és hogy a magyarságnak hét államtitkára van a 

különböző minisztériumokban? Szerbia oktatási államtitkárát, Vicsek Annamáriát kérdeztük. 

 

A Kallós Zoltán Külhoni Magyarságért díjból az idén három került a Délvidékre. 

Elismerésben részesült a csókai Móra Ferenc Művelődési Egyesület is, amely kereken ötven 

éve működik. Kiss Tóth Erika elnök 15 éve áll az egyesület élén. 


