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Nyomtatott és online sajtó 
 

 

Semjén: tíz éve a semmiből kellett újraépíteni a nemzetpolitikát 
2020. december 16. – MTI, Hír Tv, Felvidék Ma, Ma7.sk, Vajdaság Ma, Pannon RTV 

Az Orbán-kormánynak 2010-ben a semmiből kellett újraépítenie a nemzetpolitikát, miután 

Gyurcsány Ferenc korábbi kormányfő porig rombolta - mondta a nemzetpolitikáért, 

egyházügyekért és nemzetiségekért felelős miniszterelnök-helyettes egy szerdai online 

kiadványbemutatón. Semjén Zsolt a Nemzetpolitika 2010-2020 című kiadvány bemutatóján 

azt hangoztatta, hogy az elmúlt évtized alatt, mára sikerült egységes, koherens 

nemzetpolitikát felépíteni. A magyar állam értelme és a célja az, hogy minden magyar 

életminősége javuljon és a magyar nemzet fennmaradjon - mondta. Hozzátette: a magyar 

nemzet csak akkor tud fennmaradni, ha minden nemzetrész fennmarad; az anyaországi 

magyarság, a Kárpát-medencei magyarság és a diaszpóra magyarsága is. Közölte, ennek 

megfelelően módosították az alaptörvényt, ezért szerepel már benne az, hogy Magyarország 

felelősséget visel a külhoni magyarságért. A magyar nemzetpolitika négy alappillérre épül; az 

identitásmegőrzésre és -védelemre, a gazdaságfejlesztésre, az etnikai alapú magyar pártok 

támogatására, valamint a teljes jogú állampolgárság megadására - ismertette. 

 

Újabb szakaszához érkezett a felvidéki magyar pártegyesítés 
2020. december 16. – MTI, Demokrata, Ma7.sk, bumm.sk, Felvidék Ma, Körkép, Új Szó 

Újabb szakaszához érkezett a felvidéki magyar pártegyesítés folyamata, a legtöbb kérdésben 

már sikerült megegyezésre jutni – jelentették be a Magyar Közösség Pártjának (MKP) és a 

Most-Hídnak az elnökei közös pozsonyi sajtótájékoztatójukon szerdán. Szlovákiában már 

több mint egy éve indult az egységes felvidéki magyar politikai érdekképviselet létrehozását 

célzó folyamat. Ez azonban többször megrekedt, legutóbbi jelentős mozzanata az volt, hogy 

idén augusztusban az MKP, a Most-Híd és az Összefogás mozgalom szándéknyilatkozatot írt 

alá a témában. Közülük kettő, az MKP és a Most-Híd rendelkezik érdemi választói 

támogatottsággal. A szerdai sajtótájékoztatón azt jelentették be, hogy köztük született 

kétpárti megegyezés a közös érdekképviselet megteremtéséről. 

 

A Fidesz elítéli a Kárpátalján élő magyarok ukrán hatóságok általi zaklatását 
2020. december 16. – MTI, Híradó, Magyar Hírlap, Magyar Nemzet, Demokrata, Origo, 

PestiSrácok, karpat.in.ua, Kárpátalja Ma, Kárpátalja 

A Fidesz a leghatározottabban elítéli a Kárpátalján élő magyar nemzeti közösség ukrán 

hatóságok általi sorozatos, immár folyamatosnak tekinthető zaklatását. A kormánypárt 

szerdán közölte, a kárpátaljai magyarságot és annak képviselőit érő atrocitások egyértelműen 

megfélemlítő célzatúak, kisebbség- és Európa-ellenesek. "Felháborító, hogy a NATO-ba és az 
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https://hirtv.hu/ahirtvhirei/semjen-tiz-eve-a-semmibol-kellett-ujraepiteni-a-nemzetpolitikat-2513620
https://demokrata.hu/magyarorszag/ujabb-szakaszahoz-erkezett-a-felvideki-magyar-partegyesites-327797/
https://demokrata.hu/magyarorszag/a-fidesz-eliteli-a-karpataljai-magyarok-ukran-zaklatasat-327771/
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Európai Unióba igyekvő Ukrajna a 21. században is ilyen módszereket alkalmaz és így bánik 

egy területén élő békés nemzetiségi közösséggel" - hangsúlyozták. 

  

Ötezer lejes büntetést „ér” a fociultrák magyarellenessége egy év elteltével 
2020. december 16. – Krónika, transindex.ro, maszol.ro, szekelyhon.ro 

Ötezer lejes bírságot szabott ki az Országos Diszkriminációellenes Tanács (CNCD) a Dinamo 

labdarúgóklubra és annak szurkolóira egy, a Sepsi OSK ellen egy évvel ezelőtt játszott 

találkozó közben elhangzott magyarellenes skandálások miatt. A CNCD döntése értelmében a 

2019. december 13-i mérkőzésen elhangzott, „Kifele a magyarokkal az országból” és ehhez 

hasonló tartalmú rigmusok diszkriminációnak minősülnek, és sértik a magyar kisebbséghez 

tartozó állampolgárok méltósághoz való jogát. Emiatt a diszkriminációellenes tanács 

egyöntetű döntéssel 5000 lejre bírságolta meg a Dinamo sportklubot és a Familia PCH nevű 

szurkolói klubot. 

 

Csoma Botondot választották az RMDSZ képviselőházi frakcióvezetőjévé 
2020. december 16. – Krónika, transindex.ro, maszol.ro, Nyugati Jelen 

Kolozsváron üléseztek szerdán az RMDSZ új, a december 6-i parlamenti választáson 

mandátumot nyert képviselői és szenátorai. Az ülésen megválasztották a frakciók vezetőségét. 

Az alakulat hírlevele szerint az RMDSZ képviselőházi frakcióvezetői tisztségére Csoma 

Botondot, a szövetség Kolozs megyei parlamenti képviselőjét választották. Ezt a tisztséget az 

előző ciklusban Benedek Zakariás szórványképviselő töltötte be. A frakcióvezető-helyettesi 

feladatokat Szabó Ödön Bihar megyei és Benedek Zakariás, a titkári feladatokat Nagy 

Szabolcs Szatmár megyei parlamenti képviselő látja el. Az RMDSZ felsőházi 

frakcióvezetőjének az eddigi elnököt, Cseke Attila Bihar megyei szenátort választották. Fejér 

László-Ödön Kovászna megyei szenátor frakcióvezető-helyettes, Császár Károly Maros 

megyei szenátor pedig a frakció titkára lett. 

 

A Temesvár Társaság nem kér George Simion és pártja jelenlétéből a forradalmi 

megemlékezéseken 
2020. december 16. – Krónika, transindex.ro, maszol.ro 

A Temesvár Társaság határozott elutasítással reagált arra a hírre, hogy George Simion és a 

Románok Egyesüléséért Szövetség (AUR) tagjai részt akarnak venni egy, az 1989-es 

forradalomra való megemlékezésnek szentelt szerdai eseményen. A Temesvár Társaság 

közleményben fejezte ki nemtetszését amiatt, hogy George Simion és pártja tagjai részt 

vegyenek a szerda délutánra meghirdetett megemlékezésen. A Temesvár Társaság az 

Adevărul.ro hírportál szerint hangsúlyozta, hogy december 16-a fontos nap az 1989-es 

temesvári események szempontjából, hiszen ez volt a tüntetés első napja, HIRDETÉS egy 

nap, amely nélkül semmi sem lett volna lehetséges a felemelő, tragikus, de végül diadalmas 

események logikus láncolatában.” A társaság szerint az ötlet, hogy George Simion, egy 
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https://kronikaonline.ro/sport/otezer-lejes-buntetest-berr-a-fociultrak-magyarellenessege-egy-ev-elteltevel
https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/csoma-botondot-valasztottak-az-rmdsz-kepviselohazi-frakciovezetojeve
https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/a-temesvar-tarsasag-nem-ker-george-simion-es-partja-jelenletebol-a-forradalmi-megemlekezeseken
https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/a-temesvar-tarsasag-nem-ker-george-simion-es-partja-jelenletebol-a-forradalmi-megemlekezeseken
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ultranacionalista párt vezetője, éppen ezen a napon látogat Temesvárra, számukra nem 

elfogadható, és tiltakoznak ellene. Többek között azért is tiltakoznak, mert Simiont két olyan 

tiszt is elkíséri, akik részt vettek a forradalom leverésére tett kísérletben. A két említett tiszt 

Francisc Tobă és Nicolae Roman, az AUR parlamenti képviselői.    

 

A családi gazdaságokra összpontosítanának: újratárgyalást, stratégiai tervet 

sürget az RMDSZ 
2020. december 16. – Krónika 

Az RMDSZ-képviselet szerint az erdélyi magyar gazdatársadalom számára létfontosságú, 

hogy a romániai agrárpolitika a kis- és családi gazdaságokról is tudomást vegyen. Magyar 

Lóránd Bálint RMDSZ-képviselővel és Haschi Andrással, az APIA Hargita megyei 

igazgatójával a várható változásokról beszélgettek. 

 

Kicsoda Kelemen Attila, az RMDSZ Krassó-Szörény megyei parlamenti 

képviselője?  
2020. december 16. – transindex.ro 

Az, hogy az RMDSZ-nek lett Krassó-Szörény megyében parlamenti képviselője, a választási 

visszaosztásos rendszer bonyodalmas mivoltának köszönhető. De kicsoda is Kelemen Attila?  

 

Panaszt tett a Mikó Imre Jogvédelmi Szolgálat az AUR magyarellenes kampánya 

ügyében  
2020. december 16. – transindex.ro, maszol.ro, szekelyhon.ro, Krónika 

A Mikó Imre Jogvédelmi Szolgálat panaszt intézett az Országos Diszkriminációellenes 

Tanácshoz (CNCD) a Románok Egyesüléséért Szövetség (AUR) magyarellenes 

megnyilvánulása miatt, miszerint alkotmánymódosítás céljából országos kampányt indít 

annak érdekében, hogy betiltsák az etnikai alapon létrehozott politikai pártokat Romániában, 

mint például az RMDSZ-t.  

 

Törvényszék: folytatni kell a nyomozást Csíkszereda volt elöljárója ellen 
2020. december 16. – transindex.ro, maszol.ro, szekelyhon.ro, Nyugati Jelen 

Abukaresti törvényszék jogerős ítélete szerint a korrupcióellenes ügyészségnek (DNA) 

folytatnia kell a nyomozást azzal kapcsolatban, hogy Csíkszereda városa törvényesen 

vásárolta-e meg a városközpontban levő Szakszervezetek Művelődési Házát. A bukaresti 

törvényszék nemrég kihirdetett ítélete érvénytelenítette a DNA tavaly januárban hozott 

döntését, amellyel a vádhatóság vádemelés nélkül lezárta a nyomozást a csíkszeredai 

Szakszervezetek Művelődési Háza megvásárlásának ügyében. A bíróság ugyanakkor 

jogerősen elrendelte a kivizsgálás folytatását.  
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https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/a-csaladi-gazdasagokra-osszpontositananak-ujratargyalast-strategiai-tervet-surget-az-rmdsz
https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/a-csaladi-gazdasagokra-osszpontositananak-ujratargyalast-strategiai-tervet-surget-az-rmdsz
https://itthon.transindex.ro/?cikk=28807
https://itthon.transindex.ro/?cikk=28807
https://itthon.transindex.ro/?hir=62448
https://itthon.transindex.ro/?hir=62448
https://itthon.transindex.ro/?hir=62449
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Magyar állami kitüntetéssel ismerték el Bálint Ferenc brassói pedagógust  
2020. december 16. – maszol.ro 

Magyar Arany Érdemkereszt kitüntetést vehetett át kedden délután Bálint Ferenc György, a 

BrassaÏ Magyar Adás szerkesztő-műsorvezetője, a brassói Áprily Lajos Főgimnázium tanára. 

Az Áder János köztársasági elnök által „több évtizedes televíziós műsorszerkesztői, riporteri 

és pedagógusi tevékenysége, valamint a brassói magyar közösség életében betöltött szerepe” 

elismeréseként adományozott magyar állami kitüntetést szűk körben adta át Tóth László 

főkonzul a csíkszeredai főkonzulátuson. 

 

Magyar feliratok is lesznek a brassói repülőtéren  
2020. december 16. – maszol.ro 

A brassó–vidombáki nemzetközi repülőtér építője, a Brassó megyei önkormányzat vezetősége 

felvállalta az épülő repülőtér négynyelvű feliratozását, így az utasterminálon a román és angol 

nyelv mellett magyar és német nyelvű feliratokat helyeznek ki. Adrian Ioan Veștea brassói 

tanácselnök közleményben tájékoztat, hogy négynyelvű feliratokat rendelnek, amelyek 

megjelenítik Brassó megye multikulturális történelmét, így a román a magyar és a német 

feliratok a térségben élők nemzetiségére utalnak, míg az angol a repülés nemzetközi 

nyelveként elfogadott. Az elöljáró emlékeztet, hogy a Brassó–Vidombák nemzetközi repülőtér 

építését első pillanattól támogatta Kovászna és Hargita megye is, így értékelik a két megye 

önkormányzatainak segítségét és azt, hogy a háromszéki elöljárók kormánytámogatásért is 

lobbiztak, ezért „kötelezőnek tartják”, hogy a brassói reptéren a román és angol mellett a 

magyar és a német nyelv is megjelenjen.  

 

A fenntartható fejlődésért fogok dolgozni 
2020. december 16. – Nyugati Jelen 

Választásokkor mindig vannak meglepetések. A magyarság körében izgalommal várt 

mandátum-visszaosztásokkor pedig még inkább. Idén sem volt ez másképp. A politikai 

csillagállás úgy hozta: a megyei szinten leadott szavazatok 0.56 százalékát megszerző Krassó-

Szörényi RMDSZ-szervezet képviselői mandátumhoz jutott a visszaosztás során.  Még 

nagyobb volt a meglepetés, mikor kiderült: a mandátumot elnyerő Kelemen Attila, Hunyad 

megyei fiatal vállalkozó. Az újdonsült RMDSZ-képviselőt telefonon keresték meg. 

 

Németh Zsolt: A demokráciák több jogot adnak, mint amennyit a nemzetközi 

normák előírnak 
2020. december 16. – Nyugati Jelen 

Németh Zsolt szerint a demokráciák arról ismerhetők meg, hogy több jogot adnak, mint 

amennyit a nemzetközi normák előírnak. Az Országgyűlés külügyi bizottságának elnöke az 

1989-es romániai forradalom kezdetének 31. évfordulóján tartott, interneten közvetített 

temesvári megemlékezés és konferencia végén fejtette ki véleményét a nemzeti kisebbségek 

és a diktatúrák összefüggéseiről. 
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https://www.maszol.ro/index.php/tarsadalom/136233-magyar-allami-kituntetessel-ismertek-el-balint-ferenc-brassoi-pedagogust
https://www.maszol.ro/index.php/tarsadalom/136258-magyar-feliratok-is-lesznek-a-brassoi-repul-teren
https://www.nyugatijelen.com/jelenido/a_fenntarthato_fejlodesert_fogok_dolgozni.php
https://www.nyugatijelen.com/jelenido/nemeth_zsolt_a_demokraciak_tobb_jogot_adnak_mint_amennyit_a_nemzetkozi_normak_eloirnak.php
https://www.nyugatijelen.com/jelenido/nemeth_zsolt_a_demokraciak_tobb_jogot_adnak_mint_amennyit_a_nemzetkozi_normak_eloirnak.php
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Szakértőkkel is hozzájárulna az RMDSZ kormányzati szerepvállalásához az EMSZ 
2020. december 16. – Krónika, maszol.ro 

Egyetért az RMDSZ tervezett kormányzati szerepvállalásával az Erdélyi Magyar Szövetség, 

amelynek vezetői szerint a magyar közösség igényeinek is szerepelniük kell a 

kormányprogramban. Az EMSZ szerint az RMDSZ-szel kötött megállapodás nélkül gyengült 

volna a magyarság bukaresti parlamenti képviselete. 

 

Újonc a szórványból: a parlamentbe jutott az RMDSZ Krassó-Szörény megyei 

jelöltje  
2020. december 16. – maszol.ro 

Először lesz parlamenti képviselője az RDMSZ-nek Krassó-Szörény megyéből, miután a 

Központi Választási Iroda (BEC) hétfő délután közzétette a töredékszavazatok visszaosztása 

után a törvényhozói helyek megoszlását. A fenti mondatbeli megállapítás nyomban 

pontosításra szorul, mert a bánsági megye jelöltlistájának az éléről az alsóházba jutó Kelemen 

Attila dévai illetőségű, és mint mondta az RMDSZ országos vezetőségének a döntése volt, 

hogy ne a szövetség Hunyad megyei listáján jelöltesse magát a december 6-i választásokon, 

hanem a szomszédos Krassó-Szörény megye listavezetője legyen. 

 

A Várad folyóirat megszűnése ellen küzd a Mikó Imre Jogvédelmi Szolgála 
2020. december 16. – maszol.ro 

Bihar Megye Tanácsának szeptemberben megválasztott új vezetősége ellehetetlenítette az 

önkormányzat fenntartásában működő Várad kulturális folyóiratot. Az eset kapcsán a Mikó 

Imre Jogvédelmi Szolgálat panaszt intézett az Országos Diszkriminációellenes Tanácshoz – 

közölte a szervezet. A jogvédelmi szolgálat panaszlevelében kiemeli, hogy január elsejétől 

véget ér a nagyváradi Várad folyóirat önálló intézményi státusza és a hasonló helyzetbe került 

Familia folyóirattal együtt beolvad a Gheorghe Şincai Megyei Könyvtárba, a továbbiakban 

annak egy-egy részlegeként fognak működni.  

 

Erdélyi városok elöljárói: a fiatalokkal együtt kell gondolkodni  
2020. december 16. – maszol.ro 

Virtuális konferenciával zárja a K Plusz program idei évadját, amelyben a fiatalokat és jövőt 

helyezik a középpontba. Az ITK Innováció- és Tehetségkonferencia TIPP: FIATALOK. 

VÁROSOK. JÖVŐ című záró előadásán erdélyi városok polgármesterei, alpolgármesterei 

beszélgettek a fiatalok előtt álló kihívásokról, arról, hogyan vészeli át Erdély a koronavírus 

okozta válságot, illetve, hogy mik a városok lehetséges válaszai. Az utolsó panelbeszélgetésen 

Antal Árpád sepsiszentgyörgyi, Kereskényi Gábor szatmárnémeti, Korodi Attila csíkszeredai 

polgármester, illetve Oláh Emese, Kolozsvár alpolgármestere beszélgettek, őket kérdezte 

Farkas András, a Pont Csoport stratégiai igazgatója.  
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https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/szakertokkel-is-hozzajarulna-az-rmdsz-kormanyzati-szerepvallalasahoz-az-emsz
https://www.maszol.ro/index.php/belfold/136235-ujonc-a-szorvanybol-a-parlamentbe-jutott-az-rmdsz-krasso-szoreny-megyei-jeloltje
https://www.maszol.ro/index.php/belfold/136235-ujonc-a-szorvanybol-a-parlamentbe-jutott-az-rmdsz-krasso-szoreny-megyei-jeloltje
https://www.maszol.ro/index.php/kultura/136269-a-varad-folyoirat-megsz-nese-ellen-kuzd-a-miko-imre-jogvedelmi-szolgalat
https://www.maszol.ro/index.php/tarsadalom/136268-erdelyi-varosok-eloljaroi-a-fiatalokkal-egyutt-kell-gondolkodni
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Csomortányi István aljas hazugságnak tartja Oltean Csongor vádjait 
2020. december 16. – Krónika 

Aljas hazugságnak és rágalomnak nevezte Csomortányi István néppárti politikus Oltean 

Csongor MIÉRT-elnök kijelentését, miszerint az EMSZ a parlamenti választási kampányban 

arra buzdította a magyarokat Bihar megyében, hogy egy szélsőségesen nacionalista román 

pártra szavazzanak. „Ha már vendégjelölt volt Biharban, Oltean Csongor annyi tisztelettel 

élhetne a magyar emberekkel szemben, hogy nem rágalmaz és hazudozik. A bihari RMDSZ 

mélyrepülésének sokkal mélyebb okai vannak annál, ahogy ő ezt rosszindulatúan összegezni 

igyekszik” – hangsúlyozta az EMSZ társelnöke. A politikus elismerte, hogy Biharban nem 

működött jól az összefogás a kampányban, szerinte azonban éppen az RMDSZ bihari 

vezetőinek kellene bocsánatot kérniük azért, hogy nemzetárulónak nevezték az EMNP 

jelöltjeit az önkormányzati választáson. 

 

Kelemen Hunor: a két házelnöki tisztség a majdani koalíció két kisebb tagját 

illeti  
2020. december 16. – maszol.ro 

A Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) elnöke a liberálisok mindkét 

miniszterelnök-jelölését jónak tartja, ugyanakkor úgy véli, hogy a két házelnöki tisztség a 

leendő kormánykoalíciót alkotó másik két alakulatnak járna. Az Agerpres hírügynökség azt 

követően kérdezte Kelemen Hunort, hogy a Nemzeti Liberális Párt (PNL) elnöke, Ludovic 

Orban bejelentette, alakulata két miniszterelnök-jelölti javaslattal áll az USR-PLUS és a 

RMDSZ elé a csütörtöki koalíciós tárgyalásokon.  

 

Székelyudvarhelyi RMDSZ: a legrosszabbkor emelne adót a POL  
2020. december 16. – maszol.ro 

A székelyudvarhelyi RMDSZ-frakció szerint rossz ötlet gazdaságilag válságos időszakban adót 

emelni, e helyett jobb megoldások is léteznek, például a hivatal költségeinek csökkentése. Míg 

Székelyudvarhelyen az önkormányzat működési költségeihez egy városlakó évente 580 lejjel 

kell hozzájáruljon, Csíkszeredában –  ugyancsak lakosságarányosan – egy lakóra mindössze 

380 lej jut. A székelyudvarhelyi RMDSZ december 16-i sajtótájékoztatóján Berde Zoltán 

önkormányzati frakcióvezető arról számolt be, hogy míg a városi költségvetés eredeti 

előterjesztésében csupán az inflációt követő adóemelés szerepelt, ezt követően a POL 

frakciója jóval nagyobb, közel 20 százalékos emelési javaslattal állt elő.  

 

Segítség helyett fejmosás jutott a szórványnak? 
2020. december 17. – Krónika 

Igazságtalan döntésnek, eddigi munkájuk semmibevételének tartják az RMDSZ lemondatott 

szórványbeli területi elnökei a Szövetségi Állandó Tanács (SZÁT) döntését, hogy a 

helyhatósági választásokon való gyenge szereplés miatt leváltotta őket, és ideiglenes 

elnököket nevesített a helyükbe. A Temes és Brassó megyei, illetve Nagybánya és történelmi 
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https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/csomortanyi-istvan-aljas-hazugsagnak-tartja-oltean-csongor-vadjait
https://www.maszol.ro/index.php/belfold/136272-kelemen-hunor-a-ket-hazelnoki-tisztseg-a-majdani-koalicio-ket-kisebb-tagjat-illeti
https://www.maszol.ro/index.php/belfold/136272-kelemen-hunor-a-ket-hazelnoki-tisztseg-a-majdani-koalicio-ket-kisebb-tagjat-illeti
https://www.maszol.ro/index.php/gazdasag/136271-szekelyudvarhelyi-rmdsz-a-legrosszabbkor-emelne-adot-a-pol
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Máramaros területi szervezetek menesztett elnökei a közösségi médiában adtak hangot 

felháborodásuknak, úgy vélik, a döntés előtt őket is meg kellett volna hallgatni. Kovács Attila 

lemondatott Brassó megyei elnök szerint ez esetben kiderült volna, „hogy a teljes szórvány jó 

néhány választás óta folyamatosan veszít az erejéből, és hogy ennek a folyamatnak a 

megállítására, úgy tűnik, az RMDSZ-nek nincs válasza, nincs stratégiája.”   

 

A Bákó megyei város tudott a székelyföldi közbirtokosságok korábban 

nyilvántartásba vett úzvölgyi tulajdonáról 
2020. december 17. – Krónika 

Annak ellenére telekkönyveztette saját nevére Dormánfalva két csíki közbirtokosság úzvölgyi 

területeit, hogy a Bákó megyei város tudott róla, miszerint korábban ezeket már 

Csíkszeredában telekkönyveztették a tulajdonosok – közölte a Hargita Megyei Kataszteri és 

Ingatlan-nyilvántartási Hivatal (OCPI) igazgatója. 

 
Mégsem lesz magyar egység? - Megnéztük a politikusok reakcióit 
2020. december 16. – Ma7.sk 

A választások óta húzódó felvidéki magyar egyesülési folyamat a végéhez közeledik, ám a 

három félből egy nem tartja tisztességesnek a feltételeket. Ma jelentenék be az egységes 

politikai szubjektum megalakulását, azonban az Összefogás Mozgalom nem egyezett bele a 

feltételekbe. Megnéztük a politikusok reakcióit. 

 

Az MKP és a Híd közzétette azt a 12 pontot, amiben eddig egyezségre jutottak 
2020. december 16. – Ma7.sk, bumm.sk, Körkép 

Az MKP és a Most-Híd - válaszul az Összefogás tegnapi Facebook-posztjára és mai 

kijelentéseire - közzétette azt a 12 pontot, amelyben a hárompárti egyeztetések során eddig 

meg tudtak egyezni. A két párt közleményében mindezt azzal indokolta, hogy "a mai nap 

folyamán elhangzott valótlan állítások megkérdőjelezték az eddig elvégzett munkát, az eddig 

elért eredményeket." Hozzátették, a 12 ponton kívül a pártok az új magyar gyűjtőpárt 

nevében is megegyeztek, valamint az alapvető célkitűzéseket is lefektették, ahogy abban is 

egyezségre jutottak, hogy az új párt elnökét az MKP, az OT elnökét pedig a Híd adja, valamint 

abban is megállapodtak, hogy a gyűjtőpárton belül önálló platformokat hoznak létre. 

 

Egyelőre az Összefogás nélkül egyezett meg az MKP és a Híd. Januárban 

folytatódhatnak a tárgyalások 
2020. december 16. – Ma7.sk, bumm.sk, Körkép 

Szerdán Forró Krisztián, az MKP és Sólymos László, a Most-Híd elnöke tájékoztatta a sajtó 

képviselőit a magyar pártok tárgyalásainak eredményéről. Az utóbbi napokig úgy tűnt, hogy a 

három párt tárgyalássorozata eredményre vezethet, és még az ünnepek előtt bejelenthetik a 
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https://ma7.sk/aktualis/megsem-lesz-magyar-egyseg-megneztuk-a-politikusok-reakcioit
https://ma7.sk/aktualis/az-mkp-es-a-hid-kozzetette-azt-a-12-pontot-amiben-eddig-egyezsegre-jutottak
https://ma7.sk/aktualis/mkphidsajto
https://ma7.sk/aktualis/mkphidsajto
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magyar egység létrejöttét. A pártok felső vezetése kedden is tárgyalóasztalhoz ült, a 

megegyezés reményében szerdára egy közös sajtótájékoztatót is meghirdettek. Ezt követően 

váratlanul az Összefogás közösségi oldalán tette közzé, elfogadhatatlannak tartja, hogy „közös 

pártpaktum” szülessen. A párt a bejegyzésben azt állította, „a Híd ultimátumokkal akarja 

kierőszakolni az azonnali megegyezést”. Az MKP pozsonyi székházában tartott szerdai 

sajtótájékoztatón végül Forró Krisztián, az MKP és Sólymos László, a Most-Híd elnöke állt ki 

a sajtó nyilvánossága elé. A sajtótájékoztatón váratlanul az Összefogás képviselői is 

megjelentek. 

 

Menyhárt József: Nincsen trón 
2020. december 16. – Ma7.sk 

Az Összefogás tegnapi, a szlovák miniszterelnöktől kölcsönzött módon, a közösségi hálóra 

kilökött esti állásfoglalása szerintem mindenkit meghökkentett. Végül is nagyon progresszív 

dolog, hogy potenciális partnerek közti viszonyokat, nézetkülönbségeket a Facebookon 

rendezünk. Látjuk, ez Matovičnak és Sulíknak is bejön. Nekem speciel nem, mert ennél 

választóként (is) többet várnék, de úgy kell nekem, miért vagyok mimóza. 

 

MKDSZ: Alázat és türelem kell! 
2020. december 16. – bumm.sk 

"Az MKDSZ továbbra is a magyar-magyar együttműködés feltétlen híve, és ahogy korábban 

is, úgy most is őszinte partner. A tegnapi események forgatókönyve, sajnos kísértetiesen 

hasonlít az egy évvel korábbihoz..." – jegyezte meg Fehér Csaba, az MKDSZ elnöke az 

egységes szlovákiai magyar politikai képviselettel kapcsolatos tárgyalások tegnapi és a szerdai 

eseményeienek a margójára. Tavaly ősszel az MKDSZ mindent megtett azért, hogy az akkori 

együttműködési tárgyalások sikeres véget érjen, és létrejöjjön a közös választási párt. Már 

akkor is azt az álláspontot képviseltük, hogy ennek a két nagyobbik párt megegyezése adhat 

erős alapot, a többiek ehhez való csatlakozása pedig széles keretet a parlamenti képviselet 

biztosításához. 

 

Az MKP kiáll az étkeztetés és a vendéglátás területén vállalkozók követelései 

mellett 
2020. december 16. – Felvidék Ma 

Három hete tartottunk az MKP berkeiben szakmai napot, amelyre meghívtuk a gazdaság 

járvány által leginkább sújtott területeinek – köztük az étkeztetés, vendéglátás – egy-egy 

képviselőjét. Velük vitattuk meg, hogy a járvány okozta helyzetben milyen intézkedések 

segítenék talpon maradásukat, túlélésüket, majd meghirdettük az MKP nyolc 

gazdaságvédelmi intézkedését. Azóta a vállalkozók helyzete tovább romlott. A napokban 

látott napvilágot az a szakmai felmérés, melynek alapján az étkeztetésben és a 

vendéglátásban vállalkozók 60 százaléka éli fel az utolsó tartalékait. Sokan közülük napokon 

vagy heteken belül végleg lehúzhatják a rolót. 
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https://ma7.sk/aktualis/menyhart-jozsef-nincsen-tron
https://www.bumm.sk/percrol-percre/2020/12/16/mkdsz-alazat-es-turelem-kell
https://felvidek.ma/2020/12/az-mkp-kiall-az-etkeztetes-es-a-vendeglatas-teruleten-vallalkozok-kovetelesei-mellett/
https://felvidek.ma/2020/12/az-mkp-kiall-az-etkeztetes-es-a-vendeglatas-teruleten-vallalkozok-kovetelesei-mellett/
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A jövő évi büdzsé kerül a tartományi képviselők elé 
2020. december 16. – Pannon RTV 

Csütörtökön kerül a tartományi képviselők elé a 2021-es vajdasági költségvetés tervezete. A 

26 napirendi pont közül a jövő évi büdzséről szóló a legfontosabb. Mintegy 75 milliárd 

dinárosra tervezték a jövő évi költségvetést, amely az ideinél kétmilliárd dinárral kisebb. 

Ennek ellenére lesznek nagyberuházások, új és már megkezdett projekteket is tartalmaz a 

tervezet. Egyebek mellett pénzt fordítanának a Szabadkai Népszínház építésének folytatására, 

a bocsári Hertelendy-kastély felújítására, a kamenicai kórházi komplexum bővítésére, 

valamint az újvidéki egyetemista kultúrközpontra is. A jövő évi költségvetés egyebek mellett a 

környezetvédelem, a mezőgazdaság, a vidékfejlesztés, valamint az egészségügy fejlesztését is 

előirányozza. A vajdasági képviselőház ülése holnap 10 órakor kezdődik, és online is 

követhető. 

 

Keresik a megoldást a Magyarországra ingázó vajdaságiak helyzetére 

2020. december 16. – Vajdaság Ma, Pannon RTV 

A szerbiai kormány döntése értelmében december 20-tól a szerbiai állampolgárok tíznapos 

karanténkötelezettséggel léphetnek be az országba, amennyiben nem rendelkeznek negatív 

PCR-teszttel. Pásztor István, a VMSZ elnöke ez ügyben a mai napon Ana Brnabić szerb 

miniszterelnökhöz fordult, hogy soron kívül találjanak megoldást a Magyarországra ingázó 

vajdasági polgárok helyzetére. A pártelnök Facebook-oldalán jelentette be, hogy az 

egyeztetések fejleményeiről valós időben fogják tájékoztatni az érdekelteket. 

 

A KMKSZ elnöke is felkerült az "Ukrajna ellenségeit" listázó Mirotvorec 

honlapra 
2020. december 16. – MTI, Hír TV, Mandiner, 168 óra, Index, 444, karpat.in.ua, Kárpátalja 

Ma, Kárpátalja, Kárpáti Igaz Szó 

Bocskor Andrea fideszes európai parlamenti (EP-) képviselő után Brenzovics László, a 

Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség (KMKSZ) elnöke is felkerült az "Ukrajna ellenségeit" 

listázó Mirotvorec (Béketeremtő) ukrán nacionalista szervezet honlapjára. Az oldalon szerdán 

a személyes adatoknál Brenzovics László nevét, születési dátumát és helyét jelölték meg, 

utóbbinál Ukrajnát, Kárpátalja megyét, azon belül a beregszászi járást. A honlap szerkesztői 

egyebek mellett azzal vádolják, hogy szándékosan manipulált információkat terjeszt a 

társadalomban nemzetiségek közti gyűlöletkeltés céljából, továbbá részt vesz az "agresszor" 

Oroszország és Magyarország Ukrajna elleni dezinformációs műveleteiben. 
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https://pannonrtv.com/rovatok/politika/jovo-evi-budzse-kerul-tartomanyi-kepviselok-ele
https://www.vajma.info/cikk/vajdasag/25970/Keresik-a-megoldast-a-Magyarorszagra-ingazo-vajdasagiak-helyzetere.html
https://mandiner.hu/cikk/20201216_a_kmksz_elnoke_is_felkerult_az_ukrajna_ellensegeit_listazo_mirotvorec_honlapra
https://mandiner.hu/cikk/20201216_a_kmksz_elnoke_is_felkerult_az_ukrajna_ellensegeit_listazo_mirotvorec_honlapra
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Teljes patthelyzet a Tiszaújlaki kistérségben – az okokról 
2020. december 16. – Kárpátalja Ma, karpat.in.ua 

Negyedik alkalommal is eredmény nélkül rekesztették be a Tiszaújlaki kistérség alakuló 

ülését december 16-án. A kialakult helyzetről kérdezte a Kárpátalja Ma hírportál Dobsa 

Istvánt, a Beregszászi Járási Tanács KMKSZ-es képviselőjét. „A kulturális szövetség 

határozott véleménye, hogy a többségi akaratnak tükröződnie kell a tisztségekben, s a 

kistérség vezetőinek figyelembe kell venniük a választók akaratát. A többségük a KMKSZ-nek 

szavazott bizalmat. A lakosok hatékony érdekképviseletéhez viszont tisztségekre van 

szükség.” – nyilatkozta a politikus. 

 

Kárpátaljai fiatal művészek tárlata Beregszászban 
2020. december 16. – Kárpátalja 

A kiállítás ünnepélyes megnyitójára december 15-én került sor Magyarország Beregszászi 

Konzulátusának Munkácsy Mihály kiállítótermében. 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. 

 

Háromszáz újabb fejlesztési projektterv 
2020. december 16. – Népújság 

Online térben tartott ülést a Muravidéki Fejlesztési Régió Tanácsa, melyen többek között 

tájékoztató hangzott el a 2021–2027-es időszak regionális programtervezéséről. A tervezést 

koordináló Muraszombati Fejlesztési Központ felhívására december 10-ig háromszáz 

fejlesztési projekt érkezett be, zömében a községek részéről. A projektek legtöbbje egy zöld és 

vonzó régió kialakítására vonatkozik, az okos, digitalizált régió témakörrel viszont csak 

elenyésző számban foglalkoztak. Hasonlóan, mint korábban, a 2021–2027-es időszakban is 

észszerű lesz egyes projektek társítása és összevonása, főleg a csatornavíz-elvezetés, az 

ivóvízellátás, az energetika, az idősek gondozása, az idegenforgalom, a kulturális örökség 

megvédése stb. területén. A terveket az év végéig témakörökbe csoportosítva a Gazdasági és 

Technológiai Minisztériumhoz továbbítják. 

 

Tervek a nemzetiségi különtámogatásból 
2020. december 16. – Népújság 

A Magyar Nemzetiségi Művelődési Intézet (MNMI) Tanácsa, majd közvetlenül utána a 

Muravidéki Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösség (MMÖNK) Tanácsa december 10-én 

Zoom-platformon megtartott ülésén tárgyalt a szlovén kormány és a nemzetiségi képviselő 

megállapodása alapján a magyar intézmények részére 2021-ben érkező pluszforrásról, a 

támogatásból tervezett célokról. Mint már tudósítottunk róla, a megállapodás értelmében a 
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https://karpatalja.ma/karpatalja/nezopont/teljes-patthelyzet-a-tiszaujlaki-kistersegben-az-okokrol/
https://karpataljalap.net/2020/12/16/karpataljai-fiatal-muveszek-tarlata-beregszaszban
https://www.nepujsag.net/muravidek/9842-h%C3%A1romsz%C3%A1z-%C3%BAjabb-fejleszt%C3%A9si-projektterv.html
https://www.nepujsag.net/nemzetiseg/9839-tervek-a-nemzetis%C3%A9gi-k%C3%BCl%C3%B6nt%C3%A1mogat%C3%A1sb%C3%B3l.html
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három nemzetiségi intézmény – az MNMI, az MNTI és az RTV Magyar Stúdiója – összesen 

40 ezer euró különtámogatásban részesül, melyet egyenlő arányban (13.333 euró) hívhatnak 

majd le programok megvalósítására.  

 

Online nyílt napok, virtuális szakmabörzék 
2020. december 16. – Népújság 

A vállalatok megismerése, a munkaközvetítő hivatal meglátogatása, műhelymunkák, 

előadások, szakmabörze, nyílt napok, információs napok, középiskolák bemutatkozása – 

számtalan lehetősége van a továbbtanulás előtt álló diáknak. A korábbi években mindezt 

persze élőben, személyes találkozások révén tapasztalhatták meg, most viszont újra kellett 

gondolni mindent. Az oktatási intézményeknek alternatív megoldásokat kell kínálniuk. 

 
 

Elektronikus sajtó 

 

Határok nélkül 

2020. december 16. – Kossuth Rádió 

 

Egyelőre nincs hárompárti egyezség, de januárban folytatódnak a tárgyalások, hangzott el a 

Magyar Közösség Pártja és a Most-Híd közös sajtóértekezletén, amelyre meghívó nélkül is 

elment az Összefogás.  

 

Az Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezet megfigyelőivel tárgyalt a Kárpátaljai 

Magyar Kulturális Szövetség alelnöke, Barta József. Az EBESZ munkatársai az elmúlt hetek 

eseményeiről tájékozódtak. A hatósági házkutatások, fenyegető levelek után nemzetközi 

figyelem is irányul Kárpátaljára, ahol eddig a nemzetiségek békés együttélése volt a jellemző, 

mondta Barta József.  

 

Az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács Demokrácia központ- hálózata az elmúlt években a 

honosítási és anyakönyvezési, valamint a magyar állampolgársági ügyekkel kapcsolatos 

ügycsomók összeállításában igen nagy segítséget nyújtott az erdélyi magyaroknak. Nagy 

ünnepségre nem készülnek, tekintettel a járványhelyzetre, de a 10. évfordulóról 

megemlékeznek.  
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https://www.nepujsag.net/muravidek/9841-online-ny%C3%ADlt-napok,-virtu%C3%A1lis-szakmab%C3%B6rz%C3%A9k.html
https://mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth?date=2020-12-16_18-02-00&enddate=2020-12-16_18-40-00&ch=mr1
https://mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth?date=2020-12-16_18-02-00&enddate=2020-12-16_18-40-00&ch=mr1
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2010. december 30-án nyitotta meg kapuit a temesvári Demokrácia Központ. Lehőcz László 

az iroda vezetőjét, Kása Zsoltot kérte az egy évtizedes tevékenység mérlegének megvonására. 

 

A délvidéki Horgos lakói mindig is szerettek olvasni. Száz éve az olvasókörbe, ma a 

könyvtárba járnak nagyon sokan. A magyarkanizsai József Attila Könyvtár horgosi fiókja új 

környezetben várja olvasóit. A felújított művelődési házban egy nagyobb helyiséget kaptak, 

ahol különféle rendezvényeket is tudnak szervezni.  

 

Legyél kétszer angyal! felhívással  idén online kézműves vásáron zajlik az Angyalkaraván, 

amelyet a korábbi években számos erdélyi városban megszerveztek. Érdekessége, hogy 

kézműves és helyi termelők termékeit kínálják.  

 

Idén is segítenek az idős hagyományőrző zenészeken. Az előző években megszokott 

koncertsorozat ugyan elmarad, de online bárki csatlakozhat a kezdeményezéshez. Koncert is 

lesz - december 19-én egy jótékonysági gálaestet tartanak a szervezők, ugyancsak online. 


