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Nyomtatott és online sajtó 
 

 

Az EP nagy többséggel támogatta a kisebbségvédelmi európai polgári 

kezdeményezést 
2020. december 17. – MTI, Mandiner, Demokrata, maszol.ro, Ma7.sk, Felvidék Ma 

Az EP aggodalmának adott hangot a nemzeti és nyelvi kisebbségek ellen irányuló gyűlölet-

bűncselekmények és gyűlöletbeszéd „riasztó mértékű” terjedése miatt is. Az Európai 

Parlament csütörtökön nagy többséggel támogatta az őshonos kisebbségek jogainak európai 

uniós szintű védelmét sürgető Minority SafePack polgári kezdeményezésről szóló 

állásfoglalást. A brüsszeli testület képviselői cselekvésre szólították fel az EU végrehajtó 

testületét, az Európai Bizottságot, és jogszabályjavaslatokat várnak a kisebbségi nyelvek és a 

többnyelvűség védelme érdekében. A több mint egymillió uniós állampolgár által aláírt 

kezdeményezésről szóló állásfoglalásban a politikusok elismerték ugyan, hogy a 

kisebbségvédelem a tagállamok hatáskörébe tartozik, de ismételten uniós 

minimumkövetelményeket várnak a kisebbséghez tartozók jogainak védelmére. 

 

Szijjártó: Magyarország a szövetségi viszony elmélyítésén dolgozik a környező 

országokkal 
2020. december 17. – MTI, Demokrata, Magyar Hírlap, kormany.hu, Fidesz.hu Hír TV, ATV, 

Kárpátalja Ma 

Magyarország a szomszédos, egykor vele ellenséges államok legtöbbjével immár a 

szövetségesi viszony elmélyítésén dolgozik. Ukrajnában azonban központi, kormányzati 

szintre emelkedett a magyar közösségekkel szembeni fellépés - mondta a külgazdasági és 

külügyminiszter az Országgyűlés nemzeti összetartozás bizottságának csütörtöki ülésén. 

Szijjártó Péter éves meghallgatásán azt mondta, az egykori Magyarországtól a trianoni 

békediktátummal elszakított területeket megkapó országok egy évszázaddal ezelőtt még 

abban voltak érdekeltek, hogy a magyar nemzet a lehető legteljesebb elszigeteltségben éljen. 

  

„Ez egy nagy győzelem!” – Uniós jogalkotásra szólított fel az EP a Minority 

SafePack ügyében 
2020. december 17. – Krónika, transindex.ro, maszol.ro, Erdély Ma, Nyugati Jelen, Bihari 

Napló 

Döntő többséggel – 524 igen, 67 nem szavazattal, 103 tartózkodással – fogadta el az Európai 

Parlament a Minority SafePack (MSPI) kezdeményezést támogató állásfoglalást csütörtökön. 

Így az MSPI az első olyan európai polgári kezdeményezés, amelyről plenáris vitát szervezett 
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https://mandiner.hu/cikk/20201217_az_ep_nagy_tobbseggel_tamogatta_a_kisebbsegvedelmi_europai_polgari_kezdemenyezest
https://mandiner.hu/cikk/20201217_az_ep_nagy_tobbseggel_tamogatta_a_kisebbsegvedelmi_europai_polgari_kezdemenyezest
https://hirtv.hu/hirtvkulfold/szijjarto-magyarorszag-a-szovetsegi-viszony-elmelyitesen-dolgozik-a-kornyezo-orszagokkal-2513668
https://hirtv.hu/hirtvkulfold/szijjarto-magyarorszag-a-szovetsegi-viszony-elmelyitesen-dolgozik-a-kornyezo-orszagokkal-2513668
https://hirtv.hu/hirtvkulfold/szijjarto-magyarorszag-a-szovetsegi-viszony-elmelyitesen-dolgozik-a-kornyezo-orszagokkal-2513668
https://kronikaonline.ro/kulfold/bez-egy-nagy-gyozelemr-n-unios-jogalkotasra-szolitott-fel-az-ep-a-minority-safepack-ugyeben
https://kronikaonline.ro/kulfold/bez-egy-nagy-gyozelemr-n-unios-jogalkotasra-szolitott-fel-az-ep-a-minority-safepack-ugyeben


 

 

 

Napi Nemzetpolitikai Sajtószemle – 2020. december 18. 

. 

. 
2 

és állásfoglalást fogadott el az EP. „A mai szavazással és a hétfői plenáris vitával az Európai 

Parlament a lehető leghatározottabb jelzést adta az Európai Bizottságnak, hogy indítsa be a 

jogalkotást a Minority SafePack kezdeményezésben foglaltakra alapozva. Ez egy nagy 

győzelem számunkra!” – kommentálta a döntést az RMDSZ közleménye szerint Vincze 

Loránt, a szövetség EP-képviselője, a FUEN elnöke. 

 

Érvágást jelent a váradi kulturális intézmények számára a megszorító 

átszervezés 
2020. december 17. – Krónika 

Komoly érvágás a Nagyváradi Állami Filharmónia számára a Bihar Megyei Tanács pénzügyi 

megszorításokat célzó átszervezése, a Szigligeti Színház pedig eddig is erőn felül teljesített, a 

számukra rendkívül fájdalmas döntés minden bizonnyal a teljesítményre is kihat – mondták 

el a Krónika megkeresésére a kulturális intézmények vezetői.  

 

Ráduly Róbert: még a DNA is nevetségesnek tartotta a nyomozást a 

szakszervezetek háza ügyében  

2020. december 17. – transindex.ro 

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. Ráduly Róbert Kálmán állítása 

szerint koholt vádak szólnak ellene a Szakszervezetek Művelődési Házának ügyében, amelyet 

állítólag még a korrupcióellenes ügyészség (DNA) is annyira nevetségesnek tartott, hogy már 

kétszer lezárták a nyomozást az ügyben. 

 

Cseke Attila: bírósági pert indít az RMDSZ a Várad folyóirat ügyében  
2020. december 17. – transindex.ro 

Sajtótájékoztató keretében kritizálta csütörtökön Cseke Attila a Bihar megyei tanács 

határozatát, mellyel megszüntették a Várad és a Familia folyóiratok önálló jogi státuszát, 

beolvasztva ezeket a megyei könyvtár intézményébe. Úgy vélte, a volt nagyváradi 

polgármester, a PNL-s Ilie Bolojan vezette megyei önkormányzat nemcsak méltánytalanul, de 

törvénytelenül is járt el. Cseke elmondta: konzultált már jogásszal ez ügyben és az RMDSZ 

közigazgatási bíróságon támadja meg a megyei tanács vonatkozó határozatát. A Bihar megyei 

RMDSZ-elnök hozzátette: annyi máris látszik, hogy a döntések átláthatóságára vonatkozó 

törvényeket nem tartotta be a megyei tanács. Egy ilyen jellegű döntés előtt nyilvános vitát 

kellett volna szervezni, 30 nappal korábban publikálniuk kellett volna az átszervezési 

tervezetet, hogy az emberek véleményezhessék, ehhez képest a határozati javaslat mindössze 

a döntés előtt egy nappal került fel a megyei önkormányzat honlapjára.  
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https://kronikaonline.ro/kultura/ervagast-jelent-a-varadi-kulturalis-intezmenyek-szamara-a-megszorito-atszervezes
https://kronikaonline.ro/kultura/ervagast-jelent-a-varadi-kulturalis-intezmenyek-szamara-a-megszorito-atszervezes
https://itthon.transindex.ro/?cikk=28810
https://itthon.transindex.ro/?cikk=28810
https://itthon.transindex.ro/?hir=62465
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Egy RMDSZ-es és egy PNL-es alelnöke lesz a Maros Megyei Tanácsnak 
2020. december 17. – transindex.ro, maszol.ro, szekelyhon.ro 

AMaros Megyei Tanács 2020-as utolsó nyilvános soros ülésén a megyei tanácsosok titkos 

szavazással megválasztották a Maros Megyei Tanács két alelnökét, a 2020-2024-es 

mandátumra. A két alelnöki tisztségre Az RMDSZ részéről Kovács Mihály Leventét, a 

Nemzeti Liberális Párt részéről Ovidiu Georgescut, valamint a Szociáldemokrata Párt részéről 

Ovidiu Dancut jelölték a tisztségek betöltésére. A szavazatok számlálását követően Kovács 

Mihály Leventét 26 igen, 4 nem és 3 „nulla” - érvénytelen szavazattal, valamint Ovidiu 

Georgescut 26 igen, 5 nem és 3 „nulla”-érvénytelen szavazattal választották meg az alelnöki 

tisztségek betöltésére.  

 

Szándékos kettős telekkönyvezés: Dormánfalva tudott a közbirtokosságok 

úzvölgyi tulajdonáról 
2020. december 17. – szekelyhon.ro 

Annak ellenére telekkönyveztette saját nevére Dormánfalva két csíki közbirtokosság úzvölgyi 

területeit, hogy tudott róla, miszerint korábban ezeket már Csíkszeredában 

telekkönyveztették a tulajdonosok. Ezt a Hargita Megyei Kataszteri és Ingatlan-nyilvántartási 

Hivatal (OCPI) igazgatója közölte a szekelyhon.ro kérdésére. 

 

Diktatórikus módszerekkel tizedelték meg vezetőik szerint a Bihar megyei 

kulturális intézményeket  
2020. december 17. – maszol.ro 

A Bihar megyei tanács keddi ülésén döntött arról, hogy Ilie Bolojan tanácselnök 

előterjesztésére átszervezi a megyei önkormányzat alárendeltségében működő kulturális 

intézményeket, közülük hármat pedig meg is szüntet, illetve összeolvaszt más 

intézményekkel. A döntés nyomán a megyei intézményeket sújtó második leépítési 

hullámban a kulturális szakmai műhelyekből összesen több mint 130 embert tesznek utcára. 

Az intézményvezetők a Maszolnak egybehangzón azt nyilatkozták, a fenntartóval rendkívül 

egyirányú volt a kommunikáció, és tulajdonképpen rájuk erőltették a megyei vezetőség 

akaratát. A Bihar megyei RMDSZ a közigazgatósági bírósághoz fordul.  

 

A kézdivásárhelyi fiatalok több mint fele Székelyföldön maradna 
2020. december 17. – szekelyhon.ro 

Lezárult a Kézdivásárhelyi Ifjúsági Szervezet (KVISZ) ifjúsági konzultációja, amely során több 

mint hatszáz Kézdivásárhelyen, Kézdiszéken élő, vagy a térséghez szorosan kötődő fiatalt 

kérdeztek az életterükről, családalapítási terveikről, szabadidős- és információszerzési 

szokásaikról, közélethez való viszonyukról, oktatásukról, az esetleges elvándorlással és a 

munkavállalással kapcsolatos terveikről.  
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https://itthon.transindex.ro/?hir=62467
https://szekelyhon.ro/aktualis/szandekos-dormanfalva-btelekkonyvduplazasar
https://szekelyhon.ro/aktualis/szandekos-dormanfalva-btelekkonyvduplazasar
https://www.maszol.ro/index.php/kultura/136316-diktatorikus-modszerekkel-tizedeltek-meg-vezet-ik-szerint-a-bihar-megyei-kulturalis-intezmenyeket
https://www.maszol.ro/index.php/kultura/136316-diktatorikus-modszerekkel-tizedeltek-meg-vezet-ik-szerint-a-bihar-megyei-kulturalis-intezmenyeket
https://szekelyhon.ro/aktualis/a-kezdivasarhelyi-fiatalok-tobb-mint-fele-szekelyfoldon-maradna
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Alpolgármestereket választottak Marosvásárhelyen 
2020. december 17. – szekelyhon.ro, transindex.ro 

Titkos szavazással választották ki a négy jelölt közül Marosvásárhely két új alpolgármesterét a 

csütörtöki városi tanácsülésen. Az RMDSZ Portik Vilmost javasolta, a Nemzeti Liberális Párt 

(PNL) Alexandru Györgyöt, a Szabad Emberek Pártja (POL) Radu Bălașt, míg a 

Szociáldemokrata Párt (PSD) az eddigi alpolgármestert, Sergiu Papucot nevesítette. A titkos 

szavazás nyomán Portik Vilmos és Alexandru György kapta a legtöbb szavazatot. Portik 

Vilmos két nyelven, Alexandru György csak román nyelven tette le az esküt. 

 

Az Európai Bizottság meghosszabbította az európai polgári kezdeményezések 

aláírásgyűjtési határidejét 
2020. december 17. – MTI, Krónika 

A koronavírus-világjárványra tekintettel az Európai Bizottság úgy döntött, hogy három 

hónappal meghosszabbítja a támogató nyilatkozatok összegyűjtésének határidejét 

mindazoknak az európai polgári kezdeményezéseknek az esetében, amelyek gyűjtési időszaka 

november 1-jén folyamatban volt vagy azóta megkezdődött – közölte az uniós bizottság 

csütörtökön. 

 

Tőkés László az 1989-es népfelkelés előzményeiről, vallatásairól 
2020. december 18. – Krónika 

Jól látható, hogy a román államérdek szembekerül a történelmi igazságtétel és a jóvátétel 

követelményével a kommunista múlt, az 1989-es forradalom igazságának feltárása ügyében – 

állapította meg a Krónikának adott interjúban Tőkés László. Harmincegy évvel ezelőtt a 

temesvári forradalom szikrájának számító református lelkészt végső kétségbeesésében a 

kommunista hatalom akár kínzással is arra akarta rávenni, hogy nyilvánosan vallja be: 

külföldi titkosszolgálatoknak dolgozik. Nicolae Ceaușescu diktátor Tőkéssel kapcsolatos 

konkrét rendelkezése nagyjából így szólt: „Követni kell, ellensúlyozni és a propagandáját 

semlegesíteni.”

 
Kamerára is rögzíti visszaemlékezőit a Fórum Kisebbségkutató Intézet 
2020. december 17. – Ma7.sk 

Tíz új kisvideót tett közzé csütörtökön a Fórum Kisebbségkutató Intézet a film.foruminst.sk 

oldalon, amelyeket Dél-Szlovákia-szerte rögzített a „Nem mindennapi beszélgetések” című 

kutatási projekt keretén belül. Az intézet hosszú évek óta gyűjti (és összegzi) a szlovákiai 

magyarok kollektív emlékezetét, és a több ezer órányi diktafonra rögzített beszélgetés után 

most  úgy döntött, hogy audiovizuális formában is megörökíti és archiválja az interjúkat. 

„Kevés dolgot csinálnék másképp az életemben, egy dolgot azonban biztosan: annak idején 

megkérdeztem volna a családom idős tagjait, hogy mit éltek át életükben, melyek voltak azok 
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https://szekelyhon.ro/aktualis/alpolgarmestereket-valasztottak-marosvasarhelyen-n-adoemelessel
https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/az-europai-bizottsag-meghosszabbitotta-az-europai-polgari-kezdemenyezesek-alairasgyujtesi-hataridejet
https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/az-europai-bizottsag-meghosszabbitotta-az-europai-polgari-kezdemenyezesek-alairasgyujtesi-hataridejet
https://ma7.sk/aktualis/kamerara-rogziti-visszaemlekezoit-a-forum-kisebbsegkutato-intezet
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a sorsfordító mozzanatok, amelyek őket és az egész közösségünket befolyásolták. Ezért is 

fontos ez a kutatási program, rajta keresztül is megismerhetjük a múltunkat” – mondta 

Simon Attila, az intézet igazgatója. 

 

A nagy magyar egyesülés (egyes ülés) 
2020. december 17. – Őry Péter – Ma7.sk 

Hetek, hónapok óta csordogál a szlovákiai magyar politikai egyesülés folyócskája. Aki még 

emlékszik a 2019-es eseményekre, az jól tudja, több körben is történtek próbálkozások arra, 

hogy egy magyar vagy nemzetiségi lista legyen kialakítva, hiszen azt csupán a „kincstári 

optimizmus” mondathatta, hogy több szálra bontva is esélyes lehet a parlamenti bejutás. A 

választásokat követően pedig azt gondolhattuk, hogy talán észhez tér a magyar politika és 

kialakul valamilyen egységesülési irány, és talán-talán rádöbben a politikai elit egy része, 

hogy az alábbi kérdések megkerülhetetlenek. 

 

Homályos jövő előtt a magyar egység 
2020. december 17. – Új Szó 

Az MKP és a Híd nyilvánosságra hozta, miben állapodtak meg az Összefogással, amely 

azonban azt állítja, nem volt még teljes az egyezség. Egyelőre nem tudni, hogy a Híd és az 

MKP kétoldalú egyesülési tárgyalásokba kezd-e. A magyar pártok botrányos szerdai 

sajtótájékoztatója után a Híd és az MKP egy közös nyilatkozatot adott ki. Ebben azt írják, az 

Összefogás állításával ellentétben az előző hónapokban nagyon sok mindenben sikerült 

megállapodni az akkor még háromoldalú egyeztetéseken, amelyeken az MKP, a Híd és az 

Összefogás delegációi vettek részt. Ahogy arról beszámoltunk, az utóbbi szubjektum elnöke, 

Mózes Szabolcs váratlanul megjelent az MKP és a Híd szerdai sajtóértekezletén és a 

pulpitushoz lépve adta elő pártja álláspontját, miszerint messze volt a megállapodás. 

 

A tartományi képviselőház elfogadta a jövő évi költségvetést 
2020. december 17. – Vajdaság Ma, pannon RTV 

Vajdaság jövő évi költségvetése valamivel több mint 75 milliárd dinárt tesz ki, ami csaknem 2 

milliárddal több, mint a tavalyi. A költségvetés jelentős hányadát a gazdasági fejlesztésre 

irányuló nagyberuházások teszik ki. A tartományi képviselőház ötödik ülésén a tisztségviselők 

megszavazták a jövő évi költségvetést. A nagyberuházásokra több mint 15 milliárd dinárt 

irányoztak elő. A Szerb Haladó Párt szerint a büdzsé stabil alapokon áll. 

 

Kerekes József államtitkár lett a Pénzügyminisztériumban 
2020. december 17. – Vajdaság Ma, pannon RTV, Magyar Szó 

A VMSZ-nek összesen hét államtitkára van a szerb kormányban. 

A mai naptól fogva a magyarittabéi Kerekes József személyében a Pénzügyminisztériumban is 

van államtitkárunk - ezt írta közösségi oldalán dr. Pásztor Bálint, a Vajdasági Magyar 
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https://ma7.sk/aktualis/a-nagy-magyar-egyesules-egyes-ules
https://ujszo.com/kozelet/homalyos-jovo-elott-a-magyar-egyseg
https://www.vajma.info/cikk/vajdasag/25976/A-tartomanyi-kepviselohaz-elfogadta-a-jovo-evi-koltsegvetest.html
https://pannonrtv.com/rovatok/politika/kerekes-jozsef-allamtitkar-lett-penzugyminiszteriumban
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Szövetség köztársasági parlamenti frakcióvezetője. Hozzáteszi, amikor november 13-án 

aláírták a koalíciós szerződést, azt kérték a köztársasági elnöktől, hogy a 

Pénzügyminisztériumban is lehessen a vajdasági magyarságnak államtitkára. Korábban soha 

nem volt - szögezte le. Mint írja, Kerekes József 30 éves, szakmailag felkészült, elkötelezett 

fiatalember. Az lesz a feladata, hogy minél gyorsabban átlássa a pénzügyi rendszert, és 

kövesse, segítse a projektek megvalósítását - részletezte dr. Pásztor Bálint. 

 

Megérkezett a Betlehemi Békeláng Vajdaságba 
2020. december 17. – Vajdaság Ma 

A Betlehemi Békeláng ma délután érkezett meg Vajdaságba. A Vajdasági Magyar 

Cserkészszövetség tagjai Horgoson vették át a Szegedről érkező lángot. Az idei évben 

rendhagyó módon történt meg a békeláng átadása, a világjárvány miatt nem volt központi 

ünnepség. A helyi cserkészcsapatok egymásnak adják át a lángot és 14 vajdasági településre 

érkezik meg a láng napokon belül. Farkas Zsuzsanna a Vajdasági Magyar Cserkészszövetség 

alelnöke elmondta, hogy a Betlehemi Békeláng átadása, továbbadása már hagyománynak 

számít a vajdasági magyar cserkészek körében is. A kezdeményezés 1986-ban indult. 

 

Szijjártó: Az ukrán állam zaklatja, megfélemlíti a magyarokat 
2020. december 17. – karpat.in.ua, Kárpátalja, Kárpátalja Ma 

Magyarország a szomszédos, egykor vele ellenséges államok legtöbbjével immár a 

szövetségesi viszony elmélyítésén dolgozik. Ukrajnában azonban központi, kormányzati 

szintre emelkedett a magyar közösségekkel szembeni fellépés – mondta Szijjártó Péter 

külgazdasági és külügyminiszter az Országgyűlés nemzeti összetartozás bizottságának 

csütörtöki ülésén. Szijjártó Péter éves meghallgatásán azt mondta, az egykori 

Magyarországtól a trianoni békediktátummal elszakított területeket megkapó országok egy 

évszázaddal ezelőtt még abban voltak érdekeltek, hogy a magyar nemzet a lehető legteljesebb 

elszigeteltségben éljen. Hozzátette: száz évvel a trianoni döntés után világosan látszik, hogy 

nem az elszigetelés, hanem a szoros együttműködés vált mindenki érdekévé a Kárpát-

medencében, és ebben a szoros együttműködésben a határon túlra került magyar nemzeti 

közösségek és a határon belül élő nemzeti közösségek fontos szerepet töltenek be. 

 

Orosz Ildikó: ne váljanak a pedagógusok zsarolási eszközzé 
2020. december 17. – karpat.in.ua 

Orosz Ildikó, a Rákóczi Főiskola elnöke nyilatkozik a Tiszaújlaki kistérségben kialakult 

politikai helyzetről. 
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https://www.vajma.info/cikk/vajdasag/25974/Megerkezett-a-Betlehemi-Bekelang-Vajdasagba.html
https://karpataljalap.net/2020/12/17/szijjarto-az-ukran-allam-zaklatja-megfelemliti-magyarokat
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Lezajlott az Ungvári Járási Tanács harmadik ülése 
2020. december 17. – karpat.in.ua 

December 16-án került sor a VIII. összehívású Ungvári Járási Tanács harmadik ülésére, 

melyen 38 képviselő vett részt, akik azért gyűltek össze, hogy számos fontos döntést hozzanak 

meg az újonnan megválasztott járási tanács és az újonnan megalakult Ungvári járás teljes 

működéséhez, amely jelenleg három korábbi járást foglal magába (Ungvári, Perecsenyi, 

Nagybereznai – a szerk.). 

Megajándékozták a magyarul tanuló diákokat 

2020. december 17. – Képes Újság 

Eszék-Baranya megye magyar kisebbségi önkormányzata karácsonyi ajándékkal lepte meg a 

megye magyarul tanuló diákjait. A tanulók az édességcsomagok mellett egy-egy egyedi 

tervezésű füzetet is kaptak, melyek külön erre a célra készültek. Eszék-Baranya megye 

magyar kisebbségi önkormányzata egyebek mellett mindig fontosnak tartotta a horvátországi 

magyar oktatást és az anyanyelven való tanulás támogatását. 

 

Gyertyagyújtással emlékeztek az áldozatokra 
2020. december 17. – Képes Újság 

A Hegyalja Ifjúsági Egyesület tagjai minden év decemberében gyertyagyújtást szerveznek a 

délvidéki vérengzések és a második világháború áldozatainak emlékére. Az idei 

megemlékezés a járványhelyzet miatt szűkebb körben zajlott. A horvátországi magyarságot az 

elmúlt száz évben számos megpróbáltatás érte, melyek közül kétségkívül a második 

világháború volt a legszörnyűbb. A világégésben több mint ezer horvátországi magyar 

veszítette életét. A harcmezők által követelt áldozatokon túl sok életet kioltott az átvonuló 

front és az utána következő, délvidéki vérengzésekként ismert etnikai tisztogatás is. 

 
 

Elektronikus sajtó 

 

Határok nélkül 

2020. december 17. – Kossuth Rádió 

 

Döntő többséggel fogadta el ma az Európai Parlament a Minority SafePack kezdeményezést 

támogató állásfoglalást. Így ez az első olyan európai polgári kezdeményezés, amelyről 
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https://kepesujsag.com/gyertyagyujtassal-emlekeztek-az-aldozatokra/
https://mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth/?date=2020-12-17_18-02-00&enddate=2020-12-17_18-40-00&ch=mr1
https://mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth/?date=2020-12-17_18-02-00&enddate=2020-12-17_18-40-00&ch=mr1
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plenáris vitát szervezett és állásfoglalást fogadott el az EP. Az utolsó lépést, magár a 

jogalkotást az Európai Bizottságnak kell megtennie.  

 

A Könyv visszatekintés a nemzetpolitikában 2010 óta megtett útra, és egyben összegzése 

mindazoknak az eredményeknek, amelyeket az elmúlt 10 évben elértek. Semjén Zsolt 

miniszterelnök-helyettes és Potápi Árpád János, a nemzetpolitikáért felelős államtitkára 

szerdai sajtótájékoztatón bemutatta a Nemzetpolitika 2010–2020 című kiadványt, amely 

Trianon századik évfordulója, a nemzeti összetartozás, valamint a 2020 az erős magyar 

közösségek éve alkalmából készült. Az online tartott sajtótájékoztatóból hallunk részletet 

először Semjén Zsolt, majd Potápi Árpád János beszédéből.  

 

Mától - négy év után - újra van magyar alelnöke is a Maros megyei tanácsnak Kovács Mihály 

Levente személyében, aki RMDSZ-s önkormányzati képviselőként a második mandátumát 

tölti. 

A frissen megválasztott alelnök úgy nyilatkozott: a gazdaságélénkítő programok mellett 

kiemelt feladatának tartja a kulturális intézmények biztonságos működtetését és fejlesztését.  

 

Kárpátalján a Magyar Kormány által támogatott Egán Ede Kárpátaljai Gazdaságfejlesztési 

Programnak vállalkozásfejlesztés kategória nyertes pályázói írhatták alá támogatási 

szerződéseiket.  

 

Nagy sajtóvisszhangot keltett Szerbiában a személyi jövedelemadóról szóló törvény 

módosítása, felmerült ugyanis, hogy 40 százalékos adót vetnének ki a külföldön dolgozó szerb 

állampolgárok jövedelmére. Ez rendkívül hátrányosan érintené például a naponta 

Magyarországra ingázó vajdasági munkavállalókat is. A Vajdasági Magyar Szövetség 

képviselői felvetették az ügyet a parlamentben, s azt a megnyugtató választ kapták, hogy nem 

lesz kettős adóztatás. Kovács Elvirát, a VMSZ parlamenti képviselőjét kérdeztük. 

 

A napokban újra holtpontra került a krasznahorkai várfelújítás végtelen története. A 80 

százalékban községi tulajdonban lévő vár alatti területeken rendezni kéne a tulajdon, és 

terepviszonyokat, amit Krasznahorkaváralja csak részben tudott teljesíteni – állították az 

önkormányzati ülésre érkező pozsonyi múzeumi es minisztériumi vezetők.    A nyolc éve 

leégett krasznahorkai vár felújítására tavaly 35 millió eurót hagyott jóvá a szlovák kormány. 

Azóta kormányváltás volt, de az eltelt lassan kilenc esztendő alatt négy kulturális miniszter és 

három múzeumi főigazgató váltotta egymást. A vár meg csak nem épült újjá. Ha a település 

önkormányzata nem intézkedik, eleshetnek a rekonstrukciós programban való részvételtől.   
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Kallós Zoltán Külhoni Magyarságért Díjat kapott a nagybecskereki Petőfi Magyar Művelődési 

Egyesület hét és fél évtizedes tevékenysége elismeréséül. Az 1945-ben alakult egyesület 

gazdag könyvtárral rendelkezik, az irodalom ápolása és népszerűsítése terén is mindig aktív 

volt. Jenovay Lajos elnökkel beszélgettünk. 

 

A temesvári Kohézió Egyesület egész évben támogatja a Temes megyei sokgyermekes 

családokat. Karácsony előtt minden évben kézműves programokat szervezett a 

gyermekeknek, azonban az idén ez a járvány miatt elmaradt. Az ajándékosztás sem egyszerre 

történik, hanem előre egyeztetett időpontokban, egymás után érkeznek a családok képviselői 

a Kós Károly Közösségi Központba. 


