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Nyomtatott és online sajtó 
 

 

Orbán Viktor egyetért Kelemen Hunorral: az RMDSZ kormányzati szerepe 

javíthatja a magyar–román kapcsolatokat 
2020. december 19. – MTI, Krónika, transindex.ro, Nyugat Jelen 

Orbán Viktor miniszterelnök, a Fidesz elnöke szombat délután a Karmelita kolostorban 

fogadta Kelemen Hunort, az RMDSZ elnökét – közölte az MTI-vel Havasi Bertalan, a 

Miniszterelnöki Sajtóirodát vezető helyettes államtitkár. Elmondta: a kormányfő és a határon 

túli magyar vezetők rendszeres ádventi találkozóját a járvány miatt idén nem lehetett 

megtartani, így részben ezt is pótolta a szombati tárgyalás. A megbeszélésen Orbán Viktor és 

Kelemen Hunor egyetértettek abban, hogy a magyar választási összefogás nyomán az RMDSZ 

jó szereplése lehetővé tette, hogy most, a romániai kormányalakítás során a magyar szervezet 

komoly belpolitikai szerephez jusson. A Fidesz és az RMDSZ elnöke kifejezte meggyőződését, 

hogy az RMDSZ kormányzati szerepe erős kapocs lesz Magyarország és Románia között, és 

jelentősen javíthatja a kétoldalú kapcsolatokat – mondta Havasi Bertalan.  

 

Semjén: a magyar nemzet akkor tud fennmaradni, ha minden nemzetrésze 

fennmarad 
2020. december 20. – MTI, Origo, Mandiner, maszol.ro, Krónika, Ma7.sk, Pannon RTV, 

karpat.in.ua, Kárpátalja 

A magyar nemzet akkor tud fennmaradni, ha minden nemzetrésze fennmarad - fogalmazott a 

nemzetpolitikáért, egyházügyekért és nemzetiségekért felelős miniszterelnök-helyettes a 

Kossuth rádió Vasárnapi újság című műsorában az elmúlt tíz év magyar nemzetpolitikáját 

összegezve. Semjén Zsolt emlékeztetett rá: Gyurcsány Ferenc porig rombolta a 

nemzetpolitikát, ezért a 2010-es kormányváltáskor nem tatarozni kellett, vagy ráépíteni, 

hanem előbb eltakarítani a romokat, utána pedig felépíteni egy nemzetpolitikai filozófiát. Úgy 

fogalmazott: „Gyurcsány Ferenc a 2004. december 5-ei, külhoni magyarok 

állampolgárságáról szóló népszavazásnál manifeszt nemzetárulással képes volt 

miniszterelnökként a saját nemzete ellen kampányolni, amivel egyfajta lelki Trianont okozott 

a külhoni magyarságban.” Olyan mély ellenszenv van benne, mondhatni hungarofóbia, és 

olyan idegenség a nemzet ügyeivel és a külhoni magyarsággal szemben, hogy a saját politikai 

racionalitása ellenére megtagadta a külhoni magyaroktól az állampolgárságot. 

 

Szijjártó: a magyar-szerb kapcsolatok soha nem voltak olyan jók, mint most 
2020. december 18. – MTI, kormany.hu, Magyar Hírlap, Hír TV, Mandiner, Origo, 

PestiSrácok, 888, Pannon RTV 

Magyarország és Szerbia kapcsolatai soha nem voltak olyan jók, mint jelenleg, és az elmúlt 

időben sokat dolgoztak azért, hogy ezt el lehessen mondani - jelentette ki Szijjártó Péter 

V
e

ze
tő

 h
ír

e
k

 

https://kronikaonline.ro/kulfold/orban-viktor-egyetert-kelemen-hunorral-az-rmdsz-kormanyzati-szerepe-javithatja-a-magyarnroman-kapcsolatokat
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https://www.origo.hu/nagyvilag/20201220-semjen-zsolt-magyarsag-kulhoniak.html
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https://hirtv.hu/hirtv_gazdasagi_hirei/szijjarto-a-magyar-szerb-kapcsolatok-soha-nem-voltak-olyan-jok-mint-most-2513728
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külgazdasági és külügyminiszter pénteken, Budapesten. Nikola Selakovic szerb 

külügyminisztert később Orbán Viktor miniszterelnök is fogadta. A tárcavezető egyeztetett 

Nikola Selakovic szerb külügyminiszterrel, majd közös sajtótájékoztatójukon kiemelte: a két 

ország sorsa és jövője szorosan összefügg a történelmük, a vajdasági magyarok és a stratégiai 

partnerségből fakadó újabb projektek miatt, amelyek alapvetően meghatározzák a 

fejlődésüket. Szijjártó Péter ugyancsak fontosnak nevezte a vajdasági gazdaságfejlesztési 

programot, amelynek keretében 116 milliárd forintnyi beruházás valósult meg. 

 

Magyarnak lenni újra előny 
2020. december 19. – Magyar Hírlap 

Aktív évet tudhat maga mögött a magyar nemzetpolitika, amely a koronavírus-járvány mellett 

több politikai kihívással is szembesült. A Kárpát-medence országaiban lezajlott 

választásokról, a kárpátaljai helyzetről, valamint a nemzeti újrakezdés évéről kérdezte a 

Magyar Hírlap Potápi Árpád Jánost, a Miniszterelnökség nemzetpolitikai államtitkárát. 

„Amikor ezt az évet értékeljük nemzetpolitikai szempontból, fontos visszatekinteni az elmúlt 

tíz évre is. Pont egy évtizede ugyanis annak, hogy új alapokra helyeztük a nemzetpolitikát, 

amelynek kiemelt területe a diaszpóra magyarságának támogatása. 2011-ben létrehoztuk a 

Magyar Diaszpóra Tanácsot, elindítottuk a Kőrösi Csoma Sándor Programot, amelynek célja 

az anyaországtól akár több ezer kilométerre élő, sok esetben magyarul már alig beszélő 

közösségek magyar identitásának erősítése. Megerősítettük az ifjúsági, egyházi, 

cserkészközösségeket a diaszpórában, külön pályázatokat hirdettünk számukra és létrehoztuk 

a Hétvégi Magyar Iskolák Találkozóját, amelyen keresztül a Föld minden magyar iskolájával, 

mintegy kétszázötven intézménnyel kapcsolatban vagyunk.” – nyilatkozta az államtitkár. 

 

Díjakat adott át Kolozsváron Potápi Árpád János államtitkár  
2020. december 18. – MTI, Webrádió, maszol.ro, Krónika 

A nemzeti összetartozás évének lezárása alkalmából látogatott pénteken Kolozsvárra Potápi 

Árpád János, a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára, aki óvodai és iskolai 

vetélkedők erdélyi nyerteseinek adott át a díjakat, este pedig a Kallós Zoltán Külhoni 

Magyarságért díjat adott át Balázs Lajos néprajzkutatónak, Csíky András színművésznek és 

Dávid Gyula irodalomtörténésznek. Az első díjátadón az államtitkár elmondta: amikor az 

Országgyűlés a nemzeti összetartozás évévé nyilvánított 2020-at, arra készültek, hogy méltó 

módon megemlékeznek Magyarország száz évvel ezelőtti feldarabolásáról, és arról, hogy a 

szülők, nagyszülők, dédszülők generációinak köszönhetjük, hogy a tragédiák ellenére a 

nemzet tovább élt, és ma is sikeres. A járványhelyzet viszont úgy hozta, hogy a tervezett 

programok nagy részét az online térbe kellett áttenni. Mint megjegyezte: minden rosszban 

van valami jó is, mert így olyanok is bekapcsolódhattak a programokba, akiknek az online tér 

teremtette meg a részvétel lehetőségét. 
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Fogadj szívedbe egy Kárpát-medencei települést! - akciót indított a Charta XXI. 

Egyesület 
2020. december 18. – MTI, Kárpátalja 

Fogadj szívedbe egy Kárpát-medencei települést! címmel akciót indított a Charta XXI. 

Egyesület a nemzeti összetartozás évéhez kapcsolódva, arra buzdítva a Kárpát-medence 

lakóit, hogy fejezzék ki személyes elköteleződésüket a régió egy-egy településéhez. A 

fogadjszivedbe.chartaxxi.eu honlapon indult kezdeményezésről tartott pénteki online 

sajtótájékoztatón elhangzott: az akció célja a térség értékeinek mélyebb megismerése és 

személyes, részben érzelmi kapcsolatok építése révén közelebb hozni egymáshoz - azaz 

határmódosítás nélkül újra egyesíteni - a régió lakóit.  Szili Katalin miniszterelnöki 

megbízott, a kezdeményezés védnöke az eseményen az akció ötletgazdájának és 

megvalósítóinak is köszönetet mondva méltatta az elmúlt tíz év nemzetpolitikai eredményeit, 

köztük a határon túli magyarság iránt érzett felelősség alaptörvényben való rögzítését, illetve 

a szülőföldön való boldogulás támogatását. 

 

Pásztor István szerint egyszerre volt rendkívüli és átlagos a 2020-as év 
2020. december 20. – MTI, Origo, Pannon RTV, Vajdaság Ma 

Egyrészt rendkívüli év volt a 2020-as, hiszen a koronavírus-járvány sok mindent felülírt, 

másrészt viszont - mivel a munka nem állt le, csak más formát öltött - akár megszokottnak is 

lehet nevezni az idei esztendőt - összegezte Pásztor István, a Vajdasági Magyar Szövetség 

(VMSZ) elnöke a 2020-as évet az MTI-nek adott szombati interjúban. A legnagyobb délvidéki 

magyar párt elnöke szerint az idei esztendőben "sorozatban jöttek azok a dolgok, amelyekre 

nem voltunk lelkileg felkészülve". Visszanézve könnyebb megfogalmazni, hogyan is volt, mit 

kellett volna tenni, milyen lépések hogyan követték egymást, abban a pillanatban viszont 

minden váratlan volt, gyorsan kellett dönteni - magyarázta a politikus hozzátéve, hogy 

mindig a napi feladatokhoz igyekeztek alkalmazkodni. 

 

Eldőlt: három minisztere lesz, és kormányfőhelyettest is ad az RMDSZ 
2020. december 18. – Krónika, transindex.ro, maszol.ro, Bihari Napló, szekelyhon.ro 

Három miniszteri és miniszterelnök-helyettesi tisztséget is kap az RMDSZ a Nemzeti 

Liberális Párt (PNL) által jelölt Florin Cîțu vezette, most körvonalazódó jobbközép 

kormányban. RMDSZ-es vezető lesz a fejlesztési, közművesítési és közigazgatási, a 

környezetvédelmi, vízügyi és erdészeti, illetve az ifjúsági és sportminisztérium élén. „Nyolc 

kiszámíthatatlan év után ideje építkezni!” – írta a koalíciós tárgyalások kimeneteléről 

Facebook-oladlán beszámoló Kelemen Hunor szövetségi elnök. A koalícióra készülő romániai 

pártok vezetőinek pénteken sikerült megegyezniük a legfontosabb kormányzati és parlamenti 

tisztségek elosztásáról. A tanácskozás után Kelemen Hunor, az RMDSZ elnöke rámutatott: 

megteremtették a kormányzati és parlamenti stabilitás alapjait nyolc olyan év után, amelyben 

12 kormánya volt Romániának. 
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Elismerés az erdélyi magyar kultúra és művészet „nagy öregeinek” 
2020. december 18. – Krónika 

A neves erdélyi néprajzkutatóról, Kallós Zoltánról elnevezett Külhoni Magyarságért díjat 

adott át pénteken este Potápi Árpád János, a magyar Miniszterelnökség nemzetpolitikáért 

felelős államtitkára Kolozsváron. A kitüntetést Balázs Lajos néprajzkutató, Csiky András 

színművész és Dávid Gyula irodalomtörténész kapta. Köszöntőjében Potápi Árpád 

emlékeztetett, hogy Magyarország Miniszterelnöke 1995 óta ismeri el kitüntetéssel a külhoni 

magyarságért végzett áldozatos tevékenységet. Az elismerés neve 2018-ban a Magyar Állandó 

Értekezlet javaslatára Kallós Zoltán Külhoni Magyarságért Díjra módosult. 

 

Amikor a halálra ítélt kegyelmet kapott – Tőkés László az 1989-es népfelkelés 

előzményeiről, az elszámoltatás elmaradásáról 
2020. december 18. – Krónika 

Harmincegy évvel ezelőtt a temesvári forradalom szikrájának számító református lelkészt, 

Tőkés Lászlót utolsó kétségbeesésében a kommunista hatalom akár tortúrával is arra akarta 

rávenni, hogy nyilvánosan vallja be, külföldi titkosszolgálatoknak dolgozik. A Krónika 

interjújában a Ceaușescu-rendszer bukását előidéző eseményeket elevenítik fel Tőkés 

Lászlóval. 

 

Iohannis: fontos, hogy a politikum tudatosítsa a gyűlöletbeszéd, a sovinizmus 

megszüntetésének fontosságát 
2020. december 18. – Krónika, maszol.ro 

Fontos, hogy a felelős politikai erők tudatosítsák a gyűlöletbeszéd, a sovinizmus és a 

szélsőségesség megszüntetésének jelentőségét – hangsúlyozza Klaus Iohannis államfő a 

nemzeti kisebbségek napja alkalmából kiadott üzenetében. „A nemzeti kisebbségek fontos 

szerepet töltenek be a román társadalomban, az ország történelmében és jövőbeni 

projektjeiben” – idézi az Agerpres hírügynökség az államfő üzenetét, amelyet Sergiu Nistor 

elnöki tanácsos olvasott fel a bukaresti Dimitrie Gusti falumúzeum által a nemzeti 

kisebbségek romániai napja alkalmából szervezett eseményen.  

 

„Kézenfekvő volt” az RMDSZ–PNL-koalíció Marosvásárhelyen és Maros 

megyében 
2020. december 18. – MTI, Krónika 

Az RMDSZ a Nemzeti Liberális Párttal (PNL) lépett koalícióra a marosvásárhelyi városi és a 

Maros megyei önkormányzati testületben – tájékoztatta az MTI-t pénteken Kovács Mihály 

Levente, az RMDSZ Maros megyei szervezetének ügyvezető elnöke. Ennek megfelelően a 
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https://kronikaonline.ro/kultura/elismeres-az-erdelyi-magyar-kultura-es-muveszet-bnagy-oregeinekr
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https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/amikor-a-halalra-itelt-kegyelmet-kapott-n-tokes-laszlo-az-1989-decemberi-nepfelkeles-elozmenyeirol-az-elszamoltatas-elmaradasar
https://kronikaonline.ro/belfold/iohannis-fontos-hogy-a-politikum-tudatositsa-a-gyuloletbeszed-a-sovinizmus-megszuntetesenek-fontossagat
https://kronikaonline.ro/belfold/iohannis-fontos-hogy-a-politikum-tudatositsa-a-gyuloletbeszed-a-sovinizmus-megszuntetesenek-fontossagat
https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/bkezenfekvo-voltr-az-rmdsznpnl-koalicio-marosvasarhelyen-es-maros-megyeben
https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/bkezenfekvo-voltr-az-rmdsznpnl-koalicio-marosvasarhelyen-es-maros-megyeben
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Maros Megyei Tanácsban az RMDSZ-es Kovács Mihály Leventét és a nemzeti liberális Ovidiu 

Georgescut választották csütörtökön alelnököknek, a marosvásárhelyi helyi tanács pedig az 

RMDSZ-es Portik Vilmost és a PNL-s Alexandru Györgyöt választotta az alpolgármesteri 

tisztségekbe csütörtökön. Kovács Mihály Levente elmondta: az elmúlt ciklusban az RMDSZ 

mind a megyében, mind a városban a Szociáldemokrata Párttal (PSD) volt koalícióban. Most 

azonban a szövetségnek mindkét önkormányzati testületben csak egy szavazata hiányzott a 

többséghez, és kézenfekvő volt, hogy a második legnagyobb frakcióval rendelkező párttal 

szövetkezzenek. Megjegyezte, hogy a két koalíciós tárgyalást egy csomagban folytatták le a 

megyében, de kitekintéssel voltak az országos koalíciós tárgyalásokra is. 

 

Miért tette lapátra Tamás Sándor volt alelnökét, Grüman Róbertet?  
2020. december 18. – transindex.ro 

Min vitázott hónapokig Antal Árpáddal? Meddig tervez hivatalban maradni, és milyen 

alelnökökre van szüksége a jó munkához? Miért távolította el Grüman Róbertet?  

 

Grüman Róbert: téves úgy politizálni, hogy mindent a hatalom megőrzésének 

rendelnek alá  
2020. december 18. – transindex.ro 

Megszólalt a Háromszéki RMDSZ volt ügyvezető elnöke is, aki szerint „félelemre nem lehet 

jövőt építeni”, ezeknek a módszereknek nincs helye az RMDSZ-ben.  

 

Csomortányi: Rossz irányba halad a Bihar megyei politizálás 
2020. december 18. – Bihari Napló 

Évértékelő sajtótájékoztatót tartottak tegnap az Erdélyi Magyar Néppárt képviselői 

Nagyváradon, amelyen az önkormányzati és parlamenti választások mellett elemezték a helyi 

politikai viszonyokat, illetve a 2021-es célkitűzéseiket is ismertették. 

 

Tizenkét államtitkári, négy prefektusi posztot kaphat az RMDSZ a kiszivárgott 

információk szerint 
2020. december 20. – Krónika 

A Nemzeti Liberális Pártból (PNL), a Mentsétek meg Romániát Szövetség – Szabadság, 

Egység és Szolidaritás Pártja szövetségből (USR–PLUS), valamint az  RMDSZ-ből álló 

koalíció a kiszivárgott hírek szerint szombaton megállapodott az államtitkári és prefektusi 

posztok elosztásáról. A News.ro birtokába jutott információk szerint a parlamenti 

választásokon elért eredményeken alapuló D'Hondt módszert használták ezúttal is, akárcsak 

a miniszteri tisztségek elosztásakor.  A hírügynökségnek nyilatkozó források szerint a PNL-

nek 42, az USR–PLUS-nak 26, az RMDSZ-nek pedig 12 államtitkára lesz. 
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https://itthon.transindex.ro/?cikk=28812&miert_tette_lapatra_tamas_sandor_kovasza_megyei_tanacselnok_volt_alelnoket_gruman_robertet?
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https://www.erdon.ro/kozelet/helyi-kozelet/csomortanyi-rossz-iranyba-halad-a-bihar-megyei-politizalas-3377224/
https://kronikaonline.ro/belfold/tizenket-allamtitkari-negy-prefektusi-posztot-kaphat-az-rmdsz-a-kiszivargott-informaciok-szerint
https://kronikaonline.ro/belfold/tizenket-allamtitkari-negy-prefektusi-posztot-kaphat-az-rmdsz-a-kiszivargott-informaciok-szerint
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Patthelyzet Aradon: bizonytalan a magyar alpolgármesterség 
2020. december 20. – Krónika 

Bizonytalan, hogy továbbra is lesz-e magyar alpolgármestere Aradnak, miután elegendő 

szavazat hiányában pénteken csak az egyik helyettest sikerült megválasztani. Válaszként 

Mészár Sándor tanácsosi mandátumáról is lemondott. A vállalkozó Facebook-oldalán azzal 

indokolta távozását, hogy tanácsosként nem tudja megvalósítani a kampányban 

polgármesterjelöltként tett ígéreteit, erre csak az alpolgármesteri tisztség teremtett volna 

lehetőséget. Mészár Sándor úgy fogalmazott, hogy „az elvi pártpolitika határait 

messzemenően túllépő, gusztustalan taktikázásnak lehettem akaratlan résztvevője és 

szemtanúja”. 

 

Kormányprogram: az önkormányzati választási rendszeren veszhet össze az 

USRPLUS és az RMDSZ  
2020. december 20. – transindex.ro 

A kormánykoalícióra készülő pártok egyezkedése vasárnap is folyik, a kormányprogram 

kidolgozása érdekében. Bukaresti lapok úgy tudják, hogy az igazságügyről és az 

egészségügyről folynak a viták, de a választási törvény esetleges változtatása is terítéken van. 

Az USRPLUS ugyanis azt szeretné, ha visszatérnének a kétfordulós önkormányzati 

választásokhoz, ezt azonban az RMDSZ nem szeretné, mert így számos most meglevő tisztség 

megszerzése jóval nehezebb lenne.  

 

A Maros megyei tanácsnak 2021-ben is működnie kell 
2020. december 20. – szekelyhon.ro 

A 2021-es állami költségvetés hiányában a Maros megyei tanácsnak döntenie kellett az idei és 

a korábbi évekből maradt költségvetési többlet jövőbeni felhasználásáról. Ennek jegyében a 

megyei önkormányzati képviselők jóváhagyták az előző évekből fennmaradt összegek 

felhasználását. Ezek becsült összesített értéke 50 millió lej, amelyet úgy osztottak el, hogy 15 

milliót a működési szakasz ideiglenes kasszahiányainak a fedezésére szántak, 35 milliót pedig 

a fejlesztésekre. Ahogy Péter Ferenc megyei tanácselnök fogalmazott, „ a megyei tanácsnak 

2021. januárjában is működnie kell, számlákat kell törlesztenie”. 

  

Felavatták a nemzeti összetartozás emléktábláját Füleken 
2020. december 18. – Ma7.sk 

Füleken felavatták a nemzeti összetartozást jelképező emléktáblát, mely közadakozásból, a 

Trianoni békediktátum 100. évfordulója alkalmából készült. A táblaavatást rövid kultúrműsor 

előzte meg. Szvorák Zsuzsanna, a Csemadok Füleki Alapszervezetének elnöke Ady Endre Góg 

és Magóg fia vagyok én című versét szavalta. Majd Benko Pál, a helyi református gyülekezet 

gondnoka osztotta meg ünnepi gondolatait a jelenlévőkkel. Beszédében hangsúlyozta, Fe
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https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/patthelyzet-aradon-bizonytalan-a-magyar-alpolgarmesterseg
https://itthon.transindex.ro/?hir=62502&kormanyprogram_az_onkormanyzati_valasztasi_rendszeren_veszhet_ossze_az_usrplus_es_az_rmdsz
https://itthon.transindex.ro/?hir=62502&kormanyprogram_az_onkormanyzati_valasztasi_rendszeren_veszhet_ossze_az_usrplus_es_az_rmdsz
https://szekelyhon.ro/aktualis/a-maros-megyei-tanacsnak-2021-ben-is-mukodnie-kell
https://ma7.sk/tajaink/felavattak-a-nemzeti-osszetartozas-emlektablajat-fuleken
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szükség van olyan emléktáblákra, amelyek nem csak arra emlékeztetnek, hogy voltunk, nem 

csak jelzik azt, hogy vagyunk, hanem bátran kijelentik, hogy leszünk! 

 

Nagy József és Mózes Szabolcs is reagált a Nagy személyével kapcsolatban 

felmerült korrupciós ügyekre 
2020. december 18. – Ma7.sk 

Heves reakciókat váltott ki felvidéki magyar körökben, hogy Nagy József, egykori Most-

Hidas, ma az Összefogás Mozgalomban tevékeny politikus neve felmerült egy uniós pénzek 

elsikkasztásával kapcsolatos ügyben. Az egész szituáció már csak azért is pikáns, mert a 

hárompárti tárgyalások kapcsán az Összefogás Mozgalomban többször is elmondta, a Most-

Híd politikusai azért siettetik a megegyezést, mert a NAKA bármikor bekopogtathat „a Híd 

volt vagy mostani politikusaihoz és oligarcháihoz". 

 

A kormánybiztos díjazta a kisebbségi szervezetek képviselőit 
2020. december 18. – Felvidék Ma, bumm.sk, Új Szó 

Bukovszky László kisebbségi kormánybiztos a Szlovák Köztársaság aranyérméjét és egy 

emléklapot adott át a nemzeti kisebbségekkel foglalkozó szervezetek két képviselőjének. A 

jubileumi életévének betöltése alkalmából értékelte Ondrej Pösst, a Kárpáti Németek 

Szövetségének elnökét, illetve Pavol Bogdant, a Ruszin–Ukrán Szövetség központi 

tanácsának alelnökét. A kormánybiztos a díjazottaknak főleg azt a munkáját értékelte, 

amelyet a német és ukrán kisebbség identitásának védelme és megerősítése érdekében 

végeztek. „Mindkét kisebbség eltérő kihívásokkal áll szemben, de a nyelvük és kultúrájuk a 

közös örökségünk részét képezi. A civilizált és demokratikus társadalom védi az ilyen 

örökséget, és nem feledkezik meg a képviselőiről” – jegyezte meg Bukovszky. 

 

Petícióval akarják megvédeni a Cseres-hegység TK természeti örökségét 
2020. december 18. – Felvidék Ma, Új Szó 

December 11-én a Füleki Városi Hivatalban a petíciós bizottság tagjai ismertették a 

Novohrad-Nógrád UNESCO Geopark és a Cseres-hegység Tájvédelmi Körzet területén 

található természeti örökség megvédésére irányuló tervezetüket. A petíció szerint a 

bányatevékenység veszélyezteti az egyedülálló Bénai-sziklákat. Közös erővel léptek fel a 

geoparkunk fontos helyszínének megvédése érdekében. A szakemberek és az 

önkormányzatok képviselői petíciót indítottak, melyben a Cseres-hegység Tájvédelmi Körzet 

területén folytatott bányatevékenység leállítására szólítanak fel. A kezdeményező Balázs 

Attila entomológus, a bizottság további tagjai Drexler Szilárd dokumentarista, Gaál Lajos 

geológus, Marcinkó Zoltán, Béna község polgármestere, valamint Agócs Attila, Fülek 

polgármestere, aki egyben a geopark szlovák részén az elnöki tisztet is betölti. 
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https://ma7.sk/aktualis/nagy-jozsef-es-mozes-szabolcs-reagalt-a-nagy-szemelyevel-kapcsolatban-felmerult-korrupcios
https://ma7.sk/aktualis/nagy-jozsef-es-mozes-szabolcs-reagalt-a-nagy-szemelyevel-kapcsolatban-felmerult-korrupcios
https://felvidek.ma/2020/12/a-kormanybiztos-dijazta-a-kisebbsegi-szervezetek-kepviseloit/
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Napi Nemzetpolitikai Sajtószemle – 2020. december 21. 

. 

. 
8 

Hetedik alkalommal került átadásra a Szüllő Géza-díj 
2020. december 19. – bumm.sk 

Az MKDSZ kuratóriumának döntése alapján 2020-ban Szilva József, grafikus és festőművész, 

Bukovszky László, történész-levéltáros, az SZK nemzeti kisebbségekért felelős 

kormánybiztosa, valamint Herdics György, a Remény hetilap főszerkesztője kapta a Szüllő 

Géza-díjat. A Magyar Kereszténydemokrata Szövetség (MKDSZ) 2014-ben alapította a Szüllő 

Géza-díjat azzal a szándékkal, hogy elismerésben részesüljenek azok, akik hosszú éveken át 

tudatosan és kitartóan végzik munkájukat, mellyel szűkebb pátriájukat és a magyarságot 

szolgálják. 

 

Pontosságot, magyar feliratokat ígérnek 
2020. december 19. – Új Szó 

Csillogó szerelvények, elektronikus jegyvásárlás és a megszokott késések – így 

jellemezhetnénk a Szlovák Vasúttársaság (ZSSK) első hetét a Pozsony és Komárom közötti 

déli vonalon. A társaság vasárnap (december 13.) indította el első szerelvényeit Pozsony, 

Dunaszerdahely és Komárom között. A cseh RegioJet után nem voltak nagy elvárásaik az 

utasoknak, a többség pontosan és biztonságban szeretne célba érni. Ezt csak többé-kevésbé 

sikerült teljesíteni az első héten. „Néhány vonatban már magyarul is hallhatók az állomások 

és megállóhelyek, hamarosan a többi szerelvénybe is bejátsszuk a hangot. Ugyanezt tudom 

elmondani a magyar feliratokról is, csak idő kérdése, hogy megjelenjenek” – válaszolta 

kérdésünkre Tomáš Kováč. 

 

Forró Krisztián (MKP) csalódott a magyar egység elmaradása miatt, de továbbra 

is bizakodó a jövőt illetően 
2020. december 19. – Körkép 

Forró Krisztán csalódott és szomorú, hogy a hét folyamán egyenes adásban láthatták a 

választók mindazt, aminek ellenkezőjét sugározta eddig az MKP, a Most-Híd és az Összefogás 

az elmúlt hónapokban.   Ennek ellenére szerinte nem lehet kudarcnak tekinteni a 

tárgyalássorozatot, bár az egyesülés ezek után vélhetően nem lesz teljes. Az MKP elnöke a 

Pátria rádió szombat délelőtti műsorában úgy nyilatkozott, hogy az elmúlt időszak 

megmutatta, hogy kompromisszumokra van szükség a három fél között. A dolgok 95 

százalékában a három párt szerinte meg is egyezett. 

 

Az Összefogás felmérte a külön indulás, a kétpárti szövetség és a teljes egység 

esélyeit – Felmérés 
2020. december 20. – Körkép 

Sajtóhírük által „hozzávetőlegesen reprezentatívnak” mondott felmérésben kereste a választ 

az Összefogás a valós erőviszonyokra a felvidéki magyarság körében.   A Körképnek küldött 

sajtóhírükben elemzésüket azzal is indokolták, hogy az elmúlt időszak felméréseiben 

pártjukat sok esetben fel sem kínálják a kérdezőbiztosok lehetséges válaszként. 1076 fős 
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https://www.bumm.sk/belfold/2020/12/19/hetedik-alkalommal-kerult-atadasra-a-szullo-geza-dij
https://ujszo.com/regio/pontossagot-magyar-feliratokat-igernek
https://korkep.sk/cikkek/belfold/2020/12/19/forro-krisztian-mkp-csalodott-a-magyar-egyseg-elmaradasa-miatt-de-tovabbra-is-bizakodo-a-jovot-illetoen/
https://korkep.sk/cikkek/belfold/2020/12/19/forro-krisztian-mkp-csalodott-a-magyar-egyseg-elmaradasa-miatt-de-tovabbra-is-bizakodo-a-jovot-illetoen/
https://korkep.sk/cikkek/belfold/2020/12/20/az-osszefogas-felmerte-a-kulon-indulas-a-ketparti-szovetseg-es-a-teljes-egyseg-eselyeit-felmeres/
https://korkep.sk/cikkek/belfold/2020/12/20/az-osszefogas-felmerte-a-kulon-indulas-a-ketparti-szovetseg-es-a-teljes-egyseg-eselyeit-felmeres/
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telefonos felmérésük december első hetében készült, kizárólag a magyar nyelvet napi szinten 

használók körében. 

  
Szombaton is több vajdasági iskolában osztották a Rákóczi Szövetség 

ösztöndíját a kisdiákoknak  
2020. december 19. – Vajdaság Ma 

A magyarcsernyei és a tóbai elsősök is megkapták a Rákóczi Szövetség ösztöndíját. 

Magyarcsernyén a helyi közösség épületében ma adták át a helybeli Petőfi Sándor Általános 

Iskola és a tóbai kihelyezett tagozat kilenc magyar ajkú elsősének a tízezer forintos 

ösztöndíjat. Házigazdaként dr. Tóth László, a magyarcsernyei helyi közösség elnöke 

köszöntötte a vendégeket, a Rákóczi Szövetség és az MNT képviselőit, Balázs Dezsőt, a tóbai 

helyi közösség elnökét, valamint a diákokat és szüleiket. 

 

Nikola Selaković szerb külügyminisztert fogadta Budapesten Szijjártó Péter 
2020. december 18. – Pannon RTV 

A magyar külgazdasági és külügyminiszter szerbiai kollégájával aláírt egy megállapodást, 

amely lehetővé teszi a szerb diplomácia számára, hogy jelen legyen ott, ahol 

Magyarországnak van képviselete, de Szerbiának nincs, és fordítva. Emellett a megbeszélésen 

számos témát érintettek, egyebek mellett a gázellátásról és az infrastrukturális fejlesztésekről 

is tárgyaltak. Néhány magyar mondattal kezdte beszédét Budapesten a szerb 

külügyminiszter. Nikola Selaković tárcavezetőként a szomszédos országok közül elsőként 

Magyarországra látogatott el. Hangsúlyozta: Magyarország és Szerbia az elmúlt időben a 

jószomszédi viszonyt erős és kiváló baráti viszonnyá fejlesztette. 

 

„Aki a jelenlegi körülmények között Kárpátaljában keresi a jövőt és Kárpátalján 

szeretne családot alapítani, az már önmagában megérdemelne egy kitüntetést” 

– Megtartotta tisztújító közgyűlését a KMKSZ ISZ 
2020. december 20. – karpat.in.ua, Kárpátalja Ma 

Rendhagyó módon került sor a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség Ifjúsági 

Szervezetének (KMKSZ ISZ) tisztújító közgyűlésére. A járványhelyzet miatt a szervezet 

vezetősége úgy döntött, online, egy videokonferencia-hívás keretein belül választja meg 

elnökségét. A közgyűlésen az elnökségi tagokon és az alapszervezetek delegáltjain kívül részt 

vett Böröcz László, a Fidesz frakcióvezető-helyettese, Illés Boglárka, a Fidelitas elnöke, Nacsa 

Lőrinc magyar országgyűlési képviselő, a Kereszténydemokrata Néppárt (KDNP) szóvivője, 

Kiss András, az Ifjúsági Kereszténydemokrata Szövetség (IKSZ) alelnöke, Bagi Barna, a 

Határtalanul a Magyar Fiatalokért Egyesület elnöke, Gubík László, a felvidéki Via Nova 
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https://www.vajma.info/cikk/vajdasag/25987/Szombaton-is-tobb-vajdasagi-iskolaban-osztottak-a-Rakoczi-Szovetseg-osztondijat-a-kisdiakoknak.html
https://www.vajma.info/cikk/vajdasag/25987/Szombaton-is-tobb-vajdasagi-iskolaban-osztottak-a-Rakoczi-Szovetseg-osztondijat-a-kisdiakoknak.html
https://pannonrtv.com/rovatok/politika/nikola-selakovic-szerb-kulugyminisztert-fogadta-budapesten-szijjarto-peter
http://life.karpat.in.ua/?p=39965&lang=hu
http://life.karpat.in.ua/?p=39965&lang=hu
http://life.karpat.in.ua/?p=39965&lang=hu
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Ifjúsági Csoport elnöke, Brassai Hunor, az erdélyi Minta (Magyar Ifjak Nemzeti Tanácsa) 

elnöke és Kis Nándor, a Vajdasági Magyar Szövetség Ifjúsági Fórumának elnöke.  

 

A viski református templom helyreállítási munkálatait segíti a Magyar 

Református Szeretetszolgálat 
2020. december 20. – karpat.in.ua 

Három és fél millió forinttal támogatja a megrongálódott viski református templom 

tetőszerkezetének helyreállítását Kárpátalján a Magyar Református Szeretetszolgálat. Az 

Árpád-kori templom tetőszerkezetét még október elején rongálta meg a vihar. Az esőzések 

következtében jelentősen beázott. Mivel a gyülekezet önerőből nem tudta helyreállítani a 

károkat, ezért segítséget kért. Erre reagálva országos adománygyűjtést hirdetett a Magyar 

Református Szeretetszolgálat, mondta el Juhász Márton, a szeretetszolgálat ügyvezető 

igazgatója Nagydobronyban, ahol átadta Jenei Károly viski református lelkipásztornak a 

helyreállításra szánt adományt. 

 

Minden évet ajándékozással zárnak 
2020. december 18. – Kárpátalja, Kárpáti Igaz Szó 

Beregszászi rászoruló családok karácsonyfája alá is kerül ajándék. 

Határon túli adományprogramjainak keretében Kárpátaljára is gondol az Ökumenikus 

Segélyszervezet. Most ötven családot leptek meg karácsonyi ajándékkal. A csomagok alapvető 

élelmiszerek – liszt, cukor, étolaj, rizs, hajdina, tea, száraztészta, levestészta, pástétom, 

fűszerek, konzerv, zöldségek – mellett, a karácsonyra gondolva, kakaót, csokoládéval, 

kekszet, és más édességeket tartalmaztak. „Hagyományszerűen minden évet ajándékozással 

zárunk. Most a Biztos Kezdet Házat látogató édesanyák és gyermekeik, illetve a tanodánkba 

járó gyerekek és családjaik részesülnek ajándékcsomagokban” – mondta Gerevich János, az 

Ökumenikus Segélyszervezet ukrajnai-kárpátaljai kirendeltségének vezetője. 

 

A megyei ügyészség válaszolt Barta József levelére 
2020. december 20. – karpat.in.ua, Kárpátalja, Kárpátalja Ma 

Amint arról honlapunkon is tájékozódhattak, december 4-én számos magyarságintézmény 

kapott újabb fenyegető levelet a kárpátaljai magyaroknak címezve. „Egy hetet kaptok arra, 

hogy elhagyjátok az ukrán földet. Ellenkező esetben mindannyiótokat megmérgezünk, akár a 

patkányokat. A túszaink vagytok. Az „első fecske” hét nap múlva érkezik. Várjátok” – írják a 

fenyegetők abban az elektronikus levélben, melynek címzettjei között szerepelt Magyarország 

Ungvári Főkonzulátusa, valamint Beregszászi Konzulátusa, a Kárpátaljai Magyar Kulturális 

Szövetség (KMKSZ), az Ukrajnai Magyar Demokrata Szövetség (UMDSZ), jó néhány 

sajtóorgánum és a Szürtei kistérség. Majd december 7-én az a „hír” kezdett terjedni, hogy 

Kárpátalján letartóztattak egy fiatalokból álló csoportot, melynek tagjai meg akarták 

mérgezni Beregszász ivóvízhálózatát. 
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A negyedik gyertya lángja is fellobbant Beregszász főterén 
2020. december 20. – karpat.in.ua, Kárpátalja, Kárpátalja Ma 

Advent negyedik vasárnapján meggyújtották a szeretet lángját is Beregszász adventi 

koszorúján december 20-án. A korábbi években már hagyománnyá vált, hogy a Pro Cultura 

Subcarpathica civil szervezet a város vezetőségével, a történelmi egyházakkal, más civil 

szervezetekkel és oktatási intézményekkel Közös Advent néven vasárnaponként meleg teával, 

ünnepi énekekkel, fellépőkkel várta Beregszász lakóit, hogy együtt gyújtsák meg a hit, a 

remény, az öröm és a szeretet gyertyáit. 

 

Elektronikus sajtó 

 

Határok nélkül 

2020. december 18. – Kossuth Rádió 

 

Fogadj szívedbe egy Kárpát-medencei települést! A miért is? kérdésre Surján László, a Charta 

XXI egyesület elnöke úgy fogalmazott, hogy „ne csak a kormány szintjén szűnjön meg 

százéves magány, hanem az emberek között is!” Egyben üzenet is a határon túli településre, 

vagy épp a határon túlról az anyaországba, hogy a nemzeti összetartozás több mint üres 

szólam, ez egy valóságos érzelmi kötelék. Az egy hete működő honlap látogatottsága egyre nő, 

már a diaszpórában élők is felfigyeltek rá, és sokan szívükbe fogadtak egy-egy települést. Ma 

volt a program sajtóbemutatója, azt hiszem már mondanom sem kell, online. 

 

Magyar online tartalmak elkészítését határozta el a szlovák oktatási minisztérium. A nemrég 

indított EduTv platformon 200 videót biztosít a nemzetiségi iskoláknak, ami Szlovákia 

esetében a magyar és a ruszin oktatási nyelvű intézményeket jelenti. Haják Szabó Mária 

összeállítása. 

 

Magyarország köztársasági elnöke Magyar Arany Érdemkereszt kitüntetést adományozott 

Duncsák Mária kassai nyugalmazott pedagógusnak, a CSEMADOK Kassai Városi 

Választmánya alelnökének.  Az elismerést Magyarország kassai konzulátusán adta át Hetey 

Ágota kassai főkonzul. Duncsák Mária a kárpátaljai, illetve a felvidéki magyarság 

anyanyelvének és kultúrájának megőrzéséért, valamint közösségépítő munkája 

elismeréseként kapta az állami kitüntetést.  
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https://karpatalja.ma/karpatalja/kozelet/a-negyedik-gyertya-langja-is-fellobbant-beregszasz-foteren/
https://mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth?date=2020-12-18_18-02-00&enddate=2020-12-18_18-40-00&ch=mr1
https://mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth?date=2020-12-18_18-02-00&enddate=2020-12-18_18-40-00&ch=mr1
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A külhoni területeken mindenkinek meg kell vívnia a saját harcát azért, hogy megtarthassa 

anyanyelvét, identitását - mondja Matl Péter Magyar Örökség-díjas szobrász, a 

sátoraljaújhelyi új, monumentális turulszobor alkotója. A munkácsi szobrász tervezte a 

nemzeti jelképpé vált vereckei honfoglalási emlékművet is. 

 

A két karácsony között – ahogy Székelyföldön mondják - azaz karácsony és szilveszter között 

tervezik a székelyvarsági sípálya megnyitását, ha megérkezik a hó. A Bethlen Gábor 

Alapkezelő Zrt. jelentős anyagi és Miklós Edit visszavonult alpesi síző szakmai támogatásával 

létrejött sípálya az egyik legjobban felszerelt a régióban. A tulajdonossal és az olimpikonnal 

Geréb Krisztina beszélgetett.   

 

A muzslyai Lehel Sportközpontban nagy a mozgás, egy új beruházás kibontakozásának 

lehetnek szemtanúi a helybeliek. Műfüves pálya épül.  A részletekről Puskás János, a 

sportklub vezetőségi tagja beszélt.        A műfüves pályás december 22-én adják át a muzslyai 

sportkedvelőknek. 

 

Kárpát-medence magazinműsor 

2020. december 20. – M1 

 

Erdős család karácsonyi készülődése   

A gyergyószentmiklósi Erdős család otthonában járunk. Nándor és Annamária négy 

gyermeket nevelnek hitben, szeretetben. Orsolya, Dorottya, Johanna és Kristóf – ők az Erdős-

utódok. Így élnek hatan egy picinyke, kétszobás tömbházlakásban, melynek ajtaján, ha lenne 

egy tábla, ezt írná rajta: vendégszerető, segítőkész, boldogságot sugárzó család. Felfogásuk, 

életvitelük az oka annak, hogy Erdősék több mint tíz éve oszlopos tagjai a Családos 

közösségnek, minden adventben házról házra járva felelevenítik a Szentcsaládozás 

hagyományát. Gyerekeikkel több karácsonyon át ők alkották az élő Betlehemet a templom 

udvarán. Legutóbb Kristóf volt a kis Jézus. 

 

Rákóczi Szövetség adventi támogatása felvidéki óvodáknak  

Meggyújták az adventi koszorún a következő gyertyát és a délelőtti elcsendesedéshez 

készülnek a kicsik a nagyszelmenci Szent Efrém egyházi óvodában. Meghallgatnak egy bibliai 

történetet, elpróbálják a karácsonyi műsort, amit idén a szülők csupán online nézhetnek meg, 

és leülnek az adventi kézműves foglalkozáshoz. Az idei karácsonyi készülődés nélkülözi a 

közösségi eseményeket, a gyermekek és a családok találkozását. Az óvodák zárt ajtajai mögött 

az adventi időszakban mégis ünneplőbe öltöztetik a gyermeklelkeket. Annak érdekében, hogy 

a karácsonyi készülődés a külhoni magyar óvodás gyermekek számára minél szebb és 

https://mediaklikk.hu/video/karpat-medence-2020-12-20-i-adas-3/
https://mediaklikk.hu/video/karpat-medence-2020-12-20-i-adas-3/
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tartalmasabb lehessen, a Rákóczi Szövetség pályázatot hirdetett. A szervezet összesen 164 

Kárpát-medencei óvoda adventi programjához járult hozzá anyagi támogatással. A 

nagyszelmenci óvoda is a sikeres pályázók között szerepel. 

 

Mézeskalácskészítés Négyfaluban, a Giró-Csabai családnál  

A karácsonyi előkészületekhez az otthonokat betöltő mézeskalács illata is hozzátartozik. 

Vannak, akik el sem tudják képzelni a karácsonyfát mézeskalács-díszek nélkül.  Most a 

barcasági Négyfaluban, a Giró-Csabai család konyhájában lessük meg, hogy miként készül az 

ünnep eme elengedhetetlen finomsága. A mézeskalácskészítés nem jellegzetes négyfalusi 

foglalatosság, Csilla mégis már gyerekkorában megtanulta. A mézeskalácskészítés nem 

jellegzetes négyfalusi foglalatosság, Csilla mégis már gyerekkorában megtanulta. 

 

Karácsony Gomboson 

Ősi, már az Árpád-korban is jelentős magyar település a délvidéki Gombos. Lakói büszkén 

ápolják az ősöktől örökölt hagyományokat, különösen így, Karácsonyra készülődve. A 

nagymamáktól származó ruhákban a lányok büszkén mennek végig a falu főutcáján, épp a 

Szent Lászlónak szentelt templomba igyekeznek. A lányok imádságos szívvel készülnek a 

bölcsőzésre. Ez az ősi népszokás hirdeti, hogy megszületett a Megváltó. Ebben mindig 

iskoláskorú, vagy kisebb lányok vesznek részt. A misére járó ruhát felváltja ez a gyönyörű, 

fehér színű viselet, melynek felöltésében az édesanyák segítenek. Itt, a templom csendjében 

idézik fel a lányok Jézus születéstörténetét. Középen a bölcsőt tartják, miközben a 

Karácsonyról énekelnek és szavalnak. 


