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Nyomtatott és online sajtó 
 

 

Az RMDSZ három, az AUR négy parlamenti bizottságban kapott vezető 

tisztséget 
2020. december 22. – maszol.ro 

Egyezségre jutottak hétfőn az alsó- és felsőházi bizottságok vezetői funkcióit illetően a 

parlamenti pártok. Miután a Szociáldemokrata Párt (PSD) a tárgyalások megszakításával 

és így a parlament megalakulásának késleltetésével fenyegetett, több fontos bizottság 

vezetését megkapta. Az RMDSZ három szakbizottság vezetését láthatja el, derül ki a 

Digi24.ro-n közzétett listából. 

 

Novák Károly Eduárd: szükséges, hogy olyan szinten tisztában legyünk a 

„fairplay” fogalmával, mint még soha 
2020. december 22. – Krónika 

Stabilitást szeretne hozni, és egy olyan irányt kitűzni, amely pozitívan hat a román 

sportra Novák Károly Eduárd csíkszeredai paralimpiai, világ- és Európa-bajnok 

kerékpározó, akit az RMDSZ jelölt az ifjúsági és sportminiszteri tisztségre. A 

csíkszeredai sportoló hétfő este kétnyelvű – román és magyar – Facebook-bejegyzésben 

köszönte meg a bizalmat, és fogalmazta meg röviden célkitűzéseit. „Megtiszteltetésnek 

érzem, hogy sportminiszternek javasolt az RMDSZ, és egyben köszönöm a bizalmat. 

Örülök, hogy az összes eddig elért eredményem és erőfeszítésem úgy, mint sportoló, 

vagy épp előadó, avagy a Román Kerékpáros Szövetség elnöke ehhez az ajánláshoz 

vezetett. Tudatában vagyok ezzel a tisztséggel járó feladatoknak, a kihívásokkal, amiket 

ez magával hoz, de meggyőződésem, hogy egy megfelelő csapattal nagyszerű dolgokat 

tudunk tenni a román sportért, a tehetséggel rendelkező fiatalokért és a mi bajnokainkért” 

– fogalmazott a közösségi oldalon a paralimpikon. 

  
Csíkszeredában Müller László sírjánál emlékeztek a ’89-es eseményekre 
2020. december 22. – maszol.ro, szekelyhon.ro 

Csíkszeredában az 1989-es forradalom hősi halottja, Müller Antal László emléke előtt 

hajtottak fejet a város elöljárói és egyházi képviselői kedden délelőtt a Szentlélek utcai 

temetőben, a kiskatona családtagjainak jelenlétében. Az 1989. december 22-ről 23-ra 

virradó éjszaka Brassóban elesett csíkszeredai kiskatonára való megemlékezésen a 61-es 

számú hegyivadász dandár katonái is jelen voltak, akik katonai dalokat játszottak. Müller 

László sírjánál az önkormányzat nevében Korodi Attila polgármester, valamint Sógor 

Enikő és Bors Béla alpolgármester helyezett el koszorút.  
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https://www.maszol.ro/index.php/belfold/136436-az-rmdsz-harom-az-aur-negy-%20%20parlamenti-bizottsagban-kapott-vezet-tisztseget
https://www.maszol.ro/index.php/belfold/136436-az-rmdsz-harom-az-aur-negy-%20%20parlamenti-bizottsagban-kapott-vezet-tisztseget
https://kronikaonline.ro/belfold/novak-karoly-eduard-szukseges-hogy-olyan-szinten-%20%20tisztaban-legyunk-a-bfairplayr-fogalmaval-mint-meg-soha
https://kronikaonline.ro/belfold/novak-karoly-eduard-szukseges-hogy-olyan-szinten-%20%20tisztaban-legyunk-a-bfairplayr-fogalmaval-mint-meg-soha
https://www.maszol.ro/index.php/tarsadalom/136463-csikszeredaban-muller-laszlo-%20%20sirjanal-emlekeztek-a-89-es-esemenyekre
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Két székelyföldi sztrádaszakasz is napirenden – a szakember szerint nem mindig 

a legolcsóbb autópálya-változat a legjobb 
2020. december 22. – Krónika 

Miután elkészült a Brassó–Bákó-autópálya öt lehetséges nyomvonala, az útügyi 

szakhatóság tárgyalásokat kezdeményez a helyi hatóságokkal. Közben még papíron is 

nehézkesen „épül” az Erdélyt Moldvával összekötő másik sztráda, a Marosvásárhelyt 

Jászvásárral összekötő aszfaltcsík. A Krónikának nyilatkozó szakember szerint mindkét 

sztráda egyformán fontos. Benedek Zakariás képviselő ugyanakkor a romániai 

sztrádaépítés rákfenéire is ráirányította a figyelmet. 

 

Eredmények és várakozások – Kézdivásárhely polgármestere összegezte az évet 

2020. december 22. – maszol.ro 

A világjárvány ellenére számos előrelépés történt idén Kézdivásárhelyen. Az 

ivóvízhálozatot érintő krónikus probléma megoldódni látszik, egyre inkább bevonják a 

lakosságot a várost érintő döntésekbe, ugyanakkor hiányolják a jól megszokott helyi 

szervezésű rendezvényeket. Bokor Tibort, a céhes város polgármesterét kérték arra, hogy 

értékelje a lassan végéhez érő, igencsak rendhagyónak mondható 2020-as esztendőt. 

 

A Vállalkozói Konzultatív Tanács segíti Sepsiszentgyörgy fejlődését 
2020. december 22. – maszol.ro 

„Sepsiszentgyörgy előnyös földrajzi elhelyezkedése és természeti diverzitása mellett 

magasan képzett és elkötelezett humán erőforrással rendelkezik. Előnyt jelent, ha a 

székely leleményességet innovatív ötletekké tudjuk formálni és mindezt népszerűsíteni” – 

fogalmazta meg Sepsiszentgyörgy gazdasági identitását Bihari Béla. A sepsiszentgyörgyi 

Vállalkozói Konzultatív Tanács elnöke elmondta: a háromszéki megyeszékhely erős 

kulturális identitással rendelkezik, ám a következőkben fontosnak tartják kialakítani a 

város gazdasági brandjét is. 

 

Stefano Bottoni arról, hogy kik és hogyan irányítják Romániát a ’89-es 

forradalomtól napjainkig 
2020. december 22. – transindex.ro 

A neves történésszel az elmúlt 31 év politikai irányváltásairól Vig Emese, a Transindex 

felelős szerkesztője beszélgetett. 

 

Kikristályosodtak a dolgok, Florin Cîțut bízta meg kormányalakítással Iohannis 
2020. december 22. – Krónika, transindex.ro, maszol.ro 

A koalíciót alkotó jobbközép pártok vezetőivel folytatott keddi konzultációt követően a 
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https://kronikaonline.ro/gazdasag/ket-szekelyfoldi-sztradaszakasz-is-napirenden-n-a-%20%20szakember-szerint-nem-mindig-a-legolcsobb-autopalya-valtozat-a-legjobb
https://kronikaonline.ro/gazdasag/ket-szekelyfoldi-sztradaszakasz-is-napirenden-n-a-%20%20szakember-szerint-nem-mindig-a-legolcsobb-autopalya-valtozat-a-legjobb
https://www.maszol.ro/index.php/tarsadalom/136454-eredmenyek-es-varakozasok-%20%20kezdivasarhely-polgarmestere-osszegezte-az-evet
https://www.maszol.ro/index.php/gazdasag/136476-a-vallalkozoi-konzultativ-tanacs-%20%20segiti-sepsiszentgyorgy-fejl-deset
https://itthon.transindex.ro/?cikk=28818
https://itthon.transindex.ro/?cikk=28818
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várakozásoknak megfelelően Florin Cîțu hivatalban lévő pénzügyminisztert bízta meg 

kormányalakítással Klaus Iohannis államfő. A koalíciós pártok – a Nemzeti Liberális Párt 

(PNL), a Mentsétek meg Romániát Szövetségből (USR) és a Szabadság Egység és 

Szolidaritás Pártjából (PLUS) összeolvadt USR-PLUS, illetve az RMDSZ – elnökei és 

Florin Cîțu együtt érkeztek a keddi konzultációra a Cotroceni-palotába, ahol átadták 

Iohannisnak a 2020-2024 közötti közös kormányzásról hétfőn megkötött koalíciós 

megállapodást. A leendő, összesen 56 százalékos többséget maguk mögött tudó 

kormánypártok vezetői közös részvételükkel jelezni kívánták: szoros a koalíció. A 

találkozón Ludovic Orban PNL-elnök nyújtotta át a koalíció létrehozásához és a 

parlament gyors megalakításához gratuláló Iohannisnak a koalíciós megállapodás 

szövegét. 

 

Törvényi lépés a kirekesztés ellen 
2020. december 23. – Krónika 

A parlament által nemrég elfogadott, a cigányellenességet visszaszorítani hivatott 

jogszabály helyett célravezetőbb lett volna egy általános gyűlöletbeszéd elleni törvény, 

bár előbbinek is megvan a létjogosultsága – jelentette ki a Krónikának Fosztó László, a 

kolozsvári kisebbségkutató intézet munkatársa. 

 

Tornyosulnak a medvegondok 
2020. december 23. – Krónika 

Mindeddig nem ért el eredményt a környezetvédelmi minisztérium ellen benyújtott 

bűnügyi kereset ügyében a Zetelaki Területtulajdonosi Társulás. Az ügyészség 

elutasította a prevenciós célú medvekilövési kvóta jóváhagyásának az elmulasztása miatt 

kezdeményezett keresetet, és a tömörülés vezetője szerint biztos, hogy az óvást is el 

fogják utasítani. Mindeközben a „medveprobléma” fokozódik.  

  
Fejlődjön a dél is, ne csupán észak, a vidék is, ne csupán a járási székhelyek 
2020.12.22. – Farkas Iván – Ma7.sk 

A regionális fejlesztés hatékony eszköze volt az EU 2007-2013 közötti fejlesztési 

időszakában a Regionális Operatív Program (ROP), míg a 2014-2020 közötti időszakban 

az Integrált Regionális Operatív Program (IROP). Mindkét időszakban regionális 

fejlesztés címén jóval több forrás jutott az ország északi és középső régióiba, mint a déli 

és keleti járásokba. Hogy ez ne folytatódjon, az EU következő, 2021-2027 közötti 

időszakában, helyzetbe kell hozni a déli és a keleti járásokat. 

 

Ha nincs rá törvény, a posta nem küld magyar üdvözlőlapot! 
2020.12.22. – Ma7.sk, Felvidék Ma 

Karácsony ünnepének hetében több olvasónk is jelezte, hogy a Szlovák Posta (Slovenská 
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https://ma7.sk/tajaink/fejlodjon-a-del-ne-csupan-eszak-a-videk-ne-csupan-a-jarasi-%20%20szekhelyek
https://ma7.sk/aktualis/ha-nincs-ra-torveny-a-posta-nem-kuld-magyar-udvozlolapot
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pošta) olyan karácsonyi üdvözlettel lepte meg őket, amelyen franciául és spanyolul is fel 

van tüntetve a jókívánság szövege, magyarul viszont nincs. Elsősorban olyan 

címzettekről van szó, akik valamilyen üzleti vagy adminisztratív kapcsolatban vannak a 

postával, és ahogy az cégek között az év végén szokásos, az eladó megtiszteli vevőjét 

azzal, hogy boldog karácsonyt és sikeres új évet kíván neki. Ennek jegyében küldött ki a 

posta központi vezetése olyan elektronikus leveleket, amelyben a képünkön látható 

virtuális képeslap szerepelt. 

 

A NAKA már a Most-Hídhoz közelít. Gál Gábor az első 
2020.12.22. – Körkép 

Ľudovít Makó, az Adó- és Vámhatóság bűnügyi osztályának volt vezetője először a 

magas beosztású rendőrségi tisztviselőkből álló Bödör-kommandó működését fedte fel a 

rendőröknek, most pedig a dél-szlovákiai adócsalók színfalak mögötti ügyleteiről rántotta 

le a leplet, miközben egy ismert politikus neve is felmerült. Az Isten malmai akció során 

letartóztatott Makó a kezdetektől együttműködik a rendőrséggel, és újabbnál újabb 

leleplezésekkel szolgál. Vallomása szerint Jozef Kertész adócsalót a prominens ügyvéd, a 

Most-Híd ismert politikusa, Gál Gábor mutatta be neki. 

  
Évzáró látogatáson Topolyán járt Pásztor István 
2020. december 22. – Vajdaság Ma 

Topolya önkormányzata egy sikeres évet tudhat maga mögött. A megkezdett fejlesztések és 

projektek a tervezett ütemben zajlanak, a járványhelyzet okozta nehézségek ellenére is. 

Pásztor István topolyai látogatása során a helyzet értékelése mellett sort kerítettek a tervek 

megtárgyalására is. A topolyai önkormányzatba látogatott Pásztor István, a Tartományi 

Képviselőház és a Vajdasági Magyar Szövetség elnöke. Az önkormányzatban Szatmári Adrián 

községi elnök, Kislinder Gábor a községi elnök helyettese és Tomik Nimród a Községi 

Képviselő-testület elnökhelyettese fogadták. 

 

A közalkalmazottak bérezéséről is döntenek a parlamentben 
2020. december 22. – Pannon RTV 

Képviselői kérdésekkel kezdődött ma a szerb képviselőház ülése, miután több 

törvényjavaslatot fognak megvitatni, köztük a közszférában dolgozók bérezéséről szóló 

törvény módosítását. 

Napirenden szerepel emellett a Szerbia, Vajdaság és az önkormányzatok által alapított 

ügynökségek és egyéb szervezetek alkalmazottainak fizetésére vonatkozó rendeletmódosítás, 

továbbá a Köztisztviselőkről szóló törvény és a Közalkalmazottakról szóló törvény 

módosítása. 
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https://korkep.sk/cikkek/belfold/2020/12/22/a-naka-mar-a-most-hidhoz-kozelit-gal-%20%20gabor-az-elso/
https://www.vajma.info/cikk/vajdasag/25997/Evzaro-latogatason-Topolyan-jart-Pasztor-Istvan.html
https://pannonrtv.com/rovatok/politika/kozalkalmazottak-berezeserol-dontenek-parlamentben
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Szabadka: A díszpolgárnak és a Pro Urbe-díjasoknak átadták a bronzplaketteket 
2020. december 22. – Vajdaság Ma 

Szabadkai Város idei díjazottjainak kedden kézbesítették a bronzplaketteket. Az 

elismeréseket minden év szeptember 1-jén, a város napján adják át. Az idén a járvány miatt az 

eredeti terv szerint elmaradt volna az ünnepség és a díjátadó, de azután mégis úgy döntöttek, 

hogy megtartják a rendezvényt. A bronzplakettek viszont addigra már nem készültek el. A 

plaketteket ma alkalmi fogadás keretében kézbesítette Stevan Bakić polgármester és dr. 

Pásztor Bálint, a VKT elnöke. 

 
Sajtókonferencia a Perényi Kultúrkúriában 
2020. december 22. – karpat.in.ua, Kárpátalja 

A Magyarország–Szlovákia–Románia–Ukrajna ENI Határon Átnyúló Együttműködési 

Program 2014–2020 keretén belül megrendezett sajtókonferencia a Pro Cultura 

Subcarpathica civil szervezet szervezésében valósult meg a Perényi Kultúrkúriában december 

22-én. A konferencián bemutatott projekt a Pro Cultura Subcarpathica civil szervezet, a 

szlovákiai Nagykapos és Vidéke Társulás, valamint a nyíregyházi Kárpátok Művészeti és 

Kulturális Egyesület közös szervezésében valósulhat meg. A projekt általános célkitűzése, 

hogy megteremtsék a feltételeket a határ menti régiók kulturális életének fellendítéséhez, 

valamint a határokon átívelő művészeti-kulturális terv része különböző kulturális 

intézmények létrehozása és működtetése, amilyen például az idén átadott Perényi 

Kultúrkúria is. 

 

Az ukrán paradoxon 
2020. december 22. – Németh Zsolt – Index 

Ukrajna sok szempontból másként működik, mint Magyarország legtöbb partnere. Ami 

máshol a magyar érdek hatékony érvényesítést szolgálhatja, az keleti szomszédunknál nem 

feltétlenül alkalmazható. Ha nincs más eszköz, más fontos érdekeink időleges sérelmét is 

vállalni kell a kárpátaljai magyar közösség támogatásáért cserébe. Az Országgyűlés külügyi 

bizottsága elnökének írása. 

 

Elfogadták Ungvár 2021-es költségvetését 
2020. december 22. – karpat.in.ua 

Elkészült Ungvár 2021-es évi költségvetése, amit a városi tanács képviselői is megszavaztak. 

Az előzetes számítások szerint a városi tanács másfél milliárd hrivnya bevételre számít, ami 

gyakorlatilag megegyezik a várt kiadásokkal is. A helyi költségvetésből, a koronavírus elleni 

küzdelmet beleértve, első sorban az egészségügyre, a kommunikációs hálózat és a 

lakókörnyezet teljes körű felújítására, a város hátrányos helyzetű lakosainak megsegítésére, 

illetve a város infrastruktúrájának fejlesztésére kívánják fordítani. 
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https://www.vajma.info/cikk/vajdasag/25996/Szabadka-A-diszpolgarnak-es-a-Pro-Urbe-dijasoknak-atadtak-a-bronzplaketteket.html
https://karpataljalap.net/2020/12/22/sajtokonferencia-perenyi-kulturkuriaban
https://index.hu/velemeny/2020/12/22/az_ukran_paradoxon/
http://economic.karpat.in.ua/?p=9004&lang=hu
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Az MCC FIT adománygyűjtő akciója Beregszászban 
2020. december 22. – karpat.in.ua 

Közel 3 éve nyitotta meg kapuit a kárpátaljai magyarság előtt a Mathias Corvinus Collegium 

Fiatal Tehetség Programja Beregszász városában. Tehetséggondozó képzésünk célja, hogy 

feltérképezzük az egyéni érdeklődési köröket, fejlődési igényeket és lehetőségeket, 

ugyanakkor kiemelten fontosnak tartjuk, hogy a gyermekek szociális érzékenysége is központi 

szerepet kapjon. Az MCC a gazdagítás módszertanával dolgozik: diákjainkat napjaink fontos 

területeivel ismertetjük meg. 

 

Elektronikus sajtó 

 

Határok nélkül 

2020. december 22. – Kossuth Rádió 

 

A több mint 1 hete tartó tárgyalások után, megkötötték a koalíciós megállapodást, erről 

számolt be hétfő délutáni sajtótájékoztatóján a RMDSZ elnöke, Kelemen Hunor, aki 

elmondta: a kormányprogramban külön fejezetet szenteltek a kisebbségeknek, amelyben az 

identitás megőrzés intézményes garanciái szerepelnek, valamint a közigazgatási 

törvénykönyv módosításával csökkentik azt a küszöböt, amely fölött a helyi közigazgatásban 

nyelvhasználati jogok illetik meg a kisebbségeket.   

 

Évről évre egyre több a magányos ember. Az idei karácsonyt még többen töltik egyedül, hisz a 

korlátozások miatt a külföldön dolgozók közül sokan nem tudnak haza utazni rokonaikhoz. 

Hagyományos feladatai mellett róluk is megpróbál gondoskodni a szabadkai Karitász. Paskó 

Csaba plébánost, a jótékonysági szervezet szabadkai elnökét halljuk. 

 

Nagybecskereken és környékén majd két évtizede működik a Püspökségi Karitász házi 

gondozás szolgálata, öt szakosított ápoló végzi nap, mint nap áldozatos munkáját, és hetente 

váltják egymást az öt éve működő riasztórendszeres, házi segítségnyújtásban is. 

Munkatársunk Halmai Tibort, a Püspökségi Karitász igazgatóját kérte beszélgetésre. 

 

A Máltai Szeretetszolgálat aradi szervezetének elnöke, Farkas Viktória azt tapasztalja, hogy a 

világjárvány több ember lelkét megérintette, sokakat együttérzéssel tölt el, és ilyenkor, az év 

végi ünnepek közeledtével, ez pénz- és élelmiszeradományokban is megnyilvánul. A szervezet 
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a héten kezdi meg a szeretetcsomagok kiosztását a hajléktalanoknak és a nélkülöző 

családoknak. 

 

Angyalok a városban címmel tartottak gyűjtést Marosvásárhelyen a Szent Erzsébet Társulás, 

Pál atya gyermekotthona lakói számára. A jótékonysági akció egyik kezdeményezője, 

főszervezője Baranka Katalin egyetemista, a Máltai Szeretetszolgálat önkéntese. A karitatív 

programba a római katolikus iskola több diákja is bekapcsolódott. 

 

A Hargita Megyei Kulturális Központ jótékonysági céllal szervezett karácsonyi 

koncertsorozatot. Az adományozók a zenei tehetségeket segíthetik. Mindezt a régizene 

jegyében. Az összeállítás a csíkszeredai Codex Régizene Együttes koncertje után készült. 


