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Nyomtatott és online sajtó 
 

 

Potápi: 2021-ben is megszervezik a Határtalanul középiskolai vetélkedőt 
2020. december 21. – MTI, Magyar Nemzet, kulhonimagyarok.hu, Felvidék Ma, Ma7.sk, 

Körkép, Kárpátalja Ma 

A Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkársága 2021-ben is megszervezi a külhoni és 

anyaországi középiskolásoknak szóló, a nemzeti összetartozást erősítő Határtalanul online 

középiskolai vetélkedőt, amellyel az elmúlt év során 100 ezer fiatalt értünk el. A nagy 

népszerűségnek örvendő vetélkedőre már lehet jelentkezni: a selejtező 2020. december 15. és 

2021. január 31. között zajlik. A verseny keretében külhoni és anyaországi középiskolai 

osztályok mérhetik össze tudásukat történelmi, irodalmi, földrajzi, nemzetpolitikai 

kérdésekből, s a nyertes osztály 1 millió Ft értékű jutalomban részesül. 

 

Kijelölte a kabinet leendő magyar tagjait az RMDSZ, kisebbségi fejezet is lesz a 

kormányprogramban 
2020. december 21. – Krónika 

Egyhangúlag úgy döntött az RMDSZ Szövetségi Képviselők Tanácsa hétfőn délutáni online 

ülésén, hogy támogatja az alakulat kormánykoalícióban való részvételét – jelentette be 

Kelemen Hunor szövetségi elnök a miniparlament ülése után rendezett sajtótájékoztatóján. A 

kormányprogram kapcsán Kelemen kifejtette: abban külön kisebbségi fejezet is lesz, 

amelyben szerepelnek az identitás megőrzésének garanciái, beleértve egy kisebbségi törvényt 

is. Ez – százalékarány előírása nélkül – az anyanyelvhasználati küszöb csökkentéséről is szól, 

és az anyanyelvi oktatást is szavatolja. Az RMDSZ elnöke közölte, ha a parlamentnek sikerül 

megalakulnia, kedden délután meghallgathatná a miniszterjelölteket, és szerdán a kormány 

le is tehetné az esküt. 

 

Aláírták a megállapodást, létrejött a PNL-USR-RMDSZ kormánykoalíció 
2020. december 21. – MTI, Krónika, transindex.ro, maszol.ro 

A 2020-2024 közötti közös kormányzásról kötött megállapodást hétfőn Romániában az eddig 

kisebbségben kormányzó Nemzeti Liberális Párt (PNL), a Mentsétek meg Romániát 

Szövetségből (USR) és a Szabadság Egység és Szolidaritás Pártjából (PLUS) összeolvadt USR-

PLUS és a Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ). A parlamenti voksok 56 

százalékára számító jobbközép koalíció Florin Cîțu (PNL) jelenlegi pénzügyminiszter számára 

kér kormányalakítási megbízást az államfőtől. Rajta kívül Ludovic Orban PNL-elnök, Dan 

Barna és Dacian Cioloș, az USR-PLUS társelnökei és Kelemen Hunor, az RMDSZ elnöke írta 

alá a megállapodást hétfőn a parlamentben. A kormányban a két kisebbik pártnak egy-egy 

tárca nélküli miniszterelnök-helyettese lesz, a PNL 9, az USR-PLUS 6, az RMDSZ pedig 3 

minisztert jelöl. 
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https://felvidek.ma/2020/12/potapi-2021-ben-is-megszervezik-a-hatartalanul-kozepiskolai-vetelkedot/
https://kronikaonline.ro/belfold/kijelolte-a-kabinet-leendo-magyar-tagjait-az-rmdsz-kisebbsegi-fejezet-is-lesz-a-kormanyprogramban
https://kronikaonline.ro/belfold/kijelolte-a-kabinet-leendo-magyar-tagjait-az-rmdsz-kisebbsegi-fejezet-is-lesz-a-kormanyprogramban
https://kronikaonline.ro/belfold/alairtak-a-megallapodast-letrejott-a-pnl-usr-rmdsz-kormanykoalicio


 

 

 

Napi Nemzetpolitikai Sajtószemle – 2020. december 22. 

. 

. 
2 

Az ukrán nemzetiségi szószóló a kárpátaljai képviselők elleni eljárás 

visszavonását kéri az ukrán hatóságoktól 
2020. december 21. – MTI, Mandiner, Pesti hírlap, Index, 168 óra, Webrádió, Magyar Hang, 

Pannon RTV, karpat.in.ua, KárpátHír, Kárpátalja Ma, Kárpáti Igaz Szó 

Az Országgyűlés ukrán nemzetiségi szószólója arra kéri az ukrán hatóságokat, hogy vonják 

vissza a magyar himnuszt éneklő kárpátaljai képviselők ellen indított eljárást. Szuperák 

Brigitta az Országgyűlés Sajtóirodája által az MTI-hez hétfőn eljuttatott közleményében azt is 

kéri az ukrán hatóságoktól, hogy tegyenek meg mindent a kisebbségek elleni nacionalista 

megnyilvánulásokkal szemben. Kiemelte: az ukrán nemzetiség Magyarországon teljesen 

szabadon vállalhatja identitását. 

 

Elítéli az ukrajnai magyarok elleni támadásokat a nyugat-európai magyar 

szervezetek szövetsége 
2020. december 21. – MTI, Magyar Hírlap, 888, PestiSrácok, Krónika, Kárpátalja Ma, 

KárpátHír 

Határozottan elítéli a Nyugat-Európai Országos Magyar Szervezetek Szövetsége 

(NYEOMSZSZ) az ukrán hatóságoknak az őshonos ukrajnai magyar kisebbség, annak vezetői 

és civil szervezetei elleni támadásait, a belbiztonsági szervek fegyveres alakulatai részvételével 

az elmúlt napokban történt megfélemlítést – közölte a szövetség hétfőn az MTI-vel. Négy 

nyelven közzétett felhívásukban – magyar, angol, német, francia – azt írták, hogy az ukrán 

kormány már évek óta lábbal tiporja a nemzeti kisebbségi jogokat és “a durva események 

annak az elfogadhatatlan folyamatnak a részei”. 

  

Megegyezés az államtitkári és prefektusi pozíciókról: az RMDSZ 5 prefektust 

nevezhet ki  
2020. december 21. – transindex.ro, maszol.ro 

APNL, az USR Plus és az RMDSZ a kormánykoalíció megalakításáról folytatott tárgyalásokon 

megállapodtak arról, hogy pontosan miként lehet felosztani az államtitkári posztokat a 

jövőbeni kormányban, de a prefektusi pozíciókról is döntöttek - közölték a G4Media-val 

politikai források. Így a Cîțu-kormány 80 államtitkára közül a PNL 42-t, az USR-Plus 26-ot és 

az RMDSZ 12-t nevez ki. Emellett a 42 prefektus közül a PNL kinevez 23-at, az USR-Plus 14-

et, míg az RMDSZ 5 prefektus kinevezéséről dönthet. Végül, de nem utolsósorban a három 

párt elosztotta a 85 alprefektusi pozíciót is: a PNL 47-et, az USR-Plus - 28-at és az RMDSZ 

10-et nevez ki.  
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https://mandiner.hu/cikk/20201221_az_ukran_szoszolo_a_karpataljai_kepviselok_elleni_eljaras_visszavonasat_keri_kijevtol
https://mandiner.hu/cikk/20201221_az_ukran_szoszolo_a_karpataljai_kepviselok_elleni_eljaras_visszavonasat_keri_kijevtol
https://karpatalja.ma/karpatalja/nezopont/eliteli-az-ukrajnai-magyarok-elleni-tamadasokat-a-nyugat-europai-magyar-szervezetek-szovetsege/
https://karpatalja.ma/karpatalja/nezopont/eliteli-az-ukrajnai-magyarok-elleni-tamadasokat-a-nyugat-europai-magyar-szervezetek-szovetsege/
https://itthon.transindex.ro/?hir=62507
https://itthon.transindex.ro/?hir=62507
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Újabb pénzbírságok magyarellenesség miatt  
2020. december 21. – transindex.ro, maszol.ro 

AMikó Imre Jogvédelmi Szolgálat feljelentései alapján az elmúlt napokban két büntetést is 

kiszabott az Országos Diszkriminációellenes Tanács. A Realitatea plus csatorna Hatalmi 

játszmák (Jocuri de putere) nevű műsorának vezetője Orește Teodorescu és meghívottja, 

Marius Pașcan 2000 lejes pénzbüntetést kaptak, a Dinamo csapata, valamint a Familia PCH 

szurkolói csoport pedig 5000 lejes bírságot.  

 

Előrelépés a bentlakás felszerelésében 
2020. december 21. – Nyugati Jelen 

Amikor a világjárvány miatt folyamatosak a megszorítások, óvintézkedések, tiltások, 

megvonások, a Csiky Gergely Főgimnázium vezetősége pozitív lépésekről számol be a Nyugati 

Jelennek. Ebben a nehéz időszakban, a vírushelyzet ellenére is a Bethlen Gábor Alapkezelő 

Zrt. (BGA) folyósította a hozzá beérkező és nyertes pályázatok kivitelezéséhez szükséges 

összegeket, így az iskola bentlakását sikerült felszerelni számos olyan eszközzel, amelyek 

szükségesek ahhoz, hogy a diákok otthonosan érezzék magukat környezetükben. 

 

Tömbben korábbi szavazóinak negyedét, szórványban a felét is elveszítette a 

szövetség a parlamenti választáson 
2020. december 22. – Krónika 

Jelentősen csökkent az RMDSZ-re leadott szavazatok száma az idei parlamenti 

választásokon, ha a szövetség négy évvel ezelőtti eredményeihez viszonyítunk. Miközben az 

idei törvényhozási megmérettetésen a legalacsonyabb részvételt jegyezték Romániában, 

településenkénti bontás szerint tömbben 15–35 százalékos, szórványban 30–50 százalékos a 

szavazatszám szerinti visszaesés a korábbi választáshoz képest. 

 

Az erdélyi munkaerőpiac etnikai törésvonalait tanulmányozta Csata Zsombor 

szociológus 
2020. december 22. – Krónika 

Azokon a vidékeken „magyarabbak” a magyarok munkahelyei, ahol kisebb arányban élnek 

magyarok. Tehát az etnikai tömörülés vagy „klaszteresedés” – ahogy Csata Zsombor 

szociológus fogalmaz – leginkább a szórványban jellemző. A közintézményekre vonatkozó 

friss vizsgálatok azt mutatják, hogy ott továbbra is jelentősen alulreprezentáltak a magyarok. 
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Nagy József: "A nem éppen diplomatikus Facebook-posztot a nem éppen 

diplomatikus ultimátum szülte" 
2020. december 22. – Ma7.sk 

Fenntartásokkal fogadja a nagy közvélemény-kutatók eredményeit: azokat is, amelyek alul- 

és azokat is, amelyek esetleg felülmérik az Összefogás mozgalmat. Nagy József éppen ezért 

azt javasolja, hogy egy szlovákiai magyar előválasztás döntsön a leendő egységes magyar 

pártban betöltött pozíciókról. Az Összefogás mozgalom alelnökét pártja barátságtalan 

kommunikációjáról, a Híd állítólagos ultimátumairól, a közvélemény-kutatások 

hitelességéről, a magyar egység esélyeiről és arról kérdeztük, miért lenne értelme egy 

felvidéki magyar előválasztásnak. 

 

„A magyar pártoknak csak összefogva van esélyük” 
2020. december 22. – Új Szó 

Az év végére a politikai harc szinte kizárólag a járvány köré tekeredett, és szinte mindent ez 

határoz meg a közéletben – legalábbis ezt mutatják az AKO közvélemény-kutató ügynökség 

legújabb felméréséből kiolvasható trendek. Václav Hříchhel, az ügynökség igazgatójával 

pillantottunk a számok mögé. Érdekesség, hogy a felmérés négy magyar pártot is mért, 

méghozzá meglehetősen gyengére: az MKP és az Összefogás az AKO adatai szerint egyaránt 

1,3 százalékon áll, míg a Híd 0,9, a Magyar Fórum pedig 0,5 százalékon – a pártok között 

tehát szinte minimális a különbség. 

  
Csallóközi Eszter: Az óvodafejlesztés egy egészen biztosan megtérülő 

befektetés  
2020. december 21. – Vajdaság Ma, Pannon RTV, Magyar Szó 

A csantavéri Hunyadi János Általános Iskola napközije az idén vált Szabadka Város óvodai 

hálózatának a részévé, azonban a technikai feltételek hiányában mindezidáig nem tudták 

biztosítani óvodásaik részére az egész napos foglalkozást. Csallóközi Eszter, Magyarország 

Szabadkai Főkonzulátusának főkonzulja és dr. Pásztor Bálint, a szabadkai városi képviselő-

testület elnöke hétfő délelőtt átadta a Hunyadi János Általános Iskola vezetésének azt az 

5000 euró értékű támogatást, amelyből fel fogják szerelni az intézmény konyháját. Ezzel 

megteremtődnek a feltételek, hogy beinduljon a 3-6 éves gyermekek számára a napközis 

foglalkozás. 

 

Pásztor István: A tartományi teljesítmény példaértékű 
2020. december 21. – Pannon RTV, Magyar Szó 

Jogszerűen járt el a Tartományi Parlament a 2019-es évre vonatkozó költségvetés 

tervezésében és végrehajtásában az Állami Számvevőszék jelentése értelmében. Pásztor 

István szerint ismét bebizonyosodott, a vajdasági teljesítmény példaértékű. Pásztor István, 
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https://ma7.sk/aktualis/nagy-jozsef-a-nem-eppen-diplomatikus-facebook-posztot-a-nem-eppen-diplomatikus-ultimatum
https://ma7.sk/aktualis/nagy-jozsef-a-nem-eppen-diplomatikus-facebook-posztot-a-nem-eppen-diplomatikus-ultimatum
https://ujszo.com/kozelet/a-magyar-partoknak-csak-osszefogva-van-eselyuk
https://www.vajma.info/cikk/vajdasag/25990/Csallokozi-Eszter-Az-ovodafejlesztes-egy-egeszen-biztosan-megterulo-befektetes.html
https://www.vajma.info/cikk/vajdasag/25990/Csallokozi-Eszter-Az-ovodafejlesztes-egy-egeszen-biztosan-megterulo-befektetes.html
https://pannonrtv.com/rovatok/politika/pasztor-istvan-tartomanyi-teljesitmeny-peldaerteku
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elnök, Tartományi Képviselőház: „Azt gondolom, hogy a jelentés olyan szempontból fontos, 

hogy arra a kérdésre pontot tesz, hogy törvényszerűen jártunk-e el az elmúlt években. Fontos 

az, hogy ezt a revizor mondta. Fontos az, hogy itt volt a köztársasági parlament költségvetési 

bizottsága. Fontos, mert azt bizonyítja, hogy sok tekintetben - ebben a tekintetben is - a 

vajdasági teljesítmény példaértékű.”  

 

Három és fél millió forint támogatás a viharkárt szenvedett viski református 

templomnak 
2020. december 21. – karpat.in.ua, Kárpátalja 

A Magyar Református Szeretetszolgálat országos adománygyűjtési akciójának köszönhetően 

három és fél millió forint támogatásban részesült a viski református gyülekezet. A támogatást 

a nemrégiben megrongálódott református templom tetőszerkezetének felújítására kapta a 

gyülekezet. Az ünnepélyes átadóra Nagydobronyban került sor december 18-án, melyen 

Juhász Márton, a Magyar Református Szeretetszolgálat ügyvezető igazgatója adta át Jenei 

Károly viski református lelkésznek a támogatást. Juhász Márton, a Magyar Református 

Szeretetszolgálat ügyvezető igazgatója elmondta: „A szomorú viharkár október 5-én történt 

Visken: az ősi református templomnak a héjazatát letépte a vihar. 

 

Karácsonyi koncert Ungváron 
2020. december 21. – Kárpátalja 

A december számos téli ünneppel tarkított, azonban az idei év ezekre a napokra is rányomta 

bélyegét. A koronavírus-járvány miatt szinte minden rendezvény elmarad, nincsenek 

nagyszabású koncertek, színházi előadások, de még a karácsonyi vásárok többsége sem 

nyitott ki, sőt családi és baráti összejövetelekre is ritkábban gyűlünk össze. Üdítő kivételként 

a Kárpátaljai Megyei Filharmónia Magyar Melódiák Kamaraegyüttese a karanténszabályok 

szigorú betartása mellett a hagyományokhoz híven idén is megtartotta karácsonyi koncertjét.  

 
Elektronikus sajtó 

 

Határok nélkül 

2020. december 21. – Kossuth Rádió 

 

Tehetséges erdélyi diákokat és óvónőket díjaztak Kolozsváron. Péntek délután a Sapientia 

Erdélyi Magyar Tudományegyetemen az Összetartozás évében megvalósuló programok 

erdélyi díjazottjai örülhettek.  
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https://karpataljalap.net/2020/12/21/harom-es-fel-millio-forint-tamogatas-viharkart-szenvedett-viski-reformatus-templomnak
https://karpataljalap.net/2020/12/21/harom-es-fel-millio-forint-tamogatas-viharkart-szenvedett-viski-reformatus-templomnak
https://karpataljalap.net/2020/12/21/karacsonyi-koncert-ungvaron
https://mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth?date=2020-12-21_18-02-00&enddate=2020-12-21_18-40-00&ch=mr1
https://mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth?date=2020-12-21_18-02-00&enddate=2020-12-21_18-40-00&ch=mr1
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Délvidéken is a magyar iskolaválasztás meghatározó döntés. A Rákóczi Szövetség a 

Vajdaságban is, minden évben a magyar iskolaválasztási programban az első osztályba 

iratkozott tanulóknak 10.000 forint értékű ösztöndíjat adományoz. Idén az iskolai előkészítő 

óvodai csoportba járó gyerekeket is megajándékozták egy mesekönyvvel. A hajdújárási 

alkalmi ünnepségen beszélgettünk De Negri Ibolyával, az MNT oktatási megbízottjával és 

Csáky Csongorral, a Rákóczi Szövetség elnökével, illetve egy szülővel. 

 

Közép-Bánátban pénteken osztották ki a Rákóczi Szövetség ösztöndíjait a kisdiákoknak. 

Összesen 65 gyermek indult első osztályba a térségben.  

 

Az Ökumenikus Segélyszervezet közel 170 nehéz sorsú erdélyi családot, valamint a 

marosvásárhelyi Lazarenum Alapítvány idősotthonát támogatja karácsonyi 

adománycsomagokkal.  

A több mint 6 tonnányi, 3 és fél millió forint értékű segélyszállítmány óriási segítséget jelent a 

szociális intézmény és a rászoruló családok számára - mondja Fülöp G. Dénesné Suba Ilona, a 

Lazarenum Alapítvány elnöke.  

 

Az advent utolsó vasárnapja után, érdekes meghallgatni Magyari Sára nyelvész, 

antropológust, aki azt figyelte az elmúlt hetekben, hogyan alakították át a karácsonyi 

várakozást, az adventi hagyományos programokat a koronavírus-járvány miatti korlátozások?  

 

Székelyföldön javul a járványhelyzet, csökken a fertőzések száma, Hargita megyében 

országosan is a legalacsonyabb. Csíkszereda kissé fellélegzett, a negyedik adventi gyertyát 

már népes közösség ünnepelte. 


