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Nyomtatott és online sajtó 
 

 

Csodasarkok magyar iskoláknak 
2021. január 5. – Bihari Napló 

A budapesti Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkársága tavaly is meghirdette Miénk 

a város! elnevezésű online játékát, külhoni óvodások és elemi osztályos magyar diákok 

számára. Erdélyben, illetve a Partiumban a Romániai Magyar Pedagógusok Szövetségén 

keresztül történik az ajándékok kiosztása – tudta meg a Bihari Napló Kéry Hajnaltól, a 

szervezet megyei elnökétől. Bihar megyében hat intézmény örülhet egy-egy Csodasaroknak, 

10 diáknak köszönhetően, akik részt vettek a játékban: Nagyváradon a Szacsvay Imre és a 16. 

számú általános iskolák, illetve vidéken a margittai Horváth János Elméleti Líceum, a 

szalárdi Szalárdi János Általános Iskola, az érmihályfalvi Zelk Zoltán Általános Iskola és a 

bihardiószegi 1. számú Általános Iskola, valamint a váradi Szent László-óvoda is kapott egy 

óriás sakk-készletet a projekt keretében. 

 

A szlovákiai magyar egyetemisták fele felvidéki magyarnak vallja magát 
2021. január 5. – Felvidék Ma 

Több mint 10 év után készült felmérés a szlovákiai magyar felsőoktatásban részt vevő 

hallgatókról. Bár még csak a gyorselemzés készült el, mindenképpen érdekes eredmények 

születtek. Ahogy Morvai Tünde fogalmaz: a szlovákiai magyar egyetemisták ritkán kerülnek a 

kutatások középpontjába. „Utoljára 2009-ben készült egy szintén online kérdőíves vizsgálat 

köreikben, akkor a Kempelen Farkas Társaság jóvoltából. A legutóbbi kutatás sajnos 

feldolgozatlan maradt, így az Impulzus Társulás EDU UNI elnevezésű felmérése még inkább 

nagyobb jelentőséggel bír. Rendelkezésre áll azonban a 2009-es kutatás adatbázisa, és 

tekintettel arra, hogy ugyanazzal a módszerrel készült mindkét kutatás, lehetőség van 

összehasonlítható elemzések végzésére” – vélekedik a Magyar Tudományos Akadémia 

Határon Túli Magyarok Titkárságának osztályvezetője gyorselemzésében. 

  

Nagy Zsolt: megszűnt számomra a világ és én is megszűntem a számára 
2021. január 5. – transindex.ro 

Az RMDSZ volt ügyvezető alelnöke és a Tăriceanu-kormány egykori hírközlési és informatikai 

minisztere börtönből való szabadulása óta először állt a kamerák és a nyilvánosság elé.  
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https://www.erdon.ro/kozelet/helyi-kozelet/csodasarkok-magyar-iskolaknak-3403774/
https://felvidek.ma/2021/01/a-szlovakiai-magyar-egyetemistak-fele-felvideki-magyarnak-vallja-magat/
https://itthon.transindex.ro/?cikk=28836&nagy_zsolt_megszunt_szamomra_a_vilag_es_en_is_megszuntem_a_vilag_szamara
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Novák Károly Eduárd: az a miniszter szeretnék lenni, aki a jövőért dolgozik 
2021. január 5. – maszol.ro 

Románia első, és mindeddig egyetlen paralimpiai bajnokaként szerzett magának országos 

elismerést Novák Károly Eduárd, aki az RMDSZ kormányra kerülésével az ifjúsági és sport 

minisztériumot vezeti. A Maszol érdeklődésére ismertette céljait, és az azokhoz vezető 

lépéseket. Interjú.    

 

Többségi főszerkesztő a kisebbségi adás élén – Darázsfészek a TVR-nél és annak 

kolozsvári stúdiójánál 
2021. január 5. – Krónika 

Megdöbbenéssel fogadták a Román Televízió (TVR) kolozsvári stúdiója kisebbségi adásának 

munkatársai a Krónika értesülései szerint a központi döntést, hogy nem magyar újságírót 

neveztek ki a szerkesztőség élére. Alin Gelmărean – akire az egész stúdió irányítását is 

rábízták – szerint kinevezése 60 napra szól, és nem kíván beleszólni a magyar adás 

műsorpolitikájába. 

 

Oktatási és kutatási projektek a nagyváradi Partiumi Keresztény Egyetem óvó- 

és tanítóképző szakán 
2021. január 5. – Bihari Napló 

A Partiumi Keresztény Egyetem Tanító- és óvóképző szaka 2020 első félévében kapcsolódott 

be a hollandiai Driestar Keresztény Egyetem nemzetközi kapcsolatok erősítését célzó 

programjába. Erről kérdezték dr. Szilágyi Ferenc dékánt és dr. Bordás Andrea adjunktust. 

 

Új rendeltetést kap az impozáns csíkszeredai épület 
2021. január 6. – Krónika 

Az Iskola Alapítvány a magyar kormány támogatásával vásárolta meg a csíkszeredai, Petőfi 

Sándor utca 36. szám alatti saroképületet – közölte Nagy Zoltán Levente. Az RMDSZ 

alapítványa kuratóriumának elnöke szerint ezzel az épülettel tovább bővítik azt az oktatási-

kulturális infrastruktúrát, amellyel rendelkeznek, mert Kolozsváron és Nagyváradon is 

vásároltak ingatlanokat. A „kék házként” is emlegetett ingatlant felújítása után olyan civil 

szervezeteknek szánják, az Iskola Alapítványt is beleértve, amelyek közösségépítő 

tevékenységet folytatnak. Hozzátette, az alapítvány jövőben képzéssorozat indítását tervezi, 

amelynek megfelelő helyszínt tud majd biztosítani az épület, mert olyan terekkel rendelkezik, 

amelyek 50-60 személy befogadására alkalmasak. Ugyanakkor oda fog átköltözni a Magyar 

Ügyek Házában végzett tevékenység is, amelyet az egyszerűsített honosítás érdekében az 

Eurotrans Alapítvány végez – ismertette Nagy Zoltán Levente. 
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https://maszol.ro/sport/Novak-Karoly-Eduard-az-a-miniszter-szeretnek-lenni-aki-a-jovoert-dolgozik
https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/tobbsegi-foszerkeszto-a-kisebbsegi-adas-elen-darazsfeszek-a-tvr-nel-es-annak-kolozsvari-studiojanal
https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/tobbsegi-foszerkeszto-a-kisebbsegi-adas-elen-darazsfeszek-a-tvr-nel-es-annak-kolozsvari-studiojanal
https://www.erdon.ro/kozelet/helyi-kozelet/oktatasi-es-kutatasi-projektek-a-nagyvaradi-partiumi-kereszteny-egyetem-ovo-es-tanitokepzo-szakan-3405154/
https://www.erdon.ro/kozelet/helyi-kozelet/oktatasi-es-kutatasi-projektek-a-nagyvaradi-partiumi-kereszteny-egyetem-ovo-es-tanitokepzo-szakan-3405154/
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Utaltak a parlamenten kívüli pártoknak, az MKÖ 1.307.160,86 euró állami 

támogatást kapott tavaly 
2021. január 5. – Felvidék Ma 

Azok a pártok is jogosultak állami támogatásra, amelyek nem jutottak be a parlamentbe, de 

legalább 3 százalékos eredményt értek el a 2020-as választás során. A támogatást négy 

részben, évente kapják meg. A Magyar Közösségi Összefogás választási párt 1 307 160,86 

eurót kapott tavaly. „A támogatást a párt működésére, vagyis bérleti díjra, technikai 

felszerelésre, az alkalmazottak bérére, kisebb rendezvényekre és online reklámra használtuk 

fel” – közölte a TASR-rel Nászaly Gábor, a párt titkára. 

 

2020-ban sem született magyar egység 
2021. január 5. – Új Szó 

Mozgalmas egy évet tudhatnak maguk mögött a szlovákiai magyar pártok. A parlamenten 

kívül maradt MKP-nak, Hídnak és az Összefogásnak 2020-ban sem sikerült egységes pártot 

létrehoznia. Tavaly a magyar pártok egy éves történetét összegző írásunknak a „2019: amikor 

nem lett egyezség” címet adtuk. Kis túlzással elmondható, hogy ehhez képest a 2020-as évről 

szóló, hasonló cikkünk címében csak az évszámot kellett volna megváltoztatni, hiszen a 

magyar politikai szubjektumoknak ebben az évben sem sikerült teljesen egyesülniük. Ez 

azonban nem azt jelenti, hogy a Híd, az MKP és az Összefogás, valamint a többi szereplő háza 

táján nem is történt volna semmi. Éppen ellenkezőleg, bejelentésekben, kiszorítósdiban és 

fordulatokban gazdag egy évet tudhatnak maguk mögött a szlovákiai magyarok szavazataira 

(is) pályázó politikai szubjektumok. 

  
Kellemes karácsonyi ünnepeket kívánt az ortodox híveknek Igor Mirović  
2021. január 5. – Pannon RTV 

A tartományi kormány elnöke köszöntőjében egyebek mellett azt írja, hogy a karácsony 

böjtjét, illetve a karácsonyt töltsék békében, szerencsében és jó egészségben a hívek. Az 

örömöt hozó ünnep adjon erőt az előttünk álló év kihívásaihoz. A karácsony töltse meg az 

otthonokat hittel és melegséggel - írja Igor Mirović. 

 

Pásztor István tartományi házelnök üdvözlete az ortodox karácsony alkalmából 
2021. január 5. – Vajdaság Ma 

Pásztor István, a tartományi képviselőház elnöke gratulált a közelgő ünnepek alkalmából a 

polgároknak és egyházi képviselőknek, akik a julián naptár szerint ünneplik a karácsonyt. „A 

nagy ünnep napjaiban öröm és melegség töltse meg az otthonokat, hit és remény töltse meg a 

szívüket. Őrizzük meg az egészséget, gondoskodjunk egymásról, legyünk humánusak és 

szolidárisak. Töltsék a legközelebbi hozzátartozóikkal a karácsonyi ünnepeket, a szeretet és a 
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https://felvidek.ma/2021/01/utaltak-a-parlamenten-kivuli-partoknak-az-mko-1-307-16086-euro-allami-tamogatast-kapott-tavaly/
https://felvidek.ma/2021/01/utaltak-a-parlamenten-kivuli-partoknak-az-mko-1-307-16086-euro-allami-tamogatast-kapott-tavaly/
https://ujszo.com/kozelet/2020-ban-sem-szuletett-magyar-egyseg
https://pannonrtv.com/rovatok/politika/kellemes-karacsonyi-unnepeket-kivant-az-ortodox-hiveknek-igor-mirovic
https://www.vajma.info/cikk/vajdasag/26033/Pasztor-Istvan-tartomanyi-hazelnok-udvozlete-az-ortodox-karacsony-alkalmabol.html
https://www.vajma.info/cikk/vajdasag/26033/Pasztor-Istvan-tartomanyi-hazelnok-udvozlete-az-ortodox-karacsony-alkalmabol.html


 

 

Napi Nemzetpolitikai Sajtószemle – 2021. január 6. 

. 

. 

megértés adjon erőt és békét. Békés szentestét és boldog karácsonyt kívánok! Isten békéje, 

Krisztus megszületett”, közölte Pásztor. 

 

Elkészült a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola 2021. évi felvételi 

szabályzata  
2021. január 5. – Kárpátalja 

A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola 2021. évi felvételi szabályzatát a 

felsőoktatási intézmény tudományos tanácsa 2020. december 23-án véglegesítette. A 2021. 

évi felvételi eljárásra vonatkozó legfrissebb tudnivalókról Sztojka Miroszlávot, a főiskola 

felvételi bizottságának felelős titkárát kérdezte a Kárpátalja hírportál.  

 

Ajándékcsomaggal segítették az időseket és a nagycsaládosokat 

Nevetlenfaluban 
2021. január 5. – karpat.in.ua 

Édességcsomaggal és ajándékokkal köszöntötték az Aranyalkony Népdalkör tagjait 

Nevetlenfaluban. Ezt követően a Tiszahát Ökológiája és Kulturális Hagyományai Közhasznú 

Egyesület a település idős lakóit, sokgyermekes családjait látogatta meg. 

 

Elektronikus sajtó 

 

Határok nélkül 

2021. január 5. – Kossuth Rádió 

 

A román kormány ifjúsági és sportminiszterét szintén a Romániai Magyar Demokrata 

Szövetség jelölte. Novák Károly Eduárd elismert sportoló, aki először gyorskorcsolyázóként, 

majd balesete után kerékpározóként 2012-ben, Londonban aranyérmet, előtte Pekingben 

ezüstérmet szerzett a paralimpián. Háromszoros világbajnok, Európa-bajnok, számos 

nemzetközi verseny győztese. Van elképzelése és tapasztalata a román sport jelenéről és 

jövőjéről.  

 

Pataki Csaba 2016 óta a Szatmár megyei Tanács elnöke, úgy gondolja, az, hogy kormányra 

került az RMDSZ, hatással lesz a megye életére is.   
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https://karpataljalap.net/2021/01/05/elkeszult-ii-rakoczi-ferenc-karpataljai-magyar-foiskola-2021-evi-felveteli-szabalyzata
https://karpataljalap.net/2021/01/05/elkeszult-ii-rakoczi-ferenc-karpataljai-magyar-foiskola-2021-evi-felveteli-szabalyzata
http://life.karpat.in.ua/?p=41527&lang=hu
http://life.karpat.in.ua/?p=41527&lang=hu
https://mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth/?date=2021-01-05_18-02-00&enddate=2021-01-05_18-40-00&ch=mr1
https://mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth/?date=2021-01-05_18-02-00&enddate=2021-01-05_18-40-00&ch=mr1
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2020-ban nemcsak a koronavírus-járvány miatti megpróbáltatások nehezítették a kárpátaljai 

magyar közösség mindennapjait, de a magyarellenes intézkedések is alaposan borzolták a 

kedélyeket. Brenzovics László, a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség elnöke úgy látja, 

hogy a kárpátaljai magyarság minden nehezítő körülmény ellenére megmutatta erejét és 

életképességét.  

 

A délvidéki magyarok országos kisebbségi önkormányzata az óév utolsó napjaiban fogadta el 

2021-es költségvetését, ami 25 százalékkal nagyobb az előző évinél, azaz mintegy 14 és fél 

millió eurót tesz ki. Mire költik a pénzt, mik lesznek a legnagyobb idei beruházások? – erről is 

kérdezte munkatársunk Hajnal Jenőt, a tanács elnökét. 

 

Szlovákiában évente mintegy 4000 ember hal meg idő előtt a légszennyezettség 

következtében. Legtöbben a nagy ipari központokban, de a kevésbé iparosodott, déli 

területeken is vannak különösen szennyezett levegőjű régiók. Ilyen például Vágsellye, illetve 

Kassa környéke. Van két település, amely a legszennyezettebb európai települések listáján az 

első 50-ben van. Ez pedig Jolsva és Nagyida.  2017-ben kazáncsere programot indított a 

kormány, amelyet most leállítottak.  

 

Hétfőtől elindult az oltáskampány a székelyföldi városokban is: Csíkszeredában a kórház 

menedzsere és a járványtani főorvos, Sepsiszentgyörgyön és Székelyudvarhelyen egy-egy 

egészségügyi asszisztens kapta az első, koronavírus elleni oltást. Geréb Krisztina 

Székelyudvarhelyen követte végig az eseményeket, majd Stoicescu Rares járványügyi 

szakorvossal és Zörgő Noémi sajtószóvivővel beszélgetett. 

 


