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Nyomtatott és online sajtó 
 

 

Kelemen: a második félévtől újranyitná az oktatási intézményeket az RMDSZ 
2021. január 6. – Krónika, transindex.ro, maszol.ro 

Február 8-ától újranyitná az iskolákat az RMDSZ, amely az elemi, a nyolcadik és a 12. 

osztályok esetében térne át mihamarabb a fizikai jelenlétet feltételező oktatásra. Kelemen 

Hunor szövetségi elnök szerdán közölte: az RMDSZ azt az álláspontot képviseli – és 

kormányzati partnereit is arról igyekszik meggyőzni –, hogy a második félévtől, február 8-tól 

nyissák ki az óvodákat, és induljon újra a fizikai jelenlétet feltételező oktatás az elemi, a 

nyolcadik és a 12. osztályokban. A Florin Cîțu vezette bukaresti kabinetben a miniszterelnök-

helyettesi tisztséget betöltő politikus közösségi oldalán posztolt bejegyzésében emlékeztetett, 

hogy az általa vezetett alakulat már a választási kampányban is megfogalmazta az iskolák 

újranyitására vonatkozó kezdeményezését. 

 

Bocskor Andrea: Minden nehézség ellenére továbbra is a kárpátaljai magyarság 

jogaiért és élhetőbb, biztosabb jövőjéért fogok küzdeni 
2021. január 6. – karpat.in.ua 

Az elmúlt időszakot értékelő interjút adott lapunknak Bocskor Andrea kárpátaljai származású 

európai parlamenti képviselő, akit az Európai Parlamentben történt változásokról, a 

koronavírus-járvány okozta állapotokról, Ukrajna és az Európai Unió kapcsolatáról, a 

kárpátaljai magyar közösség jelenlegi helyzetéről, valamint a jövőbeli tervekről kérdezte a 

Kárpátalja hírportál. „Egyre jobban érezhető a távolodás a hagyományos értékektől, 

gondolkodástól, nagyobb teret kapnak a liberális mainstream politikai témák. Emiatt a 

párbeszéd és a kompromisszumok létrehozása nehezebbé vált, főleg bizonyos kérdésekben: 

például a család, a nők jogai, a bevándorlók vagy az egyes kisebbségek fogalmának 

értelmezése is éles szembenállásokat okoz.” – nyilatkozta Bocskor Andrea. 

  

Jövőre halasztják az idén esedékes romániai népszámlálást  
2021. január 6. – transindex.ro 

Elhalasztják egy évvel a 2021-ben esedékes népszámlálást - adta hírül a Digi 24 tévéadó. A 

hatóságok úgy döntöttek, hogy ebben az évben kockázatos lenne megszervezni a 

népszámlálást, mivel sokan elkülönítésben vagy karanténban vannak, és a népszámlálást 

végzők könnyen elkaphatnák a koronavírus-fertőzést. Az Országos Statisztikai Intézet 

igazgatója, Andrei Tudorel elmondta, nem ajánlott ebben az időszakban házról házra járva 

terepezni, adatot gyűjtve. A népszámlálást jövő év júniusában tartanák, és első alkalommal a 

romániai népszámlálások történetében online gyűjtenék az adatokat. A 2022-es népszámlálás 
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https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/kelemen-a-masodik-felevtol-ujranyitna-az-oktatasi-intezmenyeket-az-rmdsz
https://karpataljalap.net/2021/01/06/bocskor-andrea-minden-nehezseg-ellenere-tovabbra-karpataljai-magyarsag-jogaiert-es
https://karpataljalap.net/2021/01/06/bocskor-andrea-minden-nehezseg-ellenere-tovabbra-karpataljai-magyarsag-jogaiert-es
https://itthon.transindex.ro/?hir=62661
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három szakaszban zajlana: első szakaszban különböző forrásokból gyűjtenék az adatokat, 

második szakaszban felszólítják majd a népességet, hogy egy online platformon töltse ki a 

személyes adatait. Ebben a szakaszban a polgármesteri hivatalok segítségét is igénybe 

vennék, hogy lehetővé tegyék az emberek számára az adatok online feltöltését. Az utolsó 

szakaszban azokat, akik nem töltötték fel online az adataikat, megkeresik a lakhelyükön. 

Vladimir Alexandrescu, az intézet szóvivője szerint 2022-ben a számlálóbiztosok tablettel 

lesznek felszerelve, elektronikusan vezetik fel az adatokat.  

 

Orvosi szolgálati lakásra lehet pályázni Sepsiszentgyörgyön  
2021. január 6. – transindex.ro 

AStudium–Prospero Alapítvány pályázatot hirdet állami intézményben dolgozó szakorvosok, 

rezidens orvosok, gyógyszerészek, családorvosok számára Sepsiszentgyörgyön, egyszobás 

lakás elfoglalására, februári beköltözéssel. A lakhatási támogatás két évre szól, egyszeri 

hosszabbítási lehetőséggel. A nyertes pályázó a két év alatt önköltségi áron lakhat a szolgálati 

lakásban.  

 

A választások után még inkább kiszorultak a nők a politikából. Miért léptünk 

vissza?  
2021. január 6. – transindex.ro 

Országos szinten csökkent a nők képviselete a politikában, a változás pedig az RMDSZ-t is 

elérte. Ennek okairól kérdezték Biró Rozáliát, az RMDSZ Nőszervezetének elnökét és 

Geambașu Réka szociológust.  

 

Botrány az RMDSZ-ben: Apjok Norbert parlamenti képviselő lemondását várják, 

aki még nem tudja, lemond-e  
2021. január 6. – transindex.ro, maszol.ro 

Az RMDSZ várja Apjok Norbert parlamenti képviselő lemondását, mert félrevezette a 

szövetséget – nyilatkozta Hegedüs Csilla, az RMDSZ szóvivője a Kolozsvári Rádiónak. Az 

RMDSZ Máramaros megyei parlamenti képviselője az RMDSZ belső szabályzatát áthágva 

iktatta jelölési dossziéját, ugyanis nincs felsőfokú végzettsége. A RMDSZ honlapján elérhető 

jelölési szabályzat kizáró feltételként szabja meg az egyetemi végzettség meglétét. Hegedüs 

Csilla most a rádiónak arról beszélt, hogy Apjok Norbert a Szövetségi Elnökséget félrevezette, 

mert azt mondta, hogy honosítható diplomája van. Később Kelemen Hunor szövetségi és 

Porcsalmi Bálint ügyvezető elnök jelenlétében elismerte, hogy ez nem igaz, és írásba adta, 

hogy megválasztása esetén lemond. Az egyezség szerint Apjoknak eskütétel után vissza kellett 

volna adnia a mandátumát, hogy a listán egy következő személy foglalhassa el a helyét – 

fogalmazott a szóvivő. Ez azonban még nem történt meg a mai napig.  
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Ha Hargita megye vezetőin múlna, hétfőtől megnyitnák az iskolákat a 

megyében 
2021. január 6. – maszol.ro, szekelyhon.ro 

Többek között a diákok esélyegyenlőtlenségének megszüntetésére hivatkozva kéri Hargita 

Megye Tanácsa, hogy helyi, illetve megyei szinten dönthessenek az iskolákban zajló oktatás 

formájáról, és mielőbb térhessenek vissza a diákok a tantermekbe, ahol ezt az intézmények 

vezetőtanácsa igényli. Az illetékes minisztériumokhoz és a prefektúrához fordul a kérdés 

rendezése érdekében Borboly Csaba megyei tanácselnök és Hajdu Gábor képviselő. 

 

Öt prefektust jelöl az RMDSZ 
2021. január 7. – Krónika 

Cáfolta Kelemen Hunor azokat a sajtóértesüléseket, miszerint a Mentsétek meg Romániát 

Szövetség és a Szabadság Egység és Szolidaritás Pártja alkotta USR–PLUS javaslatára 

sorsolással döntenek a kormánykoalíciót alkotó pártok arról, melyik megye élére jelölhetnek 

prefektust. „Abban maradtunk a koalíciós egyeztetésen, hogy a prefektusok, alprefektusok 

kérdését jövő héten tárgyaljuk. A politikai algoritmus szerint azt már tudjuk, melyik pártnak 

hány prefektus, alprefektus jut. Ennek értelmében az RMDSZ öt prefektust és tíz alprefektust 

jelölhet” – tájékoztatta a Krónikát az RMDSZ elnöke. Mint mondta, a szövetség célja lefedni 

egész Erdélyt. „Ott, ahol szórványban van a magyarság, az etnikailag vegyesen lakott 

vidékeken, ahol az önkormányzatokban gyengébbek vagyunk a kelleténél, prefektusokkal 

lehet ezt a helyzetet javítani. Ugyanakkor ott, ahol a helyi, megyei, megyeszékhelyi 

önkormányzatokban többséget képezünk, alprefektusokkal lehet erősíteni” – ismertette a 

jelölési stratégiát az újdonsült miniszterelnök-helyettes. Kelemen Hunor elmondta, az 

RMDSZ-nek van elképzelése a konkrét megyei leosztásokkal kapcsolatban, de a koalíciós 

elosztás végeredménye még nem dőlt el. Hozzátette azt is, látni kell, hogy a 

minisztériumokkal, államtitkárságokkal, ügynökségekkel ellentétben a prefektusoknál, 

alprefektusoknál az RMDSZ Erdélyben érdekelt. 

 

A román kormány magyar miniszterelnök-helyettese a ma7-nek: Romániának 

nem médiasztár-miniszterelnökre van szüksége 
2021. január 6. – Ma7.sk 

Kire szavaztak az erdélyi magyarok? Mi a garancia arra, hogy a most felálló jobbközép 

kormány tartósabb lesz az előzőeknél? Milyen erős pozíciókat sikerült kiharcolnia az RMDSZ-

nek a kormányban? Mit várhatunk Románia magyar miniszterelnök-helyettesétől és a román 

szélsőségesek megerősödésétől? Telefonos interjú Kelemen Hunor RMDSZ-elnökkel, a 

román kormány miniszterelnök-helyettesével az emberek félelméről, dühéről és 

kiábrándultságáról, a most felálló új kormány előtt álló feladatokról, az erdélyi magyar 

közösség küzdelmeiről és Romániáról, ahol "bármi megtörténhet". 
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https://maszol.ro/belfold/Ha-Hargita-megye-vezetoin-mulna-hetfotol-megnyitnak-az-iskolakat-a-megyeben
https://maszol.ro/belfold/Ha-Hargita-megye-vezetoin-mulna-hetfotol-megnyitnak-az-iskolakat-a-megyeben
https://ma7.sk/hethatar/a-roman-kormany-rmdsz-es-miniszterelnok-helyettese-a-ma7-nek-8-ev-alatt-12-kormanya-volt
https://ma7.sk/hethatar/a-roman-kormany-rmdsz-es-miniszterelnok-helyettese-a-ma7-nek-8-ev-alatt-12-kormanya-volt
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Berényi József a magyar egységről: Hiba volt arról beszélni, hogy sikerül év 

végéig megállapodnunk 
2021. január 6. – Ma7.sk 

Az MKP alelnöke szerint csakis akkor lehet sikeres a felvidéki magyar érdekképviselet, ha 

mindhárom párt megegyezésre jut, azonban a járvány miatti rendkívüli helyzetben nem lehet 

elsietni a megállapodást. Berényi az interjúban arról is beszél, szerinte miért húzódtak el a 

tárgyalások, s ha megszületik, mi lesz az egységes magyar párt neve.  

 

Elhunyt Kalita Gábor képzőművész, a felvidéki magyarság egyik 

közösségformálója 
2021. január 6. – Felvidék Ma, Körkép 

Életének hetvenegyedik évében, január 3-án elhunyt Kalita Gábor, festőművész, publicista. A 

sokoldalú közösségformáló képzőművész alig pár héttel ezelőtt ünnepelte hetvenedik 

életjubileumát. Kalita Gábor 1950. november 5-én, Léván született magyar keresztyén család 

gyermekeként. A középiskolai tanulmányait Ipolyságon végezte, itt ismerkedett meg az 

írással is. Az írás mellett már gyermekkorától rajongott a képzőművészetért. Alig tizennégy 

éves, amikor a lévai származású, Budapesten élő Szabó Lajos festőművész bevezeti a festészet 

rejtelmeibe. 

 

Esterházy-emlékév Isten szolgája Esterházy János születésének 120. évfordulója 

alkalmából 
2021. január 6. – Felvidék Ma 

Az Esterházy János Zarándokközpont a Pázmaneum Társulással és a Felvidéki Mária Mirjam 

Rádióval közösen 2021-re Esterházy-emlékévet hirdet a mártírgróf születésének 120. 

évfordulója alkalmából és felkéri az egyházi és világi közösségek és intézmények, civil 

szervezetek és egyéb társulások csatlakozását a kezdeményezéshez. Isten Szolgája Esterházy 

János 1901. március 14-én született Nyitraújlakon. Édesanyja a lengyel Elżbieta Tarnowska 

grófnő, édesapja gróf Esterházy János Mihály volt. 

 

Ft. Géresi Róbert: A reformátusság a felvidéki magyarság és a keresztyénség 

javát szolgálja 
2021. január 6. – Felvidék Ma 

A Szlovákiai Református Keresztyén Egyházban 2020 utolsó harmadában általános 

tisztújításra került sor. Ennek értelmében Ft. Géresi Róbert abaújszinai lelkészt választották 

meg püspöknek. Tisztségét 2021. január elsejével vette át Ft. Fazekas László leköszönő 
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https://ma7.sk/aktualis/berenyi-jozsef-a-magyar-egysegrol-hiba-volt-arrol-beszelni-hogy-sikerul-ev-vegeig
https://ma7.sk/aktualis/berenyi-jozsef-a-magyar-egysegrol-hiba-volt-arrol-beszelni-hogy-sikerul-ev-vegeig
https://felvidek.ma/2021/01/elhunyt-kalita-gabor-kepzomuvesz-a-felvideki-magyarsag-egyik-kozossegformaloja/
https://felvidek.ma/2021/01/elhunyt-kalita-gabor-kepzomuvesz-a-felvideki-magyarsag-egyik-kozossegformaloja/
https://felvidek.ma/2021/01/esterhazy-emlekev-isten-szolgaja-esterhazy-janos-szuletesenek-120-evforduloja-alkalmabol/
https://felvidek.ma/2021/01/esterhazy-emlekev-isten-szolgaja-esterhazy-janos-szuletesenek-120-evforduloja-alkalmabol/
https://felvidek.ma/2021/01/ft-geresi-robert-a-reformatussag-a-felvideki-magyarsag-es-a-keresztyenseg-javat-szolgalja/
https://felvidek.ma/2021/01/ft-geresi-robert-a-reformatussag-a-felvideki-magyarsag-es-a-keresztyenseg-javat-szolgalja/
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püspöktől. A Felvidék.ma a terveiről, az egyház helyzetéről, s a hitről kérdezte a Szlovákiai 

Református Keresztyén Egyház új vezetőjét. 

  
Nagyberuházások kezdődnek az idén Óbecsén 
2021. január 6. – Magyar Szó 

Az idén Óbecse azon részein is megkezdődik a csatornahálózat kiépítése, ahol még nincs 

szennyvízelvezető rendszer – jelentette ki Dragan Tošić polgármester. Az önkormányzat 

elkészítette az ehhez szükséges műszaki projektdokumentációt, és a község vezetői bíznak 

abban, hogy a Szerbia 2025 elnevezésű, nemzeti beruházási program keretében a 

Közberuházási Irodától meg is kapják majd az ehhez szükséges pénzt. A tervek szerint ennek 

a projektnek köszönhetően a város minden utcájában lesz csatorna, de a több mint 8 millió 

eurós beruházás keretében a szennyvíztisztítót is fel fogják újítani. 

 

Ajándékkönyv a leendő elsősöknek 
2021. január 6. – Magyar Szó 

A budapesti Rákóczi Szövetség és a Magyar Nemzeti Tanács együttműködésének 

köszönhetően összesen 38 nagybecskereki, muzslyai, szentmihályi, nezsényi és erzsébetlaki 

nagyóvodás – leendő magyar elsős – kapta meg a napokban a Mátyás, az igazságos című 

meséskönyvet. A szentmihályi Művelődési Otthonban hét leendő elsőst ajándékoztak meg. 

Mint Takarics Kovács Mónika óvónőtől megtudtuk, Szentmihályon – egy kis hullámvölgy 

után – állandósult a magyar óvodások, illetve az elsősök létszáma. Tavaly is ennyien voltak, 

és jövőre is hét magyar elsősre számítanak. 

 

A szerb kormányfő karácsonyi üdvözlete 
2021. január 6. – Pannon RTV 

Ana Brnabić is gratulált az ortodox karácsonyt ünneplő hívőknek és egyházi személyeknek. 

Kiemelte, olyan időket élünk, amely megmutatja a közösség erejét és egyértelműen rámutat a 

bennünket egyesítő értékekre. Köszöntőjében azt írja, hogy ez a mérhetetlen kihívások ideje 

népünk és országunk számára, küzdelem minden emberi életért és a méltóságteljes 

hétköznapokért. A karácsony a hit ünnepe, a javulásé, és okunk van azt hinni, hogy éppen 

ilyen idő áll előttünk - fogalmazott Ana Brnabić. 

 

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

szabályzatáról 
2021. január 6. – Kárpátalja Ma 

A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Tudományos Tanácsa 2020. december 23-

án véglegesítette a felsőoktatási intézmény 2021. évi felvételi szabályzatát. Sztojka 
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https://www.magyarszo.rs/hu/4505/vajdasag_obecse/233274/Nagyberuh%C3%A1z%C3%A1sok-kezd%C5%91dnek-az-id%C3%A9n-%C3%93becs%C3%A9n-k%C3%B6rnyezetv%C3%A9delem-%C3%B3becse.htm
https://www.magyarszo.rs/hu/4505/vajdasag_nagybecskerek/233273/Aj%C3%A1nd%C3%A9kk%C3%B6nyv-a-leend%C5%91-els%C5%91s%C3%B6knek-szentmih%C3%A1ly.htm
https://pannonrtv.com/rovatok/politika/szerb-kormanyfo-karacsonyi-udvozlete
http://life.karpat.in.ua/?p=41574&lang=hu
http://life.karpat.in.ua/?p=41574&lang=hu
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Miroszlávot, a főiskola felvételi bizottságának felelős titkárát a 2021. évi felvételi eljárásra 

vonatkozó legfrissebb tudnivalókról kérdezte a karpat.in.ua hírportál. „A 2021. évi felvételi 

eljárás újdonsága, hogy – 2020-tól eltérően – a jelentkezőknek ukrán nyelv és irodalomból 

vagy ukrán nyelvből kötelező tanúsítványt felmutatniuk az egyes szakokon.” – nyilatkozta 

Sztojka. 

 

Egán Ede program: tavasszal várható a mezőgazdasági pályázatok 

eredményhirdetése 
2021. január 6. – karpat.in.ua 

Megtörtént a vállalkozásfejlesztés kategória nyertes pályázóinak kifizetése, közölte az Egán 

Ede Kárpátaljai Gazdaságfejlesztési Központ igazgatója. Berki Marianna kiemelte: a 

vonatkozó 2019-es kiírásban közel 700-an pályáztak sikeresen vissza nem térítendő 

támogatásra. 

 

Fokoznák az ukrán nyelvszigort Kárpátalján 
2021. január 7. – Dankai Péter – Mandiner 

Kötelező lesz az ukrán nyelv használata a szolgáltatói szférában, a törvényt megsértő 

üzlettulajdonosokra pedig pénzbüntetés vár – közölte az ukrán államnyelvi biztos 

decemberben. Bár úgy tűnik, Tarasz Kreminy nem ismeri jól a jogszabályt, a kárpátaljai 

magyarok aggódnak az esetleges retorziók miatt. Az Ukrajnai Legfelsőbb Tanács nevet viselő 

parlament 2017-ben szavazta meg a Petro Porosenko elnök által aláírt új oktatási törvényt, 

amelynek értelmében a nemzeti kisebbségekhez tartozók, azaz az ország bizonyos területein 

tömbben élő oroszok, magyarok, románok számára csupán az 1–4. osztályokban biztosítják az 

anyanyelvi oktatáshoz való jogot. Második lépésként 2019-ben a parlament törvényt fogadott 

el az államnyelvről, ezt szintén Porosenko ratifikálta. A jogszabály tavaly július 16-án lépett 

hatályba, dacára annak, hogy Volodimir Zelenszkij jelenlegi elnök hivatalba lépése előtt 

ígéretet tett: megvizsgálja, hogy a nyelvtörvény tiszteletben tartja-e minden ukrán 

állampolgár jogait. 

(A teljes cikk megtalálható a Mandiner 2021. január 7-i számában.) 

 

Elektronikus sajtó 

 

Határok nélkül 

2021. január 6. – Kossuth Rádió 

 

A közigazgatás decentralizációja, a helyi közösségek fejlesztése és új bölcsődék építése mellett 

a régiók, megyék és települések fejlettsége közötti különbség csökkentésén fog dolgozni az új 
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román kormány fejlesztési és közigazgatási minisztere, akit az RMDSZ javasolt a szaktárca 

élére. Cseke Attila miniszterrel beszélgettünk.  

 

Jövő héttől kezdődik Romániában az oktatás.  Bár a fertőzöttség arányában a településeken, a 

megyékben vagy a régiók szintjén vissza lehetne térni a tantermi oktatásra, mindenki a 

bukaresti utasítást várja. Az oktatási miniszter a sajtón keresztül üzente: február előtt nem 

nyitnak a tanintézmények és erről majd január közepén döntenek. Hargita megye 

önkormányzata a hatályos jogszabályokra hívja fel a döntéshozók figyelmet és kezdeményezi 

a hagyományos oktatás megkezdését, mindezt arra alapozva, hogy a megyében hetek óta egy 

ezrelék alatt van a fertőzöttség, az országban itt a legalacsonyabb.   

 

Most akkor halljunk két szülői véleményt az imént Borboly Csaba, Hargita megyei 

önkormányzat elnöke által is említett felmérésből.  Hagyományos oktatási forma vagy online?  

 

A felvidéki magyar politikai erőknek nem sikerült teljesíteniük az augusztus 20-án tett 

ígéretüket, mert nem teremtették meg az egységet az év végéig. Három párt egyeztetett, a 

Magyar Közösség Pártja, a Most-Híd és az Összefogás. Az előbbi kettő álláspontja közeledett 

az egységes magyar párt szerkezeti felépítéséről, a harmadik és egyben a legfiatalabb politikai 

erő az Összefogás - amely a tavalyi választások előtt alakult - viszont azt állította, hogy 

lényegében semmilyen kérdésben nem jutottak végleges döntésre. Év végén az egyetlen 

pozitív üzenetük az volt a pártoknak, hogy januárban folytatják.  

 

És valóban, a felvidéki magyar választót most leginkább a egészsége és a megélhetése érdekli. 

Az például, hogy az elmúlt 20 év kedvezőtlen közigazgatási reformjai miatt elmaradtak a nagy 

beruházások, amelyek elsősorban a keleti régiók leszakadását idézték elő. A rozsnyói járásban 

mintegy 16 ezer magyar ember él, a régió 62 településéből 32 magyarok által lakott.  

 

Az elmúlt 13 évben jelentős mértékben nőttek a lakossági hitelek és megtakarítások is 

Erdélyben, ennek ellenére Románia az utolsó ezen a téren az uniós tagországok sorában. Az 

Erdélystat statisztikai portál vizsgálata kiterjedt Erdély különböző régióira, és külön figyelmet 

szentelt a koronavírus-világjárvány hatásaira is. Először azt kérdeztük az elemzés egyik 

készítőjétől, Csata Zsombor szociológustól, hogy milyen tényezők befolyásolják leginkább a 

hitel- és betétállomány alakulását. 

 


