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Nyomtatott és online sajtó 
 

 

A madéfalvi veszedelemre emlékeztek a Hargita megyei községben 
2021. január 7. – MTI, maszol.ro, transindex.ro, szekelyhon.ro, Krónika, hirado.hu, Magyar 

Nemzet, Mandiner, Gondola.hu, Hír TV, M1 

A madéfalvi veszedelem néven ismert vérengzésre emlékeztek csütörtökön az esemény 275. 

évfordulóján. A rendezvény szónokai az egység és összefogás fontossága mellett az újrakezdés 

lehetőségét és az ennek érdekében elvégzett munka szükségességét emelték ki. A 

megemlékezésen részt vevő Potápi Árpád János nemzetpolitikai államtitkár emlékeztetett 

arra, hogy 2021 több szempontból az újrakezdés éve lehet. „Kezdjük itt újra az évet, amely 

talán majd a járványhelyzet végét is jelenti, amely kiszabadulást, megújulás, újrakezdést 

jelenthet, azért hogy újra szabadon lehessünk együtt. A 21-es szám azt is jelenti, hogy legyen 

minden magyar számára a vesztes XX. század után a XXI. század közösen megnyert 

évszázadunk” – zárta beszédét az államtitkár. 

 

Már online is megjelent a Nemzetpolitika 2010-2020 című kiadvány 
2021. január 7. – MTI, HírTv, Krónika, Felvidék Ma, Körkép 

Megjelent a Nemzetpolitika 2010-2020 című kiadvány - közölte a Miniszterelnökség 

nemzetpolitikai államtitkársága csütörtökön az MTI-vel. A kiadvány a többi közt azt mutatja 

be, honnan indult és hová jutott a nemzetpolitikai intézményrendszer tíz év alatt, milyen volt 

és milyen lett a magyar közösségek helyzete, valamint a külhoni magyarság és az anyaország 

kapcsolata. A 140 oldalas dokumentumban kitérnek továbbá az oktatás, a családok, az 

egészségügy és a gazdaság helyzetére a Kárpát-medencében. 

 

Hajnal Jenő: Óvodák épülnek 2021-ben, s kibontakozik a tehetségprogram  
2021. január 7. – Vajdaság Ma 

A Magyar Nemzeti Tanács az óév utolsó napjaiban fogadta el 2021-re vonatkozó 

költségvetését. A büdzsé bevételi és kiadási oldala egyaránt 1 milliárd 691 millió 873 ezer 558 

dinár, azaz 24 százalékkal magasabb az összege, mint amennyi 2020-ban volt. Mik lesznek a 

legfontosabb programok, amiket az MNT 2021-ben megvalósít, illetve bejelentették, hogy 

elkészülnek a tanács következő időszakra vonatkozó stratégiái is, ez mikorra várható? A két 

kérdést Hajnal Jenőnek, az MNT elnökének tette fel a Vajdaság Ma hírportál. 
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https://maszol.ro/belfold/A-madefalvi-veszedelemre-emlekeztek-a-Hargita-megyei-kozsegben
https://hirtv.hu/ahirtvhirei/megjelent-a-nemzetpolitika-2010-2020-cimu-kiadvany-2514628
https://www.vajma.info/cikk/vajdasag/26042/Hajnal-Jeno-Ovodak-epulnek-2021-ben-s-kibontakozik-a-tehetsegprogram.html
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Az RMDSZ vezetőségével szembemenve megtartja képviselői mandátumát 

Apjok Norbert 
2021. január 7. – Krónika, transindex.ro, maszol.ro 

Dacol az RMDSZ vezetőségével, és nem hajlandó megválni képviselői mandátumától a 

máramarosi Apjok Norbert, akit azután szólított fel lemondásra a szövetség vezérkara, hogy 

kiderült: állításával ellentétben nem rendelkezik felsőfokú végzettséggel. A politikus arra 

hivatkozik: bár a decemberi választások előtt iktatta lemondását a listáról, erre nem kapott 

választ, így letette az esküt. Az RMDSZ vezetősége szerint Apjok Norbert parlamenti 

képviselő félrevezette a szövetséget, amikor azt állította, hogy rendelkezik felsőfokú 

végzettséggel, ezért a honatya lemondását követeli. 

 

Csép Andrea képviselő nem fellebbez a fia által ellene megnyert perben 
2021. január 7. – Krónika, transindex.ro 

Facebook-bejegyzésben reagált csütörtökön Csép Éva Andrea parlamenti képviselő arra az 

általa elvesztett perre, amelyet egyik fia indított ellene. A politikus-anya közölte, nem kíván 

fellebbezni. A decemberben meghozott, alapfokú bírósági ítélet szerint az RMDSZ – 

korábban elvált – politikusának kötelessége gyerektartásdíjat fizetni 18 éves, azaz immár 

nagykorú fiának mindaddig, amíg utóbbi tanul, illetve nem tölti be 26. életévét. A romániai 

bíróságok portálján közzétett, a marosvásárhelyi bíróság által kihirdetett ítélet szerint Csép 

Andreának havi jövedelme egyhatodát kell gyermekének folyósítania, ugyanakkor 1000 lejes 

perköltséget is köteles kifizetnie. 

 

Magyar nyelvű oltáskampány-tájékoztatót is kér az audiovizuális tanács 
2021. január 7. – Krónika, transindex.ro, maszol.ro 

Az Országos Audiovizuális Tanács (CNA) csütörtökön úgy döntött, hogy kérni fogja a 

stratégiai kommunikációs törzstől (GCS) a Covid-19 elleni oltáskampánnyal kapcsolatos, 

közérdekű népszerűsítő anyagok nemzeti kisebbségek nyelvén történő feliratozását. Monica 

Gubernat, a CNA elnöke szerint nemcsak a közérdekű tájékoztató anyagok feliratozását kérik 

a kisebbségek nyelvén, hanem a jelnyelves tolmácsolásukat is. A javaslat két CNA-tag, Boros 

Orsolya-Éva és Cristina Pocora kezdeményezésére született meg. Boros Orsolya-Éva a magyar 

nyelvű, míg Cristina Pocora a romani és orosz (lipován) nyelvű feliratozást indítványozta – 

számolt be az Agerpres. 

 

Az oltáskampány népszerűsítése mellett áll ki az RMDSZ parlamenti csoportja 
2021. január 7. – transindex.ro, maszol.ro 

Tekintettel arra, hogy az elmúlt időszakban a közbeszédben nagy teret kaptak azok az 

összeesküvéselméletek, amelyek oltásellenességre buzdítják a társadalmat, az RMDSZ 

parlamenti csoportja egyhangúlag arról döntött, hogy felelős magatartást tanúsítanak, és az 

oltáskampány népszerűsítése mellett kötelezik el magukat - írja közleményében az RMDSZ. A 

magyar törvényhozók hangsúlyozzák: a tudósok megállapításait nem szabad egy lapon 
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https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/az-rmdsz-vezetosegevel-szembemenve-megtartja-kepvizeloi-mandatumat-apjok-norbert
https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/az-rmdsz-vezetosegevel-szembemenve-megtartja-kepvizeloi-mandatumat-apjok-norbert
https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/csep-andrea-kepviselo-nem-fellebbez-a-fia-altal-ellene-megnyert-perben
https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/magyar-nyelvu-oltaskampany-tajekoztatot-is-ker-az-audiovizualis-tanacs
https://itthon.transindex.ro/?hir=62672
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emlegetni az ellenőrizetlen álhírekkel, amelyek amellett, hogy megtévesztőek, egymás és a 

tudomány ellen hangolják az embereket.  

 

Január végén tárgyalja a bíróság a megyei tanács által megszüntetett Várad és 

Familia folyóiratok ügyét 
2021. január 7. – maszol.ro 

„Az RMDSZ maradt az egyetlen legitim képviselője a magyar közösségnek mind a megyei, 

mind a nagyváradi képviselő-testületben, és ugyanez a helyzet a törvényhozásban is. A 

következő időszakban a magyar közösséget érintő döntések meghozatalában a párbeszéd 

fontosabb, mint valaha” – mondta Szabó Ödön parlamenti képviselő csütörtöki nagyváradi 

sajtótájékoztatóján. A politikus hozzátette, az RMDSZ nem ért egyet azzal, hogy bárki a 

hatalmával visszaélve leépítse a magyar intézményeket és kulturális műhelyeket, utalva ezzel 

a megyei tanácselnök tavaly év végi drasztikus személyzeti leépítésére. 

 

A védőoltás felvételére biztatja híveit Csűry István református püspök 
2021. január 7. – maszol.ro 

A Királyhágómelléki Református Egyházkerülhet vezetősége nevében Csűry István püspök a 

védőoltás elfogadását és a beoltás alkalmazását javasolja. „Vannak tragikus korszakok, 

amikor Isten kegyelme és szeretete nélkül az ember tehetetlenné válik. Kiszolgáltatottságában 

csökken a helyzetismeret és növekszik a döntésképtelenség. Ebben a helyzetben a félelem 

egyeseket elszigetel, másokat felelőtlenné tesz. Az elhárítás lelki folyamata némelyeket 

tagadásba kerget, másokat feledékenységbe vagy cinikus okoskodásba” – kezdi a Facebook-

oldalán közzétett felhívásában Csűry István, a Királyhágómelléki Református Egyházkerület 

püspöke. 

 

Székely István: ez a vita nem a diplomáról, mandátumról, vagy a Nagybánya 

Területi szervezet belső ügyeiről szól  
2021. január 7. – transindex.ro 

"Fontosnak tartom megjegyezni, hogy ez a vita nem Apjok Norbert diplomájáról, 

mandátumáról, vagy a Nagybánya Területi szervezet belső ügyeiről szól – azt kell 

eldöntenünk, mely elvek szerint építjük fel közösségi intézményeinket, arról, hogy a közösen 

meghozott szabályok kötelezőek-e mindenkire, áthágásuk pedig milyen következményeket 

vonnak maguk után" - fejezi be gondolatait az ideiglenes elnök. 

 

Tervezd meg TE Gombaszög új kapuját! 
2021. január 7. – Ma7.sk 

„Kapu a felvidéki nyárba” címmel nyílt, építészeti tematikájú, ösztöndíjas pályázatot hirdet a 

Diákhálózat és a Sine Metu Polgári Társulás. A pályázat célja, hogy a Gombaszögi Nyári Fe
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https://maszol.ro/belfold/Januar-vegen-targyalja-a-birosag-a-megyei-tanacs-altal-megszuntetett-Varad-es-Familia-folyoiratok-ugyet
https://maszol.ro/belfold/Januar-vegen-targyalja-a-birosag-a-megyei-tanacs-altal-megszuntetett-Varad-es-Familia-folyoiratok-ugyet
https://maszol.ro/belfold/A-vedooltas-felvetelere-biztatja-hiveit-Csury-Istvan-reformatus-puspok
https://itthon.transindex.ro/?hir=62689&szekely_istvan_ez_a_vita_nem_a_diplomarol_mandatumrol_vagy_a_nagybanya_teruleti_szervezet_belso_ugyeirol_szol
https://itthon.transindex.ro/?hir=62689&szekely_istvan_ez_a_vita_nem_a_diplomarol_mandatumrol_vagy_a_nagybanya_teruleti_szervezet_belso_ugyeirol_szol
https://ma7.sk/tajaink/tervezd-meg-te-gombaszog-uj-kapujat
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Tábornak otthont adó kemping új kapuval gazdagodjon. Egy komplex, építészeti és egyben 

tájépítészeti feltáró tanulmányterv készítése a cél, hiszen a pályázó nem mellőzheti 

Gombaszög természet adta látványosságait – a pályamunkának illeszkednie kell a völgy 

miliőjéhez, amelynek része a gombaszögi cseppkőbarlang, a tábort körbeölelő patak és az 

évszázados magas fák, valamint a feltárás alatt álló pálos monostor. 

 

Irodalmi emlékhelyek és személyiségek Szlovákiában 
2021. január 7. – Felvidék Ma 

A Szlovákiai Magyar Írók Társasága kiemelt feladatának tekinti a (cseh)szlovákiai, felvidéki  

magyar irodalom és irodalmárok megismertetését és népszerűsítését, valamint az irodalmi 

hagyományok ápolását, beépítését gondolkodásunkba, mindennapi identitásőrző és 

identitásalakító reflexeinkbe. E célból Irodalmi emlékhelyek és személyiségek Szlovákiában 

címen egy folyamatosan frissíthető elektronikus irodalmi topográfiát hoztunk létre. A 

megfelelő hivatkozásrendszerekkel ellátott, könnyen és sokoldalúan kezelhető adatbázis a 

www.szmit.hu oldal menüpontjáról érhető el. 

  
Ma van az ortodox karácsony napja 
2021. január 7. – Vajdaság Ma 

A Szerb Ortodox Egyház és a hívők ma ünneplik karácsonyt, Jézus Krisztus születésének 

napját. A karácsonyt ma azok az ortodox egyházak ünneplik, amelyek a julián naptárhoz 

tartják magukat. A Szerb Ortodox Egyház (SPC) mellett ide tartozik az orosz és a grúz ortodox 

egyház, a jeruzsálemi patriarchátus és a Szent hegy is. 

 

Több száz rászoruló gyereknek segít a Vajdasági Baráti Egyesület 
2021. január 7. – Magyar Szó 

Örömteli hírről számolt be a magyarországi Vajdasági Baráti Egyesület. Az elmúlt évektől 

eltérően az egyesület a pandémia miatt nem tudta hagyományos keretek között megszervezni 

a Jótékonysági Mikulás estjét, ehelyett azonban karácsonyi jótékonysági gyűjtésre került sor. 

A gyűjtés során összesen 3 millió 780 ezer forint lett felajánlva, amellyel a Vajdasági Baráti 

Egyesület több száz rászoruló gyereknek tud segíteni a Lurkóház gyermekotthonokban, az 

óbecsei Samu Mihály Általános Iskolában és a Horgosi tanodában. 

 
 

 

 

   
Fe

lv
id

é
k

 
V

a
jd

a
sá

g
 

https://felvidek.ma/2021/01/irodalmi-emlekhelyek-es-szemelyisegek-szlovakiaban/
https://www.vajma.info/cikk/szerbia/29333/Ma-van-az-ortodox-karacsony-napja.html
https://www.magyarszo.rs/hu/4506/vajdasag/233344/T%C3%B6bb-sz%C3%A1z-r%C3%A1szorul%C3%B3-gyereknek-seg%C3%ADt-a-Vajdas%C3%A1gi-Bar%C3%A1ti-Egyes%C3%BClet.htm
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A „KMKSZ” Jótékonysági Alapítvány 2020-ban 38 000 pályázatot fogadott be, az 

elutasítási arány 1% alatt van 
2021. január 7. – karpat.in.ua 

A KMKSZ Jótékonysági Alapítvány 2020-ban több mint 38 000 pályázatot fogadott be. Ebből 

21 000 oktatási nevelési támogatás, több mint 8000 pedig szociális jellegű támogatás. Ez 

utóbbiba tartoznak a pedagógusok, az egészségügyben dolgozók, illetve a kultúra területén 

tevékenykedők is. 

 

Berki Marianna: Évről évre növekszik a pályázók száma 
2021. január 7. – Kárpátalja 

Vidékünkön sokan szeretnek és tudnak is mezőgazdasággal foglalkozni. Azonban a 

megtermelt haszon éppen csak a megélhetést fedezi, arra nem elegendő, hogy komolyabb 

beruházásba kezdjenek a gazdák. 5-6 évvel ezelőtt már sokan a kiköltözést fontolgatták, 

amikor a magyar kormány jóvoltából megkezdhette működését az „Egán Ede” 

Gazdaságfejlesztési Központ” Jótékonysági Alapítvány. Az eredmény kézzelfogható, hiszen 

mára szinte minden faluban van pályázaton nyert traktor vagy fóliaház. Egyesek fodrászatot 

nyitottak, mások sajtot készítenek, de olyan vállalkozó is van, aki afrikai harcsákat tenyészt. 

Sajnos, másféle „vállalkozók” is akadtak. Az Ukrán Biztonsági Szolgálat (SZBU) ugyanis arra 

vállalkozott, hogy törvénytelenségeket fedezzen fel az alapítvány működésében, s teszik ezt 

máig eredménytelenül. Berki Marianna irodaigazgatót a nehézségekkel teli 2020-as 

esztendőről kérdezte a Kárpátalja hírportál. 

 

Kifizetésre kerültek a támogatások 
2021. január 6. – Képes Újság 

A Szülőföldön magyarul pályázat hagyományos szlovéniai kivitelezőjének, a Magyar 

Nemzetiségi Művelődési Intézet (MNMI) munkatársától, Vida Simonától megtudtuk, a 

2019/20-as tanévre vonatkozó támogatások egy része már kifizetésre került, a fifizetések 

másik része várhatóan még januárban megtörténik.  Ahogy erről már több ízben 

beszámoltunk, a Szülőföldön magyarul program igénylések beadásának a határideje a Covid-

járvány miatt 2020. október 30-ig volt meghosszabbítva. A különleges helyzetre tekintettel 

Budapesten a bizottság is több ütemben hozta/hozza meg a döntést a kifizetésekről. A 

Muravidék esetében az első bizottsági döntéssel kapcsolatos szerződés aláírása már 

megtörtént, így az összeg meg is érkezett december 29-én az muravidéki közvetítő szervezet, 

az MNMI számlájára. 
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http://economic.karpat.in.ua/?p=9385&lang=hu
http://economic.karpat.in.ua/?p=9385&lang=hu
https://karpataljalap.net/2021/01/07/berki-marianna-evrol-evre-novekszik-palyazok-szama
https://www.nepujsag.net/nemzetiseg/9920-kifizet%C3%A9sre-ker%C3%BCltek-a-t%C3%A1mogat%C3%A1sok.html
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Lendva a jótékonyság jegyében 
2021. január 6. – Képes Újság 

Kutnjak Đanino, a Szlovéniai Horvát Egyesületek Szövetségének elnöke a december 29-i 

horvátországi földrengés után jótékonysági akciót (Földrengés Horvátország) indított 

Lendván, a Pomurje Horvát Kultúregyesület székhelyén. Az akció várakozáson felüli számban 

mozgatta meg a lendvaiakat, így az elmúlt egy hétben kb. 15 tonna különböző kelléket 

(higiéniai terméket, ruházatot, takarót, élelmiszert) gyűjtöttek össze a rászorulók részére, 

amit öt furgonnal és egy 10 tonnás teherautóval szállítottak Petrinjába és környékére (a 

szállítást néhány környéki fuvarozó biztosította). 

 

Elektronikus sajtó 

 

Határok nélkül 

2021. január 7. – Kossuth Rádió 

 

A madéfalvi vérengzés 257. évfordulójára emlékeztek ma délelőtt, Madéfalván. 1764. január 

7-én hajnalban támadta meg a császári katonaság az erőszakos besorozás ellen fellázadó 

székelyeket. A falu ostroma során körülbelül 200 – nagyrészt fegyvertelen – embert öltek 

meg, ezrek pedig elmenekültek a megtorlás elől.  

 

A nemrég megválasztott Bihar megyei tanács legutóbbi ülésén döntött a hozzá tartozó 

kulturális intézmények átszervezéséről. A döntés súlyosan érinti a nagyváradi magyar 

intézményeket, így a Szigligeti Színházat és a Várad kulturális folyóiratot is. Önállóságukat 

megszüntették, munkatársaik jelentős részét elveszítették. Szűcs László, a Várad 

főszerkesztője elmondta, az előterjesztést nem előzte meg semmiféle hivatalos értékelés, 

elemzés, felmérés. A főszerkesztő diszkriminatívnak és elfogadhatatlannak tartotta, hogy a 

Bihar megyei etnikai arányok határozzák meg a takarékoskodást.  

 

Az elmúlt évben vendéget nem sokat fogadtak, ehelyett a vendéglátókat képezték.  2021-ben 

újra kell indítani az idegenforgalmat Kárpátalján, ahol csaknem ezer családnak biztosít 

megélhetést a turizmus, mondta Mester András, a Kárpátaljai Magyar Turisztikai Tanács 

elnöke. 

 

Nemcsak Kárpátalján próbáltak a hátrányból előnyt kovácsolva, képzésekkel fejlesztésekkel 

készülni a következő szezonra, de Kalotaszegen is. Fedett uszodájuk már van a 
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kalotaszentkirályiaknak, tavaly készült el, idén bicikli utat szeretnének. A turisták hiányát 

megérezték, de a vendégfogadásról híres erdélyi faluban a jobb idők reményében még szebbé 

tették a panziókat, vendégházakat. Meglévő és tervezett befektetésekről beszél Póka András 

György polgármester. 

 

Az egykori Szabadka-Szeged országúton, a Szelevényi erdő közepén állt egy öreg vadászlak, 

ami a 90-es években csárdaként működött. Mindig tele volt turistákkal, mert több legenda is 

kötődött hozzá. Az utóbbi években migránsok szállták meg az elhagyott épületet, a magyar 

határ közelsége miatt. Talán ezért az óév utolsó napjaiban valaki markológéppel majdnem 

földig rombolta. A rendőrség keresi az elkövetőt. Lepár Jenő horgosi cserkész, az erdő jó 

ismerője mesél a csárda történetéről.  

 

2018 nyarán jött létre a Szlovákiai Magyar Kézműves Szövetség abból a célból, hogy 

megtartsák, illetve felélesszék a feledés homályába merült felvidéki kézművességet. A 

szövetség érdeklődő fiatalokat, gyerekeket gyűjtött maga mellé, pályázatot hirdettek, a 

beérkezett műveket kiállították. Idén annyiban módosul a pályázat, hogy – a járvány miatt - 

nem a terméket kell beküldeni a kiállításra csak a fényképét.  

 


