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Nyomtatott és online sajtó 
 

 

2021 a nemzeti újrakezdés éve 
2021. január 11. – Biró István – Hargita Népe  

Tízéves az egyszerűsített honosítás, ugyanis 2011 januárjától kérhetik a külhoni magyarok a 

magyar állampolgárságot. Semjén Zsolt magyar miniszterelnök-helyettes és Potápi Árpád 

János nemzetpolitikáért felelős államtitkár tavaly november végén a Magyar Állandó 

Értekezleten (MÁÉRT) és a Magyar Diaszpóra Tanács (MDT) plenáris ülésén ismertette az 

elmúlt tíz év nemzetpolitikájának eredményeit. Akkor elhangzott, a magyar 

nemzetpolitikának négy alappillére van: a nemzet közjogi egyesítése, a magyarok 

identitásának megerősítése, a külhoni magyar szervezetekkel való kapcsolattartás és a 

gazdaság fejlesztése a külhonban. Többek között mindezekről és a magyarság jövőjéről a 

madéfalvi veszedelem 257. évfordulóján szervezett megemlékezés után Potápi Árpád János 

államtitkárral beszélgetett a Hargita Népe. 

 

Egyezségre jutott a TVR kolozsvári kisebbségi szerkesztőségével az ideiglenesen 

kinevezett Alin Gelmărean 
2021. január 11. – MTI, maszol.ro 

Vetésforgóban végzik el a főszerkesztői feladatokat a Román Közszolgálati Televízió (TVR) 

kolozsvári stúdiójában a kisebbségi szerkesztőség tagjai, Alin Gelmărean megbízott vezető 

pedig nem szól bele a tartalmi kérdésekbe, dőlt el hétfőn. A magyar adás munkatársai a 

Krónika múlt heti beszámolója szerint megdöbbenéssel fogadták, hogy nem magyar újságírót 

neveztek ki a kisebbségi szerkesztőség élére. 

 

RMDSZ: Apjok becsapta a magyar választókat 
2021. január 11. – Krónika 

Hamisítással is vádolja az RMDSZ a diplomabotrányba keveredett Apjok Norbert parlamenti 

képviselőt. A mandátumáról lemondani nem hajlandó honatya ügyét a héten tárgyalja az 

RMDSZ Nagybánya területi szervezetének választmánya. A szövetség tavaly szabta feltételül a 

felsőfokú végzettséget jelöltjei számára, Apjok Norbert pedig egy angliai e-kereskedelmi 

kurzus diplomáját csatolta, amelyről azt állította: neki „úgy adták el”, mint felsőfokú 

tanulmányt. A honatya lapunknak úgy nyilatkozott, amikor iktatta jelöltségét, nem honosított 

oklevelet adott le, időközben pedig „kiderült” a diplomáról, hogy nem is lehet honosítani. A 

parlamenti képviselő ez ügyben jogi lépéseket kíván tenni: bepereli az angliai oktatási 

intézményt, amely kibocsátotta számára az oklevelet. 

 

https://hargitanepe.eu/2021-a-nemzeti-ujrakezdes-eve/?fbclid=IwAR2rHlgWA0pioUd48HwIi_bdXeG5c3LMecQNVZ0CFnDb1NPzRIgz3Ia80TY
https://maszol.ro/kultura/Egyezsegre-jutott-a-TVR-kolozsvari-kisebbsegi-szerkesztosegevel-az-ideiglenesen-kinevezett-Alin-Gelmarean
https://maszol.ro/kultura/Egyezsegre-jutott-a-TVR-kolozsvari-kisebbsegi-szerkesztosegevel-az-ideiglenesen-kinevezett-Alin-Gelmarean
https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/rmdsz-apjok-becsapta-a-magyar-valasztokat
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Romajövő-tervezés a pusztító tűz után: több mint 250 hajléktalanná vált 

személyről kell gondoskodni Csíkszeredában 
2021. január 11. – Krónika 

Csak az idő a megmondhatója annak, hogy a csütörtök esti tűzvész után sikerül-e egyszer és 

mindenkorra rendezni a csíkszeredai roma közösségek lakhatási gondjait. Az azonban biztató 

jel, hogy a túlhevült kémény okozta, a csíksomlyói cigánytelepet részben elpusztító tűz után a 

helyi közösség azonnal összefogott. Ideiglenesen az Erőss Zsolt-sportcsarnokba szállítottak 

261 személyt. A legnagyobb teher az önkormányzatra hárul. 

 

Márton Áron-évforduló: játékra hívják az iskolásokat 
2021. január 11. – maszol.ro 

5-8. osztályos tanulóknak és tanáraiknak hirdet játékot a csíkszentdomokosi Márton Áron 

Múzeum a 125 éve született erdélyi püspök „cselekvő iskola”-eszményének jegyében. A játék 

során a résztvevők nem csak Márton Áronról, hanem családjaik, környezetük és a közelmúlt 

értékeiről tudhatnak meg többet. „Meg kell ismertetni az ifjúsággal a munka örömét. A 

munka örömének megismertetésén (…) az acélos, szívós életakaratot és találékonyságot 

értjük. (…) A cselekvő iskola minden képességet igyekszik foglalkoztatni, az anyagot nem 

előadja, hanem a gyermekkel dolgoztatja fel” – idézi Márton Áron püspököt a felhívás. 

 

Gyászinduló kíséretében vonták le a községházáról a magyar zászlót 

Gyergyóremetén 
2021. január 11. – maszol.ro 

Vasárnap délben zászlólevonásra hívta a gyergyóremetei polgármesteri hivatala község lakóit. 

A Hargita megyei községet a Bukaresti Ítélőtábla kötelezte a magyar, a székely és a község 

lobogójának eltávolítására. A helybéliek gyertyagyújtás és közös imádság elmondása mellett 

tettek eleget az ítéletben előírt kötelezettségnek. 

 

Ismét Hargita megyei alprefektus Petres Sándor  
2021. január 11. – szekelyhon.ro 

Miután december 30-án a kormány arról határozott, hogy megszűnik Petres Sándor Hargita 

megyei alprefektus megbízatása, egy újabb döntéssel visszahelyezte őt ebbe a tisztségbe. A 

január 6-i kormányülésen ismét Hargita megyei alprefektusi kinevezést kapott Petres Sándor, 

aki így néhány nap szünet után folytathatja munkáját.  
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https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/romajovo-tervezes-a-pusztito-tuz-utan-tobb-mint-250-hajlektalanna-valt-szemelyrol-kell-gondoskodni-csikszeredaban
https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/romajovo-tervezes-a-pusztito-tuz-utan-tobb-mint-250-hajlektalanna-valt-szemelyrol-kell-gondoskodni-csikszeredaban
https://maszol.ro/kultura/Marton-Aron-evfordulo-jatekra-hivjak-az-iskolasokat
https://maszol.ro/belfold/Gyaszindulo-kisereteben-vontak-le-a-kozseghazarol-a-magyar-zaszlot-Gyergyoremeten
https://maszol.ro/belfold/Gyaszindulo-kisereteben-vontak-le-a-kozseghazarol-a-magyar-zaszlot-Gyergyoremeten
https://szekelyhon.ro/aktualis/ismet-hargita-megyei-alprefektus-petres-sandor
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Az erdélyi történelmi egyházak vezetői az oltásról: bízzunk az 

orvostudományban 
2021. január 11. – maszol.ro 

Javában zajlik Romániában az egészségügyi személyzet beoltása a koronavírus ellen. A 

következő szakaszban, január 15-től a pedagógusokkal együtt a lelkipásztorok is 

kérvényezhetik a vakcinát. Ennek kapcsán arról kérdezték az erdélyi történelmi egyházak 

vezetőit, hogy ők hogyan vélekednek az oltásról.   

 

Marad a városháza megnevezés 
2021. január 12. – Krónika 

A magyar anyanyelvű polgárok tájékoztatását szolgálják a magyar feliratok – ez áll a 

bukaresti ítélőtábla döntésének indoklásában. A táblabíróság tavaly jogerősen elutasította a 

magyarellenes kezdeményezéseiről elhíresült Dan Tanasă által vezetett szervezetnek a 

gyergyószentmiklósi városháza felirat eltávolítására vonatkozó keresetét, most nyilvánossá 

vált az ítélet indoklása is. 

 

Cseke Attila fejlesztési miniszter: jó az együttműködés a kormányfővel 
2021. január 12. – Krónika 

Ha azt akarjuk, hogy a közintézmények megfelelő szolgáltatásokat nyújtsanak, s olyan 

településeken éljünk, ahol az ügyintézés könnyen megy, akkor decentralizációra van szükség 

– fogalmazott a Krónikának adott interjúban Cseke Attila fejlesztési és közigazgatási 

miniszter. Az RMDSZ-es tárcavezető azt is elmondta, hogy már tervezik a kiemelt 

programpontként emlegetett új bölcsődeépületeket. 

 

A magyar kormány támogatásával újul meg a Marianum főépülete 
2021. január 11. – Ma7.sk 

Közel 2,2 millió eurós támogatáshoz jutott a Magyar Kormány jóvoltából a Marianum 

Egyházi Iskolaközpont. Az összeget a főépület teljeskörű felújítására fordítják. A Marianum 

főépülete 1929-ben épült. Sok célt szolgált már és soha nem esett át teljeskörű felújításon. 

 

A koronavírus hatása a szlovákiai kis- és középvállalkozói szektorra 
2021. január 11. – Felvidék Ma 

A Szlovákiai Magyar Vállalkozók Szövetsége immár másodjára méri fel a kis- és 

középvállalkozások helyzetét a koronavírus-járvány alatt. A felmérés célja, hogy pontos képet 

kapjunk a vállalkozások járvány sújtotta időszak alatti gazdasági megpróbáltatásairól, 

kihívásairól. Célunk továbbá, hogy felmérjük a szlovák kormány gazdasági 
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https://maszol.ro/belfold/Az-erdelyi-tortenelmi-egyhazak-vezetoi-az-oltasrol-bizzunk-az-orvostudomanyban
https://maszol.ro/belfold/Az-erdelyi-tortenelmi-egyhazak-vezetoi-az-oltasrol-bizzunk-az-orvostudomanyban
https://ma7.sk/video/felvideki-naplo/a-magyar-kormany-tamogatasaval-ujul-meg-a-marianum-foepulete
https://felvidek.ma/2021/01/a-koronavirus-hatasa-a-szlovakiai-kis-es-kozepvallalkozoi-szektorra/
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mentőcsomagjának a hatékonyságát, valamint megoldásokat javasoljunk annak jobbá és 

hatékonyabbá tételére, amennyiben azt a kutatás eredménye megindokolja 

– olvasható a Felvidék Ma szerkesztőségébe eljuttatott közleményben. 

  
A szerémségi püspököt és a Horvát Nemzeti Tanács elnökét fogadta Mirović 
2021. január 11. – Pannon RTV 

Đuro Gašparović szerémségi püspököt és Jasna Vojnićot, a Horvát Nemzeti Tanács elnökét 

fogadta ma Igor Mirović tartományi kormányelnök. A felek vallási témákról egyeztettek, 

egyebek mellett pedig arról is döntés született, hogy a tartományi kormány támogatásával 

renoválják a Péterváradon található több mint 320 éves Szent György templomot, de ezen 

kívül más épületek is felújításra kerülnek majd. Célunk, hogy egyesítsük Újvidék, illetve a 

műemlékvédelmi intézetek erejét, hogy ezáltal ismét régi fényükben tündököljenek ezek a 

vallási épületek - fogalmazott Mirovć. 

 

Eredeti állapotába szeretnék visszaállítani a horgosi Kárász-kastélyt 
2021. január 11. – Vajdaság Ma 

A szerbiai Vagyon-visszaszármaztatási Ügynökség a napokban döntést hozott, hogy két 

vajdasági kastélyt visszaadnak jogos tulajdonosaiknak. A horgosi Kárász- és a törökkanizsai 

Schulpe-kastélyokról van szó. A horgosi kastélyt az 1700-as évek végén építtette a falut 

újratelepítő, szegedi Kárász család. A II. Világháború után államosították az épületet, amit 

most a falu újratelepítésének 250. évében kapnak vissza a leszármazottak. 

 

Gulácsy Géza: a szülőföldön maradás és megerősödés a magyar nemzetpolitika 

egyik fő célja 
2021. január 11. – karpat.in.ua 

Az anyaországi szociális támogatásokkal arra ösztönzik a kárpátaljai magyar értelmiséget, 

hogy maradjanak szakmájukban, maradjanak Kárpátalján, hangsúlyozza a KMKSZ 

Jótékonysági Alapítvány igazgatója. Gulácsy Géza kiemelte: a szülőföldön maradás és 

megerősödés a magyar nemzetpolitika egyik fő célja. Az oktatási hálózat fejlesztése, a kultúra 

terjesztése és a politikai érdekvédelem erősítése mind elsőbbséget élveznek, mondta Gulácsy 

Géza. 

 

Ukrajna zöld zónába sorolta Magyarországot 
2021. január 11. – Kárpáti Igaz Szó 

Az Ukrán Egészségügyi Minisztérium frissítette a kockázatosnak minősített országok listáját, 

több hét után Magyarország zöld besorolást kapott – derült ki a szaktárca hivatalos honlapján 

közzétett táblázatból. Az ukrán kormányzat tavaly augusztusban vezette be az európai 
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https://pannonrtv.com/rovatok/politika/szeremsegi-puspokot-es-horvat-nemzeti-tanacs-elnoket-fogadta-mirovic
https://www.vajma.info/cikk/vajdasag/26046/Eredeti-allapotaba-szeretnek-visszaallitani-a-horgosi-Karasz-kastelyt.html
http://life.karpat.in.ua/?p=42257&lang=hu
http://life.karpat.in.ua/?p=42257&lang=hu
https://kiszo.net/2021/01/11/ukrajna-zold-zonaba-sorolta-magyarorszagot-2/
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gyakorlathoz igazodva a külföldi országok vörös, illetve zöld besorolásának gyakorlatát. A 

zöld zónába azokat az országokat sorolják, ahol az elmúlt két hét alatt nem haladta meg az 

adott országban a 30 százalékot a betegek számának növekedése, illetve a százezer lakosra 

eső betegek száma az ukrajnaiét. 

 
 

 

 

Elektronikus sajtó 

 

Határok nélkül 

2021. január 11. – Kossuth Rádió 

 

Januárban benyújtja a szlovák belügyminisztérium a parlamentbe az állampolgársági törvény 

módosító javaslatát. A több hónapos tárcaközi egyeztetés, a magyar pártokkal folytatott 

párbeszéd ellenére a kormány továbbra is úgy módosítaná az állampolgársági törvényt, hogy 

csak azok tarthatnák meg szlovák állampolgárságukat, ha felvesznek egy másikat, akik 

huzamosabb ideje külföldön élnek. Ez a könnyítés azonban nem oldja meg a szülőföldjükön 

maradó magyarok problémáját, mert ők továbbra is elveszítenék szlovák állampolgárságukat, 

ha a magyarért folyamodnának. 

 

Szomorú zászlólevonást tartottak a hétvégén, Gyergyóremetén. A gyergyói nagyközségben - 

jobb időkre várva - eltávolították a magyar, székely és települészászlót.  

 

A külföldön tanuló vajdasági magyar fiatalok nagy többsége Szerbiában honosíttatja 

diplomáját. A honosítás iránti igény évről évre növekszik. Ez jó hír, mert azt jelenti, hogy a 

frissen diplomázottak a szülőföldjükön kívánnak boldogulni. A napokban 94 fiatal 

diplomahonosítási költségeinek a megtérítéséről döntött a vajdasági magyar kisebbségi 

önkormányzat. 

 

Egy 2017-es kutatás szerint a román nyelvtudás vélt vagy valós hiánya miatt a magyar diákok 

gyakran alultervezik a karrierjüket: vagy nem tudnak, vagy eleve nem is próbálnak meg olyan 

munkákra jelentkezni, ahol a román nyelv elvárás.  Inkább olyan munkakörökben 

helyezkednek el, ahol a román nyelvtudás nem elvárás, például a tömbvidékeken tanári, 

önkormányzati és közigazgatási állásokban.  

 
 

  

https://mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth/?date=2021-01-11_18-02-00&enddate=2021-01-11_18-40-00&ch=mr1
https://mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth/?date=2021-01-11_18-02-00&enddate=2021-01-11_18-40-00&ch=mr1
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A többségi nyelv ismerete, vagy éppen nem ismerete hatással van a belföldi turizmusra. 

Munkatársunk egy nemrég megjelent cikk kapcsán kereste meg a szakembereket. 

Összeállításában először Horváth Alpár egyetemi oktatót, majd Godra Árpádot, egy szovátai 

szállodalánc marketingigazgatóját halljuk. 

 

Kárpátalján 2016-ban megkezdhette működését az „Egán Ede” Gazdaságfejlesztési Központ” 

Jótékonysági Alapítvány. Az eredmény kézzelfogható, hiszen mára minden faluban vannak 

pályázaton nyert traktorok és fóliaházak. Egyesek fodrászatot nyitottak, mások sajtot 

készítenek. Az alapítvány munkáját azonban nehezíti, hogy 2017 óta az ukrán hatóságok 

szeparatizmus gyanúja miatt nyomoznak ellenük. 

 

Az Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület Maros megyei szervezetének idei esemény-

naptárában a történelmi évfordulókra, jeles napokra való megemlékezések mellett 

könyvbemutatók és néptánc-találkozók is szerepelnek. Az EMKE-rendezvények egyik állandó 

partnere a marosvásárhelyi Maros Művészegyüttes, amelynek igazgatója: Barabási Attila 

Csaba, aki egy éve a Maros megyei EMKE-t is vezeti. Erdei Edit-Zsuzsánna beszélgetett 

Barabási Attila Csabával. 


