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Nyomtatott és online sajtó 
 

 

Kelemen Hunor: az autonómia egyetlen formája sem sérti a román állam 

egységét 
2021. január 13. – transindex.ro 

Románia miniszterelnök-helyettese, az RMDSZ elnöke az Antena 3 televízió kedd esti 

műsorában a Székelyföld autonómiájáról folytatott beszélgetés során többször hangsúlyozta: 

az autonómia egyetlen formája sem károsítja a román állam egységét és területi integritását. 

„Persze, egyet értek azzal, hogy rendkívül kiegyensúlyozott megközelítésre és érvekre van 

szükség. De mint minden alkalommal kihangsúlyoztam: sem a helyi, sem a regionális, de az 

autonómia egyetlen formája sem károsítja a román állam egységét” – mondta Kelemen 

Hunor. Az RMDSZ elnöke kifejtette: az autonómia szubszidiaritást és egy közösségi szintű 

döntéshozatalt jelent, nem pedig elszakadást. 

 

Mikó Imre Jogvédelmi Szolgálat: 2020-ban teret nyert a magyarellenesség 

Romániában 

2021. január 13. – MTI, Krónika, szekelyhon.ro, maszol.ro 

A Mikó Imre Jogvédelmi Szolgálat értékelése szerint 2020-ban a romániai közélet fősodrába 

került a magyarellenesség. Erről Benkő Erika, a szolgálat vezetője beszélt szerdai online 

sajtótájékoztatóján. Benkő Erika azzal támasztotta alá a magyarellenesség térnyeréséről szóló 

megállapítását, hogy míg a korábbi években a téma marginális volt Romániában, Klaus 

Iohannis államfő április végi magyarellenes televíziós beszédével és a Románok Egyesüléséért 

Szövetség (AUR) parlamentbe kerülésével a magyarveszély elmélete a politika középpontjába 

került.  

 

Középiskolás diákoknak hirdet felvételt a Mathias Corvinus Collegium 
2021. január 13.  –MTI, Demokrata, Magyar Szó 

Magyarországi és külhoni magyar diákok jelentkezését várja január 31-ig a Mathias Corvinus 

Collegium (MCC) Középiskolás Programja.    A Mathias Corvinus Collegium az ország egyik 

legismertebb, a hagyományos oktatást kiegészítő tehetséggondozó intézménye, amelynek 

középiskolásoknak szóló programja már több mint 15 éve működik sikeresen. A 2013 óta 

Erdélyben is elérhető képzéseken több mint 350 erdélyi magyar tanuló vesz részt, de a 

Felvidékről, Kárpátaljáról és a Vajdaságból is jelentkeznek középiskolások. A szociálisan 

hátrányos helyzetű, nagy távolságból érkező diákok számára utazási támogatást biztosítanak.  
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https://itthon.transindex.ro/?hir=62755
https://itthon.transindex.ro/?hir=62755
https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/miko-imre-jogvedelmi-szolgalat-2020-ban-teret-nyert-a-magyarellenesseg-romaniaban
https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/miko-imre-jogvedelmi-szolgalat-2020-ban-teret-nyert-a-magyarellenesseg-romaniaban
https://demokrata.hu/magyarorszag/kozepiskolas-diakoknak-hirdet-felvetelt-a-mathias-corvinus-collegium-336120/
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Kompromisszum a TVR-nél: felváltva felügyelik a tartalomgyártást a kolozsvári 

kisebbségi szerkesztők 
2021. január 13. – Krónika 

Kompromisszumos megoldás született a Román Közszolgálati Televízió (TVR) kolozsvári 

stúdiójának kisebbségi szerkesztősége és az annak élére kinevezett többségi főszerkesztő, Alin 

Gelmărean között a közös munkát illetően. A megegyezés szerint – melyet az ideiglenes 

főszerkesztő ajánlott fel – a magyar szerkesztők hetente váltásban irányítják majd a 

szerkesztőség munkáját, felügyelik a tartalomgyártást – erősítette meg a Krónikának egy neve 

elhallgatását kérő munkatárs. A szerkesztők a pluszmunkáért nem kapnak pénzt, 

javadalmazásukra ugyanis nincs lehetőség. 

 

„Szükségünk volt egy ilyen leckére” – A járvány tanulsága is szóba került a 

vallásszabadság napján Tordán 

2021. január 13. – Krónika, maszol.ro 

Bálint Benczédi Ferenc unitárius püspök szerint a járvány elgondolkodásra is késztette az 

embereket, és lehetőséget adott arra, hogy a földi lét felszínességét levetkőzve a lényegre 

összpontosítsanak. A püspök írásban elküldött üzenetét a tordai unitárius templomban 

olvasták fel szerdán, a valásszabadság napján. Az unitárius egyház saját születésnapjának is 

tekinti január 13-át, amikor 1568-ban a tordai országgyűlés a világon elsőként iktatta 

törvénybe a vallás- és lelkiismereti szabadságot. Az évfordulón tartott istentiszteleten a 

püspök arra emlékeztetett, hogy az egy évvel ezelőtt határidőnaplókba beírt események egy 

része a koronavírus járvány miatt elmaradt. 

 

Csíksomlyói tűzvész: az erdélyi magyarság most jogosan büszke magára, de...  
2021. január 13. – transindex.ro 

Nemzetközileg elismert szakértővel beszélgettek a tűzvész utáni roma integráció 

lehetőségeiről, élesebb kérdéseiről, arról, hogy mit lehet tenni, hogy a jó irány megmaradjon.  

 

Jogerős: Neamț megyéé a Békás-szoros 
2021. január 13. . MTI, maszol.ro, szekelyhon.ro 

A Ploiești-i Táblabíróság szerdán elutasította Gyergyószentmiklós és a Hargita megyei 

önkormányzat semmisítési keresetét a Békás-szorosért folyó perben, így jogerőre emelkedett 

az ítélőtábla tavaly kimondott ítélete, amely Neamț megye javára döntött a határvitában. 

Borboly Csaba Hargita megyei tanácselnök szerint az ítélet indoklásának kézhez vétele után 

döntenek a további jogi lépésekről. A per a székelyföldi Gyergyószentmiklós és a moldvai 

Almásmező (Bicaz Chei) határvitájáról, voltaképpen a Békás-szoros hovatartozásáról szólt. 
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https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/kompromisszum-a-tvr-nel-felvaltva-felugyelik-a-tartalomgyartast-a-kolozsvari-kisebbsegi-szerkesztok
https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/kompromisszum-a-tvr-nel-felvaltva-felugyelik-a-tartalomgyartast-a-kolozsvari-kisebbsegi-szerkesztok
https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/bszuksegunk-volt-egy-ilyen-leckerer-n-a-jarvany-tanulsaga-is-szoba-kerult-a-valasszabadsag-napjan
https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/bszuksegunk-volt-egy-ilyen-leckerer-n-a-jarvany-tanulsaga-is-szoba-kerult-a-valasszabadsag-napjan
https://itthon.transindex.ro/?cikk=28849
https://itthon.transindex.ro/?cikk=28849
https://maszol.ro/belfold/Jogeros-Neamt-megyee-a-Bekas-szoros
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Zatykó Gyula, Nagyvárad polgármesterének tanácsadója sikeres 

együttműködésről beszél 
2021. január 14. – Krónika 

Zatykó Gyula három éve a nagyváradi polgármester tanácsadója. A tavaly őszi helyhatósági 

választásokat követően az új polgármester, Florin Birta is igényt tartott szolgálataira. A 

magyar–magyar ellentétektől meggyengített nagyváradi közösségi érdekérvényesítésben az 

Erdélyi Magyar Néppárt tisztségviselője a város háromnyelvűvé válásán dolgozik. 

 

Most-Híd: a bizalom megingott, ennek ellenére hajlandók vagyunk tovább 

folytatni a hárompárti tárgyalásokat 
2021. január 13. – Ma7.sk 

A lehető leggyorsabban létre kell hozni a szlovákiai magyarok és más nemzetiségek közös 

politikai képviseletét - fogalmaz a Híd párt közleményében. Elnökségi ülést tartott a Most-

Híd, amelyen a párt vezetői foglalkoztak a magyar pártok egyesülési folyamatával is. A 

Sólymos László vezette párt szerint a lehető leggyorsabban létre kell hozni a szlovákiai 

magyarok és más nemzetiségek közös politikai képviseletét. Közleményükben kiemelték, 

nagyon fontosnak tartják azt, hogy a Hídnak sikerült megegyeznie az MKP-val. Ezzel ugyanis 

- véleményük szerint - 10 év szembenállását sikerülhet feloldani. 

 

Tárgyalásra hívta az MKP a Hidat és az MKÖ-t 
2021. január 13. – bumm.sk, Körkép 

Forró Krisztián az MKP elnökségének döntése értelmében levelet küldött a Hídnak és a 

Magyar Közösségi Összefogásnak, amelyben ismét tárgyalóasztalhoz hívta a két párt 

küldöttségét a jövő hét elejére. Kedden délután ülésezett az MKP elnöksége. Ennek kapcsán 

Forró Krisztián elnök arról tájékoztatta a közvéleményt, hogy az elnökség döntése értelmében 

levelet küldött a Hídnak és a Magyar Közösségi Összefogásnak, amelyben ismét 

tárgyalóasztalhoz hívta a két párt küldöttségét a jövő hét elejére. Az MKP elnöke a bumm.sk 

megkeresésére elmondta, hogy ez volt az idei első elnökségi ülésük és az elnökség 

egyhangúlag támogatta a meghívók elküldését. 

 

A magyar népszámlálási kampány központi stábja a népszámlálás elhalasztását 

szorgalmazza 
2021. január 13. – Felvidék Ma, bumm.sk 

A magyar népszámlálási kampány központi stábja az Igor Matovič miniszterelnöknek címzett 

levelében a népszámlálás elhalasztását szorgalmazza, a járványügyi helyzetre való tekintettel. 

A népszámlálás februári kezdete miatt szükségesnek látják a halasztást lehetővé tevő 

törvénymódosítás gyorsított eljárásban történő elfogadását. Szlovákiában február 15. és 
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https://ma7.sk/aktualis/most-hid-a-bizalom-megingott-ennek-ellenere-hajlandok-vagyunk-tovabb-folytatni-a
https://ma7.sk/aktualis/most-hid-a-bizalom-megingott-ennek-ellenere-hajlandok-vagyunk-tovabb-folytatni-a
https://www.bumm.sk/belfold/2021/01/13/az-mkp-ismet-targyaloasztalhoz-hivta-a-hidat-es-az-osszefogast
https://felvidek.ma/2021/01/a-nepszamlalas-elhalasztasat-szorgalmazza-a-magyar-nepszamlalasi-kampany-kozponti-stabja/
https://felvidek.ma/2021/01/a-nepszamlalas-elhalasztasat-szorgalmazza-a-magyar-nepszamlalasi-kampany-kozponti-stabja/
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március 31. között népszámlálásra kerül sor, melynek során képet kaphatunk az ország 

lakosságának összetételéről. A tízévenként tartott népszámlálás sok tekintetben fontos 

esemény az ország életében, sikeressége mindannyiunk felelőssége.  

 

2020-ra sokat javult a magyar nyelv helyzete (is) a közigazgatásban 
2021. január 13. – bumm.sk 

A kormány ma jóváhagyta a kisebbségi nyelvek használatáról szóló jelentést és konkrét 

feladatokat is rögzített ma hozott határozatában. A magyar nyelv használatának feltételei a 

kérdőíves lekérdezés alapján szinte mindenhol javultak, csak az érdeklődés lanyhult kissé. A 

kormány ma jóváhagyta a kisebbségi nyelvek használatáról szóló jelentést, amelyet a törvény 

alapján a kormányhivatal megbízásából a kisebbségi kormánybiztos készít kétévente. A 

mostani jelentés a 2019-2020-as időszakot vizsgálta. 

  
Igor Mirović: Megőrizzük Karlóca kulturális és történelmi értékeit 
2021. január 13. – Pannon RTV 

A tartományi kormány elnöke látogatása során elmondta, hogy az év közepén megkezdődik 

Karlóca központjának teljes körű rendezése, valamint a magánépületek homlokzatának 

rekonstrukciója, amelyek kivételes kulturális és történelmi jelentőséggel bírnak. Mirović 

meglátogatta a székesegyház és a karlócai püspöki palota homlokzatának rekonstrukciójával 

kapcsolatos befejező munkálatokat is. Hangsúlyozta: megállapodtak az önkormányzat 

vezetőjével és folytatják a homlokzatok és egyéb épületek rekonstrukcióját a Branko 

Radičević téren. Nagyon sok munka van még, de elégedett vagyok, mert jól halad minden, 

amit elterveztünk - értékelte Igor Mirović. 

 

Megnyíltak a szabadkai uszodák 
2021. január 13. – Vajdaság Ma, Magyar Szó 

Szerdán megnyílt a Harcosok sorakozója lakótelepen lévő zárt és a sétaerdei városi uszoda a 

rekreációs úszók számára – áll a Stadion Kommunális Közvállalat közleményében. A 

lakótelepi zárt uszoda nagy medencéjét hétfőtől péntekig 6 és 17 óra között, míg a kis 

medencét 6 és 16 óra között vehetik igénybe a lakosok. A hétvégén ugyanitt a nagy medence 6 

és 20, a kis medence pedig 6 és 8, illetve 14 és 20 óra között tart nyitva. 

 

A KMKSZ Elnökségének nyilatkozata 
2021. január 13. – karpat.in.ua, Kárpátalja, Kárpátalja Ma 

A Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség (KMKSZ) megdöbbenéssel olvasta és határozottan 

visszautasítja Petruska István – a Beregszászi Járási Állami Közigazgatási Hivatal nemrég 

leváltott elnöke, leendő kormányzóhelyettes – Magyar Nemzetnek adott interjújában 
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https://www.bumm.sk/belfold/2021/01/13/sokat-javult-a-magyar-nyelv-helyzete-is-a-kozigazgatasban
https://pannonrtv.com/rovatok/politika/igor-mirovic-megorizzuk-karloca-kulturalis-es-tortenelmi-ertekeit
https://www.magyarszo.rs/hu/4511/vajdasag_szabadka/233752/Megny%C3%ADltak-a-szabadkai-uszod%C3%A1k.htm
https://karpataljalap.net/2021/01/13/kmksz-elnoksegenek-nyilatkozata
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elmondottakat. Hibásnak és félrevezetőnek tartjuk azt az állítást, hogy az Ukrajna és 

Magyarország között megromlott kapcsolatok oka a nem megfelelő magyar kisebbségpolitika 

lenne. Egyrészt azért, mert a kisebbségpolitika a belpolitika része, s mint ilyen, a magyar 

kormányzat viszonyát mutatja a Magyarországon élő kisebbségekhez, ami példamutatónak 

tekinthető. A nyilatkozó valószínűleg a magyar nemzetpolitikára gondolt, és azt tartja nem 

megfelelőnek. 

 

Pályázatot írtak ki Magyarországon Beregszászi járásban létesítendő 

hulladékfeldolgozó üzem megépítésére 
2021. január 13. – karpat.in.ua 

Beindultak az intézkedések a beregszászi járási Jánosiban létesítendő hulladékeldolgozó 

üzem építésének befejezésével kapcsolatban. Olekszij Petrov, a megyei tanács elnöke 

elmondta, hogy Magyarországon feltételes pályázatot rendeztek, amelyen az ajánlattevő cégek 

meghirdethették javaslataikat. „A pályázatra 3 vállalat jelentkezett: két ukrán és egy magyar. 

Jelenleg ellenőrzik a pályázati javaslatokat, és a nyertes kihirdetésére a közeljövőben kell 

számtani. A projekt költsége meghaladja a 4 millió eurót” – közölte Petrov. 

 

 Fejlesztésekről döntött a Nagybégányi kistérség képviselő testülete 

2021. január 13. – karpat.in.ua 

A helyhatósági választásokon a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség által támogatott 

Nagy Annát választották a Nagybégányi kistérség polgármesterévé, aki ezt megelőzően 

Asztély első embere volt. 

 

A két kormány által biztosított forrásokkal tartalmas 2021-et várhatunk 
2021. január 13. – Népújság 

A Muravidéki Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösség (MMÖNK) idén három teljesen új 

projektet tervez megvalósítani a Magyar Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkársága 

támogatásával. Ugyanakkor a szlovén kormány jóváhagyta a csúcsszervezet négyéves 

gazdaságfejlesztési programját és megkezdődött a kormánnyal kötött szerződésben leírtak 

valóra váltása is. Egyebek között ez volt a témája a muravidéki nemzeti közösség évértékelő 

online sajtótájékoztatójának, amelyet Horváth Ferenc elnök tartott. 

 

Végső fázisban a területrendezési terv 
2021. január 13. – Népújság 

A községi területrendezési terv (OPN) az adott község alapvető területrendezési 

dokumentuma, meghatározza a területhasználat módjait és a beavatkozások feltételeit. Mely 

területeken fejlődhet az ipar, a turizmus, a lakásépítés a Lendvai községben? Eközben káosz 

van az építési telkek körül a Lendva-hegyen. Lendván már 2007-ben megkezdték az OPN 

készítését, de elsősorban az árvízvédelmi tanulmány kidolgozása miatt elhúzódott a tervezés. 
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http://economic.karpat.in.ua/?p=9530&lang=hu
http://economic.karpat.in.ua/?p=9530&lang=hu
http://economic.karpat.in.ua/?p=9512&lang=hu
https://www.nepujsag.net/nemzetiseg/9938-a-k%C3%A9t-korm%C3%A1ny-%C3%A1ltal-biztos%C3%ADtott-forr%C3%A1sokkal-tartalmas-2021-et-v%C3%A1rhatunk.html
https://www.nepujsag.net/muravidek/9944-v%C3%A9gs%C5%91-f%C3%A1zisban-a-ter%C3%BCletrendez%C3%A9si-terv.html
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Ez idő alatt – felhívás alapján – a polgárok és a jogi személyek véleményezhették a készülő 

területrendezési tervet. Az elmúlt időszakban 350 kezdeményezés érkezett a mezőgazdasági 

területek építési telkekké történő átminősítésére, valamint több mint 200 frissítéssel 

kapcsolatos kezdeményezés. 

 

A szlovén érettségi egyenértékű a magyarral 
2021. január 13. – Népújság 

Azon szlovéniai diákokat, akik a 2021/22-es tanévben Magyarországon szeretnék folytatni 

felsőoktatási tanulmányaikat, a korábbi évekhez képest kedvezőbb feltételek várják. Az 

érettségi bizonyítvány idéntől egyenértékű a magyarországival és – megfelelő pontszámmal – 

lehetővé teszi a közvetlen beiratkozást a magyar egyetemekre. Mint már az ősz folyamán 

tudósítottunk róla, a Muravidéki Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösség (MMÖNK) 

kezdeményezése a magyarországi Oktatási Hivatalnál, hogy a muravidéki diákok szlovéniai 

érettségi vizsgaeredményeit kedvezőbben, illetve ekvivalensen értékelje a felvételi eljárás 

során, eredménnyel járt. 

 
 

Elektronikus sajtó 

 

Határok nélkül 

2021. január 13. – Kossuth Rádió 

 

A Mikó Imre Jogvédelmi Szolgálatot az RMDSZ hozta létre az erdélyi magyarság kisebbségi 

jogainak érvényesítése céljából. A nemzetközi közvéleményhez, jogvédő szervezetekhez, 

politikai fórumokhoz elküldött jelentései az évek során jelentősen hozzájárultak ahhoz, hogy 

a magyarellenesség, a jogsértések ismertté váljanak nemzetközi szinten is. A belső küzdelem 

pedig napi munkájuk. Évi összegző sajtótájékoztatójukat szerdán tartották.  

 

A népszámlálás elhalasztását kezdeményezik a magyar kampánystáb pártjai és civil 

szervezetei. Az eredeti időpont szerint február 15. és március 31-e között zajlana az 

elektronikus adatfelvétel, de a járványhelyzet akadályozza a felvilágosító munkát. A magyar 

közösség jövője szempontjából meghatározó jelentősége van annak, hogy a 2021-es 

népszámlálás adatai a korrekt tényeket tükrözzék. A kampánystáb tagját, Tokár Gézát 

kérdeztük. 
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https://www.nepujsag.net/nemzetiseg/9940-a-szlov%C3%A9n-%C3%A9retts%C3%A9gi-egyen%C3%A9rt%C3%A9k%C5%B1-a-magyarral.html
https://mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth/?date=2021-01-13_18-02-00&enddate=2021-01-13_18-40-00&ch=mr1
https://mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth/?date=2021-01-13_18-02-00&enddate=2021-01-13_18-40-00&ch=mr1


 

 

Napi Nemzetpolitikai Sajtószemle – 2021. január 14. 

. 

. 

Temesvár új polgármestere, Dominic Fritz találkozott a mintegy 15 ezres magyar közösség 

küldöttségével.  A polgármester német lévén érzékenyebbnek mutatkozik a városban élő 

nemzeti kisebbségek problémái iránt, ami meg is mutatkozott a keddi találkozón is: Erről 

beszélt Erdei Ildikó, a Temes megyei Civil Tanács elnöke, a Bartók Béla líceum igazgatója. 

 

A 2. magyar hadsereg Doni katasztrófájának 78. évfordulóján megemlékezést tartottak 

tegnap este Marosvásárhelyen, a római katolikus temetőben, a doni áldozatok emlékművénél. 

A szűk körű rendezvényen az EMKE és a 23. Határvadász Hagyományőrző Csoport néhány 

tagja koszorúzással és gyertyagyújtással tisztelgett a 2. Magyar Hadsereg hőseinek és 

áldozatainak emléke előtt. 

 

Tordán és Kolozsváron emlékeztek idén a vallásszabadságra az unitáriusok. 1568-ban január 

6. és 13. között zajlott a tordai országgyűlés, amely a világon először foglalta törvénybe a 

lelkiismereti és vallásszabadságot. Bálint-Benczédi Ferencet, a Magyar Unitárius Egyház 

püspökét hallhatták.  

 

Kárpát-medence több színházánál bizonyított László Sándor színművész, rendező, az 

Újvidéki Színház korábbi vezetője, az újvidéki Művészeti Akadémia osztályvezető tanára, akit 

a magyar miniszterelnök a Kisebbségekért Díj Külhoni Magyarságért Tagozat díjával tüntetett 

ki és aki kiérdemelte a Magyar Színházak Kisvárdai Fesztiváljának Életműdíját is. Ternovácz 

István beszélgetett László Sándorral. 


