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Nyomtatott és online sajtó 
 

 

Megbukott a Minority SafePack, cserbenhagyta az őshonos kisebbségeket az 

Európai Bizottság 
2021. január 15. – Krónika, transindex.ro, maszol.ro, Nyugati Jelen, Ma7.sk, Felvidék Ma 

Nem indít jogalkotást a nemzeti kisebbségek védelmében az Európai Bizottság – számolt be 

pénteki közleményében az RMDSZ. A szövetség szerint az EB csütörtökön úgy döntött, „hogy 

semmibe veszi több mint egymillió európai polgár kérését, valamint az Európai Parlament 

állásfoglalását, és a Minority SafePack kezdeményezés alapján nem indít jogalkotást a 

nemzeti kisebbségek védelmében”. Az RMDSZ álláspontja szerint az EB döntésével hátat 

fordított az őshonos kisebbségeknek, az aláíró polgároknak, a nagy többséggel támogató 

határozatot elfogadó Európai Parlamentnek, több támogató nemzeti kormánynak és 

régiónak. 

 

Elfogadhatatlannak és felháborítónak tartják az EB elutasító döntését a magyar 

politikusok 
2021. január 15. – MTI, Origo, Magyar Nemzet, Mandiner, Magyar Szó, Krónika, Ma7.sk, 

Körkép 

Az Európai Bizottság kimutatta a foga fehérjét a Minority SafePack polgári kezdeményezés 

ügyében – értékelte Szili Katalin miniszterelnöki megbízott a testület pénteki döntését az 

MTI-hez eljuttatott közleményében. Szili Katalin közölte, a bizottság az Európai Parlament 

támogatása ellenére megismételte azt a határozatát, mely szerint nincs jogszabályalkotási 

felhatalmazása a nemzeti kisebbségek védelmének ügyében, noha az ügy Európa 

lakosságának több mint 10 százalékát érinti, egy spanyolországnyi népességet. A 

miniszterelnöki megbízott kitért arra is, hogy a bizottság határozatában hivatkozik 

különböző, a gender-, roma-, LMBTQ-stratégiákra, továbbá általános, a nyelvi, kulturális 

sokszínűséget védő szabályokra, amelyek részben kellőképpen elasztikusak, így betartásuk 

nem kötelező, részben elégtelenek a nemzeti kisebbségek védelmére. A kezdeményezés 

pontosan ennek hiányát hivatott szolgálni, rögzítette. 

 

Potápi: folytatjuk a harcot, a nemzeti kisebbségek ügye igenis európai ügy, 

amivel foglalkozni kell 
2021. január 15. – PestiSrácok 

Felháborító, megdöbbentő és elfogadhatatlan – így kommentálta portálunk érdeklődésére 

Potápi Árpád János azt a mellbevágó hírt, miszerint az Európai Parlament támogatása 

ellenére az Európai Bizottság a témafelelős Věra Jourovával az élen lesöpörte az asztalról az 

őshonos nemzeti kisebbségek védelmének ügyét. A Miniszterelnökség nemzetpolitikáért 
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felelős államtitkára szerint felháborító, hogy azoknak, akik néhány hónapja, vagy éve érkeztek 

kontinensünkre, azoknak, akik ehhez a civilizációhoz semmit nem tettek hozzá, sokkal több 

joguk van, mint az őshonos nemzeti közösségek tagjainak. Felháborító, megdöbbentő és 

elfogadhatatlan – így kommentálta Potápi Árpád János a hírt. Kiemelte: Maga a 

kezdeményezés is azért indult el, mert mi, magyarok folyamatosan azt éreztük, hogy ezzel a 

kérdéssel az unió nem foglalkozik megfelelő szinten, illetve sehogy sem foglalkozik ahhoz 

képest, hogy milyen horderejű ügyről van szó. Mi, magyarok száz éve széttagolva élünk, a 

nemzeti kisebbségek kérdése a külhoni magyarság miatt számunkra kiemelten fontos, de a 

többi nemzeti közösség számára is elfogadhatatlan a bizottság hozzáállása ehhez a 

kérdéshez.” 

  

Elkészültek a Wesselényi-szobor kőelemeinek a felújításával Zilahon, a 

térrendezés következik 
2021. január 15. – Krónika 

Befejeződött a Wesselényi-szobor talapzatának és kőelemeinek a restaurálása, és a 

továbbiakban a körülötte lévő teret is rendeznék Zilahon. A városvezetés oly módon hozná 

rendbe a kissé elvadult főtéri parkot, hogy jobban érvényesülhessen Fadrusz János népszerű 

alkotása és a Vigadó épülete. 

 

Rareș Bogdan a székelyek kezét mutatná a külföldieknek 
2021. január 15. – Krónika 

Bár a kormánykoalíciót alkotó pártok vezetői korábban megegyeztek abban, hogy 

tartózkodnak az egymást bíráló nyilvános üzenetektől, Rareș Bogdan, a Nemzeti Liberális 

Párt (PNL) első alelnöke úgy érezte, Facebook-bejegyzésben kell válaszolnia Kelemen 

Hunornak. Kelemen Hunor kijelentéseire, ironikus hangvételű állásfoglalásban jegyezve meg: 

probléma van akkor, ha egy etnikai alapon működő autonómia az elvárás. „Nem egy 

kisebbséggel van gond, hanem azzal a szándékkal, hogy a hozzáértést egy 

személyazonosságiban feltüntetett névvel helyettesítsük. A történelem során, s nem csak 

Románia esetében, az etnikai, bőrszín, vallási alapú hozzáállás pusztításhoz vezetett” – 

fogalmazott a magyarellenes kirohanásairól ismert volt műsorvezető. 

 

Történelmi betekintés játékkal: Márton Áron püspök életrajzával kapcsolatos 

rejtvényeket is meg kell oldaniuk a diákoknak 
2021. január 16. – Krónika 

Kreatív játékra hívják az általános iskolás tanulókat a csíkszentdomokosi Márton Áron 

Múzeum önkéntesei, akik Márton Áron püspök ma is vállalható pedagógiai eszményéhez 

igazodva állították össze a feladatsort. A gyermeket, a bontakozó emberi életet olyan elvekkel, 

ismeretekkel, lelkesedéssel, élményekkel akarja ellátni, hogy az élet minden viszonylatában el 

E
rd

é
ly

 
V

e
ze

tő
 h

ír
e

k
 

https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/elkeszultek-a-wesselenyi-szobor-koelemeinek-a-felujitasaval-zilahon-a-terrendezes-kovetkezik
https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/elkeszultek-a-wesselenyi-szobor-koelemeinek-a-felujitasaval-zilahon-a-terrendezes-kovetkezik
https://kronikaonline.ro/belfold/rare-bogdan-a-szekelyek-kezet-mutatna-a-kulfoldieknek
https://kronikaonline.ro/szines/tortenelmi-betekintes-jatekkal-marton-aron-puspok-eletrajzaval-kapcsolatos-rejtvenyeket-is-meg-kell-oldaniuk-a-diakoknak
https://kronikaonline.ro/szines/tortenelmi-betekintes-jatekkal-marton-aron-puspok-eletrajzaval-kapcsolatos-rejtvenyeket-is-meg-kell-oldaniuk-a-diakoknak


 

 

Napi Nemzetpolitikai Sajtószemle – 2021. január 15. 

. 

. 

tudjon igazodni. Szándéka az, hogy a kezéből kikerülő ember ne legyen a történések akarat 

nélküli labdája, ne a körülmények alakítsák, hanem ő alakítsa az életét” – írta Márton Áron a 

pedagógia feladatáról, és ennek szellemében készült a Cselekvő iskola elnevezésű játék. 

 

Diplomabotrány: nem közelednek az RMDSZ és képviselője közötti álláspontok 
2021. január 15. – Krónika, transindex.ro 

Az RMDSZ továbbra is várja Apjok Norbert lemondását, a parlamenti képviselő azonban 

továbbra sem hajlandó megválni mandátumától – röviden így foglalható össze az alakulatával 

diplomabotránya miatt nézeteltérésbe keveredett politikus ügye az RMDSZ Nagybánya 

területi szervezete választmányának ülése után. A testületben megoszlanak a vélemények a 

tekintetben, hogy a honatyának hátrébb kellene-e lépnie a történtek nyomán. 

 

Felnőtt az erdélyi magyar ifjúság a vírushelyzet szülte nehéz feladatokhoz 
2021. január 15. – Krónika 

Mindent felülírt, átalakított a világjárvány az erdélyi magyar ifjúsági életben is, de megtörtént 

az alkalmazkodás – vallják egybehangzóan a Krónika által megszólaltatott kolozsvári, 

marosvásárhelyi, sepsiszentgyörgyi és szatmárnémeti ifjúsági vezetők. Elmondásuk szerint 

bár a diákközösségek megsínylették a megszorításokat, sehol sem állt le az élet. Az erdélyi 

magyar ifjúság eddig szabálykövetőnek mutatkozott, ugyanakkor mindenhol nagyon várják az 

iskola- és egyetemnyitást. 

 

A felújítás után az egykori katonaneveldébe költözik a céhtörténeti múzeum 
2021. január 15. – maszol.ro 

Az udvarterek városának főteréről két év múlva várhatóan új helyszínre, az egykori 

katonalnevelde épületébe költözhet a méltán híres kézdivásárhelyi Incze László Céhtörténeti 

Múzeum. A 19-ik század elején épült, ma már A-kategóriás műemlék szerves részét képezi 

majd a háromszéki város kulturális életének.   

 

Megújult az RMDSZ Csíki Önkormányzati Tanácsa 
2021. január 15. – maszol.ro 

Tisztújítást tartott az RMDSZ Csíki Önkormányzati Tanácsa (CSÖT) csütörtökön. A CSÖT 

elnökévé Borboly Csabát, a szövetség Csíki Területi Szervezetének elnökét választották. A 

szavazást megelőzően politikai beszámolót tartott Kelemen Hunor szövetségi és Borboly 

Csaba területi elnök. 
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A csíksomlyói tűzkárosultak elhelyezése miatt forrnak az indulatok 

Zsögödfürdőn 
2021. január 15. – maszol.ro, szekelyhon.ro 

Tiltakozási hullámot indított el a Csíkszeredához tartozó Zsögödfürdő lakosainak körében az 

az elgondolás, hogy a csíksomlyói tűzvész károsultjait átmenetileg a településen található 

Caritas tábor területén szállásolják el. Végleges döntés még nincs az ügyben, vasárnap 

lakossági fórumon vitatják meg a kialakult helyzetet a csíkszeredai önkormányzat 

képviselőivel. 

 

A virtuális térbe került a kulturális programok egy része 
2021. január 15. – Bihari Napló 

Az idén a január 18. és 22. között zajló Magyar Kultúra Ünnepe-heti események egy része a 

virtuális térbe tevődik át – közölték a szervezők az RMDSZ nagyváradi székházában tartott 

tegnapi sajtótájékoztatón, melyen a magyarországi partnerek online jelentkeztek be. 

 

Sípálya épült Székelyvarságon 
2021. január 15. – szekelyhon.ro 

Nagyjából egy kilométer hosszú, székes felvonókkal ellátott sípálya nyílik hamarosan 

Székelyvarságon, ahol most végzik az utolsó simításokat az üzemeltetők. A projekt egyik 

legfőbb célja a téli sport újraélesztése a községben, éppen ezért oktatni is fogják az 

érdeklődőket. Magyari József elmondta, a turizmus fellendítése mellett a projekt határozott 

célja a sportág helyi szintű újjáélesztése. Ennek érdekében az síoktatást is megszervezik 

Varságon, és akár tornaórákat is lehet majd tartani ott. „Ha tíz év alatt sikerül legalább egy, jó 

eredményeket elérő sportolót kineveljünk, akkor már elértük a célunkat” – fogalmazott. 

Egyesületük a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.-nél pályázott a mintegy 1,3 millió eurós 

beruházás megvalósításáért, de segített nekik a megvalósításban a helyi önkormányzat, 

valamint a közbirtokosság is. Utóbbi szervezettől bérlik a területet, ahol a pálya található. 

Egyébként az üzemeltetők már dolgoznak azon, hogy nyáron is hasznosítani tudják a 

területet. 

 

Továbbra is kódolja nemzetközi közvetítései egy részét az M4 Sport, most 

például a kézilabda-vb-t 
2021. január 16. – Krónika 

A korábbi megannyi ígéret ellenére még mindig nem sikerül biztosítania a magyar 

közszolgálati televíziónak, hogy a határon túli nézők is megtekinthessék az M4 Sport 

valamennyi nemzetközi sportközvetítését, vagy legalább ezek többségét. A közmédia szerint a 

jogtulajdonosok okolhatók a külhoni magyarok körében nagy bosszúságot okozó 

geokódolásért. 
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Új tulajdonosa van az Erdély.ma hírportálnak és más lesz a főszerkesztője is  
2021. január 16. – transindex.ro 

Az Erdély.ma hírportál életében jelentős változás történt. A 2017 óta tulajdonos-

főszerkesztőként dolgozó Tókos Levente ugyanis ígéretéhez híven lemondott tisztségéről és 

eladta a portált egy olyan személynek, aki állítása szerint nem kötődik semelyik párthoz, 

viszont akinek kiléte, mint a volt főszerkesztő a Transindex-nek nyilatkozta: egyelőre „hét 

pecsétes titok”.  

 

Apjok Norbert: a vélemények megoszlanak, de többségében a mandátum 

folytatása mellett szólnak  
2021. január 16. – transindex.ro 

Apjok szombaton a közösségi médiában reagált az ideiglenes elnök felvetéseire, mint írta, a 

gyűlésen nem született semmilyen döntés, amely az ő személyét érintette volna. A 

vélemények valóban megoszlanak, viszont nagy többségében szerinte a mandátum folytatása 

mellett szólnak. „Bízom benne, hogy hamarosan az ügy végére érünk, hiszen azt gondolom, 

hogy a Máramaros megyei magyarságot nem megosztani, hanem ellenkezőleg összefogni és 

hatékonyan képviselni kell” – mondta a diplomabotrányba keveredett képviselő, akitől az 

RMDSZ kétszer kérte lemondását mandátumáról, mert szerintük félrevezette a szövetség 

felsővezetését és a választókat.  

 

A liberálisok egy része egyetért Csoma Botonddal, mégis csak az RMDSZ 

politikusát támadják az ügyészek 
2021. január 16. – maszol.ro 

Keményen nekiment az országos korrupcióellenes ügyészség (DNA) és az intézményt 

támogató két magisztrátusszervezet az RMDSZ parlamenti képviselőjének egy olyan 

állásfoglalásért, amely liberális politikus szájából is elhangzott korábban – csaknem szó 

szerint – anélkül, hogy bárki felkapta volna rá a fejét. 

 

Nem kell haragudni az Unióra a Minority Safepack elkaszálása miatt. 

Egyszerűen így működik  
2021. január 17. – transindex.ro 

A Minority SafePack fő kérései eleve esélytelenek voltak, és nem az Unióban kellene 

megoldást keresni olyan problémákra, amelyek a többséget nem érintik. Interjú Bakó Bea 

jogásszal, az Azonnali főszerkesztőjével.  

 

Tervmódosítás után kezdődik a rég várt csíkszeredai tornaterem építése 
2021. január 17. – szekelyhon.ro 

Csíkszereda talán legjobban várt iskolai tornatermének építéséhez további tervmódosításra 

van szükség, de a munkálatokat ezért nem kell elhalasztani. A Nagy István Művészeti 
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Középiskola mellé tervezett épületet úgy kell kialakítani, hogy ez ne menjen a művészeti 

oktatás kárára. 

 

Így halad a csíkszeredai, egyházi beruházások kivitelezése 
2021. január 17. – szekelyhon.ro 

Két egyházi beruházás kivitelezése is folyamatban van Csíkszeredában: a négyszintes Márton 

Áron Kulturális Központ befejezése már a végéhez közeledik, és a dendrológiai parkban is áll 

már az új bölcsőde-napközi. Utóbbival azonban még sok a munka, így várhatóan csak a 

következő évben nyitja meg kapuit.  

 

Bánsági összefogás a székelyföldi tűzkárosultakért 
2021. január 17. – Nyugati Jelen 

A bajban mutatkozik meg, hogy ki az igazi jóbarát. A 2005-ös nagy bánsági árvíz idején a 

székelyföldiek segítő kezet nyújtottak a Temes megyei árvízkárosultaknak, a csíksomlyói 

tűzvész után pedig a temesvári és a végvári magyarok szerveztek gyűjtést a tűzkárosultak 

javára. A Temes Megyei RMDSZ-irodában jelentős mennyiségű tartós élelmiszer, 

tisztálkodási szer, téli ruha, takaró és gyerekjáték gyűlt össze néhány nap alatt. „Az 

adományokat magánszemélyek ajánlották fel a székelyföldi tűzkárosultak javára – nyilatkozta 

a Nyugati Jelennek Sipos Ilona, a gyűjtés főszervezője. 

 

Másodrangú polgárként, Európában 
2021. január 18. – Makkay József – Krónika 

A Krónika vezércikke szerint „számítani lehetett arra, hogy az Európai Bizottság nem alkot 

törvénytervezetet a nemzeti kisebbségek védelmében. Az RMDSZ és a FUEN (Európai 

Nemzetiségek Föderatív Uniója) által indított Minority SafePack szervező bizottsága kereken 

egy évvel ezelőtt, 2020 januárjában nyújtotta be az Európai Bizottsághoz (EB) a kötelező hét 

helyett tizenegy tagországban összegyűlt több mint egymillió hitelesített aláírást. Az eltelt 

esztendőben a szervezőknek sikerült meggyőznie az Európai Parlamentet arról, hogy az ügyet 

tűzze napirendre. Az EB elutasításával azonban okafogyottá vált, így az európai nemzeti 

kisebbségek kérdése továbbra is rendezetlen marad”.  

 

Tárnok Balázs: A Bizottság nem csak 1,1 millió európai polgár akaratát hagyta 

figyelmen kívül, a részvételi demokráciát jelentékteleníti el 
2021. január 15. – Ma7.sk 

Megjelent az Európai Bizottság állásfoglalása a Minority SafePack kapcsán, amelyből kiderül, 

az EB a javaslatcsomag kilenc eleme közül egyetlen egyben sem érzi úgy, jogalkotó eljárást 

kellene kezdeményeznie. A hírre reagálva Dr. Tárnok Balázs szakjogász, a NKE kutatója 

kijelentette, "a Bizottság nem csupán a Minority SafePack-et aláírásukkal támogató több mint Fe
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https://szekelyhon.ro/aktualis/igy-halad-a-csikszeredai-egyhazi-beruhazasok-kivitelezese
https://www.nyugatijelen.com/jelenido/bansagi_osszefogas_a_szekelyfoldi_tuzkarosultakert.php
https://ma7.sk/hethatar/tarnok-balazs-a-bizottsag-nem-csak-11-millio-europai-polgar-akaratat-hagyta-figyelmen
https://ma7.sk/hethatar/tarnok-balazs-a-bizottsag-nem-csak-11-millio-europai-polgar-akaratat-hagyta-figyelmen
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1,1 millió polgár akaratát hagyta figyelmen kívül (...), de az unió demokráciáját is aláásta a 

részvételi demokrácia eszközének teljes eljelentéktelenítésével. 

 

Salamoni javaslat várható a népszámlálás ügyében! Két félidős lehet az 

esemény és kimaradhat a második nemzetiség 
2021. január 15. – Ma7.sk 

Több kezdeményezés is indult annak érdekében, hogy a február 15-én kezdődő, és március 

végéig tartó népszámlást későbbi időpontra halasszák. Az ügyben a népszámlálás magyar 

kampányát koordináló társulás nyílt levelet is írt a kormányfőnek, amelyben a koronavírus 

okozta helyzetre hivatkozva kérik a kormányt a halasztás kezdeményezésére. Elsősorban azt 

szeretnék elkerülni, hogy személyes kontaktusra kerüljön sor a kérdezőbiztosi-asszisztensek 

és lakosság egyes rétegei között. A népszámlálás elektronikus formában történik, online 

kérdőív kitöltésével számol elsődlegesen, de minden szakértő elismeri, hogy főképpen az 

idősebb lakosok, illetve a marginalizált közösségek körében szükség lesz majd személyes 

segítségre is. 

 

Forró: Mindent meg fogunk tenni a mielőbbi megegyezés érdekében 
2021. január 15. – bumm.sk 

A hét elején a Magyar Közösség Pártjának Országos Elnöksége levélben hívta a tárgyalások 

folytatására a partnereit. A Híd elnöksége 2021.február 15-ig le kívánja zárni a tárgyalásokat, 

hogy a közös feladatokra koncentrálhasson a közösség. Forró Krisztiánt, az MKP elnökét 

kérdezte a bumm.sk. 

 

A felvidéki Hálózat egy éve 
2021. január 15. – Felvidék Ma 

A Hagyományok Háza Hálózat – Szlovákia munkájára is rányomta bélyegét a koronavírus-

járvány. A nehéz körülmények között született eredményekről Farkas József, a Hálózat – 

Szlovákia koordinátora számol be. „Őszintén bíztunk még tavasszal abban, hogy a járvány 

enyhül, de a valóság átírta a terveinket. Az első negyedévben a nyári és őszi rendezvényeink 

szervezésén munkálkodtunk felemás sikerrel. Először a XI. Ipolyi Arnold Országos 

Népmesemondó Verseny rozsnyói döntőjéről kellett lemondanunk, s magunk is átéreztük a 

Királyhelmectől Szencig megrendezett versenysorozat mintegy négyszáz résztvevőjéből 

döntőbe jutottak csalódottságát. 

 

MKDSZ: Az EB hátat fordított a kisebbségi kezdeményezésnek 
2021. január 16. – bumm.sk 

A Magyar Kereszténydemokrata Szövetség (MKDSZ) mély felháborodásának ad hangot 

amiatt, hogy az Európai Bizottság (EB) 2021. január 14-én úgy döntött, nem indít jogalkotási 

eljárást a Székely Nemzeti Tanács az európai nemzeti régiók kialakításáért indított Minority 
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https://ma7.sk/aktualis/salamoni-javaslat-varhato-a-nepszamlalas-ugyeben-ket-felidos-lehet-az-esemeny-es
https://ma7.sk/aktualis/salamoni-javaslat-varhato-a-nepszamlalas-ugyeben-ket-felidos-lehet-az-esemeny-es
https://www.bumm.sk/belfold/2021/01/15/forro-mindent-meg-fogunk-tenni-annak-erdekeben-hogy-mielobbi-megegyezes-szulessen
https://felvidek.ma/2021/01/a-felvideki-halozat-egy-eve/
https://www.bumm.sk/belfold/2021/01/16/mkdsz-az-eb-hatat-forditott-a-kisebbsegi-kezdemenyezesnek
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Safepack elnevezésű kilenc tételt tartalmazó polgári kezdeményezése kapcsán - írta 

Facebook-bejegyzésében Fehér Csaba, az MKDSZ elnöke. 

  
Megszépült az adai zeneiskola 
2021. január 15. – Vajdaság Ma 

Új padlóburkolatot kapott az adai Bartók Béla Zeneiskola. A beruházás összértéke közel 470 

ezer dinár volt, amelyből 400 ezer dinárt Ada község önkormányzata, a fennálló 70 ezer 

dinárt pedig a zeneiskola fedezte. Az új padlóburkolatra már nagy szüksége volt az 

intézménynek, mert a régi parketta nem csak kopott volt, de elemek is mozogtak, hiányoztak. 

Bácsi Annamária, a zeneiskola igazgatója elmondta, hogy a parketta felújítása (javítása, 

csiszolása, újralakkozása) körülményesebb lett volna, ezért döntöttek a modern kinézetű 

laminált padlózat mellett. A munkálatokat január negyedikén kezdték meg, és 14-én végeztek 

vele. 

 

Segítség a magyarkanizsai családnak 
2021. január 17. – Magyar Szó 

Lassan egy hete, hogy a magyarkanizsai Habonyi család melléképületében tűz ütött ki, 

amelyet vélhetően rövidzárlat okozott. A tüzet sikerült megfékezni oly módon, hogy a 

lakóépületre nem terjedt át teljes egészében, de így is tetemes a kár. A közösségi oldalon 

Gajdos Bajusz Zolna, aki a Vajdasági jótékonysági licit csoportot is létrehozta Olivér 

megsegítésére, most a Habonyi család megsegítésére hívja fel a figyelmet. 

 

Évértékelő Molnár Lászlóval, a KMKSZ kulturális titkárával 
2021. január 16. – karpat.in.ua, Kárpátalja 

„A 2020-as év számunkra igen kedvezőtlenül alakult. A koronavírus-pandémia miatt a 

Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség (KMKSZ) nagyon sok rendezvényét nem a szokásos 

módon rendezte meg, illetve voltak olyan alkalmak, melyek megszervezését teljesen el kellett 

halasztani. Ugyanakkor az év elején még teljesen a megszokott módon „üzemeltünk”, így 

január utolsó hetében még megszervezhettük a Mezőgecsei Nemzetközi Böllérversenyt, 

viszont a március 15-ei ünnepi rendezvényeinket már sehol sem tudtuk – a bevezetett 

karanténszabályok miatt – tömeges eseményként megszervezni, csupán tiszteletadó 

koszorúzás volt Ungváron, Beregszászban, Munkácson és a többi helyszínen.” 
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https://www.vajma.info/cikk/vajdasag/26067/Megszepult-az-adai-zeneiskola.html
https://www.magyarszo.rs/hu/4513/vajdasag_magyarkanizsa/233963/Seg%C3%ADts%C3%A9g-a-magyarkanizsai-csal%C3%A1dnak.htm
https://karpataljalap.net/2021/01/16/evertekelo-molnar-laszloval-kmksz-kulturalis-titkaraval
https://karpataljalap.net/2021/01/15/karpataljai-magyar-kozosseg-bebizonyitotta-hogy-egy-emberkent-tud-erot-felmutatni-letezni
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„A kárpátaljai magyar közösség bebizonyította, hogy egy emberként tud erőt 

felmutatni, létezni, és […] hogy a jövőben is létezni kíván” 
2021. január 16. – karpat.in.ua, Kárpátalja 

A 2020-as esztendő embert próbáló évként vonul be a történelemkönyvekbe. Nem volt ez egy 

egyszerű időszak a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség Ifjúsági Szervezete (KMKSZ ISZ) 

számára sem, de minden nehézség ellenére számos sikert is elkönyvelhettek. Dobsa István, a 

KMKSZ ISZ elnökének évértékelő interjúja következik. „Ahogy mindenkinek, így nekünk is 

sajnos több eseményt le kellett mondanunk. Az egyik legfájóbb veszteség szervezetünk 

legnagyobb eseménye, az ISZ Feszt volt. Mi mit sem sejtve készültünk, szervezkedtünk, 

kitűztük az időpontot, lebeszéltük a helyszínt, melyként 2020-ban a beregszászi Barátság 

Stadion szolgált volna, sőt, már az előszerződéseket is megkötöttük Magyarország 

legszínvonalasabb együtteseivel, de akkor jött a feketeleves: a koronavírus. Természetesen az 

emberek biztonsága és védelme a legfontosabb, továbbá a karanténintézkedések is 

közrejátszottak, hogy az ISZ Fesztek történetének legnagyobb fesztiválját is le kellett 

fújnunk.” – nyilatkozta Dobsa.  

 

Életbe lépett az ukrán nyelvtörvény 30. cikkelye a szolgáltatói szférában 
2021. január 16. – karpat.in.ua 

Ukrajnában január 16-án életbe lépett a sokat vitatott nyelvtörvény azon rendelkezése, 

melynek értelmében kötelezővé válik az ukrán nyelv használata a szolgáltatói szféra és a 

kereskedelem minden szintjén. Tarasz Kreminy, ukrán nyelvi ombudsman szerint, ezentúl 

csak abban az esetben lehet eltérni az államnyelv használatától, amennyiben azt a kliens kéri 

a kereskedőtől. A nyelvi biztos ellenkező esetben magas büntetést helyez kilátásba. 

Csernicskó István, nyelvész, a beregszászi II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola 

rektora úgy véli, hogy az ombudsmannak nem áll jogában büntetéssel fenyegetni senkit. 

 

Kerekasztal megbeszélés a Beregszászi Járási Tanácsban 
2021. január 16. – karpat.in.ua 

Kerekasztal megbeszélést tartott a Beregszászi Járási Tanács, a járás kistérségei vezetőinek 

részvételével. A kísérleti jellegű fórumnak az elsődleges célja az volt, hogy a térség vezetői 

megismerkedhessenek egymással, hogy közös álláspontot alakíthassanak ki a települések és a 

járás munkáját befolyásoló kérdésekben.  
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Elektronikus sajtó 

 

Határok nélkül 

2021. január 15. – Kossuth Rádió 

 

Az Európai bizottság kimutatta a foga fehérét a polgári kezdeményezés ügyében - írja 

Közleményében Szili Katalin miniszterelnöki megbízott. 

 

Döntésében az Európai Parlament támogatása ellenére megismételte azt a határozatát, mely 

szerint nincs jogszabály-alkotási felhatalmazása a nemzeti kisebbségek védelmének ügyében.  

Teszi annak ellenére, hogy az ügy Európa lakosságának több mint 10%-át érinti, egy 

spanyolországnyi népességet.  

 

Határozatában hivatkozik különböző, a gender-, roma-, LMBTQ-stratégiákra, továbbá 

általános, a nyelvi, kulturális sokszínűséget védő szabályokra, melyek részben kellőképpen 

elasztikusak, így betartásuk nem kötelező, részben elégtelenek a nemzeti kisebbségek 

védelmére. A kezdeményezés pontosan ennek hiányát hivatott szolgálni.  

 

Jól láthatóan a Bizottság nem vállalta fel a politikai döntés meghozatalát. Döntésével 

bizonyította, hogy az európai intézményi bürokrácia vezérli, és nem a valós problémák 

megoldása. A polgári kezdeményezés, úgy tűnik, számukra csak egy demokratikus 

mutatványos bódé, ahol a forgatókönyvet ki tudja, kik írják. Ezzel elősegíti, hogy tovább 

nőjön a bizalmatlanság az európai polgárok és a brüsszeli adminisztráció között.  

 

A Bizottság ismét kimutatta foga fehérét. – olvasható Szili Katalin miniszterelnöki megbízott 

közleményében.  

 

2019 áprilisában fogadta el az ukrán parlament az új ukrán nyelvtörvényt, mely az élet 

minden területén kötelezővé teszi az ukrán nyelv használatát. A jogszabályt fokozatosan 

vezetik be. A január 16-tól életbe lépő 30. cikkely a szolgáltatások nyelvéről rendelkezik. 

Iváncsik Attila összeállítása. 

 

Az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács tavaly augusztusában a nép ügyvédjéhez fordult, 

kifogásolva, hogy a pénzmosás elleni törvény egyik előírása alkotmányellenes. Az 

https://mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth/?date=2021-01-15_18-02-00&enddate=2021-01-15_18-40-00&ch=mr1
https://mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth/?date=2021-01-15_18-02-00&enddate=2021-01-15_18-40-00&ch=mr1
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ombudsman a felvetések egy részét jogosnak tartotta, így a napokban a román 

alkotmánybírósághoz fordult. A részletekről Lehőcz László Kása Zsolt jogászt, az Erdélyi 

Magyar Nemzeti Tanács alelnökét kérdezte. 

 

Az oktatásban részt vevők oltásával egy újabb fertőzési faktort remél kiiktatni a román 

kormány, emiatt is halasztották február elejére a tantermi oktatás elindítását Romániában. 

Eközben a szülők körében egyre nagyobb az elégedetlenség. Zakariás Zoltán parlamenti 

képviselő úgy véli, az oktatás kapcsán a döntést újra a helyi hatóságok hatáskörébe kellene 

helyezni. Geréb Krisztina összeállítása.  

 

Iskola mellett végezhető, ingyenes, tehetség-gondozó kurzusokat kínál a diákoknak a Mathias 

Corvinus Collegium Középiskolás Programja, amely azoknak az Erdélyben tanuló magyar 

diákoknak szól, akik a hagyományos iskolai oktatás lehetőségein túl az érettségi és egyetemi 

felkészülés során a lehető legtöbbet szeretnék kihozni magukból. A részletekről Zsiga Karolát, 

az MCC erdélyi Középiskolás Program koordinátorát kérdezte Szilágyi Szabolcs. 

 

Ausztrália, Szenegál, Kanada, és a vajdasági Pacsér – ezeken a helyeken rózsaszín vízben 

fürdeni.  

Pacséron, a 72 celsius-fokosan feltörő víznek nagyom magas a nátrium-klorid, azaz a 

sótartalma. De a rózsaszín elszíneződést a forrás jód, bróm és lítium tartalma okozza. A víz 

gyógyhatása kiemelkedő. A 2014-ben megnyitott fürdő, újabb és újabb beruházásokkal egyre 

bővül.  A gyógyvíz kitörési lehetőséget jelent Pacsérnak, és meggátolhatja az elnéptelenedést. 

Szabolcski Szabolcs polgármestert és Huszák Endrét, a fürdő vezetőjét Németh Ernő 

kérdezte. 

 

Határok nélkül 

2021. január 16. – Kossuth Rádió 

 

A tervezett konferencia a járványhelyzet miatt, ám az ismereteket sikerült összegyűjteni: így 

ismeretterjesztő film készült Szent László kultuszáról, a lovagkirályhoz köthető régészeti 

leletekről és templomi falképekről 25 percben, a teljesség igénye nélkül. 

 

1990 után Erdély szászok lakta vidéke lassan elnéptelenedett, mivel a román kormány 

ösztönzésére elköltöztek onnan a szászok Németországba. Ferkó Zoltán fölkerekedett és 

kerékpárral bejárta az elhagyatott egykori szász településeket. Két keréken Szászföldön 

https://mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth/?date=2021-01-16_04-30-00&enddate=2021-01-16_05-08-00&ch=mr1
https://mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth/?date=2021-01-16_04-30-00&enddate=2021-01-16_05-08-00&ch=mr1
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címmel született ebből film, amelyet a legnépszerűbb közösségi portálon lehet megtekinteni. 

Érdemes! 

 

Erdélyi István közismert az aradiak körében: a magyar közösségi rendezvények elkötelezett 

önkéntese, résztvevője és fáradhatatlan szervezője, ha kell, az RMDSZ munkájából veszi ki a 

részét, ha kell, a nótaesteken segít, esetleg közönséget toboroz, mozgósít, ismeri a város 

történelmi emlékhelyeit és olykor magyarországi csoportokat is kalauzol ezekre a helyekre. A 

nyugdíjas energetikai technikusra - bevallása szerint - nagy hatást gyakoroltak az aradi 

személyiségek, akik a békebeli időkből magukkal hozott ismereteket, szokásokat, és főként 

tudást adták a 20. század emberének, egészséges lokálpatriotizmusra, a szellemi érték 

tiszteletére és egészséges nemzettudatra nevelve nemzedékek egész sorát.  

 

A héten beszámoltunk a Kárpátalján 2016 óta működő „Egán Ede” Gazdaságfejlesztési 

Központ” Jótékonysági Alapítvány elmúlt esztendejéről. 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. A most következő 

összeállításunkban ugocsai mesterembereket szólítunk meg, akik ugyan különböző szakmát 

választottak maguknak, egyvalamiben azonban egyetértenek: kitartó és kemény munkával 

szülőföldjükön is lehet boldogulni, így mindannyian hozzátehetik a saját részüket a 

kárpátaljai magyarság fennmaradásához és fejlődéséhez.  

 

A nagybecskereki Madách Amatőr Színházban az elmúlt évben többször is elodázták a 

bemutatót, végül az idénre ütemezték az újabb darabok bemutatóit. Az igencsak furcsa évről, 

és a jövő terveiről kérdeztük a társulatvezetőt. 

 

Határok nélkül 

2021. január 17. – Kossuth Rádió 

 

Szlovákiában már hagyomány, hogy a kulturális évad a Magyar Kultúra Napja alkalmából – a 

január 22-én, Galántán szervezett nagyszabású Csemadok ünnepséggel kezdődik. Idén ez a 

rendezvény is elmarad, a Szlovákiai Magyar Társadalmi és Közművelődési Szövetség azonban 

egy emlékműsort tervez a magyar kultúra és annak kiemelkedő felvidéki művelői tiszteletére. 

A Csemadok országos titkárát, Görföl Jenőt Haják Szabó Mária kérdezte az előkészületekről 

és a járványidőszakban folyó öntevékeny kulturális élet nehézségeiről. 

 

https://mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth/?date=2021-01-17_04-30-00&enddate=2021-01-17_05-10-00&ch=mr1
https://mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth/?date=2021-01-17_04-30-00&enddate=2021-01-17_05-10-00&ch=mr1


 

 

Napi Nemzetpolitikai Sajtószemle – 2021. január 15. 

. 

. 

Az 1922-ben alapított Erdélyi Néprajzi Múzeum nemcsak az első néprajzi múzeum volt 

Romániában, de az első tudományos program alapján tervezett román múzeum is. Románia 

első szabadtéri múzeuma, 1929. június 1-én jött létre, mint az Erdélyi Néprajzi Múzeum egyik 

részlege, 

 

Az eltelt több mint 90 év alatt is gyarapodott, de a közeljövőben 30 hektárral lesz nagyobb a 

szabadtéri múzeum és 12 millió euróból fejlesztenek. Szilágyi Szabolcs összeállítása.  

 

Idén ünnepelné, ha ünnepelhetné tízedik születésnapját a délvidéki Fokos zenekar. Ebből az 

alkalomból Zengető címmel megjelent a zenekar - a magyarság történelmének nehéz napjait 

bemutató, a nemzet élni akarását sugalló, megzenésített verseket tartalmazó albuma. Szerda 

Balázzsal és Jovánovity Péterrel, a zenekar két tagjával Ternovácz István beszélgetett. 

 

Öt kontinens 

2021. január 16. – Duna World 

 

Online magyar mise 

A magyar diaszpóra egyik fontos alappillére az anyanyelvű vallásgyakorlás lehetősége. A 

müncheni magyar lelkipásztori szolgálat a második világháborút követően kezdte meg 

működését . A Magyar Katolikus Misszió munkáját a szentmiséken túl  élénk közösségi élet 

jellemezte és jellemzi ma is, azonban a járványhelyzet mindezt nagyban megnehezíti, ezért 

online szentmisékkel tartják a kapcsolatot a hívőkkel. 

 

New York-i magyar könyvtár 

Az Amerikai Magyar Könyvtár és Történelmi Társulat az egyik legrégebbi magyar kulturális 

intézmény New Yorkban. Céljuk, hogy bemutassák és közvetítsék a magyar kultúra és 

tudomány értékeit, elérhetővé tegyék a klasszikus és kortárs irodalmi műveket, 

megismertessék a világgal a kiemelkedő magyar és amerikai magyar alkotókat és 

eredményeiket.  

A könyvtár a vírushelyzet miatt márciustól zárva tart. Azóta még aktívabban vannak jelen 

online programjaikkal az amerikai magyar életben. A leállás ideje alatt elkezdődött a könyvtár 

helyiségeinek teljes felújítása is. 

 

Regensburgi Magyar Intézet 

https://mediaklikk.hu/video/ot-kontinens-2021-01-16-i-adas/
https://mediaklikk.hu/video/ot-kontinens-2021-01-16-i-adas/
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Két jogi személyiség, egyazon szellemi háttérrel. Ez a Müncheni és a Regensburgi Magyar 

Intézet, amely az elmúlt évtizedben a bajorországi hétvégi magyar iskolák szövetségét is 

létrehozta. Az együttműködés sikerét bizonyítja egy friss nemzetközi szakvélemény is, mely 

szerint - a német kormány támogatásával létrehozott és ma már a bajor és magyar kormány 

által finanszírozott intézet nemzetközi szinten is egyedülálló kezdeményezés. A szervezet a 

pandémia időszakában is aktívan dolgozik azért, hogy a bajorországi magyarok közötti kapocs 

megmaradjon. 

 

Kanadai Rákóczi Alapítvány- Trianon 

A kanadai Rákóczi Alapítvány 26 éve szervez Magyarságismereti Mozgótábort külhoni 

magyar középiskolások számára. 2020-ban a világjárvány miatt elmaradt a táborozás. Az 

Alapítvány azonban a Trianoni évforduló alkalmából pályázatot hirdetett:///(innen.demo)- a 

magyar fiatalok esszében vagy kisfilmben mondhatták el, mit jelent számukra a 

békediktátum. A felhívásra több mint kilencven pályamunka érkezett. A Rákóczi Alapítvány 

zsűrije online eredményhirdetésen jelentette be a Trianon pályázat végeredményét. Négy 

kategóriában, a húsz éven aluliak, a húsz éven felüliek, valamint a harminc éven felüliek és a 

filmes pályázatok kategóriájában díjazták a versenyzőket. A számos kreatív és megható 

alkotást látva a zsűri úgy döntött, hogy 27 díjat ítél oda. 

A zsűri értékelése szerint pályamunkákból kitűnt, hogy a békediktátum a mai napig hatással 

van a külhoni fiatalok életére. Sok pályázó pedig arra kereste a választ, miben rejlik a 

magyarság megmaradásának kulcsa. A legjobb esszéket az Alapítvány könyv formájában is 

megjelenteti majd. 

 

Magyar költő Ausztráliában 

Akik a Kádár-rendszer légkörében a lélek és gondolatok szabadságára vágytak, sokszor 

önmaguk életét nehezítették meg. Sokan emiatt kényszerültek távozni az óhazából, de az örök 

visszavágyódás megmaradt. Balla József Ausztráliában költeményei segítségével idézi fel a 

múltat, szülőföldje szeretetét, teszi ezt a nemzeti ünnepeken költőként és előadóként. 

 

Indiában dolgozó magyar lány 

A gyermekkori álom valóra válása igazi boldogság. Főleg akkor, ha egy mesevilág repít egy 

igazi, ám különleges valóságba. Egy királyhelmeci gyerekszobában álmodozó kislány 

történetét ismerhetjük most meg, aki felnővén - modellként meghódítva a divat világát 

Amerikában és Görögországban – a mesés Indiában találta meg gyermekkori álmát.  

 

Kárpát-medence magazinműsor 

2021. január 17. – M1 

https://mediaklikk.hu/video/karpat-medence-2021-01-17-i-adas-4/
https://mediaklikk.hu/video/karpat-medence-2021-01-17-i-adas-4/
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Gebi takarmánygyártó vállalat    

Délvidék Európa egyik legkedvezőbb adottságú agrárterülete, amely mindig is Magyarország 

éléskamrája volt, ami egyrészt a folyóknak másrészt pedig a jó zsíros fekete földnek 

köszönhető. A délvidékiek jelentős része él a mezőgazdaság valamelyik ágazatából mind a mai 

napig. A Prosperitati Alapítvány a vajdasági magyar közösségek terület- és gazdaságfejlesztési 

céljainak megvalósítására létrehozott nonprofit szervezet, amelynek egyik integrátora ez a 

csantavéri takarmány-feldolgozó üzem.  

Chovan Lilla, Ajnácskő 

A felvidéki Ajnácskőn élő Chovan Attila épp gyermekeinek, Csengének és Lillának mesél 

egyik nagypapájukról. A család felmenői többek között Gömör és Hont vármegyékből 

származnak, akiket ezen a családfán láthatunk. Attila történelemtanárként rendkívül 

fontosnak tartja, hogy lányai ismerjék az ősökről szóló történeteket. Ebben a szellemben 

nevelkednek a Chovan lányok. Közölük a nagyobb, Lilla, még csak 14 éves, de – hála 

édesapjának - már most alaposan ismeri családja történetét, és a magyar történelmet is. 

 

Otthontól fűtott tél – A Bagossy Brothers Company könyve 

A magyarlakta vidékeken egyre ismertebb Bagossy-fiúk immár nem csak dalban mondják el, 

mennyire fontos számukra, hogy hol van az otthonuk: Erdélyt, Székelyföldet, Gyergyószéket 

immár egy könyvben is népszerűsítik. Az Otthontól fűtött tél – tájak, ízek, Bagossy című 

kiadvány a helyi örök értékekből ad ízelítőt. A járványhelyzet miatt online kerülhetett csak sor 

a könyvbemutatóra Gyergyószentmiklóson, azóta a vásárlók postán kapják meg a 

példányokat, a visszajelzések pedig örömmel töltik el a készítő csapat tagjait. A fiúk azt 

vallják, az együttes hírneve csak egy csatorna volt arra, hogy a gyergyói értékek, a 

hagyományok ismertté váljanak a nagyvilág számára. 

 

Nagy Sándor, száz éves veterán 

A tortán a nem mindennapi évszám Nagy Sándort illeti meg, akit három unokája és családja 

körében ünnepeltek Sepsiszentgyörgyön. Sanyi bácsi 1920. december 13-án született az 

erdővidéki Szárazajtán, majd a közeli Nagybaconban nőtt fel. A trianon utáni Székelyföldön a 

nehézségek, a szegénység és a nélkülözés miatt korán munkába kellett állnia, ám nem ez volt 

a legnehezebb megpróbáltatás életében. 1941-ben sorozták be katonának a 27-es Székely 

Honvéd Gyalogezredbe, majd az ezt követő nyolc évben a kiképzés, és a frontszolgálat után az 

orosz fogságból is volt része. 


