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Nyomtatott és online sajtó 
 

 

Potápi: zavartalanul működik a nemzetpolitikai intézményrendszer 
2021. január 18. – MTI, hirado.hu, Magyar Szó, kulhonimagyarok.hu, Magyar Hírlap, Magyar 

Nemzet, Krónika, szekelyhon.ro, Ma7.sk, Felvidék Ma, Körkép, Pannon RTV, Kárpátalja Ma, 

Kárpáti Igaz Szó 

Zavartalanul működik tovább a nemzetpolitikai intézményrendszer: folyamatosan kapják a 

forrásokat azok az intézmények, amelyeket 2011 óta támogat a kormány – mondta a 

Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára hétfői budapesti sajtótájékoztatóján. 

Potápi Árpád János úgy vélekedett, hogy mindenképpen szükség van a külhoni nemzeti 

jelentőségű intézményekre és programokra. Idén 82 nemzeti jelentőségű intézmény és 12 

nemzeti jelentőségű program, a programok keretében pedig 192 további program 

fenntartható működését biztosítja a kormány. Nemzeti jelentőségű intézmény, illetve 

program olyan intézmény, illetve program lehet, amely a határon túli magyarság 

közösségeiben nagyfokú szervezőerővel rendelkezik, továbbá a nemzeti identitás megőrzése 

érdekében nemzetstratégiai szempontból kiemelkedő szerepet tölt be oktatási, kulturális, 

egyházi és egyéb társadalomszervezési területeken. 

 

Gál Kinga: az Európai Bizottság sokadjára hagyja cserben a hagyományos 

nemzeti kisebbségeket 
2021. január 18. – MTI, Magyar Nemzet, Demokrata, Mandiner, PestiSrácok, 888, Krónika, 

Felvidék Ma, Magyar Szó, Kárpátalja Ma 

Az Európai Bizottság sokadjára hagyja cserben a hagyományos nemzeti kisebbségeket, 

felháborító hogy a testület nem hajlandó semmilyen nemzeti kisebbségvédelmi jogszabályt 

alkotni annak ellenére, hogy a Minority Safepack európai kezdeményezést közel másfél millió 

polgár támogatta - olvasható Gál Kinga a Fidesz-KDNP uniós parlamenti delegációjának 

elnökének hétfői az MTI-hez eljuttatott sajtónyilatkozatában. A politikus szerint a bizottság 

nem vette komolyan a kezdeményezést - amelynek célja, hogy a nemzeti, etnikai és nyelvi 

kisebbségvédelem bizonyos területei az európai uniós jog részei legyenek - annak ellenére, 

sem hogy hitelessége és polgárainak bizalma forog kockán.  

  

Nem mond le mandátumáról – megosztja a nagybányai RMDSZ-t az Apjok-ügy 
2021. január 18. – maszol.ro 

Az RMDSZ Nagybánya Területi szervezetének újjáépítését sokkal fontosabbnak tartja Apjok 

Norbert parlamenti képviselő diplomabotrányánál Székely István, a szervezet megbízott E
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https://hirado.hu/belfold/belpolitika/cikk/2021/01/18/folyamatosan-biztositja-a-forrasokat-a-nemzetpolitikai-intezmenyrendszer?fbclid=IwAR0Syeq752HSSLWFNK-4JKQR_z-FAnx8fj6HAOtmakSpdXn95_qpFCnx2m8
https://magyarnemzet.hu/kulfold/gal-kinga-az-europai-bizottsag-cserben-hagyta-a-kisebbsegeket-9243857/
https://magyarnemzet.hu/kulfold/gal-kinga-az-europai-bizottsag-cserben-hagyta-a-kisebbsegeket-9243857/
https://maszol.ro/belfold/Nem-mond-le-mandatumarol-megosztja-a-nagybanyai-RMDSZ-t-az-Apjok-ugy
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elnöke, ugyanakkor az ügy mielőbbi lezárását szorgalmazza. Az RMDSZ-es honatya ismét 

megerősítette: nem adja vissza a mandátumát. 

 

Bírálják a DNA-t – igazat ad Csoma Botondnak négy ügyészi és bírói szervezet 
2021. január 18. – maszol.ro 

Közös állásfoglalásban vette védelmébe hétfőn négy ügyészi és bírói érdekvédelmi szervezet 

Csoma Botondot az igazságszolgáltatásban dolgozók bűncselekményeit kivizsgáló ügyészségi 

részleg (SIIJ) felszámolásával kapcsolatos nyilatkozatháborúban, ami politikus Maszolnak 

adott interjúja után bontakozott ki a román sajtóban. 

 

Így ünnepelik a magyar kultúra napját az erdélyi színházak 
2021. január 18. – MTI, maszol.ro 

Erdély-szerte megünneplik a magyar kultúra napját, ebből az alkalomból több erdélyi színház 

is magyar drámát tűzött műsorra. A Marosvásárhelyi Nemzeti Színház Tompa Miklós 

Társulata ünnepi műsorával Weöres Sándorra is emlékezik. A Bolero című előadásban a költő 

életművéből válogatott versekkel idézik meg a jelent, a múltat és reflektálnak a jövőre. Az 

Aradi Kamaraszínházban pénteken két előadáson is látható lesz a marosvásárhelyi Yorick 

Stúdió vendégjátéka, Kocsis István A tér című monodrámája Sebestyén Aba előadásában. A 

produkció Bolyai János matematikus hitéről, gyötrelméről és szerelmeiről szól. A 

Gyergyószentmiklósi Figura Stúdió Színház Füst Milán Boldogtalanok című drámáját játssza, 

ez a produkció a társulat legújabb bemutatója. 

 

A munkahelyteremtés és a pályázás lesz idén a legnagyobb kihívás Hargita 

megyében 
2021. január 18. – maszol.ro 

Ez az év meghatározó lesz Hargita megye gazdasága, illetve a gazdasági ágazatok 

járványhelyzet utáni felzárkóztatása szempontjából. Fontos, hogy a gazdasági szféra 

képviselői javaslatokkal, elképzelésekkel készüljenek a következő időszakra – mondta el 

Borboly Csaba, Hargita Megye Tanácsának elnöke Hargita megye gazdasági egyeztető 

fórumának január 18-i ülésén. A csíkszeredai megyeházán tartott megbeszélés fő témája 

Hargita megye gazdasági stratégiája volt, továbbá a világjárvány által generált nehéz helyzet 

és a gazdaság újjáélesztésének perspektívái a vállalkozók projektjein és javaslatain keresztül. 

 

Kezdő vállalkozásokat és a Székelyföldön való boldogulást támogatták 
2021. január 18. – maszol.ro 

Kovászna megye 98 százalékos eredményt ért el a kezdő vállalkozásokat támogató StartUp 

Now európai uniós projektben. A Központi Fejlesztési Régió hat megyéjét átfogó program 

eredményeit zárókonferencián értékelték. A vállalkozóképző- és mentorprojektet Kovászna 

Megye Tanácsa a Loop Operations Kft-vel és a Tudásalapú Gazdaságért Egyesülettel 

partnerségben bonyolította le 2018 januárja és 2021 januárja között. „A StartUp Now projekt 
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https://maszol.ro/belfold/Biraljak-a-DNA-t-igazat-ad-Csoma-Botondnak-negy-ugyeszi-es-biroi-szervezet
https://maszol.ro/kultura/Igy-unnepelik-a-magyar-kultura-napjat-az-erdelyi-szinhazak
https://maszol.ro/belfold/A-munkahelyteremtes-es-a-palyazas-lesz-iden-a-legnagyobb-kihivas-Hargita-megyeben
https://maszol.ro/belfold/A-munkahelyteremtes-es-a-palyazas-lesz-iden-a-legnagyobb-kihivas-Hargita-megyeben
https://maszol.ro/gazdasag/Kezdo-vallalkozasokat-es-a-Szekelyfoldon-valo-boldogulast-tamogattak
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révén 40 ezer euró támogatásban részesítettünk 38 vállalkozást. A program 

eredményeképpen Kovászna megyében 23 cég, Brassó megyében 6, Maros megyében 3, 

Szeben, Fehér és Hargita megyékben 2-2 vállalkozás létesült összesen 87 munkahelyet hozva 

létre” – ismertette Tamás Sándor, a háromszéki közgyűlés elnöke. 

 

A nagyinfrastruktúra fejlesztésének éve lesz ez Háromszéken 
2021. január 18. – maszol.ro 

A háromszéki emberek egészségének és biztonságának védelme volt a legfontosabb 2020-

ban, ezért prioritásként kezelték a szociális és egészségügyi rendszer támogatását, mondta az 

év első megyei tanácsülésén Tamás Sándor. A Kovászna megyei tanácselnök hozzátette: a 

koronavírus-járvány elleni védekezésnek nem lehet sem adminisztratív, sem pénzügyi 

akadálya, ezért idén is prioritásként kezelik a szociális és egészségügyi rendszer támogatását. 

 

Pedagógusokat és diákokat is díjaznak a Magyar Kultúra Napján Csíkszeredában 
2021. január 18. – szekelyhon.ro 

A Romániai Magyar Pedagógusok Szövetsége (RMPSZ) idén január 23-án, a Magyar kultúra 

napján, tartja meg a diákokat és pedagógusokat elismerő díjak átadó-ünnepségét a csík- és 

udvarhelyszéki pályázók számára. A zártkörű rendezvényen az RMPSZ díjakon kívül a 

Csodasarok, a Sakkjátszótér, valamint a Szakma Sztár elnevezésű versenyek Hargita megyei 

díjazottjainak okleveleit is átadják. Az eseményt január 23-án 15 óra 30 perctől tartják a 

csíkszeredai, Apáczai Csere János Pedagógusok Házában, a járványügyi szabályozások 

szigorú betartása mellett. 

 

Nagy gólt lőtt a vírus, egyenlítésért hajt az erdélyi magyar futballutánpótlás-

nevelés 
2021. január 19. – Krónika 

Gyermekek ezrei érezhetik úgy magukat, mintha valaki elvette volna a labdájukat: a 

koronavírus-járvány tavaly hónapokra lakásba zárta őket. Bár idővel újraindulhattak az 

edzések az intézményes keretek között focizók számára, a versenysportban érdekeltek 

alaposan megszenvedik a leállást, a bajnokságok hiányát, de a tömegsport terén is érezhető a 

kiesés. A Krónika által megszólaltatott sepsiszentgyörgyi, kolozsvári és nagyváradi 

utánpótlás-nevelő szakemberek egyetértenek abban: nagyon nehéz így focistákat nevelni, de 

van esély a hátrány behozatalára. 

 
Szülőföldön magyarul: megkezdődik a támogatás átutalása 
2021. január 18. – Ma7.sk, Felvidék Ma, Körkép 

A Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége és a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. értesíti a 

Miniszterelnökség Nemzetpolitikáért Felelős Államtitkársága szakmai irányításával működő Fe
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https://maszol.ro/belfold/A-nagyinfrastruktura-fejlesztesenek-eve-lesz-ez-Haromszeken
https://szekelyhon.ro/aktualis/pedagogusokat-es-diakokat-is-dijaznak-a-magyar-kultura-napjan-csikszeredaban
https://ma7.sk/oktatas/szulofoldon-magyarul-megkezdodik-a-tamogatas-atutalasa
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„Szülőföldön magyarul” program keretében a tavalyi, 2019/2020-as tanévre szóló nevelési, 

oktatási, valamint tankönyv- és taneszköz, valamint hallgatói támogatást igénylő érintetteket, 

hogy megkezdődik a támogatás átutalása a jogosult pályázók számlájára. A kifizetés több 

körben, pár hét eltéréssel kerül megvalósításra. Az 1. és 2. körben azok az érintettek kapják 

meg a támogatást, akik hiánytalanul nyújtották be a pályázatot. A további kört (3.) azok 

képezik majd, akiknek adatlapja hiánypótlásra szorult. 

 

Átmeneti lakhely vagy tartózkodási hely? 
2021. január 18. – Ma7.sk 

Mintegy két évtizede tapasztalható jelentősebb törvényi változás a szlovákiai magyarok 

anyanyelvének hivatalos használatában. 1999-ben fogadták el a kisebbségi nyelvhasználati 

törvényt, amely elsősorban a hivatalok és a lakosság közötti kapcsolat nyelvhasználati 

lehetőségeit szabályozza. Az azóta eltelt időben más nyelvhasználati törvények, módosítások 

és rendeletek is születtek. Ezzel párhuzamosan azonban többféle kérdőjellel nézünk szembe, 

vajon a nyelvhelyesség szempontjából melyik kifejezés- változat a helyes? 

 

Kedden újra tárgyalóasztalhoz ülnek a magyar pártok. Utánajártunk, mi várható 
2021. január 18. – Ma7.sk 

Folytatódnak a magyar pártok decemberben megszakadt tárgyalásai, megkérdeztük a 

pártelnököket, milyen javaslatokkal készülnek a keddi egyeztetésre. A Forró Krisztián MKP-

elnök kezdeményezésére megvalósuló keddi egyeztetésen mindhárom párt részt vesz, 

információink szerint a tárgyalás az Összefogás kérésére online formában valósul meg. Úgy 

tudjuk, szűkkörű egyeztetés várható, a pártok 2-2 tagú küldöttsége fog tárgyalni. 

 

Gyimesi hamis információkat közölt az Új Szóban a népszámlálásról 
2021. január 18. – bumm.sk 

Az OĽaNO-s Gyimesi György az Új Szóban több téves információt is közölt a népszámlálásról, 

amely tévedéseket sajnos az Új Szó újságírója sem korrigálta. Az Új Szó a népszámlálás 

kapcsán az egyik kormánypárt magyar nemzetiségű képviselőjét, Gyimesi Györgyöt szólította 

meg, miután először a Magyar Közösségi Összefogás, majd a Kerekasztal is a népszámlálás 

felfüggesztését követelte, hangsúlyozva, hogy a járvány miatt magyar szempontból rossz 

eredmények jöhetnek ki. 

 

A Falvak Kultúrájáért Alapítvány idén is készül a kultúra lovagjainak 

kitüntetésére 
2021. január 18. – Felvidék Ma 

A magyar kultúra napját 1989 óta ünnepeljük meg január 22-én. Ez alkalomból a Falvak 

Kultúrájáért Alapítvány Kultúra Lovagja címeket ad át Budapesten a Stefánia palotában. Idén 

a járványügyi korlátozások miatt az eseményre előreláthatólag csak május 29-én kerülhet 

majd sor. Az avatási ceremónia a felvidékiek számára is évről évre megható esemény, hiszen 
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https://ma7.sk/aktualis/atmeneti-lakhely-vagy-tartozkodasi-hely
https://ma7.sk/aktualis/kedden-ujra-targyaloasztalhoz-ulnek-a-magyar-partok-utanajartunk-mi-varhato
https://www.bumm.sk/belfold/2021/01/18/gyimesi-hamis-informaciokat-kozolt-az-uj-szoban-a-nepszamlalasrol
https://felvidek.ma/2021/01/a-falvak-kulturajaert-alapitvany-iden-is-keszul-a-kultura-lovagjainak-kituntetesere/
https://felvidek.ma/2021/01/a-falvak-kulturajaert-alapitvany-iden-is-keszul-a-kultura-lovagjainak-kituntetesere/
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olyan közösségek és személyiségek munkásságát ismerik el, akikre büszkék lehetünk. 2021-

ben Örökség serleget kapnak a hetényi Tarczy Lajos Alapfokú Iskola kincskeresői. Magyar 

Kultúra Lovagja díjban a Felvidékről Balogh Gábor és Pék László részesülnek. Posztumusz az 

Egyetemes Kultúra Lovagja címet Laczkó Lajosnak, a II. Rákóczi Ferenc Polgári Társulás 

elhunyt elnökének ítélték oda. 

 

Le az európai uniós zászlóval! 
2021. január 18. – Papp Sándor – Felvidék Ma 

Mielőtt bárki felszisszenne, hogy a tiltakozás ilyen formája túl erős, gondoljunk vissza két 

olyan múltbéli eseményre, amely a felvidéki magyarokkal történt itt, a mai Szlovákiában. 

Törvény tiltja a magyar zászló bevitelét a labdarúgó-mérkőzésekre. Hajszálon múlt, hogy 

törvény tiltotta volna a magyar himnusz eléneklését szlovákiai rendezvényeken. A zászlónk, a 

himnuszunk a mi szimbólumaink. Száz év óta ezerszer jobban kapaszkodunk beléjük, mert 

erőt adnak ahhoz, hogy őshonos közösségként határozzuk meg magunkat itt, a Felvidéken és 

reményt adjon ahhoz, hogy összetartozunk. 

  
Több falugazdászra lenne szükség Vajdaságban 
2021. január 18. – Pannon RTV, Magyar Szó 

A Vajdasági Agráregyesületek Szövetségének – a többi civil szervezethez hasonlóan – a 

járványhelyzethez kellett igazodnia az elmúlt év során, így a falugazdászok tevékenységi köre 

új feladatokkal bővült – nyilatkozta Nagy Miklós, a VASZ elnöke. A járvány ellenére sem 

tagadhattuk meg a mezőgazdasági termelőktől a segítségnyújtást, ezért interneten keresztül 

kommunikáltunk velük, és csak azért kellett bejönniük az irodába, hogy aláírják a szükséges 

okmányokat – mondta Nagy Miklós 

 

Történelmi előadások és képkiállítás virtuális formában 
2021. január 18. – Magyar Szó 

A Művelődési Központ hivatalos YouTube-csatornáján 18 órától lesz elérhető Danilo 

Koprivica – Szembesülés a múlttal: Zsidó akták II. című előadása. A hányattatott sorsú nép 

második világháború alatti kegyetlenségek kezdeteit és folyamatát három élettörténeten 

keresztül mutatja be az előadó. Dr. Aleksandar Kolaković előadása A francia sajtó a La Belle 

Époque idején címmel csütörtökön tekinthető meg, szintén 18 órától. 

 

Kijevi üzenet Budapestnek: legyünk úriemberek! 
2021. január 18. – Kárpáti Igaz Szó 

“Úriemberekhez méltó útitervvel” szeretné Kijev rendezni az ukrán–magyar diplomáciai 

kapcsolatokban fennálló súlyos problémákat, de eközben úgy ítélik meg, hogy 
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https://felvidek.ma/2021/01/le-az-europai-unios-zaszloval/
https://pannonrtv.com/rovatok/tarsadalom/tobb-falugazdaszra-lenne-szukseg-vajdasagban
https://www.magyarszo.rs/hu/4515/vajdasag_ujvidek/234118/T%C3%B6rt%C3%A9nelmi-el%C5%91ad%C3%A1sok-%C3%A9s-k%C3%A9pki%C3%A1ll%C3%ADt%C3%A1s-virtu%C3%A1lis-form%C3%A1ban.htm
https://kiszo.net/2021/01/18/42413/
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maradéktalanul eleget tettek a Velencei Bizottság oktatási törvényre vonatkozó ajánlásainak. 

Igor Zsovka, az elnöki iroda helyettes vezetője terjedelmes interjút adott a TSN ukrán 

hírportálnak. A beszélgetésben hangsúlyos szerep jut annak is, hogy Ukrajna rendezni 

szeretné viszonyát Magyarországgal. A magas rangú hivatalnok megerősítette korábbi 

hírünket, miszerint január 27-én, Dmitro Kuleba meghívására Kijevbe várják Szijjártó Pétert. 

 

Teljes belső felújítás a Verbőci Művészeti Iskolában 
2021. január 18. – Kárpátalja 

Külsőleg még elég ütött-kopott a Verbőci Művészeti Iskola mintegy fél évszázada tető alá 

került épülete, mely 1989-ig kolhozirodaként szolgálta a létezni ugyan létező, de működni 

nem igazán működő szovjet típusú szocializmus ügyét, míg csak otthonra nem lelt benne a 

Verbőci Zeneiskola, melynek nevét – „sorstársaihoz” hasonlóan – később művészeti iskolára 

változtatták. Ám a viharvert külső mögött immár egy teljesen megújult, szép belső tér fogadja 

mind a tanárokat, mind a diákokat. S miként vált – belsejét tekintve – rút kiskacsából 

gyönyörű hattyúvá a nagy múltú oktatási intézmény? Ennek járt utána lapunk munkatársa. 

 

Fejlődő vállalkozások az Egán Ede Gazdaságfejlesztési Programnak 

köszönhetően 
2021. január 18. – karpat.in.ua 

A „vállalkozásfejlesztés” kategória legutóbbi kiírásban közel 700-an pályáztak sikeresen 

vissza nem térítendő támogatásra, mondja az Egán Ede Kárpátaljai Gazdaságfejlesztési 

Központ igazgatója. Berki Marianna kiemelte: hatalmas segítség ez az embereknek, önerőből 

a jelenlegi gazdasági körülmények között szinte lehetetlen jelentősebb fejlesztéseket 

végrehajtani. 

 
 

Elektronikus sajtó 

 

Határok nélkül 

2021. január 18. – Kossuth Rádió 

 

Tudják, hogy mi a közös a Sapientia Erdélyi magyar Tudományegyetem, a felvidéki Rovás 

Polgári Társulás, a Nagydobronyi Irgalmas Samaritanus Gyermekotthon, az Újvidéki Európa 

Kollégium és a muravidéki Magyar Nemzetiségi Művelődési Intézetben, - hogy csak néhányat 

említsek a csaknem 100 intézmény, illetve program közül? Mindegyik a határon túli 

magyarság közösségeiben nagyfokú szervezőerővel rendelkező, a nemzeti identitás 

megőrzésében nemzetstratégiai szempontból kiemelkedő szerepet betöltő oktatási, kulturális, 
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egyházi intézmény. Ezeknek a nemzeti jelentőségű intézményeknek és programoknak a  

2021-es támogatásáról ma délelőtt Potápi Árpád János, a Miniszterelnökség 

nemzetpolitikáért felelős államtitkára tartott sajtótájékoztatót. 

 

Két változást javasolt az idei népszámlálás lebonyolításával kapcsolatban a magyar kampányt 

koordináló testület. Az egyik, hogy módosítsanak az időponton, a másik, hogy ne két, csak egy 

nemzetiséget lehessen megvallani. A kormányzó pártok koalíciós tanácsa nem zárkózott el az 

időpont módosítása elől mégpedig olyan formában, hogy az elektronikus népszámlálási ívek 

kitöltése február 15. és március 31. között megtörténik,  de a járványhelyzetre való tekintettel 

július vége és október vége között egy újabb számlálási időszakot iktatnak be, amikor a 

személyes segítséget igénylő polgárok íveit töltenék ki.  

 

Honosítás, változás a családi állapotban, Anyasági Támogatás és Babakötvény igénylése 

Erdélyben - a járvány idején is a biztonsági előírások betartásával segít a magyar 

állampolgárság igénylésében és a hozzá kapcsolódó ügyek lebonyolításában az RMDSZ, az 

Eurotrans Alapítvány által. A részletekről Antal Gézát, a Kolozs megyei RMDSZ ügyvezető 

elnökét kérdeztük. 

 

A Kárpátaljai Magyar Turisztikai Tanács „start up” programot szervezett kezdő turisztikai 

vállalkozóknak. A program elméleti és gyakorlati foglalkozásokat is tartalmazott. A szervezők 

szerint Kárpátalján a turizmus egy alapvető megélhetési forma, ezért fontos az alapos 

szaktudás biztosítása.  

 

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

vajdasági kastélyt visszakapnak jogos tulajdonosaik: 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. évfordulóján kaptak vissza. Szabó Erdélyi Gabriellát, a 

Kárász család egyik leszármazottját kérdeztük. 

 

21. alkalommal szervezi meg a Magyar Kultúra Ünnepét Nagyvárad és Berettyóújfalu 

önkormányzata. A járványügyi szabályoknak megfelelően ezúttal a rendezvények többségét az 

online térben tartják meg.  Nagyváradon, ha a járványhelyzet megengedi, több 

könyvbemutatót, kiállítás megnyitót is tartanak, valamint átadják a Magyar Kultúráért 

díjakat a nagyváradi színházban. 


