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Nyomtatott és online sajtó 
 

 

Szijjártó: Kárpátalján is legyen állandó EBESZ-misszió  
2021. január 19. – MTI, Magyar Hírlap, Magyar Nemzet, Demokrata, Mandiner, Hír TV, 

Origo, karpat.in.ua, Kárpátalja Ma 

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter arra kérte keddi hágai tárgyalásain Kajrat 

Abdrahmanovot, az EBESZ új kisebbségügyi főbiztosát, hogy Kárpátalján is állandó jelleggel 

legyen jelen a szervezet speciális ukrajnai megfigyelő missziója, mert sok esetben a 

magyarokat fizikailag fenyegető atrocitások történnek ott, az Európai Bizottságnak pedig nem 

fontos az őshonos kisebbségek felkarolása. A miniszter a tárgyalások után az MTI-nek 

elmondta, hogy az elmúlt héten Brüsszelben "rácsapták az ajtót" az Európában élő nemzeti 

közösségekre.  

 

Kisebbségügyekért és három minisztériumért felel Kelemen Hunor kormányfő-

helyettes 
2021. január 19. – maszol.ro, transindex.ro 

Florin Cîţu miniszterelnök megszabta hétfőn a két miniszterelnök-helyettes, Dan Barna és 

Kelemen Hunor feladatkörét. A döntések meg is jelentek a Hivatalos Közlönyben. A nemzeti 

liberális párti (PNL-s) kormányfő határozata értelmében Dan Barna, a Mentsétek meg 

Romániát Szövetség–Szabadság, Egység és Szolidaritás Pártjan(USR–PLUS) társelnöke fogja 

koordinálni a szállítási, egészségügyi, igazságügyi, kutatási, gazdasági, turisztikai és 

beruházási minisztérium tevékenységét. Kelemen Hunor a nemzeti kisebbségekért felel, és 

koordinálja a fejlesztési-közigazgatási, a környezetvédelmi, valamint az ifjúsági és 

sportminisztérium tevékenységét. Ez utóbbiak élén áll RMDSZ-es tárcavezető Cseke Attila, 

Tánczos Barna és Novák Károly Eduárd személyében. 

 

 

Az MKP kezdeményezésére tárgyalt a három párt, de továbbra sincs 

megegyezés az arányokban 
2021. január 19. – Ma7.sk, Új Szó 

A három magyar párt keddi tárgyalásán sem született áttörés. Forró Krisztián, az MKP elnöke 

a Ma7 megkeresésére elmondta, az általa kezdeményezett találkozóra a Most-Híd és az 

Összefogás is elfogadta a meghívást. Az MKP két konstruktív javaslattal érkezett a 

tárgyalásra, amelyek az egységes párt morális tisztaságát, illetve az előválasztás kérdését 

érintették” – hangsúlyozta az MKP elnöke. Az MKP álláspontja szerint a demokratikus 

világban nincs példa arra, hogy egy új párt vezetőségét, elnökét és szervezeteit pártonkívüliek 

határozzák meg. "Az előválasztás újszerűségét és a választók igényének figyelembevételét 
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https://mandiner.hu/cikk/20210119_a_kormany_allando_ebesz_misszio_feallitasat_szorgalmazza_karpataljan
https://maszol.ro/belfold/Kisebbsegugyekert-es-harom-miniszteriumert-felel-Kelemen-Hunor-kormanyfo-helyettes
https://maszol.ro/belfold/Kisebbsegugyekert-es-harom-miniszteriumert-felel-Kelemen-Hunor-kormanyfo-helyettes
https://ma7.sk/aktualis/az-mkp-kezdemenyezesere-targyalt-a-harom-part-de-tovabbra-sincs-megegyezes-az-aranyokban
https://ma7.sk/aktualis/az-mkp-kezdemenyezesere-targyalt-a-harom-part-de-tovabbra-sincs-megegyezes-az-aranyokban
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ugyanakkor fontosnak tartjuk, ezért javasoltuk, hogy a parlamenti választás előtti 

listaállításnál a listavezetőt a választók bevonásával indítsuk” – tette hozzá Forró Krisztián. 

  

Szili Katalin: Az EB teljesen ignorálta az európai őshonos kisebbségeket 
2020. január 18. – Hír TV 

Hiába gyűlt össze a szükséges több mint egymillió aláírás, az Európai Bizottság nem indít 

jogalkotást a nemzeti kisebbségek védelmében. A Minority SafePack bejegyzését az 

induláskor, 2013-ban egyszer már elutasította az Európai Bizottság, arra hivatkozva, hogy a 

célokat tagállami szinten kell megvalósítani. Végül az Európai Unió bírósága 2017-ben 

jóváhagyta a kezdeményezést és a szükséges mennyiségű aláírás is összegyűlt időre. Ennek 

ellenére nem történt semmi. 

 

Felmérés: csökkent januárban az AUR támogatottsága decemberhez képest 
2021. január 19. – maszol.ro 

Nem változott jelentősen a pártok támogatottsága a legutóbbi – decemberi – közvélemény-

kutatás óta. Kivétel a Románok Egyesüléséért Szövetség (AUR), amelynek népszerűsége 3 

százalékponttal csökkent – derül ki a CURS januári felméréséből. A hétfőn közétett adatok 

szerint továbbra is Szociáldemokrata Pártnak (PSD) a legnagyobb (34 százalékos) a 

támogatottsága. A PSD-t decemberben 35 százalékon mérte a CURS, a parlamenti 

választásokon pedig a szavazatok 29 százalékát szerezte meg. A Nemzeti Liberális Párt (PNL) 

támogatottsága 26 százalékos, ugyanakkora, mint decemberi felmérésben és a parlamenti 

választásokon. Az USR-PLUS-ra most a választok 16 százaléka szavazna, ez ugyanakkora 

arány, mint a parlamenti választásokon. Decemberben 14 százalékon mérte a pártszövetséget 

a CURS. Az AUR támogatottsága most 12 százalékos, míg a decemberi felmérésben 15 

százalékos állt a párt. A szélsőséges alakulat a parlamenti választásokon a szavazatok 9 

százalékát szerezte meg. Az RMDSZ támogatottsága 5 százalékos, nagyobb, mint a decemberi 

felmérésben, és kisebb, mint a választásokon. 

 

Kértek is, de hoztak is – meghallgatta a temesvári magyarság képviselőit 

Dominic Fritz polgármester 

2021. január 19. – maszol.ro 

A kisebbségek törekvései iránt nyitottnak, ugyanakkor egységes temesvári közösségben 

gondolkodónak jellemezték Dominic Fritz polgármestert a múlt keddi találkozó után a 

temesvári magyarság képviselői, akik a hagyomány- és identitásmegőrző rendezvények 

támogatását kérték, ugyanakkor a programkínálat bővítésében és a külkapcsolatok 

ápolásában a magyar szervezetek segítségét is felajánlották. 
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https://hirtv.hu/magyarorszageloben/szili-katalin-az-eb-teljesen-ignoralta-az-europai-oshonos-kisebbsegeket-2515310
https://maszol.ro/belfold/Felmeres-csokkent-januarban-az-AUR-tamogatottsaga-decemberhez-kepest
https://maszol.ro/belfold/Kertek-is-de-hoztak-is-meghallgatta-a-temesvari-magyarsag-kepviseloit-Dominic-Fritz-polgarmester
https://maszol.ro/belfold/Kertek-is-de-hoztak-is-meghallgatta-a-temesvari-magyarsag-kepviseloit-Dominic-Fritz-polgarmester
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Szűk mozgásteret hagyott a kulturális rendezvények megtartására a járvány 
2021. január 19. – szekelyhon.ro 

Részben az online térben, de idén is megünneplik a magyar kultúra napját Székelyföldön: 

koncert, kiállítás és több színházi előadás is lesz annak emlékére, hogy Kölcsey Ferenc 1823-

ban ezt a napot jelölte meg a Himnusz megszületésének dátumaként.  

 

Visszaköltözik a csíksomlyói tűzkárosultak egy része a romatelep épen maradt 

házaiba 
2021. január 19. – maszol.ro 

A Csíksomlyón kitört január 7-i tűzvész károsultjainak egy része kedden visszaköltözik a 

Somlyó utca 33 néven ismert romatelepre. A családok a város vezetővel történt egyeztetések 

során jutottak arra a döntésre, hogy nem maradnak tovább az Erőss Zsolt Arénában 

kialakított szálláshelyen, és nem veszik igénybe az állam által felajánlott lakókonténereket. A 

konténerek elhelyezésének kérdése egyelőre megoldatlan. 

 
Sólymos: Az Összefogás piszkos játékot játszik 
2021. január 19. – bumm.sk 

Kedden ismét a számítógépek képernyői elé ültek a három szlovákia magyar párt képviselői, 

hogy folytassák a tárgyalásokat egy közös párt tető alá hozásáról. A tárgyalások végeztével az 

Összefogás megint egy Facebook-bejegyzéssel lepte meg Sólymos Lászlót, a Híd párt elnökét. 

"Ma online formában folytatódott a hárompárti tárgyalás. Az Összefogás az egységes magyar 

párt megalapításához elengedhetetlenül szükséges lépéseket tartalmazó menetrenddel és az 

előválasztás megvalósításának részleteivel érkezett a mai hárompárti online tárgyalásra. 

 

A "második" nemzetiség lehetőségének megtartását kérik magyar és szlovák 

értelmiségiek a kormánytól 
2021. január 19. – Ma7.sk, bumm.sk, Új Szó 

Érdekes levél futott be szerkesztőségünkbe a mai napon. Ravasz Ábel a Bél Mátyás Intézet 

nyílt levelében arra kéri a szlovák kormányt, ne töröljék ki a népszámlálási ívekből a második 

nemzetiség megjelölésének lehetőségét. A korábbi romaügyi kormánybiztos és Most-Híd 

alelnök úgy fogalmaz, ugyan újdonság a második nemzetiség a szlovákiai népszámlálások 

történetében, az ugyanakkor összhangban van a környező országok gyakorlatával. A levélben 

az áll, a kormány a holnapi nap folyamán különösebb előkészítés nélkül tárgyalja majd a 

kérdést, holott a második nemzetiség feltüntetéséről éveken keresztül egyeztettek a 

szakemberek. 

 

Magyar nyelvű oktatóvideók is készülnek az oktatási minisztérium berkeiben 
2021. január 19. – Felvidék Ma, Körkép 
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https://szekelyhon.ro/aktualis/szuk-mozgasteret-hagyott-a-kulturalis-rendezvenyek-megtartasara-a-jarvany
https://maszol.ro/belfold/Visszakoltozik-a-csiksomlyoi-tuzkarosultak-egy-resze-a-romatelep-epen-maradt-hazaiba
https://maszol.ro/belfold/Visszakoltozik-a-csiksomlyoi-tuzkarosultak-egy-resze-a-romatelep-epen-maradt-hazaiba
https://www.bumm.sk/belfold/2021/01/19/solymos-az-osszefogas-piszkos-jatekot-jatszik
https://ma7.sk/aktualis/nepszamlalas-2021-a-masodik-nemzetiseg-lehetosegenek-megtartasat-kerik-magyar
https://ma7.sk/aktualis/nepszamlalas-2021-a-masodik-nemzetiseg-lehetosegenek-megtartasat-kerik-magyar
https://felvidek.ma/2021/01/magyar-nyelvu-oktatovideok-is-keszulnek-az-oktatasi-miniszterium-berkeiben/
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A koronavírus-járvány miatti korlátozások nagyban nehezítik az oktatás menetét. Már a 

járvány első hulláma idején a szlovákiai oktatási intézmények átálltak a távoktatásra. A  

nemzetiségi iskolákban a zökkenőmentes  távoktatást a szlovák oktatásügyi minisztérium is 

segíti. Mint Filip Mónika, az oktatásügyi minisztérium nemzetiségi és inkluzív oktatásért 

felelős államtitkára a mai napon a közösségi oldalán bejelentette: rövid oktatóvideók 

készítésébe kezdenek, amelyek segítik a tanár munkáját, hozzátéve, hogy a leendő 

oktatóvideók a távoktatásban hasznosíthatóak, valamint az iskolai oktatásból betegség miatt 

hiányzó tanulókat is segítheti majd. 

 

Ötszázhatvankilenc község állított kétnyelvű helységnévtáblát 
2021. január 19. – Ma7.sk, bumm.sk 

Szlovákiában 638, kisebbségek által is lakott község köteles kétnyelvűen feltüntetni a 

település nevét a helységnévtáblákon. Az érintett önkormányzatok 89 százaléka, 569 tesz 

eleget ezen kötelezettségének, derül ki a szlovákiai nemzeti kisebbségek nyelvhasználatáról 

szóló ötödik jelentésből. A dokumentumot, amelynek szerzői a 2019-2020-as időszakot 

vizsgálva mérték fel a kisebbségi nyelvhasználati jogok gyakorlását, múlt héten hagyta jóvá a 

kormány. 

 

Új helységnévtáblák szlovák módra 

2021. január 19. – Ma7.sk 

A belügyminisztérium 2020-ban kiadott, helységnévtáblákat is érintő rendelete szerint a 

szlovák és a magyar helységneveknek lehetőleg azonos méretben, egy táblán kellene 

megjelenniük. 2021-ben ott tartunk, hogy a méretbeli változtatás megtörtént, a helyesírás 

viszont a háttérbe szorult. Nógrádban ugyanis több olyan táblát helyeztek ki a napokban, 

melyeken a magyar nyelvű változatban helytelenül jelennek meg a helységnevek. A betűkről 

ugyanis lespórolták a pontot és az ékezetet. 

  
Mali: A világjárvány ellenére 2020-ban nőtt a kereskedelem Magyarországgal  
2021. január 19. – Vajdaság Ma 

A koronavírus-világjárvány ellenére 2020 első tíz hónapjában nőtt az árucsere-forgalom 

Szerbia és Magyarország között, jelentette ki ma Siniša Mali pénzügyminiszter a magyar 

nagykövettel folytatott megbeszélésén. Mali a két ország gazdasági együttműködéséről és az 

őket összekötő infrastrukturális projektekről tárgyalt Pintér Attilával, tájékoztatott a 

minisztérium. A pénzügyminiszter hangsúlyozta, Szerbia és Magyarország viszonya soha nem 

volt ilyen jó, amit a két országot összekötő nagy infrastrukturális projektek, valamint a 

magyar vállalatok szerbiai beruházásai is bizonyítanak. 
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https://ma7.sk/tajaink/otszazhatvankilenc-kozseg-allitott-ketnyelvu-helysegnevtablat
https://ma7.sk/tajaink/uj-helysegnevtablak-szlovak-modra
https://www.vajma.info/cikk/szerbia/29375/Mali-A-vilagjarvany-ellenere-2020-ban-nott-a-kereskedelem-Magyarorszaggal.html
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Kitüntették a Senta Promet vállalatot 
2021. január 19. – Magyar Szó 

Az észak-bánáti körzet Regionális Gazdasági Kamarája elismerése jeléül kitüntette a zentai 

Senta Promet vállalatot, mivel a tavalyi év folyamán – minden objektív nehézség ellenére – 

jelentősen hozzájárult a szolgáltatások színvonalának növeléséhez a térségben. Ez a 

kereskedelmi vállalat nem csak megőrizte ügyviteli eredményeit, hanem új beruházásokba is 

fogott, és sikerült megőriznie dolgozói egészséget a COVID-19-cel sújtott 2020-as évben is. 

 

Keleti Partnerség: Teljes belső felújítás a Verbőci Művészeti Iskolában  
2021. január 19. – karpat.in.ua 

A Verbőci Művészeti Iskola viharvert külseje mögött immár egy teljesen megújult, szép belső 

tér fogadja mind a tanárokat, mind a diákokat. Lapunk munkatársa annak járt utána, hogy 

miként vált – belsejét tekintve – rút kiskacsából gyönyörű hattyúvá a nagy múltú oktatási 

intézmény.  

 

A KMKSZ támogatása révén fejlődik a verbőci és feketepataki közösség 
2021. január 19. – karpat.in.ua 

A Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség Verbőci és Feketepataki Alapszervezete 

meghatározó szerepet játszik a helyi közösség életében. A két településen komoly 

beruházások, infrastrukturális fejlesztések történtek és történnek az utóbbi időben. Barta 

József, a KMKSZ alelnöke elmondta, az alapszervezetek mind a 2019-es parlamenti, mind a 

2020-as helyhatósági választáson kiváló eredményt értek el. 

 
 

Elektronikus sajtó 

 

Határok nélkül 

2021. január 19. – Kossuth Rádió 

 

Romániában is megkezdődött az oltás második szakasza. Első nap  mintegy 30 ezer személy 

kapta meg a védőoltást. Ők a 65 évnél idősebbek, krónikus betegek vagy kulcsfontosságú 

intézmények alkalmazottai, pl. pedagógusok. Hamarosan visszatér az élet a rendes 

kerékvágásba?  
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https://www.magyarszo.rs/hu/4516/vajdasag_zenta/234162/Kit%C3%BCntett%C3%A9k-a-Senta-Promet-v%C3%A1llalatot.htm
http://life.karpat.in.ua/?p=43011&lang=hu
http://economic.karpat.in.ua/?p=9733&lang=hu
https://mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth/?date=2021-01-19_18-02-00&enddate=2021-01-19_18-40-00&ch=mr1
https://mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth/?date=2021-01-19_18-02-00&enddate=2021-01-19_18-40-00&ch=mr1
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Az, hogy kik kapnak védőoltást a kampány második szakaszában, azt jószerivel már mindenki 

tudja. De hol kell jelentkezni? Mennyi ideig kell várni az oltásra? Erről kérdezte László 

Attilát, az RMDSZ egészségügy szakpolitikusát Szilágyi Szabolcs.  

 

 „A küzdelmet folytatni kell”! címmel közleményt adott ki a Székely Nemzeti Tanács, azt 

követően, hogy január 14-én az Európai Bizottság úgy döntött: nem alkot jogszabálytervezetet 

a Minority SafePack kisebbségvédelmi kezdeményezésről. Izsák Balázs SZNT elnök úgy 

nyilatkozott: az Európai Bizottság indoklása ellentmondásokat tartalmaz, ezért bízik abban, 

hogy a kisebbségvédelmi kezdeményezés szervezői megtalálják a továbblépés útját.  

 

Közel négy hónappal a romániai helyhatósági választások után még mindig nem sikerült 

megegyezni Aradon arról, hogy megkapja-e az egyik alpolgármesteri tisztséget a magyar 

érdekvédelmi szervezet jelöltje. 24 éve megszakítás nélkül, minden ciklusban volt RMDSZ-es 

alpolgármester, aminek a gyakorlati hasznán kívül szimbolikus jelentősége is van az aradi 

magyarok számára, hiszen azt sugallja, hogy van még ereje a közösségnek beleszólni a város 

ügyeibe. A választások utáni helyzetről, az alkupozíciókról kérdezte munkatársunk az RMDSZ 

Arad megyei szervezetének elnökét, Faragó Péter parlamenti képviselőt. 

 

Székelyudvarhelyen a 2021-es esztendőt a Könyv évének nyilvánították. Az olvasás menő, 

gyógyít, empátiát fejleszt és erősíti a nyitottságot - derül ki a Városi Könyvtárban tartott 

online követhető beszélgetésből, amelyen gyerekpszichológus, művelődésszervező és 

alpolgármester is megosztotta az olvasásról alkotott nézeteit. Kolléganőnk információi szerint 

az elmúlt 24 órában több mint 7000-en hallgattak bele a beszélgetésbe a helyi könyvtár 

közösségi oldalán. 

 

A délkelet-bácskai Tiszakálmánfalva 1884-ben, Felsőkabol határában egy erdő kivágása után 

keletkezett új magyar faluként, amely Tisza Kálmán akkori miniszterelnökről kapta a nevét. 

Ma már kisebbség lett az egykor többségi magyarságból, de próbálják őrizni hagyományaikat. 

Ehhez az anyaországtól is kapnak támogatást. Most a művelődési egyesületnek is otthont adó 

Katolikus Kör épületét újítják fel és bővítik. Milánovics Otíliát, a tiszakálmánfalvi Petőfi 

Sándor Művelődési Egyesület elnökét kérdezte munkatársunk.  

 

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

Diákhálózat és a Sine Metu - félelem nélkül- Polgári Társulás. A pályázat célja, hogy a 

Gombaszögi Nyári Tábornak otthont adó kemping új kapuval gazdagodjon. Felvidéki magyar, 

szakirányú tanulmányokat folytató egyetemisták vagy pályakezdők jelentkezését várják 

január 25-ig. A járványhelyzet miatt megjósolhatatlan, hogy mi lesz nyáron, a tábor szervezői 
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minden estre készülnek a fiatalok fogadására. Orosz Őrs főszervezőt Haják Szabó Mária 

kérdezte. 

 


