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Nyomtatott és online sajtó 
 

 

71 európai parlamenti képviselő csatlakozott a nyílt levélhez az Minority 

SafePack elutasítása miatt  
2021. január 20. – transindex.ro 

71 európai parlamenti képviselő – köztük a Kisebbségi Intergroup társelnökei – csatlakozott 

az Ursula von der Leyennek, az Európai Bizottság elnökének és Věra Jourová alelnöknek a 

Minority SafePack kezdeményezés elutasítása kapcsán küldött nyílt levélhez aláíróként – adta 

hírül Vincze Loránt európai parlamenti képviselő közösségi oldalán. Az EP-képviselő szerint 

az Európai Bizottság múlt csütörtöki döntése nem tükrözi a több mint egymillió aláíró polgár 

kérését, és figyelmen kívül hagyja mindazt, amit az európaiak elvárnak intézményeiktől: hogy 

kézzelfogható megoldást nyújtsanak problémáikra. Cserben hagyja mindazokat, akik nemzeti 

és nyelvi kisebbségben élnek Európa-szerte.  

 

Kijevbe várják a magyar külügyminisztert 
2021. január 21. – Kárpátalja 

Dmitro Kuleba ukrán és Szijjártó Péter magyar külügyminiszter megállapodtak abban, hogy 

Kijevben tárgyalásokat folytatnak, miközben a két ország kapcsolata súlyos válságban van – 

jelentette a Jevropejszka Pravda. A látogatás hírét Dmitro Kuleba is megerősítette a portálnak 

hozzátéve, hogy a találkozóra várhatóan január végén kerül sor. „Magyarország fontos 

partner és közeli szomszéd a számunkra. A szomszédok néha veszekednek, de aztán ki kell 

békülniük, mert szomszédok maradnak. Ezért megállapodtunk abban, hogy január végén 

Szijjártó Péter kollégám Kijevbe látogat, hogy megvitassuk a kétoldalú kapcsolatok helyzetét 

és a problémák megoldásának a kölcsönös tiszteleten alapuló módozatait” – mondta el az 

ukrán külügyminiszter. 

 

Beoltatták magukat a kormány tagjai, az RMDSZ-es miniszterek feliratos 

pólóban vonultak fel 
2021. január 20. – transindex.ro, maszol.ro, Krónika 

Beoltatta magát szerda reggel COVID-19 ellen a két miniszterelnök-helyettes, Kelemen 

Hunor és Dan Barna, valamint Lucian Bode belügyminiszter, Alexandru Nazare 

pénzügyminiszter, Nicolae Ciucă védelmi miniszter, valamint Stelian Ion igazságügyi 

miniszter, illetve az RMDSZ-es miniszterek, Cseke Attila, Novák Eduárd és Tánczos Barna is 

jelentkeztek immunizálásra. A kormány RMDSZ-es miniszterei a vakcina beadatására biztató 

feliratú egyenpólót viseltek az oltáson. Kelemen Hunor, Tánczos Barna, Cseke Attila és Novák 

Eduárd pólóin a következő felirat volt olvasható: „Győzzük le a járványt! Oltasd be magad, 

vaccinează-te”. 
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https://vilag.transindex.ro/?hir=37236&minority_safepack_71_europai_parlamenti_kepviselo_csatlakozott_a_nyilt_levelhez_mspi_elutasitasa_miatt
https://vilag.transindex.ro/?hir=37236&minority_safepack_71_europai_parlamenti_kepviselo_csatlakozott_a_nyilt_levelhez_mspi_elutasitasa_miatt
https://karpataljalap.net/2021/01/20/kijevbe-varjak-magyar-kulugyminisztert
https://itthon.transindex.ro/?hir=62825
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Sengel Ferenc újságíró lett az Erdély.ma új főszerkesztője  
2021. január 20. – transindex.ro 

Atulajdonosváltást követően Sengel Ferenc jelenik meg az Erdély.ma portál impresszumában 

főszerkesztőként, aki korábban a Magyar Hírlap és az Origo újságírója is volt. A tulajdonos és 

főszerkesztő-váltásra azt követően került sor, hogy Tókos Levente főszerkesztő-tulajdonos 

lemondott tisztségéről, mert 2017 óta nem sikerült neki egy teljes szerkesztőséget felállítania. 

Az Erdély.ma tulajdonosának kiléte ismeretlen, Tókos azt nyilatkozta a Transindex kérdésére, 

hogy sem a FIDESZ, sem az erdélyi magyar pártok, RMDSZ vagy Erdélyi Magyar Szövetség 

vonzáskörébe nem tartozik.  

 

Nem engedné el a tűzkárosult romák kezét a csíkszeredai városháza 
2021. január 20. – maszol.ro, szekelyhon.ro 

Nem hagyná magára a kedden Csíksomlyóra visszaköltözött roma családokat Csíkszereda 

városvezetése – mondta el szerdán Sógor Enikő, Csíkszereda alpolgármestere. „A visszatérő 

családokat monitorozni fogjuk és folyamatosan figyeljük, hogy ne építsenek új házakat a 

telepen. Ha valami épül, azt azonnal le kell bontatnunk. Hosszú távon rendeznünk kell jogilag 

és urbanisztikailag is a Somlyó utcai területet, ez hosszú folyamat lesz. Az ott található 

földterület ideiglenes kormány földalapban van, arra vár, hogy jogilag rendezzék a 

tulajdonviszonyait” – fejtette ki szerdán a városvezető. 

 

Közösen imádkoztak Szatmárnémetiért a vallási felekezetek helyi képviselői, 

nemzetiségtől függetlenül 
2021. január 20. – Krónika 

Első alkalommal szervezték meg szerdán az Ökumenikus ima Szatmárnémetiért című 

rendezvényt, amelyen a partiumi város – nemzetiségtől független – vallási felekezeteinek 

képviselői vettek részt az Iparosotthonban. Az eseményt szervező polgármesteri hivatal és a 

városi tanács tájékoztatása szerint az utóbbi hónapok nehéz időszakának átvészelésében 

óriási szerepe volt a szolidaritásnak és az együttérzésnek Szatmárnémetiben, hiszen a 

különböző civil és egyházi szervezetek önkéntesei rögtön a járvány megjelenése után a 

rászorulók segítségére siettek. A szerdai eseményt ezen összefogás megerősítése érdekében 

szervezték meg. 

 

Vincze Loránt a Minority SafePackről: Az Európai Bizottság döntése nem a mi 

vereségünk, hanem Európáé! 
2021. január 20. – Ma7.sk 

Hatalmas felzúdulást váltott ki, hogy az Európai Bizottság január közepén úgy határozott, 

nem indít jogalkotási folyamatot a nemzeti kisebbségek védelmében, mert a 
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https://maszol.ro/belfold/Nem-engedne-el-a-tuzkarosult-romak-kezet-a-csikszeredai-varoshaza
https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/kozosen-imadkoztak-szatmarnemetiert-a-vallasi-felekezetek-helyi-kepviseloi
https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/kozosen-imadkoztak-szatmarnemetiert-a-vallasi-felekezetek-helyi-kepviseloi
https://ma7.sk/hethatar/vincze-lorant-a-minority-safepackrol-az-europai-bizottsag-dontese-nem-a-mi-veresegunk
https://ma7.sk/hethatar/vincze-lorant-a-minority-safepackrol-az-europai-bizottsag-dontese-nem-a-mi-veresegunk
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MinoritySafePack egyetlen javaslatát sem látja indokoltnak. A döntés hátteréről, az okozott 

károkról és a folytatás lehetőségéről Vincze Lorántot, az RMDSZ EP-képviselőjét és az 

Európai Nemzetiségek Föderatív Uniójának (FUEN) elnökét kérdezte a Ma7.sk. 

 
Bukovszky szerint nem kerül bevezetésre a népszámlálás által a kettős 

nemzetiség 
2021. január 20. – Ma7.sk, Új Szó, Felvidék Ma 

Bukovszky László kisebbségi kormánybiztos cáfolja azt az állítást, miszerint a 2021-es 

népszámlálás által bevezetésre kerül az ún. kettős nemzetiség státusza. Ezzel kapcsolatban 

tudatos dezinformációs kampányt említett. Bukovszky rámutatott: a nemzetiségre vonatkozó 

kérdésnél az állampolgár 20 lehetőség közül választhat majd, de más nemzetiséget is beírhat. 

A főkérdés – „Mi az Ön nemzetisége?” – mellett lesz egy alkérdés is: „Egyéb nemzetiséghez 

tartozónak is vallja magát?” „Abban az esetben, ha a polgár úgy érzi, hogy más nemzetiséghez 

is érez kötődést, lehetősége lesz megjelölni ezt a nemzetiséget is” – fejtette ki a 

kormánybiztos. Mint hozzátette: olyan személyek számára lehet hasznos a valamelyik 

kisebbséghez való kötődés megjelölésének lehetősége, akik például nem tisztán kisebbségi 

környezetben élnek, asszimilálódtak, vagy nemzetiségi szempontból vegyes összetételű 

családok tagjai. 

 

Gyimesi: Ravasz hazudik! Ravasz: Gyimesi érvek helyett sérteget! 
2021. január 20. – Ma7.sk 

Szlovákia kormánya meghozta azt a döntést, amellyel támogatják, hogy az idei népszámlálás 

időpontját kitolják egészen az október végéig. Az időpont változtatása mellett annak a 

lehetősége is fölmerült, hogy a kormány esetleg döntést hoz egy speciálisan a nemzetiségeket 

érintő kérdésben is. A jelenlegi állapot szerint a népszámlálás során a polgárok az eddig 

szokásos egy nemzetiség helyett most már megadhatnak egy úgynevezett „második 

nemzetiséget” is. Ilyen például, amikor egy vegyes házasságban született egyén például 

kötődést érez a magyar és a szlovák identitáshoz is, de természetesen egyéb más körülmények 

is jelenthetnek ilyen többes nemzetiségi kötődést. 

 

Egy hang a múltból: Bugár Béla javaslata 
2021. január 20. – Ma7.sk, Körkép 

Hosszú idő után ismét megszólalt a Most-Híd korábbi elnöke, Bugár Béla, aki a szlovák 

sajtóirodának nyilatkozott a felvidéki magyar pártok közös útkereséséről. Mint kifejtette, ha 

nem sikerül a három szlovákiai magyar tömörülésnek megállapodnia, akkor legalább fogjon 

össze a Magyar Közösség Pártja és a Most-Híd, noha az itteni magyarságnak a legszélesebb 

körű megállapodás volna az érdeke. Véleménye szerint a három magyar politikai 

szerveződésnek minél hamarabb meg kellene egyeznie arról, hogy összefognak, vagy csak az 

MKP és a Most-Híd köt szövetséget. A felvidéki magyar politikai erőknek tudatosítaniuk 

Fe
lv

id
é

k
 

https://ma7.sk/aktualis/gyimesi-ravasz-hazudik-ravasz-gyimesi-ervek-helyett-serteget
https://ma7.sk/aktualis/egy-hang-a-multbol-bugar-bela-javaslata


 

 

Napi Nemzetpolitikai Sajtószemle – 2021. január 21. 

. 

. 

kellene, hogy csak a legszélesebb körű együttműködés lehet a záloga a parlamentbe jutásnak, 

enélkül ezt a célt nagyon nehéz lesz elérni. 

 

A Csemadok magyar kultúra napi országos ünnepsége – ezúttal rendhagyó 

módon 
2021. január 20. – Felvidék Ma 

Kölcsey Ferenc 1823. január 22-én fejezte be Hymnus, a’ Magyar nép zivataros századaiból 

című költeményét. Ennek emlékére 1989 óta ezt a napot a magyar kultúra napjaként ünneplik 

Magyarországon, de másutt is, ahol a világon magyar közösségek élnek. Színházi 

előadásokkal, kiállításokkal emlékeznek erre a napra, és a kultúrával kapcsolatos szakmai 

elismeréseket adnak át. A Csemadok Országos Tanácsának 2008. január 22-én megtartott 

ülésén a jelenlévők úgy határoztak, hogy Életmű Díjat alapítanak, amelyet mindig a magyar 

kultúra napi ünnepség keretén belül adnak át az arra érdemes Csemadok-tagoknak. 

 

Segítség, otthon, magyarul 
2021. január 20. – Felvidék Ma 

A fenti jelszóval indították útjára a Kárpát-medencei közösségi startup online platformot. A 

tavaly ősz óta működő platform fő célja, hogy a külhoni magyar betegek a lehető 

legkönnyebben és leggyorsabban találjanak anyanyelvű egészségügyi és mentálhigiénés 

ellátást. A felületre csak a határon túl és a diaszpórában élő magyar lakosság és szakemberek 

regisztrációját várják. A felületre ingyenesen biztosított a regisztráció mind a szakemberek, 

mind a páciensek számára. 

 

Asszisztens segítségével október végéig tölthető ki a népszámlálási kérdőív 
2021. január 20. – Felvidék Ma 

A népszámlálási kérdőív asszisztens segítségével történő kitöltésére a népszámlálás hivatalos 

időtartama után is sor kerülhet, egészen október végéig. Ez a 2021-es népszámlálást 

szabályozó törvény módosításából következik, melyet a kormány a szerdai ülésén hagyott 

jóvá. A javaslatot a Szlovák Statisztikai Hivatal terjesztette elő. Az intézkedés célja elkerülni a 

COVID-19-világjárvány szempontjából legveszélyeztetettebb lakosok egészségének 

veszélyeztetését. 

  
Külvárosi helyi közösségeket fejlesztenek Szabadkán 
2021. január 21. – Vajdaság Ma 

A járvány okozta nehézségek ellenére sem állítják le a szabadkai fejlesztéseket, jelentette ki 

dr. Pásztor Bálint, a városi képviselő-testület elnöke, aki szerda délelőtt Újhelyi Ákos 

köztársasági parlamenti képviselő és munkatársai társaságában ellátogatott két helyi 

közösségbe. A Vasutas Helyi Közösségben megtekintette a Tölgyfa utcát, ahol kicserélték, 
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https://felvidek.ma/2021/01/a-csemadok-magyar-kultura-napi-orszagos-unnepsege-ezuttal-rendhagyo-modon/
https://felvidek.ma/2021/01/a-csemadok-magyar-kultura-napi-orszagos-unnepsege-ezuttal-rendhagyo-modon/
https://felvidek.ma/2021/01/segitseg-otthon-magyarul/
https://felvidek.ma/2021/01/asszisztens-segitsegevel-oktober-vegeig-toltheto-ki-a-nepszamlalasi-kerdoiv/
https://www.vajma.info/cikk/vajdasag/26079/Kulvarosi-helyi-kozossegeket-fejlesztenek-Szabadkan.html
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valamint bővítették a korszerűtlen, elavult ivóvíz-vezetéket és kiaszfaltozták az utcát teljes 

hosszában. Makkhetesen ugyanakkor a Torda utca és Jovan Dučić utca járhatóságát 

javították. A Vajdasági Magyar Szövetség legfőbb célkitűzése, hogy megfelelő 

életkörülményeket biztosítson a város lakosai számára, ezért az infrastrukturális 

fejlesztéseket folytatják, jelentette ki dr. Pásztor Bálint. 

 

Lékó Róbert: Folyamatosan fejlődik Orom 
2021. január 21. – Vajdaság Ma 

Több kisebb-nagyobb beruházás is történt az elmúlt évben az oromi helyi közösség területén. 

Megújult a vasútállomás, több kisebb rendezvényt is meg tudtak szervezni, emellett a 

közterületek karbantartására is nagy figyelmet fordítottak. Bár a terveket és azok kivitelezését 

a világjárvány nagyban befolyásolta, azonban nem álltak meg a fejlődés útján az oromiak. A 

tavalyi évben az Oromon is áthaladó Szabadka-Zenta-vasútvonal újult meg. Lékó Róbert, az 

oromi helyi közösség tanácsának elnöke elmondta, hogy Oromnál is kicserélték a síneket, a 

talpfákat és rendbe tették a jelzéseket, valamint a helyi vasútállomás is megújult. 

 
 

Nem Petruska István tölti be a továbbiakban a Beregszászi Járási Állami 

Adminisztráció vezetői posztját 
2021. január 21. – Kárpátalja, karpat.in.ua 

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök aláírta a rendeletet, melynek értelmében Petruska István 

már nem tölti be a Beregszászi Járási Állami Adminisztráció vezetői posztját. A hírt maga a 

tisztviselő közölte Facebook-oldalán. Az exvezető megköszönte kollégáinak a közös munkát, a 

közlemény szövegéből ítélve Petruska István magasabb pozícióba kerül. „Köszönetet mondok 

azoknak, akik felelősséget vállaltam velem a járásért, akik segítettek, megértettek, támogattak 

és eredményes munkát végeztek. Nem mondom, hogy »viszontlátásra«, hiszen lesz folytatás. 

Örülök, hogy lehetőségem van kiállni a helyiek és a járás érdekeiért egy magasabb szinten”. 

 

Többé nem regionális nyelv a magyar 
2021. január 21. – Kárpátalja 

Megsemmisítettek minden, a regionális nyelvek funkcionálásáról szóló kárpátaljai helyi 

tanácsi határozatot – jelentette az Ukrajinszka Pravda Tarasz Kreminy államnyelvvédelmi 

ombudsman sajtószolgálatának a Facebook közösségi oldalon megjelent tájékoztatása 

nyomán. „Válaszul Tarasz Kreminy, az államnyelv védelméért felelős biztos megkeresésére, 

amelyet Irina Venediktova ukrajnai főügyészhez intézett bizonyos megyei és helyi 

tanácsoknak a regionális nyelvek funkcionálásáról mostanáig hatályos törvénytelen 

határozatai visszavonásának biztosításáról, az államnyelv védelméért felelős biztos titkársága 

levelet kapott a Kárpátaljai Megyei Ügyészségtől, amelyben közlik, hogy a Beregszászi Járási 
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Tanács határozatával érvénytelennek mondta ki a Beregszászi és Nagyszőlősi Járási 

Tanácsoknak a regionális nyelvre (a magyarra – a szerk.) vonatkozó döntéseit. 

 

Kárpátalján tíz projekt valósul meg állami pénzből 
2021. január 21. – Kárpáti Igaz Szó 

2021. január 15-én Anatolij Poloszkov, a Kárpátaljai Megyei Állami Közigazgatás vezetője 

elnökletével lezajlott a versenyképes beruházási programok kiválasztásával foglalkozó 

regionális bizottság ülése. A résztvevők között voltak a megyei tanács és a közigazgatás, a 

lakosság és a média képviselői is. 2021-ben 10 projekt valósul meg állami finanszírozás útján. 

Ezek közül három – a Beregszászi Járási Kórház építése, az Ökörmezői Középiskola 

tornatermének rekonstrukciója, illetve a kökényesi (Ternovo) orvosi rendelő hozzáépített 

részének újraprofilozása a helyi középiskola számára – már megkezdett projekt. 

 

Sok minden pozitívan változott az elmúlt években 
2021. január 21. – Népújság 

Máthé László Eduárd októbertől viseli Magyarország lendvai főkonzuli tisztségét. A 

karrierdiplomatával a Lendvai Főkonzulátus munkájáról, célkitűzéseiről, a közép-európai 

nemzetek térségünkben is egyre inkább érzékelhető összefonódásáról beszélgetett a Népújság 

hírportál. „A főkonzulátus jelenléte azt jelenti, hogy a Muravidékre dupla annyi figyelem 

fordul Magyarországról, hiszen a nagykövetség mellett mi is ellátjuk feladatainkat. Fő 

feladatunk természetesen a helyi, regionális feladatok elvégzése, ellátása, a folyamatban lévő 

ügyek kezelése. Természetesen a kormányzati szervekkel a ljubljanai nagykövetség tartja a 

kapcsolatot, élén Dávid Andor nagykövettel. A mi együttműködésünk is nagyon jó, ami azért 

fontos, mert nagyon intenzívek a kapcsolatok a kormányok között.” – nyilatkozta Máthé. 

 

30 éves az önálló Szlovénia (2) 
2021. január 21. – Népújság 

1990 nyarának elejére már egyre erősebbek Szlovénia önállósulási törekvései, a jugoszláv 

szövetségben egyre nagyobbak a repedések, Koszovón tízezrek tüntetnek, a gazdasági helyzet 

mind szövetségi, mind köztársasági szinten egyre kétségbeejtőbb. A nyári „uborkaszezon” 

ebben az évben egyértelműen elmarad, szó szerint minden területen zajlik az élet. A Népújság 

így már az első júniusi számában cikkez Borsislav Jovič, a JSZSZK Elnöksége elnökének 

beszédéről, amelyről megállapításra kerül, hogy az elnök igyekezett némileg enyhíteni néhány 

nappal korábban tett kijelentéseinek élét, amikor dióhéjban azt mondta, hogy az országban 

talán sohasem volt olyan rossz és ingatag a biztonsági helyzet, mint éppen napjainkban. 
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https://kiszo.net/2021/01/21/karpataljan-tiz-projekt-valosul-meg-allami-penzbol/
https://www.nepujsag.net/nemzetiseg/9975-sok-minden-pozit%C3%ADvan-v%C3%A1ltozott-az-elm%C3%BAlt-%C3%A9vekben.html
https://www.nepujsag.net/horizont/9978-30-%C3%A9ves-az-%C3%B6n%C3%A1ll%C3%B3-szlov%C3%A9nia-2.html
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Elektronikus sajtó 

 

Határok nélkül 

2021. január 20. – Kossuth Rádió 

 

Kedden folytatódott az egyeztetés a Magyar Közösség Pártja, a Híd és az Összefogás között az 

egység megteremtéséről. A tárgyalást az MKP kezdeményezte és ezúttal a felek csak a 

virtuális térben találkoztak. Megegyezés továbbra sem született, tehát az új és egységes 

felvidéki magyar párt létrehozásának mikéntjében nincs azonos véleményen a három párt.  

 

Az idei évtől új módszertan szerint zajlik az eurointegrációs folyamat a csatlakozási 

tárgyalásokat most kezdő országok esetében. Szerbia is úgy döntött, hogy áttér az új formára, 

habár korábban néhány csatlakozási fejezetet már lezárt.  Arról hogy az új módszertan mit 

jelent, és hogy az eddig megnyitott tárgyalási fejezetekkel mi lesz, Kovács Elvirát, a szerb 

parlament eurointegrációs bizottságának elnökét kérdeztük. 

 

A magyar kormány erdélyi gazdaságfejlesztési programját a Pro Economica Alapítvány 

bonyolítja le.  

A marosvásárhelyi székhelyű alapítvány idei legnagyobb feladata a Partiumi fejlesztési 

program elindítása, de emellett szerepel az idei tervek között, a kistermelők, valamint a fiatal 

erdélyi vállalkozások szakmai támogatása is. - mondta a Pro Economica ügyvezető igazgatója 

Kozma Mónika, akit nemrégiben a Romániai Női Vállalkozók Országos szervezetének 

alelnökévé is választottak.  

 

Megkezdődött a felvidéki magyar oktatási intézményeket látogató diákok oktatási, nevelési 

támogatásának folyósítása a 2019-2020-as tanévre. A Szülőföldön magyarul program 

keretében diákonként 60 euró támogatást nyújt a magyar állam.  

 

A nehéz ukrajnai életkörülmények miatt egyre nehezebb arra ösztönözni a fiatalokat, hogy 

szülőföldjükön tanuljanak tovább, ennek érdekében indít népszerűsítő kampányt a II. 

Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola - mondja az intézmény rektora. Csernicskó 

István és a főiskola statisztikája szerint a legkedveltebb szakok közé a nyelvi képzések, vagyis 

a magyar, az angol és az ukrán tartoznak, de sokan érdeklődnek a turizmus iránt is.  

 

https://mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth/?date=2021-01-20_18-02-00&enddate=2021-01-20_18-40-00&ch=mr1
https://mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth/?date=2021-01-20_18-02-00&enddate=2021-01-20_18-40-00&ch=mr1
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Idén 30 éves az Implom Józsefről elnevezett Középiskolások Kárpát–medencei helyesírási 

versenye, mely határokon belül és kívül egyaránt népszerű. Alapító elnökét, Nagy János 

nyelvész professzort kérdeztük.    

 

Humorral ünnepelték a Magyar Kultúra Napját Alsósófalván – a farsangtemetés, farsangolás 

állt az udavarhelyszéki kis faluban megrendezett szűk körű ünnepségsorozat középpontjában 

kedden délután. A falubeliek szabadtéri fotókiállítást tekintettek meg, könyvbemutatón 

vettek részt, majd dokumentumfilm-nézéssel elevenítették fel a vidám népszokást 

Alsósófalván. 

 


