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Nyomtatott és online sajtó 
 

 

Nemzetpolitikai államtitkárság: tizenkilenc külhoni magyar fiatal nyerte el a Jó 

tanuló, jó sportoló címet 
2021. január 26. – MTI, Magyar Hírlap, Demokrata, Index, Erdély Ma, Felvidék Ma, Körkép, 

Vajdaság Ma, Pannon RTV, Magyar Szó, karpat.in.ua, Kárpátalja, Kárpátalja Ma, Kárpáti Igaz 

Szó 

Tizenkilenc külhoni magyar fiatal nyerte el a Jó tanuló, jó sportoló címet; a 

Miniszterelnökség nemzetpolitikai államtitkársága kedden délután hirdette ki a felhívás 

eredményét. Az államtitkárság MTI-hez eljuttatott közleménye szerint a Külhoni Magyarok 

Youtube-csatornán élőben közvetített eseményen Potápi Árpád János nemzetpolitikáért 

felelős államtitkár felidézte, hogy 2020 a nemzeti összetartozás és az erős magyar közösségek 

éve volt; felhívást hirdettek külhoni magyar fiatalok számára Jó tanuló, jó sportoló címmel. A 

politikus kiemelte: a cél az volt, hogy megtalálják azokat a határon túli magyar fiatalokat, akik 

a tanulás mellett valamely sportágban is kimagasló eredményeket értek el.  Az államtitkár 

közölte: a pályázatok rendkívül magas számára tekintettel úgy döntöttek, hogy egy régióból 

nemcsak egy, hanem több nyertest is hirdetnek, akik 100-100 ezer forint értékű 

nyereményben részesülnek. Összesen tizenkilenc pályázó nyert: öt erdélyi, négy felvidéki, 

négy vajdasági, négy kárpátaljai, egy muravidéki és egy horvátországi fiatal. A legfiatalabb 

nyertes 9, a legidősebb 19 éves. 

 

A Benes-dekrétumokat fenntartó szlovákiai jogszabályról tartottak 
meghallgatást az Európai Parlamentben 
2021. január 26. – MTI, Index, Magyar Szó, Körkép, Felvidek.ma  

A Benes-dekrétumokat fenntartó szlovákiai jogszabály ellen benyújtott civil 

kezdeményezésekről tartott meghallgatást az Európai Parlament (EP) petíciós bizottsága 

kedden. A kezdeményezések célja, hogy az Európai Unió érdemben foglalkozzon "a jelenleg is 

érvényes, diszkriminatív intézkedéseket tartalmazó dekrétumokkal, továbbá gyakoroljon 

nyomást az azokat fenntartó jogszabályok megszüntetése érdekében". Vincze Loránt, a 

Románia Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) EP-képviselője a vita során kiemelte: az 

elmúlt hónapok eseményei azt bizonyítják, hogy ma is él még egyes dekrétumok joghatása. 

"A vagyonelkobzásokat elrendelő Benes-dekrétumok eltörlése Szlovákia történelmi adóssága, 

de az alapjogokat védő és a diszkrimináció minden fajtáját elítélő Európai Uniónak is 

kötelessége megszólalni az ügyben, és elmarasztalni a felvidéki magyarok jogfosztását" - 

fogalmazott. 
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https://www.magyarhirlap.hu/kulfold/20210126-tizenkilenc-kulhoni-magyar-fiatal-nyerte-el-a-jo-tanulo-jo-sportolo-cimet
https://www.magyarhirlap.hu/kulfold/20210126-tizenkilenc-kulhoni-magyar-fiatal-nyerte-el-a-jo-tanulo-jo-sportolo-cimet
https://webradio.hu/hirek/kulfold/a-benes-dekretumokat-fenntarto-szlovakiai-jogszabalyrol-tartottak-meghallgatast-az-europai-parlamentben
https://webradio.hu/hirek/kulfold/a-benes-dekretumokat-fenntarto-szlovakiai-jogszabalyrol-tartottak-meghallgatast-az-europai-parlamentben
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Fenyegető levelet kapott több ukrajnai magyar diplomáciai képviselet és 

kárpátaljai intézmény 
2021. január 26. – karpat.in.ua, Kárpátalja, Kárpátalja Ma, Kárpáti Igaz Szó 

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter szerdai hivatalos kijevi látogatásának 

előestéjén, kedden vérontással fenyegető, „Ukrajnai hazafiak” aláírással ellátott levelet kapott 

Magyarország kijevi nagykövetsége, az ungvári főkonzulátus, a beregszászi konzulátus, a II. 

Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola és az Egán Ede Kárpátaljai Gazdaságfejlesztési 

Központ. „Mi, ukrajnai hazafiak közöljük veletek, hogy amennyiben külügyminiszteretek, 

Szijjártó Péter Ukrajnába utazik, cselekedni fogunk. Elfáradtunk azt szemlélni, ahogyan 

Magyarország megpróbálja elvenni a területünket. Cselekedni fogunk. Szélsőségesen 

keményen. Ha a miniszteretek Ukrajnába jön, nagy vérontásra készüljetek, magyar vér fog 

folyni” – áll az ukrán nyelvű levélben. 

  

Ludovic Orban: az RMDSZ-nek öt prefektusa és 10 alprefektusa lesz, 

mindenkinek kellene Bihar megye 
2021. január 26. – Krónika, maszol.ro, szekelyhon.ro 

A Nemzeti Liberális Pártnak (PNL) 23 prefektusa és 47 alprefektusa, a Mentsétek meg 

Romániát Szövetségnek (USR) 14 prefektusa és 28 alprefektusa, az RMDSZ-nek 5 prefektusa 

és 10 alprefektusa lesz – jelentette be kedden Ludovic Orban, aki szerint egy-két héten belül 

véglegesítik a vonatkozó tárgyalásokat. A PNL elnöke szerint a prefektusok száma arányos a 

koalícióban részt vevő pártok által a választásokon megszerzett szavazatok számával. Orban 

szerint nem akadtak el a tárgyalások, de tény, hogy például Bihar megyében mind a három 

alakulat jelölne prefektust. 

 

Szenkovics Dezső lett a Sapientia EMTE Kolozsvári Karának új dékánja  
2021. január 26. – transindex.ro 

Szenkovics Dezső egyetemi adjunktus lett a Sapientia EMTE Kolozsvári Karának új dékánja, 

aki eddig a kar dékánhelyettese volt. Az új dékán január 25-én kezdte meg mandátumát. A 

Csíkszeredai Kart továbbra is Lázár Ede docens vezeti, míg a Marosvásárhelyi Karon 

Domokos József docens tölti be a dékáni tisztséget. A Sapientia Erdélyi Magyar 

Tudományegyetem újonnan alakult Szenátusa egyhangú szavazattal választotta a testület 

elnöki tisztségébe Dávid László egyetemi tanárt, korábbi rektort. A Szenátus elnökhelyettesi 

tisztségét Makó Zoltán egyetemi tanár tölti be.  
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https://karpataljalap.net/2021/01/26/fenyegeto-levelet-kapott-tobb-ukrajnai-magyar-diplomaciai-kepviselet-es-karpataljai
https://karpataljalap.net/2021/01/26/fenyegeto-levelet-kapott-tobb-ukrajnai-magyar-diplomaciai-kepviselet-es-karpataljai
https://kronikaonline.ro/belfold/ludovic-orban-az-rmdsz-nek-ot-prefektusa-es-10-alprefektusa-lesz-mindenkinek-kellene-bihar-megye
https://kronikaonline.ro/belfold/ludovic-orban-az-rmdsz-nek-ot-prefektusa-es-10-alprefektusa-lesz-mindenkinek-kellene-bihar-megye
https://eletmod.transindex.ro/?hir=24988&szenkovics_dezso_lett_a_sapientia_emte_kolozsvari_karanak_uj_dekanja
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Újra személyesen is igényelhető a magyar állampolgárság az Eurotrans 

Alapítvány területi irodáiban 
2021. január 26. – maszol.ro 

Az online ügyintézés után ismét megnyíltak az Eurotrans Alapítvány területi irodái, így újra 

lehetőségük van az érdeklődőknek a személyes ügyintézésre az egészségügyi előírásokat 

betartva. A területi irodák működése mellett az Alapítvány kiszállásokat és konzuli napokat is 

szervez, ezáltal kisebb településeken is könnyen elérhetők lesznek az Alapítvány 

szolgáltatásai. Keddi közleménye szerint az Eurotrans Alapítvány segítségével könnyen 

elérhetővé válik a honosítás, a magyar állampolgárság megszerzése, ráadásul 2020 

februárjától a magyar igazolvány mellett a honosítási kérelmet benyújtó személyek 

mindegyike hivatalból kap magyar személyazonossági igazolványt is. Emellett az Alapítvány 

lehetőséget biztosít az útlevél igénylésére, a születés anyakönyveztetésére, valamint a 

házasság és elhalálozás bejelentésére is. 

 

Gamer székben ül egy gamer számítógép előtt Kaplony polgármestere – interjú 
2021. január 26. – maszol.ro 

Megyeri Tamás Róbertet a Szatmár megyei Kaplonyban nagy többséggel választották meg 

polgármesternek szeptemberben. Az RMDSZ színeiben elindult jelölt a helyi közéletben 

különlegesnek nevezhető kampányt vitt végig, melynek középpontjában az őszinteség ígérete 

szerepelt és az, hogy folytonosan kommunikál a lakossággal. Az újságíróból lett közösségi 

vezetőnek talán könnyebb dolga lesz ezen a téren, de az is biztos, hogy komoly kihívások előtt 

áll a Nagykároly melletti település és a vezetősége. 

 

A román sportstratégiáról egyeztettek Iohannisszal az RMDSZ illetékesei 
2021. január 26. – Krónika, maszol.ro 

Azt szeretné, hogy 2032-ben Románia a legjobb 15 ország között szerepeljen a 

sporteredményeket tekintve – jelentette ki Novák Eduárd ifjúsági és sportminiszter a Klaus 

Iohannis államfővel való keddi találkozón. A sport és ifjúsági tárca RMDSZ által jelölt 

vezetője Kelemen Hunor kormányfőhelyettessel közösen a nemzeti sport- és ifjúságfejlesztési 

stratégiáról tárgyalt kedden a Cotroceni palotában Klaus Iohannis államfővel. „Az eddigi 

tapasztalataink azt mutatják, hogy a romániai sport számos problémával küzd, amelyek 

leginkább a hiányos infrastruktúrából, a jövőkép és stratégia hiányából, az erőforrások 

helytelen kezeléséből adódnak. Ezen szeretne változtatni az RMDSZ” – idézte a szövetség 

honlapja a sportminisztert. Novák Eduárd hozzátette: a szövetség képviselőivel azt is 

szeretnék, hogy 2032-ben Románia a legjobb 15 ország között szerepeljen a sporteredmények 

terén. 

 

Hat éve indult eljárás Gyergyószentmiklós volt polgármestere ellen 
2021. január 26. – szekelyhon.ro 
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https://maszol.ro/belfold/Ujra-szemelyesen-is-igenyelheto-a-magyar-allampolgarsag-az-Eurotrans-Alapitvany-teruleti-irodaiban
https://maszol.ro/belfold/Ujra-szemelyesen-is-igenyelheto-a-magyar-allampolgarsag-az-Eurotrans-Alapitvany-teruleti-irodaiban
https://maszol.ro/belfold/Gamer-szekben-ul-egy-gamer-szamitogep-elott-Kaplony-polgarmestere-interju
https://kronikaonline.ro/belfold/a-roman-sportstrategiarol-egyeztettek-iohannisszal-az-rmdsz-illetekesei
https://szekelyhon.ro/aktualis/hat-eve-indult-eljaras-gyergyoszentmiklos-volt-polgarmestere-ellen
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2015. január 26-án kora reggel szállta meg a DNA Mezei János otthonát, majd a városházán 

folytatódott a házkutatás. Ezzel indult el a bűnügyi eljárás Gyergyószentmiklós akkori 

polgármestere ellen. Hat év után sincs vége: az alapfokú ítélet felmentette, de ezt követően 

újrakezdődött az egész jogi folyamat. 

 

Közkincs Kántor Lajos hagyatéka 
2021. január 27. – Krónika 

Kántor Lajos 2017-ben elhunyt kolozsvári irodalomtörténész, filológus, kritikus 

kiemelkedően gazdag szellemi örökségét kutatják egyetemi hallgatók egy új kezdeményezés 

keretében. A projektet Balázs Imre József és Vallasek Júlia irodalomtörténész, egyetemi 

oktató irányítja. Kántor gazdag, képzőművészeti alkotásokból álló örökségének jó részét az 

Erdélyi Művészeti Központ vásárolta meg és teszi közkinccsé. 

 
A kisebbségek nyelvén is elérhetők a népszámlálásról tájékoztató röplapok 
2021. január 26. – Ma7.sk, bumm.sk, Felvidék Ma, Új Szó 

A 2021-es népszámlálás hivatalos weboldalán a szlovákiai kisebbségek nyelvén is elérhetők 

azok a röplapok, melyeket a nemzeti kisebbségekért felelős kormánybiztos hivatala készített a 

Szlovák Statisztikai Hivatallal együttműködve. “Javaslom, hogy az önkormányzatok és a 

kisebbségi szervezetek nyomtassák ki a röplapokat, és hívják fel a figyelmet a népszámlálás 

fontosságára” – közölte Bukovszky László kisebbségi kormánybiztos. A röplapok a szlovák 

verzió mellett az ország területén élő, hivatalosan elismert kisebbségek nyelvén – magyarul, 

csehül, roma és ruszin nyelven, ukránul, szerbül, horvátul, németül, lengyelül, oroszul és 

bolgárul – is elérhetők. 

 

Az MKP, illetve az Összefogás politikusai civilekkel jegyzett közös nyílt levélben 

kérik a kormányfőt, egyeztessenek a kettős identitásról 
2021. január 26. – Ma7.sk, bumm.sk, Körkép 

Több ismeret felvidéki magyar politikus, köztük Forró Krisztián, az MKP, illetve Mózes 

Szabolcs, az Összefogás elnöke is aláírta azt a nyílt levelet, melynek írói azt kérik a 

kormányfőtől, előzze meg társadalmi egyeztetés a kettős identitás mint nemzetiségi kategória 

bevezetését. Mivel erre a népszámlálás indulásáig már vajmi kevés az idő, így a levél jegyzői 

azt szeretnék, hogy a 2021-es népszámláláson a kettős identitás ne legyen kifejezhető. 

  
Friss erővel a hagyományok szellemében 
2021. január 26. – Magyar Szó 

A Zentai Gazdakör tegnap megtartotta évi közgyűlését a Royal Hotel nagytermében Tóth 

Ervin elnöklésével, aki az esemény kezdetén a tavaly elhunyt volt elnökük, Sóti Ferenc 22 évi 
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https://felvidek.ma/2021/01/a-kisebbsegek-nyelven-is-elerhetok-a-nepszamlalasrol-tajekoztato-roplapok/
https://ma7.sk/aktualis/az-mkp-illetve-az-osszefogas-politikusai-civilekkel-jegyzett-kozos-nyilt-levelben-kerik-a
https://ma7.sk/aktualis/az-mkp-illetve-az-osszefogas-politikusai-civilekkel-jegyzett-kozos-nyilt-levelben-kerik-a
https://www.magyarszo.rs/hu/4522/vajdasag_zenta/234734/Friss-er%C5%91vel-a-hagyom%C3%A1nyok-szellem%C3%A9ben.htm
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vezetői munkásságát méltatta, elmondván, mindig rendkívül aktívan részt vett a helyi gazdák 

kollektívájának összekovácsolásában, hazai és külföldi érdekeik védelmében, kapcsolataik 

kiépítésében, azt vallván, hogy összefogással erősebb, haladóbb szellemű gazdatársadalom 

jöhet létre a régióban. 

 

Vakcina csak előzetes bejelentkezés után 
2021. január 26. – Magyar Szó 

Naponta mintegy négyszáz szabadkai lakos veszi fel a koronavírus elleni védőoltást az új 

városházán lévő oltóponton. Keddtől csak az előzetesen regisztrált személyek kapják meg a 

vakcinát. Szabadkán a múlt héten kezdődött meg a polgárok tömeges immunizációja. Az első 

napon a Szabadkai Egészségháznak a Pescsara helyi közösségben lévő rendelőjében végezték 

az oltást, a második naptól kezdve pedig az új városháza termeiben kaphatják meg a polgárok 

a kínai Sinopharm cég által kifejlesztett védőoltást. 

  

Magyarország ismét lélegeztetőgépeket adományozott Ukrajnának  
2021. január 26. – karpat.in.ua, Kárpátalja Ma 

Magyarország kormánya 50 lélegeztetőgépet adományozott Ukrajnának 3,5 millió euró 

értékben. A szállítmányt a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet munkatársai adták át január 

26‐ án Beregszászban. Az életmentő készülékeket 46 ukrajnai kórháznak juttatják el a 

következő hetekben. „Az ukrán partnereink nagyon örültek annak, hogy hozzuk a 

lélegeztetőgépeket” – mondta Lévai Anikó, a segélyszervezet jószolgálati nagykövete. 

Hozzátette, hogy gondoskodni fognak arról, hogy a szállítmány az összes intézménybe 

eljusson, valamint biztosítják azt is, hogy a lélegeztetőgépek beüzemelése megfelelő 

szakemberek közreműködésével történjen.   

 

Szijjártó Péter Kijevben – Őszinték-e az ukrán fél szándékai? 
2021. január 27. – Magyar nemzet, Kárpáti Igaz Szó 

Jó jel az ukrán–magyar kapcsolatok vonatkozásában Szijjártó Péter magyar külgazdasági és 

külügyminiszter szerdai kijevi látogatása, ami azt jelzi, nem jutott végleg zsákutcába a felek 

közötti párbeszéd – mondta el a Magyar Nemzet megkeresésére Ruszlan Bortnik kijevi 

politikai elemző. Ruszlan Bortnik nem vár jelentős áttörést a magyar fél számára fontos 

oktatási és nyelvi kérdésekben. Mint fogalmazott: „Ezek megoldásához politikai 

kompromisszumokra van szükség, ám Volodimir Zelenszkij elnök tart a jobboldali pártok és 

radikális szervezetektől, akik viszont nem támogatnak semmilyen engedményt ezen a téren.” 
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https://www.magyarszo.rs/hu/4522/vajdasag_szabadka/234713/Vakcina-csak-el%C5%91zetes-bejelentkez%C3%A9s-ut%C3%A1n.htm
https://karpatalja.ma/karpatalja/kozelet/magyarorszag-ismet-lelegeztetogepeket-adomanyozott-ukrajnanak/
https://magyarnemzet.hu/kulfold/ujabb-bekulesi-kiserlet-szijjarto-peter-kijevbe-utazik-9282365/
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Elektronikus sajtó 

 

Határok nélkül 

2021. január 26. – Kossuth Rádió 

 

Nem zárta le a Benes-dekrétumokkal kapcsolatos petíciókat az Európai Parlament Petíciós 

Bizottsága, ami azt jelenti, hogy a testület vizsgálatot kér az Európai Bizottságtól a Benes-

dekrétumok ügyében. Két, évekkel ezelőtt benyújtott petícióról van szó, az egyiket 2012-ben 

adta be egy magyar állampolgár, és a szlovák parlament 2007-es határozatának hatályon 

kívül helyezését kéri. Ez az a határozat, amellyel a szlovák törvényhozás megerősítette a 2. 

világháború után kiadott elnöki rendeleteket. A másik, 2014-ben született beadvány 

megfogalmazója egy szlovák állampolgár. Haják  

 

Az idei év prioritásait vázolta fel a Vajdasági Magyar Szövetség parlamenti frakciója minapi 

szabadkai ülésén, ma Belgrádban pedig a párt államtitkáraival tartott megbeszélést Pásztor 

Bálint frakcióvezető a célkitűzésekről.   

 

Magyarország Kormánya 50 darab lélegeztető-géppel segíti Ukrajnát a koronavírus-járvány 

elleni védekezésben. A humanitárius segélyszállítmányt az Ökumenikus Segélyszervezet 

közreműködésével ma adták át Beregszászon. Az 50 darab lélegeztető-gépet tíz nyugat- és 

kelet-ukrajnai megye 46 egészségügyi intézménye kapja meg.  

 

Jótékonysági akciót szervezett Marosvásárhelyen a Divers Egyesület rászorulóknak. A főtéren 

elhelyezett szabad fogasnál meleg ruhaneműt, cipőt választhattak maguknak, ugyanakkor 

meleg ételt, élelmiszert is igényelhettek a szervezőktől. 

Az egyhetes karitatív eseményen az adományozók jóvoltából több mint 120 nehéz sorsú 

családnak tudtak segítséget nyújtani. 

 

Az oktatási miniszter ígérete szerint a második félévtől ismét az iskola falai között, 

osztályteremben tanulhatnak a diákok Romániában. Az elmúlt év tapasztalatairól és a 

tervekről kérdeztük a csíkszeredai Apáczai Csere János Pedagógus Ház igazgatóját, Ferencz 

Salamon Alpárt. 

 

Lassan befejeződik a nagyváradi római katolikus püspöki palota teljes felújítása. A 

munkálatokat két milliárd forinttal támogatta a magyar kormány. A palota 1762 és 1776 

https://mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth?date=2021-01-26_18-02-00&enddate=2021-01-26_18-40-00&ch=mr1
https://mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth?date=2021-01-26_18-02-00&enddate=2021-01-26_18-40-00&ch=mr1
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között épült Hillebrandt tervei alapján. Építtetője Patachich Ádám püspök volt. A püspökség 

vezetősége vallási és kulturális központot szeretne kialakítani a palotában. Mikes Krisztián a 

nagyváradi püspökség szóvivőjét kérdeztük. 


