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Nyomtatott és online sajtó 
 

 

Örülök, hogy a két erő végre összefogott 
2021. január 10. – Molnár Judit – Ma7.sk 

Végre megtörtént, amire számítottunk, a két politikai párt, az MKP és a Most–Híd egyezségre 

jutott – fogalmazott a magyar kormány nemzetpolitikáért felelős államtitkára, aki szerint a 

különutas politikának már nincs sok esélye. Száz év magányunkról, a felvidékiségről, a 

politikai fiaskókról, a sikertelenség okairól és a lehetséges kitörési pontokról kérdezte Potápi 

Árpád Jánost a Ma7. 

 

Megújult formában folytatódnak a nemzetpolitikai programok 2021-ben 
2021. január 10. – Orientpress, Mandiner, Magyar Szó, Székelyhon, Erdély Ma, Ma7.sk, 

Felvidék Ma  

A Magyar Állandó Értekezlet (MÁÉRT) döntése értelmében 2021 a nemzeti újrakezdés éve. A 

tematikus év keretében a 2010 óta rendszerszinten felépített nemzetpolitikai programok 

megújult formában, új elemekkel bővülve folytatódnak az oktatás, a kultúra, az ifjúság, a 

család, a gazdaság, az egyház, a sport és az egészségügy területén. Az elmúlt évek során a 

nemzetpolitikai programok és támogatások révén 3000 külhoni magyar intézmény és 

szervezet programjai váltak évről évre fenntarthatóvá. A nemzetpolitikai célú források 

összegét 2010 óta a magyar kormány megtízszerezte, a támogatások, programok minden 

magyarlakta településre, minden magyar közösségbe eljutottak a Kárpát-medencében. A 

diaszpórában élő magyar közösség tagjaival is szorosabbra fűzték a kapcsolatot. A nemzet 

határokon átívelő, rendszerszintű támogatása folyamatos. 

 

Szili Katalin: Legyen ez az évtized az őshonos nemzeti kisebbségek évtizede! 
2021. január 8. – Ma7.sk, PestiSrácok, Magyar Hírlap, OrientPress  

Pontosan ma három esztendeje, hogy a Kolozsvári Nyilatkozat elfogadásának 25. évfordulóját 

követően a három erdélyi magyar politikai párt ‒ az RMDSZ, az MPP és az EMNP ‒ aláírta azt 

a megállapodást, melyben kinyilvánították, hogy a nemzeti identitás megőrzése és 

továbbadása, a kultúra fejlesztése, a nemzeti kisebbségi lét megélése csak a közösségi 

önigazgatás intézményrendszerén keresztül biztosítható. Ezzel a közösség alkotó ereje is 

megsokszorozódva erősíti a többségi társadalom és az egész ország, Románia gyarapodását. 
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https://ma7.sk/hethatar/orulok-hogy-a-ket-ero-vegre-osszefogott
https://ma7.sk/hethatar/megujult-formaban-folytatodnak-a-nemzetpolitikai-programok-2021-ben
https://ma7.sk/hethatar/legyen-ez-az-evtized-az-oshonos-nemzeti-kisebbsegek-evtizede
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Exkluzív interjú Potápi Árpád Jánossal 
2021. január 11. – Bedő Zoltán – Székely Hírmondó 

Az utóbbi évek gyakorlatának megfelelően a magyar kormányt Potápi Árpád János, a Magyar 

Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára képviselte a madéfalvi veszedelemre 

való helyszíni megemlékezésen. És ez így van rendjén, hiszen Bonyhádon látta meg a 

napvilágot ugyan, de bukovinai székely felmenői révén jómaga is e népcsoporthoz tartozónak 

vallja magát. Nem véletlen tehát, hogy ősei viseletében jelent meg, tartott beszédet és 

koszorúzott kolozsvári származású főosztályvezetője, Brendus Réka kíséretében az 

ünnepélyes főhajtáson. Mi a mai üzenete számunkra a Madéfalván 1764. január 7-én 

bekövetkezett, több száz ártatlan emberi életet követelő tragédiának? És az itt és most élő 

székelyek mit tehetnek önazonosságuk megtartása érdekében? – kérdeztük a magas 

beosztású budapesti tisztségviselőt a vele folytatott beszélgetésünk során. 

 

Balázs Attila az RMDSZ ideiglenes ügyvezető elnöke 
2021. január 8. – MTI, Krónika, transindex.ro, maszol.ro 

Balázs Attilát, az RMDSZ gazdasági igazgatóját bízta meg ideiglenesen Kelemen Hunor elnök 

a szövetség ügyvezető elnöki feladatok ellátásával, miután Porcsalmi Bálint korábban 

lemondott. Az RMDSZ pénteki tájékoztatása szerint az ideiglenes ügyvezető elnök 

mandátuma addig tart, amíg a szövetség elnöke új ügyvezető elnököt nevesít, ezt pedig a 

Szövetségi Képviselők Tanácsának kell megerősítenie a szavazatával.  A csíkszeredai születésű 

Balázs Attila 2010-től gazdasági igazgató az RMDSZ kolozsvári főtitkárságán, azt megelőzően 

közgazdászként dolgozott az Iskola Alapítványnál. Egyetemi tanulmányait 2004-ben végezte 

el a Babeş-Bolyai Tudományegyetem Közgazdasági Karának marketing szakán. 

 

Kelemen Hunor: még az idén megszülethet a nemzeti kisebbségekről szóló 

törvény 
2021. január 8. – maszol.ro, Bihari Napló 

Még az idén megszülethet a nemzeti kisebbségekről szóló törvény – mondta Kelemen Hunor, 

az új román kormány miniszterelnök-helyettese a Magyar Nemzet pénteki számában 

megjelent interjúban. Az RMDSZ elnöke szerint a koalíción belüli bizalmatlanságok ellenére 

van esély a négyéves kormányzásra, ám a politikai instabilitás az erdélyi magyarság számára 

is kockázatokat jelent. 

 

Szobrot állítana Kabos Endrének az RMDSZ 
2021. január 8. – Bihari Napló 

Évindító sajtótájékoztatót tartott tegnap délben az RMDSZ nagyváradi székházában Szabó 

Ödön parlamenti képviselő, a megyei szervezet ügyvezető elnöke. Értékelte a tavalyi évet, 

majd egy törvénymódosítást és egy közösségi projektet ismertetett. 
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https://www.erdely.ma/exkluziv-interju-potapi-arpad-janossal/
https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/balazs-attila-az-rmdsz-ideiglenes-ugyvezeto-elnoke
https://maszol.ro/belfold/Kelemen-Hunor-meg-az-iden-megszulethet-a-nemzeti-kisebbsegekrol-szolo-torveny
https://maszol.ro/belfold/Kelemen-Hunor-meg-az-iden-megszulethet-a-nemzeti-kisebbsegekrol-szolo-torveny
https://www.erdon.ro/kozelet/helyi-kozelet/szobrot-allitana-kabos-endrenek-az-rmdsz-3410677/
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Karanténkötelezettség nélkül lehet Magyarországról Romániába beutazni, 

vissza még nem 
2021. január 9. – Krónika, transindex.ro, maszol.ro 

Feloldották a karanténkötelezettséget a Magyarországról Romániába beutazó polgárok 

esetében, a koronavírus-járvány terjedésének megfékezését célzó intézkedések keretében 

ugyanis a bukaresti hatóságok már nem sorolják a súlyosan fertőzöttnek számító államok 

közé Magyarországot. Az országos vészhelyzeti bizottság pénteki ülésén aktualizálta a 

veszélyes országok listáját, az úgynevezett „sárga övezetet”. A döntés értelmében az eddigihez 

képest hússzal több, 50 ország szerepel a listán, kivéve Magyarországot. Az új lista január 9-

étől, szombat 20 órától érvényes. Lényeges, hogy a Magyarországra történő beutazás 

esetében továbbra is fennáll a karanténkötelezettség. 

 

Magyarországról is érkezett segítség a csíksomlyói tűzvész károsultjainak 
2021. január 10. – maszol.ro, szekelyhon.ro 

Több mint 1 millió forint értékű adomány érkezett szombaton Csíkszeredába a csütörtökön 

kitört csíksomlyói tűzvész károsultjainak megsegítésére. A földönfutóvá vált emberek közül 

egy koronavírus-fetőzött, őt a családjával együtt elkülönítették. A magyaroszági szállítmány 

átadásának alkalmával Korodi Attila polgármester elmondta: a segítségnyújtás olyan 

szakaszba jutott, amely során intézmények, szervezetek pontos információk alapján tudnak 

adományokat eljuttatni Csíkszeredába. Ennek köszönhetően valóban hasznos szállítmányok 

érkezhetnek a csíksomlyói tűzvészben érintett 261 személy ellátására, akiket ideiglenesen a 

csíkszeredai Erőss Zsolt Arénában szállásoltak el. 

 

Népes, de nem ünnepi: zászlólevonásra gyűltek össze Gyergyóremetén 
2021. január 10. – szekelyhon.ro 

A gyergyóremetei községháza előtt öt oszlopon öt zászló lobogott tizenöt éven át. Vasárnap 

déltől három oszlop azonban üresen maradt: a magyar és a székely zászló, valamint a község 

lobogójának levételére végleges bírósági ítélet kötelezte az önkormányzatot. 

 

Újabb RMDSZ-vád Apjok Norbert ellen 
2021. január 11. – Krónika 

Hamisítással is vádolja az RMDSZ a diplomabotrányba keveredett Apjok Norbert parlamenti 

képviselőt. A mandátumáról lemondani nem hajlandó honatya ügyét a héten tárgyalja az 

RMDSZ Nagybánya területi szervezetének választmánya. A politikus abban az esetben sem 

veszíti el mandátumát, ha kizárják az RMDSZ-ből.  
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https://kronikaonline.ro/belfold/karantenkotelezettseg-nelkul-lehet-magyarorszagrol-romaniaba-beutazni-vissza-meg-nem
https://kronikaonline.ro/belfold/karantenkotelezettseg-nelkul-lehet-magyarorszagrol-romaniaba-beutazni-vissza-meg-nem
https://maszol.ro/belfold/Magyarorszagrol-is-erkezett-segitseg-a-csiksomlyoi-tuzvesz-karosultjainak
https://szekelyhon.ro/aktualis/nepes-de-nem-unnepi-zaszlolevonasra-gyultek-ossze-gyergyoremeten


 

 

Napi Nemzetpolitikai Sajtószemle – 2021. január 11. 

. 

. 

Az Összefogás párt mellett az Új Egység Mozgalom is a népszámlálás 

elhalasztását kéri 
2021. január 8. – Körkép 

A népszámlálás elhalasztását kéri az Új Egység Mozgalom, mert szerintük túl kockázatos azt a 

koronavírus-járvány közepén megtartani.   “Az Új Egység mozgalom arra az álláspontra 

helyezkedik, hogy a kedvezőtlen helyzetre való tekintettel a kormány halassza el a 

népszámlálást a nyári időszakra, amikor nagy valószínűség szerint kedvezőbbek lesznek a 

feltételek” – áll a Körképnek küldött sajtónyilatkozatukban. 

 

Még januárban benyújtanák az állampolgársági törvény módosítását - a MOST-

HÍD reagált 
2021. január 9. – Ma7.sk 

Roman Mikulec (OĽANO) belügyminiszter tájékoztatása szerint még januárban a kormány 

elé terjesztené az állampolgársági törvény módosítását. A tervezett törvénymódosítást nem 

csak a parlamenten kívüli magyar pártok, hanem néhány koalíciós képviselő is bírálta, 

elsősorban azért, mert nem állítja vissza a 2010 előtti jogi állapotot. Azóta, egy idegen 

állampolgárság felvételével elveszthettük a szlovák állampolgárságot. Mikulec, épp az 

ellenkezéssel magyarázta a késést, hiszen még októberben be szerették volna nyújtani, de 

mint mondja - szélesebb párbeszédet igényelt a törvénymódosítás. Arról is beszámolt, hogy 

még az ősszel találkozott ez ügyben Bukovszky László, kisebbségi kormánymegbízottal és 

Ondrej Dostál koalíciós képviselővel. 

 

Szlovák Posta: a magyar adófizetők kevesebbet érnek 
2021. január 10. – Ma7.sk 

Magyar zsebből is fizetik a Szlovák Posta tetemes veszteségét, ezt nem árt szem előtt tartani. 

Akkor is, amikor a posta nem kíván magyarul kellemes karácsonyt, s akkor is, amikor ez ellen 

fel kellene emelni a szavunkat. A szlovákok talán nem értik, hogy ebben az országban a 

szlovákon kívül más nyelv is létezik, a felvidéki magyarság képviselete pedig talán már 

belefásult a jobbára magyar nyelven folytatott küzdelmekbe. A múlt év karácsonya a 

koronavírus-járvány miatt borongós, szomorkás alapszínt kapott. Talán ez is 

hozzájárulhatott, hogy szinte semmilyen hivatalos visszhangja nem volt annak, hogy a 

Szlovák Posta Rt. állami vállalat olyan karácsonyi üdvözlőlapot küldött ki a kereskedelmi 

partnereinek, amelyen hat nyelven kívánt boldog ünnepet és sikeres új évet, és a hat 

kiválasztott nyelvbe a magyar nem fért bele. 
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https://korkep.sk/cikkek/friss-hirek/2021/01/08/az-osszefogas-part-mellett-az-uj-egyseg-mozgalom-is-a-nepszamlalas-elhalasztasat-keri/
https://korkep.sk/cikkek/friss-hirek/2021/01/08/az-osszefogas-part-mellett-az-uj-egyseg-mozgalom-is-a-nepszamlalas-elhalasztasat-keri/
https://ma7.sk/aktualis/meg-januarban-benyujtanak-az-allampolgarsagi-torveny-modositasat-a-most-hid-reagalt
https://ma7.sk/aktualis/meg-januarban-benyujtanak-az-allampolgarsagi-torveny-modositasat-a-most-hid-reagalt
https://ma7.sk/aktualis/szlovak-posta-a-magyar-adofizetok-kevesebbet-ernek
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Célba értek a szenttamási adományok  
2021. január 9. – Magyar Szó 

Az újévi ünnepeket követő héten két dugig megpakolt személygépkocsi-adomány érkezett 

Szenttamásról a dreai Lurkóházba. A szemerkélő esőben a ház lakói és dolgozói segítségével a 

többek között tartós élelmiszert, ruhaneműt, édességet tartalmazó csomagok gyorsan a 

tanulószobába kerültek. Juhász Hermina, a ház egyik nevelője elmondta, hogy jelenleg a 

karácsonykor érkezett ajándékok szétválogatása van folyamatban, hiszen szünidő van: − A 

gyerekeknél a napokban sok a szabadidő-tevékenység és szívesen segítenek, hiszen úgy 

gyorsabban múlik az idő. 

 

Feszült évkezdés, téli örömökkel 
2021. január 11. – Magyar Szó 

Szombaton a szabadkaiak még derült, szélcsendes, az év leghidegebb évszakához képest 

egészen kellemes napra ébredhettek. Sokan ezúttal is dolgoztak vagy a hétvégi bevásárlást 

intézték. Kisebb sorok időnként csak néhány üzlet előtt alakultak ki, ahol bent csak két 

vásárló tartózkodhat egyszerre. A nagypostán sem volt különösebb sor, hiszen az aktuális 

számlák fizetése még csak ezek után következik. Hétköznap is főleg csak délelőtt vannak 

sorok, délután kevésbé, ráadásul már nemcsak a postán lehet pulton át elvégezni a 

befizetéseket, egyre több trafik és pénzváltó is alkalmazza ezt a lehetőséget. Néhol be se kell 

menni zárt térbe, megfontolandó ez ebben a járványügyi helyzetben. 

„Érdekes és izgalmas év volt a 2020-as” 
2021. január 8. – karpat.in.ua, Kárpátalja, Kárpátakja Ma, Kárpáti Igaz Szó 

Évértékelő interjút adott a Kárpátalja Ma hetilapnak Csernicskó István, a II. Rákóczi Ferenc 

Kárpátaljai Magyar Főiskola rektora. „1997 óta dolgozom a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai 

Magyar Főiskolán, s eddig minden év érdekes és izgalmas volt valamilyen szempontból, 2020 

sem volt kivétel. Tavaly került sor például a könyvvitel és auditálás szak akkreditációjára az 

alapképzés, illetve elkezdődött az angol és tanító szak akkreditációja a mesterképzés szintjén. 

A főiskola alapítójának, elnökének, no és persze támogatóinknak köszönhetően több olyan 

objektumot adtunk át, melyek az oktatás feltételeit javítják.” – nyilatkozta Csernicskó. 

 

Mára a 418 ezret meghaladta a befogadott pályázatok száma 
2021. január 10. – Kárpátalja 

A „KMKSZ” Jótékonysági Alapítvány igazgatóját, Gulácsy Gézát az alapítvány 2020. évi 

munkájáról, a megnövekedett számú pályázati kategóriákról és összegekről, valamint a 

tavasszal indult jótékonysági akcióról is kérdezte a karpat.in.ua hírportál. „2010 végén hoztuk 

létre az alapítványt, és 2011-től három pályázati rendszerrel indítottuk a tevékenységünket. 

Később ezek száma bővült. 2013-tól öt, 2015-től hét, 2017-től kilenc és 2020-ban összesen 
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https://www.magyarszo.rs/hu/4508/vajdasag/233496/C%C3%A9lba-%C3%A9rtek-a-szenttam%C3%A1si-adom%C3%A1nyok-j%C3%B3t%C3%A9konys%C3%A1g-szenttam%C3%A1s.htm
https://www.magyarszo.rs/hu/4509/vajdasag_szabadka/233558/Fesz%C3%BClt-%C3%A9vkezd%C3%A9s-t%C3%A9li-%C3%B6r%C3%B6m%C3%B6kkel.htm
https://karpataljalap.net/2021/01/08/erdekes-es-izgalmas-ev-volt-2020
http://economic.karpat.in.ua/?p=9438&lang=hu
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tizenhárom kategóriában hirdettünk pályázatokat. Egészében a befogadott pályázatok száma 

mára meghaladta a 418 ezret.” – nyilatkozta az igazgató.  

 

 

Elektronikus sajtó 

 

Határok nélkül 

2021. január 8. – Kossuth Rádió 

 

Tűzvész, szolidaritás, halmozódó problémák és megoldási kényszer - ez a tanulsága annak a 

történetnek, amelynek híre és megrendítő képei gyorsan bejárták a Kárpát-medencét. A 

csíksomlyói éjszakai tűzesetről és következményeiről számolunk be.   

 

Kisebbségi törvényt és Budapest–Kolozsvár–Bukarest gyorsvasutat is remél az RMDSZ a 

kormányra lépéstől. Hegedüs Csilla részt vett a kormányalakítás kisebbségeket is érintő 

tárgyalásain. Az RMDSZ ügyvezető alelnökének szóvivője optimista a román 

kormányprogram magyar vonatkozású kitételeit illetően. Mint mondta,  az RMDSZ 

kormányzati pozíciója jó eszköz az előrelépésre a magyar közösség számára fontos ügyekben.   

 

A Székely Nemzeti Tanács idei legfontosabb célja a nemzeti régiók egyenlőségéért indított 

uniós polgári kezdeményezés sikerre vitele. Ezzel párhuzamosan kiemelten fontos feladat: 

megalapozni az európai nemzeti régiók együttműködésének, szövetségének intézményes 

kereteit is – mondta Izsák Balázs, SZNT elnök, a polgári kezdeményezés Bizottságának 

elnöke. 

 

A KMKSZ Jótékonysági Alapítvány 2020-ban több mint 38 000 pályázatot fogadott be. Ebből 

21 000 oktatási nevelési támogatás, több mint 8000 pedig szociális jellegű támogatás. Ez 

utóbbiba tartoznak a pedagógusok, az egészségügyben dolgozók, illetve a kultúra területén 

tevékenykedők is. A pályázatokat a Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkársága 

támogatásával a KMKSZ Jótékonysági Alapítvány a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. 

megbízásából teszi közzé.  

 

Szerbiában is megkezdődött a koronavírus elleni védőoltás beadása. Ezekben a napokban 

országszerte a nyugdíjas otthonok lakói kapják meg a vakcinát. Magyarkanizsa a Vajdaságban 

 
 

  

https://mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth/?date=2021-01-08_18-02-00&enddate=2021-01-08_18-40-00&ch=mr1
https://mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth/?date=2021-01-08_18-02-00&enddate=2021-01-08_18-40-00&ch=mr1
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elsőként jutott a készítményhez, így az ottani gerontológiai központban már karácsony 

másnapján beoltották a lakókat. A szakemberek elégedettek, hisz senkinél semmilyen 

komplikációt nem okozott a vakcina. Gyólay Karolinát, a magyarkanizsai egészségház 

igazgatónőjét kérdeztük. 

 

Szórványközpont szeretnének létesíteni a dél-bánsági Pancsován, jelentették be a Magyar 

Nemzeti Tanács legutóbbi ülésén. A helybeli Petőfi Sándor Magyar Művelődési Egyesület 

épületében kapna helyet a központ. Az egyesület elnöke, Rancz Károly úgy véli, a kultúra 

mellett a gazdasági fejlesztésekre is kihathatna a központ, hisz kapcsolatot teremthetne 

Magyarország és a Belgráddal szomszédos, igen fejlett pancsovai régió vállalkozói között.  

 

Tavaly volt 20 éves a Muzslyai Amatőr Képzőművészek Klubja, de fájdalmukra nem tudták 

ezt méltón megünnepelni, Elmaradtak a gyermekfoglalkozások, csak az óriásképet sikerült a 

fiatalokkal elkészíteniük, ami majd a rendelőintézetbe kikerül a falra. A Klub elnökével 

készítettünk interjút. 

 

Kárpát-medence magazinműsor 

2021. január 10. – M1 

 

Nemzetpolitika 2010-2020 kiadvány   

Az elmúlt tíz év nemzetpolitikai eredményeit foglalja össze ez a kiadvány, amely egyfajta 

mérföldkőnek, számvetésnek is tekinthető, egyben pedig méltó elindítása az új évtizednek, és 

a 2021-es Nemzeti újrakezdés évének. 100 évig hátrányt jelentett, ha valaki magyar, itt a 

legfőbb ideje, hogy előnyt jelentsen, éljen bárhol a világon – ez a küldetése a magyar kormány 

nemzetpolitikájának. Az egy évtizednyi munka eredménye a számok nyelvén is beszédes. 

Több mint 3000 templom épült, vagy újult meg, több mint ezer óvoda létesült, vagy lett 

korszerűbb. Általános iskolák, szakképzési intézmények kaptak fejlesztési támogatást, és 

megújultak, átalakultak felsőoktatási intézmények is. Sok tízezer kárpát-medencei vállalkozó, 

családi gazdaság kapott segítséget a magyar államtól ahhoz, hogy szülőföldjén 

boldogulhasson, és jövőt biztosíthasson gyermekei számára. A diákutazási programoknak 

köszönhetően pedig több százezer fiatal ismerhette meg a történelmi Magyarország vidékeit, 

és kötött barátságot az elszakított nemzetrészeken élő magyarokkal. 

 

Gyergyói restaurátor műhely 

A tavalyi év utolsó napjaiban egy különleges terepjáró került be a gyergyószentmiklósi 

autórestaurátor műhelybe. A jármű a harminc évvel ezelőtti rendszerváltás után, 

segélyadományként érkezett a Hargita megyei mentősökhöz. A már akkor is oldtimer-nek 

https://mediaklikk.hu/video/karpat-medence-2021-01-10-i-adas-2/
https://mediaklikk.hu/video/karpat-medence-2021-01-10-i-adas-2/
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tűnő autó még 14 évig szolgált Székelyföld egyik népszerű üdülőtelepén. A kilencvenes 

években országos bajnok jégkorongozó Rusz Gábor – testvérével, a pszichológus végzettségű 

Tiborral együtt – alapította a műhelyt. Ők fafeldolgozó cégük működtetése mellett szakítanak 

időt veterán autók restaurálására. A testvérpárt főleg az amerikai gyártmányok érdeklik, de 

ezt az 1978-as Wolksvagen kisbuszt is alapjaitól építették újjá. 

 

Pocsai Vivien portré 

A Magyar Általános Orvosok Tudományos Egyesülete az idén is meghirdette az Év 

családorvosa a Kárpát-medencében című pályázatát. A szervezet a támogatással a közép-

kelet-európai országokat érintő orvoshiány, az utánpótlás helyzetén szeretne javítani. A 

Junior díj kategóriában nyert a kárpátaljai Pocsai Vivien, aki az egyetem elvégzése után 2 éve 

tevékenykedik családorvosként a Beregszászhoz közeli Nagybégányban. Őt kurátora javasolta 

az elismerésre. Akik végeznek, az a tendencia, hogy a környező országokban, vagy még 

távolabb igyekeznek pozíciót, vagy boldogulást vállalni, mert egyre rosszabbak a megélhetési 

körülmények. A beregszászi járásban is 4-5 falu is van, település ahol nincs családorvos 

egyszerűen. Valahogy nem tudjuk ezt kompenzálni. Hiába nagyobb a fizetések, de hiány van a 

magyar családorvosokból. 

 

Katonai kismúzeum Lemhényben 

Korántsem szokványos hegyi túrára érkezik ez a két székely fiatalember a Keleti-Kárpátok 

egyik gerincére. Egy több mint tíz éve elkezdett kutatómunkának lehetünk részesei általuk 

egy kis időre. Úgy is mondhatjuk, hogy együtt faggatjuk a hegyeket, az elmúlt század két 

világégésének rejtett relikviáit keresve. Mint ahogy a székely határőrök leszármazottjaihoz 

illik Bene Zoltán Csaba és Biró Attila a huszadik század két nagy háborújának még fellelhető 

tárgyi emlékeit keresik, de nemcsak itt, a rengeteg erdőben, hanem falusi házaknál, 

padlásokon, csűrökben, és kertekben is. Attila és Zoltán barátsága igazi bajtársiasság, hiszen 

a tárgyak felkutatása, tisztítása, rendszerezése közepette az azokat használó egykori katonák 

szellemisége is megérinti őket. A csajkák, sisakok, legkülönbözőbb méretű lőszerhüvelyek, 

katonai felszerelések és személyes tárgyak között persze van kedvenc is. 


