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Nyomtatott és online sajtó 
 

Potápi: a nemzetpolitika sikerének része a Magyarság Háza létrehozása 
2021. január 22. – MTI, Magyar Hírlap, Szóljon, hirado.hu, kulhonimagyarok.hu, Ma7.sk, 

Körkép, Felvidék Ma 

Az elmúlt tizenegy év nemzetpolitikájának egyik sikere a határon innen és túlélő magyar 

közösségek közötti kapcsolatok erősítésére létrehozott Magyarság Háza, az intézmény 

szerteágazó tevékenysége - mondta a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős 

államtitkára pénteken az intézményben tartott sajtótájékoztatóján. Potápi Árpád János 

szimbolikusnak nevezte, hogy éppen a magyar kultúra napján emlékeznek meg annak az 

intézménynek a tízéves alapításáról, amely az elmúlt évtized során kiemelkedő szerepet 

töltött be az összmagyarság kultúrájának ápolása, épített és szellemi örökségének megőrzése, 

a magyar identitás erősítése terén. Az államtitkár emlékeztetett arra, hogy a 2010-es évek első 

éveiben hozták meg a nemzetpolitikát érintő szimbolikus jelentőségű jogszabályokat, 

valamint az alaptörvényt. Erre utalva arra hívta fel a figyelmet, hogy a határon túl élő 

magyarok számára megadott szavazati jog következményeként ma „a magyar Országgyűlés 

igazából egy nemzetgyűlésnek” tekinthető. 

 

Potápi Árpád János iskolai vetélkedők nyerteseinek adott át díjakat 

Csíkszeredában 
2021. január 23. – MTI, Orientpress, Magyar Szó, szekelyhon.ro 

Iskolai vetélkedők erdélyi nyerteseinek adott át díjakat szombaton Potápi Árpád János, a 

Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára a Romániai Magyar Pedagógusok 

Szövetségének (RMPSZ) a magyar kultúra napja alkalmából tartott csíkszeredai 

rendezvényén. Az államtitkár köszöntő beszédében megemlítette: a magyar kultúra napja 

lehetőséget nyújt arra, hogy ne csak az ezen a napon keltezett Himnuszra és szerzőjére, 

Kölcsey Ferencre emlékezzünk, hanem mindarra, ami a magyarokat összeköti. Hozzátette: a 

magyar kormány ezeket az összekötő dolgokat próbálja erősíteni száz évvel a trianoni 

békeszerződés után, és a szétszakítottságában is erős nemzetben gondolkodik. 

 

Magyarország lélegeztetőgépeket adományoz Ukrajnának 
2021. január 22. – MTI, Híradó, Magyar Hírlap, Mandiner, ATV, Hír TV, Origo, Index, 444, 

888, Magyar narancs, karpat.in.ua, Kárpátalja, Kárpátalja Ma 

A magyar kormány ötven lélegeztetőgéppel segíti Ukrajnát a koronavírus-járvány elleni 

védekezésben – közölte a Külgazdasági és Külügyminisztérium (KKM) pénteken az MTI-vel. 

A közlemény szerint a tárca a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet közreműködésével 

juttatja el az életmentő egészségügyi védőeszközöket Ungvárra, ahonnan azok kilenc nyugat- 

és kelet-ukrajnai megye negyvenhat egészségügyi intézményébe kerülnek. 
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https://www.magyarhirlap.hu/kultura/20210122-a-nemzetpolitika-sikerenek-resze-a-magyarsag-haza-letrehozasa
https://www.orientpress.hu/cikk/2021-01-24_potapi-arpad-janos-iskolai-vetelkedok-nyerteseinek-adott-at-dijakat-csikszeredaban
https://www.orientpress.hu/cikk/2021-01-24_potapi-arpad-janos-iskolai-vetelkedok-nyerteseinek-adott-at-dijakat-csikszeredaban
https://mandiner.hu/cikk/20210122_magyarorszag_lelegeztetogepeket_adomanyoz_ukrajnanak
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Egészség és közösségszervezés: átadták a száz pár sportcipőt a magyarfülpösi 

gyerekeknek 
2021. január 23. – MTI, Krónika, szekelyhon.ro 

Egy jótékonysági akció eredményeként száz pár sportcipőt adott át szombaton a Maros 

megyei magyarfülpösi Szivárvány Ház gyermekotthon neveltjeinek Gui Angéla, az Egy Vérből 

Vagyunk Alapítvány alapítója és Potápi Árpád János, a Miniszterelnökség nemzetpolitikai 

államtitkára. Az átadó ünnepségen Gui Angéla elmondta: az általuk meghirdetett szilveszteri 

futás résztvevőitől azt kérték, hogy regisztrálják a kilométereket, és minden megtett 

kilométerért az alapítvány száz forint adományt kapott támogatóitól. Az adománygyűjtő 

akcióhoz Kanadától Ausztráliáig csatlakoztak magyar futók, akik együttesen mintegy 60 ezer 

kilométert futottak. Potápi Árpád János megemlítette: maga is tíz kilométert futott 

szilveszterkor a jótékonysági akció keretében. Kiemelte: a sport a nemzetpolitika fontos része, 

hiszen nemcsak egészségesebbé tesz, hanem közösségszervező jellege is van. 

  
Iskolaigazgatókat, pedagógusokat, kiemelkedő diákokat díjaztak a magyar 

kultúra napja alkalmából 
2021. január 23. – szekelyhon.ro 

A Romániai Magyar Pedagógusok Szövetsége (RMPSZ) és Potápi Árpád János, a 

Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára is díjakat adott át szombaton 

Csíkszeredában a magyar kultúra napja alkalmából az Apáczai Csere János Pedagógusok 

Házában tartott ünnepségen. Burus-Siklódi Botond, az RMPSZ elnöke ismertette, hogy a 

szövetség által felajánlott, a pedagógusok tudományos munkáját jutalmazó Apáczai-díjat, 

akárcsak a diákok kiemelkedő tanulmányi eredményeit elismerő Mákvirág-díjakat a 

járványhelyzet miatt nem központi, hanem regionális rendezvényeken adják át. Az elnök 

emlékeztetett, a 9. alkalommal meghirdetett Apáczai-díjra egyre többen pályáznak, a név 

jelkép számukra, a folytonos tanítás és tanulás, a hazához és anyanyelvhez való ragaszkodás, 

és az értük való munkálkodás szimbóluma. 

 

 „Kötelességünk megóvni és továbbadni a bölcsőt” – A magyar kultúra napját 

ünnepelték Nagyváradon 
2021. január 22. – Krónika, maszol.ro, Bihari Napló 

A hagyományőrzés és a nemzeti értékek ápolásáért tett szolgálatukért díjazták a Bihar megyei 

közösség több tagját a magyar kultúra napja alkalmával péntek este szervezett nagyváradi 

ünnepségen. Köszöntőbeszédében Brendus Réka, a Miniszterelnökség Nemzetpolitikai 

Államtitkárságának főosztályvezetője az értékek megőrzésének és továbbadásának 

fontosságát hangsúlyozta. „Nekem áldott az a bölcső, mely magyarrá ringatott” – idézte 

Arany János szavait Brendus Réka, rámutatva: „nincs is annál nagyobb gazdagság, mint a 

tudat, hogy a történelem viharvert évszázadai ellenére is mindannyiunkat ugyanabban a 
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https://kronikaonline.ro/szines/egeszseg-es-kozossegszervezes-atadtak-a-szaz-par-sportcipot-a-magyarfulposi-gyerekeknek
https://kronikaonline.ro/szines/egeszseg-es-kozossegszervezes-atadtak-a-szaz-par-sportcipot-a-magyarfulposi-gyerekeknek
https://szekelyhon.ro/aktualis/iskolaigazgatokat-pedagogusokat-kiemelkedo-diakokat-dijaztak-a-magyar-kultura-napja-alkalmabol-n
https://szekelyhon.ro/aktualis/iskolaigazgatokat-pedagogusokat-kiemelkedo-diakokat-dijaztak-a-magyar-kultura-napja-alkalmabol-n
https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/bkotelessegunk-megovni-es-tovabbadni-a-bolcsotr-n-a-magyar-kultura-napjat-unnepeltek-nagyvaradon
https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/bkotelessegunk-megovni-es-tovabbadni-a-bolcsotr-n-a-magyar-kultura-napjat-unnepeltek-nagyvaradon
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bölcsőben ringattak. És feladatunk, kötelességünk megóvni, úgy továbbadni ezt a bölcsőt, 

hogy az a jövőben is megmaradhasson szavaink értékteremtő otthonának.” 

 

Erdélyi Magyar Kortárs Kultúráért Díj: bejelentették a díjazottakat, de a gálát 

csak később tartják meg 
2021. január 22. – Krónika, transindex.ro, maszol.ro 

Közzétette az RMDSZ az Erdélyi Magyar Kortárs Kultúráért Díjban részesülők névsorát. „A 

Romániai Magyar Demokrata Szövetség 2021-ben is köszönetet mond a magyar kultúra 

napján azok munkájáért, akik az erdélyi magyar kultúrát gazdagítják művészetükkel, 

alkotásaikkal. Ezért örömmel jelentem be, hogy idén díjban részesítjük László Noémit 

irodalom, Zoltán Bélát képzőművészet és Felméri Cecíliát színház-, filmművészet 

kategóriákban”  – írta Kelemen Hunor szövetségi elnök péntek délelőtt a Facebook-oldalán. 

Jelezte egyúttal, hogy a járványhelyzetre való tekintettel az RMDSZ-nek el kell napolnia az 

immár hagyománnyá vált Erdélyi Magyar Kortárs Kultúráért Díjátadó gálát, amit pótolni 

fognak akkor, amikor biztonságban összegyűlhetnek, találkozhatnak egymással, és közösen 

ünnepelhetnek. 

 

„Legyen a mozgás öröme az, ami összeköt minket” – Sportcipőadomány érkezik 

erdélyi rászoruló gyerekeknek 
2021. január 22. – Krónika 

Erdélyi gyermekotthonok is támogatásban részesülnek az Egy Vérből Vagyunk alapítvány 

tavaly év végi jótékonysági akciója révén. Gui Angéla, az egyesület alapítója a Fuss pont most 

esemény sikeréről, a kezdeményezés céljáról beszélt a Krónikának. 

 

Feljelentést tett a DNA-nál Soós Zoltán az atlétikai központ és a stadion 

felújításának ügyében  
2021. január 22. – transindex.ro, szekelyhon.ro 

Bűnügyi feljelentést tett a DNA-nál (Országos Korrupcióellenes Ügyészség) Marosvásárhely 

polgármestere, Soós Zoltán egy majdnem hárommillió lejes kár miatt a Kronos Life Construct 

KFT, a PFA Ágoston Győző és Mircea Moldovan igazgató terhére. A szóban forgó cég az 

atlétikai központ és a stadion javításának és újjáépítésének céljából több szerződést is 

megkötött a Dorin Florea vezette polgármesteri hivatallal. Egy ellenőrzés során azonban az 

újonnan megválasztott polgármester felfedezte, hogy több olyan eszköz is hiányzik a leltárból, 

amelyeket papírforma szerint a városnak adtak át megőrzésre.  

 

Elfogyott a türelem Apjok Norbert ügyében, várhatóan jövő héten döntés 

születik 
2021. január 22. – transindex.ro 

E
rd

é
ly

 

https://kronikaonline.ro/kultura/erdelyi-magyar-kortars-kulturaert-dij-bejelentettek-a-dijazottokat-de-a-galat-csak-kesobb-tartjak-meg
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https://itthon.transindex.ro/?hir=62843&feljelentest_tett_a_dnanal_soos_zoltan_az_atletikai_kozpont_es_a_stadion_felujitasanak_ugyeben
https://itthon.transindex.ro/?cikk=28865&elfogyott_a_turelem_apjok_norbert_ugyeben_varhatoan_jovo_heten_dontes_szuletik
https://itthon.transindex.ro/?cikk=28865&elfogyott_a_turelem_apjok_norbert_ugyeben_varhatoan_jovo_heten_dontes_szuletik
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Lakossági fórumot tartott az RMDSZ Nagybánya területi szervezete, amelynek eredeti célja az 

lett volna, hogy a helyi RMDSZ tisztázza a felmerülő kérdéseket és megnyugtassa a 

választópolgárokat, többek között a diplomabotrányba keveredett Apjok Norbert képviselő 

ügyében. Az indulatok azonban a három órás gyűlésen sem csitultak, azok inkább 

elszabadultak azt követően, hogy a képviselő a kényes kérdéseket mellébeszéléssel próbálta 

hárítani, de a résztvevőket ezzel nem tudta megtéveszteni. A kialakult feszült helyzetben még 

a politikusok között is akadt olyan, aki elvesztette a kontrollt: volt ordítás, szarkasztikus 

nevetés és számonkérésre is bőven akadt példa.  

 

Szovátán találkoztak a székelyföldi városok magyar polgármesterei 
2021. január 22. – maszol.ro, szekelyhon.ro 

A 2020-as helyhatósági választásokat követően első alkalommal találkoztak csütörtök 

délután a székelyföldi városok magyar polgármesterei. A találkozó házigazdája ezúttal 

Szováta város polgármestere, Fülöp László Zsolt volt – számolt be pénteken a szovátai 

városháza sajtóirodája. A találkozón tizenöt székelyföldi magyar város polgármestere vett 

részt. A házigazdán kívül jelen volt Sepsiszentgyörgy, Csíkszereda, Kézdivásárhely 

Marosvásárhely, Erdőszentgyörgy, Gyergyószentmiklós, Kovászna, Nyárádszereda, 

Székelykeresztúr, Székelyudvarhely, Szentegyháza, Tusnádfürdő, Borszék, valamint Barót 

elöljárója is. A rendszeresen zajló találkozó célja lehetőséget teremteni az 

együttgondolkodásra, az egyes településeken fennálló problémák közösen történő 

megoldására politikai nézetektől és pártszínezettől függetlenül. 

 

Kedvez a szórványoktatásnak a líceumi osztályok maximális diáklétszámának a 

csökkentése 
2021. január 22. – maszol.ro 

Szabó Ödön oktatásügyi szakpolitikus szerint kedvez a magyar és román szórványoktatásnak 

egyaránt a középiskolai osztályok maximális diáklétszámának a csökkentése. A parlamenti 

képviselő a Maszolnak felhívta a figyelmet arra is: jövőre országos szinten több mint ezerrel 

kevesebb 9. osztály indulhat, ugyanis a mostani nyolcadikosok az első generáció, amelyiknél 

bevezették a nulladik osztályt, és akkoriban sokan megijedtek a kísérlettől. 

 

Átadták a felújított és kibővített színházat Székelyhídon 
2021. január 23. – maszol.ro 

Cseke Attila fejlesztési miniszter jelenlétében adták át szombaton a teljesen felújított és 

kibővített színházat a Bihar megyei Székelyhídon. A tárcavezető alárendeltségében működő 

Országos Befektetési Ügynökség összesen több mint egymillió euróból újíttatta meg a 

leromlott állapota miatt több mint egy évtizede bezárt kultúrintézményt. A szűk körű átadó 

ünnepségen város polgármestere köszöntötte a meghívottakat, majd kronológiai sorrendben 

ismertette a színház felújításának kálváriáját. Mint Béres Csaba elmondta, 2007 óta volt 

folyamatban a felújítás ügye, ugyanis ekkor tették le az első – sikeres – pályázatukat az épület 

teljes felújítására, a munkálatok azonban nem kezdődhettek meg az akkori gazdasági válság 
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https://maszol.ro/belfold/Szovatan-talalkoztak-a-szekelyfoldi-varosok-magyar-polgarmesterei
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https://maszol.ro/belfold/Atadtak-a-felujitott-es-kibovitett-szinhazat-Szekelyhidon
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okozta megszorítások és költségvetési megvonások miatt. Az ezt követő időszakban többször 

is leadták pályázatukat a szakminisztériumokban, és bár valamennyi alkalommal pozitív 

elbírálásban részesült, a munka mégsem kezdődött meg. 

 

Lenne lehetőség óvodaépítésre Tusnádfürdőn, az igényt azonban fenn kell 

tartani 
2021. január 23. – szekelyhon.ro 

Nem találják a hivatalos megerősítését annak, hogy Tusnádfürdőn új óvoda és napközi épülne 

a magyar kormány Kárpát-medencei Óvodafejlesztési Programja támogatásával – jelezte 

Butyka Zsolt, a fürdőváros tavaly szeptemberben megválasztott polgármestere. Mint 

elmondta, ő is egy bejelentés nyomán értesült erről, amit a korábbi városvezető tett, de ezen 

kívül sem ígéretnek, sem hivatalos értesítésnek nincs nyoma ilyen fejlesztésre vonatkozóan. 

Hozzátette, ezt amúgy át kellene gondolni, mivel a városban, ha újraindul az óvodai 

tevékenység, idén ősszel mindössze hat gyermek kezdi az évet a legkisebb korosztályban, 

mert idősödik a lakosság. Ahhoz, hogy 60-70 gyermek legyen, amiről a korábbi polgármester 

beszélt, jól körül kell néznünk a környező falvakban is, mert itt nincsenek annyian – 

emlékeztetett. Butyka Zsolt elmondta, keresik a megoldást egy óvoda és napközi 

létrehozására, de ez még nincs meg. 

 

Gazda Klára néprajzkutató kapta a Háromszék kultúrájáért-díjat 
2021. január 24. – szekelyhon.ro 

Gazda Klára néprajzkutató, egyetemi tanár kapta idén a Háromszék kultúrájáért-díjat, 

amelyet hagyományosan a magyar kultúra napján adnak át. A Kovászna Megye Tanácsa és a 

Kovászna Megyei Művelődési Központ által alapított díjat olyan háromszéki személyiségek 

kapják, akik több évtizeden keresztül meghatározták a térség kulturális életét, akik 

tevékenysége túlmutat a szakmájukon, hivatástudatukkal, kitartó munkájukkal egész 

közösségünket szolgálták. „Olyan személyiséget díjazunk idén a magyar kultúra napja 

alkalmából, aki nemcsak az erdélyi néprajztudomány kiemelkedő alakja, hanem egyetemi 

tanárként meghatározó személyiség volt generációk számára. Gazda Klára életműve, 

munkássága az egyetemes magyar kultúrát gazdagítja – fogalmazott Tamás Sándor, Kovászna 

Megye Tanácsának elnöke, aki járványhelyzet miatt pénteken otthonában köszöntötte a 

díjazottat, átadva az oklevelet. 

 

 

 

 

Ismét helyet keresnek a román szoborcsoportnak Marosvásárhelyen 
2021. január 25. – Krónika 

Tisztázni szeretné a Bethlen Gábor-szoborral „párban” elfogadott Erdélyi Iskola 

szoborcsoport pontos helyszínét a marosvásárhelyi városvezetés, így a soros januári 
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tanácsülésen napirendre kerül a kérdés. Azért fontos a tisztázás, mert a helyszínt illetően két 

változatot is elfogadott korábbi összetételében az önkormányzat, majd Dorin Florea volt 

polgármester a Vár melletti helyszínt szorgalmazta. 

 
 Magabiztos Hlas-SD győzelem, harmadik helyre csúszott OĽaNO, az MKP pedig 

stabil parlamenti párt lenne – derül ki a legfrissebb közvélemény-kutatásból 
2021. január 22. – Ma7.sk 

Ha a parlamenti választásokat ezen a hétvégen tartanák, akkor a Hlas-SD 21,7%-os 

támogatottsággal nyerne. A felmérést a Polis közvéleménykutató intézet végezte 1 098 minta 

alapján, január 16-a és 20-a között. A második helyen az SaS végzett 15,5%-os 

támogatottsággal, mögöttük pedig szorosan az OĽaNO 14,1%-kal. Őket követi a Kotleba féle 

ĽSNS 8,6%-os támogatottsággal és a Smer-SD 8,5%-kal. A Magyar Közösség Pártja 5,6%-kal 

jutna be a parlamentbe, megelőzve a Sme rodina és a Za ľudí pártokat. 

 

Aktivistákat keres a magyar népszámlálási kampány 
2021. január 22. – Ma7.sk, Felvidék Ma 

Önkéntes közösségi média-aktivisták jelentkezését várja a népszámlálási kampány. Az 

össztársadalmi együttműködésben megvalósuló kampány célja, hogy minél többen vállalják 

magyar nemzetiségüket és anyanyelvüket a közelgő népszámlálás során. Ez az üzenet 

kulcsfontosságú a szlovákiai magyarság számára, hiszen az eredmények döntő mértékben 

befolyásolják a közösség következő tíz évét, mindenekelőtt a kisebbségi jogok és kulturális 

támogatások szempontjából. 

 

Jubilált a Palóc Társaság magyar kultúra napja alkalmából meghirdetett 

pályázata 
2021. január 22. – Felvidék Ma 

A felvidéki Palóc Társaság immár 25 alkalommal hirdette meg a magyar kultúra napja 

alkalma tiszteletére az esszéíró pályázatát. Sajnos a járványügyi helyzet miatt a hagyományos, 

ünnepélyes budapesti eredményhirdetés elmaradt. „A magyar kultúra napja tiszteletére 25. 

alkalommal meghirdetett pályázatra beérkezett 73 pályaművet a Kolczonay Katalin egyetemi 

oktató vezette bizottság értékelte. A hagyományos ünnepélyes eredményhirdetés a rendkívüli 

vírushelyzet kezelésére hozott kormányzati rendelkezések miatt elmaradt. A díjak átadásáról 

később, a körülményektől függően gondoskodunk” – jegyezte meg Z. Urbán Aladár, a Palóc 

Társaság elnöke a Felvidék Ma szerkesztőségébe eljuttatott közleményében. 
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A Minority SafePack és az ipolysági uniós zászló 
2021. január 22. – Ma7.sk 

Ugyan sokáig ígéretesen alakult az uniós szintű kisebbségvédelmi szabályozást sürgető 

európai polgári kezdeményezésnek, a Minority SafePacknek az elfogadtatása az Európai Unió 

legfelső szerveiben, 2021. január 14-én azonban az Európai Bizottság úgy döntött, mégsem 

indít jogalkotást a nemzeti kisebbségek védelmében. Egy ipolysági lokálpatrióta, Kürthy 

Gábor úgy döntött, csatlakozik a kalondai Papp Sándor, az ipolynyéki Hrubík Béla és a 

somorjai Méry János által megálmodott kezdeményezéshez, aminek ötletgazdái felhívást 

intéztek a felvidéki magyar polgármesterek, önkormányzati képviselők, pártok, civil 

szervezetek és polgárok felé. 

 

Felvidék-szerte bevonták az EU-s lobogót, Bős város az Európai Bizottság 

székhelyére küldi vissza a sajátját 
2021. január 22. – Ma7.sk 

A magyar kultúra napjára meghirdetett tiltakozáshoz több tucat önkormányzat csatlakozott a 

Felvidéken. Hrubík Béla, a kezdeményezés egyik főszervezője közösségi oldalán azt írta, 

folyamatosan érkeznek hozzájuk a felvételek a lekerült EU-s zászlókról. A teljesség igénye 

nélkül Bős, Ipolybalog, Izsa, Martos, Ipolyság, Kaposkelecsény, Muzsla és Dunaszerdahely is 

csatlakozott ahhoz a kezdeményezéshez, amelyet az Európai Bizottság múlt heti, a Minority 

SafePacket tulajdonképpen elkaszáló döntése indított el. 

 

A magyar kultúra napja: az örökség tartást ad, ezzel gazdagodni lehet 
2021. január 22. – Ma7.sk, Felvidék Ma 

A kézirat tanúsága szerint közel két évszázada, 1823. január 22-én tisztázta le nemzeti imánk, 

a Himnusz szövegét Kölcsey Ferenc. S immár több mint három évtizede a magyar kultúra 

napjaként ünnepeljük január 22-ét. A Csemadok Országos Tanácsa 2008-ban döntött arról, 

hogy Életmű Díjat alapítanak, amelyet a magyar kultúra napi központi ünnepségükön adnak 

át Galántán. Egy évvel később szervezték meg a magyar kultúra napi első országos 

ünnepségüket. Az elmúlt több mint egy évtized alatt 62 életmű-, 38 közművelődési, 8 

Gyurcsó István-, valamint 3 Fábry Zoltán-díj került kiosztásra. 

 

Nagy érdeklődés övezi a Rákóczi Szövetség online találkozásait, képzéseit, 

előadás-sorozatait 
2021. január 23. – Ma7.sk 

A Rákóczi Szövetség a nehéz járványügyi helyzetben sem szeretné elengedni a külhoni 

diákok, tanárok és óvodapedagógusok kezét, hiszen az ő kezükben van a jövő. A Szövetség 

nagyon fontosnak érzi azt, amit a gyermekek neveléséért és ezzel együtt a magyar 

iskolaválasztásért, illetve a magyar megmaradásért tesznek, ezért igyekszik a behatárolt 

lehetőségek mellett is állandó programokat, képzéseket biztosítani számukra.   
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A civil- és a magánszféra közös projekttel segíti a zselízi Cimbora Óvodát 
2021. január 23. – Felvidék Ma 

A Csemadok Zselízi Alapszervezete pályázat útján fejlesztő-, javarészt technikai eszközökkel 

támogatta az új környezetben lévő zselízi Cimbora Óvodát, hogy fokozni tudja az oktatás-

nevelés színvonalát. Azon pályázatuk „A többnyelvűség nem hátrány, hanem ajándék” címet 

viselve a többnyelvűség előnyeire igyekezett fókuszálni, hogy a vegyes családból származó 

gyermekek számára is bátran válasszák a magyar oktatási intézményeket. Ezt egészítette ki a 

Kotasz Norbert egyéni vállalkozó által megvalósított Cs@lád projekt, melyet a Sacher Polgári 

Társulás és a Cimbora Óvoda partneri együttműködéssel dolgoztak ki annak érdekében, hogy 

az oktatási intézményt informatikai és mozgást segítő fejlesztőeszközökkel lássák el, ezzel is 

emelve annak oktatási színvonalát. 

 

Csemadok kitüntetett Kantár Éva: magyar útra vetett a sors, így tudnom kell 

látni, hallani, láttatni és hallatni 
2021. január 24. – Ma7.sk 

A Csemadok Országos Tanácsának 2008. január 22-én megtartott ülésén úgy határoztak, 

hogy Életmű Díjat alapítanak, amelyet mindig a magyar kultúra napi ünnepség keretén belül 

adnak át az arra érdemes Csemadok-tagoknak. 2009 óta ez az országos esemény Galántán 

valósul meg a Szlovákiai Magyar Társadalmi és Közművelődési Szövetség, azaz a Csemadok 

szervezésében. A világjárvány azonban minden hagyományt felülír. A díjátadót ezúttal 

Dunaszerdahelyről, a Ma7 médiacsalád stúdiójából közvetítették online. A Csemadok 

Országos Elnöksége döntésének értelmében most tizenhárman kaptak díjakat. Kantár Éva 

Csemadok Életmű díjat kapott. 

 

Milyen volt a kisebbségi nyelvek helyzete 2020-ban az államigazgatásban? 
2021. január 24. – bumm.sk 

A kisebbségi kormánybiztos hivatala kétévente jelentést készít a kisebbségi nyelvek 

helyzetéről. A rendkívül részletes anyagból kimazsoláztuk, hogy a kisebbségi nyelvek 

használatának lehetőségei az államigazgatásban az elmúlt két évben hol javultak, hol 

romlottak és egyáltalán mennyire éltünk nyelvhasználati jogainkkal. 2020-ban 89 olyan 

államigazgatási szerv volt, amelyre vonatkozott a kisebbségi nyelvhasználati törvény és 

amelyeket kérdőívek segítségével lekérdezett a Bukovszky László kisebbségi kormánybiztos 

által vezetett hivatal. Túlnyomó részük magyarlakta településen működik, csupán 4 olyan 

van, ahol a ruszin nyelvet lehet használni hivatalos érintkezésben.  

 

Így választottunk volna a hétvégén - a magyaroknak együtt sikerülne 
2021. január 24. – Ma7.sk 

A Focus közvélemény-kutató ügynökség hétvégi felmérése szerint, ha most lennének 

választások, azt magasan a Peter Pellegrini által vezetett parlamenten kívüli párt nyerné a 

szavazatok 24,3 százalékával. Második az SaS lenne a szavazatok 13,3%-ával, őket követné az 
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OĽANO 10,1%-kal. A Focus szerint parlamentbe kerülnének még Kotlebáék, a Smer-SD, a 

Progresszív Szlovákia, illetve a Sme Rodina. 

  
Pásztor értelmetlennek tartja a határátlépési korlátozások fenntartását 
2021. január 23. – Vajdaág Ma 

Ne próbálja elfogadtatni velünk senki azt, hogy a magyar határ átjárhatósága nagyobb 

járványkockázattal jár, mint a szomszédos balkáni országokkal közös határátkelők 

megnyitása, írja Pásztor István, a VMSZ elnöke Facebook-bejegyzésében. Abban 

reménykedtem, hogy már a mai naptól enyhülnek a határ átkelésével kapcsolatos 

korlátozások, megszűnik a kötelező teszt és karanténkötelezettség a Magyarországról történő 

beutazáskor, írja Pásztor. 

 

Nyugat-bácskai adományok a Lurkóházak megsegítésére 
2021. január 23. – Magyar Szó 

A Doroszlói Szentkút és a Szent György Lovagrend adománygyűjtési akciót szervezett 

Nyugat-Bácska településein a szegény sorsú gyermekek és a Lurkóházak megsegítésére. A 

gyűjtés során gyermekruházatot, higiéniai kellékeket, lábbelit, használható technikai 

eszközöket, édességeket, konyhakerti növényeket és gyümölcsöket, konyhai alapanyagokat, 

tartós élelmiszert gyűjtöttek. Ajándékok érkeztek Zomborból, Kupuszináról, Szilágyiról, 

Gombosról, Doroszlóról. 

 

Szálloda épül Óbecsén 
2021. január 23. – Magyar Szó 

Néhány héten belül a földbe kerül annak a szállodának az alapköve, amelyet a Jovan Zmaj 

utcában, a gyógyfürdő és a lámpás kereszteződés közötti utcaszakaszon lévő üres telken épít 

fel a beruházó. A projektet a Prosperitati Alapítvány is jelentős összeggel támogatja. „A 

Prosperitati 2019-es, turisztikai fejlesztésekre kiírt pályázatán nyert egymillió eurós 

támogatást ez a szállodaberuházás. Nagyon fontos esemény ez Óbecse számára, mert mi 

hiszünk abban, hogy a község fejlődésének fontos pillére kell, hogy legyen az 

idegenforgalom.” – mondta Kiss Igor, az óbecsei képviselő-testület elnöke. 

 

„A magyar kultúra nekünk, magyarok számára a legfontosabb érték” 
2021. január 23. – karpat.in.ua, Kárpátalja, Kárpáti Igaz Szó 

1989 óta nem volt olyan esztendő, amikor január 22-én világszerte a magyarok ne emlékeztek 

volna meg a magyar kultúra napjáról. Bár sokan tudják, de nem árt emlékezni, hogy Kölcsey 

Ferenc, nemzeti imádságunk szerzője 1823-ban a „mai” keltezést jegyezte a Himnusz egyik 

tisztázott változatára. A beregszászi posta épülete már szebb napokat is megélt, de talán az 

    
K

á
rp

á
ta

lj
a

 
V

a
jd

a
sá

g
 

https://www.vajma.info/cikk/vajdasag/26098/Pasztor-ertelmetlennek-tartja-a-hataratlepesi-korlatozasok-fenntartasat.html
https://www.magyarszo.rs/hu/4520/vajdasag_zombor/234514/Nyugat-b%C3%A1cskai-adom%C3%A1nyok-a-Lurk%C3%B3h%C3%A1zak-megseg%C3%ADt%C3%A9s%C3%A9re.htm
https://www.magyarszo.rs/hu/4520/vajdasag_obecse/234515/Sz%C3%A1lloda-%C3%A9p%C3%BCl-%C3%93becs%C3%A9n.htm
https://karpataljalap.net/2021/01/22/magyar-kultura-nekunk-magyarok-szamara-legfontosabb-ertek


 

 

Napi Nemzetpolitikai Sajtószemle – 2021. január 25. 

. 

. 

volt a legdicsőbb nap az épület életében, amikor Kölcsey ott adta fel postára a Himnuszt. 

Éppen ezért idén is – ahogy az elmúlt évek során mindig – az említett közigazgatási 

intézmény falára kihelyezett Kölcsey-emléktáblánál méltatták a magyar kultúra napját 

Beregszászban. Az idei megemlékezés azonban eltért a korábbiaktól. Megszoktuk, hogy a 

karantén ideje óta minden főhajtás ún. „néma” tisztelgés. Annak indult a mai is, de egy ilyen 

eseményen nehéz csendben maradni. Halkan, de azért mégis felcsendült nemzeti imánk az 

emléktáblánál összegyűlt néhány ember torkából. 

 

„A várakozás, a folyamatos alkalmazkodás, a halasztás jegyében telt a jubileumi 

esztendő” 

2021. január 23. – karpat.in.ua, Kárpátalja  

A Kárpátaljai Magyar Képző- és Iparművészek Révész Imre Társasága (RIT) tavaly ünnepelte 

fennállásának 30. évfordulóját. Ebből az alkalomból Kulin Ágnest, a RIT elnökét a 

koronavírus-járvány okozta nehézségekről, az elmaradt tárlatokról és művész-

összejövetelekről kérdezte a Kárpátalja hírportál, illetve arról, hogyan tudták túlélni ezt a 

jubileumi évet, és sikerült-e új kezdeményezéseket, projekteket megvalósítaniuk 2020 

folyamán. „Megpróbáljuk a digitális életünket kiszélesíteni, és igyekszünk ebben az irányban 

egy kicsit mélyebben tovább gondolkodni. A digitális térbe szorult életben sok pozitívumra is 

felfigyeltünk, amelyeket eddig sokszor figyelmen kívül hagytunk, főleg az információközlés és 

a kapcsolattartás terén.” – nyilatkozta Kulin Ágnes. 

 

A magyar kultúra napja alkalmából tartottak megemlékezést Badalóban 
2021. január 25. – karpat.in.ua 

Istentisztelet keretében emlékeztek meg a magyar kultúra napjáról Badalóban. A református 

egyházközség presbitériuma és KMKSZ helyi alapszervezete által rendezett 

hagyományteremtő ünnepi alkalmon Sápi Zsolt lelkész a magyar kultúra megőrzésének 

fontosságára hívta fel a figyelmet.  

 

Ülésezett a Beregszászi Járási Tanács 
2021. január 23. – karpat.in.ua 

Megtartotta ötödik ülését a Beregszászi Járási Tanács. A fő napirendi pontok között szerepelt 

a járás tulajdonában levő létesítmények átadása az adott kistérségeknek, többek között az 

oktatási, a művelődési és egészségügyi intézményeket is.  
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Elektronikus sajtó 

 

Határok nélkül 

2021. január 22. – Kossuth Rádió 

 

Méltóképpen ünneplik Székelyföldön a Magyar Kultúra Napját. Van ahol már hétfőn 

elkezdődtek színházi, zenei programok.  

 

Több éve hagyomány, hogy közös szavalással ünneplik a Magyar Kultúra Napját a nagyváradi 

Szacsvay Imre Általános Iskola diákjai. A járványhelyzet miatt idén kisebb csoportokban, a 

magyar kultúrához kötődő személyiségek köztéri szobrainál gyűlnek össze és szavalják el 

nemzeti imánkat egy-egy színművész vezetésével. 

Este a nagyváradi színházban átadják a Magyar Kultúráért díjakat, azoknak a 

személyiségeknek illetve intézmények képviselőinek, akik kiemelkedő teljesítményt 

nyújtottak a magyar kultúra terjesztésében, ápolásában. 

 

Temesváron a közösségi rendezvényeket csak a virtuális térben követhették az érdeklődők: a 

Bartók Béla líceum diákjai rajzban fejezhették ki kötődésüket a magyar kultúrához, a 

temesváros.ro portál pedig kvízjátékot indított a mai napon magyar feltalálókról.  

Idén elmarad az aradi Kölcsey Egyesület január 22-i díjátadó ünnepsége, amelyet 

hagyományosan a Magyar Kultúra Napján, a Himnusz születésének évfordulóján szoktak 

megtartani. E helyett a Kölcsey Egyesület könyv- és lapszámbemutatóval ünnepli a Magyar 

Kultúra Napját: ma délután az aradi Jelen Házban Olasz Angéla Történelem és emlékezet 

című kötetét és az egyesület időszakos kiadványának, a Háromhavi Szemlének a legújabb 

számát mutatták be szűk körben és a Facebookon is közvetítve. Az egyesület alelnöke, Fekete 

Károly indokolta meg a díjátadó elmaradását és esetleges őszi bepótolását. 

 

Felvidéken már 2009-től hagyománnyá vált, hogy a Magyar Kultúra Napján, elismerésben 

részesítik mindazokat, akik sokat tettek a felvidéki magyar kulturális életért. A CSEMADOK 

elnöksége, tavaly december utolsó napján hozta nyilvánosságra a 13 díjazott nevét. A 

járványhelyzet azonban átírta az idei galántai átadó ünnepséget. A díjakat a tervek szerint, 

június 4-én Éberhardon fogják átadni a kitüntetetteknek. Ma ismerjék meg a CSEMADOK 

Életműdíjas Szcsuka Edit pedagógust, aki Gömörben, a hosszúszói CSEMADOK 

Alapszervezetének elnöke. 

 

https://mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth/?date=2021-01-22_18-02-00&enddate=2021-01-22_18-40-00&ch=mr1
https://mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth/?date=2021-01-22_18-02-00&enddate=2021-01-22_18-40-00&ch=mr1
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Vajdaságban a Kiss Lajos Néprajzi Társaság ma ünnepi műsorral köszöntötte Csorba Béla 

néprajzkutatót, helytörténészt, költőt, Vajdaság egyik legsokoldalúbb egyéniségét. Csorba 70. 

születésnapja alkalomra a Társaság és a Létünk folyóirat egy külön emlékszámával készült, de 

a járványhelyzet miatt a megjelenés eltolódott. Szőke Annával, a Néprajzi Társaság elnökével 

és Csorba Bélával beszélgettünk. 

 

Kárpát-medence magazinműsor 

2021. január 24. – M1 

 

Ádám Veronika hímző, Almágy 

Gyönyörű dombok között bújik meg az apró, felvidéki magyar falu, Almágy. A települést 

hiába tépázta meg a történelem vihara, lakói ma is hűen őrzik őseik hagyományait. Ahogy 

Ádám Veronika is, aki annak idején édesanyjától sajátította el a hímzés fortélyait. Aztán 

másfelé sodorta az élet, de pár évvel ezelőtt úgy döntött, hogy visszatér ehhez a mesterséghez. 

Veronika a helyi motívumokat a környékbeli falvakban kutatta fel. Szerencsére többen is 

segítenek neki a gyűjtésben, a szomszédos falvakból rengeteg régi hímzést kapott 

ismerősöktől, de nemrég az anyaországból is egy szívmelengető küldemény érkezett. 

 

Székelyvarsági sípálya   

Óriásfenyőkkel szegélyezett, havas, kanyargós út vezet a hatalmas kiterjedésű tanyasi 

település, Székelyvarság határába. A népszerű Csorgókő vízesés ilyenkor kitartóan harcol a 

fagyos idővel, s a küzdelemből bámulatos szép természeti látványosság kerül ki győztesen. Az 

idei tél egyik leghidegebb napja kiváló alkalom a vízesés közelében épített új 

sportlétesítmény, a székelyvarsági sípálya kipróbálására. Három éve határozták el a helyiek, 

hogy korszerű sípályát alakítanak ki a falu Borosmező néven ismert lejtőjén. Kezdetben 

merész álomnak tűnt az elképzelés, de összefogással és a magyar kormány anyagi 

támogatásával január közepén próbaüzemre készen állt a környék első ülőliftes pályája. 

 

Szülőföldjükön boldoguló fiatalok 

A 2014 óta tartó politikai és gazdasági válság, valamint háborús konfliktus után, ahogy 

Ukrajna más régióit, úgy Kárpátalját sem kerülte el az elvándorlási hullám. A háttérben pedig 

olyan okok állnak, mint az alacsony bér, a nehéz életkörülmények, illetve a kisebbségi jogok, 

főleg a nyelvhasználat erőszakos visszaszorítása. Bár Kárpátalján a szabad 

anyanyelvhasználat terén egyelőre nem túl rózsásak a kilátások, mégis akadnak olyan 

fiatalok, akik úgy gondolják, hogy nem szabad feladni, hiszen ők a megmaradás zálogai. Így 

vélekedik a beregszászi Végső Eszter is, aki szerint a lehetőségek Kárpátalján– még ha 

korlátozott számban is – de adottak a fiatalok számára. 

https://mediaklikk.hu/video/karpat-medence-2021-01-24-i-adas/
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A Don-kanyarban elesettekre emlékeztek   

A maroknyi felső-háromszéki fiatal a Katrosa völgyében menetel. Kézdivásárhelyről indultak, 

hogy – egy kicsit az akkori téli viszonyokhoz hasonló helyzetben – a Doni katasztrófa 

áldozataira emlékezzenek. Az Úz-völgye és az Ojtozi-szoros között húzódó Kászon-pataka 

mentén a második világháború végnapjaiban frontvonal alakult ki, s a fiatalok az egykori 

harcok helyszínére szervezett gyalogtúrával róják le kegyeletüket a doni hősök előtt. A 

sepsiszentgyörgyi vártemplom lelkésze személyesen is érintett, hiszen feleségének nagyapja 

áldozatok árán ugyan, de megszabadult a doni pokolból, s így tudott családot alapítani. 

 

Térkép 

2021. január 23. – Duna TV 

 

Csíksomlyói tűzkárosultak 

Példátlan összefogást tanúsítottak a csíkszeredaiak, a civil és szakmai szervezetek, valamint a 

helyi önkormányzat a csíksomlyói tűzkárosultak megsegítésében. Rengeteg adomány érkezett 

az átmeneti szálláshelyként szolgáló Erőss Zsolt Sportarénába. A segítő szervezetek mellett 

civilek százai vittek pokrócot, meleg ruhát, tisztálkodási szereket és élelmet a tűzeset miatt 

otthontalanná vált 250 embernek. A mélyszegénységben élő 62 család hosszú távú 

elhelyezése és társadalomba való beillesztése hatalmas feladatot ró a helyi önkormányzatra és 

az együttműködő szakmai szervezetekre. 

 

Felvidéki vállalkozók Covid idején  

Nagyon várják már a járvány végét északi szomszédunknál is. A korlátozásokat a gyakran 

változó szabályokat, szabályozásokat, a tilalmakat egyre nehezebben viseli vállalkozó, boltos 

és vásárló egyaránt. A hegyvidéki területen például több mint százezerre tehető azok száma, 

akiknek veszélyben forog a megélhetése. 

 

Magyar Kultúra Hete Nagyváradon  

A Magyar Kultúra Napját 1989 óta ünnepeljük meg január 22-én, annak emlékére, hogy 

Kölcsey Ferenc 1823-ban ezen a napon fejezte be a Himnuszt. 

Nagyvárad 21 évvel ezelőtt Berettyóújfaluval közösen szervezte meg az első határon átnyúló 

Magyar Kultúra Napot, amelyhez később Debrecen és Margitta városa is csatlakozott. A 

Sebes-Körös parti városban egyhetes rendezvénysorozattal ünneplik a magyar kultúrát. Idén 

a vírusjárvány miatt a legtöbb rendezvény online térbe költözött, néhányat azonban élőben is 

https://mediaklikk.hu/video/terkep-2021-01-23-i-adas/
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megtartanak. A rendezvény célja most is ugyanaz: a hagyományaink, valamint a helyi értékek 

ápolása és őrzése. 

  

Színház Érmelléken  

Több órás autóúttal juthattak csak el eddig színházi előadásokra az Érmelléken lakók. De 

mivel csodák igenis léteznek, lesz színházi előadás Érmelléken is. A Partium többségében 

magyarok lakta érmelléki térségében ugyanis felvirágozni látszik a kulturális élet. 

Székelyhídon és Érmihályfalván is kialakítanak egy-egy modern kulturális és művelődési 

központot, amelyek a környékbeli városok színtársulatait is tudják majd fogadni.  

 

Székelyföldi társasjáték 

A székely furfang is megjelenik abban a székelyföldi társasjátékban, amelyet egy fiatal 

családapa talált ki és amellyel egyenesen a nemzetközi piacot célozta meg. A sakkhoz és a 

dámajátékhoz is hasonlító társasjáték, a TacTiki megálmodója, a gyergyószentmiklósi Incze 

Gábor hat év kemény munkájával jutott el oda, hogy játékát, amelyben Tac, a napisten és 

Tiki, az esőisten vívja csatáját, megismerje a világ.  

 

Nagydobronyi híres hímzések 

Nem tudom láttak-e már olyat, hogy kisfiúk és kislányok mobiltelefonnal hímeznek. Eddig 

még én sem, de Kárpátalján, ahol szeretnék az évszázados nagydobronyi sajátos hímzés 

hagyományát megismertetni a fiatalokkal, egy érdekes online játékot találtak ki erre a célra. 


