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Nyomtatott és online sajtó 
 

 

A magyar kultúra napja - Díjakat adott át a Vajdasági Magyar Művelődési 
Szövetség 
2021. január 29. – MTI, Demokrata, Pannon RTV, Magyar Szó, hirado.hu, M1  

Díjakat adott át a vajdasági magyar kulturális élet kiemelkedő személyiségeinek a Vajdasági 

Magyar Művelődési Szövetség (VMMSZ) a magyar kultúra napja alkalmából pénteken 

Palicson; a díjazottak között van Potápi Árpád János nemzetpolitikáért felelős államtitkár is, 

akit a szervezet legrangosabb elismerésével, az Aranyplakettel tüntettek ki. Senki nem azért 

végzi a munkáját, mert kitüntetésre számít, hanem mert örömét leli benne, és reméli, hogy a 

társadalom döntő részének a javára válik, a díjaknak azonban mégis örül, mert láthatóvá 

válik az elvégzett munkája - hangsúlyozta Potápi Árpád János a magyar kultúra napjának 

délvidéki központi ünnepségén.  Beszédében Potápi Árpád János kiemelte: a Vajdaságban élő 

magyar közösség olyan utat járt be, amely a többi magyar nemzetrésznek, magyar nemzeti 

közösségnek például szolgálhat. Elmondta, hogy büszke a VMMSZ kitüntetésére, ugyanis 

nagyszülei és édesapja révén ő is "valamennyire vajdaságinak számít". 

 
Nemzeti régiók: Szlovéniában is összegyűltek az aláírások, nyolcra nőtt a 
„kizöldült” országok száma 
2021. február 1. – Krónika 

A nyolcadik tagállamban, Szlovéniában is összegyűltek a nemzeti régiók védelmében a 

Székely Nemzeti Tanács (SZNT) által indított európai polgári kezdeményezéshez szükséges 

támogató aláírások – jelentette be hétfőre virradóra Facebook-oldalán az SZNT.  Ma, a 21. 

század elején békés eszközökkel, építkezéssel, Európa népeinek együttműködésével meg 

tudjuk védeni, és elő tudjuk mozdítani az európai uniós szerződésekben rögzített alapvető 

értékeket, ezek között Európa kulturális sokszínűségét is. De ebben számítunk Szlovéniára 

támogatására a továbbiakban is!” – áll a jó hírt bejelentő bejegyzésben. 

 

Úgy nem lehet előrelépésről beszélni, ha mindig csak az egyik fél enged 
2021. január 31. – Elek Nikoletta – Magyar Nemzet 

Bár a külügyminiszteri találkozón elhangzottak bizakodásra adhatnak okot az ukrán–magyar 

kapcsolatok rendezését illetően, Fedinec Csilla Ukrajna-szakértő a Magyar Nemzet kérdésére 

kifejtette: érdemi eredményről addig biztosan nem lehet beszélni, ameddig Orbán Viktor és 

Volodimir Zelenszkij találkozójára nem kerül sor. Az államközi kapcsolatokat illetően Potápi 

Árpád János is kifejezte reményét, hogy mielőbb visszatérnek a normalitáshoz, azt viszont 

leszögezte: úgy nem lehet előrelépésről beszélni, ha mindig csak az egyik fél enged. 
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https://demokrata.hu/vilag/dijakat-adott-at-a-vajdasagi-magyar-muveldesi-szovetseg-342054/
https://demokrata.hu/vilag/dijakat-adott-at-a-vajdasagi-magyar-muveldesi-szovetseg-342054/
https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/nemzeti-regiok-szloveniaban-is-osszegyultek-az-alairasok-nyolcra-nott-a-bkizoldultr-orszagok-szama?fbclid=IwAR363jMBtGBrxE0wJJ5d5yuMSmCVuXDji_DP5WhiNdKrTwK4Tscu6t_7ccw
https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/nemzeti-regiok-szloveniaban-is-osszegyultek-az-alairasok-nyolcra-nott-a-bkizoldultr-orszagok-szama?fbclid=IwAR363jMBtGBrxE0wJJ5d5yuMSmCVuXDji_DP5WhiNdKrTwK4Tscu6t_7ccw
https://magyarnemzet.hu/belfold/ugy-nem-lehet-elorelepesrol-beszelni-ha-mindig-csak-az-egyik-fel-enged-9292988/
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Nem szabadul Iohannis az Erdély „elorzásával” való riogatás miatt kiszabott 
pénzbüntetéstől 
2021. január 29. – Krónika, transindex.ro, maszol.ro 

A bukaresti ítélőtábla elutasította Klaus Iohannis óvását és fenntartotta az Országos 

Diszkriminációellenes Tanács (CNCD) által az államfőre a székelyföldi autonómiával 

kapcsolatban tett kijelentései miatt kiszabott ötezer lejes bírságot. Az ítélet nem jogerős, a 

hivatalos kihirdetést követő 15 napban fellebbezést lehet benyújtani ellene. A román államfőt 

a Székelyföld autonómiáját célzó törvénytervezet hallgatólagos elfogadásával összefüggésben 

tett kijelentése miatt marasztalta el a CNCD, gyűlöletbeszédnek nyilvánítva az államelnök 

kirohanását. Iohannis tavaly magyar nyelvű köszöntéssel gúnyolódott, és nyilvánvalóan 

igaztalanul Erdély kiárusításával vádolta meg román Szociáldemokrata Pártot (PSD), 

közvetve pedig az RMDSZ-t. Az autonómiastatútum szenátusi hallgatólagos elfogadását 

kifogásoló Klaus Iohannis április 29-én magyar nyelvű „Jó napot kívánok, PSD!”, illetve „Jó 

napot, Ciolacu!” köszöntésekkel gúnyolódva azzal vádolta a legnagyobb parlamenti frakcióval 

rendelkező ellenzéki PSD-t, hogy odaadná Erdélyt a magyaroknak. Ugyanakkor a PSD-

elnöknek feltette a szónoki kérdést: vajon mit ígért Orbán Viktor magyar miniszterelnök 

cserébe a megegyezésért? 

 

Még idén elkészülhet a brassói repülőtér 
2021. január 29. – Krónika 

Iparkodnak a Brassó megyei hatóságok, hogy még idén működőképes legyen a Brassó–

Vidombák repülőtér. „Az utolsó részleteket tervezik, az év végéig minden szempontból 

működőképes repülőteret szeretnénk” – jelentette ki Adrian Veştea. Az építtető Brassó 

Megyei Tanács elnöke közleményében és a közösségi oldalán úgy fogalmazott, a Brassó–

Vidombák repülőtér összetett és átfogó projekt. Átvették az építkezést, és menet közben 

folyamatosan  fejlesztették, hogy minden igényt és funkciót biztosítani tudjanak. 

 

Hátrányosan megkülönböztető a magyarokat érintő restitúció 
2021. január 29. – Krónika 

Diszkriminatív az elkobzott javak visszaszolgáltatását szabályozó romániai törvények 

végrehajtása a magyarokat érintő ügyekben. Egyebek mellett ezt is nehezményezi a budapesti 

Kisebbségi Jogvédő Intézet (KJI), amely az európai fórumokon is fellép a jogsértések 

orvoslása érdekében. Romániában a restitúcióra vonatkozó törvények nem sértik az európai 

uniós és az emberi jogi alapelveket, de a végrehajtás arcátlanul diszkriminatív a magyarok 

rovására – véli Csóti György, a jogvédő intézet igazgatója. „Perek vannak folyamatban, 

reméljük ezek hamarosan kijutnak az Európai Unió Bíróságára. Luxemburgi pozitív döntés itt 

is sokat segítene a további ügyek kezelésében. Az Európai Bizottság inkább biztat ezekben az 

esetekben, állásfoglalásaival többnyire segíti pereinket, mert Románia többé-kevésbé még 
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https://kronikaonline.ro/belfold/nem-szabadul-iohannis-az-erdely-belorzasavalr-valo-riogatas-miatt-kiszabott-penzbuntetestol
https://kronikaonline.ro/belfold/nem-szabadul-iohannis-az-erdely-belorzasavalr-valo-riogatas-miatt-kiszabott-penzbuntetestol
https://kronikaonline.ro/gazdasag/meg-iden-elkeszulhet-a-brassoi-repuloter
https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/hatranyosan-megkulonbozteto-a-magyarokat-erinto-restitucio
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mindig rossz fiú Brüsszelben” – hangzott el az alapítványi háttérrel működő civil szervezet 

csütörtöki online sajtótájékoztatóján.  

 

Nem menő románul tanulni, és alig mernek a gyerekek megszólalni. De mit 
lehetne mégis tenni?  
2021. január 29. – transindex.ro 

ATransindex kerekasztal csütörtök esti kiadása azt járta körül, hogy milyen módszereket 

érdemes követni ahhoz, hogy a magyar gyerekek megtanuljanak jól románul. Mint kiderült, 

az állami oktatásban dolgozóknak „zsonglőrködniük” kell ahhoz, hogy a túlzásba vitt 

irodalomelmélet mellet a gyerekek beszédkészségét is tudják fejleszteni. Illetve hogy komoly 

gondok vannak a mentalitásunk körül: sokan egy nyűgnek érzik, hogy le kell érettségizni 

románból. Ahelyett, hogy örülnénk annak, hogy kapuk nyílnak meg a nyelvtudás révén, 

rálátásunk lehet még egy kultúra értékeire, amely által gazdagabbá válhatunk.  

 

3 millió lejt szavazott meg Maros Megye Tanácsa a Kultúrpalota felújítására 
2021. január 29. – transindex.ro 

A Kultúrpalota felújítási tervének a befejezéséhez szükséges alap kiegészítését hagyta jóvá 

Maros Megye Tanácsa a januári soros ülésén - tájékoztatnak közleményben. Az alapot 

3.033.379,70 lejjel egészítik ki. A munkálatok jelenleg megközelítőleg 37%-ban vannak 

elvégezve.  

 

Lesz magyar nyelvű tájékoztatás az oltásról – Kelemen Hunort a kormányzás 
első hónapjáról kérdeztük 
2021. január 29. – maszol.ro 

„Én most optimista vagyok. Azt gondolom, minden adott ahhoz, hogy ez egy stabil koalíció 

legyen, és a ciklus végéig kormányozzon” – jelentette ki a Maszolnak adott interjúban 

Kelemen Hunor miniszterelnök-helyettes. A szövetségi elnököt a kormány előtt álló két nagy 

feladatról, a költségvetés-tervezet kidolgozásáról és az oltási kampány lebonyolításáról 

kérdezték, de kitértek az RMDSZ belső ügyeire és az európai kisebbségvédelmi 

kezdeményezés elutasítására is. 

 

Összefogással hoznának létre kutatási és inkubációs központot Csíkszeredában 
2021. január 29. – maszol.ro 

Közös nagy értékű projektet nyújt be Hargita Megye Tanácsa, Csíkszereda Önkormányzata, a 

Sapientia EMTE és a Csíki Vállalkozók Egyesülete, ennek célja egy kutatási és inkubációs 

központ létrehozása. Pozitív elbírálás esetén ez egy több mint tízmillió eurós beruházás lesz, 

számolt be Borboly Csaba. A pályázatból a csíkszeredai Szakszervezetek Művelődési Házát 

építenék át úgy, hogy a kulturális és az inkubációs tevékenységeknek egyaránt helyet 

biztosítsanak, illetve a kutatási tevékenységeknek további laboratóriumok is helyet adnak. 

 

 

E
rd

é
ly

 

https://itthon.transindex.ro/?cikk=28872
https://itthon.transindex.ro/?cikk=28872
https://itthon.transindex.ro/?hir=62919
https://maszol.ro/belfold/Lesz-magyar-nyelvu-tajekoztatas-az-oltasrol-Kelemen-Hunort-a-kormanyzas-elso-honapjarol-kerdeztuk
https://maszol.ro/belfold/Lesz-magyar-nyelvu-tajekoztatas-az-oltasrol-Kelemen-Hunort-a-kormanyzas-elso-honapjarol-kerdeztuk
https://maszol.ro/belfold/Osszefogassal-hoznanak-letre-kutatasi-es-inkubacios-kozpontot-Csikszeredaban
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Soós Zoltán a szemétszállítási problémákról: a törvényesség az első szempont 
2021. január 30. – transindex.ro 

A marosvásárhelyi polgármestert a szemétszállítás kapcsán kialakult helyzetről, a helyi sajtó 

által kifogásolt megbízatási szerződésekről és az állítólagos "románellenességről" is 

kérdezték. 

 

Ha minden jól megy, két év múlva új óvodába járhatnak a 
homoródszentmártoni gyerekek 
2021. január 30. – szekelyhon.ro 

Egyszintes, négy tanteremmel rendelkező óvodát építenek Homoródszentmártonon, így végre 

megfelelő épületbe járhatnak a beruházás befejeztével a gyerekek. Tavasszal elkezdődnek a 

munkálatok. Az elmúlt években folyamatosan változtatni kellett a helyi óvoda székhelyét, 

hiszen nincs olyan épület a községben, amely a célnak megfelelően lett volna kialakítva – 

fejtette ki Jakab Attila homoródszentmártoni polgármester. Mint mondta, ezért is döntött 

úgy az önkormányzat, hogy a 21. századi előírásokat szem előtt tartva építenek új óvodát, 

remélve, hogy így majd a szülők sem viszik más településre a kicsiket. A polgármester szerint 

ugyanis fontos, hogy a gyerekek ne szakadjanak el a helyi közösségtől. 

 

Történelmi jelentőségű beruházás kezdődhet az Ugron-kastélynál 
2021. január 30. – szekelyhon.to 

Jelenleg leromlott állapotban van a több száz éves múlttal rendelkező, hányatott sorsú 

fiatfalvi Ugron-kastély, azonban tulajdonosa sikeresen pályázott a magyar kormánynál a 

renoválásra. Az épület gondnoka szerint, már tavasszal elkezdődhetnek a munkálatok.  

 

Milyen beruházási terveik vannak a székelyföldi vidéki önkormányzatoknak az 
idei évre? 
2021. január 30. – szekelyhon.ro 

Főként a korábbi években elkezdett beruházások befejezését tűzték ki célul ebben az évben a 

székelyföldi vidéki önkormányzatok, de új tervekből sincs hiány a községekben. A kezdeti 

nehézségek ellenére végül nem befolyásolták kedvezőtlenül tavaly a fejlesztési terveket a 

koronavírus terjedésének visszaszorítása érdekében hozott intézkedések, a legtöbb 

településen jól haladtak az elkezdett munkálatokkal. 

 

Egyszerűsített honosítás Hunyad megyében 
2021. január 31. – Nyugati Jelen 

Nyolcvan személy kapott magyar állampolgárságot tavaly Hunyad megyében az egyszerűsített 

honosítás révén, ismertette a helyzetet Kofity Zoltán, a honosítási ügyeket kezelő Eurotrans 

alapítvány Hunyad megyei irodájának vezetője. A kettős állampolgárságról szóló törvény 

2011-es életbelépése óta több mint 500 személy vette fel a magyar állampolgárságot a 

Hunyad megyei irodán keresztül. A magyar állampolgárságot jóval többen vették fel a 

megyében, sokan azonban nem folyamodtak az Eurotrans alapítvány dévai irodájához, 
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https://itthon.transindex.ro/?cikk=28873&soos_zoltan_a_szemetszallitasi_problemakrol_a_torvenyesseg_az_elso_szempont
https://szekelyhon.ro/aktualis/ha-minden-jol-megy-ket-ev-mulva-uj-ovodaba-jarhatnak-a-homorodszentmartoni-gyerekek
https://szekelyhon.ro/aktualis/ha-minden-jol-megy-ket-ev-mulva-uj-ovodaba-jarhatnak-a-homorodszentmartoni-gyerekek
https://szekelyhon.ro/aktualis/tortenelmi-jelentosegu-beruhazas-kezdodhet-az-ugron-kastelynal
https://szekelyhon.ro/aktualis/milyen-beruhazasi-terveik-vannak-a-szekelyfoldi-videki-onkormanyzatoknak-az-idei-evre
https://szekelyhon.ro/aktualis/milyen-beruhazasi-terveik-vannak-a-szekelyfoldi-videki-onkormanyzatoknak-az-idei-evre
https://www.nyugatijelen.com/jelenido/egyszerusitett_honositas_hunyad_megyeben.php
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hanem más megyékben vagy egyenesen a kolozsvári vagy csíkszeredai magyar 

konzulátusokhoz fordultak. Olyanok is vannak, akik Magyarországon folytatták le az eljárást. 

 

Milyen a kisebbségi jogvédelem helyzete?  
2021. január 29. – Ma7.sk, Felvidék Ma 

A Kisebbségi Jogvédő Intézet 2020. január 29-én tartotta sajtótájékoztatóját, amelyen 2020-

as évi tevékenységéről, eredményeiről és a sajnálatos eredménytelenségeiről is beszámolt. 

Felvidéki vonatkozásokban szóba került Falath Zsuzsanna ügye, illetve a Szlovákiában zajló 

kárpótlási ügyek témája, amelyek a KJI kiemelt támogatását élvezik. Kisebbségi Jogvédő 

Intézet online sajtótájékoztatóját Csóti György, a KJI igazgatója nyitotta meg. A 2012-ben 

alakult Kisebbségi Jogvédő Intézet fontos célkitűzése hozzájárulni a külhoni magyarok 

jogvédelméhez olyan esetekben, amikor személyeket vagy csoportokat ér jogsérelem 

magyarságuk miatt. 

 

A kisebbségi biztos csalódott, érvelése csökkentheti a szakmai vita lehetőségét 
2021. január 30. – Ma7.sk, bumm.sk, Körkép 

Bukovszky László, a 2020 februárjáig uralmon levő, Smer vezette koalíciós kormány által 

kinevezett kisebbségi biztos szombaton csalódott hangú véleményt osztott meg a TASR 

hírügynökséggel azzal kapcsolatban, hogy pénteken Szlovákia Statisztikai Hivatala 

kezdeményezte a hamarosan induló népszámlálás kérdőívének nemzetiségre vonatkozó része 

megváltoztatását, pontosabban a két nemzetiség megadása lehetőségének az eltörlését. 

 

Kettős mérce és cserbenhagyás 
2021. január 30. – Ma7.sk 

Január 14-én az Európai Bizottság úgy döntött, hogy semmibe veszi több mint egymillió 

európai polgár kérését, valamint az Európai Parlament állásfoglalását, és a Minority SafePack 

kezdeményezés alapján nem indít jogalkotást a nemzeti kisebbségek védelmében. Az uniós 

döntéshozatal ezzel sutba dobva saját, a sokszínűségről alkotott elveit, a kontinens 

népességének egytizedét hagyta cserben. Az Ír-szigettől Dobrudzsáig, Lappföldtől Szicíliáig 

szinte megszámlálhatatlan nyelvi és kulturális közösség sorolható az öreg kontinens őshonos 

kisebbségei közé. Számuk a mintegy félmilliárd lelket számláló Európai Unióban meghaladja 

az ötvenmilliót, a statisztikák szerint minden nyolcadik-kilencedik uniós polgár az őshonos 

kisebbségek sorába tartozik. 

 

A Felvidék él, s a Felvidék Ház is él! 

2021. január 30. – Felvidék Ma 

Új intézmény, a Felvidék Ház nyitotta meg kapuit Miskolcon, a Rákóczi u. 2. szám alatt, a 

nagymúltú, Rákóczi Ferencről elnevezett műemlék épületben. Az intézmény küldetéséről, 

céljairól és feladatairól, a Ház szakmai igazgatóját, Mács Ildikót kérdezte a Felvidék Ma 

hírportál. 
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https://ma7.sk/aktualis/milyen-a-kisebbsegi-jogvedelem-helyzete
https://ma7.sk/aktualis/a-kisebbsegi-biztos-csalodott-ervelese-csokkentheti-a-szakmai-vita-lehetoseget
https://ma7.sk/aktualis/kettos-merce-es-cserbenhagyas
https://felvidek.ma/2021/01/a-felvidek-el-s-a-felvidek-haz-is-el/
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Egy húsz éve alakult és működő civil szervezetről 
2021. január 30. – Felvidék Ma 

A felvidéki magyarság civil életében a Csemadok az egyetlen, amely megélt hetven évet. Ez 

már történelem, s reméljük még sok kerek évfordulója lesz a következő nemzedékek 

jóvoltából. Igaz, hogy anno a kommunista rendszer hozta létre. Igaz, hogy intézményesített fő 

apparátusa anno Pozsonyban székházzal és az országban 90 fő irányításával működött. Mégis 

a megtartó erő az alapszervezeteknél az önkéntességben volt. Ebben a felvidéki magyarság 

élen járt – köszönhetően, először is elődeinknek, akik értéket mentettek, őriztek, átadtak. 

 

A Pázmaneum Boldog Batthyány-Strattmann László-emlékévet hirdet a 
Felvidéken 
2021. január 30. – Felvidék Ma 

A Felvidéken működő Pázmaneum társulás, az elmúlt tizenhat év folyamán – egészen a vírus 

okozta korlátozások bevezetéséig – aktívan működve teljesítette küldetését, melyet a felvidéki 

magyar katolikusok érdekében és védelmében vállalt. A Pázmaneum Polgári Társulás azzal a 

céllal alakult, hogy tagjai az alapvető emberi értékek és a nemzeti identitás megerősítését 

fogják szolgálni a keresztény erkölcs szellemében. Célkitűzéseik ma sem változtak. 

 

A Jó tanuló, jó sportoló címet négyen nyerték el a Felvidékről 
2021. január 31. – hirek.sk 

Budapest/Bodrogszerdahely/Dunaszerdahely/Dunamocs/Komárom. Megszületett a döntés a 

Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkársága által meghirdetett Jó tanuló, jó sportoló 

felhívás eredményeiről! Összesen tizenkilenc külhoni magyar fiatal – 5 erdélyi, 4 felvidéki, 4 

vajdasági, 4 kárpátaljai, 1 horvátországi és 1 muravidéki pályázó – nyerte el a Jó tanuló, jó 

sportoló címet és ezzel együtt a 100.000 Ft pénzjutalmat. Felvidékről Dóczi Boldizsár 

(karate) Bodrogszerdahelyről, Hegedűs Réka (birkózás) Dunaszerdahelyről, Vörös Dominik 

(labdarúgás) Dunamocsról és Bielik Kevin (úszás) Komáromból. 

 

Vincze Loránt a Minority SafePack-ről: Nem a mi vereségünk, hanem Európáé! 
2021. január 31. – Ma7.sk 

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

nem indít jogalkotási folyamatot a nemzeti kisebbségek védelmében, mert a 

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.  

 

Népszámlálás: a Statisztikai Hivatal törölné a második nemzetiséget 
2021. január 31. – Új Szó 

A Szlovák Statisztikai Hivatal törölné a népszámlálási ívből a nemzetiségre vonatkozó 

második kérdést. A lépés ellen tiltakozik a kisebbségi kormánybiztos, de a kulturális 

államtitkár is, a roma szervezetek pedig petíciót indítottak a két nemzetiség 
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https://felvidek.ma/2021/01/egy-husz-eve-alakult-es-mukodo-civil-szervezetrol/
https://felvidek.ma/2021/01/a-pazmaneum-boldog-batthyany-strattmann-laszlo-emlekevet-hirdet-a-felvideken/
https://felvidek.ma/2021/01/a-pazmaneum-boldog-batthyany-strattmann-laszlo-emlekevet-hirdet-a-felvideken/
https://www.hirek.sk/video/felvideki-naplo/a-jo-tanulo-jo-sportolo-cimet-negyen-nyertek-el-a-felvidekrol
https://ma7.sk/hethatar/nem-a-mi-veresegunk-hanem-europae
https://ujszo.com/kozelet/nepszamlalas-a-statisztikai-hivatal-torolne-a-masodik-nemzetiseget
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bejelölhetőségének megtartása érdekében. A Statisztikai Hivatal váratlanul pénteken, 

valamivel este hét óra előtt adta ki azt az intézkedés-tervezetét, amellyel törölné a február 15-

én kezdődő népszámlálásból a nemzetiségre vonatkozó második kérdést. A módosítás 

értelmében a felmérésben kettő helyett mindenki csak egy nemzetiséghez tartozónak 

vallhatná magát. A népszámlálási kérdőívben ugyanis idén először nyílna lehetőség arra, hogy 

két nemzetiséghez tartozónak valljuk magunkat, az online kérdőívben először a „Mi az ön 

nemzetisége?”, majd az „Egyéb nemzetiséghez tartozónak is vallja magát?” kérdés 

következne. A Statisztikai Hivatal pénteken este az utóbbi kérdés törlését kezdeményezte. 

 

Újvidék napját ünnepelte a VMSZ helyi szervezete 
2021. január 31. – Pannon RTV 

Újvidék napját ünnepelte ma a Vajdasági Magyar Szövetség helyi szervezete az Újvidéki 

Színházban. Mária Terézia 1748-ban adományozott szabad királyi város címet a településnek, 

ezt ünneplik a város napjaként. Az Újvidéki Színházban megtartott eseményen kimagasló 

eredményeikért három fiatal elismerésben részesült. A díjakat az ünnepség keretében átadták 

Németh Andreának, Ivánovics Viktornak és Lahos Melodynak, a festészet, zene, valamint 

szobrászat terén elért sikereikért. 

 

Európai viszonylatban Szerbia élen áll a beoltottak számát tekintve 
2021. január 31. – Pannon RTV 

Szerbiában oltották a legtöbb embert Európában az elmúlt hét napban az ourworldindata.org 

portál legfrissebb adatai szerint. Szerbia mögött a második helyen Nagy-Britannia áll, utána 

Izland és Málta következik. A világ adatait figyelembe véve az elmúlt héten Szerbia a 

harmadik helyen áll az oltottak számát tekintve, előtte Izrael és az Egyesült Arab Emírségek 

vannak. 

 

Képviselői csoportot alakított a VMSZ Nagybecskereken 
2021. január 31. – Pannon RTV 

Az általános rendezési tervek módosításai voltak túlsúlyban a nagybecskereki Városi 

Képviselő-testület mai ülésének a napirendjén. Többek között lehetővé vált, hogy az ipari 

övezetben ideiglenes építési területeket hozzanak létre a beruházók. Határozatot hoztak az 

építési telek odaítéléséről is, amelyen 23 lakás épül rászoruló családok részére. A határozat 

alapul szolgál arra, hogy a nagybecskereki önkormányzat pályázzon az ENSZ 

projektszolgáltatási irodájánál (UNOPS). 
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https://pannonrtv.com/rovatok/politika/ujvidek-napjat-unnepelte-vmsz-helyi-szervezete
https://pannonrtv.com/rovatok/tarsadalom/europai-viszonylatban-szerbia-elen-all-beoltottak-szamat-tekintve
https://pannonrtv.com/rovatok/onkormanyzatok/kepviseloi-csoportot-alakitott-vmsz-nagybecskereken
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Kárpátalján betiltanák a magyar himnuszt 
2021. január 31. – Magyar Nemzet 

Betiltaná a külföldi állami himnuszok eléneklését és lejátszását a tanácsüléseken egy helyi 

önkormányzati törvényt módosító javaslat, amelyet Anatolij Kosztyuh, a Nép Szolgája párt 

ungvári parlamenti képviselője nyújtott be – közölte egy kárpátaljai híroldal. Az üléseknek 

Ukrajna állami himnuszával kell kezdődniük és befejeződniük a községi, nagyközségi, városi, 

városi kerületi, járási és megyei tanácsok plenáris üléseinek. Ezalól mentesülhetnek azok az 

események, amikor az üléseken külföldi állami küldöttség, csoport vagy tisztségviselők 

vesznek részt – áll a tervezetben. Ez gyakorlatilag azt jelentené, hogy Kárpátalján is 

betiltanák a magyar himnuszt. 

 
„Mindenki a kedve szerint megtekintheti műsorainkat a különböző 
médiafelületeken”  
2021. január 31. – Kárpátalja 

A TV21 Ungvár televízió napi 12 órában sugároz magyar, illetve ukrán nyelvű műsorokat. A 

csatorna egy régóta tátongó űrt tölt be azáltal, hogy a szórakoztatás mellett a magyarságot 

érintő társadalmi problémákra is reagál. A TV21 Ungvár igazgatójával, Kulin Zoltánnal 

felidéztük a kezdeteket, és beszéltünk a tv-csatorna működéséről, az elmúlt időszak 

fejlesztéseiről és nehézségeiről, illetve az idei tervekről. 

 
Disznótoros nap Tiszacsomán 
2021. január 31. – karpat.in.ua 

A Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség szervezésében disznótoros napot tartottak 

Tiszacsomán. A koronavírus ukrajnai terjedése miatt idén elmaradt a kárpátaljai magyarok 

egyik legnagyobb gasztronómiai fesztiválja, a Mezőgecsei Böllérfesztivál. A szervezők nem 

szerették volna, ha megszakad a hagyomány, ezért a rendezvényt szűk körben, a karantén 

szabályokat betartva rendezték meg. 

 

Megtartották a KMNE első negyedéves összekötő rendezvényét 
2021. január 31. – Kárpátalja 

A Kárpátaljai Magyar Nagycsaládosok Egyesülete (KMNE) január 28-án  megrendezte az év 

első helyi összekötők találkozóját, amelynek a Pásztor Ferenc Közösségi Ház adott otthont, és 

ahová közel 50 településről érkeztek az egyesület kapcsolattartó munkatársai. Az összekötők 

dolga az egyesületen belüli hírlevelek eljuttatása a családokhoz, az egyesület népszerűsítése, 

ha szükséges tagsági díjak, illetve önrészek beszedése, programokról való értesítés, buzdítás, 

családokkal való folyamatos kapcsolattartás, információcsere, az együttműködés elősegítése. 
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https://magyarnemzet.hu/kulfold/karpataljan-betiltanak-a-magyar-himnuszt-9306230/
https://karpataljalap.net/2021/01/31/mindenki-kedve-szerint-megtekintheti-musorainkat-kulonbozo-mediafeluleteken
https://karpataljalap.net/2021/01/31/mindenki-kedve-szerint-megtekintheti-musorainkat-kulonbozo-mediafeluleteken
http://life.karpat.in.ua/?p=44434&lang=hu
https://karpataljalap.net/2021/01/29/megtartottak-kmne-elso-negyedeves-osszekoto-rendezvenyet
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Sesvećan Emma lesz a kórógyi általános iskola igazgatója 
2021. január 28. – Képes Újság 

A kórógyi iskola élére új igazgató kerül, erről az iskolaszék december 28-án döntött. A horvát 

oktatási minisztérium jóváhagyása után február 9-től Sesvećan Emma vezeti Vukovár-Szerém 

megye egyetlen magyar nyelvű tanintézményét. A Kórógyi Általános Iskola az egyetlen 

magyar tannyelvű oktatási intézmény Vukovár-Szerém megyében, ezért nemzetpolitikai 

szempontból is kiemelten fontos. A tanintézményt 20 évig vezető Kell Rózsika egy évvel 

ezelőtt ment nyugdíjba, helyére pedig akkor új vezető került Pálinkás Diana személyében, aki 

ügyvivő igazgatókét dolgozott. Miután a megbízatása hamarosan lejár, új pályázatot írtak ki. 

 

Folytatódik a sepsei templom felújítása 
2021. január 28. – Képes Újság 

Az idén is folytatódik a sepsei református templom két évvel ezelőtt megkezdett felújítása. Az 

eddig elvégzett munkálatokról és az épülettel kapcsolatos jövőbeli tervekről az illetékesek 

múlt héten egyeztettek. Épített örökségünk védelmére a HMDK-nak már az elmúlt években is 

tekintélyes összeget sikerült kieszközölnie horvát és magyar állami forrásból, ez idén sincs 

másként. Múlt héten a legveszélyeztetettebb horvátországi magyar műemlék, a sepsei 

református templom rendbehozásának folyamatáról tárgyaltak az ügyben érintett felek. 

 

Tizenöt személyt javasoltak ösztöndíjra 
2021. január 28. – Képes Újság 

Január 26-án online tanácskozott az Előértékelő Bizottság a horvátországi felsőoktatási 

intézményekben tanuló magyar diákok által beadott ösztöndíjpályázatokról. A budapesti 

Emberi Erőforrások Minisztériuma és az Eötvös Loránd Tudományegyetem decemberben 

pályázatot hirdetett ösztöndíjra a szülőföldi felsőoktatási tanulmányok támogatása céljából a 

2020-2021-es tanévben külhoni felsőoktatási alap-, mester/magiszteri vagy doktori 

képzésben részt vevő horvát állampolgárságú, horvátországi állandó lakóhellyel rendelkező 

magyar nemzetiségű személyek számára 
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Elektronikus sajtó 

 

Kárpát-medence magazinműsor 

2021. január 31. – M1 

 

A 95 éves Tóth Tibor Gúta 

Bizonyára sokan hallottak már a felvidéki Gútán, a Kis-Dunán átívelő fahídról, és a mellette 

lévő vízimalomról. Ma is sok környékbeli fiatal és idős tölti itt szabadidejét, ahogy egykor a 

ma már 95. életévét taposó Tóth Tibi bácsi, aki még ma is mosolyra fakad, mikor felidézi 

gyerekkora emlékeit. Tibi bácsi 1925-ben született, tanúja volt a 20. század több fontos 

pillanatának. Például mikor 1938-ban az első bécsi döntés értelmében Felvidék visszakerült 

az anyaországhoz. Tibi bácsit Komáromban érte a kis magyar világ. 

 

Szőcs Ramóna csíkszeredai vállalkozó 

Tizenkét gyönyörű ruhával kezdődött a csíkszeredai Szőcs Ramóna vállalkozó egyik legszebb 

álma, egy menyasszonyi ruhaszalon megnyitása. 12 éve hozta Budapestről az első 

ruhakollekciót, s bár azóta sok változáson ment át az esküvői divat, Ramónának sikerült 

mindig olyan világmárkákból válogatnia, amelyek a székelyföldi menyasszonyok ízlésével és 

elvárásával is összhangban voltak. Sok olyan külföldön szerencsét próbáló székelyföldi 

jegyespár is megfordul a szalonban, akik szülőföldjükön, Ramóna szakmai tanácsaival, és a 

nála kiválasztott menyasszonyi ruhában tervezik kimondani a boldogító igent. A fiatal 

vállalkozó a járvány ideje alatt is feltalálta magát. Miután az esküvők zömét betiltották és 

hosszú hónapokig tartó karanténidőszak következett, Ramóna bűbájos macik, tapsifülesek és 

babák készítésével foglalta el magát. 

 

Gömöri vándorbölcső 

A magyar jövő záloga a gyermek – a Felvidéken is, ahol a magyar kormány támogatásának 

hála több óvoda és iskola újult meg az elmúlt években, hogy a legkisebbek anyanyelvű 

közegben cseperedhessenek, tanulhassanak. Persze a nemzettudatra nevelés ennél korábban 

kezdődik – már a születés után. Ezért hívta életre, anyaországi mintára a gútai Halász Béla a 

Felvidéki Vándorbölcső programot. Itt már a gömörpéterfalai Kopecsni Mikolt népi 

bútorfestőnél járunk, aki ugyan ma már más munkadarabon dolgozik, de korábban ő 

díszítette gömöri motívumokkal a Béla által felajánlott bölcsőt, ami már a hetedik Felvidéken. 

Mikolt annak idején nagy örömmel vállalta a munkát. A bölcsőn minden motívumnak 

jelentése van, amelyeket Mikolt gyűjtött, beleszőve a díszítésbe a saját stílusát is. A tulipán a 

nőt, a rózsa a férfit jelképezi, hiszen kislányoknak és kisfiúknak egyaránt készült. 

https://mediaklikk.hu/video/karpat-medence-2021-01-31-i-adas-8/
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90 éves a székelyföldi jégkorong sport 

Voltunk, vagyunk, leszünk! - ezzel a közös üzenettel indult a Gyergyói Hoki Klub, és a 

Csíkszeredai Sportklub mérkőzése, amellyel a székelyföldi, csíki jégkorong 90 évvel ezelőtti 

alapítására emlékeztek a gyergyószentmiklósi műjégpályán. A Csíkszeredai Korcsolya Egylet 

első mérkőzését - a köztudatban élő 1929-el ellentétben - 1931 januárjában rendezték. A 

helyiek által hokiként emlegetett sportág belopta magát a csíki emberek szívébe. Az eltelt 

kilenc évtizedet sikerek és kudarcok, győzelmek és vereségek jellemezték. Volt öröm és bánat, 

hiszen a sport már csak ilyen, viszont ez a sport itt sokkal többet jelent. 

 

Határok nélkül 

2021. január 29. – Kossuth Rádió  

 

Továbbra sincs megegyezés a Magyar Közösség Pártja, a Híd és az Összefogás Mozgalom 

között a magyar egység megteremtésének mikéntjéről. Az egyeztetés a közeljövőben 

folytatódik, de a Híd már korábban határozatot hozott arról, hogy február közepéig befejezi a 

tárgyalásokat.  

 

A vajdasági magyarságot élénken foglalkoztató kérdéseket intézett a szerb miniszterelnökhöz 

Pásztor Bálint, a Vajdasági Magyar Szövetség frakcióvezetője a belgrádi parlamentben. 

Felvetéseire a kormányfő kimerítő válaszokat adott. Ternovácz István tudósítása. 

 

Csütörtök óta ismét van magyar alpolgármestere Dévának. Egyes pártok képviselőinek 

mandátumigazolása késlekedett, így csak négy hónappal a szeptemberi helyhatósági választás 

után tudott teljes létszámban összeülni a város önkormányzati testülete. A választások során 

az RMDSZ a Nemzeti Liberális Párt polgármesterét támogatta, és szintén a liberálisokkal 

együttműködve jutott be magyar képviselő a megyei tanácsba. Déván az eddigi kettő helyett 

csak egy képviselője maradt az RMDSZ-nek, ezért Lehőcz László először arról kérdezte 

Pogocsán Ferdinándot, hogy az előzetes megállapodások, ígéretek alapján biztos volt-e újbóli 

alpolgármesterré választása. 

 

Ma adták át a Vajdasági Magyar Művelődési Szövetség elismeréseit a délvidéki Palicson. A 

Magyar Életfa díjat négy személy, a Plakett díjat pedig négy személy és egy intézmény kapta 

meg. Az Aranyplakett kitüntetést az idén Potápi Árpád Jánosnak ítélték oda.  

 

https://mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth?date=2021-01-29_18-02-00&enddate=2021-01-29_18-40-00&ch=mr1
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A magyar kormányzati támogatással működő Kisebbségi Jogvédő Intézet munkatársai az 

elmúlt évben 33 peres ügyben biztosítottak ingyenes jogi képviseletet szerte a Kárpát-

medencében. Fennállásuk nyolc éve alatt 209 üggyel foglalkoztak. Legsikeresebbek a 

kolozsvári magyar nyelvű helységnévtáblák, a marosvásárhelyi magyar utca- és 

intézménynevek érdekében folytatott eljárások voltak. Legkülönösebb talán a felvidéki 

magyar fiatalember, Horváth Zoltán, a DAC egykori vezérszurkolójának ügye, aki az 

ütlegeléstől mentett meg egy idős magyart egy ifjú szlovák keze közül, majd tanúból vádlott 

lett: évekig élt a börtönbüntetés lehetőségének árnyékában, míg sikerült bebizonyítani igazát. 

 

Rendkívüli félévet zárt az oktatásügy Felvidéken is. A szeptemberi óvatos iskolakezdési 

optimizmus - bizony október végétől újra távoktatásba fordult Dél Szlovákia mintegy 300 

magyar oktatási nyelvű intézményében.  Ha virtuális térbe  is szorult az iskolai oktatás, ám a 

félévi értékelések nem maradtak el. Több, mint 45 ezer kis és nagy diák január végén féléves 

értesítést kap tanulmányi előmeneteléről. /Azt már mondani sem kell, hogy online/. 

 

Határok nélkül 

2021. január 30. – Kossuth Rádió 

 

Érmihályfalván kulturális központtá alakítják a 110 éves egykori Gizella malmot román 

kormányzati támogatással. Érmellék egykor jelentős ipari épületét a tervek szerint a jelenleg 

Amerikában élő Louise Elisabeth Glück, Nobel díjas költőről nevezik el, aki egyenesági 

leszármazottja a malomépítő Glück családnak. 

 

A szatmárnémeti Harag György magyar nyelvű színház a Magyar Kultúra Napja alkalmából 

és a korona vírus gyengülő támadása okán élő színházi előadást rendezett és - tervek szerint - 

ezzel a tavaszi kőszínházi évad is elindult. Bessenyei Gedő István színi direktorral 

beszélgettünk.   

 

Hosszú évtizedek után tért vissza a temesváriak köztudatába Székely László, a város első 

főépítészének neve, és ez a Temesvári Magyar Nőszövetségnek köszönhető, akik háromnyelvű 

albumot jelentettek meg, köztéri szobrot állítottak, emléktáblát helyeztek el az általa tervezett 

legjelentősebb épületen, fotókiállítást állítottak össze, kezdeményezték post mortem a város 

díszpolgárává avatását, halálának minapi, 87. évfordulóján pedig dokumentumfilmet 

mutattak be Székely László, a városépítő címmel. Alkotóival – Szász Enikő rendezővel és 

Keresztes Péter operatőrrel, vágóval beszélgettünk. 

 

 

https://mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth?date=2021-01-30_18-01-00&enddate=2021-01-30_18-40-00&ch=mr1
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Megszokhattuk már, hogy az utóbbi hónapokban a konferenciák is az online térbe költöznek. 

Így történt ez a Gyimesi patakország cíművel is. A szervező Honismereti Szövetség elnökével, 

Debreczeni-Droppán Bélával telefonon beszélgettem. 

  

Löwey Lilla és Váradi-Péter Pál  Erdélyről szóló ismeretterjesztő fotóalbum sorozatának 

legújabb kötete Márton Áronról, Erdély hitvalló püspökéről szól, az emberkatedrálisról – 

ahogyan Illyés Gyula nevezte. 

A veszprémi alkotók legfrissebb munkáját nem sikerült bemutatni az érdeklődő közönségnek 

a járványhelyzet miatt, ám anyaga online formában is elérhető. 


