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Nyomtatott és online sajtó 
 

Átadták a magyarországi és külhoni Média a Családért-díjakat 
2021. február 1. – MTI, Magyar Hírlap, Ma7.sk, Pannon RTV, Képmás, beol.hu, M1 

Átadták a magyarországi és külhoni Média a Családért-díjakat és különdíjakat hétfőn. A 

Média a Családért Alapítvány szakmai elismeréseit idén a Duna Televízió, az erdélyi liget.ro 

portál és a vajdasági Magyar Szó napilap munkatársa, a miniszteri különdíjat a Kossuth rádió 

riportere kapta. A Magyar Telekom székházából közvetített online sajtótájékoztatón Novák 

Katalin családokért felelős tárca nélküli miniszter a médiában dolgozók felelősségére hívta fel 

a figyelmet; arra, hogy a munkájuk során hozott személyes döntéseiknek milyen komoly 

befolyásoló hatása lehet a közönségre.  A Magyar Telekom székházából közvetített online 

sajtótájékoztatón Novák Katalin családokért felelős tárca nélküli miniszter a médiában 

dolgozók felelősségére hívta fel a figyelmet; arra, hogy a munkájuk során hozott személyes 

döntéseiknek milyen komoly befolyásoló hatása lehet a közönségre. Potápi Árpád János, a 

díjat támogató Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára azt hangoztatta, 

köszönettel tartoznak a külhoni magyar média munkatársainak, amiért bemutatják a 

családok mindennapjait, az őket foglalkoztató problémákat és örömöket. 

 

Adományok és egyházi támogatások Magyarországról Székelyföldre 
2021. február 1. – szekelyhon.ro, Krónika 

A Gyulafehérvári Főegyházmegyei Caritas juttatja el az általa gondozott rászorulókhoz a 

Béres Gyógyszergyár Zrt. és a Lipóti Pékség adományát, amelyet Soltész Miklós, a 

Miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára hozott el 

Csíksomlyóra. Soltész Miklós az MTI-nek telefonon nyilatkozva elmondta, hogy a 

koronavírus-járvány okozta sok fájdalom és szomorúság mellett vannak felemelő pillanatok, 

amikor cégek, magánszemélyek adományokkal segítenek a rászorultakon. Rámutatott, hogy a 

magyar Katolikus Karitászon keresztül juttatták el az adományokat, amelyek részben a Böjte 

Csaba ferences szerzetes által működtetett alapítvány gondozásában levő, Csíkszereda 

környékén élő gyermekekhez, részben olyan idősekhez jutnak el, akiknek szükséges erősíteni 

az immunrendszerét. 

 

Schanda: az anyanyelvi képzéssel tovább erősödhet a kárpátaljai magyar 

közösség 

2021. február 1. – MTI, Demokrata, Mandiner, PestiSrácok, Kárpátalja Ma 

A magas színvonalú, anyanyelvi képzés az egyik legfontosabb eszköz ahhoz, hogy a kárpátaljai 

fiatalok sikereket érhessenek el a szülőföldjükön, ezáltal tovább erősödjön a helyi magyar 

közösség - közölte az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM) parlamenti és stratégiai 

államtitkára hétfőn a Facebook-oldalán. Schanda Tamás bejegyzésében az áll, hétfőn 
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https://www.magyarhirlap.hu/belfold/20210201-atadtak-a-magyarorszagi-es-kulhoni-media-a-csaladert-dijakat
https://szekelyhon.ro/aktualis/adomanyok-es-egyhazi-tamogatasok-magyarorszagrol-szekelyfoldre
https://mandiner.hu/cikk/20210201_hajra_karpatalja
https://mandiner.hu/cikk/20210201_hajra_karpatalja
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egyeztetett Orosz Ildikóval, a Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetség elnökével a beregszászi 

II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola és a kárpátaljai magyar szakképzés 

helyzetéről, a további lehetséges támogatásokról és együttműködési formákról.  

 

Kizárta soraiból és okmányhamisítással vádolja Apjok Norbertet az RMDSZ 
2021. február 1. – Krónika, transindex.ro, maszol.ro 

Megvonta a politikai bizalmat Apjok Norberttől, és kizárta a parlamenti képviselőt az 

RMDSZ-ből a Szövetségi Állandó Tanács (SZÁT), amely szerint a politikus becsapta az 

alakulat vezető testületeit és választóit azáltal, hogy saját maga által is utólag elismerten 

hamis diplomát mutatott be. Az RMDSZ döntéshozó szerve szerint a diplomabotrányba 

keveredett Apjok esetében felmerül az okmányhamisítás alapos gyanúja. 

  
 

Továbbra sem szabadulhat a terrorizmusért elítélt Szőcs Zoltán 
2021. február 1. – MTI, Krónika, hirado.hu, transindex.ro, maszol.ro 

Továbbra is börtönben marad a terrorizmusért elítélt székelyföldi Szőcs Zoltán, miután a 

Brassó megyei törvényszék hétfői jogerős ítéletében megváltoztatta a brassói bíróság 

elsőfokú, az elítélt feltételes szabadlábra helyezéséről rendelkező határozatát. Szőcs Zoltán 

legközelebb ez év május 25-én kérvényezheti feltételes szabadon bocsátását. A román 

igazságszolgáltatás 2018 júliusában ítélte öt-öt év börtönbüntetésre a Hatvannégy Vármegye 

Ifjúsági Mozgalom (HVIM) két erdélyi tisztségviselőjét, Beke Istvánt és Szőcs Zoltánt, miután 

lehallgatott beszélgetéseikből és az egyikük lakásán talált petárdákból a hatóságok arra 

következtettek, hogy házi készítésű bombát akartak robbantani Kézdivásárhely főterén 2015-

ben, a december elsejei román nemzeti ünnepre szervezett katonai parádén. 

 

A második félévben is az online dominál az erdélyi magyar felsőfokú oktatásban 
2021. február 1. – maszol.ro 

A nagy hallgatói létszámú karok online oktatással kezdik a második félévet, döntötte el hétfőn 

a Babeș-Bolyai Tudományegyetem igazgatótanácsa a kari tanácsok javaslatai alapján. A 

döntés oka, hogy ezek nem tudják megszervezni a jelenléti oktatást a távolságtartási 

szabályok betartásával. A Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetemen szintén a virtuális 

térben marad a második félévben is a képzés súlypontja. „Jelenléti oktatás kizárólag azokon a 

szakokon folyik majd, ahol az online képzés gyakorlatilag kivitelezhetetlen, mint például 

néptáncon” – nyilatkozta a Maszolnak Tonk Márton rektor. A mérnöki szakokon a 

laborgyakorlatok szintén jelenléti rendszerben zajlanak majd. 
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https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/kizarta-soraibol-es-okmanyhamisitassal-vadolja-apjok-norbertet-az-rmdsz
https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/tovabbra-sem-szabadulhat-a-terrorizmusert-elitelt-szocs-zoltan
https://maszol.ro/belfold/A-masodik-felevben-is-az-online-dominal-az-erdelyi-magyar-felsofoku-oktatasban
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Zöldebb gondolkodással és új lehetőségekkel változtatnák meg Nagyszalontát 
2021. február 1. – maszol.ro 

A legutóbbi időszak legfontosabb üzenete az, hogy új Nagyszalonta épül, ami azt jelenti, hogy 

az önkormányzatnak biztosítania kell a polgároknak minden olyan szolgáltatást, amely segíti 

őket a mindennapi életben a boldogulásában – mondta a Maszol megkeresésre Török László, 

a dél-bihari hajdúváros polgármestere. Az elöljárót arról kérdezték, hogy az országhatár 

menti kisváros miképpen képes alternatívát nyújtani az itthon maradóknak. 

 

Online választmányi gyűlést tartott az RMDSZ megyei szervezete 
2021. február 1. – Bihari Napló 

Ilyen még nem volt: online tartotta meg esedékes választmányi gyűlését az RMDSZ Bihar 

megyei szervezete péntek délután. Cseke Attila elnök, fejlesztésekért, közmunkálatokért és 

közigazgatásért felelős miniszter Konstancáról jelentkezett be. 

 

Csíki reptér: ötlet van a fejlesztésre, pénz még nincs 
2021. február 1. – szekelyhon.ro 

Nem mondott le a csíkszeredainak is nevezett, Csíkcsicsó határában levő kis repülőtér 

fejlesztéséről a Hargita megyei önkormányzat, ehhez azonban befektetőket kell megnyerni 

partnernek, mert magántőke nélkül nem tűnik kivitelezhetőnek a beruházás. 

 

Szakaszosan újul meg a Bolyai és a Refi főépülete 
2021. február 1. – szekelyhon.ro 

Elkezdték a marosvásárhelyi Bolyai Farkas Gimnázium és a Református Kollégium 

főépületének felújítását, miután az Erdélyi Református Egyházkerület (EREK) megkapta a 

munkálatok elvégzéséhez szükséges építkezési engedélyt. Ez kimozdítja majd az iskola tanári 

és diákközösségét a komfortzónából, hiszen a hatalmas régi épület sok osztályteremnek ad 

otthont. Feltéve, ha valóban elkezdődik második félévtől a hagyományos oktatás. 

 

Vizi Balázs: az Európai Bizottság nem akart kockázatot vállalni egy kényes 

ügyben  
2021. február 1. – transindex.ro 

Sikersztori vagy előre látható bukás volt a Minority SafePack? Milyen következtetések 

vonhatók le az Európai Bizottság döntése kapcsán? Miért számít ennyire érzékeny témának a 

kisebbségi jogbiztosítás európai szinten?  
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https://maszol.ro/belfold/Zoldebb-gondolkodassal-es-uj-lehetosegekkel-valtoztatnak-meg-Nagyszalontat
https://www.erdon.ro/kozelet/helyi-kozelet/online-valasztmanyi-gyulest-tartott-az-rmdsz-megyei-szervezete-3456295/
https://szekelyhon.ro/aktualis/csiki-repter-otlet-van-a-fejlesztesre-penz-meg-nincs
https://szekelyhon.ro/aktualis/szakaszosan-ujul-meg-a-bolyai-es-a-refi-foepulete
https://itthon.transindex.ro/?cikk=28871&vizi_balazs_az_europai_bizottsag_nem_akart_kockazatot_vallalni_egy_kenyes_ugyben
https://itthon.transindex.ro/?cikk=28871&vizi_balazs_az_europai_bizottsag_nem_akart_kockazatot_vallalni_egy_kenyes_ugyben
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Nem csak négy, hanem az elkövetkező tíz évre elég terve van a Kovászna 

megyei önkormányzatnak 
2021. február 1. – szekelyhon.ro, Krónika 

Bár négyéves a megyei önkormányzat mandátuma, hosszú távra 2030-ig terveznek – 

szögezték le Kovászna Megye Tanácsának vezetői a hétfői sajtótájékoztatón, melyet annak 

apropóján tartottak, hogy száz nappal ezelőtt iktatták be a testületet.  

 

Egy kormányfőtitkár-helyettest és két államtitkárt nevesített a SZÁT 
2021. február 1. – maszol.ro, transindex.ro 

A Szövetségi Állandó Tanács hétfői ülésén kormányfőtitkár-helyettest, két minisztériumba 

pedig egy-egy államtitkárt nevesített – közölte hétfő este az RMDSZ sajtóosztálya. A döntés 

értelmében Barabási Antal Szabolcsot a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Minisztériumba 

államtitkárnak, Vass Leventét az Egészségügyi Minisztériumba államtitkárnak, Zahoranszki 

Istvánt kormányfőtitkár-helyettesnek jelöli az RMDSZ. 

 

Torlódások voltak, emiatt szabályozták a közlekedést a székelyvarsági sípályára 

vezető úton 
2021. február 1. – szekelyhon.ro 

A torlódások elkerüléséért speciális forgalmi szabályzatot léptettek érvénybe a székelyvarsági 

sípályára vezető útszakaszon. A téli gumik és a hólánc kötelező használata mellett érdemes 

tudni, hogy hétvégenként csak a délelőtti és a kora délutáni órákban lehet eljutni a helyszínre, 

délután pedig csak visszafele engedik az autósokat. 

 

Maroshévíz mint magyar végvár 
2021. február 2. – Krónika 

Bodor Attila személyében magyar alpolgármestere van a Hargita megyei Maroshévíznek. Rég 

nem volt ilyen, hiszen a román többség ritkán ad teret annak, hogy magyarok is meghatározó 

szerepet kaphassanak a város vezetésében. Bodor fontos célkitűzése, hogy az Kemény János-

líceum bentlakása végre tető alá kerüljön. 

 
A nemzetiségek képviselői felhívásban tiltakoznak a második nemzetiség 

lehetőségének eltörlése ellen 
2021. február 1. – Ma7.sk, Felvidék Ma, Körkép 

Hétfőn ülésezett a Nemzeti Kisebbségekért és Etnikai Csoportokért Felelős Bizottság, amely 

per rollam eljárás keretében felhívást tett közzé, melyben kérik – többek között Igor Matovič 

miniszterelnököt -, hogy az idei népszámlálás során az eredeti terveknek megfelelően a 

második nemzetiséget is meg lehessen jelölni. „Mi, a Nemzeti Kisebbségi és Etnikai Fe
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https://szekelyhon.ro/aktualis/nem-csak-negy-hanem-az-elkovetkezo-tiz-evre-eleg-terve-van-a-kovaszna-megyei-onkormanyzatnak
https://szekelyhon.ro/aktualis/nem-csak-negy-hanem-az-elkovetkezo-tiz-evre-eleg-terve-van-a-kovaszna-megyei-onkormanyzatnak
https://maszol.ro/belfold/Egy-kormanyfotitkar-helyettest-es-ket-allamtitkart-nevesitett-a-SZAT
https://szekelyhon.ro/aktualis/torlodasok-voltak-igy-szabalyoztak-a-kozlekedest-a-szekelyvarsagi-sipalyara-vezeto-uton
https://szekelyhon.ro/aktualis/torlodasok-voltak-igy-szabalyoztak-a-kozlekedest-a-szekelyvarsagi-sipalyara-vezeto-uton
https://felvidek.ma/2021/02/a-nemzetisegek-kepviseloi-felhivasban-tiltakoznak-a-masodik-nemzetiseg-lehetosegenek-eltorlese-ellen/
https://felvidek.ma/2021/02/a-nemzetisegek-kepviseloi-felhivasban-tiltakoznak-a-masodik-nemzetiseg-lehetosegenek-eltorlese-ellen/
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Csoportok Bizottságának tagjai aggódunk a 2021-es népszámlálás során a nemzetiség és az 

etnikum meghatározása módjának megváltoztatására tett kísérlet miatt, különösen a 

nemzetiségre vonatkozó második kérdés javasolt eltörlése miatt. Nem értünk egyet azzal, 

hogy ezt a lehetőséget az utolsó pillanatban, azaz közvetlenül a népszámlálás megkezdése 

előtt kizárjuk a népszámlálási űrlapból” – áll a felhívásban. 

 

Kihirdette a pedagógusokat és az iskolákat támogató pályázatait a Szlovákiai 

Magyar Pedagógusok Szövetsége 
2021. február 1. – Felvidék Ma 

A napokban hozta nyilvánosságra pályázatának eredményeit a Szlovákiai Magyar 

Pedagógusok Szövetsége (SZMPSZ). A meghirdetett pályázatokkal egyrészt a művészi vénával 

megáldott pedagógusokat, valamint az iskolai pedagógiai közösségeket célozták meg. Mint a 

szerkesztőségünknek eljuttatott közleményben olvasható: a pedagógusok részére 

meghirdetett alkotópályázatra 45 oktatási intézmény 54 pedagógusának 174 alkotása érkezett 

be. Ahogy a felhívásban hangsúlyozták: az SZMPSZ pályázatával azon tehetséges felvidéki 

magyar pedagógusokat szólították meg, akik hivatásuk gyakorlása mellett ecsettel, tollal vagy 

egyéb eszközzel valamely más területen is kiemelkedőt alkotnak. 

 

Az SaS elutasítja a népszámlálási ívek módosítását 
2021. február 1. – Felvidék Ma, bumm.sk, Új Szó 

Az SaS koalíciós párt határozottan elutasítja a Szlovák Statisztikai Hivatal javaslatát, melynek 

értelmében a népszámlálási ívekből kihúznák a második nemzetiség megadásának 

lehetőségét. Az SaS a lehetőség megtartását szorgalmazza. A kérdésről tárgyalni akarnak a 

koalíciós tanács hétfői ülésén is. „Abszurd, hogy a statisztikai hivatal engedett a politikai 

nyomásnak, mégpedig közvetlenül a népszámlálás megkezdése előtt. A második nemzetiség 

megadásának lehetősége a kettős identitású egyéneknek kedvez, olyanoknak, akik vegyes 

házasságban élnek, esetleg többnemzetiségűek voltak az őseik, vagy bármilyen egyéb oknál 

fogva több nemzetiséghez is kötődnek” – mutatott rá Ondrej Dostál (SaS) parlamenti 

képviselő. 

 

A statisztikai hivatal reagált a népszámlálással kapcsolatos bírálatokra 
2021. február 1. – Új Szó 

A Szlovák Statisztikai Hivatal azért bocsátotta tárcaközi egyeztetésre a népszámlálással 

kapcsolatos javaslatot, hogy teret engedjen mindkét félnek az eszmecserére. A javaslat 

értelmében kihúznák a népszámlálási ívekből a második nemzetiségre vonatkozó kérdést. 

Emiatt többen is bírálták a hivatalt. A statisztikai hivatal munkatársai felhívták a figyelmet, 

hogy bár a többszörös etnikai identitás koncepciójának megszületése többéves munka 

eredménye, közvetlenül a népszámlálás előtt az egyedüli nemzetiségre vonatkozó adatok 

gyűjtéséhez való visszatérés kérelme került előtérbe. „A statisztikusok szemszögéből ez a 

nemzetiségi adatok gyűjtésének két különböző koncepciója. Mindkettő helyes, és semmi sem 
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https://felvidek.ma/2021/02/kihirdette-a-pedagogusokat-es-az-iskolakat-tamogato-palyazatait-a-szlovakiai-magyar-pedagogusok-szovetsege/
https://felvidek.ma/2021/02/kihirdette-a-pedagogusokat-es-az-iskolakat-tamogato-palyazatait-a-szlovakiai-magyar-pedagogusok-szovetsege/
https://felvidek.ma/2021/02/az-sas-elutasitja-a-nepszamlalasi-ivek-modositasat/
https://ujszo.com/kozelet/a-statisztikai-hivatal-reagalt-a-nepszamlalassal-kapcsolatos-biralatokra
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akadályozza az adatok objektív kiértékelését” – mutatott rá Jasmína Stauder, a hivatal 

népszámlálásért felelős szóvivője. 

 

Mi történt a ligetfalui koncentrációs táborokban 1945 nyarán - láthatjuk-e a 

teljes igazságot? I. rész 
2021. február 1. – Szabó László – Ma7.sk  

A Ma7.sk is foglalkozott azzal az Aktuality.sk-n megjelenő cikksorozattal, amely a 

(cseh)szlovákiai magyar és német kisebbség XX. századi szenvedéseit volt hivatott 

megmutatni a szlovák nagyközönségnek. Bár a szándék dicséretes volt, a végeredmény igen 

felemásra sikerült. A második világháború utáni tömeggyilkosságokat tulajdonképpen 

eltagadó történészi interjú különösen nagy port kavart, erre reagál most induló háromrészes 

cikksorozatában Szabó József, Magyarország pozsonyi nagykövetségének egykori 

diplomatája. 

  
Városnapi ünnepség Újvidéken 
2021. február 1. – Vajdaság Ma, Pannon RTV, Magyar Szó 

Huszadik alkalommal ünnepelte a Vajdasági Magyar Szövetség helyi szervezete Újvidék 

napját. Az ünnepséget vasárnap este tartották az Újvidéki Színházban. Második alkalommal 

osztották ki az Újvidéki Magyar Kiválósági Díjat három, kiemelkedő eredményeket felmutató 

fiatalnak. Az idei ünnepséget a járványügyi előírások betartása és korlátozott számú résztvevő 

mellett tartották. Az eseményen mások mellett részt vett Pásztor István, a Vajdasági Magyar 

Szövetség elnöke, Miloš Vučević, Újvidék polgármestere, és Hajnal Jenő, a Magyar Nemzeti 

Tanács elnöke is. 

 

Boldogasszony ablakában - film a vajdasági magyar kultúráról 
2021. február 1. – Pannon RTV 

A Vajdasági Magyar Művelődési Szövetség egy kisjátékfilmmel készült a magyar kultúra 

napjára. A Boldogasszony ablakában című alkotás három évforduló, esemény előtt tiszteleg. 

Ezek a nemzeti összetartozás éve, a Vajdasági Magyar Ünnepi Játékok, illetve a magyar 

kultúra napja. Kálló Béla, a film rendezője az inspirációról, az alkotói folyamatról és a film 

várható bemutatóiról is beszélt a Közügyekben. A film egy személyes vallomás, eredetileg 

színpadi projektnek készült. 

 

Kalandozzunk Könyvországban! 
2021. február 1. – Magyar Szó 

A Szabadkai Városi Könyvtár idén is megszervezi a Kalandozások Könyvországban elnevezésű 

olvasásnépszerűsítő nyereményjátékát az általános iskolások részére. A nyereményjáték 

részleteit hétfőn a könyvtár új olvasótermében az intézmény munkatársai ismertették, 
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https://ma7.sk/aktualis/mi-tortent-a-ligetfalui-koncentracios-taborokban-1945-nyaran-lathatjuk-e-a-teljes
https://ma7.sk/aktualis/mi-tortent-a-ligetfalui-koncentracios-taborokban-1945-nyaran-lathatjuk-e-a-teljes
https://www.vajma.info/cikk/vajdasag/26132/Varosnapi-unnepseg-Ujvideken.html
https://pannonrtv.com/rovatok/kultura/boldogasszony-ablakaban-film-vajdasagi-magyar-kulturarol
https://www.magyarszo.rs/hu/4527/vajdasag_szabadka/235178/Kalandozzunk-K%C3%B6nyvorsz%C3%A1gban!.htm
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Omerović Heléna magyar, Marijana Tenodi szerb és Bernadica Ivanković horvát nyelven. 

Omerović Heléna, a gyermekosztály tájékoztató könyvtárosa elmondta, hogy a 

nyereményjátékot immár tizenkettedik alkalommal tartják meg. A fődíj idén is egy kerékpár, 

emellett számos más értékes nyeremény is gazdára vár. 

  

Brenzovics László: Megpróbálunk túlélni 
2021. február 1. – Magyar Nemzet, karpat.in.ua 

Borúsnak látja az ukrán-magyar kétoldalú kapcsolatok alakulását és a kárpátaljai magyarság 

helyzetét a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség elnöke, de úgy véli, a nehézségek ellenére 

is jobb tárgyalni, mint nem tárgyalni. Brenzovics László erről a Magyar Nemzet hétfői 

számában megjelent interjúban beszélt. „2014 óta olyan események történtek, amelyek 

korábban példátlanok voltak: magyarellenes tüntetések, fenyegető levelek, irodánk 

felgyújtása. Ezek sajnos megszokottá váltak, s mindig azokat az eseményeket előzik meg, 

amelyek fontosak lehetnének az ukrán–magyar kapcsolatokban. Jelenleg Szijjártó Péter 

látogatása volt ilyen esemény. A magyar kormány gesztusait, az újabb segélyek felajánlását 

Ukrajnának a kárpátaljai magyarság megfenyegetése követte.” – nyilatkozta Brenzovics 

László.  

 

Minden eszközzel a külhoni magyarság jogvédelméért 
2021. február 1. – Kárpátalja 

A Kisebbségi Jogvédő Intézet (KJI) január 29-én, pénteken tartotta meg a tevékenységüket 

összefoglaló online sajtókonferenciát Zoom alkalmazáson keresztül, amelyen főként a múlt 

évi és az azt megelőző évek eredményeiről, nehézségeiről számoltak be, valamint szó esett az 

idei évi tervekről is. A Külhoni Jogvédő Intézet 2012-ben alakult meg budapesti székhellyel, 

amely alapítványi háttérrel működő civil szervezet. Célja hozzájárulni a külhoni magyarok 

jogvédelméhez azon esetekben, ha személyeket, csoportokat és intézményeket magyarságuk, 

vagy vélhetően magyarságuk miatt ér jogsérelem. Minden eszközzel arra törekednek, hogy a 

szomszédos országokban betartsák az őshonos nemzeti közösségekre vonatkozó 

jogszabályokat, valamint az adott ország által aláírt ide vonatkozó nemzetközi 

egyezményeket. 
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https://magyarnemzet.hu/kulfold/brenzovics-laszlo-megprobalunk-tulelni-9302609/
https://karpataljalap.net/2021/02/01/minden-eszkozzel-kulhoni-magyarsag-jogvedelmeert
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Elektronikus sajtó 

 

Határok nélkül 

2021. február 1. – Kossuth Rádió 

 

Egy héttel a határidő előtt összegyűlt a kellő számú aláírás Spanyolországban, majd egy 

nappal később Szlovéniában, - ami fontos lépcsőfok a nemzeti régiók védelmében indított 

európai polgári kezdeményezés sikeréhez vezető úton. A szervezők célja, hogy az Európai 

Unió egyik legnagyobb támogatási kerete, a kohéziós politika kezelje kiemelt figyelemmel 

azokat a régiókat, amelyeket nemzeti, etnikai, kulturális, vallási, nyelvi sajátosságok 

különböztetnek meg az őket körülvevő térségektől. Az újabb fejleményekről Pesty Lászlótól, 

az irdala.hu aláírásgyűjtés kampányfőnökétől kértünk tájékoztatást. 

 

A Gyulafehérvári Főegyházmegyei Caritas juttatja el az általa gondozott rászorulókhoz két 

anyaországi cég adományát, amelyet Soltész Miklós, a Miniszterelnökség egyházi és 

nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára vitt el Csíksomlyóra. Az államtitkár 

Magyarország Kormánya által az egyházaknak nyújtott célirányos támogatásokról is 

beszámolt. Beszámolónk az adományok érkezésekor készült.  

 

Elkezdődik a marosvásárhelyi Bolyai Farkas Gimnázium és a Marosvásárhelyi Református 

Kollégium főépületének a felújítása, miután az épület tulajdonosa, az Erdélyi Református 

Egyházkerület megkapta a munkálatok elvégzéséhez szükséges építési engedélyt. A költségek 

nagyobb részét a magyar állam fedezi, de az egyház a saját forrásaiból is besegít.  

 

Zajlik a vizsgaszesszió a nagyváradi Partiumi Keresztény Egyetemen. A megmérettetések 

online formában történnek, és mind a tanárok mind a diákok remélik, hogy a második félévet 

már hibrid oktatásban tudják elkezdeni és lehetőség nyílik események szervezésére is. Jó hír, 

hogy akkreditálták a felsőoktatási intézmény tudományos kiadóját, amely az utóbbi időben 

évente két tucat könyvet is megjelentetett.   

 

Tavaly volt ötven éves az adai Szarvas Gábor Nyelvművelő Napok. A fiataloknak rendezett 

versenyek egyik nem is titkolt célja, hogy védjék a romlástól a beszélt magyar nyelvet. Szabó 

Szabados Ilona nyugalmazott pedagógus, a rendezvény egyik alapítója életművéért a 

napokban megkapta a Vajdasági Magyar Művelődési Szövetség Magyar Életfa-díját. Az 

alkalmi ünnepségen kérdeztük őt nyelvünk állapotáról a Délvidéken. 

 

https://mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth/?date=2021-02-01_18-02-00&enddate=2021-02-01_18-40-00&ch=mr1
https://mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth/?date=2021-02-01_18-02-00&enddate=2021-02-01_18-40-00&ch=mr1
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A vajdasági Szenttamáson, 1941. február 1-én született Gion Nándor, író, újságíró, 

forgatókönyvíró, tanár -  a Virágos katona, A kárókatonák még nem jöttek vissza, a Sortűz egy 

fekete bivalyért c. regények szerzője. 1993-ban családjával együtt Magyarországra telepedett, 

2002 nyarán, Szegeden halt meg. Vajdasági tudósítónknak, Ternovácz Istvánnak 1993-ig volt 

a főszerkesztője Gion Nándor az Újvidéki Rádió magyar szerkesztőségében. Hogy anno 

milyen főnök volt a kiváló író, erről beszél emlékei alapján Ternovácz István. 


