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Nyomtatott és online sajtó 
 

Értékteremtő közösségeket díjaztak 
2021. február 2. – MTI, Magyar Hírlap, Magyar Nemzet, Hír TV, Kárpátalja 

Értékteremtő közösségekért díjakat adott át a Miniszterelnökséget vezető miniszter. Az 

elismerést idén Váradi Natália, a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola 

Felnőttképzési Központjának vezetője és a Táplálékallergiás Gyermekeket Táboroztató 

Egyesület vehette át.  Gulyás Gergely azt mondta, fontos évről évre elismerni azon civilek 

munkáját, akik segítenek előbbre jutni a társadalomnak. Minden esztendőben sok 

kiemelkedő teljesítmény közül kell a legjobbakat választaniuk - tette hozzá. A civilek a magyar 

nemzet összetartozásához, hatékonyabb működéséhez járulnak hozzá, állami eszközök 

nélkül, ugyanakkor jó esetben állami támogatással - hangoztatta. Váradi Natália Kárpátalján, 

az elszakított nemzetrészek egyik közösségében a magyarság megmaradását segíti, közösséget 

szervez. Tudományos írásai mellett több olyan projektet visz vagy vitt sikerre, ami lehetőséget 

biztosít a fiataloknak tehetségük kibontakoztatására - emelte ki a miniszter. 

 

Prékop Mária levélben kéri az oktatási tárcát, tisztázzák végre a nemzetiségi 

iskolákkal kapcsolatos kérdéseket 
2021. február 2. – Ma7.sk, bumm.sk 

A Most-Híd párt oktatási szakpolitikusa kedden levélben fordult az oktatásügyi miniszterhez. 

A Most-Híd az Oktatáspolitikai Intézetben történteket is aggodalommal figyeli - áll a 

közleményben. Az elismert szakemberek és elemzők távozásának a szaktárcától ezekben a 

nehéz időkben beláthatatlan társadalmi következményei lehetnek - írják, s míg más 

országokban az iskolákat az utolsók között zárták be és az elsők között nyitották meg, 

Európában az iskolák átlagban 11 hétig, Szlovákiában 31 hétig voltak zárva. A 

minisztériumnak továbbra sincs terve az iskolák megnyitására és egy év alatt sem dolgozta ki 

a távoktatás módszertanát. Az online oktatás a pedagógusok találékonyságának köszönhetően 

működik, a központi magyar nyelvű digitális tartalmak máig nem készültek el. 

Elképzelhetetlen, hogy a hazai oktatásügy az elismert szakemberek hathatós segítsége nélkül  

a jelenlegi helyzetből kilábaljon. 

 

A nemzetek Európájában hiszünk  

2021. február 3. – Sinkovics Ferenc – Demokrata  

Az Európai Bizottság úgy döntött, nem foglalkozik az őshonos kisebbségekkel. Nemrég 

kiadott határozatával eldöntötte a Minority SafePack nevű RMDSZ-es és európai polgári 

aláírásgyűjtés ügyét. Úgy tűnik, Brüsszelnek fontosabb a migránsok és az LMBTQ-közösségek 

támogatása. Most a nemzeti régiók kérdésében folyik még aláírásgyűjtés február 7-ig. Szili 

Katalin miniszterelnöki megbízottal beszélgetett a Demokrata. „Ami az elmúlt száz évben érte 
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https://hirtv.hu/ahirtvhirei/ertekteremto-kozossegeket-dijaztak-2516170
https://ma7.sk/oktatas/prekop-maria-levelben-keri-az-oktatasi-tarcat-tisztazzak-vegre-a-nemzetisegi-iskolakkal
https://ma7.sk/oktatas/prekop-maria-levelben-keri-az-oktatasi-tarcat-tisztazzak-vegre-a-nemzetisegi-iskolakkal
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a magyarságot, az példátlan: ma az egyetlen olyan nép vagyunk, amely saját nemzettársaival 

szomszédos. És éppen „szomszédok” helyzetet ismerve dolgozta ki a kormány 2010-től 

kezdődően azt a nemzetpolitikát, amelyben egyedülálló gazdasági, társadalmi és szociális 

támogatásokkal a mindennapokban és a szimbolikus terekben is összeforrasztotta a 

nemzetet.” – nyilatkozta Szili Katalin. 

(A cikk teljes terjedelmében a Demokrata 2021. február 3-i számában olvasható.) 

  

Ismét a megszokott üzemmódban működnek az EMNT erdélyi 

„kormányablakai”  
2021. február 2. – Krónika 

A régi megszokott ütemben működik februártól az EMNT demokráciaközpont-hálózata, 

amelynek tevékenysége számos ügyintézéssel kibővült. A nemzeti tanács illetékesei szerint 

irodahálózatuk 260 ezer erdélyi magyar honosítási dossziéját állította össze az elmúlt tíz 

évben. „Beváltak a demokráciaközpont-hálózattal kapcsolatos remények, több százezer 

erdélyi magyarnak segítettünk a magyar állampolgárság megszerzésében az elmúlt tíz évben, 

és arra biztatunk mindenkit, forduljanak bátran irodáinkhoz, továbbra is segítünk az 

állampolgársággal kapcsolatos ügyek intézésében” – jelentette ki keddi kolozsvári 

sajtótájékoztatóján Sándor Krisztina. Az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács (EMNT) ügyvezető 

elnöke mindenekelőtt annak apropóján állt a sajtó elé, hogy februártól „helyreállt a rend” a 

demokrácia-központok működése terén, immár a régi megszokott ütemben folyik az 

irodahálózat tevékenysége. 

 

Csíksomlyói tűzvész: szakmai és anyagi támogatás érkezett Magyarországról 
2021. február 2. – maszol.ro, szekelyhon.ro 

A Gyulafehérvári Caritas meghívására Magyarország Belügyminisztériumának társadalmi 

felzárkózásért és esélyteremtésért felelős főmunkatársai látogattak kedden Csíkszeredába. 

Langerné Victor Katalin társadalmi felzárkózásért felelős helyettes államtitkár és Sztojka 

Attila, a Társadalmi Esélyteremtési Főigazgatóság vezetője a csíksomlyói tűzvész 

károsultjainak helyzetéről tájékozódott, valamint találkozójuk volt a megye, a város és a 

Caritas vezetőivel. A magyar kormány képviselői főleg egészségügyi fogyóanyagokból álló két 

kisbusznyi segélyszállítmányt adtak át, amelyet kormányhatározat alapján a Caritas és 

Csíkszereda Polgármesteri Hivatala kérésére állítottak össze a tűzkárosult családok 

szükségletei szerint. 

 

Valamennyi helyi szervezetében tisztújítást tart a Bihar megyei RMDSZ 
2021. február 2. – maszol.ro 

Pénteken online formában tartotta meg választmányi ülését a Bihar megyei RMDSZ, ezen 

határoztak arról is, hogy az alapszabályzatnak megfelelően a következő időszakban minden 

helyi és körzeti szervezetben meg kell tartani a beszámoló és tisztújító közgyűléseket, 
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https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/ismet-a-megszokott-uzemmodban-mukodnek-az-emnt-erdelyi-bkormanyablakair
https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/ismet-a-megszokott-uzemmodban-mukodnek-az-emnt-erdelyi-bkormanyablakair
https://maszol.ro/belfold/Csiksomlyoi-tuzvesz-szakmai-es-anyagi-tamogatas-erkezett-Magyarorszagrol
https://maszol.ro/belfold/Valamennyi-helyi-szervezeteben-tisztujitast-tart-a-Bihar-megyei-RMDSZ
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amelyekre kétévente kerül sor, és idén esedékesek. Borsi Imre Lóránt, akit a megyei 

ügyvezető elnök javaslatára bíztak meg immár kilencedik alkalommal a küldöttgyűlési biztosi 

feladatokkal, elmondta: összesen 72 körzeti szervezet tartozik a Bihar megyei RMDSZ-hez, 

ehhez azonban hozzáadódik a helyi szerveződések száma, így összességében jóval több mint 

száz közgyűlésre lehet számítani a következő négy hónapban. 

 

Aradnak is lesz RMDSZ-es prefektusa 
2021. február 2. – Nyugati Jelen 

Arad megyének több alkalommal is volt RMDSZ-es alprefektusa Bognár Levente, Túsz Ferenc 

és Horváth Levente személyében, viszont 30 éve most először történik meg, hogy magyar 

prefektusa lesz. A koalíciós megállapodás alapján az RMDSZ-nek öt erdélyi megyében lesz 

prefektusa, és a korábban kialkudott tíz helyett tizenegy megyében lesz alprefektusa. 

 

A városvezetés és a magyar közösség mellett 
2021. február 2. – Nyugati Jelen 

A dévai magyarság körében nagy örömre adott okot a múlt hét derekán zajlott 

alpolgármester-választás, melynek során Pogocsán Ferdinánd RMDSZ-tanácsos ismét 

elnyerte az alpolgármesteri tisztséget, immár egy teljes, négyéves mandátumra. E hét elején a 

január 28-i választás részleteiről, a további tervekről beszélgettek. 

 

Az adok és a kapok egyensúlyban kell legyen 
2021. február 2. – Nyugati Jelen 

Király Andrással, az aradi Szabadság-szobor Egyesület elnökével arról beszélgettek, hogy 

2020 tavaszától jelen lévő koronavírus-járvány közepette, hogyan tudtak eleget tenni az 

alapszabályzatban vállalt kötelezettségeiknek. Azok ugyanis a hagyományápolás, Arad 

kulturális értékeinek a bemutatása mellett, a magyar ifjúság számára szervezett közösségi, 

kulturális programokra is vonatkoznak. 

 

Széll Lőrinczet jelölik az alprefektusi tisztségre 
2021. február 2. – Nyugati Jelen 

Hunyad megyében az RMDSZ-szervezet Széll Lőrinczet jelöli az alprefektusi tisztségre. A 

Megyei Ifjúsági Igazgatóság vezetőjeként Széll Lőrincz jelentős közigazgatási tapasztattal 

rendelkezik, a Hunyad megyei politikát is jól ismeri, s a magyar közösség oszlopos tagja, 

hangsúlyozta Winkler Gyula. Aki szerint az alprefektusi tisztség – a nemrég újból megszerzett 

dévai alpolgármesteri tisztséggel és a megyei tanácsosi tisztséggel együtt – hozzájárul a 

Hunyad megyei szórványmagyarság pozícióinak megerősítéséhez. 
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https://www.nyugatijelen.com/jelenido/aradnak_is_lesz_rmdsz_es_prefektusa.php
https://www.nyugatijelen.com/jelenido/a_varosvezetes_es_a_magyar_kozosseg_mellett.php
https://www.nyugatijelen.com/jelenido/az_adok_es_a_kapok_egyensulyban_kell_legyen.php
https://www.nyugatijelen.com/jelenido/szell_lorinczet_jelolik_az_alprefektusi_tisztsegre.php
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A magyar közösség számára fontos ügyeket képviseli Maroshévíz magyar 

alpolgármestere 
2021. február 2. – szekelyhon.ro 

Bodor Attila személyében magyar alpolgármestere van Maroshévíznek. Rég nem volt ilyen, 

hiszen a román többség ritkán ad teret annak, hogy magyar emberek is meghatározó szerepet 

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

Gimnázium bentlakása végre tető alá kerüljön. 

 

Újabb egyházi és közösségi beruházásokat támogat a magyar kormány 

Udvarhelyszéken 
2021. február 2. – szekelyhon.ro, Krónika 

Ifjúsági ház létrehozását támogatja a magyar kormány Homoródalmáson, valamint a 

székelyderzsi népfőiskola épületének rendbetételét és különböző programok megszervezését 

is anyagilag ösztönzi – jelentette be kedden Székelyderzsben Soltész Miklós, a 

Miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára. 

 
Magyar szakértői csoport elemzi a COVID-helyzetet 
2021. február 2. – Ma7.sk 

Közös munkacsoportot hozott létre a Magyar Közösség Pártja és az Összefogás, amely az 

aktuális járványügyi helyzetet hivatott vizsgálni és értékelni. A munkacsoport ülésén 

különböző területek (egészségügy, közigazgatás, önkormányzatok, rendvédelem) képviselői 

vitatták meg az egyre romló járványügyi adatokat. A munkacsoport február 2-i ülésén részt 

vett Horváth Zoltán, dunaszerdahelyi orvos; Banai Tóth Pál, a komáromi járás elöljárója; 

Both Péter, dunaszerdahelyi rendőrkapitány; Fraenken Emil, kassai orvos, Földváry Terézia, 

Sárosfa polgármestere és Agócs Gergely, Királyrév polgármestere. A munkacsoport tagjai 

továbbá Gašpar Alica, pszichológus; az MKP részéről Viola Miklós, orvos; és felvettük a 

kapcsolatot a Dunaszerdahelyi Regionális Közegészségügyi Hivatallal. A következőkben 

várhatóan további szakértőkkel bővül a csoport - áll a közleményben, melyet a Ma7.sk 

szerkesztőségbe juttatott el a csoport. 

 

27 kormánypárti képviselő követeli a népszámlálással kapcsolatos, "egy 

nemzetiségi" javaslat visszavonását 
2021. február 2. – Ma7.sk, bumm.sk, Új Szó 

Huszonhét koalíciós képviselő írta alá azt a nyílt levelet, amelyet a Statisztikai Hivatal 

elnökének címeztek, törvényszegéssel vádolva az általa vezetett hivatalt. A levélírók 

határozottan kérik, hogy a Hivatal vonja vissza a múlt héten pénteken tárcaközi egyeztetésre 

bocsátott tervezetét, melyben a közelgő népszámlálás kérdőívében szereplő második 

nemzetiség lehetőséget javasolják eltörölni. 
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https://szekelyhon.ro/aktualis/a-magyar-kozosseg-szamara-fontos-ugyeket-kepviseli-marosheviz-magyar-alpolgarmestere
https://szekelyhon.ro/aktualis/a-magyar-kozosseg-szamara-fontos-ugyeket-kepviseli-marosheviz-magyar-alpolgarmestere
https://szekelyhon.ro/aktualis/ujabb-egyhazi-es-kozossegi-beruhazasokat-tamogat-a-magyar-kormany-udvarhelyszeken
https://szekelyhon.ro/aktualis/ujabb-egyhazi-es-kozossegi-beruhazasokat-tamogat-a-magyar-kormany-udvarhelyszeken
https://ma7.sk/aktualis/magyar-szakertoi-csoport-elemzi-a-covid-helyzetet
https://ma7.sk/aktualis/27-kormanyparti-kepviselo-koveteli-a-nepszamlalassal-kapcsolatos-egy-nemzetisegi-javaslat
https://ma7.sk/aktualis/27-kormanyparti-kepviselo-koveteli-a-nepszamlalassal-kapcsolatos-egy-nemzetisegi-javaslat
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A Csemadok kampányt indít a minél jobb népszámlálási eredmény eléréséért 
2021. február 2. – Ma7.sk, Felvidék Ma 

Tudatosítania kell mindenkinek, hogy az elkövetkező évekre, éveinkre lesznek kihatással a 

mostani népszámlálási eredmények – hívja fel a figyelmet a Csemadok elnöksége. 2021 a 

népszámlálás éve Szlovákiában is. Mostani megszámláltatásunk azonban különbözik az 

előzőektől. Egy sor új kihívással kell szembenéznünk: megváltoztak a kérdések és a 

népszámlálás teljes egészében elektronikusan zajlik. Eközben a kedvezőtlen járványügyi 

helyzet is súlyosbítja munkánkat. Tudatosítania kell mindenkinek, hogy az elkövetkező 

évekre, éveinkre lesznek kihatással a mostani népszámlálási eredmények. Ezek tükrében 

kaphatunk támogatást a jövőben kultúránkra, oktatásügyünkre. 

   
Február másodika, a Véres Gyertyaszentelő ünnepe Zentán 
2021. február 2. – Vajdaság Ma 

Az 1848/49-es magyar forradalom és szabadságharc egyik legtragikusabb napja volt február 

2-a, Gyertyaszentelő Boldogasszony napja a zentai magyarság történelmében. Közel 3000 

helybéli polgárt végeztek ki ezekben a napokban, így Véres Gyertyaszentelőként épült be a 

Tisza-parti város emlékezetébe. Zenta város önkormányzata, a Dudás Gyula Múzeum- és 

Levéltárbarátok Köre és a Thurzó Lajos Művelődési - Oktatási Központ a 90-es évek elejétől 

kezdve koszorúzással emlékezik meg a Felsővárosi köztemetőben erről a vészterhes 

időszakról. 

 

Szervezeti önállósága elnyerésének köszönhetően az MTTK számos fejlesztési 

lehetőség előtt áll 
2021. február 2. – Vajdaság Ma 

Az önállóság elnyerése, a jogállás változása nagymértékben megkönnyítette a szabadkai 

Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar mindennapos működtetését, szervezési feladatainak 

ellátását és a pályázati eljárások lefolytatását, azonban továbbra is nehézségeket okoz az 

ügyintézésben, hogy az épület nem az MTTK tulajdonában van, hangzott el kedden délelőtt a 

szabadkai városházán, amikor dr. Pásztor Bálint, Szabadka Város Képviselő-testületének 

elnöke és Kern Imre, Szabadka város alpolgármestere az MTTK vezetőit fogadták. 

  

Ukrán–magyar viszony: Fagyos mosolyok 
2021. február 2. – Kárpátalja 

Újabb kísérlet történt az ukrán–magyar kapcsolatok rendezésére az elmúlt héten. A két 

ország külügyminisztere most Kijevben találkozott. Az áttörés ezúttal is elmaradt, csekély 

vigasz, hogy legalább nem romlott tovább a helyzet. Az elmúlt napokban-hetekben semmi 
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https://felvidek.ma/2021/02/a-csemadok-kampanyt-indit-a-minel-jobb-nepszamlalasi-eredmeny-elereseert/
https://www.vajma.info/cikk/vajdasag/26137/Februar-masodika-a-Veres-Gyertyaszentelo-unnepe-Zentan.html
https://www.vajma.info/cikk/vajdasag/26134/Szervezeti-onallosaga-elnyeresenek-koszonhetoen-az-MTTK-szamos-fejlesztesi-lehetoseg-elott-all.html
https://www.vajma.info/cikk/vajdasag/26134/Szervezeti-onallosaga-elnyeresenek-koszonhetoen-az-MTTK-szamos-fejlesztesi-lehetoseg-elott-all.html
https://karpataljalap.net/2021/02/02/ukran-magyar-viszony-fagyos-mosolyok


 

 

Napi Nemzetpolitikai Sajtószemle – 2021. február 3. 

. 

. 

sem utalt arra, hogy küszöbön állna az ukrán–magyar megbékélés. Úgy egy héttel a kijevi 

külügyminiszteri találkozó előtt Szijjártó Péter magyar külgazdasági és külügyminiszter az 

MTI tudósítása szerint arra kérte hágai tárgyalásain Kajrat Abdrahmanovot, az EBESZ új 

kisebbségügyi főbiztosát, hogy Kárpátalján is állandó jelleggel legyen jelen a szervezet 

speciális ukrajnai megfigyelő missziója, mert sok esetben a magyarokat fizikailag fenyegető 

atrocitások történnek ott, az Európai Bizottságnak pedig nem fontos az őshonos kisebbségek 

felkarolása. 

 

Évente 10 millió hrivnya szociális ösztöndíjat biztosít az állam a kárpátaljai 

diákoknak 
2021. február 2. – karpat.in.ua 

Januártól 150 százalékosra növelték a diákok egyes csoportjának szociális ösztöndíját. 

Kárpátalján a főiskolákon és szakiskolákban tanuló diákok közül mintegy fél ezren kapnak 

ilyen szociális juttatást. Éves szinten a megyénkben kifizetett szociális ösztöndíjak összértéke 

megközelíti a 10 millió hrivnyát. Idén változott a támogatás összege és bővült a jogosultak 

köre is. Az ezzel kapcsolatos feltételek, valamint az ösztöndíj igényléséhez szükséges iratok 

listája Ukrajna Szociálpolitikai Minisztériumának honlapján olvasható. 

 
 

Elektronikus sajtó 

 

Határok nélkül 

2021. február 2. – Kossuth Rádió 

 

Öt megyében lesz prefektusa az RMDSZ-nek. A korábban kialkudott tíz helyett azonban 

tizenegy megyében lesz magyar alprefektus. A tisztségek elosztásáról a hajnalba nyúló 

koalíciós tárgyalásokon született döntés - hiszen ez is a választások utáni kormányzati 

szerepvállalás hozadéka. Az RMDSZ-nek Arad, Szatmár, Szilágy, Kolozs és Kovászna 

megyében lesz kormánymegbízottja. Emellett Szeben megye kivételével az összes többi 

erdélyi megyében, illetve Bukarestben és Krassó-Szörény megyében is lesz alprefektusa. 

 

Megkezdődött a törvényhozói munka a román parlamentben (amely a tavaly decemberi 

választások után alakult meg). A második mandátumát kezdő Kulcsár-Terza József képviselő 

célja, hogy ebben a parlamenti ciklusban újra beterjessze Székelyföld autonómia 

törvénytervezetét. A Magyar Polgári Párt háromszéki politikusa az RMDSZ Maros megyei 

listáján jutott be a román képviselőházba. 

 
 

  
K

á
rp

á
ta

lj
a

 

http://life.karpat.in.ua/?p=44569&lang=hu
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Székelyudvarhelyen a szeptemberi választáson a régi-új polgármester, Gálfi Árpád a Szabad 

Emberek Pártjának színeiben indult. egy olyan városban, ahol a lakosság 96 %-a magyar.  

Geréb Krisztina arra volt kíváncsi, mi történt a város életében az elmúlt 4 hónap alatt, ahol 

megnövelték a vállalkozói adókat, jelenleg a város költségvetését készítik elő. 

Tárgyalóasztalhoz ülnek a székelyudvarhelyi önkormányzatban a kisebbségben levő RMDSZ-

szel, és a román kormánytámogatásokra is számítanak.  

 

Választásokat tartottak 6 év után a Szlovákiai Református Keresztyény Egyházban.  Fazekas 

László, aki két választási ciklusban is püspöke volt az egyháznak, már nem vállalta a jelölést, 

így Géresi Róbert, eddigi püspök-helyettest választották a Szlovákiai Református Keresztyény 

Egyház élére. Ám nemcsak püspököt választottak, de teljes tisztújítás is lezajlott az 

egyházban. Géresi Róbert református püspököt az egyház előtt álló aktuális feladatokról 

kérdezte munkatársunk.   

 

Január 27-én nevezte ki Zuzana Caputová szlovák köztársasági elnök a Selye János Egyetem 

régi-új rektorát, Juhász Györgyöt. Az elnök kiemelte, hogy ez az egyetlen olyan felsőoktatási 

intézmény, amelynek falai közt anyanyelvükön tanulhatnak a magyarok, és hozzá tette: “A 

színvonalas, anyanyelven történő oktatás az egyik legfontosabb feltétele annak, hogy a 

nemzeti kisebbségek tagjai is a Szlovák Köztársaság egyenértékű állampolgárainak érezhessék 

magukat”. Juhász György második ciklusa február elsején kezdődött. 

 

Az Arad megyei önkormányzat kész lett volna megvásárolni az aradi régi színházat, a 

tősgyökeres aradiak által Hirschl-házként emlegetett belvárosi bérházat. A 18. századi 

épületben működött a város első kőszínháza, utána kelléktárnak használták, később abban 

nyílt meg a város első mozija, majd a városi kulturális központ. A megyei önkormányzat 

hajlandó lett volna 200 ezer eurónak megfelelő lejért megvásárolni az épületet az egykori 

tulajdonosok örököseitől, illetve azok leszármazottaitól, hogy megmentsék a régi színházat, a 

felújítás után pedig kulturális helyszínként, közösségi térként hasznosítsák. 


