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Nyomtatott és online sajtó 
 

Potápi: a magyar közösségek megtartásában kulcsfontosságú a magas 

színvonalú, anyanyelven elérhető egészségügyi ellátás 
2021. február 5. – MTI, hirado.hu, Felvidek.ma, Kárpátalja.ma 

A magyar közösségek megtartásában kulcsfontosságú, hogy magas színvonalú, magyar 

nyelven elérhető egészségügyi ellátás működjön a határainkon túl is. Fontos, hogy a külhoni 

magyarság szülőföldjén biztonságban érezze magát - közölte Potápi Árpád János, a 

Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára pénteken az MTI-vel. A 

Nemzetpolitikai Államtitkárság megbízásából a Bethesda Gyermekkórházzal és a Magyar 

Gyerekorvosok Társaságával együttműködésben indított, külhoni magyar egészségügyi 

szakembereknek szóló online képzéssorozat indulása alkalmából megfogalmazott 

közleményben jelzik, hogy a 2021 a nemzeti újrakezdés éve keretében az államtitkárság 

tematikus hónapokat tart. Január a sport hónapja volt, február pedig a gyermekegészség 

hónapja lesz. Ennek részeként négyalkalmas online képzéssorozatot szerveznek február 5-e és 

26-a között külhoni magyar gyermekorvosok, ápolók, gyermekegészségügyi szakemberek 

számára, amelynek célja a tudásátadás és a Kárpát-medencei szakmai hálózat erősítése. 

 

A járvány elleni védekezést is segíti a Katolikus Karitász Kárpátalján 
2021. február 4. – MTI, Híradó, Demokrata 

A szervezet az MTI-hez csütörtökön eljuttatott közleményében azt írta: Tiszaújlakon a 

bölcsődét és óvodát, míg Munkácson a Szent József óvodát, továbbá a II. Rákóczi Ferenc 

Gimnáziumot fertőtlenítették a karitász orvosmissziójának önkéntesei. 

Hozzátették: a karitász harmadik alkalommal segítette a vírusmentesítést Kárpátalja 

köznevelési és oktatási intézményeiben. A járványmegelőzést az Emberi Erőforrások 

Minisztériumának kulturális államtitkársága is támogatta. Az elmúlt hetekben ózonos 

fertőtlenítést végeztek már Visk, Bustyaháza, Huszt, Nagyszőlős, Gyertyánliget és Bene 

óvodáiban, iskoláiban és egyházi közösségi tereiben, továbbá a beregszászi magyar 

színházban is – írták, megemlítve, hogy gumikesztyűk, kézfertőtlenítők és maszkok 

adományozásával is segítette a karitász az elmúlt hónapokban a védekezést Kárpátalján. 

 

Az MKP és a SZMPSZ közösen kéri az intézkedéscsomag megvitatását az 

oktatási minisztertől 
2021. február 4. – Ma7.sk, Felvidék Ma 

A Magyar Közösség Pártja, egyeztetve a Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetségével és más 

szakmai szervezetekkel, levélben fordult Branislav Gröhling oktatásügyi miniszterhez, kérve 

az oktatásügyi intézkedéscsomag kapcsán felmerült vitatott, illetve tisztázatlan kérdések 
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https://demokrata.hu/magyarorszag/ismet-karpataljan-segit-a-katolikus-karitasz-344180/
https://felvidek.ma/2021/02/az-mkp-es-a-szmpsz-kozosen-keri-az-intezkedescsomag-megvitatasat-az-oktatasi-minisztertol/
https://felvidek.ma/2021/02/az-mkp-es-a-szmpsz-kozosen-keri-az-intezkedescsomag-megvitatasat-az-oktatasi-minisztertol/
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személyes megvitatását. A levélben a párt és a magyar pedagógusszakma rámutat a 

kisebbségi törvény hiányára, amely átfogóan rendezné a közösség jogállását az oktatásügy 

területén is, valamint a tervezet kapcsán felmerült problémákra, többek között a magyar 

nyelv és irodalom tantárgy kihagyására a kilencedikes tanulók alapoktatását lezáró Monitor 9 

elnevezésű tesztelésből. 

  

Áll a bál a PNL-ben: Tișe kilépéssel fenyegetőzik az RMDSZ-es prefektus miatt 
2021. február 4. – Krónika, transindex.ro, maszol.ro, Erdély Ma 

Elfogadhatatlannak tartja az RMDSZ-es prefektus kinevezését Alin Tișe, a Kolozs megyei 

önkormányzat elnöke. A Ludovic Orban pártelnöknek és Florin Cîțu kormányfőnek küldött 

nyílt levelében rámutat: kész kilépni a Nemzeti Liberális Pártból (PNL) is, ha nem az alakulat 

adja a prefektust Kolozs megyében. 

 

Partnerségre lép a BBTE és a Hargita Megyei Tanács 
2021. február 4. – Krónika 

Stratégiai partnerségi megállapodást kötött szerdán a kolozsvári Babeș–Bolyai 

Tudományegyetem (BBTE) és a Hargita Megyei Tanács. A keretmegállapodás magában 

foglalja a tudományos és kulturális kapcsolatok létrehozását, valamint a két intézmény közös 

kutatási vagy egyéb tevékenységének lehetőségét, célja pedig az intézményfejlesztés, a 

felsőoktatás, valamint a helyi közösségek fejlesztése. 

 

Tóth Csabát jelöli Arad megye prefektusi tisztségére az RMDSZ  
2021. február 4. – transindex.ro, maszol.ro, Nyugati Jelen, Krónika 

Az RMDSZ Arad megyei szervezetének Állandó Tanácsa tegnap döntött a prefektusi jelöléssel 

kapcsolatban: Tóth Csabát jelöli Arad megye prefektusi tisztségére. A 43 éves aradi jogász 

többször bizonyított a magán- és közszférában is pályafutása során, de a politika sem áll távol 

tőle - írják róla az aradi RMDSZ-szervezet Facebook-oldalán publikált közleményben. 

 

Enyhülhet a tankönyvhiány 
2021. február 4. – szekelyhon.ro 

A második félévet is tankönyvek nélkül kezdik a magyar tannyelvű osztályokba járó 

nyolcadikos diákok. Tankönyveik jelentős része nem készült még el, sőt elektronikus 

formában sem tölthetők le a szakminisztériumi internetes oldalról. Az egyik kiadó azonban 

nemrég a pedagógusok rendelkezésére bocsátott néhány nyomtatás előtt álló digitális 

tankönyvet, illetve az oktatási minisztérium is közzétette az idei képességfelmérő vizsga 

mintatételeit. 
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https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/all-a-bal-a-pnl-ben-tie-kilepessel-fenyegetozik-az-rmdsz-es-prefektus-miatt
https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/partnersegre-lep-a-bbte-es-a-hargita-megyei-tanacs
https://itthon.transindex.ro/?hir=62999
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A magyar polgármestereknek is kezd elegük lenni a kormányból 
2021. február 4. – bumm.sk 

Szerdán az MKP meghívására a magyar pártok önkormányzati kérdésekben egyeztettek. A 

találkozón az MKP-s polgármestereket Farkas Iván Muzsla és Őry Péter Csallóközkürt 

polgármestere, az Összefogást Agócs Gergely királyrévi a Hidat Tóth Marián tardoskeddi 

polgármester képviselte, illetve függetlenként jelen volt Keszegh Béla Komárom 

polgármestere. Forró Krisztián a tanácskozás után elmondta, elvárja a kormánytól, hogy az 

önkormányzatokra partnerként tekintsen. Továbbá Forró hangsúlyozta, hogy az országos 

tesztelés nem váltotta be a hozzá fűzött reményeket. 

 

Nyilatkozatban tiltakoznak a népszámlálással kapcsolatban javasolt változtatás 

ellen 
2021. február 4. – bumm.sk, Felvidék Ma 

A változtatás, amelyet mindössze két héttel a népszámlálás megkezdése előtt javasolt a 

Statisztikai Hivatal (ŠÚ), óriási felelőtlenség a kisebbségekkel szemben, állítja annak a 

nyilatkozatnak a több tucatnyi aláírója, amely rámutat az olyan többnemzetiségű közösségek 

sajátos helyzetére, mint amilyen például a magyarul beszélő romáké. Az aláírók emellett 

rámutatnak a kérdőív megváltoztatását indítványozó politikusok meggondolatlanságára is. 

„Ha azt mondják, hogy csak tiszta és jó magyarokra van szükségük, akkor jó lenne már, ha 

rájönnének, hogy Szlovákiában a magyarokon kívül más kisebbségek is élnek” – 

emlékeztetett az egyik aláíró, Štefan Vavrek volt parlamenti képviselő, aki épp egy ilyen 

magyar nyelvű környezetben élő roma közösség tagja. 

 

Halkabban és visszafogottabban a tömeges tesztelés értelmetlenségéről 
2021. február 4. – Felvidék Ma 

A muzslai polgármesterként második ciklusát töltő Farkas Iván (MKP), bár lényegesen 

halkabban és visszafogottabban udvardi kollégájánál, de mégis határozottan foglalta össze a 

tömeges, antigénalapú tesztelések értelmetlenségét, amellyel – véleménye szerint – az 

egészséges lakosságot is veszélyeztetik. A Párkány mellett fekvő kétezer fős településen az 

utóbbi két alkalommal nem szerveztek tömeges tesztelést. Farkas Iván az országos 

járványbizottság és az első országos tömeges tesztelés tapasztalataira hivatkozva 

észszerűbbnek vélte, ha a muzslaiak a közeli Párkányban teszteltetik magukat. Ott ugyanis öt 

mintavételi ponton, időpontos foglalással kényelmesen, várakozás nélkül megoldható a 

munkavállalók számára is a tesztelésꓼ felkészült, több hónapos tapasztalattal rendelkező 

egészségügyi személyzettel. 
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https://www.bumm.sk/regio/2021/02/04/a-magyar-polgarmestereknek-is-kezd-eleguk-lenni-a-kormanybol
https://felvidek.ma/2021/02/nyilatkozatban-tiltakoznak-a-nepszamlalassal-kapcsolatban-javasolt-valtoztatas-ellen/
https://felvidek.ma/2021/02/nyilatkozatban-tiltakoznak-a-nepszamlalassal-kapcsolatban-javasolt-valtoztatas-ellen/
https://felvidek.ma/2021/02/halkabban-es-visszafogottabban-a-tomeges-teszteles-ertelmetlensegerol/
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Topolya: Támogatás a nagycsaládosoknak 
2021. február 4. – Vajdaság Ma 

Két topolyai nagycsaládos egyesület képviselőjének adta át ma adományként a társaság 

kiadványából származó bevételt Tomik Nimród, a Vajdasági Magyar Helytörténeti Társaság 

elnökségi tagja. Az önkormányzat támogatásának, és annak a ténynek köszönhetően 

támogathatták a nagycsaládosokat tömörítő két topolyai egyesületet, hogy a szerzők is 

lemondtak tiszteletdíjaikról. A szóban forgó kötet szerkesztője és társszerzője is Tomik 

Nimród, aki elmondta, hogy októberben a városnapi rendezvények alkalmából került 

bemutatásra a Bácska szívében című kiadvány, melynek eladásából mostanáig mintegy 

százezer dinár gyűlt össze. Ezt a pénzt fele-fele arányban a 3+ Nagycsaládos Egyesület, 

valamint a Családfa Nagycsaládos Egyesület kapott most meg adományképpen. 

 

Pásztor: Megvalósul az aracsi pusztatemplom rekonstrukciója 
2021. február 4. – Vajdaság Ma 

Évek óta sokan és sokat dolgoztunk azon, hogy megteremtődjenek az aracsi pusztatemplom 

megközelítésének és látogatásának méltó körülményei – írta Facebook-bejegyzésében Pásztor 

István, a VMSZ elnöke. Mint fogalmazott, az oda vezető úton és egyéb infrastrukturális 

fejlesztéseken túlmenően a műemlék rekonstrukciója is meg fog valósulni, úgy ahogyan a 

körülötte levő több tíz hektáros térség feltárása. Mindezeken felül a műemléktől távolabb sor 

kerül egy látogatói központ kialakítására is – írta a Pásztor István. 

 

Tizenkilencen tettek sikeres ECL nyelvvizsgát a Rákóczi‐főiskolán 
2021. február 4. – karpat.in.ua, Kárpátalja, Kárpátalja Ma 

Tizenkilencen tettek sikeres ECL nyelvvizsgát a december 4‐ 5‐ i vizsgaidőszakban. A 

hivatalos oklevélátadót a Rákóczi‐ főiskolán tartották február 4‐ én, a karanténszabályok 

betartása mellett. Váradi Natália, a Rákóczi‐ főiskola Felnőttképzési Központjának vezetője, a 

„GENIUS” Jótékonysági Alapítvány igazgatója elmondta, hogy a főiskola a Pécsi Nemzetközi 

ECL Vizsgaközpont kihelyezett vizsgahelye. Hozzátette, hogy a felnőttképzési központ 2016 

januárja óta szervez angol, német, orosz és magyar nyelvből A2, B1, B2 és C1 típusú vizsgákat. 

A vizsgázók komplex vizsgára, illetve írásbeli vagy szóbeli részvizsgára jelentkezhetnek, 

amennyiben már betöltötték a 14. életévüket. Eddig összesen 143‐ an vettek részt a 

különböző szintű megmérettetésen, akik közül 119 fő vehetett át nyelvtudást igazoló 

bizonyítványt. 

 

Vándorbölcsőprogram Kárpátalján 
2021. február 4. – karpat.in.ua 

A „Pro Agricultura Carpatika” (PAC) Megyei Jótékonysági Alapítványt 2020-ban felkereste az 

Agrárminisztérium és felvázolta a Kárpát-medence-szerte elindított Vándorbölcső 
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https://www.vajma.info/cikk/vajdasag/26150/Topolya-Tamogatas-a-nagycsaladosoknak.html
https://www.vajma.info/cikk/vajdasag/26148/Pasztor-Megvalosul-az-aracsi-pusztatemplom-rekonstrukcioja.html
https://karpatalja.ma/karpatalja/oktatas/tizenkilencen-tettek-sikeres-ecl-nyelvvizsgat-a-rakoczi%e2%80%90foiskolan/
http://life.karpat.in.ua/?p=44733&lang=hu
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programot, melynek lényege, hogy a Kárpát-medence gazdálkodással foglalkozó szervezetei 

egy bölcsőt kapnak, amely egyik magyar mezőgazdász családtól a másikhoz vándorol. Hidi 

László, a PAC-alapítvány elnöke a program kapcsán elmondta: „Továbbgondolva ezt a 

programot, alapítványunk némi forrást keresett, s a Kárpátaljai Magyar Kulturális 

Szövetséggel (KMKSZ) közösen úgy gondoltuk, hogy kibővítjük ezt, s újonnan készült 

bölcsőket is kihelyezünk Kárpátalja magyarlakta településeire azt ezeket igénylő szülőknek” – 

emelte ki Hidi László hozzátéve, hogy ez idáig tíz bölcső készült el a kibővített programnak 

köszönhetően, s amennyiben az igény növekszik, még készíttetnek újabbakat. 

 

 „Hogy ne csak elmenjünk egymás mellett, hanem találkozzunk is” 

2021. februát 4. – Képes Újság 

A „Nemzeti kisebbségek – hidak a közösségek között” elnevezésű uniós projekt célja a 

Horvátország és Magyarország közötti együttműködés erősítése egymás nemzeti 

kisebbségeinek bevonásával. A projekt résztvevői – a Horvátországi Magyarok Demokratikus 

Közössége (HMDK), Pécs város horvát önkormányzata, az Eszék-Baranya megyei turisztikai 

közösség, valamint a pécsi Zsolnay Kulturális Negyed – képviselői ismét üléseztek, további 

egyeztetés céljából. Az ülésre ezúttal Magyarországon, a pécsi Horvát Házban került sor. A 

tanácskozás házigazdája Blažetin István, a pécsi horvát önkormányzat elnöke volt, jelen volt 

– többek között – Ivana Jurić, Eszék-Baranya megye turisztikai közösségének elnöke, Kőszegi 

Sámuel, a Zsolnay Kulturális Negyed divízióvezetője, a HMDK-t Matijević Olivér ügyvezető 

elnök képviselte. 

 

Dályhegyi kultúrotthon: újabb fejlesztésre került sor 
2021. februát 4. – Képes Újság 

A programokra szánt anyagi támogatást, melyet a koronajárvány miatt nem tudtak elkölteni, 

a dályhegyi Petőfi Sándor Kultúregyesület vezetői a rendezvényterem akusztikájának és 

hangosításának a fejlesztésébe fektették, hogy ezentúl még magasabb színvonalon 

folytathassák a munkát. A dályhegyi kultúrotthon az Erdődi-hegyhát magyarsága 

megmaradásának egyik záloga. Alapkövét 2008-ban tették le, az építkezés 2011 végén, a 

HMDK közbenjárásával gyorsult fel. 2013-ban már tető alá került a 200 férőhelyes 

művelődési ház, amely magyarországi támogatásból, az Erdődi járás, Eszék-Baranya megye 

és a HMDK segítségével épült föl. Megnyitójára 2017-ben, a HMDK augusztus 20-i ünnepélye 

keretében került sor, melyen jelen volt Semjén Zsolt magyar miniszterelnök-helyettes is. 

 

Egy új játszótérrel gazdagodott a szentlászlói iskola 
2021. februát 4. – Képes Újság 

A szentlászlói iskola a tavalyi év végén egy új, 130 ezer kúna értékű játszótérrel lett 

gazdagabb. A szentlászlói általános iskolába több mint száz diák jár.  A tanintézmény vezetése 

mindig fontosnak tartotta az intézmény dolgozói és a szülők közti jó együttműködést, 
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csakúgy, mint a helyi egyesületekkel, intézményekkel való jó kapcsolatot. Ezenkívül több 

magyarországi és horvátországi tanintézménnyel kötött megállapodásnak köszönhetően 

kulturális, szakmai együttműködés, csereutak, nyári táborok állnak a diákok és a nevelők 

rendelkezésére. 

 
 

 

Elektronikus sajtó 

 

Határok nélkül 

2021. február 4. – Kossuth Rádió 

 

A Minority SafePack és a nemzeti régiós polgári kezdeményezés egymást kiegészítve célozza 

az európai kisebbségi közösségek EU-s védelmének kialakítását - erről Vincze Loránt, 

RMDSZ-es EP képviselő, a FUEN elnöke beszélt a Nyugat-európai Országos Magyar 

Szervezetek Szövetsége, röviden a NYEOMSZSZ képviselőivel szervezett online konferencián.  

 

A vírusjárvány alapvetően befolyásolta a határváros, Révkomárom életét is. A személyi 

forgalmat visszafogták a korlátozások, a teherforgalom azonban növekedett, ami nem kis 

mértékben azzal is összefüggésben van, hogy az ősszel átadták az új Duna hidat a két város 

között. A Monostori-híd szlovákiai oldalán 8-10 év múlva készülhet el a várost mentesítő, 

elkerülő út. Jó hír azonban, hogy a megépítéséhez szükséges első lépések megtörténtek, 

mondta Keszegh Béla polgármester Haják Szabó Máriának. 

 

A napokban felröppent a hír, hogy a képviselet nélkül maradt Brassó megyei magyarság 

mégis megyei tisztséghez juthat, és a közeljövőben magyar alispánja, vagy ahogy Romániában 

hivatalosan hívják alprefektusa lesz a megyének. Munkatársunk Négyfalu alpolgármesterét, 

Géczi Gellértet kérdezte. 

 

Két éve kezdődött és várhatóan 2023-ban fejeződik be a marosvásárhelyi Kultúrpalota teljes 

felújítása. Az ehhez szükséges közel 2 millió eurónyi összeget uniós alapokból és az intézmény 

fenntartó Maros Megyei Tanács költségvetéséből biztosítják. Az 1913-ban elkészült 

szecessziós műemlék épületben a tervezett felújítási munkálatok alig 40 százaléka valósult 

meg ez idáig – mondja Szántó Lóránt, a Kultúrpalota osztályvezetője.  

 

 
 

  

https://mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth?date=2021-02-04_18-02-00&enddate=2021-02-04_18-40-00&ch=mr1
https://mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth?date=2021-02-04_18-02-00&enddate=2021-02-04_18-40-00&ch=mr1
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Bár ősszel a járvány miatt elmaradt a nagyszabású ünnepségsorozat a székelyudvarhelyi 

Református Kollégium alapításának 350 éves évfordulóján, a napokban egy interaktív tárlat 

nyílt a Haáz Rezső Múzeumban. Töviseken át – Fejezetek a székelyudvarhelyi Református 

Kollégium 350 éves történetéből címmel rendezett kiállítással tisztelegnek Benedek Elek és 

Kányádi Sándor egykori iskolája előtt. Geréb Krisztina ellátogatott egy 18. századi logika 

órára és részt vett a tárlatvezetésen, ahol a kiállítás kurátora számolt be a részletekről. 

 

A Kárpát-medencei magyar színjátszás peremvidéke Óbecse. Ezért lett ez a neve a tavaly 

nyáron megalakult Perem Magyar Színházi Egyesületnek. Elsősorban a fiatal tehetségek 

felfedezése és felkarolása a céljuk, mondja Rókus Zoltán, az egyesület elnöke, aki civilben a 

Szabadkai Népszínház művésze, de rendszeresen hazautazik szülővárosába, hogy átadja 

tapasztalatait azoknak a gyerekeknek, akik nyomdokaiba szeretnének lépni. 

 

Sziveri János költő, szerkesztő, műfordító, dramaturgra, a vajdasági magyar irodalom 

markáns alakjára emlékeztek február elsején Muzslyán. A tavaly novemberben állíttatott 

szobránál első alkalommal gyújtottak gyertyát a költő halálának évfordulóján. 


