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Nyomtatott és online sajtó 
 

 

Nemzeti régiók: májusig folytatni kívánja az aláírásgyűjtést az SZNT 
2021. február 8. – Krónika, maszol.ro 

Bár a kilencedik tagállamban, Lettországban is összegyűltek a nemzeti régiók védelmében a 

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

támogató aláírások, a szervezet még három hónapig folytatni kívánja az aláírásgyűjtést. Izsák 

Balázs, az SZNT elnöke annak kapcsán harangozta be a gyűjtési akció folytatását, hogy 

február 7-én véget ért a nemzeti régiókért indított európai aláírásgyűjtés harmadik szakasza. 

A kellő számú aláírás eddig Magyarországon, Romániában, Szlovákiában, Horvátországban, 

Szlovéniában, Spanyolországban, Svédországban, Litvániában és Lettországban sikerült 

túllépni. Pesty László kampányfőnök és csapata a hétvégén Rigába utazott, hogy meglegyen a 

kellő számú aláírás Lettországban is. Az SZNT szerint egy kezdeményezés aláírásgyűjtése 

nem akkor ér véget, amikor a sikerességi kritériumok teljesülnek, hanem amikor az 

aláírásgyűjtésre adott idő lejár. Ez természetes körülmények között tizenkét hónap lenne, 

azonban a koronavírus-járvány magával hozta a határidő többszöri meghosszabbítását, ezek 

pedig háromhavonta esedékesek, amíg a tagállami járványellenes intézkedések akadályozzák 

az aláírásgyűjtést. 

 

A DK cáfolja Fekete-Győrt: nem engedtek a határon túli magyarok ügyében 
2021. február 8. – Index, HVG, Origo, Magyar Nemzet, Propeller, Mandiner  

Fekete-Győr András, a Momentum elnöke terjedelmes interjút adott az Azonnalinak, többek 

között az ellenzéki együttműködés részleteiről kérdezték, illetve szó esett arról is, hogy az 

ellenzéki pártoknak milyen témákban kellett kompromisszumra jutniuk. A Momentum 

elnöke azt is mondta a Demokratikus Koalícióval kapcsolatban, hogy „nem a legjobb barátja a 

határon túli magyarságnak”, de a Gyurcsány Ferenc vezette párt „engedett az ötpárti 

többségnek.” Fekete-Győr András szerint nem volt erre nehéz rábeszélni a DK-t, mivel ők is 

látták, hogy van öt másik párt, ami máshogy gondolkodik erről a kérdésről, és az öt az egy 

ellen nem a leghálásabb szerepfelosztás. Arató Gergely, a DK országgyűlési képviselője és 

frakcióvezető-helyettese Facebook-oldalán reagált Fekete-Győr állításaira. A politikus azt írja: 

„Mivel én vezetem a közös programot előkészítő hatpárti bizottság munkáját, határozottan 

állíthatom, hogy a közös ellenzéki programalkotó tárgyalásokon nem született ilyen döntés, 

kicsit csodálkozunk, hogy honnan vette ezt Fekete-Győr András.” 
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https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/nemzeti-regiok-majusig-folytatni-kivanja-az-alairasgyujtest-az-sznt
https://index.hu/belfold/2021/02/08/a-dk-cafolja-fekete-gyort-nem-engedtek-a-hataron-tuli-magyarok-ugyeben/?fbclid=IwAR17JGHkJlnkPxuJ4n1ldwiQRZ5Rg5ah6u94k35Y49JOeebdO-nftKz67hE
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Magyar támogatásból megújul a kárpátaljai megyei ukrán drámai színház 

színpada 
2021. február 8. – MTI, Magyar Nemzet, Webrádió, karpat.in.ua, Kárpátalja, Kárpátalja Ma, 

Kárpáti Igaz Szó 

A Kárpátaljai KultúrKaraván elnevezésű magyar kormányprogram keretében megújul a 

kárpátaljai megyei ukrán drámai színház teljes színpadtechnikája. A mintegy három és fél 

hónap alatt megvalósuló, 160 millió forintos felújítás keretében kicserélik a színpad deszkáit, 

valamint a forgószínpad mechanizmusát, ezen kívül modern hang- és fényberendezést 

építenek ki Kárpátalja legnagyobb, 800 férőhelyes színházában.    A munkálatok megkezdése 

alkalmából tartott sajtótájékoztatón Buhajla József, ungvári magyar főkonzul utalt arra a 

szokatlan körülményre, hogy a program megvalósításáért felelős Grezsa István miniszteri 

biztos Ukrajnából való kitiltása miatt nem lehetett jelen a rendezvényen. A diplomata 

emlékeztetett arra, hogy az elmúlt időszakban számos kulturális fejlesztés valósult meg 

Kárpátalján a Nemzetpolitikai Államtitkárság részvételével, többek között a salánki és a 

tiszapéterfalvai művelődési ház felújítása, a beregszászi Kárpátaljai Megyei Magyar Drámai 

Színház felújítása és korszerű autóbusz beszerzése a társulat számára.  

  

„Meghalt 29 szász is” – Diszkriminál a zágori első világháborús emlékmű 
2021. február 8. – Krónika 

Diszkriminálja a szász közösséget a zágori első világháborús emlékmű: csupán a román 

katonák nevét tartalmazza, míg a szászokat szám szerint említi. Ez kegyeletgyalázás, a helyi 

szász közösség arculütése – szögezte le a Krónikának Benkő Levente. A történész szerint az 

úzvölgyi katonatemetőéhez hasonló esetről van szó, „mert valótlanságot, vagy ha úgy tetszik, 

töredékigazságot próbál kizárólagossá és örök érvényűvé tenni”. 

 

Elhunyt Farkas Árpád Kossuth-díjas költő 
2021. február 8. – Krónika, transindex.ro, maszol.ro, Nyugati Jelen, szekelyhon.ro 

Vasárnap este, életének 77. évében súlyos betegség után elhunyt Farkas Árpád Kossuth-díjas 

költő, a Magyar Művészeti Akadémia tagja, a Háromszék volt főszerkesztője – közölte hétfőn 

honlapján a napilap. Farkas Árpádot szerdán temetik Sepsiszentgyörgyön, az új szemerjai 

temetőben.  

 

Indul az oktatási-nevelési támogatás utalása a szülők bankszámlájára  
2021. február 8. – Krónika, maszol.ro 

Hamarosan indul a kifizetés a Szülőföldön magyarul 2019/2020-as évi program keretében 

benyújtott igénylések után – tájékoztatta a Krónikát a program koordinátora. Ady-Kovács-

Ferenczi Noémi emlékeztetett, a kései leadási dátumra való tekintettel két részre osztva 

kerülnek/kerültek jóváhagyásra az igénylések. Jelen pillanatban az első körben jóváhagyottak 
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https://magyarnemzet.hu/kultura/magyar-tamogatasbol-megujul-a-karpataljai-megyei-ukran-dramai-szinhaz-szinpada-9346322/?utm_source=rss&utm_medium=referral&utm_campaign=hiraggregator
https://magyarnemzet.hu/kultura/magyar-tamogatasbol-megujul-a-karpataljai-megyei-ukran-dramai-szinhaz-szinpada-9346322/?utm_source=rss&utm_medium=referral&utm_campaign=hiraggregator
https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/bmeghalt-29-szasz-isr-n-diszkriminal-a-zagori-elso-vilaghaborus-emlekmu
https://kronikaonline.ro/kultura/elhunyt-farkas-arpad-kossuth-dijas-kolto
https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/indul-az-oktatasi-nevelesi-tamogatas-utalasa-a-szulok-bankszamlajara
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számára történik a kifizetés. Első körben mintegy 48 374 szülőt fognak nemsokára értesíteni 

levélben.  

 

A magyar oktatási intézményekben magyarul is tájékoztassanak a táblák 

fertőzésmegelőzésről - kéri a Mikó Imre Jogvédő Szolgálat  
2021. február 8. – transindex.ro, maszol.ro, szekelyhon.ro 

A koronavírus megelőzését célzó kétnyelvű tájékoztató táblák kihelyezését kéri a magyar 

oktatási intézményekbe a Mikó Imre Jogvédelmi Szolgálat. Az ügyben levélben fordultak az 

oktatási minisztériumhoz és a Kovászna, Hargita, valamint a Maros megyei 

tanfelügyelőséghez. A többek között a helyes maszkviselésre és kézmosásra, a személyek közti 

másfél méter távolság betartására intő táblák csak román nyelven olvashatóak a magyar 

oktatási intézményekben. A diszkriminatív és egyoldalú tájékoztatásra egy szülő hívta fel a 

jogvédelmi szolgálat figyelmét. Kiemelve a Covid tájékoztató kampány hiányosságát közölte: 

a cél az kellene legyen, hogy a magyar gyerekek anyanyelvükön kapjanak közérthető 

információkat a járvánnyal kapcsolatos egészségügyi-biztonsági előírásokról.  

 

Megnevezte alprefektus-jelöltjét a Krassó-Szörény megyei RMDSZ 
2021. február 8. – maszol.ro 

Kun Attila Csabát jelöli alprefektusnak az RMDSZ Krassó-Szörény megyei szervezete – 

közölte Facebook-oldalán a szombati döntés eredményét Kun László resicabányai RMDSZ-

elnök. A megyei RMDSZ jelöltje, Kun Attila Csaba 49 éves, jogi végzettséggel rendelkezik, és 

dolgozott már mind a köz-, mind a magánszférában. Eddig azt lehet tudni, hogy az RMDSZ 

részéről Kolozs megyében Tasnádi Szilárd, Arad megyében pedig Tóth Csaba a prefektusi 

tisztség várományosa. A többi jelölt kiválasztása még folyamatban van. 

 

Modern sportcsarnokot adott át Cseke Attila miniszter Szatmár megyében 
2021. február 8. – maszol.ro 

Minden elvárásnak megfelelő, modern sportcsarnok épült a Szatmár megyei Kismajtényban, 

ahol Cseke Attila fejlesztési, közigazgatási és közmunkálatokért felelős miniszter avatta fel a 

sportkomplexumot szombaton. A beruházás kevesebb mint egy év alatt készült el. A miniszter 

Facebook-bejegyzése szerint a kismajtényi új sportcsarnokban kézilabda-, kosárlabda-, 

tenisz- és röplabdamérkőzéseket is lehet majd tartani. A szükséges 9,6 millió lej értékű 

finanszírozást a fejlesztési minisztérium biztosította. 

 

Molnár András a Temes Megyei RMDSZ alprefektusjelöltje 
2021. február 8. – Nyugati Jelen 

A kormánykoalíció döntése nyomán Temes megyében az egyik alprefektusi tisztséget az 

RMDSZ képviselője töltheti be. A Temes megyei RMDSZ Állandó Tanácsának 2021. január 9-

i döntése értelmében a szervezet Molnár András ügyvédet javasolja a Temes megyei 

alprefektusi tisztségre. 
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https://itthon.transindex.ro/?hir=63038
https://itthon.transindex.ro/?hir=63038
https://maszol.ro/belfold/Megnevezte-alprefektus-jeloltjet-a-Krasso-Szoreny-megyei-RMDSZhttps:/maszol.ro/belfold/Megnevezte-alprefektus-jeloltjet-a-Krasso-Szoreny-megyei-RMDSZ
https://maszol.ro/belfold/Modern-sportcsarnokot-adott-at-Cseke-Attila-miniszter-Szatmar-megyeben
https://www.nyugatijelen.com/jelenido/molnar_andras_a_temes_megyei_rmdsz_alprefektusjeloltje.php
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Részecskeszűrő védőmaszkokat kapnak a héten az erdélyi magyar iskolák 
2021. február 8. – Bihari Napló, Nyugati Jelen 

A Magyar Köztársasági Elnöki Hivatal felkérésére a Külgazdasági és Külügyminisztérium 260 

ezer KN95 típusú részecskeszűrő félálarcot (védőmaszkot) küld az erdélyi magyar iskoláknak, 

az Unitef83 Műszaki Tervező és Fejlesztő Zártkörűen Működő Részvénytársaság 

felajánlásával.  

 

Átült a függetlenekhez az RMDSZ-ből kirúgott Apjok Norbert képviselő 
2021. február 8. – Krónika, transindex.ro 

Tudomásul vette hétfőn a bukaresti képviselőház az RMDSZ arra vonatkozó tájékoztatását, 

hogy Apjok Norbert már nem tagja a szövetség alsóházi frakciójának, miután kizárták az 

alakulatból. A Máramaros megyei honatya kizárásáról február elsején döntött az RMDSZ 

Szövetségi Állandó Tanácsa. Az alsóház ugyanakkor azt is tudomásul vette, hogy Apjok 

Norbert független törvényhozóként folytatja tevékenységét a parlamentben. Az RMDSZ arra 

hivatkozva vonta meg a politikai bizalmat Apjoktól, hogy a politikus becsapta az alakulat 

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

diplomát mutatott be. 

 

Új helyszínekkel bővült az újraindult délutáni oktatási program 
2021. február 9. – Krónika 

Nemcsak az iskolapadokba térhettek vissza tegnaptól az elemisták, hanem az Iskola 

Alapítvány délutáni foglalkozásaira is, a civil szervezet ugyanis újraindította a magyar 

kormány által finanszírozott oktatási programját. Az ingyenes délutáni foglalkozások 

tegnaptól kezdődően 11 erdélyi szórványmegye, illetve Bukarest 38 oktatási helyszínén 

érhetők el, a programokon mintegy 1660 kisdiák vesz részt – olvasható az alapítvány 

közleményében. A működtető szerint a szórványbeli magyar gyerekeket felkarolni hivatott 

program elindítása a világjárvány miatt már a 2020–2021-es tanév elején is nagy kihívást 

jelentett, de sajnos nem lett hosszú életű, hiszen az online oktatás idejére szüneteltetni 

kellett. „Nagyon örülünk, hogy a nehézségek ellenére a második félévtől végre újraindulhat a 

program, ráadásul az első félévhez képest még több tanintézet csatlakozott hozzánk” – idézte 

az RMDSZ közleménye Nagy Zoltán Leventét, az Iskola Alapítvány elnökét. Mint kiderült, a 

projekthez újabb három helyszín csatlakozott, Maros megyéből a magyarfülpösi 

szórványkollégiumban, míg Kolozs megyéből Mérában és Kalotaszentkirályon indul el a 

délutáni oktatás.  

 

A kirekesztés emlékművei 
2021. február 9. – Balogh Levente – Krónika 

A Krónika vezércikke szerint „a sovinizmus több formában is megnyilvánulhat: a primitív 

provokáció szintjén, mint Marosvásárhelyen, ahol a napokban valakik piros-sárga-kék román 

nemzeti színekre pingálva gyalázták meg a székely vértanúk emlékművét. De 

megmutatkozhat rafináltabban is, mint a szintén Maros megyei Zágorban, ahol a ma már 
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https://www.erdon.ro/kozelet/helyi-kozelet/reszecskeszuro-vedomaszkokat-kapnak-a-heten-az-erdelyi-magyar-iskolak-3472228/
https://kronikaonline.ro/belfold/atult-a-fuggetlenekhez-az-rmdsz-bol-kirugott-apjok-norbert-kepviselo
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román többségű egykori szász település önkormányzata egyszerre hazug és kegyeletsértő 

emlékművet állított az első világháborús elhunytaknak”. 

 
Modern oktatási lehetőségek a nemzetiségek nyelvén. Megtört a jég? 
2021. február 8. – Ma7.sk 

A koronavírus miatt gyakorlatilag 2020 tavaszától nem működik a klasszikus értelemben vett 

oktatás Szlovákiában. A diákok és tanáraik tavaly márciustól a számítógépeik mögé, a 

virtuális térbe szorultak. Az oktatásügyi minisztérium ebből kiindulva úgy döntött, hogy 

évfolyamokra és tantárgyakra lebontva készít egy állami adatbázist, amelynek tartalmát rövid 

oktatóvideók és az ezekhez kapcsolódó feladatlapok alkotják. Az edukációs videókról, ezen 

belül a nemzetiségeket érintő kérdésekről Gajdács Mónikával, a Kisebbségi és Inkluzív 

Oktatásért Felelős Főosztály főigazgatójával beszélgettek. 

 

Megmarad a népszámlálási kérdőíven a másik nemzetiség megjelölésének a 

lehetősége 
2021. február 8. – bumm.sk, Új Szó, Felvidék Ma 

Megmarad a hamarosan kezdődő népszámlálás kérdőívében a második nemzetiség 

megjelölésének a lehetősége – közölte a Szlovák Köztársaság Statisztikai Hivatala. A 

statisztikai hivatal azon a napon hozta meg a döntését, amikor véget ért volna annak az általa 

kidolgozott törvényjavaslatnak a rövidített tárcaközi véleményeztetési folyamata, amelyben a 

hivatal idén január 29-én tett javaslatot a második nemzetiség megjelelölésével kapcsolatos 

kérdés törlésére a népszámlálási kérdőívből. 

 

Bukovszky alapvető észrevételt nyújtott be az oktatási törvény módosításához 
2021. február 8. – bumm.sk 

Az oktatási minisztérium a múlt hét folyamán tárcaközi egyeztetésre benyújtotta az oktatási 

törvény módosítását. Bukovszky László kisebbségi kormánybiztos alapvető észrevételt 

nyújtott be a módosításhoz. Az oktatási minisztérium a múlt hét folyamán tárcaközi 

egyeztetésre benyújtotta az oktatási törvény módosítását. A benyújtott tervezet a kisebbségi 

oktatás szempontjából több pontban kifogásolható elemet tartalmaz, amely közül 

kiemelkedik a magyar nyelv és irodalom tesztelésének megszűntetése. Bukovszky László 

hivatalból megtette a szükséges lépéseket - derült ki a bumm.sk-hoz eljuttatott 

állásfoglalásból. 

 

Az SaS és a Híd üdvözli, az Összefogás bírálja a statisztikai hivatal lépését 
2021. február 8. – bumm.sk, Új Szó 

Az SaS és a Híd üdvözli, az Összefogás bírálja a statisztikai hivatal lépését, miszerint a 

második nemzetiségre vonatkozó kérdés benne marad a népszámlálási ívekben. Ondrej 
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https://ma7.sk/oktatas/modern-oktatasi-lehetosegek-a-nemzetisegek-nyelven-megtort-a-jeg
https://www.bumm.sk/belfold/2021/02/08/megmarad-a-nepszamlalasi-kerdoiven-a-masik-nemzetiseg-megjelolesenek-a-lehetosege-1
https://www.bumm.sk/belfold/2021/02/08/megmarad-a-nepszamlalasi-kerdoiven-a-masik-nemzetiseg-megjelolesenek-a-lehetosege-1
https://www.bumm.sk/belfold/2021/02/08/bukovszky-alapveto-eszrevetelt-nyujtott-be-az-oktatasi-torveny-modositasahoz
https://www.bumm.sk/belfold/2021/02/08/az-sas-es-a-hid-udvozli-az-osszefogas-biralja-a-statisztikai-hivatal-lepeset
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Dostál (SaS) parlamenti képviselő üdvözli a Statisztikai Hivatal lépését, amely visszavonta a 

népszámlálással kapcsolatos javaslatát, így a második nemzetiségre vonatkozó kérdés benne 

marad a népszámlálási ívekben. „Súlyos hibát követtek volna el ezzel az objektív érvekkel alá 

nem támasztott, utolsó pillanatban foganatosított módosítással” – hangsúlyozta Dostál, aki 

korábban csaknem harminc másik koalíciós képviselővel együtt tiltakozott a javaslat ellen. 

 

A kulturális tárca is üdvözli a két nemzetiségre vonatkozó kérdés megtartását 
2021. február 8. – bumm.sk, Új Szó 

A kulturális tárca üdvözli a Szlovák Statisztikai Hivatal döntését, melynek köszönhetően a 

nemzetiségre vonatkozó mindkét kérdés benne marad a népszámlálási ívekben. A tárca más 

szubjektumokkal együtt az elektronikus népszámlálási ívek jelenlegi formájának megőrzését 

szorgalmazta. „Örülök, hogy végül a szakemberek véleménye került túlsúlyba. A második 

nemzetiség lehetősége jelentősen hozzásegíthet ahhoz, hogy – ami a kisebbségeket illeti - 

feltérképezhessük a valós szlovákiai helyzetet, és ennek köszönhetően jóval hatékonyabban 

állíthassuk be a kulturális támogatások rendszerét” – közölte Natália Milanová (OĽANO) 

kulturális miniszter. 

 

Az ajtó mindenki előtt nyitva áll… 
2021. február 8. – Felvidék Ma 

A Pátria Rádió hétvégi műsorában Forró Krisztián, az MKP elnöke és Sólymos László, a Híd 

elnöke fejtette ki nézeteit a két párt nemrég történt megegyezéséről. Mindketten 

megállapították: a polgárok részéről jött az igény, hogy végre legyen a felvidéki magyarságnak 

olyan tömörülése, amely őszintén, céltudatosan és kellő komolysággal felvállalja 

képviseletüket, segít gondjaikon. Olyan párt megalakítását sürgették, amelyben a felek nem 

egymással törődnek, hanem az itteni nemzeti kisebbség valós problémáival. 

  
Vállalkozz Vajdaság! 
2021. február 8. – Magyar Szó 

Juhász Bálint, a Prosperitati Alapítvány ügyvezetőjének előadásában az Európa Kollégium 

lakói nemrégiben közéleti esten vettek részt, melynek címe Vállalkozz Vajdaság – a 

pályakezdő vállalkozók lehetőségei volt. Az esten a kollégisták többek között hallhattak a 

kezdő vállalkozók lehetőségeiről, valamint a Prosperitati által nyújtott és felkínált 

programokról is. 

 

Még ma lehet jelentkezni az MNT ingyenes egyetemi felvételi felkészítőjére 
2021. február 8. – Vajdaság Ma 

A breki.mnt.org.rs honlapon regisztrálók 13 tantárgy közül választhatnak ki kettőt. Ma éjfélig 

még lehet jelentkezni a Magyar Nemzeti Tanács ingyenes egyetemi felvételi felkészítőjére. A 

foglalkozások célja, hogy az érettségizőket minél jobban felkészítse a szerbiai egyetemek 
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https://www.bumm.sk/belfold/2021/02/08/a-kulturalis-tarca-is-udvozli-a-ket-nemzetisegre-vonatkozo-kerdes-megtartasat
https://felvidek.ma/2021/02/az-ajto-mindenki-elott-nyitva-all/
https://www.magyarszo.rs/hu/4533/vajdasag_ujvidek/235676/V%C3%A1llalkozz-Vajdas%C3%A1g!.htm
https://www.vajma.info/cikk/vajdasag/26161/Meg-ma-lehet-jelentkezni-az-MNT-ingyenes-egyetemi-felveteli-felkeszitojere.html
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felvételi vizsgáira - hangsúlyozta De Negri Ibolya a Magyar Nemzeti Tanács Végrehajtó 

Bizottságának tagja. 

 

Hogy halad a Szabadkai Népszínház újjáépítése? 
2021. február 8. – Pannon RTV 

Az újjáépítési munkálatok befejezését követően három terme, egy nagy-, egy kamara- és egy 

koncertterme lesz a Szabadkai Népszínháznak. Az építkezés nyolcadik és kilencedik fázisára 

teljes mértékben biztosítva vannak az anyagi eszközök, ezek a munkálatok az idén el is 

kezdődhetnek. Az utolsó, tizedik fázis a hangversenyterem berendezése lesz, ez még 

elhúzódhat, de a nagyterem és a kamaraterem felszerelésével már funkcióba helyezhetik az 

épületet. 

 

Lezárult a belső ukrajnai lélegeztetőgép-projekt első része 
2021. február 8. – karpat.in.ua 

A Kárpátalján élő emberek tudják, Magyarország már többször is bizonyította, hogy a 

jószomszédsági kapcsolatok iránt mindig tárgyalóképes, s azt is tudják, ezek nem csupán 

szavak, nem üres ígéretek, hisz rengeteg támogatást kapnak az itt élők. A korábban 

Kárpátaljára érkező 50 lélegeztetőgép mellett most az ország többi része is ugyanolyan 

támogatásban részesült. A belső ukrajnai lélegeztetőgép-projekt első része február ötödikén 

zárult le. A Magyar Ökumenikus Segélyszervezet ukrajnai képviselete és az ADVANCE 

Kárpátaljai Tanácsadó és Fejlesztő Központ együttes munkájának köszönhetően az ajándékba 

kapott lélegeztetőgépeket sikeresen eljuttatták Lemberg, Ternopil, Hmelnickij, Rivne, 

Zaporizzsja, Dnyipropetrovszk, Mariupol és Herszon városaiba. 

 

Megkezdődtek a felvételivel kapcsolatos előkészületek a Nagyberegi 

Református Líceumban 
2021. február 8. – karpat.in.ua 

Megkezdődtek a felvételivel kapcsolatos előkészületek a Nagyberegi Református Líceumban. 

A tanintézet a jelenlegi helyzethez alkalmazkodva online formában kezdte meg a felvételi 

előkészítőket. Több mint 40 fiatal jelentkezett az első oktatási napra, ami jól mutatja az 

intézmény iránti érdeklődés növekedését, mondta Kovács András igazgató.  
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https://pannonrtv.com/rovatok/tarsadalom/hogy-halad-szabadkai-nepszinhaz-ujjaepitese
http://life.karpat.in.ua/?p=45298&lang=hu
http://life.karpat.in.ua/?p=45220&lang=hu
http://life.karpat.in.ua/?p=45220&lang=hu
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Elektronikus sajtó 

 

Határok nélkül 

2021. február 8. – Kossuth Rádió 

 

Január a sport hónapja volt, február a gyermekegészségügyé, a március a középiskolásoké 

lesz. Nem a hónapok nevét változtatta meg a Nemzetpolitikai államtitkárság, hanem a 2021 a 

nemzeti újrakezdés évében a nemzetpolitika egy-egy fontos területére kívánja ráirányítani a 

figyelmet. A részletekről, a tervekről beszélgettünk Potápi Árpád János államtitkárral, és nem 

hagytuk szó nélkül a nemzeti régiók polgári kezdeményezés aláírásgyűjtésének újabb sikerét 

sem. De előbb a tematikus hónapokról lesz szó.  

A február 7-én véget ért sikeres aláírásgyűjtést a Székely Nemzeti Tanács is Közleményében 

méltatta: „Világossá akarjuk tenni azt, hogy a Székely Nemzeti Tanács polgári 

kezdeményezése egyformán szolgálja a nemzeti régiók, a tagállamok és az Európai Unió 

érdekeit.” – áll a közleményükben. 

 

Közös nyilatkozatot adott ki az MKP és a Híd: „Amit mások elválasztottak, azt mi most 

összekötjük!" címmel arról, hogy készek közösen megalapítani egy felvidéki magyar pártot. A 

kaput azonban nyitva hagyják, bárki csatlakozhat, akár az Összefogás is.  

 

Eldőlt, hogy a február 15-én kezdődő szlovákiai népszámlálás alkalmával két nemzetiséget 

lehet bevallani. Nem kötelező, de a lehetőség megvan rá. Egy nemzetiséget azonban vállalni 

kell. A 10 évvel ezelőtti népszámlálás idején több ezer szlovák állampolgár nem válaszolt arra 

a kérdésre, hogy milyen nemzetiségűnek vallja magát. Haják Szabó Mária tudósítása. 

 

Péntek este megrongálták Marosvásárhelyen a Székely Vértanúk Emlékművét, amelyre 

felfestették a román zászló piros-sárga-kék színeit. A gránit emlékoszlopot 1875-ben emelték, 

a Habsburg-ellenes felkelésben részt vett és 1854-ben kivégzett székely vezetők tiszteletére. 

Azóta a város magyarsága számára kiemelt jelentőségű az emlékhely. Hagyományosan itt 

tartják a nemzeti ünnepek, megemlékezések köztéri rendezvényeit. A műemlék megrongálása 

miatt a városvezetés, valamint az RMDSZ is feljelentést tett. A történtekről Portik Vilmos, 

Marosvásárhely alpolgármestere számolt be. 

 

Temesvár vörös zónában van a koronavírus-fertőzöttség szempontjából, így egyelőre csak az 

óvodások és az elemi osztályosok vehetnek részt személyesen az oktatásban. Hogyan indult a 

második félév Temes megye legnagyobb magyar oktatási intézményében – erről kérdezte 

https://mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth/?date=2021-02-08_04-30-00&enddate=2021-02-08_05-10-00&ch=mr1
https://mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth/?date=2021-02-08_04-30-00&enddate=2021-02-08_05-10-00&ch=mr1
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Lehőcz László a továbbra is kiemelt tehetségpontként működő Bartók Béla líceum 

igazgatóját, Erdei Ildikót. 

 

Jelentős könyvadománnyal, jogi szakkönyvekkel gazdagodott a Sapientia Erdélyi Magyar 

Tudományegyetem Kolozsvári Karának jogi szakkönyvtára. 

 

Elhunyt Farkas Árpád Kossuth díjas erdélyi magyar író, költő, műfordító. Életművét a 

közössége iránti elkötelezettség és hűség, a Kós Károly-i szellemi örökséghez való konok 

ragaszkodás jellemzi.  Súlyos betegsége ellenére, élete végig dolgozott. Oláh-Gál Elvira 

emlékezik rá. 


