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Nyomtatott és online sajtó 
 

Szilágyi Péter: online szervezi meg a nemzetpolitikai államtitkárság a Hétvégi 

Magyar Iskolák Találkozóját 
2021. február 10. – MTI, kulhonimagyarok.hu, Mandiner, hirado.hu, Felvidék Ma 

A járványhelyzetre tekintettel online szervezi meg idén a Miniszterelnökség nemzetpolitikai 

államtitkársága a Hétvégi Magyar Iskolák Találkozóját. A találkozóra – amelyet február 26-án 

tartanak – kétszáz iskolavezető kapott meghívást a világ minden tájáról – közölte Szilágyi 

Péter, a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős miniszteri biztosa szerdán az MTI-vel. Az 

államtitkárság a találkozót 2018-ban hívta életre azzal a céllal, hogy összhangban a Magyar 

Diaszpóra Tanács által 2016-ban elfogadott stratégiai dokumentumban foglaltakkal, erősítse 

a magyar nyelvű oktatást szerte a világon és a pályázati lehetőségek, programok mellett 

egyeztető fórumokkal is támogassa a diaszpórában élő magyarságot. Szilágyi Péter kiemelte: 

a diaszpórában élő magyar közösségeket a gyerekeken keresztül lehet a leghatékonyabban 

megszólítani. A negyedik alkalommal megrendezendő találkozó az információszerzésen és az 

első kézből való tájékozódáson túl lehetőségeket biztosít a magyar iskolák számára a 

kapcsolatok építésére, a tapasztalatcserére és a hálózatosodás lehetőségeinek felmérésére is. 

 

Kárpátaljai pártok Zelenszkijhez fordultak a három ukrán tévécsatorna 

megszüntetése miatt 
2021. február 10. – MTI, Mandiner, Webrádió, Kárpátalja Ma 

A kárpátaljai megyei tanács négy frakciója, köztük a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség 

(KMKSZ) Volodimir Zelenszkij elnökhöz fordult felhívással, követelve a Viktor Medvedcsuk 

Moszkva-barát oligarchához köthető három televízió és a tulajdonosuk ellen hozott szankció 

feloldását – hozta nyilvánosságra szerdán a persij.com.ua helyi hírportál. Az ukrán 

Nemzetbiztonsági és Védelmi Tanács (RNBO) által a Medvedcsukkal ugyanazon parlamenti 

frakcióban, az Ellenzéki Platform – Életért képviselőcsoportjában lévő Tarasz Kozak ellen 

hozott büntetőintézkedést Zelenszkij február 2-án hagyta jóvá, ennek nyomán a tulajdonában 

lévő 112 Ukrajina, NewsOne és ZIK tévécsatornák működését beszüntették. 

  

Lefestették a háromnyelvű Kolozsvár-tábla magyar feliratát 
2021. február 10. – Krónika, transindex.ro, maszol.ro 

Ismeretlen tettesek lefestették Kolozsvár háromnyelvű helységnévtáblájának magyar feliratát. 

A rongálók csupán a város nevének magyar változatát kenték le, a román és német név, illetve 

a tábla fölé szerelt latin szöveg érintetlen maradt. A vandálok a kincses város Bükk erdő felé 

vezető, erdőfeleki oldalon húzódó kijáratánál található táblának estek neki.  „A tettet 
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http://www.kulhonimagyarok.hu/kulhoni-magyarok-hirek/szilagyi-peter-online-szervezi-meg-a-nemzetpolitikai-allamtitkarsag-a-hetvegi-magyar-iskolak-talalkozojat/
http://www.kulhonimagyarok.hu/kulhoni-magyarok-hirek/szilagyi-peter-online-szervezi-meg-a-nemzetpolitikai-allamtitkarsag-a-hetvegi-magyar-iskolak-talalkozojat/
https://karpatalja.ma/karpatalja/kozelet/karpataljai-partok-zelenszkijhez-fordultak-a-harom-ukran-tevecsatorna-megszuntetese-miatt/
https://karpatalja.ma/karpatalja/kozelet/karpataljai-partok-zelenszkijhez-fordultak-a-harom-ukran-tevecsatorna-megszuntetese-miatt/
https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/lemazoltak-a-haromnyelvu-kolozsvar-tabla-magyar-feliratat
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mélységesen elítélem, ilyen megnyilvánulásoknak nincs helyük sem Kolozsváron, sem a 21. 

században! Ne dőljünk be az olcsó provokációknak!” – írta az eset kapcsán Facebook-oldalán 

Oláh Emese, a kincses város RMDSZ-es alpolgármestere. Hozzátette, hogy a polgármesteri 

hivatal elrendelte a tábla megtisztítását, az RMDSZ kolozsvári szervezete pedig feljelentést 

tesz az ügyben a rendőrségen. 

 

Kelemen Hunor: a PNL belügye a Kolozs megyei tanácselnök elégedetlensége a 

magyar prefektus miatt 
2021. február 10. – maszol.ro 

Az RMDSZ és a kormánykoalíció fő erejét jelentő Nemzeti Liberális Párt (PNL) között 

nincsenek nézetkülönbségek a Kolozs megyei prefektusi tisztség miatt, az már a PNL belügye, 

hogy Alin Tișe megyei tanácselnök kritizálja pártját, amiért az RMDSZ jelölhet 

kormánymegbízottat Kolozs megyében – jelentette ki Kelemen Hunor szövetségi elnök, 

kormányfőhelyettes szerdán. 

 

Az iskolák kinyíltak, de délutáni foglalkozások kevés helyszínen indultak újra – 

miért? 
2021. február 10. – maszol.ro 

Hétfőn országszerte megnyíltak az iskolák az elemi osztályosok számára, a jogszabályok pedig 

lehetővé teszik az after school tevékenységeket, ám kevés városi tanintézményben indították 

újra a szülők dolgát jelentősen megkönnyítő délutáni foglalkozásokat. 

 

Így működik a Falugazdász program Erdélyben – mutatjuk a szilágysági példát 
2021. február 10. – maszol.ro 

A Magyar Agrárminisztérium 2018 decemberében kiterjesztette a Falugazdász hálózatát a 

Szilágyságra is, a program célja az Erdélyben élő magyar gazdák támogatása a szülőföldön 

való maradás és megélhetés érdekében. A kezdeményezés sok eredményt hozott már most, 

azonban a szilágysági gazdáknak is meg kell küzdeniük a koronavírus-világjárvány 

megszorításai okozta nehézségekkel.  

 

Bihar megye: RMDSZ-es polgármesterek szerint túllépte hatáskörét a megyei 

tanács 
2021. február 10. – maszol.ro 

A Bihar megyei RMDSZ-es polgármesterek közösen nyújtottak be előzetes panaszt a megyei 

önkormányzat azon döntése ellen, mellyel köteleznék őket a megyei utak takarítására. A 

magyar elöljárók szerint a megyei tanács vezetősége túllép hatáskörén és a saját felelősségét 

próbálja meg áthárítani a helyi önkormányzatokra. 
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https://maszol.ro/belfold/Kelemen-Hunor-a-PNL-belugye-a-Kolozs-megyei-tanacselnok-elegedetlensege-a-magyar-prefektus-miatt
https://maszol.ro/belfold/Kelemen-Hunor-a-PNL-belugye-a-Kolozs-megyei-tanacselnok-elegedetlensege-a-magyar-prefektus-miatt
https://maszol.ro/belfold/Az-iskolak-kinyiltak-de-delutani-foglalkozasok-keves-helyszinen-indultak-ujra-miert
https://maszol.ro/belfold/Az-iskolak-kinyiltak-de-delutani-foglalkozasok-keves-helyszinen-indultak-ujra-miert
https://maszol.ro/gazdasag/Igy-mukodik-a-Falugazdasz-program-Erdelyben-mutatjuk-a-szilagysagi-peldat
https://maszol.ro/belfold/Bihar-megye-RMDSZ-es-polgarmesterek-szerint-tullepte-hataskoret-a-megyei-tanacs
https://maszol.ro/belfold/Bihar-megye-RMDSZ-es-polgarmesterek-szerint-tullepte-hataskoret-a-megyei-tanacs
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Székelyek a márkaépítés küszöbén 
2021. február 11. – Csinta Samu – Figyelő  

Sikeres volt az Írd alá internetes mozgalom. Szombaton, 2021. február 6-án 18.04-kor a 

támogató aláírások száma Lettországban is átlépte a 6000-et, így a Székely Nemzeti Tanács 

(SZNT) nemzeti régiókért indított európai polgári kezdeményezése immár a kilencedik 

államban érte el a támogatás alsó küszöbét. Összegyűlt 1 140 545 szignó–a minimális feltétel 

1 000 000 volt –, a megkövetelt legkevesebb hét ország helyet pedig kilenc uniós államban–

Horvátországban, Lettországban, Litvániában, Magyarországon, Romániában, 

Spanyolországban, Svédországban, Szlovákiában és Szlovéniában – sikerült elérni a 

jogszabályban előírt limitet. A tét hatalmas, hiszen ha a 2019 májusában indult 

kezdeményezés érvényes és eredményes lesz, akkor egy hosszú folyamat végén a tagállamok 

őshonos nemzeti kisebbség egy alanyi jogon pályázhatnak EU-s támogatás sokra. A végső szót 

az Európai Bizottság mondja majd ki. 

(A cikk teljes terjedelmében megtalálható a Figyelő 2020. február 11-i számában.) 

 
Aki magyar, az csak a magyart jelölje a népszámláláson! 
2021. február 10. – Ma7.sk 

Közös nyilatkozatot írt alá Nagykaposon a Híd Klub és az MKP helyi elnöke, a Magyar 

Közösségi Ház igazgatója és a város polgármestere, amelyben kijelentik: egységesen kívánják 

a lakosokat arra buzdítani, hogy a nemzetiségre vonatkozó első kérdésnél jelöljék meg a 

magyart, a másodikat pedig hagyják figyelmen kívül.  A 2021-es népszámláláson először 

fordul elő Szlovákiában, hogy két kérdés is irányul a nemzetiség megjelölésére: a 11-es 

kérdésben arra adhatunk választ, hogy mi a nemzetiségünk. A 11.1-es alkérdés pedig arra 

kérdez rá, hogy egyéb nemzetiséghez tartozónak is vallja-e magát a kérdőív kitöltője. 

 

Nemzeti kisebbségek – ismerkedjünk meg: oktatási segédanyag a szlovákiai 

kisebbségekről 
2021. február 10. – Felvidék Ma 

szlovák oktatási minisztérium támogatásával megjelent a Szlovákiában élő nemzeti 

kisebbségekről szóló segédanyag. A mintegy százharminc oldalas kiadvány magyar és szlovák 

nyelven is elérhető. „A Nemzeti kisebbségek – ismerkedjünk meg című könyv 

segédanyagként szolgál az általános iskolában oktatók számára. Szlovákia történelmének 

mélyebb megismerésére akar ösztönözni a nemzeti kisebbségek és kultúrák feltárásának, 

bemutatásának a szándékával” – hangsúlyozta közösségi oldalán közzétett bejegyzésében 

Filip Mónika, az oktatási minisztérium nemzetiségi és inkluzív oktatásért felelős államtitkára. 
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https://ma7.sk/video/felvideki-naplo/aki-magyar-az-csak-a-magyart-jelolje-a-nepszamlalason
https://felvidek.ma/2021/02/nemzeti-kisebbsegek-ismerkedjunk-meg-oktatasi-segedanyag-a-szlovakiai-kisebbsegekrol/
https://felvidek.ma/2021/02/nemzeti-kisebbsegek-ismerkedjunk-meg-oktatasi-segedanyag-a-szlovakiai-kisebbsegekrol/
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Az MKP és az Összefogás sem akarja vissza az előző kormányt. Arra kérik 

szimpatizánsaikat, ne írják alá a Hlas és a Smer petíciós íveit 
2021. február 10. – Körkép 

Sem az MKP, sem az Összefogás nem szeretné az előző, Smer (Hlas ) SNS – Most-Híd 

fémjelezte kormány visszatérését. Ezért mindketten elutasítják a Hlas és a Smer előrehozott 

választásokról szóló referendum kezdeményezését.   Az Összefogás ezzel kapcsolatban arra 

kéri szimpatizánsait, hogy ne írják alá az előrehozott választások érdekében indított petíciós 

íveket, melyet a Hlas és elnöke, Peter Pellegrini indított, és melyet a Smer is támogat. 

 

Lesz-e felvidéki magyar egység és lesz-e vakcina? - Megjelent a Magyar7 hetilap 

legújabb száma 
2021. február 10. – Ma7.sk 

Többek közt a fenti témákkal is foglalkozik a Magyar7 legújabb, 6. száma. A magyar pártok 

egyesülési szándéka deklaráltan mindenkinek, gyakorlatilag két pártnak tűnik fontosnak. 

Legalábbis jelen állás szerint. Ennek a hátteréről ír Kolek Zsolt politikai elemzést. A 

pandémia elleni küzdelem frontján sem egyszerű a helyzet. Ezt a témát járja körül többek 

közt Haják Szabó Mária jegyzete és Pomichal Krisztián írása. 

  
Komoly beruházások előtt  
2021. február 10. – Magyar Szó 

Kishegyes község területén a Kommunál Közvállalat felelős a különféle kommunális feladatok 

ellátásáért. A tavalyi zűrzavaros év az ő munkájukra is jelentős hatással volt. Kormányos 

Levente, a közvállalat igazgatója arról számolt be, hogy a koronavírus-járvány miatt több 

tervüket is módosítani kellett. „A változtatások ellenére téli útkarbantartó szolgálatunkat 

jelentős mértékben tudtuk fejleszteni. Beszereztünk három hótolólapot, komplett mechanikai 

felszereléssel. Ezeket a meglévő traktorainkra tudjuk felszerelni, amelyekből a község 

mindhárom településén van egy.” – nyilatkozta Kormányos Levente. 

 

Újjáéled a művelődési élet Bácsfeketehegyen 
2021. február 10. – Pannon RTV  

Tizenöt szakosztálya van a bácsfeketehegyi Bácsfeketehegy Magyar Művelődési és 

Helytörténeti Egyesületnek. A falu apraja-nagyja megtalálja helyét a foglalkozásokban. A 

veszélyhelyzet és szigorítások mély nyomot hagytak a közösségi életen, a gyülekezésen és a 

rendezvényeken való szereplésen. A bezártságot a virtuális térrel váltották fel, de jó 

szervezéssel sikerül az egyesület falai közé hívni a gyerekeket és élő próbákat tartani nekik. 
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https://korkep.sk/cikkek/belfold/2021/02/10/az-mkp-es-az-osszefogas-sem-akarja-vissza-az-elozo-kormanyt-arra-kerik-szimpatizansaikat-ne-irjak-ala-a-hlas-es-a-smer-peticios-iveit/
https://korkep.sk/cikkek/belfold/2021/02/10/az-mkp-es-az-osszefogas-sem-akarja-vissza-az-elozo-kormanyt-arra-kerik-szimpatizansaikat-ne-irjak-ala-a-hlas-es-a-smer-peticios-iveit/
https://ma7.sk/aktualis/lesz-e-felvideki-magyar-egyseg-es-lesz-e-vakcina-megjelent-a-magyar7-hetilap-legujabb
https://ma7.sk/aktualis/lesz-e-felvideki-magyar-egyseg-es-lesz-e-vakcina-megjelent-a-magyar7-hetilap-legujabb
https://www.magyarszo.rs/hu/4536/vajdasag_kishegyes/235873/Komoly-beruh%C3%A1z%C3%A1sok-el%C5%91tt.htm
https://pannonrtv.com/rovatok/kultura/ujjaeled-muvelodesi-elet-bacsfeketehegyen
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Búcsút mondhatunk a magyar zászlóknak Kárpátalján? 
2021. február 10. – karpat.in.ua 

A Legfelső Tanácsnál beregisztráltak egy törvényjavaslatot, mely szabályozná más államok 

szimbólumainak használatát az önkormányzati hivatalok épületein. Legalábbis, ez a hivatalos 

magyarázata. Azonban, ha a valóságból indulunk ki, a törvénytervezet A magyar zászlókról 

Kárpátalján címet is viselhetné. A dokumentum hatalmas „szurkolótáborral” rendelkezik, 

hiszen hazafiasan hangzik, és a patrióták által helyesnek tartott célt kívánja elérni. 

Mindennek ellenére, ha a Legfelső Tanács megszavazza, az országnak fel kell készülnie a 

„mellékhatásokra” is, elsősorban, a szomszédokkal való konfliktusokra. 

 

Üléseztek a kistérségi polgármesterek a Beregszászi járásban 
2021. február 10. – Kárpáti Igaz Szó  

A Beregszászi járáshoz tartozó kistérségek polgármesterei első ízben tanácskoztak ebben a 

formátumban – tudósított a Goloskarpat.info a tanácskozásról. Az egyeztetésen nyolc 

napirendi pont megvitatására került sor. Tetjana Petra, a járási adminisztráció 

városrendezési és építészeti osztályának vezetője vázolta, milyen feladatköröket kell ellátniuk 

a kistérségekben a vonatkozó struktúráknak. Jaroszlava Turanyi , a járási oktatási osztály 

megbízott vezetője az oktatási intézmények tulajdonjogának átvételéről és a településeken 

működő intézmények vagyonkezeléséről tartott instrukciót. Viktor Mushka , a járási 

közigazgatás újonnan létrehozott munka- és polgári védelmi osztályának vezetője ismertette, 

hogy milyen feladatokat kell ellátniuk ezen a téren a kistérségeknek. 

 

„Nem politikai, hanem technikai kérdés…” 
2021. február 10. – Népújság 

A múlt héten a kétnyelvűség témakörében, konkrétan a jogszabályok által biztosított és a 

gyakorlatban megvalósuló kétnyelvűség közötti különbségek csökkentése érdekében 

szükséges tárcaközi és kormányintézkedések tárgykörében ülésezett a kormány nemzetiségi 

bizottsága. AZ MMÖNK-t Bacsi Zsuzsanna alelnök képviselte. A kulturális minisztériumban 

megszervezett ülésen a két őshonos közösség képviselői, a kétnyelvű községek képviselői, a 

különböző tárcák és kormányhivatalok, így természetesen a Nemzetiségi Hivatal képviselői is 

részt vettek, míg az ülést a bizottság elnöke, Vasko Simoniti kulturális miniszter vezette. Az 

olasz közösség nevében felszólaló Alberto Scheriani a kisebbségi és a többségi nyelv közötti 

egyenlőség hiányosságait taglalta, leginkább a közigazgatási eljárás ezirányú hiányosságait, 

illetve az államai, közigazgatási szervek esetében a kisebbségi közösségek zászlói 

használatának hiányát hangsúlyozta. 
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http://politic.karpat.in.ua/?p=18581&lang=hu
https://kiszo.net/2021/02/10/beregszaszban-uleseztek-a-kistersegi-polgarmesterek/
https://www.nepujsag.net/nemzetiseg/10052-%E2%80%9Enem-politikai,-hanem-technikai-k%C3%A9rd%C3%A9s%E2%80%A6%E2%80%9D.html
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A szlovén kultúra ünnepe Lendván 
2021. február 10. – Népújság 

A szlovén kultúrünnep előestéjén a virtuális térbe költözve osztották ki Lendva Község idei 

polgármesteri elismeréseit a kultúra terén elért eredményekért. A díjazottakat – Gaberski 

Mantraši, Lendvai Prekmurje Néptáncegyesület, Muravidéki Tengermellékiek és Isztriaiak 

Egyesülete, Vita Kamarakórus, valamint Horváth Botka Áron – kisfilmen mutatták be. 

Magyar János polgármester ünnepi köszöntőjében kifejezte meggyőződését, hogy a 

járványügyi helyzet okozta leállás (ami a kultúra terén is nagy veszteséget jelent) akár további 

új, érdekes és minőségi projektek készítésére ösztönözhet. – Alkalom ez arra is, hogy 

helyismereti gyűjtemények, az értékeket bemutató filmek és monográfiák, a város történelmi 

épületei segítségével még inkább megismerjük saját városunkat, vidékünket, és ebben 

kivételes szerepe lehet az összes kulturális, nevelési-oktatási intézménynek és persze a 

médiának is – mondta a polgármester. 

 
 

 

Elektronikus sajtó 

 

Határok nélkül 

2021. február 10. – Kossuth Rádió 

 

A 2000-es évek elején kialakított, nyolc megyés közigazgatási területi elrendezést senki sem 

szereti Szlovákiában. Sokan azt mondják, hogy a kisebb, természetes régiókhoz kellene 

visszatérni, mások erőteljesebb összpontosítást, nagyobb megyéket akarnak. A Matovic-

kormány programjában is benne van az új területi elrendezés, és a kisebb szerkezeti 

reformok. Például a bíróságok területi átszervezése is abba az irányba mutat, hogy Szlovákia 

visszatér a nagyobb megyékhez, a szocializmusból ismert 3 plusz egy modellhez, vagyis 

Nyugat-, Közép- és Kelet-Szlovákia, plusz Pozsony megye. A részletekről Farkas Ivánt, az 

MKP alelnökét kérdeztük. 

 

Amennyiben tényleg komolyan gondolják a román hatóságok, hogy ezt a járványt meg kell 

előzni, célszerű lenne olyan nyelven (is) kommunikálni, amit a diákok megértenek – 

jelentette ki Benkő Erika. A Mikó Imre Jogvédelmi Szolgálat vezetője az Európa Tanács 

határozatára hivatkozva levélben kifogásolta a magyar nyelvű járványmegelőzési tájékoztatás 

hiányát, és a román hatóságokhoz fordult kérésével. Vannak, akik elébe mentek a 

problémának: számos székelyföldi iskolában maguk fordították le és saját erőből helyezték ki 
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https://www.nepujsag.net/muravidek/10053-a-szlov%C3%A9n-kult%C3%BAra-%C3%BCnnepe-lendv%C3%A1n.html
https://mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth?date=2021-02-10_18-02-00&enddate=2021-02-10_18-40-00&ch=mr1
https://mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth?date=2021-02-10_18-02-00&enddate=2021-02-10_18-40-00&ch=mr1


 

 

Napi Nemzetpolitikai Sajtószemle – 2021. február 11. 

. 

. 

a tájékoztató táblákat. Sepsiszentgyörgy Önkormányzata pedig magyar nyelvű tájékoztató 

plakátokat függeszt ki a város tanintézményeibe, és a kötelező egészségügyi és biztonsági 

intézkedésekre hívja fel az iskolások figyelmét, a koronavírus-járvány terjedésének 

megfékezése érdekében. 

 

A hét elején még kilenc fekete járást jelentettek, mára azonban már 15 régió kapott 

legsötétebb besorolást Szlovákiában. Nem javul a járványhelyzet az országban.  A régiós 

COVID automata rendszer szerint fekete, bordó, piros és rózsaszín járásokra osztották az 

országot. Az eddig egyetlen rózsaszín kategóriába sorolt járás a nagykürtösi volt - mától itt is 

bordóra váltott a régió.  

 

Idén is megszervezi a Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkársága a diaszpórában 

működő Hétvégi Magyar Iskolák Találkozóját, ám a járványhelyzetre való tekintettel online 

formában. A február 26-án tartandó rendezvényre 200 iskolavezető kapott meghívást a világ 

minden tájáról. 

Szilágyi Péter miniszteri biztostól kértünk bővebb tájékoztatást. 

 

 

A Magyar Civil Szervezetek Erdélyi Szövetsége esszépályázatot hirdetett Arad, Brassó, Fehér, 

Hunyad és Temes megyei középiskolás diákok számára, Szerelmem: szűkebb hazám címmel. 

A pályázat céljáról a szövetség elnökét, Bodó Barnát kérdeztük. 

 

Hiánypótló, magyar nyelvű segédtankönyv jelent meg a napokban Szabadkán közgazdaságot 

tanuló középiskolásoknak. A délvidéki magyarok országos kisebbségi önkormányzata további 

18 tankönyv megjelentetését tervezi. Elsőként a könyv társszerzőit, Szloboda Szonját és Lázity 

Évát halljuk. 

 

A közelmúltban fejeződött be a nagybecskereki református egyházközség parókiája egy 

részének tatarozása. Sok munka várat még magára, de lépésről lépésre haladnak az újabb 

tervek megvalósításával. 


