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Nyomtatott és online sajtó 
 

A külhoni magyar pártvezetőkkel egyeztetett Semjén Zsolt és Potápi Árpád 

János 
2021. február 11. – MTI, Híradó, Magyar Szó, Székelyhon, Krónika, Felvidék Ma, Körkép, 

Vajdaság Ma, Pannon RTV, Kárpátalja, karpat.in.ua, Kárpátalja Ma 

A nemzetpolitikai államtitkárság az MTI-hez eljuttatott közleményében azt írta: az 

egyeztetésre azzal a céllal került sor, hogy a nemzetpolitika vezetői és a külhoni magyar 

szervezetek elnökei áttekintsék az idei évet érintő terveket. A felek egyeztettek az egyes régiók 

helyzetéről és aktuális problémáiról. Egyetértettek abban, hogy 2021-ben, a nemzeti 

újrakezdés évében kiemelten fontos az egységes Kárpát-medencében való gondolkodás, az 

anyaország és a külhoni régiók közötti együttműködés, valamint a külhoni régiók egymás 

közötti kapcsolatrendszerének további erősítése – olvasható a kommünikében. Az 

egyeztetésen részt vett Szilágyi Péter, a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős miniszteri 

biztosa, Szili Katalin miniszterelnöki megbízott és Grezsa István miniszteri biztos is. 

 

A Fidesz EP-delegációja az EU külügyi főképviselőjéhez fordult a kárpátaljai 

magyarságot érő atrocitásokkal kapcsolatban 
2021. február 11. – MTI, Híradó, Magyar Hírlap, Mandiner, Demokrata, Origo, Index, Hír TV, 

Ma7, Felvidék Ma, Vajdaság Ma, karpat.in.ua, Kárpátalja 

A Fidesz-KDNP európai parlamenti (EP-) delegációjának tagjai és a határon túli magyar EP-

képviselők írásbeli választ igénylő kérdést nyújtottak be Josep Borrell uniós kül- és 

biztonságpolitikai főképviselőnek a kárpátaljai magyarságot hátrányosan érintő ukrajnai 

intézkedésekkel és atrocitásokkal kapcsolatban. Borrell a válaszában aggasztónak nevezte az 

ukrajnai fejleményeket. A képviselőcsoport csütörtöki közleménye szerint felhívták az uniós 

főképviselő figyelmét a kárpátaljai magyarokat sújtó szisztematikus jogsértésekre. 

Tájékoztatták az ukrán médiában a magyarok ellen megjelenő gyűlöletbeszédről, a 

nacionalista félkatonai csoportok felvonulásáról, a kárpátaljai magyarok listázásáról, a 

Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség (KMKSZ) székháza ellen intézett gyújtogatásról és az 

Ukrán Biztonsági Szolgálat (SZBU) „összehangolt, koholt vádakon alapuló” rajtaütéséről a 

magyar szervezetek irodáiban és a KMKSZ elnökének lakásában.    

 

Lélegeztetőgépeket küld a magyar kormány a galántai kórházba 
2021. február 11. – MTI, Ma7.sk, bumm.sk, Felvidék Ma, Körkép 

A magyar kormány úgy döntött, hogy Szlovákiát lélegeztetőgépekkel támogatja. A hír a 

Magyar Közlönyben, szerda este jelent meg. A Magyar Közlönyben megjelentek szerint a 

koronavírus-járványra való tekintettel védőeszközök támogatásáról biztosították a települést. 
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https://hirado.hu/belfold/cikk/2021/02/11/a-kulhoni-magyar-partvezetokkel-egyeztetett-semjen-zsolt-es-potapi-arpad-janos
https://hirado.hu/belfold/cikk/2021/02/11/a-kulhoni-magyar-partvezetokkel-egyeztetett-semjen-zsolt-es-potapi-arpad-janos
https://mandiner.hu/cikk/20210211_a_fidesz_ep_delegacioja_borrellhez_fordult_a_karpataljaiakat_ero_atrocitasokkal_kapcsolatban
https://mandiner.hu/cikk/20210211_a_fidesz_ep_delegacioja_borrellhez_fordult_a_karpataljaiakat_ero_atrocitasokkal_kapcsolatban
https://ma7.sk/aktualis/lelegeztetogepeket-kuld-a-magyar-kormany-a-galantai-korhazba
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A kormányrendelet szerint a galántai Szent Lukács Kórháznak a magyar kormány tíz 

lélegeztetőgépet küld. Az átvételről a magyar Külgazdasági és Külügyminisztérium felvette a 

kapcsolatot a galántai kórház vezetésével - olvasható a Magyar Közlönyben. Forró Krisztián, a 

Magyar Közösség Pártjának elnöke a rossz járványhelyzetre hivatkozva kérte Magyarország 

pozsonyi nagykövetét, segítsen közbenjárni, hogy a magyar kormány lélegeztetőgépeket 

ajándékozzon a galántai Szent Lukács Kórháznak. 

  

Orbán Viktor részvétlevelet küldött Farkas Árpád költő hozzátartozóinak 
2021. február 11. – MTI, Krónika 

Orbán Viktor magyar miniszterelnök levélben fejezte ki részvétét a szerdán eltemetett Farkas 

Árpád székelyföldi költő hozzátartozóinak. A levelet a Háromszék napilap közölte internetes 

oldalán, amelynek közel két évtizeden át Farkas Árpád volt a főszerkesztője. Ebben Orbán 

Viktor felidézte azt az ősi szokást, hogy zord időkben őrtüzeket gyújtottak az emberek, hogy 

lángjuknál összegyűljenek és felmelegedhessenek. „Farkas Árpád több évtizedes pályája során 

ilyen őrtüze lett Háromszéknek, Erdélynek és az egész magyarságnak. Konok, olthatatlan 

lánggal fénylő szövétnek-ember, aki a romániai diktatúra évtizedei alatt és a forradalom után 

sem fogadott el más rendet azon kívül, mint ami a magyar nyelvhez, a szülőföldhöz és az ősök 

útmutatásaihoz való ragaszkodás örök érvényű parancsaiból számára következett. Félelem 

helyett büszkeséggel élte meg, hogy kisebbségi sorsba született magyarként neki nem 

mentőövvel, hanem malomkővel a nyakában kellett úsznia” – idézte levelében a magyar 

miniszterelnök. 

 

Uzon polgármesterét jelöli prefektusnak az RMDSZ háromszéki szervezete 
2021. február 11. – Krónika, transindex.ro, maszol.ro 

Ráduly Istvánt, Uzon község polgármesterét jelöli Kovászna megye prefektusának az RMDSZ 

háromszéki szervezete. A jelölésről a szervezet állandó tanácsa döntött szerda délután 

többségi szavazattal – közölte az RMDSZ-szervezet. A döntést Tamás Sándor, a szervezet 

elnöke azzal indokolta, hogy az elmúlt években jelentősen megromlott a viszony a 

székelyföldi önkormányzatok és a prefektus intézménye között, sőt, úgy lehet tekinteni, hogy 

a prefektusi hivatal a székelységet érő támadások háttérintézménye lett. „Ráduly István 

jelölésével a szakmai vonalat szeretnénk visszahozni, hogy a prefektúra olyan intézmény 

legyen, amely az önkormányzatok partnere, amelynek fő célja nem a gáncsoskodás, hanem az 

együttműködés és az építkezés” – idézte Tamás Sándort az RMDSZ közleménye. A politikus 

arra utalt, hogy Kovászna megye prefektusai indították el az első pereket azért, hogy 

távolítsák el a székely zászlót az önkormányzati épületekről, az első célpont pedig éppen Uzon 

község és Ráduly István polgármester volt. 
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https://kronikaonline.ro/kultura/orban-viktor-reszvetlevelet-kuldott-farkas-arpad-kolto-hozzatartozoinak
https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/uzon-polgarmesteret-jeloli-prefektusnak-az-rmdsz-haromszeki-szervezete
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Hamarosan megkezdi a Szülőföldön magyarul támogatások utalását az OTP 

Bank Románia  
2021. február 11. – transindex.ro, szekelyhon.ro, Nyugati Jelen 

Az OTP Bank Románia február 19-én fokozatosan megkezdi a Szülőföldön magyarul program 

részeként nyújtott támogatások kifizetését, így a kedvezményezettek egy része hamarosan 

megkapja a 300 RON oktatási-nevelési támogatást, illetve a 40 RON hallgatói támogatást. A 

magyar kormány célja, hogy a támogatás közvetlenül, átláthatóan és költségmentesen jusson 

el az igénylőkhöz, ezért annak kifizetését az OTP Bank Románia kiemelt stratégiai 

partnerként biztosítja. Ennek megfelelően a kedvezményzettek ingyenesen vehetik fel az 

összeget az ország bármely bankautomatájából. Az OTP Bank ATM-eknél mindig ingyenes a 

készpénzfelvétel, míg más romániai bankok automatáinál havi két alkalommal lehet 

ingyenesen felvenni ezt az összeget.  

 

Mélyponton a születések száma: a magyarlakta megyékben az átlagnál 

kedvezőbbek az adatok 
2021. február 11. – maszol.ro 

Száz év leforgása alatt soha nem született még olyan kevés gyerek Romániában, mint tavaly. 

Az Országos Statisztikai Intézet adatai szerint 2020-ban 178 124 újszülött jött a világra, 12 

százalékkal kevesebb, mint egy évvel korábban. A csökkenő szaporulatnak semmi köze a 

koronavírus-járványhoz. Ezen a téren a pandémia először decemberben éreztethette a 

hatását, az év utolsó hónapjában azonban több gyerek született, mint 2019 decemberében. A 

legtöbb magyarlakta megye adatai kedvezőbbek az országos átlagnál: Marosban 4,2, 

Kovásznában 7,1, Hargitában 11,1, Szilágyban 5,2, Kolozsban 9,1, Biharban 10,4 százalékos 

volt a visszaesés. Szatmárban ellenben az átlagnál rosszabb a helyzet, 14,6 százalékkal maradt 

el a tavalyi születések száma a 2019-es értéktől. 

 

Alpolgármester: várhatóan áprilisig a sportcsarnokban lesznek a csíksomlyói 

tűzkárosult családok 
2021. február 11. – maszol.ro 

Egyelőre nem talált megoldást a csíkszeredai városvezetés a január 7-én kitört csíksomlyói 

tűzvész miatt otthon nélkül maradt családok elhelyezésére. Az Erőss Zsolt Arénában élő 130 

ember jelenleg karanténban tölti mindennapjait. A napok csendesen telnek azóta a város 

sportcsarnokában – számolt be a Maszol érdeklődésére Sógor Enikő, Csíkszereda szociális 

ügyekért felelős alpolgármestere. Mint az elöljáró elmondta: a karantén idején szigorú 

szabályokat vezettek be, emiatt nem könnyű a napi tevékenységek megszervezése sem. A 

belépés korlátozásával megcsappant az önkéntesek létszáma és az adományozási kedv is 

csökkenni látszik – jegyezte meg az alpolgármester. Sógor Enikő kiemelte: amíg a városnak 

nem lesz költségvetése, addig valószínűleg nem tudnak érdemben előre lépni a megoldás felé. 

„Ez azt jelenti, hogy várhatóan áprilisig az arénában lesznek a családok, addig ugyanis 
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https://itthon.transindex.ro/?hir=63076
https://itthon.transindex.ro/?hir=63076
https://maszol.ro/belfold/Melyponton-a-szuletesek-szama-a-magyarlakta-megyekben-az-atlagnal-kedvezobbek-az-adatok
https://maszol.ro/belfold/Melyponton-a-szuletesek-szama-a-magyarlakta-megyekben-az-atlagnal-kedvezobbek-az-adatok
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várhatóan nem készül el Csíkszereda költségvetése. Ezt követően kereshetünk telket és 

fogadhatjuk a kormány által felajánlott lakókonténereket” – tette hozzá. 

 

Bizakodó a leendő háromszéki prefektussal szemben Antal Árpád 

sepsiszentgyörgyi polgármester 
2021. február 11. – maszol.ro 

A prefektúra ne a kézifék szerepét töltse be, hanem dolgozzon együtt az önkormányzatokkal a 

fejlesztések és közösségi együttműködés érdekében – fogalmazta meg az új háromszéki 

prefektussal szembeni elvárásait Antal Árpád. Szerint Ráduly István uzoni polgármesterként 

megtapasztalta milyen, amikor a prefektúra gáncsoskodik és rosszhiszeműen értelmezi a 

törvényeket, így várhatóan jó együttműködést fog kialakítani a háromszéki 

önkormányzatokkal. 

 

„Egyelőre túlélünk, de reméljük, hogy elkezdhetünk építkezni” – Ismét magyar 

a főszerkesztő a Kolozsvári TV-nél 
2021. február 11. – Krónika 

Pár napja ismét magyar főszerkesztő vezeti a román közszolgálati televízió kolozsvári 

stúdiójában a kisebbségi szerkesztőség munkáját. Pákai Enikő február 8-án kapta meg 

megbízatását, mely elmondása szerint 2022 márciusáig szól. A Krónika megkeresésére 

elmondta, hogy teljes egészében ő veszi át a kisebbségi szerkesztőség irányítását. 

 

Lecserélték a lefestett kolozsvári helységnévtáblát 
2021. február 11. – Nyugati Jelen 

Lecserélte a polgármesteri hivatal a lefestett kolozsvári helységnévtáblát – tájékoztattak az 

illetékesek. Ismeretlen tettesek lefestették Kolozsvár helységnévtábláját. Az esetre Oláh 

Emese, a város alpolgármestere hívta fel a figyelmet Facebook-oldalán. „A tettet mélységesen 

elítélem, ilyen megnyilvánulásoknak nincs helyük sem Kolozsváron, sem a 21. században! Ne 

dőljünk be az olcsó provokációknak!” – írja Oláh. Oláh alpolgármesteri minőségében 

elrendelte a tábla megtisztítását, a kolozsvári RMDSZ szervezeti elnökeként pedig 

bejelentette, hogy a Szövetség helyi szerve feljelentést fog tenni az ügyben a rendőrségen. 

 

Erdélyben is elindul a mentorképző program 
2021. február 12. – Krónika 

Erdélyben is elindítja mentorképző programját a Nemzetpolitikai Államtitkárság idén. Az 

elmúlt 2 évben a program a Vajdaságban már rendkívül eredményesen segítette a régió 

vállalkozói közösségét. A programra olyan erdélyi magyar fiatal vállalkozók és tapasztalt 

szakemberek jelentkezését várják, akik mentorált vagy mentorszerepben segítenék egymást 

szakmai problémáik megoldásában, illetve hosszabb távon szívesen erősítenék tudásukkal, 

kapcsolati hálójukkal az Erdélyi Mentorprogram alumni hálózatát. A mentor és mentorált 

párosok között szakmai találkozókat szerveznek konkrét szakterületi kérdések mentén. 
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https://maszol.ro/belfold/Bizakodo-a-leendo-haromszeki-prefektussal-szemben-Antal-Arpad-sepsiszentgyorgyi-polgarmester
https://maszol.ro/belfold/Bizakodo-a-leendo-haromszeki-prefektussal-szemben-Antal-Arpad-sepsiszentgyorgyi-polgarmester
https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/begyelore-tulelunk-de-remeljuk-hogy-elkezdhetunk-epitkeznir-n-ismet-magyar-foszerkeszto-all-az-rtv-kolozsvari-kisebbsegi-szerk
https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/begyelore-tulelunk-de-remeljuk-hogy-elkezdhetunk-epitkeznir-n-ismet-magyar-foszerkeszto-all-az-rtv-kolozsvari-kisebbsegi-szerk
https://www.nyugatijelen.com/kronika/lecsereltek_a_lefestett_kolozsvari_helysegnevtablat.php
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Tematikus előadások, képzések is várják a résztvevőket, akik egymást is segítik majd 

vállalkozásfejlesztési témákban, csoportosan és egyénileg, konkrét kihívások és egyedi 

igények alapján. 

 

Marosvásárhely: beidézték a volt diákokat 
2021. február 12. – Krónika 

A bukaresti alkotmánybíróságra hívják a marosvásárhelyi II. Rákóczi Ferenc Római Katolikus 

Teológiai Gimnázium volt diákjait, akiknek az elmúlt héten kézbesítették az idézést. Tamási 

Zsolt iskolaigazgató ügyvédje, Gogolák Csongor szerint nem kell aggódniuk a tanulóknak, sőt 

meg sem kell jelenniük a bíróságon. 

 
Az új rozsnyói elöljáró kinevezése ellen tiltakozik az Összefogás 
2021. február 11. – Ma7.sk 

Az Összefogás számára elfogadhatatlan, hogy a kormány figyelmen kívül hagyva a régió 

érdekeit olyan jelöltet nevezett ki a Rozsnyói Járási Hivatal élére, aki nem rendelkezik kellő 

szakértelemmel, sem helyismerettel. A kabinet február 15-i dátummal nevezte ki Jaroslav 

Šípot, aki hivatásos katonaként szolgált a városban. - áll a portálunkhoz eljuttatott 

sajtóanyagban. 

 

Egy újabb felmérés szerint továbbra is a Hlas nyerne, az MKP a bejutás 

küszöbén táncol 
2021. február 11. – bumm.sk 

Továbbra is nagy a szakadék a koalíciós pártok között. Érdekesség, hogy a múlt havi adatok 

szerint az összes párt hanyatlóban van, a Smer, a Progresszív Szlovákia, a Za ľudí vagy a KDH 

kivételével. Az MKP és a Za ľudí a jelenlegi felmérés szerint 5,5%-on áll. 

 

Ismert szlovákiai magyarok is bekapcsolódtak a koronavírus elleni vakcina 

központi kampányába 
2021. február 11. – Körkép 

A koronavírus elleni oltást támogató kampányba immáron a szlovákiai magyarság képviselői 

is bekapcsolódtak. Az Egészségügyi Minisztérium által indított slovenskoproticovidu.sk 

oldalon így már nem csak szlovák személyiségek állnak ki a koronavírus elleni oltás mellett, 

hanem felvidéki magyarok is. A kampányba ezidáig Bárdos Judit színésznő, Hégli Dusán 

koreográfus és Hanesz Angelika pedagógus kapcsolódott be. Személyes üzeneteiket nem csak 

szlovákul, hanem magyarul is elolvashatják az érdeklődők. 
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https://ma7.sk/tajaink/az-uj-rozsnyoi-eloljaro-kinevezese-ellen-tiltakozik-az-osszefogas
https://www.bumm.sk/belfold/2021/02/11/egy-ujabb-felmeres-szerint-tovabbra-is-a-hlas-nyerne-az-mkp-a-bejutas-kuszoben-tancol
https://www.bumm.sk/belfold/2021/02/11/egy-ujabb-felmeres-szerint-tovabbra-is-a-hlas-nyerne-az-mkp-a-bejutas-kuszoben-tancol
https://korkep.sk/cikkek/mindennapjaink/2021/02/11/ismert-szlovakiai-magyarok-is-bekapcsolodtak-a-koronavirus-elleni-vakcina-kozponti-kampanyaba/
https://korkep.sk/cikkek/mindennapjaink/2021/02/11/ismert-szlovakiai-magyarok-is-bekapcsolodtak-a-koronavirus-elleni-vakcina-kozponti-kampanyaba/
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Parkolóhelyeket, gyalogjárdát építenek 
2021. február 11. – Magyar Szó 

Folyamatban van és jó ütemben halad Topolyán a Május 1-je utcában levő tömbházak előtt a 

parkolók kiépítése, ezzel együtt a terület rendezése, parkosítása. A munkálatok összértéke 

mintegy 4 és fél millió dinár. A stadion mellett támfal épül, a Nušić utcában is hamarosan 

megjelennek a munkagépek. Seffer Attilától, a topolyai önkormányzat kommunális 

kérdésekkel, illetve környezetvédelemmel megbízott tanácstagjától, a piachoz vezető 

útszakaszon folyó aktuális építkezés koordinátorától a részletekről érdeklődtünk. 

 

A város önkormányzata a családközpontúságot hirdeti 
2021. február 11. – Magyar Szó 

Szerda délelőtt köszöntötte a zentai városházán Czegledi Rudolf polgármester és Juhász 

Attila községi tanácstag a 2020-as külhoni Média a Családért díj díjazottjait, Gruik Zsuzsát és 

Polyák Hajnalkát, lapunk újságíróit, valamint Tóth Líviát, a külhoni Média a Családért díj 

zsűritagját. Juhász Attila köszöntőjében elismerését fejezte ki mind a nyerteseknek, mind 

pedig Tóth Líviának. Elmondta, mennyire büszke Zenta község arra, hogy a külhoni díjat és a 

közönségdíjat is vajdasági, zentai újságírók nyerték. 

 

Sportfelszerelést kapott 29 szabadkai iskola 
2021. február 11. – Vajdaság Ma 

Sportszereket és a testneveléssel foglalkozó szakkönyveket kapott mind a 29 szabadkai 

általános- és középiskola. Szabadka Város és a Szabadkai Iskolai Sportszövetség a járvány 

miatt több helyszínen szervezi meg az ajándékok átadását, írja a Subotica.com portál. 

Elsőként a Sonja Marinković Általános Iskola és az Ivan Sarić Műszaki Iskola kapta meg a 

sporteszközöket, ma a Kizúr István Általános Iskolában több tanintézménynek is átadták az 

ajándékokat, az akció pedig holnap Nagyfényen zárul. 

 

Bocskor Andrea a kárpátaljai magyarság védelmében szólalt fel az Európai 

Parlamentben 
2021. február 11. – karpat.in.ua 

Az EU határozottan álljon ki a kárpátaljai magyar közösség mellett – jelentette ki 

felszólalásában az Európai Parlament plenáris ülésén Bocskor Andrea, fideszes EP-képviselő. 

A politikus az EU és Ukrajna közötti társulási megállapodás végrehajtásáról szóló vitán arról 

beszélt, hogy az Brüsszelnek reagálnia kell a kárpátaljai magyar közösséget ért 

megfélemlítésekre, az Ukrán Biztonsági Szolgálat túlkapásaira a magyar szervezetekkel és 

vezetőikkel szemben, valamint a szélsőséges Mirotvorec weboldal „halállistájára”, melyre már 

ő maga, és Brenzovics László, a KMKSZ elnöke is felkerült. 
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https://www.magyarszo.rs/hu/4535/vajdasag_topolya/235870/Parkol%C3%B3helyeket-gyalogj%C3%A1rd%C3%A1t-%C3%A9p%C3%ADtenek-k%C3%B6zleked%C3%A9s-topolya-%C3%A9p%C3%ADtkez%C3%A9s-parkol%C3%B3.htm
https://www.magyarszo.rs/hu/4535/vajdasag_zenta/235864/A-v%C3%A1ros-%C3%B6nkorm%C3%A1nyzata-a-csal%C3%A1dk%C3%B6zpont%C3%BAs%C3%A1got-hirdeti-csal%C3%A1d-csal%C3%A1dpolitika-zenta-csal%C3%A1dt%C3%A1mogat%C3%A1s.htm
https://www.vajma.info/cikk/vajdasag/26172/Sportfelszerelest-kapott-29-szabadkai-iskola.html
http://politic.karpat.in.ua/?p=18585&lang=hu
http://politic.karpat.in.ua/?p=18585&lang=hu
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A család és a gyerek. Kerekasztal beszélgetés a BRE Missziós Bizottságának 

szervezésében 
2021. február 11. – karpat.in.ua 

Sokakat érintő témákkal folytatja a kerekszatal beszélgetéseket Beregszászon, a református 

gyülekezeti teremben a Beregi Református Egyházmegye Missziós Bizottsága. A sorozat 

következő témája a család és a gyerek. Ferenczi Attila színművész, műsorvezető ez 

alkalommal olyan vendégekkel beszélgetett, akik nagy családot terveztek és több gyereket 

nevelnek. 

 

Biológiából, kémiából és földrajzból kapnak plusz ismereteket 
2021. február 11. – Kárpáti Igaz Szó 

A GENIUS Jótékonysági Alapítvány szervezésében február 5-7-én került megrendezésre a 

biológia, kémia, földrajz tehetséggondozó és versenyfelkészítő hétvége. A rendezvény 

megnyitójára szombaton került sor a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola 

átriumában. A képzések célja a Magyarországon megrendezésre kerülő Hevesy György 

kémia-, Herman Ottó biológia-, Teleki Pál földrajz-földtan versenyre való felkészítés, a 

résztvevők természettudományi ismereteinek elmélyítése, bővítése. – Ötödik éve szervezzük 

meg a biológia, kémia, földrajz tehetséggondozó, tehetségtámogató hétvégét. A részvétel 

meghívásos alapon történik, Kárpátaljáról ötven fő jogosult arra, hogy részt vegyen a 

programon, és készüljön a megyei, illetve a Kárpát-medencei vetélkedőkre. Most 

harminchárman vesznek részt a foglalkozásokon – mondta dr. Váradi Natália, az alapítvány 

igazgatója. 

 

Az ójankováci magyarokkal tárgyalt Jankovics Róbert 
2021. február 11. – Képes Újság 

Az ójankováci magyarokkal tárgyalt hétfőn parlamenti képviselőnk, Jankovics Róbert. A 

megbeszélésen szó volt a közösség aktuális helyzetéről és jövőbeli terveiről is. Ójankovácon 

egy igen aktív magyar közösség él, melynek tagjai rendszeresen összegyűlnek, hogy ápolják 

hagyományaikat, szokásaikat. Ehhez kiváló helyszínt biztosít a HMDK tulajdonában lévő 

Magyarok Otthona, ahol gyakran találkoznak és különböző rendezvényeket is tető alá hoznak. 

 

Jelentősen megerősödött a magyar érdekképviselet Zágrábban 
2021. február 11. – Képes Újság 

A horvát szábor szakbizottságaiba múlt héten három magyar külső szakértőt is beválasztottak 

dr. Szántó Tibor, Matijević Olivér és Szabó Snježana személyében. Ennek köszönhetően 

tovább erősödött magyarságunk képviselete a horvát törvényhozásban. A horvát szábornak 

összesen 29 szakbizottsága van, amelyeknek állandó tagsága az aktuális képviselőkből áll, de 

munkájukat külső tagok is segítik. Ezen külső tagokat a képviselők plenáris ülésen választják 
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meg. Róluk a törvényhozó testület múlt pénteken hozott határozatot. A szavazás rendkívül 

fontos volt közösségünk számára is, hiszen három horvátországi magyart is beválasztottak e 

bizottságokba. 

 

Vukovári Magyarok Egyesülete: elindult a kézimunkaszakkör 
2021. február 11. – Képes Újság 

A Vukovári Magyarok Egyesületének tagjai normális körülmények között most valószínűleg a 

vukovári magyar bál több hetes előkészületeit pihennék ki. Az idei mulatság a koronajárvány 

miatt elmarad, ezt a hiányt más közösségi tevékenységgel igyekeznek pótolni. – Hét elején 

beindítottuk a kézimunkaszakkört. Vászonszatyrokat varrunk, melyeket egyesületünk 

logójával fogunk díszíteni. A sörasztalokra pedig szeretnénk asztalterítőket készíteni, 

melyeket az ünnepélyesebb alkalmakkor használnánk. Magyaros hímzéssel készítettünk 

kötényeket, ezenkívül a gyöngyfűzést is folytatjuk, mindkét esetben ugyancsak előszeretettel 

használjuk a magyar motívumokat – mesél Jakumetović Rozália, az egyesület vezetője a 

szakkör tevékenységéről. 

 
 

 

 

Elektronikus sajtó 

 

Határok nélkül 

2021. február 11. – Kossuth Rádió 

 

A kárpátaljai magyarok helyzetének javítását kéri Ukrajnáról az Európai Parlament. A 

kisebbségek helyzete kapcsán nem tett előrelépést Ukrajna - állapítja meg az Európai 

Parlament az Európai Unió - Ukrajna közti társulási megállapodás végrehajtásáról szóló 

jelentésben, amelyet nagy többséggel fogadtak el és amely egyébként megállapítja: számos 

területen előrelépés történt. 

 

Megrongálták a Kolozsvár határában, a helységnévtáblát – lefestve annak magyar feliratát. 

Mindez  nem sokkal azután történt, hogy Marosvásárhelyen szintén egyértelmű 

magyarellenes provokáció történt, amikor a Székely vértanúk emlékművét rongálták meg.. 
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A Magyar Közlönyben szerda este jelent meg a hír, hogy a magyar kormány 

lélegeztetőgépeket küld Szlovákiába. A címzett a galántai Szent Lukács Kórház, amelyet 

januártól covid-kórházzá minősítettek át. Ez azt jelenti, hogy a Mátyusföld és a tágabb régió 

koronavírussal fertőzött betegeit ebben az intézményben kezelik. Utánajártunk a hírnek és 

megtudtuk, hogy a kezdeményező Forró Krisztián, a Magyar Közösség Pártjának elnöke, 

Nagyszombat megyei képviselő volt. 

 

Mint arról már beszámoltunk, a   Köztársasági Elnöki Hivatal felkérésére a Külgazdasági és 

Külügyminisztérium 260 ezer védőmaszkot küldött az erdélyi magyar iskoláknak.  Az 

adomány a Romániai Magyar Pedagógusszövetség megyei szervezetein keresztül jut el az 

iskolákba. Csíkszeredában ma vették át az iskolák képviselői.  Az ajándék jól jön  

mindenkinek. A tapasztalatokról és kilátásokról érdeklődtünk. 

 

Tíz éve kapcsolódnak be a Házasság heti rendezvénysorozatba a székelyudvahelyiek. Az 

anyaországi programokat követik az udvarhelyszéki házaspárok, ám helyi, templomi 

szolgálatra jelentkeznek és világhálón keringenek videók a helyi házaspárok figyelemfelkeltő 

vallomásaiból. Székelyudvarhelyen gyárak zárnak be, emberek válnak anyagilag 

kiszolgáltatottá, ami  megterheli a házastársak kapcsolatát; ugyanakkor a napi rutinnal, a sok 

év taposómalmával Székelyföldön is meg kell küzdeniük – véli Somorai Árpád hitoktató, a 

székelyudvahelyi rendezvények egyik szervezője. 

 

A kishegyesi Szőke Anna óvónőként kezdte pályafutását, megalapította a Vajdasági Magyar 

Óvodapedagógusok Egyesületét. Közben szülőfalujában talpra állította a hervadozó magyar 

művelődési egyesületet, és diplomát szerzett, mi több doktorált a debreceni egyetem Néprajzi 

karán. Az elmúlt években több mint tíz etnográfiai tematikájú könyve jelent meg. 

Munkásságát egyebek mellett Brunszvik Teréz-, Aracs- és Magyar Életfa-díjjal jutalmazták és 

a Magyar Kultúra Lovagjává avatták. 

 

A muzslyai Don Bosco Családok Egyesülete idén virtuális farsangi ünnepség rendezett, benne  

a Kárpát-medencei Családszervezetek Szövetségével közösen jelmezversenyt szerveztek, de a 

farsangi fánkok díszítésében is kipróbálhatták magukat a versenyzők. A programsorozat 

csúcspontja a  bőgőtemetés volt,  igaz zárt körben, de a videó hamarosan felkerül a közösségi 

felületekre is. 


