
 

 

Napi Nemzetpolitikai Sajtószemle – 2021. február 15. 

. 

. 

Nyomtatott és online sajtó 
  

 

Átadták a marosvásárhelyi sátortetős műjégpályát 
2021. február 14. – MTI, Magyar Nemzet, Krónika, szekelyhon.ro, transindex.ro, Vajdaság 

Ma 

A Marosvásárhely szomszédságában fekvő Marosszentgyörgyön átadták a magyar állam 

támogatásával felépített sátortetős műjégpályát. Az ünnepélyes átadón két jégkorongozó-

felszerelésbe öltözött romániai miniszter köszönte meg a magyar kormány képviselőjének a 

létesítményt. Potápi Árpád János, a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára 

a sportot az egyik legfontosabb közösségkovácsoló erőnek nevezte köszöntésében. 

Megjegyezte: a magyar kormány azért ad sportlétesítményekre pénzt, mert nemzetben és 

egységes Kárpát-medencében gondolkozik. Tánczos Barna romániai környezetvédelmi 

vízügyi és erdészeti miniszter – aki korábban a Román Jégkorongszövetséget is vezette – a 

Székelyföldi Jégkorong Akadémiát működtető Mens Sana Alapítvány elnökeként mondott 

köszönetet. Novák Eduárd romániai ifjúsági és sportminiszter kijelentette: az új fedett 

jégpályán román, magyar, roma és szász gyermekek sportolhatnak együtt és tanulhatnak 

egymástól. 

 

Rákóczi Szövetség: vallják minél többen magukat magyarnak a szlovákiai 
népszámláláskor 
2021. február 12. – MTI, Origo, hirado.hu, Szóljon, Propeller, Ma7.sk, Felvidék Ma, Vajdaság 

Ma 

Óriásplakátokkal, kisfilmekkel és más kampányeszközökkel szeretne a Rákóczi Szövetség 

minél több felvidéki magyart megszólítani, hogy a hétfőn kezdődő szlovákiai népszámlálás 

során vallja meg nemzetiségét. A szervezet Ne feledd, magyar vagy! Népszámlálás 2021 

mottóval indított kampányt szlovákiai partnerei közreműködésével. A közleményükben 

kiemelték: „a szlovákiai népszámlálás a felvidéki magyarság jövője szempontjából döntő 

fontosságú". A Rákóczi Szövetség szeretne hozzájárulni ahhoz, hogy a népszámláláson minél 

több magyar gyökerű állampolgár vallja meg nemzetiségét. 

 

Megrongálták Petőfi Sándor egyetlen horvátországi mellszobrát 
2021. február 14. – MTI, Origo.hu, 444.hu, hirado.hu   

Ismeretlen tettesek vasárnapra virradóra megrongálták Petőfi Sándornak a kelet-szlavóniai 

Harasztiban lévő egyetlen horvátországi kültéri mellszobrát - közölte Szenn Péter, a 

Horvátországi Református Keresztyén Kálvini Egyház (HRKKE) püspöke az MTI-vel. A 

bronzból készült mű Hunyadi László marosvásárhelyi szobrászművész alkotása. Az alkotást 

közadományokból állították az egyház kezdeményezésére, és 2014. március 15-én avatták fel 
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https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/atadtak-a-marosszentgyorgyi-satortetos-mujegpalyat
https://www.origo.hu/nagyvilag/20210212-rakoczi-szovetseg-valljak-minel-tobben-magukat-magyarnak-a-szlovakiai-nepszamlalaskor.html
https://www.origo.hu/nagyvilag/20210212-rakoczi-szovetseg-valljak-minel-tobben-magukat-magyarnak-a-szlovakiai-nepszamlalaskor.html
https://www.origo.hu/nagyvilag/20210214-megrongaltak-petofi-sandor-egyetlen-horvatorszagi-mellszobra.html
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Haraszti főterén. "Az így is gyenge lábakon álló haraszti magyar identitás most a földön 

hever" - fogalmazott, utalva arra, hogy a szobor a talpazatról ledöntve, arccal a földre dőlt. 

    A püspök elmondta: nem tudják, hogy a mellszobrot színesfémtolvajok próbálták-e meg 

eltulajdonítani, és tettüket anyagi haszonszerzés motiválta, vagy magyarellenes cselekedetről 

van szó, de a felháborodás óriási. 

 

Határtalanul 
2021. február 13. – Tóth Ida – Magyar Nemzet 

A Kárpát-medence legeldugottabb falvaiban és a diaszpórában is jelen vannak 

rendezvényeikkel. Tízéves a Magyarság Háza. Csibi Krisztina, az intézmény igazgatója szerint 

minél több szempontból érdemes megismerni múltunkat, és úgy továbbadni, hogy másokat 

ne sértsünk vele. Sokféle kényszerrel terhelt családtörténete szinte modellezi hazánk 

történelmét.  

  

Teszt- és karanténkötelesek a 67 államból, közöttük Magyarországról 
Romániába beutazók 
2021. február 12. – Krónika 

Koronavírustesztre és karanténra is kötelezik a román hatóságok azokat a polgárokat, akik a 

fokozottan fertőzöttnek számító államokból – közöttük Magyarországról – érkeznek 

Romániába. Az intézkedés február 15-étől, hétfőtől érvényes. Többek között a beoltottak és a 

fertőzésen az elmúlt három hónapban átesettek mentesülnek a korlátozások alól. 

 

Simion: Románia is úgy kellene támogassa a focit, ahogy a magyar kormány 
teszi Sepsiszentgyörgyön és Csíkszeredában  
2021. február 12. – transindex.ro 

George Simion, az AUR társelnöke a Gazeta Sporturilor élő beszélgetésének meghívottja volt, 

ahol a műsorvezető többek között arra kérte, mondja el véleményét a magyar kormány román 

sportba való befolyásáról, azon belül a sepsiszentgyörgyi és csíkszeredai futballklubok 

támogatásáról. Simion ekkor elmondta: követi a magyarok erdélyi befektetéseit, egyesek 

pedig kifejezetten aggasztják, mivel Románia nem tud kellőképp reagálni. "Nekünk is 

támogatnunk kellene a román vállalkozókat, hogy romániai tőkénk legyen. Ahelyett, hogy 

nekünk is lennének román bankjaink, amelyek befektetnek, mindent eladunk" - érvelt Simion 

amellett, hogy Románia Magyarország példáját kellene követnie. Az AUR társelnöke 

rámutatott: a magyarok nem csak a romániai magyar sportolókat támogatják, hanem a más 

országban élő magyarokat is. Ugyanígy kellene tennie a román kormánynak is, hogy 

felkarolja a kisinói fiatalokat, vagy azokat, akik Nugat-Európában élnek. Nagyon sok román 

fiatal tehetség él ott - mondta Simion. 
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https://magyarnemzet.hu/lugas-rovat/hatartalanul-9362216/
https://kronikaonline.ro/belfold/teszt-es-karantenkotelesek-a-67-allambol-kozottuk-magyarorszagrol-romaniaba-beutazok
https://kronikaonline.ro/belfold/teszt-es-karantenkotelesek-a-67-allambol-kozottuk-magyarorszagrol-romaniaba-beutazok
https://itthon.transindex.ro/?hir=63097&simion_romania_is_ugy_kellene_tamogassa_a_focit_ahogy_a_magyar_kormany_teszi_sepsiszentgyorgyon_es_csikszeredaban
https://itthon.transindex.ro/?hir=63097&simion_romania_is_ugy_kellene_tamogassa_a_focit_ahogy_a_magyar_kormany_teszi_sepsiszentgyorgyon_es_csikszeredaban
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Megnyílik az út Szilágysámsonból Szatmár irányába, a turizmus fellendülését 
várják tőle 
2021. február 12. – maszol.ro 

Ősszel elkezdték a Szilágy megyét Szatmár megyével összekötő Szilágysámson–Bogdánd 4A 

útszakasz szilágysági részének kiépítését, lekövezték a mezőn áthaladó 4 kilométeres 

útszakaszt, és amint az időjárás kedvezően alakul, folytatják a csövek kicserélését, az út 

bővítését, aszfaltozását, hogy a nyáron már aszfaltozott úton lehessen Szilágysámsonból a 

Szatmár megyei Bogdánd településre eljutni. 

 

Erdélyi magyar jogászok írtak románul könyvet a kisebbségi jogokról 
2021. február 12. – maszol.ro 

Megjelent a bukaresti Hamangiu könyvkiadó gondozásában a Standarde controversate ale 

coexistentei juridice dintre majoritate si minoritatea maghiara in Romania (A romániai 

többség és a magyar kisebbség közötti jogi együttélés ellentmondásos normái) című 

kisebbségjogi könyv, amelyben erdélyi magyar jogászok románul írnak a romániai magyar 

közösséget érintő legfontosabb jogi kérdésekről. A kötet tárgyalja az anyanyelvhasználat 

kérdését az oktatásban, közigazgatásban, igazságszolgáltatásban, a nemzeti szimbólumok 

használatát, az államosított egyházi vagyonok visszaszolgáltatását, illetve a területi és 

kulturális autonómiát is. 

 

Cseke Attila Sepsiszentgyörgyön – felszámolná a központosítást a kormány 
„reformminisztere” 
2021. február 12. – maszol.ro, szekelyhon.ro 

A közigazgatás decentralizációját helyezte kilátásba és több fontos háromszéki beruházás 

megvalósítását ígérte pénteki, sepsiszentgyörgyi látogatásán Cseke Attila. A fejlesztési és 

közigazgatási miniszter a háromszéki polgármesterekkel és parlamenti képviselőkkel 

egyeztetett, majd sajtótájékoztatón elmondta: az általa vezetett minisztérium átvesz egyes a 

megyei és városi önkormányzatok által elkezdett beruházásokat, és a szaktárca finanszírozza 

a munkálatokat. 

 

A mezőgazdaság egy sajátos „biznisz” – Barabási Antal Szabolcs államtitkárt 
kérdeztük 
2021. február 12. – maszol.ro 

gy hete nevezte ki Florin Cîţu kormányfő mezőgazdasági és vidékfejlesztési államtitkárrá 

Barabási Antal Szabolcsot. Az első napok tapasztalatairól, a romániai mezőgazdaság 2021-es 

kilátásairól kérdezték a korábban az üzleti szférában tevékenykedő szakembert. 
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https://maszol.ro/belfold/Megnyilik-az-ut-Szilagysamsonbol-Szatmar-iranyaba-a-turizmus-fellenduleset-varjak-tole
https://maszol.ro/belfold/Megnyilik-az-ut-Szilagysamsonbol-Szatmar-iranyaba-a-turizmus-fellenduleset-varjak-tole
https://maszol.ro/belfold/Erdelyi-magyar-jogaszok-irtak-romanul-konyvet-a-kisebbsegi-jogokrol
https://maszol.ro/gazdasag/Cseke-Attila-Sepsiszentgyorgyon-felszamolna-a-kozpontositast-a-kormany-reformminisztere
https://maszol.ro/gazdasag/Cseke-Attila-Sepsiszentgyorgyon-felszamolna-a-kozpontositast-a-kormany-reformminisztere
https://maszol.ro/gazdasag/A-mezogazdasag-egy-sajatos-biznisz-Barabasi-Antal-Szabolcs-allamtitkart-kerdeztuk
https://maszol.ro/gazdasag/A-mezogazdasag-egy-sajatos-biznisz-Barabasi-Antal-Szabolcs-allamtitkart-kerdeztuk
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Fellendítenék a helyi jégkorongot: átadás előtt áll a régóta várt marosvásárhelyi 
sátortetős műjégpálya 
2021. február 13. – Krónika 

Új időszámítás kezdődik a marosvásárhelyi és a Maros megyei jégkorongsport életében, 

hiszen felépült a Székelyföldi Jégkorong Akadémia által működtetett sátortetős műjégpálya 

Marosvásárhely és Marosszentgyörgy határában. A létesítmény átadása előtt Kui Csabával, az 

SZJA marosvásárhelyi központjának edzőjével a helyi lelkes hokis közösség eddigi 

nehézségeiről, a várva várt jégpálya adta lehetőségekről és a jövőbeli célokról beszélgettek. 

 

Magyarellenes hangulat újjáéledésével riogatnak a kolozsvári liberálisok az 
RMDSZ-es prefektus esetén 
2021. február 13. – Krónika 

Magyarellenes megnyilvánulások újjáéledésének veszélyével fenyegetőznek a Nemzeti 

Liberális Párt (PNL) kolozsvári vezetői arra az esetre, ha véglegessé válik, hogy az RMDSZ 

kapja meg a prefektusi tisztséget Kolozs megyében. Román sajtóértesülések szerint a 

prefektuskérdés hangsúlyosan felmerült a legnagyobb kormányzó alakulat országos politikai 

bürója szombati ülésén, amelyen az Emil Boc kolozsvári polgármester nevével fémjelzett 

tábor újfent értésre adta, hogy nem hajlandó lemondani a kormánymegbízotti tisztségről. 

Mint ismeretes, a hárompárti kormánykoalíció megállapodása értelmében az RMDSZ öt 

prefektusi tisztséget kap Erdélyben, közöttük a Kolozs megyei kormánymegbízotti posztot. A 

G4Media bukaresti hírportál információi szerint Emil Boc és Daniel Buda európai parlamenti 

képviselő, a PNL Kolozs megyei szervezetének vezetője szombaton ismét arra kérte Ludovic 

Orban pártelnököt, hogy ne engedjék át a tisztséget az RMDSZ-nek. A lap úgy tudja, a kincses 

városi liberális vezetők arra figyelmeztettek, fennáll a nacionalista hullám újjáéledésének 

veszélye Kolozsváron, ha a prefektúra a magyar alakulat irányítása alá kerül. 

 

Az EMNP azt kéri, zárja ki az RMDSZ a székelykeresztúri képviselőjét, aki 
bántalmazta a néppárt egyik tagját  
2021. február 13. – transindex.ro 

Az EMNP közlése szerint néhány napja a rugonfalvi halastónál egy helyi RMDSZ-es képviselő 

– többedmagával – súlyosan bántalmazta az Erdélyi Magyar Szövetség székelykeresztúri 

szervezetének egyik tagját, az Erdélyi Magyar Néppárt volt önkormányzati képviselőjét. "A 

nyílt erőszakkal szemben egyetlen fegyverünk lehet: ha azt a leghatározottabban elítéljük és 

végérvényesen elhatárolódunk az erőszaktevőktől. Ezt várja el teljes közösségünk az RMDSZ 

vezetőitől" - szögezik le ezzel kapcsolatban kiadott közleményükben.  

 

 

 

 

E
rd

é
ly

 

https://kronikaonline.ro/extra/fellenditenek-a-helyi-jegkorongot-atadas-elott-all-a-regota-vart-marosvasarhelyi-satortetos-mujegpalya
https://kronikaonline.ro/extra/fellenditenek-a-helyi-jegkorongot-atadas-elott-all-a-regota-vart-marosvasarhelyi-satortetos-mujegpalya
https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/magyarellenes-hangulat-ujjaeledesevel-riogatnak-a-kolozsvari-liberalisok-az-rmdsz-es-prefektus-eseten
https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/magyarellenes-hangulat-ujjaeledesevel-riogatnak-a-kolozsvari-liberalisok-az-rmdsz-es-prefektus-eseten
https://itthon.transindex.ro/?hir=63106
https://itthon.transindex.ro/?hir=63106
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Sértett felek voltak a római katolikus iskola ügyében a volt tanulók, ezért hívják 
őket a bíróságra 
2021. február 13. – szekelyhon.ro 

A marosvásárhelyi II. Rákóczi Ferenc Római Katolikus Teológiai Gimnázium volt diákjainak 

az elmúlt héten kézbesítették az idézést, amellyel a bukaresti alkotmánybíróságra hívják őket. 

Tamási Zsolt iskolaigazgató ügyvédje, Gogolák Csongor, aki részletesen ismeri a szinte öt éve 

húzódó iskolaalapítással kapcsolatos ügyet, úgy fogalmazott, ez egy formai dolog, és emiatt 

nem kell aggódniuk a volt diákoknak, sőt meg sem kell jelenniük az említett bíróságon. 

 

További támogatások szükségesek a madéfalvi építkezések befejezéséhez 
2021. február 13. – szekelyhon.ro 

Újabb támogatásért folyamodott a magyar kormányhoz a madéfalvi önkormányzat annak 

érdekében, hogy be tudják fejezni az óvoda kialakítását. Mint Szentes Csaba polgármester 

elmondta, a meglévő napköziotthon épületének tetőtér-beépítése mintegy háromnegyed 

részben elkészült, a befejezéshez viszont nem elég a helyi önkormányzat rendelkezésére álló 

összeg. Az óvodaépítéshez a magyar kormány Kárpát-medencei óvodafejlesztési programja 

korábban 142 millió forint értékű támogatást biztosított, de a megemelkedett építőipari 

költségek miatt ez nem fedezi a szükséges kiadásokat, ezért kellene kiegészíteni. 

 

Turisztikai célponttá változtatná Margittát a város magyar alpolgármestere 
2021. február 14. – maszol.ro 

Margitta az egyetlen olyan város Bihar megyében, ahol az RMDSZ-nek nem sikerült 

megtartania a polgármesteri tisztségét, miután a korábban több mandátumot végigvitt 

Pocsaly Zoltán elvesztette a választást a függetlenként induló, de a PNL támogatását élvező 

kihívójával szemben. Többfelvonásos politikai játszma eredményeképpen azonban végül 

sikerült magyar alpolgármestert választani a városban Demián Zsolt személyében. Az ifjú 

vezetőt kérdezték a megválasztása óta eltelt időszakról és a terveiről. 

 

Ennyi volt a felvidéki magyarok száma januárban 
2021. február 12. – Ma7.sk 

Talán még a témával foglalkozók közül is kevesek előtt ismert, hogy a szlovák 

belügyminisztérium besztercebányai székhellyel egy olyan országos lakossági nyilvántartást 

(REGOB) vezet, amelyet a szakemberek is korrektnek tartanak. Kérdéssel fordultunk a 

belügyi tárcához, hogy a REGOB nyilvántartja-e a lakosság nemzetiségre vonatkozó adatait 

is? Feltételezésünk abból indult ki, hogy az önkormányzatok hatáskörébe tartozó lakossági 

mozgásokat (lakhelyváltozás, be- és kijelentkezés stb.), illetve a születés, házasságkötés és 

elhalálozás anyakönyvi eseményeit dokumentáló nyomtatványok mind-mind feltüntetik a 

nemzetiségre vonatkozó rovatot is. 
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https://szekelyhon.ro/aktualis/sertett-felek-voltak-a-romai-katolikus-iskola-ugyeben-a-volt-tanulok-ezert-hivjak-oket-a-birosagra
https://szekelyhon.ro/aktualis/sertett-felek-voltak-a-romai-katolikus-iskola-ugyeben-a-volt-tanulok-ezert-hivjak-oket-a-birosagra
https://szekelyhon.ro/aktualis/tovabbi-tamogatasok-szuksegesek-a-madefalvi-epitkezesek-befejezesehez
https://maszol.ro/belfold/Turisztikai-celpontta-valtoztatna-Margittat-a-varos-magyar-alpolgarmestere
https://ma7.sk/aktualis/ennyi-volt-a-felvideki-magyarok-szama-januarban-utanajartunk
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Interreg: Jól halad II. Rákóczi Ferenc szülőházának felújítása Borsiban 
2021. február 12. – bumm.sk 

Borsiban 2018 óta folyik a Rákóczi-várkastély felújítása. Az építészeti munkák a magyar és 

kisebb részben a szlovák kormány támogatásából lényegében elkészültek, jelenleg a kastély 

környezetének, illetve a kastélyban helyet kapó turisztikai attrakcióknak a kivitelezése, 

fejlesztése folyik. A felújítást szervező II. Rákóczi Ferenc Nonprofit Szervezet 2019 

decemberében a sátoraljaújhelyi önkormányzattal közösen pályázatot nyújtott be az 

SKHU/1902 referenciaszámú Interregpályázatra Természet és kultúra – A határ menti 

terület vonzerejének növelése témakörben, a turisztikai attrakciók közös fejlesztésére. Az 

Európai Regionális Fejlesztési Alap támogatásával megvalósuló program (www.skhu.eu) 

eredményes együttműködést tesz lehetővé a határ menti régiók között. 

 

Az Oros Optik 25 éve ügyfelei szolgálatában – Magyarország segítségének 
köszönhetően most még magasabb minőségben 
2021. február 14. – Ma7.sk 

A látszerészet egy igazi segítő szakma, állítja Oros Csaba, aki bátyját követve lett optikus, és 

immáron közel 30 éve segíti a látássérülteket. A Baross pályázatnak köszönhetően egy 

ortoptikában használatos diagnosztikai gépet vásároltak, amivel kezelhető például a 

tompalátás és a kancsalság is. „Nagy örömünk, hogy a magyar kormány támogatja a külhoni 

magyarokat, ebbe beleértve a Felvidéket is. Valóban egy szóval tudjuk csak a hálánkat 

kifejezni, mégpedig, hogy köszönjük szépen.” – tette hozzá a tulajdonos. 

 

Csemadok: Soha nincs késő építeni, és soha nincs késő kezet fogni, ha van 
akarat 
2021. február 14. – Ma7.sk, Felvidék Ma 

Pénteken ülésezett a Csemadok országos elnökége. Az online térben megtartott 

tanácskozáson a testület tagjai beszámoltak a járvány miatti korlátozások közepette végzett 

munkáról, a területi választmányok és alapszervezetek igyekezetéről, amellyel megpróbálják 

lakóhelyükön életben tartani a közművelődési tevékenységet. Természetesen szó esett a 

Csemadok társadalmi szerepével kapcsolatos vállalásokról, a közeljövő feladatairól is. Az 

elnökség nyilatkozatot fogadott el, amelyben kifejezik megrendülésüket, hogy az utóbbi 

időszakban több helyi, regionális és országos szinten is kimagasló és elkötelezett kulturális és 

közéleti munkát végző Csemadok-tagunk távozott el közülünk örökre, köztük Rózsa Ernő, a 

Csemadok Országos Elnökségének örökös tiszteletbeli tagja, valamint Huszár László, a 

Szlovákiai Magyar Művelődési Intézet igazgatója. 
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https://www.bumm.sk/regio/2021/02/12/interreg-jol-halad-ii-rakoczi-ferenc-szulohazanak-felujitasa-borsiban
https://ma7.sk/video/felvideki-naplo/az-oros-optik-25-eve-ugyfelei-szolgalataban-magyarorszag-segitsegenek
https://ma7.sk/video/felvideki-naplo/az-oros-optik-25-eve-ugyfelei-szolgalataban-magyarorszag-segitsegenek
https://ma7.sk/aktualis/csemadok-soha-nincs-keso-epiteni-es-soha-nincs-keso-kezet-fogni-ha-van-akarat
https://ma7.sk/aktualis/csemadok-soha-nincs-keso-epiteni-es-soha-nincs-keso-kezet-fogni-ha-van-akarat
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„Keszenem, nem kell!” – Magyar vagyok, nem hibrid!  
2021. február 14. – Dr. Karaffa János – Felvidék Ma 

Amikor a legutóbbi, 2011-es népszámlálás eredményeire fény derült, döbbenten kellett 

megállapítanunk, hogy 2001-hez viszonyítva mintegy 60 ezerrel, 1991-hez képest pedig 110 

ezerrel csökkent a felvidéki magyarok száma. Sok elemzés látott már napvilágot, sokan 

keresték az okokat, hogyan jutottunk idáig. Sokan estek a régi hibába, s a magyarság sorsának 

mostoha alakulásáért a külső körülményeket vagy az ellenség ármánykodását okolták… 

 

Online egyetemi felvételi-felkészítő indult az MNT szervezésében 
2021. február 13. – Vajdasag.ma, Pannon RTV 

Kezdetét vette a Magyar Nemzeti Tanács ingyenes felvételi-felkészítő programja jövendőbeli 

egyetemisták számára. A járvány miatt online folyik az oktatás. Összesen 143-an jelentkeztek 

az előkészítőre. A tanulók a felkínált 13 tantárgy közül választhattak ki kettőt, attól függően, 

hogy melyik egyetemre vagy főiskolára szeretnének majd bejutni. A képzésen szereplő 

tantárgyak: magyar nyelv és irodalom, német nyelv, angol nyelv, szociológia, pszichológia, 

történelem, földrajz, biológia, matematika, fizika, kémia, közgazdaságtan, illetve 

számítástechnika és informatika. 

 

MNT: A kultúráról szóló törvény módosításáról szóló törvényjavaslat kisebbségi 
kollektív jogok elvételét irányozza elő 
2021. február 13. – Vajdasag.ma, Pannon RTV 

A kultúráról szóló törvény módosításáról és kiegészítéséről szóló törvényjavaslat, amelynek 

közvitája ezekben a napokban folyik Szerbia-szerte, több helyen is bizonyos, törvény által 

szavatolt nemzeti kisebbségi kollektív jogok elvételét irányozza elő, ami nemcsak a szerzett 

emberi és kisebbségi jogok védelmének nemzetközi elvével áll szöges ellentétben, de magával 

A Szerb Köztársaság alkotmánya 20. szakaszának 2. bekezdésével is, amely épp a szerzett 

jogok védelmét garantálja, hangoztatja a Magyar Nemzeti Tanács állásfoglalása A kultúráról 

szóló törvény módosításáról és kiegészítéséről szóló törvényjavaslattal kapcsolatban. 

 

Fogadóórákat tart a polgároknak a Horgos Helyi Közösség 
2021. február 13. – Vajdasag.ma 

„Mindenki véleménye egyaránt számít, legyen az jó, vagy kevésbé. Közös érdekünk, akik itt 

élünk, hogy előremozdítsuk Horgost egy nagyobb volumenű fejlődés irányába” – olvasható a 

többi közt abban a felhívásban, amit Horgos Helyi Közösség tett közzé azzal a céllal, hogy 

felkérjék a polgárokat, hogy mondják el a falu vezetésének személyesen is problémáikat, 

észrevételeiket, ötleteiket a településsel, annak fejlesztésével kapcsolatban. 
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https://felvidek.ma/2021/02/keszenem-nem-kell-magyar-vagyok-nem-hibrid/
https://www.vajma.info/cikk/vajdasag/26179/Online-egyetemi-felveteli-felkeszito-indult-az-MNT-szervezeseben.html
https://www.vajma.info/cikk/vajdasag/26177/MNT-A-kulturarol-szolo-torveny-modositasarol-szolo-torvenyjavaslat-kisebbsegi-kollektiv-jogok-elvetelet-iranyozza-elo.html
https://www.vajma.info/cikk/vajdasag/26177/MNT-A-kulturarol-szolo-torveny-modositasarol-szolo-torvenyjavaslat-kisebbsegi-kollektiv-jogok-elvetelet-iranyozza-elo.html
https://www.vajma.info/cikk/vajdasag/26175/Fogadoorakat-tart-a-polgaroknak-a-Horgos-Helyi-Kozosseg.html
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Visszaállították II. Rákóczi Ferenc tölgyfaszobrát Csókán 
2021. február 14. – Pannon RTV 

Az emlékművet 2020 novemberében emelték le a talapzatáról, mivel az alkotáson hosszában 

keletkezett egy repedés. A hasadék az évek során veszélyesen szélesedett, ezért volt szükség a 

beavatkozásra. 

 

„Itt dörömböl az ajtón, de nem engedem be…” 
2021. február 12. – Pannon RTV 

Meseíró-pályázatot hirdetett a magyarkanizsai József Attila Könyvtár. A község területéről 31 

alkotó 34 történetét olvashatta és bírálta el a háromtagú zsűri. A könyvtár első ízben szervezte 

meg a versenyt, amelyen csak a cím és a műfaj volt meghatározva.      

 

Tanácskozott és nyilatkozatot fogadott el a KMKSZ Választmánya 
2021. február 14. – karpat.in.ua 

Február 13-án Jánosiban – a karanténszabályokat betartva – tartotta soron következő 

választmányi ülését a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség (KMKSZ). Az eseményen a 

szervezet vezetői felvázolták az aktuálpolitikai helyzetképet a választmány tagjai számára, 

valamint nyilatkozatot fogadtak el, amelyben a Szövetség üdvözli, hogy a legutóbbi magyar–

ukrán külügyminiszteri találkozó során is megerősítésre került az a tény, hogy Kárpátalján 

nincs szeparatizmus. A nyilatkozatban a Szövetség felhívja az illetékes szervek figyelmét, hogy 

egyszer s mindenkorra vessenek véget a koncepciós eljárásoknak a kárpátaljai magyarsággal 

szemben, és garantálják a magyar közösségek biztonságát. 

 

Brüsszel nem akarja túlzottan kritizálni Ukrajnát 
2021. február 14. – karpat.in.ua 

Bocskor Andrea, a Fidesz–KDNP beregszászi európai parlamenti képviselője az EU 

intézmények Ukrajnával kapcsolatos hozzáállásról, David Sassoli válaszleveléről, az ukrán 

nyelvtörvény mögött megbújó asszimilációs törekvésekről, valamint arról is beszélt a Magyar 

Nemzetnek adott interjújában, hogy megtalálható az ukrán szélsőséges Mirotvorec oldal 

„halállistáján”. 

 

A „Mirotvorec” Központ véleménye az EP által elfogadott EU–Ukrajna társulási 
megállapodás végrehajtásáról szóló jelentésről 
2021. február 21. – karpat.in.ua 

A Mirotvorec közleményben fejtette ki az EP által február 11-én elfogadott állásfoglalással 

kapcsolatos véleményét. „Az Ukrajna nemzetbiztonságáért, a békéért, az emberi biztonságért 

és a nemzetközi jog ellen elkövetett bűncselekmények tanulmányozásáért felelős 

„Mirotvorec” Központ munkatársai támogatják az Európai Parlament döntését a korlátozó 

intézkedések folytatásáról a függetlenség, a szuverenitás, Ukrajna területi egysége és az 
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https://pannonrtv.com/rovatok/tarsadalom/visszaallitottak-ii-rakoczi-ferenc-tolgyfaszobrat-csokan
https://pannonrtv.com/rovatok/onkormanyzatok/itt-dorombol-az-ajton-de-nem-engedem-be
http://politic.karpat.in.ua/?p=18777&lang=hu
http://politic.karpat.in.ua/?p=18690&lang=hu
http://politic.karpat.in.ua/?p=18704&lang=hu
http://politic.karpat.in.ua/?p=18704&lang=hu
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emberi jogok megsértésében érintett személyekkel szemben. A „Mirotvorec” Központ hálás az 

Európai Parlament tagjainak, akik elítélték az orosz agresszor destabilizáló fellépéseit és az 

Ukrajnában folytatott illegális katonai jelenlétét (mind Krímen, mind pedig Donbászon). 

 
 

 

 

Elektronikus sajtó 

 

Határok nélkül 

2021. február 12. – Kossuth Rádió 

 

Az Európai Parlament legutóbbi plenáris ülésén az EU és Ukrajna társulási 

megállapodásának végrehajtásáról tartottak vitát. Bár történt némi előrelépés a társulási, 

valamint a szabadkereskedelmi megállapodásban rögzített reformok végrehajtása terén, de a 

kisebbségek helyzete kapcsán nem tett előrelépést Ukrajna,  és még mindig megfeledkezik az 

európai értékekről és a demokratikus elvekről – áll a társulási megállapodás végrehajtásáról 

szóló jelentésben. 

 

A külhoni magyar diákokat is érinti az anyaországiak mellett, hogy ellehetetleníti az Egyesült 

Királyságban tanulók továbbtanulását a Brexit. Magasabb lesz a tandíj és az Erasmus plus 

program sem működik tovább. 

 

Erdélyben is elindul a Nemzetpolitikai Államtitkárság mentorképző programja, amelynek 

szakmai partnere a budapesti Design Terminal. Tapasztalt és kezdő vállalkozók -  leendő 

mentorok és mentoráltak -  kapcsolódhatnak be a rövidesen induló erdélyi képzésbe, 16 

megyéből. Kozma Mónikát, az erdélyi programot lebonyolító Pro Economica Alapítvány 

ügyvezető igazgatóját kérdezte munkatársunk. 

 

Tízéves a világhíressé vált kassai magyar fiatalok alkotta csapat, amelynek tagjai 

programozható legókból épített robotokkal az elmúlt években sikert sikerre halmoztak. A 

Talentum 2018-ban megnyerte a diákok robotépítő világbajnokságát. Nagy Emese riportjából 

megismerhetjük a felvidéki magyar legórobot-építő csapat történetét. 

 

 
 

  

https://mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth/?date=2021-02-12_18-02-00&enddate=2021-02-12_18-40-00&ch=mr1
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Megalakult a Csallóköz Natúrpark, Szlovákia első natúrparkja. A gondolat már korábban 

megfogalmazódott az egyik kezdeményező, Hervay Rozália, a Szlovákiai Magyar 

Közgazdászok Társulásának elnöke fejében. Az igazi lökést azonban egy konferencia adta, 

amelyen a Szigetköz Natúrpark Egyesület elnöke, Pető Péter is erre biztatta a Duna csallóközi 

oldalán fekvő magyar településeket. Hervay Rozália ezután partnereket keresett a natúrpark 

megalapításához. 

 

Jól haladnak Magyarkanizsán a Vajdasági Birkózóakadémia kivitelezési munkálatai. A 

készülő épületet a Szerbiai Olimpiai Bizottság vezetőinek is megmutatta Pásztor István, a 

vajdasági parlament elnöke. A magyar politikus arra számít, hogy a vendégek szakmai 

támogatásával az épülő akadémia bekerülhet a világ birkózósportjának a vérkeringésébe.  

 

Plusz 9 fokot mértek Székelyudvarhelyen csütörtökön, péntek reggel pedig hússzal 

kevesebbet. A drasztikus lehűlés nem csak az emberi szervezetet viseli meg, de a 

közlekedésben is fennakadásokat okoz főként akkor, ha hóvihar és kemény fagy tarkítja az 

időjárást. Látványosan és érezhetően visszatért a tél Székelyföldre. A hókotrók munkáját 

digitális térképen lehet követni a megyei önkormányzat honlapján. 

 

Határok nélkül 

2021. február 13. – Kossuth Rádió 

 

Tavaly, október 15-én Hamlet előadással ünnepelte a nagyváradi Szigligeti Színház 

alapításának, pontosabban átadásának 120. esztendejét, ám a kapcsolódó rendezvények a 

járványhelyzet miatt elmaradtak. Ám nem adják fel: úgy határoztak, hogy az egész idei évet a 

jubileumnak szentelik. Hozzátéve még egy kerek évfordulót: tíz éve lett újra önálló az 

intézmény. 

 

Kortárs képzőművészeti tárlat nyílt Gyergyószárhegy 2020 címmel  Marosvásárhelyen, a  

Bernády Házban. A kiállított 30 alkotás válogatás a Gyergyószárhegyi Művésztelep tavalyi két 

alkotótáborának munkáiból. A változatos műfajú alkotások egyik fő jellemzője, hogy - a 

témaválasztás és az alkalmazott vizuális technikák révén - érzelmi viszonyulásra késztetik a 

látogatót, és arra, hogy értelmezze, „megfejtse” a mű üzenetét – mondja Nagy Miklós Kund 

művészeti író. 

 

Csókás Ferenc, Bény néphagyománygyűjtője február 23-án lenne 95 esztendős. Koczka 

Katalin, a bényi Kézműves Ház vezetője idézi fel alakját. 

https://mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth?date=2021-02-13_18-01-00&enddate=2021-02-13_18-40-00&ch=mr1
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Boldogasszony ablakában címmel készült film a vajdasági magyar kultúráról. Az alkotást a 

nemzeti összetartozás éve apropóján forgatták, de tisztelegnek vele a Vajdasági Magyar 

Ünnepi Játékok előtt is. A Silling István kupuszinai népi imádságokat és ráolvasásokat 

tartalmazó könyvének címét választotta Kálló Béla rendező a kisjátékfilm címéül. A filmet a 

magyar kultúra napján mutatták be.  

 

Felvidéken, a betléri Andrássy kastély mai arculatát a 200 éve született Andrássy Manó gróf 

formálta ilyenné. „Saját terve szerint és személyes felügyelete alatt”- adták hírül a korabeli 

krónikák. Már életében vasgrófnak nevezték, hisz korának és társadalmi osztályának egyik 

legtehetségesebb vállalkozója volt, szenvedélyes vadász, utazó, de országosan ismert 

karikaturista és műgyűjtő.  Társadalmi rangja kötelezettséget jelentett. Volt Zemplén és 

Torna megye főispánja, s haláláig Rozsnyó országgyűlési képviselője.    

 

Amint arról hétfői műsorunkban beszámoltunk, életének 77. évében súlyos betegség után 

elhunyt Farkas Árpád Kossuth-díjas költő, a Magyar Művészeti Akadémia tagja, a Háromszék 

folyóirat volt főszerkesztője. Egy 2005-ben készült műsor részletével szeretnénk búcsút venni 

tőle. 

 

Kárpát-medence 

2021. február 14. – M1 

Udvarhelyszék tanyáin, a hegyi magaslatokban még kitartóan tartja magát a tél. Nincs ez 

másképp a Farkaslakához tartozó, Szencsed nevű tanyán sem, ahol ma mindössze hat állandó 

lakos várja a tavaszt, na meg a lakott porták állatai. Harminc év után költözött vissza 

szülőföldjére a Nyulas házaspár, hogy megvalósítsák álmukat, egy saját farmot.  

 

Korán reggel lisztet öntenek, élesztőt futtatnak a délvidéki Zentgunarason a helyi nőszervezet 

tagjai. Farsangi fánk készül. Tavaly elmaradtak a farsangi rendezvények, és az idei év is csak 

kis létszámú eseményeknek ad teret.   

 

Túrázók és katonai hagyományőrzők gyülekeznek az anyaországi Ipolytarnóc határában, hogy 

az idén már 21. alkalommal megrendezett Doni Emléktúra országos rendezvénysorozat 

nógrádi szakaszát teljesítsék a Kopóbérci Palócók Hagyományőrző Egyesület szervezésében. 

Az idei túra rendhagyó módon a trianoni határsávon vezet, és a 23. Losonci Gyalogezrednek 

állít emléket.  

 

https://mediaklikk.hu/video/karpat-medence-2021-02-14-i-adas/
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Az alcsíki medencében napsütés fogad. Az idei enyhe télben a ködös vidék, mintha a tavaszt 

várná. Akárcsak a csíkmenasági hagyományőrzők, akik ilyenkor, farsangfarka, vagy ahogyan 

itt hívják, húshagyat közeledtével arra készülnek, hogy bolondozással, mulatsággal 

búcsúztassák a telet. Így történt ez Székelyföld több településén, amelyeken vidámsággal és 

bolondozással búcsúztatták a telet a hagyományőrzők. 


