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Nyomtatott és online sajtó 
 

Brüsszel a gyűlöletbeszédre vonatkozó uniós jog átültetésére szólította fel 

Romániát, az RMDSZ szerint Úzvölgye miatt 
2021. február 16. – MTI, Krónika, transindex.ro, maszol.ro, Nyugati Jelen 

Az Európai Bizottság (EB) már tavaly októberben kötelezettségszegési eljárás keretében 

szólította fel Romániát a gyűlöletbeszéddel kapcsolatos uniós jog átültetésére – közölte keddi 

hírlevelében az RMDSZ. A közlemény szerint ez az EB egy válaszleveléből derült ki, miután az 

RMDSZ és a Fidesz-KDNP európai parlamenti (EP-) képviselői kétszer is írásbeli kérdéssel 

fordultak az EB-hez az úzvölgyi katonatemetőben 2019-ben történt erőszakos eseményeket 

követően. Vincze Loránt RMDSZ-es EP-képviselő szerint a mostani, második válasz első 

alkalommal állapítja meg, hogy az EB beavatkozhat azokban az esetekben, amikor egy 

tagállam szisztematikusan nem tartja be az uniós jogot, vagy ha a nemzeti jogszabályok nem 

felelnek meg az uniós jognak, ugyanakkor azt is leszögezi, hogy az uniós jog helytelen 

alkalmazásának egyedi eseteit nemzeti szinten megfelelőbben lehet kezelni. Októberben 

Románia felszólítást is kapott az Európai Bizottságtól a gyűlölet-bűncselekmény 

bűncselekménnyé nyilvánítására. 

 

Provokatív ukrán falfirkák Szürtében 
2021. február 16. – karpat.in.ua, Kárpátalja, Kárpátalja Ma 

Provokatív ukrán nyelvű feliratok jelentek meg az ungvári járási Szürtében. A történések 

előzménye, hogy tavaly decemberben épp ennek a helyi önkormányzatnak a képviselőit 

vádolták meg hazaárulással, mert ülésük után az ukrán mellett elénekelték a magyar nemzeti 

imádságot is. Az egyforma mintájú graffitiket február 14-én, vasárnap este festették fel a 

település nyolc különböző pontján, a többi közt a község iskolája melletti ház falára, a 

buszmegállókra, kerítésekre, sőt, még boltokra is. A falfirkákon az ukrán himnuszból idéznek 

egy részt, mely így szól: „Senkinek nem engedjük meg, hogy a szülőföldünkön uralkodjon.” 

 

Megint a határon túli magyarokat támadja a Jobbik 
2021. február 16. – Origo 

A Gyurcsány-listára felkéredzkedő Jobbik egyik országgyűlési képviselője, Stummer János a 

közösségi oldalán uszított a külhoni, azon belül is az erdélyi magyarok ellen. A baloldali párt 

politikusa azt kifogásolta, hogy magyar kormányzati támogatással épült a székelyföldi 

Marosszentgyörgyön egy műjégpálya. Stummer bejegyzésében arra utalt, hogy a magyar 

kormánynak nem kellene támogatnia a külhoni magyarokat. A jobbikos képviselő a 

koronavírus-járvány első hullámában pedig azt kifogásolta, hogy a kormány 

védőfelszereléseket küldött a külhoniaknak. Korábban csupán a Gyurcsány-párt uszított ilyen 

stílusban a Magyarország határain kívül élő magyarok ellen. A kolozsvári Krónika című 
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napilap hétfőn hívta fel rá a figyelmet, hogy Stummer János jobbikos országgyűlési képviselő, 

a Nemzetbiztonsági bizottság elnöke a közösségi oldalán posztolt bejegyzésében fejezte ki 

rosszallását amiatt, hogy a magyar kormány anyagilag támogatta az erdélyi, székelyföldi 

Marosszentgyörgyön felépült, és vasárnap átadott sportlétesítményt. 

  

Prefektusok: az RMDSZ kész lemondani a Kolozs megyei tisztségről a Bihar 

megyeiért cserébe 
2021. február 16. – maszol.ro, transindex.ro 

Átengedi a Kolozs megyei prefektusi tisztséget az RMDSZ a Nemzeti Liberális Pártnak (PNL), 

ha cserébe megkapja Bihar megye kormánymegbízotti posztját, semmilyen más pozíció nem 

lehet alku tárgya – jelentette ki Kelemen Hunor RMDSZ-elnök a Cluj24.ro című portálnak. A 

miniszterelnök-helyettest annak kapcsán kérdezte a kolozsvári hírportál, hogy a 

kormánykoalíció nagyobbik pártjának számító PNL Kolozs megyei politikusai tiltakoztak az 

ellen, hogy – a hárompárti megegyezés értelmében – ne az ő jelöltjük töltse be a Kolozs 

megyei prefektusi tisztséget. Alin Tișe, a megyei önkormányzat liberális párti elnöke a PNL-

ből való kilépéssel fenygetőzött, a párt megyei szervezetének elnöke, Daniel Buda pedig az 

országos vezetőtanácstól kérte, hogy kezdeményezzenek tárgyalásokat az koalíciós partnerek 

közül az RMDSZ-szel a tisztség átadásáról. 

 

Beiskolázás szórványban: Arad megyében aggasztó az elemisták csökkenő 

létszáma 
2021. február 16. – maszol.ro 

A következő tanévben országszerte kevesebb diák kezdi meg a középiskolát, mivel a mostani 

nyolcadik osztályosoké volt az első évfolyam, amely az iskolát az előkészítő avagy a nulladik 

és nem az első osztályban kezdte el. Sorozatunkban annak járunk utána, hogy a február elején 

összeállított és a minisztériumnak elküldött beiskolázási adatok alapján mindez hogyan érinti 

a szórványban élő magyar nyelven tanuló diákokat, és az őket oktató tanintézményeket. Arad 

megyében az induló kilencedik osztályok száma nem csökkent, de mindegyeikben 

kénytelenek voltak csökkenteni a beiskolázható diáklétszámot. 

 

Mindent újra kellett kezdeni: Borbolyék büntetőperében ismét felolvasták a 

vádiratot 
2021. február 16. – szekelyhon.ro 

Miután a Maros Megyei Törvényszék tavaly érvénytelenítette a Borboly Csaba és tizenkét 

másik személy ellen 2013-ban indult büntetőperben lefolytatott összes eddigi eljárást, a 

folyamatot az elejétől kezdték újra, ahogy erre már volt példa korábban is. Ezúttal viszont úgy 

tűnik, nincs akadály. 
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https://maszol.ro/belfold/Prefektusok-az-RMDSZ-kesz-lemondani-a-Kolozs-megyei-tisztsegrol-a-Bihar-megyeiert-cserebe
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https://maszol.ro/belfold/Beiskolazas-szorvanyban-Arad-megyeben-aggaszto-az-elemistak-csokkeno-letszama
https://maszol.ro/belfold/Beiskolazas-szorvanyban-Arad-megyeben-aggaszto-az-elemistak-csokkeno-letszama
https://szekelyhon.ro/aktualis/mindent-ujra-kellett-kezdeni-borbolyek-buntetopereben-ismet-felolvastak-a-vadiratot
https://szekelyhon.ro/aktualis/mindent-ujra-kellett-kezdeni-borbolyek-buntetopereben-ismet-felolvastak-a-vadiratot
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Herkulesfürdő múltját és jelenét mutatják be, és a jövőjéről tanácskoznak 

Bukarestben 
2021. február 16. – MTI, Krónika 

Herkulesfürdő múltjáról és jelenéről nyílik kiállítás a bukaresti Magyar Kulturális Intézetben 

egy olyan sorozat részeként, amely a Kárpát-medencei fürdőkultúrát hivatott bemutatni és 

népszerűsíteni. Kósa András László igazgató az MTI-nek elmondta, hogy a szerdán megnyíló 

tárlaton az intézet kiállítótereiben megidézik Herkulesfürdőt a Fortepan archív 

fotógyűjteményeiből származó képek segítségével. A kiállítás egy másik fontos része a 

herkulesfürdői építészeti örökség megmentésén fáradozó Herculane Project elnevezésű 

kezdeményezés önkénteseinek eddigi munkáját mutatja be. 

 

 

 

Szemléletváltást javasol a hátrányos helyzetűekről történő gondolkodásban 

Makkai Péter államtitkár 
2021. február 16. – maszol.ro 

Ne számok egy statisztikában, hanem külön személyek legyenek a hátrányos helyzetűek, 

akikre mint a társadalom értékes tagjaira tekintünk – látná jónak Makkai Péter református 

lelkész, a sepsiszentgyörgyi Diakónia Keresztyén Alapítvány egyik vezetője, aki az új 

összetételű kormányban államtitkári megbízatást kapott a munkaügyi és szociális védelmi 

minisztériumban. Makkai Pétert a terepen szerzett tapasztalatairól és az új munkájával 

kapcsolatos elképzeléseiről kérdezték. 

 

„A nyomorúságnak mindig arca van” 
2021. február 17. – Krónika 

„Egy héttel ezelőtt még én is úgy érzékeltem, a barikád két oldalán állunk: a civilek és az 

állam. Most már úgy látom a barikád másik oldalán a nyomorúság áll, a feladatunk ezt 

felszámolni” – vallja Makkai Péter református lelkész, akit nemrég neveztek ki munkaügyi 

államtitkárnak. Azt mondja, a civil szférát is be akarja vonni a szociális gondok rendezésébe.    

 

Úzvölgye: pert indítanak a közbirtokosságok 
2021. február 17. – Krónika 

Bírósághoz kénytelen fordulni két csíki közbirtokosság, hogy érvénytelenítsék a 

dormánfalviak által végzett ama telekkönyvezéseket, amelyek az úzvölgyi katonatemető 

környékén fekvő területeiket érintik. Múlt év decemberében vált nyilvánossá, hogy a 

dormánfalvi) Dărmănești önkormányzat további területszerzésekben érdekelt az úzvölgyi 

katonatemető környékén. A Bákó megyei város saját tulajdonába vette és telekkönyveztette a 

csíkszentmártoni Aklos közbirtokosság és a csíkcsekefalvi közbirtokosság három, összesen 

közel 16 hektáros területét. Ez annak ellenére történt, hogy az említett földeket (amelyek az út 
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https://kronikaonline.ro/kultura/herkulesfurdo-multjat-es-jelenet-mutatjak-be-es-a-jovojerol-tanacskoznak-bukarestben
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https://maszol.ro/belfold/Szemleletvaltast-javasol-a-hatranyos-helyzetuekrol-torteno-gondolkodasban-Makkai-Peter-allamtitkar
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északi oldalán helyezkednek el, ahol a temető és a volt honvédkaszárnyák is találhatók) 

visszaszolgáltatásuk után a közbirtokosságok már 2004-ben saját nevükre telekkönyveztették 

Csíkszeredában. Az ügy további furcsasága, hogy noha a Hargita megyei telekkönyvezések 

nem szerepeltek a 2009-ben megjelent E-terra integrált kataszteri és telekkönyvi 

rendszerben, 2019-ben a Hargita Megyei Kataszteri és Ingatlan-nyilvántartási Hivatal 

illetékese felhívta a Bákó megyeiek figyelmét, hogy abban az övezetben korábban öt területre 

helyrajzi számokat adott ki a Hargita megyei hivatal, és azokat telekkönyvezték. 

 
 

 

A magyarok megosztottsága egy második Trianonnal ér fel. Nagyinterjú Jaroslav 

Daniškával 
2021. február 16. – Ma7.sk 

Jaroslav Daniškát a szlovák köztévéből ismerhetjük, a Célkeresztben (Do kríža) című közéleti 

és társadalmi vitaműsort vezeti. Legutóbb létrehozott egy konzervatív blogportált, a 

Štandardot. Szerinte Szlovákiában hiány van a konzervatív sajtótermékekből, ezért is volt 

szükséges megalkotni ezt az újságot, hogy ellensúlyozzák a liberális véleményt. A 

konzervativizmus erőtlensége a szlovák politikumban is meglátszik, ugyanakkor más a 

helyzet a szomszédos országokban, ahol a konzervatív pártoknak nagy a társadalmi 

beágyazottsága. Daniška szerint a szlovákiai magyarok asszimilációja aggasztó, ezért fontos, 

hogy a magyar közösség és politika ne legyen megosztott. Úgy véli, a népszámlálás alkalmával 

a második nemzetiség lehetősége pont az asszimilációt erősíti. 

 

Minél több embert kell megmenteni! 
2021. február 16. – Felvidék Ma, Körkép 

Az egészségügyi ellátás állapotáról folyt ma szakmai tanácskozás az MKP pozsonyi 

székházában, majd Forró Krisztián MKP-elnök, Farkas Iván szakmai alelnök, Sárközy Irén (a 

Most-Híd szakpolitikusa) és Viola Miklós (az MKP szakpolitikusa, sebészorvos) tartottak 

sajtótájékoztatót. Forró Krisztián a koronavírus-járvánnyal kapcsolatban hangsúlyozta, 

minden élet fontos, ezért minél több embert kell megmenteni! A kormányzati intézkedésekkel 

kapcsolatban elmondta, hogy azok nem hatékonyak, gond van az ellenőrzésekkel is. A 

kormánynak azt javasoljuk, hogy a helyzet kezelését adja át egy felkészült szakemberekből 

álló válságmenedzsmentnek. 

 

 

 

 

  
Fe

lv
id

é
k

 

https://ma7.sk/aktualis/a-magyarok-megosztottsaga-egy-masodik-trianonnal-er-fel-nagyinterju-jaroslav-daniskaval
https://ma7.sk/aktualis/a-magyarok-megosztottsaga-egy-masodik-trianonnal-er-fel-nagyinterju-jaroslav-daniskaval
https://felvidek.ma/2021/02/minel-tobb-embert-kell-megmenteni/
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Lehetek-e kétszeresen magyar? Értelmetlen válaszlehetőség a népszámlálási 

íveken 
2021. február 16. – Felvidék Ma 

A február 15-én indult országos népszámlálás több tekintetben is rendhagyó. Első 

alkalommal történik teljes mértékben elektronikus formában, és első alkalommal lehet 

megjelölni a második nemzetiséget. Legnagyobb meglepetésünkre kétszer is meg lehet jelölni, 

hogy valaki magyar nemzetiségűnek vallja magát. A méregdrága, egyes források szerint 60 

millió eurós költségvetésű népszámlálás mára már inkább rossz viccnek tűnik. Megkérdezték 

Bukovszky László kisebbségi kormánybiztost, valamint Tokár Gézát, a szlovákiai magyar 

szervezetek népszámlálási kampánystábjának elnökét, hogyan vélekednek arról, hogy valaki 

„kétszeresen is magyar” lehet. 

 

Generációk harca a Felvidéken? 
2021. február 16. – Felvidék Ma 

A Denník N liberális szlovák hírportálon figyelemre méltó „okfejtés” jelent meg tegnap a 

felvidéki magyar „világok harcáról”: a régiek és az ifjú titánok küzdelméről a politikában. 

Finta Márk, a Pátria Rádió és az Új Szó tollforgatójának véleménye szerint a felvidéki magyar 

pártok identitászavarral küzdenek. Szalay Zoltán a DenníkN részére vele készített interjúban 

a jelenlegi felvidéki magyar politika és politizálás helyzetéről kérdezte. A beszélgetésben Finta 

kifejtette, hogy véleménye szerint az egész felvidéki politikai élet elvesztette identitását és a 

felek inkább saját belső pozícióik megerősítésével foglalkoznak, politikai céljaik pedig nem 

világosak. 

 

Gyimesi György (OĽaNO) erős kormányzati mandátummal előzné meg a kettős 

nemzetiség esetleges negatív értelmezését 
2021. február 16. – Körkép 

Hétfőn este a TA3-on a február 15-én indult népszámlálás volt a téma. A műsorban Gyimesi 

György (OĽaNO), Miroslav Žiak (SaS ) és Branislav Tréger, a Városok és Falvak Társulásának 

(ZMOS) elnöke.   A kettős nemzetiség eltörléséért síkra szállt Gyimesi a műsorban köszönetet 

mondott a Statisztikai Hivatalnak a népszámlálás előkészítéséért. A kérdőíveket az első nap 

már 7 ezer ember töltötte ki, ami a politikus szerint pozitív visszajelzés. 

  
Stratégiai együttműködési megállapodás Szerbia és Magyarország között 
2021. február 16. – Pannon RTV 

Hamarosan úgynevezett stratégiai együttműködésről szóló megállapodást köt egymással 

Szerbia és Magyarország. Ennek aláírói a két ország miniszterelnökei lesznek. Erről is beszélt 

a Vajdasági Rádió és Televíziónak adott interjújában Pintér Attila. Magyarország belgrádi 

nagykövete elmondta, folyamatban van a következő szerb-magyar kormányzati csúcsnak az 
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https://felvidek.ma/2021/02/lehetek-e-ketszeresen-magyar-ertelmetlen-valaszlehetoseg-a-nepszamlalasi-iveken/
https://felvidek.ma/2021/02/lehetek-e-ketszeresen-magyar-ertelmetlen-valaszlehetoseg-a-nepszamlalasi-iveken/
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https://pannonrtv.com/rovatok/politika/strategiai-egyuttmukodesi-megallapodas-szerbia-es-magyarorszag-kozott
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előkészítése is, amelyen a tervek szerint egy kétoldalú fejlesztési megállapodást is aláírnak. 

Ezt magyar részről Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter, szerb oldalról pedig 

Jadranka Joksimović EU-integrációs miniszter írná alá - tette hozzá Pintér. 

 

Télűzés Zentagunarason 
2021. február 16. – Magyar Szó 

Lezárult az idei farsang időszaka, amely sokkal csendesebb, eseménytelenebb volt, mint az 

előző években. A legtöbb vidám, jelmezes felvonulás és minden bál, mulatság elmaradt a 

világjárvány miatt. Vidékünkön is csak néhány szabadtéri rendezvényt szerveztek meg. Ma 

már hamvazószerda van, a farsang és a húsvét közötti választónap, a keresztény vallásban a 

húsvét előtti nagyböjt kezdete. Hamvazószerdán az egyház az élet mulandóságára emlékezteti 

a híveket, és bűnbánatra szólítja fel őket. A nagyböjt kezdete, hamvazószerda nem ünnep, de 

kiemelt hétköznapja az egész egyházi évnek. A keresztények ebben a bűnbánati időszakban 

hitük elmélyítésével, böjttel készülnek húsvét ünnepére. 

 
Bezárják a Beregszászi kistérség iskoláit 
2021. február 16. – karpat.in.ua, Kárpátalja, Kárpátalja Ma 

A hírt Babják Zoltán közölte hivatalos közösségi oldalán. „A Beregszászi kistérségben élők 

figyelmébe! Mivel megnőtt a heveny fertőző légúti megbetegedések, valamint a koronavírusos 

fertőzések száma a tanulók és a pedagógusok körében, a technogén és ökológiai biztonság, 

valamint a rendkívüli helyzetek kérdéseivel foglalkozó bizottság szakembereinek ülésén olyan 

döntés született, hogy karantént vezetnek be kistérségünk minden iskolájában (1–11. 

osztályok). A korlátozás február 17-től március 5-ig lesz hatályban. Tovább működnek viszont 

az óvodák az elöljárói körzetekben, eközben azonban mindennap ellenőrzik a helyzet 

alakulását” – olvasható a bejegyzésben. 

 

Ukrán–magyar viszony: Utolsó figyelmeztetés? 
2021. február 16. – Kárpátalja 

A legújabb „ügy” tulajdonképpen még tavaly decemberben pattant ki. Az ismeretlen hátterű 

madyar.info Brenzovics László feketelistája című írásában számolt be arról, hogy több száz 

kárpátaljai magyar nem kapta meg az év végén „megszokott” magyarországi támogatást a 

„KMKSZ” Jótékonysági Alapítványtól. A cikk szerint „az alapítvány és annak vezetése Vaszil 

Brenzovics személyében saját belátása szerint, politikai meggyőződésüktől függően» 

helyesekre «és» helytelenekre «osztotta a magyarokat”. A „helytelenek” közé azokat sorolták, 

akik valamelyik ukrán párt színeiben indultak a tavaly őszi helyhatósági választásokon, részt 

vettek a választási bizottságok munkájában, vagy egyszerűen csak nem támogatták a KMKSZ 

politikáját – állítja a madyar.info. 
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https://www.magyarszo.rs/hu/4540/vajdasag/236274/T%C3%A9l%C5%B1z%C3%A9s-Zentagunarason-zentagunaras-T%C3%A9l%C5%B1z%C3%A9s-Zentagunarason.htm
https://karpataljalap.net/2021/02/16/bezarjak-beregszaszi-kisterseg-iskolait
https://karpataljalap.net/2021/02/16/bezarjak-beregszaszi-kisterseg-iskolait
https://karpataljalap.net/2021/02/16/ukran-magyar-viszony-utolso-figyelmeztetes
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Fókuszban a végzős diákok – a Kárpátaljai Magyar Diákok és Fiatal Kutatók 

Szövetségének tavaszi programjai 
2021. február 16. – Kárpátalja 

Az iskolákban Kárpátalja-szerte megkezdődött a második félév. Ez minden évfolyamnak mást 

jelent: valamelyiknek ez nem több egy megszokott újabb második félévnél, ellenben a végzős 

diákoknak – legyenek kilencedik vagy tizenegyedik osztályosok – hatalmas kihívások 

időszaka. Rájuk komoly döntés vár a következő hónapokban, ugyanis el kell dönteniük, ha a 

továbbtanulás mellett teszik le voksukat, akkor mégis melyik felsőfokú tanintézményt 

választják. A Kárpátaljai Magyar Diákok és Fiatal Kutatók Szövetségének (KMDFKSZ) tagjai 

is tudják, mit jelent ez az időszak, ugyanis néhány éve ők is hasonló eseményeken mentek 

keresztül. Tapasztalataik szerint a továbbtanulási előkészületek új periódusának nagyon 

fontos eleme a felvételi, hisz a tanulmányaikat folytatni kívánóknak olyan kérdéseket kell 

megválaszolniuk, melyek nagyban meghatározzák életük következő szakaszát: el kell 

dönteniük, hogy mit, hol és milyen formában szeretnének tanulni. Ezen kérdések 

megválaszolásával pedig azt is meghatározzák, hogy kivé szeretnének válni 3-5 év múlva. 

  

 

Elektronikus sajtó 

 

Határok nélkül 

2021. február 16. – Kossuth Rádió 

 

2021 a népszámlálás éve Szlovákiában. Ehhez kapcsolódva indított a Rákóczi Szövetség 

kampányt, amelyet idén összekapcsol a Magyar Iskolaválasztási Program Kárpát-medencei 

kampányával. Kikhez, milyen üzeneteket szeretnének eljuttatni? Hogyan tudnak ráerősíteni 

arra, hogy a szlovák állampolgárságuk mellett, a magyar nemzetiségüket feltétlenül jelöljék 

be a felvidéki magyarok? A többi között ezekre a kérdésekre is válaszolt Csáky Csongor, a 

Rákóczi Szövetség elnöke. 

 

A Magyar Közösség Pártja és a Híd egészségügyi szakemberei bírálták a szlovák kormány 

kaotikus járványintézkedéseit. A politikusok helyett a szakembereknek kellene irányítani a 

védekezést és nagyobb figyelmet kellene fordítani az intézkedések betartásának az 

ellenőrzésére, hangzott el a pártok javaslata. Ezen kívül a vakcinabeszerzés gyorsítását 

szorgalmazzák, illetve azt, hogy a keleti gyártókkal is vegye fel a kapcsolatot Pozsony. De mi a 

helyzet a dél-szlovákiai járásokban? Először Sárközy Irén, a Híd elnökségi tagja válaszolt. 
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https://karpataljalap.net/2021/02/16/fokuszban-vegzos-diakok-karpataljai-magyar-diakok-es-fiatal-kutatok-szovetsegenek-tavaszi
https://karpataljalap.net/2021/02/16/fokuszban-vegzos-diakok-karpataljai-magyar-diakok-es-fiatal-kutatok-szovetsegenek-tavaszi
https://mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth/?date=2021-02-16_18-02-00&enddate=2021-02-16_18-40-00&ch=mr1
https://mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth/?date=2021-02-16_18-02-00&enddate=2021-02-16_18-40-00&ch=mr1
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Szlovákiában újra napirenden a közoktatási törvény módosítása. Januárban az oktatási tárca 

vezetője Branislav Gröhling mind az 5 közoktatási törvényt tárcaközi egyeztetésre bocsátotta 

úgy, hogy kihagyta a szakmai szervezetekkel való egyeztetést és egyből elkezdődött az 

intézkedéscsomag nyilvános vitája.  A kapkodásnak meg is lett az eredménye. Pl. kimaradt a 

tervezetből a kilencedikesek tudásszint-felmérője magyar nyelvből.  A Szlovákiai Magyar 

Pedagógusok Szövetsége a komáromi Comenius /e.Koméniusz/ Pedagógiai Intézettel 10 

iskolaigazgatóból álló szakmai csoportot hozott létre, hogy véleményezze és fogalmazzon meg 

ajánlásokat az oktatási tárca tervezetéhez. Fodor Attilát, a komáromi Comenius Pedagógiai 

Intézet igazgatóját kérdezte munkatársunk. 

 

Szerbiában a kultúráról szóló törvényt akarják módosítani. Ennek közvitája ezekben a 

napokban folyik országszerte. A javasolt változtatások azonban legalább két fontos 

tekintetben sértik a nemzeti kisebbségek törvény által szavatolt kollektív jogait. A Magyar 

Nemzeti Tanács ezért elfogadhatatlannak tartja a módosítási javaslatokat.  

 

Kolozsvár járványügyi szempontból vörös zóna, vagyis szinte semmit nem lehet szervezni. Ez 

az egész régióra kihat, pedig a megyére nem is vonatkoznak a legszigorúbb korlátozások. 

Miközben a bevásárlóközpontokban sokszor annyian vannak, mint a heringek, Kolozsváron 

nem lehet termelői vásárokat tartani, szabadtéren - mondja Fancsali Ernő. Az Aranyosszéki 

Gazdák Egyesületének elnökét egy petíció kapcsán kérdeztük, melyben az ilyen vásárok 

megnyitását kérik.   

 

A járvány felülírta a farsangi mulatozást, és elmaradt a farsangtemetési szokások 

hagyományos székelyföldi seregszemléje is. A hagyományok azonban élnek, így egy - egy 

településen elbúcsúztatták a farsangot, hiszen holnaptól, Hamvazószerdától kezdődik a böjti 

időszak. A járványidőszak rányomta bélyegét a hagyományra, nem csoda, ha a maskarázás is 

erről szólt. 


