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Nyomtatott és online sajtó 
 

Szijjártó Péter a magyar–román gyakorlati sikerekről, bizalomépítésről, új 

sztrádaátkelőről beszélt Bukarestben 
2021. február 18. – MTI, Krónika, maszol.ro, hirado.hu, transindex.ro 

A magyar–szlovák és a magyar–szerb kapcsolatok mintájára a magyar–román gyakorlati 

sikerek kellő alapot adhatnak a bizalomnak, amely nyomán a nemzeti közösségek jogaihoz 

kapcsolódó forró témákat is talán a siker reményével tudják majd megvitatni – jelentette ki 

csütörtökön Szijjártó Péter magyar külgazdasági és külügyminiszter Bukarestben azt 

követően, hogy a román kormány több tagjával is tárgyalt. Először román kollégája, Bogdan 

Aurescu fogadta. Ennek kapcsán Szijjártó Péter közösségi oldalán emlékeztetett: idén van a 

magyar–román diplomáciai kapcsolatok felvételének 100. évfordulója. „Itt lenne az ideje, 

hogy új fejezetet nyissunk, törekedjünk közös sikerekre a kölcsönös tisztelet alapján. Mi 

megadjuk, de el is várjuk” – szögezte le.  

 

Kelemen Hunor: hosszú évek után először javulhatnak a román-magyar 

kormányközi kapcsolatok 
2021. február 18. – maszol.ro 

Az új román kormány beiktatása után csütörtökön először járt Bukarestben Szijjártó Péter, 

Magyarország külgazdasági és külügyminisztere, akit Kelemen Hunor miniszterelnök-

helyettes is fogadott a Victoria-palotában. A találkozón a miniszterelnök-helyettes mellett 

részt vett Tánczos Barna környezetvédelmi, vízügyi és erdészeti miniszter is. Szijjártó Péter és 

Kelemen Hunor a román-magyar kétoldalú kapcsolatok kilátásairól, azok javításáról beszélt a 

találkozón – számolt be közleményében az RMDSZ. A miniszterelnök-helyettes rámutatott: a 

Romániában és Magyarországon élők szempontjából egyaránt fontos a kétoldalú kapcsolatok 

megerősítése, ma pedig mindenekelőtt a gazdasági, energetikai együttműködésről, az 

infrastruktúra fejlesztéséről, valamint a magyar közösség mindennapi problémáiról 

egyeztetett a külügyminiszterrel. 

 

Várhelyi Olivért levette az "Ukrajna ellenségeit" listázó Mirotvorec a 

honlapjáról 
2021. február 18. – MTI, Híradó, Magyar Hírlap, Mandiner, Hír TV, Index, PestiSrácok, 

Székelyföld Ma, Vajdaság Ma, Magyar Szó, karpat.in.ua, Kárpáti Igaz Szó 

Levette a honlapjáról Várhelyi Olivér uniós szomszédságpolitikai és bővítési biztost az 

"Ukrajna ellenségeit" listázó Mirotvorec (Béketeremtő) ukrán nacionalista szervezet - hozta 

nyilvánosságra csütörtökön a Jevropejszka Pravda hírportál. Várhelyi kedden került fel a 

weboldalra, de a hírportál szerint csütörtökön délelőtt már nem volt rajta elérhető a róla 
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szóló bejegyzés. A Mirotvorec korábban azzal vádolta meg a magyar politikust, hogy "nyíltan 

beavatkozik Ukrajna belügyeibe, és támogatja Kárpátalján a szeparatizmust". Személyes 

adatainál születésének dátuma szerepelt, helyeként csak Magyarországot jelölték meg. 

  

Soós Zoltán agorát szeretne a marosvásárhelyi városháza elé 
2021. február 18. – Krónika, szekelyhon.ro 

A polgármesteri hivatal előtt húzódó egysávos bekötőút, valamint a városvezetőknek és 

vendégeiknek fenntartott parkolóhelyek felszámolásával egységes terecskét szeretne 

kialakítani Soós Zoltán, Marosvásárhely elöljárója. A polgármester elképzelése szerint a 

városháza és az egykori görögkatolikus, jelenleg kisebb ortodox templom által behatárolt 

háromszögben Emil Dandea szobra mellett egy kisebb szökőkút is helyet kapna. Ez nem 

képezne újdonságot, hiszen valamikor a szobor helyén csinos kis szökőkút állt, amelyet a 

kommunizmus utolsó éveiben elhanyagoltak, majd fel is számoltak. A hivatal előtti, 

gyalogosoknak szánt tér növelésével egy agorát tudnánk létrehozni, azaz egy olyan nyilvános 

tér lenne, ahol a lakók találkozhatnak, beszélgethetnek” – számolt be elképzeléséről a 

polgármester. 

 

Kézdin FiatalON: elkészült az ifjúság igényeit felmérő kiadvány a céhes városban 
2021. február 18. – maszol.ro 

Átfogó kiadvánnyal jelentkezett csütörtökön a Kézdivásárhelyi Ifjúsági Szervezet (KVISZ), a 

novemberben elindított felmérésük összegzését mutatták be a sajtó előtt. Kategorizálták az 

eredményeket és az összesítéseket részletesen lebontották, ebből készült el a nyomtatott 

kiadványuk. A kutatás főszereplői a kézdivásárhelyi és a kézdivásárhelyi élettérrel rendelkező 

fiatalok, akik a város, Felső-Háromszék és Székelyföld jövője szempontjából a megújuló 

erőforrást jelentik – vélik a kiadvány készítői. „Több mint 600 fiatal segítségével átfogó képet 

kapunk életterükről, családalapítási terveikről, szabadidős, és információszerzési 

szokásaikról, közélethez való viszonyukról, oktatásukról, valamit a jövőjüket érintő 

kérdésekről, mint az elvándorlás és a munkavállalás” – mondta az egyesület elnöke, Szöllősi 

Tamás. 

 

Beiskolázás szórványban: Fehér megye két nagy múltú iskolájában kis 

csökkenésre számítanak 
2021. február 18. – 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 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 a tanintézményeiket. Fehér megyében két 

nagy múltú középiskola várja a kilencedikeseket a következő tanévben is. Idén szerencsés 
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helyzetben vannak, a megye 19 településén működő magyar nyelvű alsó tagozati oktatást 

intézményeiben nem szűnnek meg osztályok. 

 

Lófej és helységnévtábla 
2021. február 19. – Balogh Levente – Krónika 

A Krónika vezércikke szerint „egyvalami kijelenthető: ha nem is köthető közvetlenül a Kolozs 

megyei liberálisokhoz a helységnévtábla lemázolása, a morális felelősség mindenképpen őket 

terheli. Elvégre már a magyar prefektus kinevezése elleni első megszólalásaik révén ők maguk 

vitték el etnikai irányba az ügyet, és ők generálták a konfliktushelyzetet. Az pedig pláne 

minősíthetetlen, hogy etnikai ellentétek „belengetésével” próbálják meg zsarolni a koalíciós 

vezetőket. Mindezek nyomán igencsak kérdéses, mennyire lesz majd időtálló és stabil 

kormányzásra képes egy olyan koalíció, amelyben a partnerek ekkora mértékű konfliktusban 

állnak egymással, és ennyire képtelennek mutatkoznak a kompromisszumokra, a kicsinyes 

helyi érdekek zárójelbe tételére a közös kormányzás sikere érdekében”.  

 
Segítsük nagyszüleinket – megérkezett a népszámlálási kampány legújabb 

videója 
2021. február 18. – Felvidék Ma 

Nagyszüleink sokszor tesznek olyan dolgokat értünk, melyek számunkra megoldhatatlanok – 

ezzel a gondolattal indul a népszámlálási kampány legújabb videója. Február 15. és március 

31. között a népszámlálás online zajlik, amivel viszont sok idős embernek akadhatnak 

gondjai. Emlékeztetnek: bejelentkezni a személyi szám megadásával lehet, a magyar 

nemzetiség és anyanyelv megjelölése pedig most különösen fontos, hiszen jogaink biztosítása 

múlik rajta. 

 

A hatályos jogszabályi kereteket megkerülve akarja a Szlovák Posta 

„ideiglenesen” bezárni az őrsújfalui fiókját 
2021. február 18. – Felvidék Ma 

A Szlovák Posta január második felében jelentette be, hogy hozzávetőlegesen száz hivatal 

szűnik meg az országban. A döntést azzal indokolták, hogy a Szlovák Postának számos olyan 

kirendeltsége van, amely már évek óta veszteséggel működik. Akkor úgy fogalmaztak, a 

legközelebbi bezárások helyszíneit akkor teszik közzé, ha arról már a polgármestereket is 

tájékoztatták. „Komárom városa hivatalos értesítést ilyen szándékról nem kapott, viszont egy 

belső levélben már jelezték, hogy az őrsújfalui fiók működése szünetelni fog” – fogalmazott 

Keszegh Béla. A polgármester szerint a Szlovák Posta azt a helyzetet szeretné kihasználni, 

hogy a várossal kötött szerződésük épp lejárt és most kéne aláírni az újat.  

 

  
Fe

lv
id

é
k

 
E

rd
é

ly
 

https://felvidek.ma/2021/02/segitsuk-nagyszuleinket-megerkezett-a-nepszamlalasi-kampany-legujabb-videoja/
https://felvidek.ma/2021/02/segitsuk-nagyszuleinket-megerkezett-a-nepszamlalasi-kampany-legujabb-videoja/
https://felvidek.ma/2021/02/a-hatalyos-jogszabalyi-kereteket-megkerulve-akarja-a-szlovak-posta-ideiglenesen-bezarni-az-orsujfalui-fiokjat/
https://felvidek.ma/2021/02/a-hatalyos-jogszabalyi-kereteket-megkerulve-akarja-a-szlovak-posta-ideiglenesen-bezarni-az-orsujfalui-fiokjat/


 

 

Napi Nemzetpolitikai Sajtószemle – 2021. február 19. 

. 

. 

Világi Oszkár: A hétköznapi emberek kétségbeesése 
2021. február 18. – Ma7.sk 

Világi Oszkár a HNonline.sk-n tette közzé írását, amelyben az emberek kétségbeeséséről és a 

kormány tehetetlenségéről ír, illetve arról, miért is szorultunk arra, hogy lókenőcsöt kenjünk 

a kiflinkre. Írását a jelenlegi legnagyobb slágerrel az Ivermectinnel kezdi, amely segíthet a 

koronavírus leküzdésében. Kifejti, hogy környezetében mindenki ezt hajtja. Van, aki 

Ausztriából szerzi be, vagy más országokból, van, aki pedig az állatorvosoktól, ugyanis ezzel 

kezelik azokat a lovakat, amelyeket valamilyen parazita támadott meg. 

 

Magyar vagyok. Mit jelent Önnek ez a mondat? – Slama Angelika válaszol 
2021. február 18. – Új Szó 

„Számomra a magyarság az egyik legbecsesebb örökségem, amit szüleimtől kaptam és amit 

én is szeretnék továbbadni a gyermekeimnek. Mindig is büszke voltam arra, hogy magyar 

vagyok. Szüleim mindig arra tanítottak, hogy becsüljem és szeressem az anyanyelvemet, 

hagyományainkat, történelmünket és kultúránkat.” 

   
A VMSZ nem engedi meg Szabadka épített örökségének lerombolását 
2021. február 18. – Vajdaság Ma 

„Megvédjük épített örökségünket! Ebben maradtam ma délelőtt a szabadkai polgármesterrel” 

– tette közzé a hírt közösségi oldalán dr. Pásztor Bálint, a szabadkai városi képviselő-testület 

elnöke, miután napvilágot láttak helyi portálokon olyan információk, miszerint a szűkebb 

városközpont egyes utcáiban az épületek akár 90 százaléka is lebonthatóvá válna az új 

szabályozási tervek szerint. A szabadkai városközpont részletes szabályozási tervének 

közvitája most van folyamatban és március 9-éig tart. A dokumentum szerint a védett övezet 

öt utcájában az épületek legalább fele lebonthatóvá válna. 

 

A zombori magyarság megmutatta erejét 
2021. február 18. – Magyar Szó 

A Vajdasági Magyar Szövetség még 2019-ben és 2020-ban színvonalas művelődési műsorral 

ünnepelte Zombor város napját. A sajnálatos járványügyi helyzet miatt úgy döntöttek, hogy 

az idén Pribilla Attila segédpolgármesternek, a VMSZ zombori helyi szervezete elnökének, 

videóra felvett ünnepi köszöntőjével emlékeznek meg a jeles alkalomról. „„A múlt év nagyon 

nehéz volt sokunk számára, sok embert veszítettünk a járvány miatt, ezért mindent meg kell 

tennünk, hogy mielőbb legyőzzük a vírust. A város volt már hasonlóan nehéz helyzetben, 

1831-ben kolera-járvány ütötte fel a fejét. Zombornak már abban az időben is nagyon fejlett 

egészségügyi szolgálata volt, ezért sikerült elkerülni, hogy minden lakott települést elérjen a 

járvány.” – nyilatkozta Pribilla. 
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Uniós fellépést sürget a kárpátaljai magyarok védelmében a Volner Párt 
2021. február 18. – MTI, Gondola 

Az Európai Unió fellépését sürgette a magyarságot Ukrajnában "folyamatosan sújtó állami 

retorziók sorozata" miatt csütörtöki budapesti sajtótájékoztatóján Volner János független 

országgyűlési képviselő, a Volner Párt elnöke. A politikus állami üldöztetésről beszélt, 

példaként hozva fel, hogy az ukrán különleges erők házkutatást tartottak ottani magyar 

szervezetek székhelyén, ezek egyikét ukrán nacionalisták felgyújtották, valamint 

folyamatosan próbálják korlátozni a magyar nyelvhasználatot és más kisebbségi jogokat. 

 

 

Magyarországtól kért segítséget az Ukrán Vöröskereszt Kárpátaljai Megyei 

Szervezete 
2021. fevruár 18. – Kárpátalja, Kárpátalja Ma 

Magyarország Ungvári Főkonzulátusa a kérés beérkezését követően azonnal felajánlott 

három notebookot az Ukrán Vöröskereszt Kárpátaljai Megyei Szervezete számára, illetve 

gyűjtést hirdettek a főkonzulátus munkatársai között, melynek során nagyon gyorsan gyűlt 

össze 200 ezer forint – tudhattuk meg Buhajla József főkonzultól február 17-én a magyar 

főkonzulátus épületében, ahol a három eszközt és az összegyűlt pénzt ünnepélyes keretek 

között adta át Ivanna Szabonak, az Ukrán Vöröskereszt Kárpátaljai Megyei Szervezete 

igazgatójának. Buhajla József ungvári magyar főkonzul elmondta, hogy az Ukrán 

Vöröskereszt Kárpátaljai Megyei Szervezetével régóta nagyon jó kapcsolatot ápolnak, 

kérésükre az elmúlt években Magyarország többször hozott megyénkbe vakcina- és 

klórszállítmányt, valamint sok más igényelt anyagot és eszközt. 

 

A debalcevei csatában elesett katonákra emlékeztek Ungváron 
2021. február 18. – karpat.in.ua 

A debalcevei csatában elesett katonákra emlékeztek Ungváron. A donyecki szeparatisták 

2015. január 1-én koncentrált támadást indítottak az ukrán fennhatóság alatt lévő Debalceve 

ellen, hogy kiszorítsák onnan az ukrán haderőt. Hat évvel ezelőtt, 2015. február 18-án a 

hosszantartó összecsapásokat követően az ukrán haderő a terület elhagyása mellett döntött. 

Ungváron ma emlékeztek az ottani harcok során elesett katonákra a Kálvária temető mellett 

lévő emlékműnél. A jelenlévők egyperces néma csenddel adóztak a hősök emléke előtt, akik 

életük árán védték Ukrajna szuverenitását és területi egységét. 
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Vandalizmus: ismeretlen tettesek ledöntötték Petőfi mellszobrát Harasztiban 
2021. február 18. – Képes Újság 

Szombat este ismeretlen tettesek megrongálták híres költőnk, Petőfi Sándor mellszobrát a 

szlavóniai Harasztiban. A kültéri szobrot ledöntötték annak talapzatáról, az ügyben a 

rendőrség is nyomoz. Haraszti főterén 2014. március 15-én állították fel legismertebb 

költőnk, Petőfi Sándor kültéri mellszobrát. A hazaszeretetéről is ismert szabadságharcos 

bronzból készült mását Hunyadi László marosvásárhelyi szobrász készítette a helyi 

református egyház kérésére. A közadakozásból megépült szobornál azóta a helyi magyarok 

minden év március 15-én megemlékeznek 1848-49 hőseiről. 

 

Ismét indul magyar nyelvtanfolyam az eszéki magyar iskolaközpontban 
2021. február 18. – Képes Újság 

Március 8-án ismét indul magyar nyelvtanfolyam a Horvátországi Magyar Oktatási és 

Művelődési Központban. A 60 órás képzésre március 3-ig lehet jelentkezni. Több éven 

keresztül száznál is több hallgatója volt a felnőtteknek szervezett magyar nyelvtanfolyamnak 

az eszéki magyar iskolaközpontban. A kurzus aztán évekig szünetelt, 2018-ban indították be 

ismét, miután számos olyan személy kereste meg az intézményt, aki munkája miatt vagy 

családi okokból meg szeretne tanulni magyarul, ezért döntöttek úgy, hogy van értelme ismét 

beindítani a magyar nyelvtanfolyamokat. Azóta évente kétszer is meghirdetik. 

  

 

Elektronikus sajtó 

 

Határok nélkül 

2021. február 18. – Kossuth Rádió 

 

Szlovákiában egyre kevesebben bíznak a kormányban és egyre többen a helyi és a megyei 

önkormányzatokban. Egy friss felmérés szerint a lakosság 55 százaléka úgy látja, az 

önkormányzatok jól végzik a dolgukat, szemben a kormánnyal, amellyel csak a lakosság 14 

százaléka elégedett. A járvány elleni védekezésben nem kis szerepet vállalnak az 

önkormányzatok, de az is látható, hogy a fejlesztések és beruházások motorjai is az 

önkormányzatok lehetnek, ezért aktívabb hozzáállást várnak el a kormánytól. Az érsekújvári 

járás polgármestereinek tanácskozásáról kérdeztük Farkas Ivánt, az MKP alelnökét, Muzsla 

polgármesterét. 
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https://kepesujsag.com/vandalizmus-ismeretlen-tettesek-ledontottek-petofi-mellszobrat-harasztiban/
https://kepesujsag.com/ismet-indul-magyar-nyelvtanfolyam-az-eszeki-magyar-iskolakozpontban/
https://mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth?date=2021-02-18_18-02-00&enddate=2021-02-18_18-40-00&ch=mr1
https://mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth?date=2021-02-18_18-02-00&enddate=2021-02-18_18-40-00&ch=mr1


 

 

Napi Nemzetpolitikai Sajtószemle – 2021. február 19. 

. 
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Lehet, hogy egy világjárvány kellett ahhoz, hogy kiderüljön a helyi, regionális vezetés sokkal 

hatékonyabb, mint a centralizált? Így van ez Romániában is, legalább is a magyar lakta 

többségű önkormányzatok esetében, ahol az általuk fenntartott kórházak nagyobb hangsúlyt 

tudnak a fejlesztésekre fordítani – mondja a székelyudvarhelyi Zakariás Zoltán. Az Erdélyi 

Magyar Szövetség RMDSZ-listán mandátumot szerzett parlamenti képviselője bírálja a 

központosított egészségügyi rendszert, és úgy véli, a legsürgősebb tennivaló, hogy minden 

egészségügyi intézmény helyben ellássa a nem koronavírusos, de egyéb orvosi problémával 

jelentkező pácienseket. Zakariás Zoltán úgy gondolja, hogy nem lehet számon kérni az alig 2 

hónapja kinevezett egészségügyi miniszteren, 30 év mulasztását. 

 

A román egészségügyi minisztérium államtitkárává nevezték ki Vass Levente marosvásárhelyi 

orvost, egészségügyi szakpolitikust, Maros megye volt parlamenti képviselőjét. A funkcióra az 

RMDSZ jelölte, amelyet - a román kormánykoalíció tagjaként - 12 államtitkári tisztség is 

megillet a különböző minisztériumokban.  

 

Szerbiában eddig több mint egymillió személy kapta meg a koronavírus elleni védőoltást, az 

ország pedig továbbra is a második Európában az egymillió lakosra jutó beoltottak számát 

tekintve. 

 

Együttműködésre és a belföldi turizmus megerősítésére alapozza az Erdélyi Magyar 

Idegenvezetők Egyesülete új cselekvési tervét. Megújult az arculatuk, huszonhétre bővült a 

tagságuk Aradtól Csíkszeredáig. Bár rengetegen kénytelenek voltak átmenetileg elhagyni a 

pályát, a maradók vagy visszatérők derűlátóan tekintenek a koronavírus utáni idegenforgalmi 

időszakra. A mélyebb és lassabb turizmusé a jövő – mondja Magyari Vass István, az Erdélyi 

Magyar Idegenvezetők Egyesületének elnöke.  

 

Az Irodalmi Jelen Könyvek sorozatban, a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával jelent meg 

az elmúlt év végén Bodó Barna publicisztikáinak gyűjteménye. A koronavírus-járvány miatt 

könyvbemutatóra még nem volt lehetőség, de a szerző már beszélt a kötetről 

munkatársunknak. 

 

Közönségszavazás zárja Erdélyben a rendszerváltásról szóló blogpályázatot. Összesen 20 

csapat, csaknem 90 általános és középiskolás diák vett részt a Magyarország Kolozsvári 

Főkonzulátusa által meghirdetett '89 blog című pályázaton. 


