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Nyomtatott és online sajtó 
 

 

Klaus Iohannishoz fordult Áder János magyar államfő a Szamos 
nehézfémszennyezése miatt 
2021. február 19. – MTI, Krónika, transindex.ro 

Klaus Iohannis román államfőhöz fordult pénteken Áder János köztársasági elnök a Szamos 

nehézfémszennyezése ügyében annak érdekében, hogy Románia késedelem nélkül tegyen 

lépéseket a most már rendszeressé vált szennyeződések miatt. A magyar államfő levelében – 

amelyet a Köztársasági Elnöki Hivatal sajtóigazgatósága juttatott el az MTI-hez – azt kéri 

román kollégájától, vesse latba befolyását és a rendelkezésére álló minden eszközzel mozdítsa 

elő a két ország közötti két- és többoldalú, valamint az Európai Unió keretében vállalt, a 

környezetvédelemmel kapcsolatos nemzetközi jogi kötelezettségek betartását. Áder János 

hangsúlyozta: meggyőződése szerint Románia illetékeseinek határozott lépései révén elejét 

lehetne venni az immár rendszeressé vált szennyeződések további ismétlődésének, a folyók és 

az élővilág tartós károsodásának. 

 

Magyar állami támogatással rendeznek be kardiológiai központot 
Csíkszeredában  
2021. február 21. – MTI, transindex.ro, maszol.ro, szekelyhon.ro, Krónika 

Magyar állami támogatással rendeznek be intervencionális kardiológiai központot 

Csíkszeredában a Hargita megyei sürgősségi kórház keretében. A kórházfejlesztést a 

közvetítésre felkért Mens Sana Alapítvány jelentette be szombat este, közleményét a 

Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) hírszolgálata közölte. A Mens Sana 

Alapítvány közölte: a kórházi felszerelések az alapítvány tulajdonát képezik majd, a kórház 

használatba kapja őket. Az RMDSZ közleménye szerint Kelemen Hunor közbenjárásának 

köszönhető a magyar kormány anyagi támogatás az intervencionális kardiológiai központ 

berendezésére, amely mint írják "hatalmas jelentőséggel bír Csík-térség, Hargita megye és 

egész Székelyföld lakossága számára, ugyanis olyan életmentő kardiológiai beavatkozások 

válnak hamarosan elérhetővé, amelyekért korábban távoli egyetemi központokig kellett 

utazni."  

 

Idén sem lesz tömegrendezvény a székely szabadság napján Marosvásárhelyen 
2021. február 20. – MTI, Krónika, transindex.ro, maszol.ro, szekelyhon.ro 

A koronavírus-járvány és a leküzdésére hozott korlátozó intézkedések miatt idén sem 

szerveznek tömegrendezvényt a székely szabadság napja alkalmából Marosvásárhelyen – 

közölte a Marosszéki Székely Tanács. A Székely Nemzeti Tanács (SZNT) helyi szervezete a 

lakosság egészségét óvó korlátozó intézkedésekre hivatkozva mondta le a hagyományossá vált 

marosvásárhelyi megemlékezést és autonómiát követelő felvonulást. A Marosszéki Székely 
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Tanács közölte: szabadtéri fotókiállítással fogja felidézni a székely szabadság napja 

marosvásárhelyi emlékeit. A helyszínről és a megnyitó időpontjáról később tájékoztatja a 

közvéleményt. 

   

Nemzeti régiók: ismét meghosszabbították az aláírásgyűjtési határidőt 
2021. február 19. – Krónika 

A koronavírus-világjárványra tekintettel az Európai Bizottság úgy döntött, hogy újabb három 

hónappal meghosszabbítja a támogató nyilatkozatok összegyűjtéséhez rendelkezésre álló 

időtartamot mindazoknak az európai polgári kezdeményezéseknek az esetében, amelyek 

gyűjtési időszaka február 1-jén folyamatban volt vagy azóta megkezdődött – közölte az uniós 

bizottság pénteken. Az intézkedés többek között a Székely Nemzeti Tanács (SZNT) által 

indított, a Kohéziós politika a régiók egyenlőségéért és a regionális kultúrák 

fenntarthatóságáért indított polgári kezdeményezésre is vonatkozik, amely a 

meghosszabbításnak köszönhetően még május 7-ig gyűjthet támogató nyilatkozatokat. 

 

Felszínre kerülhet Várad középkori városmagja – Ígéretes leletekre bukkantak 
az ortodox katedrális tövében 
2021. február 19. – Krónika 

Csontokra és falmaradványokra bukkantak a napokban a munkások a nagyváradi vár 

szomszédságában, az ortodox székesegyház körül zajló mélygarázs-építési munkálatok során. 

Zatykó Gyula polgármesteri tanácsos szerint fel kell tárni a területet, még akkor is, ha ez az 

építkezés késleltetését eredményezné. 

 

Frissítették a magas járványügyi kockázatot jelentő államok jegyzékét, 
Magyarország továbbra is a listán 
2021. február 19. – Krónika, maszol.ro 

Aktualizálta pénteken az Országos Vészhelyzeti Bizottság (CNSU) a járványügyi kockázatot 

jelentő, sárga övezetbe sorolt országok jegyzékét. A listán szereplő államokból Romániába 

érkezőknek 14 napra karanténba kell vonulniuk. A járványügyi kockázatot jelentő listán 62 

országot tüntettek fel, ami azt jelenti, hogy öt állam az egy héttel ezelőtt közölt állapothoz 

képest lekerült a fokozottan fertőzöttnek tekintett országok közül. Magyarország továbbra is a 

sárga zónába tartozik. A bukaresti hatóságok immár koronavírustesztre és karanténra is 

kötelezik azokat a polgárokat, akik a ezekből az államokból érkeznek Romániába. 

 

Fel kellett számolni a rablógazdálkodást – Marosvásárhely polgármestere a 
„kedvenc” cégekről, az ipar gyors megerősítéséről 
2021. február 19. – Krónika 

Polgármesterségének első négy hónapja során Soós Zoltán Marosvásárhelyen hadat üzent 

mindannak, ami az elmúlt húsz esztendőben megakasztotta a város fejlődését. A nagy 
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infrastrukturális beruházásokra készülő elöljáró mandátuma elején előbb a városházán rak 

rendet. Marosvásárhely polgármestere a Krónikának adott interjúban elmagyarázta az 

átszervezések lényegét, vázolta befektetésösztönző, valamint infrastruktúra-fejlesztési terveit.  
 

Apjok kizárása után Szatmár megyei honatyák „vették át” a Máramaros megyei 
magyarság parlamenti képviseletét 
2021. február 19. – MTI, Krónika, transindex.ro 

Turos Lóránd Szamár megyei szenátor és Nagy Szabolcs Szatmár megyei képviselő vette át a 

Máramaros megyei magyarság parlamenti képviseletét azt követően, hogy az RMDSZ kizárta 

soraiból és parlamenti frakciójából Apjok Norbert Máramaros megyei képviselőt. A képviselet 

átruházását péntek délután jelentették be az RMDSZ érintett politikusai egy nagybányai 

sajtótájékoztatón. Az eseményen Zahoranszki István is jelen volt, aki kormányfőtitkár-

helyettesként vállalta a Máramaros megyei magyar ügyek képviseletét. Székely István, az 

RMDSZ Nagybánya központú területi szervezetének megbízott elnöke elmondta: a 

közeljövőben állóurnás tisztújítást tartanak az RMDSZ Máramaros megyei helyi 

szervezeteiben, amelyeken nemcsak az RMDSZ-tagok, hanem a magyar közösség összes tagja 

leadhatja szavazatát. 

 

Halastói összetűzés: lemondott mandátumáról az EMSZ-es aktivistát ütlegelő 
székelykeresztúri RMDSZ-es tanácsos 
2021. február 19. – Krónika, maszol.ro, szekelyhon.ro 

Lemondott mandátumáról az RMDSZ székelykeresztúri önkormányzati képviselője, aki 

nemrég többedmagával bántalmazott egy helybéli férfit egy halastó haszonbérletével 

kapcsolatos vita hevében. Az RMDSZ udvarhelyszéki szervezetének pénteki közleménye 

szerint az elnökség meghallgatta a feltételezett bántalmazót, aki ekkor bejelentette 

lemondását helyi tanácsosi mandátumáról. Hozzátették, döntését írásban is közölni fogja a 

Hargita megyei város képviselő-testületével a jövő héten. „Az RMDSZ udvarhelyszéki 

elnöksége méltányolta és tudomásul vette a bejelentést” – húzza alá a közlemény. Bár az 

alakulat nem nevezi meg az incidens főszereplőjét, Barabás Zoltánról van szó, aki a tavaly 

szeptemberi helyhatósági választáson újabb tanácsosi mandátumot szerzett az RMDSZ 

színeiben. 

 

Beiskolázás szórványban: Temes megyében 45 százalékkal kevesebben 
iratkozhatnak kilencedikbe 
2021. február 19. – 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. Temes megyében 

idén 38 nyolcadikos tanul, míg az előző tanévben majdnem kétszer annyian, 68-an iratkoztak 
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be a mostani kilencedik osztályokba. Mindezek ellenére a következő tanében is három 

kilencedik osztályt indítanak magyar tagozaton.  
 

Az EMSZ is segít oltásra regisztrálni 
2021. február 19. – szekelyhon.ro 

Lakossági megkeresésre vállalja fel az Erdélyi Magyar Szövetség, hogy segédkezet nyújt a 

védőoltásra való regisztrációban. Amint Mezei János, a pártszövetség társelnöke 

gyergyószentmiklósi sajtótájékoztatóján közölte, más pártokhoz, civil szervezetekhez 

hasonlóan ők is elvégzik a regisztrációt a hozzájuk fordulóknak. Az a tapasztalat – mondta –, 

hogy sok idős személy nem rendelkezik e-mail-címmel, nincsen számítógépe, vagy ha az erre 

létrehozott zöldszámot hívja, akkor románul válaszolnak neki, és emiatt nehéz számára az 

ügyintézés. Az EMSZ három székelyföldi irodájában vállalja, hogy elvégzi a regisztrálást az 

adott megyében élők számára, amint pedig megérkezik az oltásra kijelölt időpont, erről 

tájékoztatja az érintettet.  

 

Együttműködési megállapodást kötött a Sapientia egyetem és a pedagógusok 
háza 
2021. február 19. – szekelyhon.ro 

Szorosabbra fűzi kapcsolatait a csíkszeredai Apáczai Csere János Pedagógusok Háza és a 

Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem: együttműködési megállapodást írt alá 

csütörtökön Ferencz-Salamon Alpár, a pedagógusok házának igazgatója és Tonk Márton 

professzor, az egyetem rektora. 

 

Wellnessközpont, sportpályák, sportszálló, skanzen – nagyívű fejlesztéseket 
terveznek Madéfalván 
2021. február 20. – szekelyhon.ro 

A felcsíki község külterületén, az erdő közelében hozna létre egy többfunkciós üdülőtelepet a 

madéfalvi önkormányzat, ahol egy wellnessközpont is épülne. A község vezetése a 

turizmusban látja a lehetőségeket, munkahelyeket is lehetne biztosítani a helybelieknek. 

Egyelőre övezeti rendezési terv készül arra a területre, ahol a község üdülőtelepet szeretne 

létrehozni – tudtuk meg Szentes Csabától. Madéfalva polgármestere elmondta, a település 

külterületén, az erdőhöz közel jelöltek ki egy 35 hektáros területet, amely a jövőben a négy 

évszakos turizmus számára biztosítaná a feltételeket. Szentes Csaba szerint egy fél éven belül 

elkészülhet az előtanulmány, amelyhez a magyar kormánytól kaptak támogatást, ezt követően 

a kiviteli tervek következnek, majd a finanszírozás biztosítása érdekében pályázhatnak. 

 

Megújult épületben és korszerű eszközökkel várja a diákokat a zilahi 
Wesselényi Református Kollégium 
2021. február 20. – maszol.ro 

A „Refi” az egyetlen magyar nyelvű tanintézmény, amely jelenleg minden korosztályú diáknak 

tanulási lehetőséget nyújt Zilahon. A város főutcáján az egykori szürke impozáns épület 
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évtizedekig csak a középiskolásokat készítette fel a nagybetűs életre, akik közül sokan az 

érettségi után a továbbtanulást választották, és tanulmányaik után orvosok, ügyvédek, 

tanárok, lelkészek, sikeres üzletemberek lettek.  
 

Szórvány és közösség papi szemmel 
2021. február 21. – Krónika 

A Gyulafehérvári Római Katolikus Főegyházmegye kiterjedése nyomán több, még részben 

magyarlakta településen is igyekszik fenntartani egyházának állapotát, hagyományait. Hogy 

ennek ellensúlyozására több papra lenne szükség, az nem kérdés. Évről évre egyre 

kevesebben köteleződnek el az egyház szolgálatában, akik pedig mégis papnak állnak, idővel 

össze kell tartaniuk nagyobb létszámú közösségeket. Sok helyen a több ezer fő sem okoz 

gondot, míg máshol a pár száz is kihívást jelent.  

 

Élhetőbb városban gondolkodik Szászrégen magyar polgármestere 
2021. február 21. – szekelyhon.ro 

Újjátervezett sétatérrel, szabadidőközponttal, ifjúsági parkkal, az alsó sétatér rendbetételével, 

fedett uszodával, stranddal, korszerű mozival és mélygarázzsal tenné európai színvonalú 

településsé Szászrégent a jelenlegi városvezetés. Márk Endre polgármestert terveiről 

faggatták. 

 

Tekintsünk a számok mögé 
2021. február 19. – Farkas Iván – Ma7.sk, bumm.sk 

Az MKP székházában a minap megtartottuk a soron következő szakmai fórumot, ezúttal az 

itteni egészségügy helyzetéről, állapotáról. Tekintettel a szigorú járványszabályzatra, a 

szakmai fórumon ismét kevesen lehettünk jelen. Ám annál nyüzsgőbb eszmecsere zajlott, 

megfogalmaztunk számos eddig mellőzött megoldási javaslatot, Szlovákiában elsőként. Jelen 

volt az MKP elnöke, Forró Krisztián, a Híd szakpolitikusa, Sárközy Irén, az MKP egészségügyi 

és szociális szakmai műhelyének vezetője, Viola Miklós és én, mint az MKP szakmai alelnöke.    

 

Mentsünk meg minél több életet! Oltóanyagok vásárlását sürgeti az MKP 
2021. február 19. – Ma7.sk, bumm.sk, Felvidék Ma 

Az MKP sajtónyilatkozattal reagált a kormány tegnapi döntésére, amellyel elutasították az 

orosz vakcina beszerzését. A Magyar Közösség Pártja a minél gyorsabb oltást szorgalmazza és 

az ehhez szükséges megfelelő, biztonságos oltóanyagok minél szélesebb skálájának bevonását 

támogatja. A párt úgy véli, hogy mivel jelen pillanatban nem áll rendelkezésre elegendő 

mennyiségű oltóanyag az Európai Unió irányából, a kormánynak más megoldásokat kell 

keresnie. „Hisszük, hogy Szlovákia rendelkezik olyan szakemberekkel, akik el tudják dönteni, 

melyik oltóanyag biztonságos és alkalmas a járvány elleni küzdelemben”. Nézetük szerint az 

oltás nem lehet politikai kérdés. 

 

E
rd

é
ly

 
Fe

lv
id

é
k

 

https://kronikaonline.ro/extra/szorvany-es-kozosseg-papi-szemmel
https://szekelyhon.ro/aktualis/elhetobb-varosban-gondolkodik-szaszregen-magyar-polgarmestere
https://ma7.sk/nagyvilag/tekintsunk-a-szamok-moge
https://ma7.sk/aktualis/mentsunk-meg-minel-tobb-eletet-oltoanyagok-vasarlasat-surgeti-az-mkp


 

 

Napi Nemzetpolitikai Sajtószemle – 2021. február 21. 

. 

. 

111 millió betű az anyanyelvért! 
2021. február 19. – Őry Péter – Ma7.sk, Felvidék Ma 

Van egy álmom…, kezdte 1963-ban beszédét a Nobel-díjas Martin Luther King. Amikor 2011-

ben útjára indítottuk a Pro Civis polgári társulásban a mi álmunkat, nem tudhattuk milyen 

úton és hova jutunk. Egy dologban voltunk biztosak: tenni akarunk az anyanyelv-

használatunkért, mert bizony a nyelvi jogok elnyomása a mi olvasatunkban olyan 

diszkrimináció, amit mélységesen elítélünk. Annak is tudatában voltunk, ha nem emeljük fel 

a hangunk, nem tudhatnak arról, hogy mik a valós gondok. Azt is tudtuk, hogy hangot adni is 

kevés, akarni és tenni kell! 

 

Összevonják a komáromi magyar és szlovák speciális iskolát? 
2021. február 19. – Felvidék Ma 

Iskola-összevonásra készülnek Komáromban, a fenntartó a helyi magyar speciális alapiskolát 

akarja közös igazgatás alá vonni a kisebb létszámú szlovák tanintézménnyel. A Nyitrai Járási 

Hivatal fenntartóként racionalitással magyarázza a szükséges lépéseket. 

 

Magyar vagyok. Mit jelent Önnek ez a mondat? – Horváth László válaszol 
2021. február 19. – Új Szó 

„A tény, hogy magyar vagyok, az önmeghatározásom, az identitásom egyik legfontosabb 

eleme. Egy megkérdőjelezhetetlen alapvetés. Magyar tudatom kulcsa pedig egyértelműen az 

anyanyelv. E nyelven szólt hozzám először édesanyám, magyarul eszméltem, tanultam meg 

gondolkodni. A szüleim magyarul mondták az esti mesét, így tanultam olvasni, számolni, 

imádkozni és így álmodok. A nyelv által minden emberben, így bennem is, egy sajátos, 

komplex világ teremtődik, amely prizmáján keresztül szemlélem, fogadom be és írom le a 

dolgokat. Gyermekeimnek is ezt a világot adom tovább, hiszen magamból adok.” 

 

Magyar vagyok. Mit jelent Önnek ez a mondat? – Jurík Mónika válaszol 
2021. február 20. – Új Szó 

„Természetesnek tartom, hogy népszámláláskor is magyarnak valljam magam. A szüleimmel 

magyarul beszélünk, és ők is magyarul szólnak a fiaimhoz. Ugyanakkor vallom, hogy nekünk, 

szlovákiai magyaroknak kifogástalanul kell beszélnünk a szlovák nyelvet is. A 

munkahelyemen elsősorban szlovákul beszélek, az államnyelvet viszonylag hamar, a 

szomszédságunkban lakó három lánytól jól elsajátítottam. Most, hogy a fiam egyetemre jár, 

úgy érzem, a magyar alapiskolákban és a középfokú oktatási intézményekben nem fektetnek 

kellő hangsúlyt a szlovák nyelv oktatására, inkább az angolt és a németet preferálják.” 

 

Gyurgyík László: Mutassuk meg, valójában mennyien vagyunk! 
2021. február 20. – Ma7.sk 

Az anyanyelv és a nemzetiség együttes vizsgálata lakmuszpapírként mutatja, mennyire jó 

éppen magyarnak lenni Szlovákiában, mondja Gyurgyík László szociológus, aki szerint 

politikai megosztottságunk pazarló luxus, és hozzájárul a felvidéki magyarság 
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asszimilációjához. A Selye János Egyetem oktatójával a nemzeti identitás háttérbe 

kerüléséről, az értelmiség „lefejezésének” következményeiről és egy fogyatkozó közösség 

kilátásairól beszélgettek. 

 

Új kisfilmmel jelentkezik a Népszámlálás 2021 - A magyarság érték kampány 
csapata 
2021. február 20. – Ma7.sk, Felvidék Ma 

Az online népszámlálás kérdőívében most biztonságosan és kényelmesen megjelölhetjük 

magyar nemzetiségünket és anyanyelvünket – hívja fel a figyelmet a Népszámlálás 2021 – A 

magyarság érték kampány új kisfilmje. A videó egy család mindennapjain keresztül mutatja 

be a mindannyiunk számára ismerős érzést, amikor nehezünkre esik bevallani valamit. A 

magyarság vállalása szerencsére nem ilyen, hiszen az online kérdőívben alig néhány 

kattintással megjelölhetjük azt. 

 

Szíve mélyén magyar 
2021. február 21. – Ma7.sk, Felvidék Ma 

A felvidéki magyarság aggódva figyeli a népszámlálási eredményeket, hiszen több 

szempontból sem mindegy, hány állampolgár vallja be magyarságát, milyen 

százalékarányban leszünk jelen településeinken, régióinkban.  Mivel az idei évben 

személyesen nem tudjuk megszólítani a magyarokat, hogy bátran vallják be nemzetiségüket 

és anyanyelvüket, videókampányt indítottunk. A Csemadok titkárságain keresztül és a 

Csemadok Ifjúsági Tagozatának tagjai segítségével ezidáig ötven rövid videó készült el, 

amelyeket a világhálóra töltünk fel, megtalálhatók azok a Csemadok honlapján, illetve a 

Csemadok Első Kézből YouTube csatornáján és facebook oldalán. 

 

Szentmisével emlékeztek meg Újvidéken Huzsvár László néhai nagybecskereki 
megyéspüspökről 
2021. február 21. – Vajdasag.ma 

Az újvidéki Mária Neve-plébániatemplomban megtartott misén emlékeztek meg Huzsvár 

László néhai nagybecskereki megyéspüspökről. A szentmisét Erhard Róbert esperes és 

Harmath Károly ferences rendi atya közösen mutatta be. Huzsvár László egykori püspököt 

élete során hite és magyarsága vezényelte, illetve az, hogy minden embert felkaroljon – 

mondta el Harmath Károly atya. „Ez a felkarolás különböző módon történt meg Huzsvár 

püspöknél. Mint püspöki titkár, mint tanár a Paulinumban, mint lelki pásztor Verbászon, 

Újvidéken a Telepen és a belvárosban, majd, mint püspök. Tehát egész életét jellemezte az 

odaadás.” 
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A nyáron megkezdődik az aracsi pusztatemplom állagmegőrző rekonstrukciója 
2021. február 20. – Magyar Szó, Vajdasag.ma 

Idén nyáron megkezdik az aracsi pusztatemplom állagmegőrzésére irányuló munkálatok. 

2019 júniusában a magyar kormány a délvidéki nagyberuházásokra 1,7 milliárd forintot 

hagyott jóvá. Ebből 250 milliót fordítanak az aracsi romtemplom rekonstrukciójára és a 

régészeti ásatásokra. Pásztor István, a Vajdasági Magyar Szövetség és a Tartományi 

Képviselőház elnöke a Magyar Szónak elmondta, a tervek szerint nemcsak az épületen 

végeznek majd állagmegőrzést, hanem környezetét is a XXI. századi igényeknek megfelelően 

alakítják ki, hogy felkerüljön az idegenforgalmi útvonalak térképére. 

 

A Vajdasági Baráti Egyesület adománya a Horgosi tanodának 
2021. február 20. – Vajdasag.ma 

Közel 950 ezer forinttal támogatta a Magyarországon működő Vajdasági Baráti Egyesület a 

Horgosi tanodát, ami a hátrányos helyzetben élő helybéli gyermekeket támogatja. A 

Vajdasági Baráti Egyesület tavaly karácsonykor jótékonysági gyűjtést szervezett, melynek 

során összesen 3 millió 780 ezer forint gyűlt össze. A pénzadományt az egyesület több száz 

rászoruló gyereknek juttatta el Vajdaságban, így jutott el az adomány Horgosra is. 

 

Rendhagyó módon tartották meg az anyanyelv nemzetközi napját Antalfalván 
2021. február 21. – Pannon RTV 

Antalfalván igyekeznek minden évben megemlékezni erről a napról. A szervezők célja felhívni 

a figyelmet az anyanyelv és a többnyelvűség jelentőségére. A járványügyi intézkedések miatt 

az eseményt idén rendhagyó módon tartották meg. Idén művelődési műsor helyett 

képzőművészeti kiállítást tekinthettek meg az érdeklődők. 

 

Zenés-verses esttel ünnepelték Törökbecsén az anyanyelv nemzetközi napját 
2021. február 21. – Pannon RTV 

Az eseményt idén először a Rákóczi Szövetség helyi ifjúsági szervezete szervezte meg. A 

Teleház Polgárok Egyesületének tagjai szavalatokkal készültek a jeles nap alkalmából. A 

rendezvényen az érdeklődők a magyar nyelv gazdag szókincsével is megismerkedhettek. 

Emellett a fellépők énekeltek és citeráztak is. 

 

Kisebbségi törvényt akar Zelenszkij 
2021. február 20. – Kárpátalja 

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök szükségesnek tartja egy olyan törvény elfogadását, amely 

szabályozná az Ukrajna területén élő nemzeti kisebbségek identitásának és egyenlőségének 

védelmét – jelentette a zn.ua. „Ez a törvény jogokat biztosít a nemzeti kisebbségeknek, 

ugyanakkor védi Ukrajna területi integritását és szuverenitását. Államként védjük a nemzeti 

kisebbségek hagyományait, ünnepeit, nyelvét, folklórját, ugyanakkor megköveteljük az ukrán 

V
a

jd
a

sá
g

 
K

á
rp

á
ta

lj
a

 

https://www.vajma.info/cikk/vajdasag/26203/A-nyaron-megkezdodik-az-aracsi-pusztatemplom-allagmegorzo-rekonstrukcioja.html
https://www.vajma.info/cikk/vajdasag/26196/A-Vajdasagi-Barati-Egyesulet-adomanya-a-Horgosi-tanodanak.html
https://pannonrtv.com/rovatok/tarsadalom/rendhagyo-modon-tartottak-meg-az-anyanyelv-nemzetkozi-napjat-antalfalvan
https://pannonrtv.com/rovatok/tarsadalom/zenes-verses-esttel-unnepeltek-torokbecsen-az-anyanyelv-nemzetkozi-napjat
https://karpataljalap.net/2021/02/20/kisebbsegi-torvenyt-akar-zelenszkij


 

 

Napi Nemzetpolitikai Sajtószemle – 2021. február 21. 

. 

. 

hagyományok és nyelv tiszteletét. Bármely kisebbség gyermekeinek ismernie kell népük 

nyelvét és az ukránt. Ez igazságos” – idézi Zelenszkijt a sajtószolgálata. 

 

Beadvánnyal fordul a Beregszászi Járási Tanács Ukrajna elnökéhez 
2021. február 20. – karpat.in.ua 

Beadványt fogadott el a Beregszászi Járási Tanács, amellyel Volodimir Zelenszkijhez, Ukrajna 

elnökéhez fordultak a Kárpátalján tapasztalható politikai vegzálások miatt. Az ukrán 

biztonsági szolgálat 2017 –től indított eljárást több magyar szervezettel szemben, mint az 

Egán Ede Gazdaságfejlesztési Központ és a Kárpátaljai Magyar Főiskoláért Jótékonysági 

Alapítvány. Ezen eljárások többségét szeparatizmus vádjával indították, amelyek a 

Beregszászi Járási Tanács KMKSZ frakciója szerint alaptalanok és elfogadhatatlanok. 

  

 

Elektronikus sajtó 

 

Kárpát-medence 

 

2021. február 21. – M1  

Bajsai veterán – Polyák Géza    

Egy délvidéki kis faluban, Bajsán járunk, ahol a több mint száz éves veterán honvéd, Polyák 

Géza bácsi, családja körében mesél az életéről, a második világháborúban átéltekről. Ő még 

emlékszik arra, amikor 1941-ben felszabadították a Délvidéket és visszacsatolták az 

Anyaországhoz. Élő történelemkönyvként mesél a két jelen lévő dédunokájának arról az 

időről, amikor Magyarország katonája volt. A világháború eseményeinek felidézésében a 

szabadkai Szabó Hunor is a segítségünkre volt. Géza bácsi emlékeit a fiatal történész 

általános kontextusba helyezte. Géza bácsi 21 éves volt, amikor megkapta behívóját. 

Nagybereznára vezényelték, ahol ő felelt a tisztek elszállásolásáért, s akkor még nem sejtette, 

hogy mennyire közel került a keleti fronthoz. 

 

Oroszhegy jó híre   

Ez a csapat hosszú út előtt áll, az udvarhelyszéki Oroszhegyen élő barátaiktól, a 

pálinkafőzéssel is foglalkozó Ambrus családtól indulnak haza. Miután elmegy a vendégsereg, 

máris egy jó szomszéd érkezik a többszörös aranyérmes pálinkafőző mesterhez. Ambrus 

Levente tudását 2007 óta 184 oklevéllel ismerték el magyarországi, délvidéki és felvidéki 

versenyeken. Pálinkáját 2014 óta Székely Termékként jegyzik. Aztán a következő versenyen 
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már aranyérmet kapott Ambrus Levente az erdei málna pálinkára. Eddigi díjaira a falubeliek 

is büszkék. Ehhez a nagyszülőktől, szülőktől örökölt mesterséghez Levente családjának a 

segítségére is nagy szükség van. Fia, a 11 éves Dani a pálinkafőzés több mozzanatába be tud 

már segíteni. 

 

Baross Gazdaságfejlesztési Program 

Felvidéken évről-évre nő a Baross Gazdaságfejlesztési Programra pályázók száma, amely azt 

is jelenti, hogy egyre több magyar vállalkozás tud megerősödni, megmaradni, munkatársakat 

megtartani és magyar családok jövőjét hosszútávon biztosítani. Ilyen vállalkozás az a 

bútorüzlet is, amely 21 éve nyitott meg Királyhelmecen és egy házaspár valamint hat fiatal - 

köztük több családos - megélhetését biztosítja. Petrekék a Baross Gazdaságfejlesztési 

Programnál elnyert pályázatnak köszönhetően fejleszthették vállalkozásukat. Az évek során 

egyre nagyobb igény mutatkozott a méretre szabott bútorokra, ezek gyártását sikerült a 

pályázat révén beindítaniuk. 

 

Vándorbölcső program Kárpátalján    

A magyar Agrárminisztérium 2020-ban indította el Kárpát-medence szerte a Vándorbölcső 

programot. Ennek keretében a gazdálkodással foglalkozó szervezetek valamennyi külhoni 

régióban kaptak egy bölcsőt, amelyik egyik magyar mezőgazdász családtól a másikhoz 

vándorol. Kárpátalján a nagydobronyi Hidi család kapta meg pici lányuk, Petra számára. Az 

akció sikerét látva a kárpátaljai magyar gazdákat tömörítő Pro Agricultura Carpatika 

szervezet és a KMKSZ úgy döntött, hogy kibővítik a programot. Saját forrásokból 10 bölcsőt 

készíttettek egy helyi asztalossal, Bogáthy Miklóssal, aki nagy körültekintéssel fogott az 

előkészítésükhöz. A cél az volt, hogy egy biztonságos bölcső kerüljön a magyar családokhoz. 

 

Határok nélkül 

2021. február 19. – Kossuth Rádió  

Számos település - határon innen és túl - is csatlakozott az Erdély Magyar Szövetség „Egy 

helyett száz székely zászlót” akciójához. A tiltakozás azért indult el, mert egyre kevesebb az 

olyan székelyföldi település, ahol ne kellett volna eltávolítani a polgármesteri hivatalokra vagy 

más közintézményre kitűzött székely zászlót. A legutóbbi, gyergyóremetei kényszerű 

zászlóbevonás miatt hirdette meg az Erdélyi Magyar Szövetség az Egy helyett százat! 

mozgalmat. A zászlóügyre a román parlamentben is megpróbálnak jogorvoslatot keresni – a 

kisebbségi törvény módosításával, mondja  Mezei János, az Erdélyi Magyar Szövetség 

társelnöke. 

 

 

https://mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth?date=2021-02-19_18-02-00&enddate=2021-02-19_18-40-00&ch=mr1
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Megvédjük Szabadka épített örökségét - jelentette ki Pásztor Bálint, a városi közgyűlés elnöke 

annak kapcsán, hogy elkészült Szabadka legszűkebb városmagjának szabályozási terve. A 

dokumentum engedélyezné az épületek felének a lebontását. A városházától mindössze 30 

méterre lévő Gombkötő utcában, ami a legrégebbi és leghangulatosabb utca is egyben, az 

épületek 90 százalékát ítélnék bontásra. Pásztor Bálintot kérdeztük a nagy felháborodást 

kiváltott városszabályozási tervről. 

 

Minden ukrán állampolgárnak joga van földterületet igényelni. A BeregLand Egyesület 

segíteni fogja a helyi lakosokat abban, hogy termőföldhöz jussanak. Elnöke Vince István ígéri, 

hogy jogi tanácsadásban vagy a földigényléshez szükséges hivatalos dokumentumok 

megszerzésében is segítik az igénylőket.  

 

Makkai Péter református lelkészt, a sepsiszentgyörgyi Diakóniai Keresztyén Alapítvány 

fogyatékkal élők, gyermekjóléti és családsegítő ágazatának igazgatóját választotta 

államtitkárnak az RMDSZ a Munkaügyi és Szociális Minisztériumba. Megfelelő ember a 

megfelelő helyre - mondhatnánk.  

 

Segítség.ma címen elindult a határon túli magyarság egészségügyi szolgálatára álló közösségi 

startup honlapja: az anyanyelvű egészségügyi ellátást segítő online platformon külhoni 

magyar szakemberek és betegek ingyen regisztrálhatnak. A  Kárpát-medencei 

együttműködéssel megvalósult projekt  szakmai partnere az Erdélyi Rezidens Orvosok 

Szövetsége is. A szövetség alelnökét, Ladányi Emmánuelt kérdeztük. 

 

Belefojtották a szót a Panfora vállalat képviselőibe a szerda kora délutánra meghirdetett 

kisiratosi közmeghallgatás résztvevői. A palagáz-kutatások miatt aggódó helyiek kijelentették: 

nem kérnek a kitermelésből, legyen szó a kőolaj, a föld- vagy palagáz felszínre hozatalát.  

 

A néphagyományok ápolása és továbbadása a közösségteremtés legeredményesebb módszere 

lehet - véli az adai Sóti Éva, akit a Vajdasági Magyar Művelődési Szövetség Plakett-díjával 

tüntettek ki. Óvodapedagógusként és az Aranykapu Művelődési Egyesület alapítójaként, 

vezetőjeként is arra törekszik, hogy az ifjú korosztályok megtanulják és tovább vigyék elődeik 

hagyományait.  
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Határok nélkül 

2021. február 20. – Kossuth Rádió 

 

Májustól foghatják majd a kezükben – igaz, akkor még csak főként Amerikában és 

Kanadában – azt a társasjátékot, amelyet egy gyergyószentmiklósi fiatalember talált ki és 

készített el. Ugye azért az figyelemreméltó, ha egy székely fiatal első, saját fejlesztésű 

termékével egyből a nemzetközi piacot célozza meg, és erre alapozza jövőjét. Incze Gábor 

grafikus - designer - lakberendező maga is szenvedélyes játékos, aki azt is el tudja képzelni, 

hogy játszva keressen pénzt, ha sikeres lesz a Tactiki. Ez a neve annak a társasjátéknak, amely 

kicsit hasonlít a sakkra, kicsit a dámajátékra, van memóriajáték jellege is, és izgalmas is azért, 

mert bármikor hozhat váratlan fordulatokat. Az összeállításban először belehallgathatunk egy 

kis tactikizésbe, majd megismerhetjük a játék történetét. 

 

Ha valakinek nehéz a kijárási korlátozás és a szigorú járványügyi óvintézkedések betartása, az 

a fotóművész. El kell halasztania a terveit, korábban a fényképezőgép nélkül 

áttanulmányozott táj vagy jelenség megörökítését, ami gyakorlatilag kivihetetlen, hiszen a 

fotó a pillanat művészete, az itt és a most   varázsa, nem halasztható. Egy évvel ezelőtt jelent 

meg Karaffa Attila fotóiból és írásaiból összeállított Felvidéki szemmel című könyve. Ugyanez 

volt a címe a szülővárosáról, Dunaszerdahelyről és Felvidék számos  nevezetességéről készült 

fotósorozatát bemutató kiállításoknak is szerte a Kárpát-medencében. 

 

Fotóművészeti tanfolyamot hirdetett a nagyváradi Euro Foto Art Egyesület a Magyar Házak 

támogatásával. Csaknem 100-an jelentkeztek az ötrészes, ingyenes képzésre. Az online 

képzést a Kárpát-medencében élő magyarok számára hirdették meg, erősítve ezzel is a 

találkozás, a kapcsolattartás lehetőségét. Az első tanfolyam végzőseinek munkáiból aztán 

kiállítás nyílt Nagyváradon. Ezt a tárlatot március elején majd a debreceni Partium Házban 

mutatják be. 

 

Barabás László erdélyi néprajzkutató több mint 40 éve foglalkozik szűkebb szülőföldje, a 

Sóvidék népi kultúrájával, kutatja a szokásokat, hagyományokat, csakúgy, mint a 

mesterségeket, a tájegység közösségeinek életmódját, mentalitását. Pályája során, előbb 

újságíróként, majd főiskolai tanárként és kutatóként nemcsak írásban, hanem hang- és 

képfelvételeken is dokumentálta, rögzítette a térség gazdag, változatos szokásvilágát, 

amelynek egy része már eltűnt, vagy megváltozott formában él tovább. Erre utal Barabás 

László új könyvének a címe is: Szikonyország eltűnőben? Életmód és mentalitás, népszokás 

és játék Sóvidéken.  

 

https://mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth?date=2021-02-20_18-01-00&enddate=2021-02-20_18-40-00&ch=mr1
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A Délvidéken is az egyik legkedveltebb népi hangszer a citera volt, hiszen a mulatságokban 

leginkább citerán pengették a talpalávalót. A citeramuzsika egyik délvidéki központja 

Szenttamás, ahol 1995 óta rendezik meg az Aranycitera vetélkedőt. A szervezésben a 

kezdetektől fogva részt vesz Németh Dezső művelődésszervező, aki munkájáért idén a 

Vajdasági Magyar Művelődési Szövetség Plakett-díjában részesült. A citerazene délvidéki 

múltjáról, jelenéről és jövőjéről beszélgetett Németh Dezsővel szabadkai tudósítónk. 

 

Térkép 

2021. február 20. – Duna TV 

Egy youtube csatornát indított a Zempléni Református Egyházmegye néhány lelkipásztora 

tavaly  tavasszal , a pandémia kezdetekor.  A „Papék házából „ című  videóik segítségével a 

biblia üzenetét közvetítik a gyerekeknek. Az online is aktív lelkészek, most a szlovákiai 

népszámlálásra hívják fel a figyelmet. Azon belül is a nemzetiségre és a vallási hovatartozásra 

vonatkozó  kérdésre. Az idei népszámláláson először fordul elő északi szomszédunknál, hogy 

két kérdés is vonatkozik a nemzetiség megjelölésére. 

 

Egyre több kárpátaljai fiatal gondolja úgy, hogy szülőföldjén keresi a boldogulás útját. A 

Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség a magyar kormány támogatásával 2018-ban 

indította el TV21 UNGVÁR elnevezéssel Kárpátalja első magyar nyelvű televízióját. A stáb 

kizárólag a térség magyar szakembereiből áll. Közöttük sok a fiatal, akik otthon szeretnének 

dolgozni és családot alapítani. 

 

A tárgyaknak lelkük van – ezt vallja az a felvidéki régiséggyűjtő, aki egyik útja során látta meg 

azt a több mint 100 éves házat Egyházasbáston, amelyből aztán az évek során tájmúzeumot 

varázsolt. Az egykori palóc életet idéző épület tele van a régi paraszti világ használati 

tárgyaival. Aki viszont a téli hónapokban keresné a gyűjtőt, az egy pár házzal feljebb találja 

meg, a műhelyében. Ilyenkor ugyanis a tárgyak válogatásával és renoválásával tölti az idejét. 

 

A gombaszögi pálos monostor után most újabb történelmi értéket ment Dél- Szlovákiában a 

Sine Metu ( Szine Metu) Polgári Társulás. Ezúttal Ipolyság legrégebbi épületét, az Árpád-kori 

premontrei kolostort és a 17. századból származó jezsuita kolostor épületét vásárolták meg 

azzal a szándékkal, hogy az évtizedek óta tartó állagromlást megállítsák és megmentsék az 

ingatlant a teljes pusztulástól. 

 

Mintegy kétezer pedagógus csatlakozott a világ minden tájáról, ahhoz az online képzéshez, 

amelyet a Rákóczi Szövetség tartott „Néphagyomány az óvodában és az iskolában - 

https://mediaklikk.hu/video/terkep-2021-02-20-i-adas/
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Farsangtól Pünkösdig” címmel.  A Rákóczi Szövetség a járvány idején sem szeretné magára 

hagyni a tanárokat , ezért decemberben egy képzés-sorozatot indítottak. 

 

A járvány miatt  Hargita megyében is elmaradt idén a nagy közös farsangolás. Viszont, akik 

ragaszkodtak évszázados hagyományaik őrzéséhez, a járványügyi szabályok betartása mellett 

saját településükön megtarthatták a téltemető karnevált.  Zenével, ostor-csattogtatással, 

ijesztő maskarákkal Csíkban most is megpróbálták elkergetni a telet. Egyelőre kevés sikerrel, 

hiszen a februári fagy igen jól érzi magát a térségben. 

 


