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Nyomtatott és online sajtó 
 

 

Potápi: sok külhoni magyar érdeklődik az online egészségügyi képzés iránt 
2021. február 22. – MTI, Mandiner, Demokrata, OrientPress, kulhonimagyarok.hu, Ma7.sk, 

Felvidék Ma, Vajdaság Ma 

Nagy az érdeklődés a nemzetpolitikai államtitkárság által indított, külhoni magyar 

egészségügyi szakembereknek szóló februári online képzések iránt, amelyek a Bethesda 

Gyermekkórház és a Magyar Gyermekorvosok Társaságának szakmai irányításával 

valósulnak meg - közölte a nemzetpolitikáért felelős államtitkár hétfőn. Potápi Árpád János 

közleményében felidézte: „2021, a nemzeti újrakezdés éve keretében a nemzetpolitikai 

államtitkárság tematikus hónapokat tart, amelyek részeként február a gyermekegészség 

hónapja. Kifejtette: a havi tematika jegyében négy héten át tartó online képzéssorozatot 

hirdettek külhoni magyar gyermekorvosok, ápolók, pszichológusok számára, amelyek február 

5-26. között zajlanak.” 

 

Magyarok vagyunk, szabadok vagyunk 
2021. február 22. – Ma7.sk, Felvidék Ma 

Hat közéleti szereplő indított online kampányt a magyar nemzetiség szabad vállalása mellett. 

Bandor Éva, Borbély Alexandra, Varga Anikó, Gál Tamás, Forró Krisztián és Sólymos László 

szerepelnek abban a kampányvideóban, ami ma jelent meg az egyik közösségi hálón.  

Szlovákiában február 15-e és március 31-e között lehet önállóan részt venni a tízévenkénti 

népszámláláson, ahol a nemzetiség és az anyanyelv megadására is lehetőség nyílik. Újdonság, 

hogy idén először a nemzetiség kapcsán a népszámlálásban résztvevők kifejezhetik 

kötődésüket egy másik nemzetiséghez. Ennek megítélése sok vitát váltott ki az elmúlt 

hetekben. 

   

Tőkés László: az ellenforradalmárok cinkosát neveztek ki az igazságügyi 
minisztérium főtitkárának 
2021. február 22. – maszol.ro 

Támogatásáról biztosította az 1989. december 21. Egyesületet, egyúttal tiltakozását fejezte ki 

Rǎzvan-Horațiu Radu kinevezése ellen az igazságügyi minisztérium főtitkári tisztségébe 

Tőkés László volt református püspök és európai parlamenti képviselő, az Erdélyi Magyar 

Nemzeti Tanács (EMNT) elnöke. Tőkés a sajótnak elküldött hétfői közleményében 

emlékeztetett, hogy a forradalmárok érdekvédelmi szervezete testületileg foglalt állást „annak 

a sokkoló eseménynek a tárgyában, hogy Ion Stelian román igazságügyminiszter azt a 

Rǎzvan-Horațiu Radu jogászt nevezte ki a tárca főtitkári tisztségébe, aki 2011-ben, az ún. 
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https://ma7.sk/aktualis/potapi-sok-kulhoni-magyar-erdeklodik-az-online-egeszsegugyi-kepzes-irant
https://felvidek.ma/2021/02/magyarok-vagyunk-szabadok-vagyunk/
https://maszol.ro/belfold/Tokes-Laszlo-az-ellenforradalmarok-cinkosat-neveztek-ki-az-igazsagugyi-miniszterium-fotitkaranak
https://maszol.ro/belfold/Tokes-Laszlo-az-ellenforradalmarok-cinkosat-neveztek-ki-az-igazsagugyi-miniszterium-fotitkaranak
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Vlase-ügyben és más esetekben az Emberi Jogok Európai Bíróságához (EJEB) delegált román 

kormánymegbízottként részrehajló módon fogta pártját az 1989 decemberében 

tömeggyilkosságokat elkövető bűnözőknek.” 

 

Beiskolázás szórványban: Szeben megye az egyetlen, ahol nem indul kilencedik 
osztály 
2021. február 22. – 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. A szórványmegyék 

közül Szeben megyében kecsegtet a legkevésbé jó kilátásokkal a jövő, ugyanis ez az egyetlen 

térség, ahol a következő tanévben nem indul magyar nyelvű kilencedik osztály. 

 

Kihasználják a meghosszabbított határidőt, folytatja az aláírásgyűjtést az Írdalá 
csapata 
2021. február 22. – szekelyhon.ro 

Két hét szünet után, a meghosszabbított határidő és a rengeteg visszajelzés miatt folytatja az 

aláírásgyűjtő kampányt a Gerilla.hu és az Írdalá.hu csapata. A részletekről Pesty László 

tájékoztatott. 

 

Minőségi helyi árut kínálnak, segítik a megye gazdasági fejlesztését a Szatmári 
Termék projekt gazdái és résztvevői 
2021. február 23. – Krónika 

A Szatmári Termék nevű projekt nemcsak a helyi termelőket és azok termékeit népszerűsíti: 

célja erősíteni a lokálpatriotizmust, ezáltal hozzájárulva Szatmár megye gazdasági életének 

fejlődéséhez – ismertette megkeresésünkre Kovács Beáta programvezető. A megyeszékhelyen 

megrendezett szatmári termékek vására, illetve az online értékesítési felület népszerű a 

lakosság körében, és – amint a résztvevők a Krónikának elmondták – nagy segítséget jelent a 

helyi termelők számára is. 

 

KKA: támogatás leghamarabb májusban lesz 
2021. február 22. – Új Szó 

A Kisebbségi Kulturális Alap (KKA) munkáját is jelentősen megnehezíti a koronavírus-

járvány, az első támogatásokat májusban fizethetik ki. A magyar kisebbségnek félmillió eurós 

pluszforrás jut. Bár a világjárvány következtében a teljesítési határidőket meghosszabbították 

és a tavalyi pályázatok egy része még folyamatban van, az alap a 2021-es évadra vonatkozóan 

is közzétette a pályázati felhívásait.  „Az utolsó pályázati határidő január 29-én járt le” – 
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https://maszol.ro/belfold/Beiskolazas-szorvanyban-Szeben-megye-az-egyetlen-ahol-nem-indul-kilencedik-osztaly
https://maszol.ro/belfold/Beiskolazas-szorvanyban-Szeben-megye-az-egyetlen-ahol-nem-indul-kilencedik-osztaly
https://szekelyhon.ro/vilag/kihasznaljak-a-meghosszabbitott-hataridot-folytatja-az-alairasgyujtest-az-irdala-csapata
https://szekelyhon.ro/vilag/kihasznaljak-a-meghosszabbitott-hataridot-folytatja-az-alairasgyujtest-az-irdala-csapata
https://ujszo.com/kozelet/kka-tamogatas-leghamarabb-majusban-lesz
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mondta Molnár Norbert, a Kisebbségi Kulturális Alap igazgatója. Az intézményvezető 

hozzátette, az első döntések márciusban várhatók. „Sajnos, a világjárvány miatt most minden 

elhúzódik, mert az alap munkatársai is home office-ban dolgoznak, ami rendkívül lelassítja a 

tevékenységünket” – tette hozzá. 

 

A hit csodái a gyógyulásokban Munkácstól Kolozsvárig 
2021. február 22. – Felvidék Ma 

A Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkársága a 2021-es, a nemzeti újrakezdés éve 

keretében tematikus hónapokat tart. A tematikus hónapok részeként februárban a 

gyermekegészség kerül a középpontba. Együttműködve a Bethesda Gyermekkórházzal, a 

Magyar Gyermekorvosok Társaságával és a Magyar Védőnők Egyesületével, a 

Nemzetpolitikai Államtitkárság megbízásából a hónap során négy online konferencia kerül 

megrendezésre a gyermekegészségügy, illetve a gyógyítás-gyógyulás témában. 

 

„Kitesszük a szűrét…” – Kárpát-medencei népművészeti pályázat 
2021. február 22. – Felvidék Ma 

A Bihari Népművészeti Egyesület a Népművészeti Egyesületek Szövetségével és a 

Hagyományok Házával együttműködve meghirdeti a IX. Országos szűr-, szűrrátét-, 

nemezkészítő és szűcshímzéses pályázatát. A pályamunkákat a szervezők február végéig 

várják. A részletekbe Gyönyörűné Erdei Judit, az egyesület alelnöke avatja be az 

érdeklődőket. 

 

Ne feledd, magyar vagy! 
2021. február 22. – Felvidék Ma 

Szükség van arra, hogy a Rákóczi Szövetség honlapja figyelmeztessen bennünket 

nemzetiségünkre? Hiszen többségünk számára természetes a magyarságunk, az 

anyanyelvünk – életünk mindennapjain. De ha tízévenként a hatóság elénk tesz egy 

kérdőívet, és azon nyilatkoznunk kell nemzetiségünkről és anyanyelvünkről, akkor sem 

tétovázik egy pillanatra a kezünk, hogy melyik rubrikát jelöljük be? Remélhetőleg nem. 

 

Magyar táj, magyar ecsettel – új Kárpát-medencei vetélkedő középiskolásoknak 
2021. február 22. – Felvidék Ma 

Lingua Materna, azaz anyanyelv – ezt a számunkra, magyarok számára szent fogalmat 

választotta a Rákóczi Szövetség és a Magyar Nyelv és Kultúra Nemzetközi Társasága új, a 

Kárpát-medencei középiskolásoknak szóló anyanyelvi-irodalmi vetélkedője címéül. Az 

ünnepélyes meghirdetés a Petőfi Irodalmi Múzeumban történt február 21-én, amely 1999 óta 

az UNESCO döntése értelmében az anyanyelvek napja. 
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https://felvidek.ma/2021/02/a-hit-csodai-a-gyogyulasokban-munkacstol-kolozsvarig/
https://felvidek.ma/2021/02/kitesszuk-a-szuret-karpat-medencei-nepmuveszeti-palyazat/
https://felvidek.ma/2021/02/ne-feledd-magyar-vagy/
https://felvidek.ma/2021/02/magyar-taj-magyar-ecsettel-uj-karpat-medencei-vetelkedo-kozepiskolasoknak/
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Magyar vagyok. Mit jelent Önnek ez a mondat? Aki válaszol: Kovács Csonga 
Anikó 
2021. február 22. – Új Szó 

„Egy adott ország nemzeti kisebbségéhez tartozni nem mindig könnyű. Egyénileg vívjuk meg 

kisebb-nagyobb csatáinkat. Büszke vagyok a felmenőimre, legfőképpen a szüleimre, hogy 

megőrizték magyarságukat. Férjemmel mi is ezen az évszázadok alatt kitaposott ösvényen 

járunk, és ebben a szellemben neveljük a gyerekeinket. Fontosnak tartom, hogy a 

népszámláláskor se feledkezzünk meg a gyökereinkről.” 

 

Kevesebb új fertőzött Vajdaság területén 
2021. február 22. – Pannon RTV 

282 újabb koronavírus-fertőzöttet vettek nyilvántartásba egy nap alatt a tartomány területén 

- tájékoztat a Vajdasági Közegészségügyi Intézet. Jelentésükben az áll, hogy 32 községben és 

városban továbbra is rendkívüli a járványhelyzet, míg 13 helyen kedvezőtlen. Ezek közé 

tartozik például Csóka, Szenttamás, Magyarkanizsa és Topolya. Vajdaság területén 5976 aktív 

fertőzöttet tartanak nyilván, a legtöbbet Újvidéken, 1711 főt. A tartomány más városaiban ez a 

szám ezer alatt van. 

 

Minden ember fontos – Huzsvár László püspökre emlékeztek Újvidéken 
2021. február 22. – Magyar Szó 

A közelmúltban Szabadkán megalakult Huzsvár László Baráti Kör a jövőben események 

sorával tervezi megőrizni a néhai püspök emlékét. A baráti kört a Keresztény Értelmiségi Kör 

vezeti, a msgr. Huzsvár László életével és munkásságával kapcsolatos szellemi hagyatékot és 

tárgyi emlékeket gyűjtik. Szombaton a székvárosi Mária Neve plébániatemplomban 

megemlékezést szerveztek abból az alkalomból, hogy a néhai főpásztor február 21-én 

ünnepelte volna 90. születésnapját. A koncelebrált szentmisén Harmath Károly ferences 

rendi atya  Huzsvár püspökről mint a vajdasági magyarság kiváló személyiségéről beszélt. 

 

Tanácsülés a Beregszászi kistérségben 
2021. február 22. – karpat.in.ua 

74 napirenden szereplő kérdést vitatott meg a Beregszászi Városi Tanács képviselő testülete 

február 22-i ülésén. A határozati javaslatok megvitatása előtt bemutatkozott a Beregszászi 

kistérség két rendőrtisztje, Vaszil Szamkin főhadnagy és Volodimir Jakimcsuk őrnagy, akik a 

rendőrség osztálya mellett fognak rendvédelmi feladatokat ellátni. A testület jóváhagyta 

azokat az átadási jegyzőkönyveket, amelyek értelmében a hatályos jogszabályoknak 

megfelelően az egykori községi tanácsok vagyona a kistérség tulajdonába kerül. 
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https://ujszo.com/kozelet/magyar-vagyok-mit-jelent-onnek-ez-a-mondat-aki-valaszol-kovacs-csonga-aniko
https://ujszo.com/kozelet/magyar-vagyok-mit-jelent-onnek-ez-a-mondat-aki-valaszol-kovacs-csonga-aniko
https://pannonrtv.com/rovatok/tarsadalom/kevesebb-uj-fertozott-vajdasag-teruleten
https://www.magyarszo.rs/hu/4545/vajdasag_ujvidek/236646/Minden-ember-fontos-%C3%BAjvid%C3%A9k-megeml%C3%A9kez%C3%A9s-Huzsv%C3%A1r-L%C3%A1szl%C3%B3.htm
http://politic.karpat.in.ua/?p=19184&lang=hu
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„Szól a Fülemüle!” – VII. Kárpátaljai népzenei és néptánc tehetségkutató 
2021. február 22. – Kárpátinfó 

A „GENIUS” Jótékonysági Alapítvány hetedik alkalommal hirdet népzene- és néptánc 

tehetségkutatót „Szól a fülemüle” címmel. A tehetségkutató megvalósulását a Magyar 

Kormány, a Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkárság és a Bethlen Gábor Alap 

támogatja a Szabolcs-Szatmár-Bereg megye és Kárpátalja együttműködésének fejlesztéséért 

és a Kárpát-medencei óvodafejlesztési programkoordinálásáért felelős miniszteri biztosság 

közbenjárásával. 

 

 

Elektronikus sajtó 

 

Határok nélkül 

 

2021. február 22. – Kossuth Rádió 

 

Mind a külföldi, mind a belföldi titkosszolgálatot felügyelő bizottságnak van RMDSZ-es tagja 

a bukaresti parlamentben. A rendszerváltás óta most fordult elő először, hogy magyar 

nemzetiségű tagja legyen a külföldi hírszerzést felügyelő testületnek.  

 

A székelyföldi önkormányzatok és közbirtoskosságok évtizedek óta költséges pereket 

folytatnak a szomszédos moldvai megyékkel a területfoglalás ellen.  Történt ugyanis, hogy az 

Európai uniós és NATO-csatlakozással kikényszerített román restitúciós törvényekkel,  az ősi 

örökség visszajár a székelyfödieknek. A kommunizmusban  elfoglalt területekről azonban 

nehéz lemondani, sőt, törvényes alapot is kell hozzá teremteni. Ez történik a Békási-

szorosban, az Úz-völgyében, és  mindenhol a havasokban, ahol erdőket és legelőket kellene 

visszaszolgáltatni. A közbirtokosságok számára az egyetlen járható út - az igazságszolgáltatás.  

 

A cserkészmozgalmat is jelölték a béke Nobel-díjra. A világ legnagyobb ifjúságnevelő 

mozgalma egyben a legjelentősebb önkéntes közösség is, mely közel 50 millió tagot számlál 

jelenleg, amelynek fajtól, nemtől, vallási hovatartozástól és vagyoni helyzettől függetlenül 

bárki tagja lehet. 
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Február 22. a Cserkészet Világnapja. A Szlovákiai Magyar Cserkészszövetség az elsők között 

alakult ujjá a rendszerváltozás után, és azóta is töretlenül működik. A jeles nap alkalmából 

hívtuk fel telefonon a szövetség elnökét, Csémi Szilárdot. 

 

A Rákóczi Szövetség a Magyar Nyelv és Kultúra Nemzetközi Társaságával idén első 

alkalommal rendezi meg Kárpát-medencei középiskolások számára a Lingua Materna 

elnevezésű vetélkedőjét. Az anyanyelvek nemzetközi napján tartott közös 

sajtótájékoztatójukon Balázs Géza, a Magyar Nyelv és Kultúra Nemzetközi Társaságának 

elnöke és Csáky Csongor, a Rákóczi Szövetség elnöke együttműködési megállapodást írt, 

majd bemutatták a Magyar táj, magyar ecsettel. / Vallomások a nemzeti tájról/ című kötetet, 

amit a vetélkedőre való felkészülés közben igencsak haszonnal forgathatnak majd a diákok.  

 

80 éve született Gion Nándor, a délvidéki magyar irodalom meghatározó alakja, de 19 éve 

már nincs közöttünk. Az olvasók leginkább a Virágos katona című regényét és a Kárókatonák 

még nem jöttek vissza című ifjúsági regényét ismerik. Nevét ma a Gion Nándor Kulturális 

Központ viseli, amely az író szenttamási szülőházában kapott helyet. Itt ápolják Gion Nándor 

hagyatékát, és a ház az irodalmi élet fontos helyszíne is. Idén novella, regény és műfordító 

pályázatot hirdettek  

 

Február 20-án, szombaton volt a 149. évfordulója Szántay Lajos születésének, és ma egy éve, 

hogy Aradon felállították a néhai neves műépítész egész alakos mellszobrát a Kultúrpalota 

lépcsősorának a tetején. Szántay Lajos sok bérpalotát és középületet tervezett 

szülővárosában, az egyik legmonumentálisabb éppen a Kultúrpalota, ahová Kocsis Rudolf 

szobrászművész alkotása került. Szántay Lajos emlékét az utókor az elmúlt évtizedben kezdte 

méltón ápolni.  

 

A sajbózás hagyományát elevenítették fel a partiumi Szentjobbon. A sajbó szó a német 

scheibe szónak azaz a korongnak magyar formája – a Magyar Néprajzi Lexikon szerint. A 

községbeli fiatalok Nagyböjt első vasárnapján az esti órákban a településhez közeli legelőn 

tábortüzet gyújtottak. Fakarikákat tartottak a tűzbe, és ha eléggé izzott már, a legelő egyik 

távolabbi részén a magasba dobták.  

A sváb eredetű szokás téltemetés is volt, de elsősorban a szeretetet, az összetartozást és a 

jövőbe való hitet jelképezi. Így számos fiatal pár gyűlt össze a tábortűz körül és dobta a 

magasba sajbóját. 

 


