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Nyomtatott és online sajtó 
 

 

Székely terrorvád: továbbra sem szabadulhat Beke István 
2021. február 23. – MTI, Krónika, maszol.ro 

A Konstanca megyei törvényszék kedden jogerősen elutasította a terrorizmus vádjával elítélt 

Beke István újabb szabadon bocsátási kérelmét. A másodfokú ítélet kivonatát a romániai 

bíróságok portálján tették közzé. Korábban hasonló jogerős határozat született a Brassó 

megyei törvényszéken a terrorizmus miatt elítélt másik székelyföldi férfi, Szőcs Zoltán 

ügyében is. Beke István feltételes szabadlábra helyezésének a perét azért tárgyalták 

Konstanca megyében, mert a férfi korábban koronavírussal fertőződött meg, és átszállították 

a feketehalmi börtönből a Konstanca megyei Poarta Albă börtönkórházába. Beke István 

második szabadon bocsátási kérelmét a medgidiai bíróság utasította el első fokon. A bíróság 

akkor arról is döntött, hogy legközelebb május 25-én kérvényezheti a feltételes szabadlábra 

helyezését. 

 

Pásztor István: Egy sor magyar beruházás valósulhat meg Szerbiában a 
közeljövőben 
2021. február 23. – Pannon RTV, Vajdasag.ma 

Egy sor magyar beruházás valósulhat meg Szerbiában, főleg Vajdaságban a közeljövőben - 

hangsúlyozta Pásztor István a Szabadkai Magyar Rádió reggeli műsorában. A több mint 100 

millió eurós fejlesztéseket Szerbiában megvalósító cégeket a magyar állam 50 millió euróval 

támogatja. A Vajdasági Magyar Szövetség elnöke a palicsi fejlesztésekről is beszélt. Tervezik 

például egy olyan óriásszálloda felépítését a tó partján, amelyhez magyar forrásokat is 

bevonnának. 

 

Megérkeztek a magyar kormány által ajándékozott lélegeztetőgépek a galántai 
kórházba 
2021. február 23. – Ma7.sk 

Tíz hordozható lélegeztetőgépet kapott ajándékba a január eleje óta kizárólag Covid-

kórházként működő Galántai Szent Lukács kórház a magyar kormánytól. Az aranyat érő 

eszközök február 23-án megérkeztek rendeltetésük helyszínére, szinte azonnal használatba is 

állítják őket. A gesztusértékű adományra nagyon nagy szükség volt a január hetedike óta 

Covid-kórházként működő galántai intézményben, ahol 132 ágy van fenntartva a 

koronavírusos páciensek számára, a kórház hét emeletén. 

 

 

V
e

ze
tő

 h
ír

e
k

 

https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/szekely-terrorvad-tovabbra-sem-szabadulhat-beke-istvan
https://www.vajma.info/cikk/vajdasag/26219/Pasztor-Istvan-Egy-sor-magyar-beruhazas-valosulhat-meg-Szerbiaban-a-kozeljovoben.html
https://www.vajma.info/cikk/vajdasag/26219/Pasztor-Istvan-Egy-sor-magyar-beruhazas-valosulhat-meg-Szerbiaban-a-kozeljovoben.html
https://ma7.sk/aktualis/megerkeztek-a-magyar-kormany-altal-ajandekozott-lelegeztetogepek-a-galantai-korhazba
https://ma7.sk/aktualis/megerkeztek-a-magyar-kormany-altal-ajandekozott-lelegeztetogepek-a-galantai-korhazba
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A nagyközönség előtt áprilistól bezárják, és várhatóan a nyáron kezdik el a 
nagyváradi Sonnenfeld-palota felújítását 
2021. február 23. – Krónika, maszol.ro, Nyugati Jelen, Bihari Napló 

Hivatalos védettséget kapott a nagyváradi Sonnenfeld-palota, amelyben kulturális központot 

készül kialakítani az Iskola Alapítvány. Az ingatlan B-kategóriás bejegyzéséről szóló határozat 

megjelent a Hivatalos Közlönyben – tájékoztatott kedden az RMDSZ. Az épületegyüttes 

felújítása várhatóan az idén nyáron elkezdődik – írták, jelezve, az ingatlan bérlőinek 

szerződései 2020. december 31-én lejártak, az ingatlant a nagyközönség előtt április elejétől 

lezárják, ugyanis építési terület lesz, amely fölött a rendelkezési jogokat átadják egy 

fővállalkozónak. A belvárosi szecessziós palota 2018 decemberében került az Iskola 

Alapítvány tulajdonába, az ingatlanberuházást a magyar kormány támogatta 2,47 milliárd 

forinttal. Az alapítvány tervei szerint egy „önálló, a teljes közösséget összefogó, egységes 

kulturális civil teret” hoznánk létre, amelyben a már ott működő Szigligeti Színház és a hozzá 

tartozó intézmények mellett könyvtár, előadótermek, kiállítótér, pedagógusi és kulturális 

egyesületi irodák kapnak helyet. 

 

Fordulóponthoz érkezett a romakérdés – Magyarázatok és lehetséges 
megoldások a csíksomlyói tűzeset apropóján 
2021. február 23. – Krónika, maszol.ro 

A mélyszegénység, szegregáció, tudatosítás, rasszizmus témaköreit járták körül az Érted Talks 

című online beszélgetéssorozat hétfő esti adásában, amelyben Kiss Tamás szociológus, 

kisebbségkutató, valamint András Lóránd, a mélyszegénység munkacsoport Hargita megyei 

koordinátora értekezett a nemrég történt csíksomlyói tűzeset apropóján. 

 

Árvízvédelemre és a vizes élőhelyek turisztikai hasznosítására kap pénzt 
Kovászna és Hargita megye 
2021. február 23. – maszol.ro 

Kovászna és Hargita megyét elsősorban politikai okokból mostohagyermekként kezelték, az 

Olt folyó vízgyűjtő medencéjében a kormányok az elmúlt években nem adtak pénzt 

beruházásokra, minden projekt leállt. Ennek a hozzáállásnak véget kell vetni, szakmai alapra 

kell helyezni a döntéseket – mutatott rá háromszéki látogatása alkalmával Tánczos Barna. A 

környezetvédelmi, vízügyi és erdőgazdálkodási miniszter hétfői sepsiszentgyörgyi 

sajtótájékoztatóján elmondta: az Európai Unió helyreállítási alapjából jelentős összeget 

szeretnének fordítani a vizes élőhelyek árvízvédelmi szempontú helyreállítására, illetve 

öntözési rendszerek kiépítésére, ugyanakkor tervezik a vizes élőhelyek bevonását a turisztikai 

körforgásba is. Tánczos Barna szerint olyan összetett terveket dolgoznak ki, amelyek 

figyelembe veszik a víz megtartását, az árvizek megelőzését, az öntözésre a megfelelő 
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https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/a-nagykozonseg-elott-aprilistol-bezarjak-es-varhatoan-a-nyaron-kezdik-el-a-nagyvaradi-sonnenfeld-palota-felujitasat
https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/a-nagykozonseg-elott-aprilistol-bezarjak-es-varhatoan-a-nyaron-kezdik-el-a-nagyvaradi-sonnenfeld-palota-felujitasat
https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/forduloponthoz-erkezett-a-romakerdes-n-magyarazatok-es-lehetseges-megoldasok-a-csiksomlyoi-tuzeset-apropojan
https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/forduloponthoz-erkezett-a-romakerdes-n-magyarazatok-es-lehetseges-megoldasok-a-csiksomlyoi-tuzeset-apropojan
https://maszol.ro/belfold/Arvizvedelemre-es-a-vizes-elohelyek-turisztikai-hasznositasara-kap-penzt-Kovaszna-es-Hargita-megye
https://maszol.ro/belfold/Arvizvedelemre-es-a-vizes-elohelyek-turisztikai-hasznositasara-kap-penzt-Kovaszna-es-Hargita-megye
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vízmennyiség biztosítását, valamint azt, hogy turisztikai célra lehessen használni a 

gátrendszereket, védőgátakat és tavakat. 

 

Az európai alapok minisztériumában kapott államtitkári megbízást Hegedüs 
Csilla 
2021. február 23. – maszol.ro, transindex.ro 

Kedden kinevezték az európai alapok minisztériuma államtitkárának Hegedüs Csillát, az 

RMDSZ ügyvezető alelnökét és sajtószóvivőjét. A hírt a politikus a Facebook-oldalán 

erősítette meg kedd délután. Hegedüs Csilla a bejegyzésében kiemelte, hogy másfél évtizedes 

tapasztalattal rendelkezik az európai uniós alapok felhasználásában. Az RMDSZ kormányzati 

szerepvállalása nyomán kapott megbízatásáról azt írta, hogy változtatni szeretne a jelenlegi 

helyzeten. „Azt akarom, hogy új, jobban fizetett munkahelyek legyenek ebben az országban, 

jó utakon járjunk, felújított iskoláink, kórházaink templomaink és kastélyaink legyenek. Hogy 

ne a kútról kelljen a vizet hozni” – fogalmazott. 

 

Törleszt a környezetvédelmi tárca: kifizeti a kárpótlásokat és megtéríti 
vadkárokat 
2021. február 23. – maszol.ro 

A környezetvédelmi minisztérium költségvetésébe belefoglalták a természetvédelmi területek 

tulajdonosainak járó kárpótlásokat és a vadkárok kifizetéséhez szükséges összegeket, így idén 

törlesztik az elmúlt években felhalmozott adósságokat – jelentette be Sepsiszentgyörgyön 

Tánczos Barna környezetvédelmi, vízügyi és erdőgazdálkodási miniszter. A tárcavezető 

szerint arra is született javaslat, hogy a Natura 2000-es területek tulajdonosai a 

környezetvédelmi hatástanulmányok elkészítésére állami támogatást kérhessenek, hiszen 

őket kötelezik a drága tanulmányok elkészítésére, ahhoz, hogy fát tudjanak kitermelni a 

tulajdonukban lévő erdőkből. 

 

Az ifjúsági törvény módosítását és az ifjúsági stratégia kidolgozását tűzte ki 
célul Novák Károly Eduárd 
2021. február 23. – maszol.ro 

Az Ifjúsági és Sportminisztérium célja egy olyan ifjúsági ökoszisztéma létrehozása, amely a 

fiatalok igényeire és érdekeire összpontosít – hangzott el kedden az Országos Ifjúsági Tanács 

ülésén, amelyen Novák Károly Eduárd ifjúsági és sportminiszter és Oltean Csongor 

államtitkár is részt vettek. „A fiatalok képezik országunk jövőjét, ezért létfontosságú, hogy 

megfelelő körülményeket teremtsünk számukra, velük együtt egyeztetve, dolgozva. Éppen 

ezért prioritásunk az ifjúsági stratégia kidolgozása a 2021–2027-es periódusra és az ifjúsági 

törvény módosítása” – mondta az RMDSZ-es miniszter. Novák hozzátette: szeretné, hogy egy 

átlátható, modern, egyszerű, a fiatalok valós igényeire válaszoló törvényt dolgozzanak ki. Az 

ifjúsági stratégiát egy éves cselekvési terv egészíti majd ki, ehhez igazítják a költségvetést, a 

prioritásokat és célkitűzéseket pedig évente tárgyalják újra. Az idei év feladata a meglévő 
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https://maszol.ro/belfold/Az-europai-alapok-miniszteriumaban-kapott-allamtitkari-megbizast-Hegedus-Csilla
https://maszol.ro/belfold/Az-europai-alapok-miniszteriumaban-kapott-allamtitkari-megbizast-Hegedus-Csilla
https://maszol.ro/belfold/Torleszt-a-kornyezetvedelmi-tarca-kifizeti-a-karpotlasokat-es-megteriti-vadkarokat
https://maszol.ro/belfold/Torleszt-a-kornyezetvedelmi-tarca-kifizeti-a-karpotlasokat-es-megteriti-vadkarokat
https://maszol.ro/belfold/Az-ifjusagi-torveny-modositasat-es-az-ifjusagi-strategia-kidolgozasat-tuzte-ki-celul-Novak-Karoly-Eduard
https://maszol.ro/belfold/Az-ifjusagi-torveny-modositasat-es-az-ifjusagi-strategia-kidolgozasat-tuzte-ki-celul-Novak-Karoly-Eduard
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finanszírozási lehetőségek mellé európai uniós alapok lehívása is, az ifjúsági infrastruktúra – 

táborok, sportlétesítmények, ifjúsági, kulturális központok – fejlesztése érdekében. 

 

Varga Lakatos Flórián is sikeresen pályázott Magyarországra – „nem vagyunk 
elfelejtve“ 
2021. február 23. – Ma7.sk 

Varga Lakatos Flórián Csicserből, a nagymihályi járásból származik. Vállalkozóként az 

építőiparban tevékenykedik már számos éve. A pályázatnak köszönhetően egy speciális 

betonozó gépet sikerült beszereznie, amely képes akár 150 méter távolságra, vagy 40 méter 

magasba is eljuttatni a kötőanyagot. „Köszönettel tartozom ezért a támogatásért, egyrészt 

mivel nem vagyunk elfelejtve, másrészt viszont évek kellettek volna ahhoz, hogy ebbe 

belevágjak” – mondta hálásan Flórián, majd megjegyezte, hogy sok vállalkozónak segít ez a 

pályázat. A Felvidéki Gazdaságélénkítő Program első kiírása során 1646-an pályáztak. 1521 

pályázó volt sikeres. Összesen 5,4 milliárd forint került kifizetésre. 

 

Dr. Pásztor László: Meggyőződésem, húsvétra túl leszünk a nehezén, de addig 
még kemény hetek jönnek 
2021. február 23. – Ma7.sk 

Dr. Pásztor Lászlóval immár negyedjére készítettünk interjút. Első alkalommal, tavaly 

tavasszal, mikor még csak ismerkedtünk a járvánnyal, majd másodjára nyáron, mikor azt 

hittük, a nehezén már túl is vagyunk. Utoljára októberben, az országos tesztelés előtt néhány 

nappal nyilatkozott portálunknak, akkor azt mondta, nem tartja jó és végleges megoldásnak 

az állandó tesztelést. Interjú járványforgatókönyvekről, a csendes gyilkosról, iskolanyitásról 

és arról, mennyit ér valójában egy mosoly. 

 

Filip Mónika: A szlovák nyelvoktatás változtatása kulcsfontosságú a magyar 
iskolák minőségi növekedéséhez 
2021. február 23. – Felvidék Ma 

Az oktatásügyi minisztérium Filip Mónika által vezetett államtitkársága intenzíven 

foglalkozik a szlovák nyelv oktatásának modernizálásával a magyar tannyelvű iskolákban. 

Mint a közösségi hálón kifejtette: ez kulcsfontosságú a nemzetiségi iskolák oktatási 

minőségének javítása érdekében. A hosszú távú folyamat első lépéseit s alapelveit már 

lefektette a szaktárca. „A kormányprogrammal összhangban célunk a szlovák nyelvoktatás 

minőségének a növelése. Szükséges a szlovák nyelvoktatás változtatása, a gyakorlatból érkező 

észrevételek is rámutattak ennek a szükségességére. A szakemberek többsége megegyezik 

abban, hogy a szlovák nyelvoktatás a magyar iskolákban kulcsfontosságú a minőség 

növeléséhez” – nyilatkozta a Felvidék.ma megkeresésére Filip Mónika, a kisebbségi és 

inkluzív oktatásért felelős államtitkár asszony. 
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https://ma7.sk/video/felvideki-naplo/varga-lakatos-florian-sikeresen-palyazott-magyarorszagra-nem-vagyunk
https://ma7.sk/video/felvideki-naplo/varga-lakatos-florian-sikeresen-palyazott-magyarorszagra-nem-vagyunk
https://ma7.sk/aktualis/dr-pasztor-laszlo-meggyozodesem-husvetra-tul-leszunk-a-nehezen-de-addig-meg-kemeny-hetek
https://ma7.sk/aktualis/dr-pasztor-laszlo-meggyozodesem-husvetra-tul-leszunk-a-nehezen-de-addig-meg-kemeny-hetek
https://felvidek.ma/2021/02/filip-monika-a-szlovak-nyelvoktatas-valtoztatasa-kulcsfontossagu-a-magyar-iskolak-minosegi-novekedesehez/
https://felvidek.ma/2021/02/filip-monika-a-szlovak-nyelvoktatas-valtoztatasa-kulcsfontossagu-a-magyar-iskolak-minosegi-novekedesehez/


 

 

Napi Nemzetpolitikai Sajtószemle – 2021. február 24. 

. 

. 

Magyar vagyok. Mit jelent Önnek ez a mondat? – Simon Attila válaszol 
2021. február 23. – Új Szó 

„Magyarnak lenni, az ugyanolyan természetes állapot számomra, mint hogy férfi vagyok, vagy 

az, hogy lélegzem. Éppen ezért nincs is szükség rá, hogy folyamatosan bizonygassam 

magyarságom. Az év 364 napján a munkám, a magatartásom által bizonyítom azt, hogy ki 

vagyok, nem hordok kokárdát. Arra ott van március 15-e, a nemzeti ünnepünk és persze ott 

van a népszámlálás napja, amikor 10 évente egyszer hivatalosan is magyarnak vallom 

magamat.” 

 

Népszámlálás: hatalmas az érdeklődés 
2021. február 23. – Új Szó, Körkép 

Már több mint 2 millióan töltötték ki a népszámlálási ívet. A legnagyobb arányban Pozsony 

megye, a legkisebb mértékben Kassa megye lakossága tett eddig eleget a népszámlálási 

kötelezettségének. A népszámlálás március 31-ig tartó elektronikus szakasza során eddig 

valamivel több mint 2 137 000 polgár töltötte ki az internetes kérdőívet, közölte lapunkkal 

Jasmina Stauder, a Szlovák Statisztikai Hivatal szóvivője. Ez egyben azt is jelenti, hogy az 

ország lakosságának már közel 40 százaléka részt vett a felmérésben. Hétfő és kedd között, 24 

óra alatt 187 000 személy tett eleget a kitöltési kötelezettségének. 

 

Törökkanizsai fejlesztések: Közművesítés, kultúra és idegenforgalom a Tisza-
mentén 
2021. február 23. – Pannon RTV 

A végéhez közeledik a bánáti Törökkanizsán a szennyvízhálózat bővítési munkálatai, de akad 

a városban még tennivalót. Több forgalmas útszakasz leaszfaltozás még hátravan. Az 

oroszlámosi iskola felújítása után a falu művelődési egyesülete is új otthont kapott. A 

részletekről és a majdányi régészeti lelőhely turisztikai hasznosításáról Orosz Urbán Csilla, a 

Községi Tanács tagja beszélt a Közügyekben. 

 

A szovjet időszakban hozott törvények és jogszabályok hatályon kívül 
helyezését tervezi a Legfelső Tanács 
2021. február 23. – karpat.in.ua 

Törvénytervezetet jegyeztek be a Legfelső Tanácsban az ukrán törvények összességének 

deszovjetizálásáról, amely elfogadása esetén lehetővé teszi több mint ezer, a Szovjetunió és az 

Ukrán SZSZK törvényhozó szervei által hozott törvény és jogszabály hatályon kívül helyezését 

– jelentette be Ruszlan Sztefancsuk első házelnökhelyettes, adta hírül kedden az unn.com.ua 

hírportál a parlament sajtószolgálatára hivatkozva. 
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https://ujszo.com/kozelet/magyar-vagyok-mit-jelent-onnek-ez-a-mondat-aki-valaszol-simon-attila
https://ujszo.com/kozelet/nepszamlalas-hatalmas-az-erdeklodes
https://pannonrtv.com/rovatok/onkormanyzatok/torokkanizsai-fejlesztesek-kozmuvesites-kultura-es-idegenforgalom-tisza
https://pannonrtv.com/rovatok/onkormanyzatok/torokkanizsai-fejlesztesek-kozmuvesites-kultura-es-idegenforgalom-tisza
http://politic.karpat.in.ua/?p=19240&lang=hu
http://politic.karpat.in.ua/?p=19240&lang=hu
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Betiltanák a nemzeti szimbólumok használatát Ukrajnában? (videó) 
2021. február 23. – karpat.in.ua 

Még január folyamán Anatolij Kosztyuh, a Nép Szolgája párt parlamenti képviselője a helyi 

önkormányzatokról szóló törvény módosításairól szóló tervezetet nyújtott be a Legfelső 

Tanácsba, amely megtiltaná a külföldi állami himnuszok éneklését és lejátszását a 

tanácsüléseken. Az ungvári illetőségű honatya módosító törvénytervezete szerint a „községi, 

nagyközségi, városi, városi kerületi, járási és megyei tanácsok plenáris üléseinek Ukrajna 

állami himnuszaival kell kezdődniük és befejeződniük.” A törvénymódosító indítványnak 

megfelelően „tilos a külföldi állami himnuszok éneklése a községi, nagyközségi, városi, városi 

kerületi, járási és megyei tanácsok ülései során, kivéve azokat az eseteket, amikor az üléseken 

külföldi állami küldöttség, csoport vagy tisztségviselők vesznek részt.” 

 

 

Elektronikus sajtó 

 

Határok nélkül 

 

2021. február 23. – Kossuth Rádió 

 

A Csemadok a múltban is minden egyes választás előtt egységre szólította fel a pártokat. 

Tavaly a választások előtt részt vett az Összefogás választási párt bejegyzéséhez szükséges 

aláírások összegyűjtésében is, mert azt remélte, hogy ez lehet az az egységes magyar erő, 

amely képviseletet biztosít a magyarságnak a parlamentben. Akkor a Most - Híd maradt ki a 

magyar egységből, most viszont az egy évtizede egymással szemben álló Magyar Közösség 

Pártja és Híd megtalálta a közös hangot, amelyhez nem akar csatlakozni az időközben 

önállósult Összefogás mozgalom. Nehéz követni a felvidéki magyar pártok vitáit, a lényeg 

azonban, hogy az egység megteremtése nélkül ismét elbukunk - mondta Bárdos Gyula, a 

Csemadok elnöke - a magyar választókat pedig elhalásszák a szlovák pártok.  

 

Erőteljesen benne lesz a magyarság is Nagyenyed kulturális és turisztikai kínálatában. A 

városban egy új igazgatóság fogja össze a kultúrintézményeket, az ő feladatuk közösen 

megteremteni Nagyenyed idegenforgalmi kínálatát.  

 

A Hargita megyei önkormányzat együttműködésben a Megyei Tanfelügyelőséggel fontosnak 

tartja a szakoktatás  színvonalának emelését, az anyanyelvű szakkönyvek és munkafüzetek 
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kiadását, a szakma becsületének visszaadását. A héten a "Szakmák hete" elnevezésű országos 

rendezvény programja zajlik. Nyitó eseménye díjkiosztás volt, amelyen a hasonló témájú 

európai felhívás pályamunkáit díjazták. 

 

Tíz erdélyi, partiumi, bánsági és vajdasági magyar középiskola mintegy 140 diákja nevezett be 

az idén a temesvári Bartók Béla líceum által hetedszer megszervezett Tálentum 

természettudományi versenyre, és közülük 41-en vettek részt – az ezúttal online – döntőben. 

A vetélkedő az idéntől a tehetséggondozás egyik támogatója, a nyáron elhunyt Toró László 

fizikus, a Bartók Béla Alapítvány alapítója nevét vette fel. A hétfő esti eredményhirdetés után 

először azokat a diákokat szólaltattuk meg, akik már nem először bizonyultak a legjobbnak 

korosztályukban. 

 

Idén elmaradnak a marosvásárhelyi március 10-i Székely Szabadság napi 

tömegrendezvények: a postaréti megemlékezés a Székely Vértanúk emlékoszlopánál és az 

autonómiatüntetés - erről döntött Marosszék Székely Tanácsa. Dónáth Árpád marosszéki 

elnök elmondta: a hagyományos tömegrendezvény ugyan elmarad, de  fotókiállítást 

szerveznek a székely mártírok emléke előtt tisztelegve, egyben felidézve a 2013-tól megtartott 

március 10-i népgyűlések, demonstrációk hangulatát. 

 

A csíkszeredai Kájoni János Megyei Könyvtár idén is megszervezte a nemzetközi felolvasó 

maratont, amelynek célja ráirányítani a figyelmet az olvasás szépségére, a magyar irodalom 

értékeire, és a közös felolvasás örömére.  

 


