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Nyomtatott és online sajtó 
 

Potápi: vállalják minél többen magyarságukat a szlovákiai népszámláláson! 
2021. február 24. – MTI, Demokrata, Mandiner, PestiSrácok, M1, Felvidék Ma, Ma7.sk, 

Körkép, Magyar Szó, Kárpátalja Ma 

Magyarságuk vállalását kérte a felvidéki, illetve szlovákiai magyaroktól a 2021-es szlovákiai 

népszámláláson a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára szerdán. A 

közösségi oldalán közzétett videóüzenetében Potápi Árpád János úgy fogalmazott: a ma 

kérdése, hogy "szeretnénk-e, hogy legyen magyar jövő a Felvidéken; szeretnénk-e, hogy a 

gyermekeink és az unokáink is magyarul tanulhassanak, magyarul nőjenek fel, s majd 

magyarként éljék meg a mindennapjaikat Szlovákiában". Ha ezekre a kérdésekre igen a 

válaszuk, akkor kéri és buzdítja az ottani magyarokat, hogy vegyenek részt a népszámláláson 

és mindkét kérdésnél, az anyanyelvnél és a nemzetiségnél is a magyart jelöljék meg 

válaszként - mondta. "Ma nem harcolnunk kell a magyarságunkért, hanem egyszerűen csak 

részt kell vennünk a népszámláláson" - tette hozzá. 

 

KKM: megtartotta első ülését a magyar-ukrán oktatási munkacsoport Kijevben 
2021. február 24. – MTI, Webrádió, karpat.in.ua, KárpátHír 

Megtartotta első ülését a bővített hatáskörű magyar-ukrán oktatási munkacsoport szerdán 

Kijevben Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter korábbi tárgyalásainak 

eredményeképpen - közölte a Külgazdasági és Külügyminisztérium csütörtökön az MTI-vel. A 

közlemény szerint Pacsay-Tomassich Orsolya, a magyar delegáció vezetője, a munkacsoport 

társelnöke az ülésen hangsúlyozta: fő célja, hogy a kisebbségek anyanyelvhasználatát 

korlátozó ukrán oktatási törvény elfogadását követően kialakult helyzet megoldódjon. A 

magyar fél a realitásokat figyelembe véve konstruktív javaslatokat fogalmazott meg, bízva 

abban, hogy azok minden fél számára elfogadhatók lesznek - írták. Tudatták, hogy a magyar 

küldöttség a tárgyalások során részletes képet kapott az ukrán oktatási reform 

megvalósításáról, illetve Ukrajna elképzeléseiről az ukrajnai nemzetiségi tannyelvű oktatás 

jövőjéről. 

  

Márciusban tartják a próbanépszámlálást, egyelőre nincs magyar regisztrációs 

oldal 
2021. február 24. – MTI, Krónika, transindex.ro, maszol.ro, Nyugati Jelen 

Ötvenezer lakos bevonásával tartanak próbanépszámlálást márciusban Romániában a jövő 

évi hivatalos népszámlálás előkészítéseként – közölte szerdán a statisztikai hivatal (INS). Az 

INS által kiválasztott háztartások lakóinak – függetlenül attól, hogy román állampolgárok-e, 

vagy sem –március 10–16. között lesz lehetőségük arra, hogy adataikat önállóan töltsék ki az 
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https://www.magyarszo.rs/hu/4547/kozelet_kitekinto/236844/Pot%C3%A1pi-v%C3%A1llalj%C3%A1k-min%C3%A9l-t%C3%B6bben-magyars%C3%A1gukat-a-szlov%C3%A1kiai-n%C3%A9psz%C3%A1ml%C3%A1l%C3%A1son!-Pot%C3%A1pi-%C3%81rp%C3%A1d-J%C3%A1nos-Szlov%C3%A1kia-magyars%C3%A1g
https://webradio.hu/hirek/kulfold/kkm-megtartotta-elso-uleset-a-magyar-ukran-oktatasi-munkacsoport-kijevben
https://kronikaonline.ro/belfold/marciusban-tartjak-a-probanepszamlalast-egyelore-nincs-magyar-regisztracios-oldal
https://kronikaonline.ro/belfold/marciusban-tartjak-a-probanepszamlalast-egyelore-nincs-magyar-regisztracios-oldal
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internetes kérdőíven. A romániai népszámlálások történetében első alkalommal alkalmazzák 

az önkitöltés módszerét. Az RMDSZ javaslatai alapján a tavaly ősszel véglegesített 

népszámlálási törvénybe bekerült, hogy az útmutatókat és kérdőíveket a kisebbségek nyelvén 

is elérhetővé teszik. A törvénymódosítás előkészítését külső szakemberként segítő Barna 

Gergő szociológus erről a Krónikának korábban úgy nyilatkozott: remélhetőleg többen és 

könnyebben fogják etnikai hovatartozásukat vállalni, ha – anyanyelvükön – jobban megértik 

a feltett kérdéseket, és az internetes felületen maguk gondoskodhatnak arról, hogy az űrlap 

etno-kulturális részét is kitöltsék. 

 

Ingyenessé válhat egyeseknek a magánovi, miközben sokan tovább nyögik a 

messze nem ingyenes állami oktatás terhét 
2021. február 24. – Krónika 

Többéves munka, számtalan szakértői véleményezés, egyetlen ellenszavazat a döntéshozó 

képviselőházban, és sok-sok jó szándék jellemzi a Szabó Ödön RMDSZ-es parlamenti 

képviselő által kezdeményezett, már életbe lépett törvényt, amely révén a cégek megtéríthetik 

alkalmazottaik bölcsődei és óvodai költségeit, miközben a vállalkozás is jól jár, hiszen 

leírhatja adójából az összeget. Csakhogy számos nem várt, veszélyes következménye lehet a 

jogszabálynak, amely nehezen vagy egyáltalán nem alkalmazható állami óvodák esetében. Ez 

pedig jelentős egyensúlyvesztést, torzulást okozhat a romániai korai oktatásban. 

 

Székelyföldi tanácselnökök: az EP szólítsa fel Románia kormányát, hogy lépjen a 

medvekérdésben  
2021. február 24. – transindex.ro 

A székelyföldi megyei tanácselnökök által a medvekérdésben közösen benyújtott petíciót 

tárgyalta szerdai ülésén Vincze Loránt RMDSZ-es EP-képviselő kérésére az Európai 

Parlament petíciós bizottsága. A bizottsági ülésen két másik, ugyanabban a témában 

benyújtott petíciót is tárgyaltak, ezek egyike egy Zsil-völgyi medvetámadás nyomán született, 

a másik pedig a medvék beszűkülő életterének problémáját tematizálja. Az ülésen 

meghallgatták a petíciósok, az Európai Bizottság és a képviselők véleményét is. A Hargita, 

Kovászna, Maros és Brassó megyei tanácselnökök által 2019 végén benyújtott petíciót 

Borboly Csaba, a Hargita Megyei Tanács elnöke képviselte.  

 

Hivatalos: használhatja szimbólumait Kerelőszentpál és Vámosgálfalva 
22021. február 24. – transindex.ro 

Az RMDSZ javaslatára döntött ma a kormány: saját zászlót használhat a kerelőszentpáli és a 

vámosgálfalvi helyi közösség – jelentette be Cseke Attila fejlesztési, közigazgatási és 

közmunkálatokért felelős miniszter. „A közigazgatási szaktárca által benyújtott 

kormányhatározat-tervezet elfogadása egy mérföldkő a helyi szabad szimbólumhasználat 

terén. Az RMDSZ mindig kiállt és ezután is harcolni fog a helyi közösségekért. Megilleti őket 

az a jog, hogy saját szimbólumaikat szabadon használják. A mai kormányhatározat ezt 
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https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/ingyenesse-valhat-egyeseknek-a-maganovi-mikozben-sokan-tovabb-nyogik-a-messze-nem-ingyenes-allami-oktatas-terhet
https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/ingyenesse-valhat-egyeseknek-a-maganovi-mikozben-sokan-tovabb-nyogik-a-messze-nem-ingyenes-allami-oktatas-terhet
https://itthon.transindex.ro/?hir=63226
https://itthon.transindex.ro/?hir=63226
https://itthon.transindex.ro/?hir=63227


 

 

Napi Nemzetpolitikai Sajtószemle – 2021. február 25. 

. 

. 

hivatalosan is kimondja.” – hangsúlyozta Cseke Attila. A kormányhatározat értelmében a 

kerelőszentpáli és a vámosgálfalvi lobogó fehér, amelynek középén a település címere 

található.  

 

Beiskolázás szórványban: Beszterce-Naszód megyében ciklusváltásnál jellemző 

a lemorzsolódás 
2021. február 24. – 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. Beszterce-Naszód 

megyében jelenleg magyar nyelvű középiskolai képzés csak egyetlen elméleti líceumban 

elérhető, ezért azok a diákoknak, akik valamilyen szakmát sajátítanának el, más megyébe kell 

menniük. 

 

Felzárkóztatnák a mélyszegénységben élőket Székelyudvarhelyen 
2021. február 24. – maszol.ro 

Útjára indult Székelyudvarhelyen az a Norvég Alapokból finanszírozott, 470 000 eurós 

összköltségvetésű projekt, amely a mélyszegénységben élők felzárkóztatását tűzte ki célul. A 

projektindító sajtótájékoztatón a pályázatban résztvevő intézmények képviselői ismertették a 

részleteket. Bemutatták a nyilvánosságnak a Gyulafehérvári Caritas és Székelyudvarhely 

Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának közös projektjét, amelynek célja, szociális, 

medikális, szocio-edukációs és foglalkoztatási tevékenységek segítségével támogassa az 

alacsonyabb jövedelmű családok gyermekeit, hogy iskolában maradhassanak. A szakképesítés 

nélküli felnőtteket pedig abban segítik, hogy kompetenciaigazolást szerezzenek és annak 

segítségével munkába állhassanak. A hétfői eseményen a pályázatban résztvevő intézmények 

képviselői ismertették a részleteket. 

 

Tóth Csaba lesz Arad Prefektusa 
2021. február 24. – Nyugati Jelen 

Elfogadta az USR PLUS központi vezetősége, hogy Vasile Cătană töltse be az aradi 

alprefektusi tisztséget. Mellette Doru Sinaci szintén alprefektus lesz, a PNL színeiben. Velük 

Tóth Csaba fog együttműködni, akit az RMDSZ a prefektusi tisztség betöltésére javasolt. Az 

aradi prefektúra titkárának személyét még nem döntötték el, de remélhetőleg hamarosan 

megtalálják a megfelelő személyt, aki betölti ezen funkciót is, s így a prefektúra teljes 

csapattal kezdhet működni. 
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https://maszol.ro/belfold/Beiskolazas-szorvanyban-Beszterce-Naszod-megyeben-ciklusvaltasnal-jellemzo-a-lemorzsolodas
https://maszol.ro/belfold/Beiskolazas-szorvanyban-Beszterce-Naszod-megyeben-ciklusvaltasnal-jellemzo-a-lemorzsolodas
https://maszol.ro/belfold/Felzarkoztatnak-a-melyszegenysegben-eloket-Szekelyudvarhelyen
https://www.nyugatijelen.com/jelenido/toth_csaba_lesz_arad_prefektusa.php
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Herkulesfürdő: dicső múlt, bizonytalan jövő 
2021. február 25. – Krónika 

Száz évvel ezelőtt Európa harmadik legnépszerűbb fürdőhelyeként tartották számon, ahol 

császárok és királyok is megfordultak, ma már csak romok emlékeztetnek az egykori pompára 

Herkulesfürdőn. A napokban Bukarestben nyílt kiállítás apropóján a neves fürdőhely 

múltjáról és jelenéről tartottak előadást a szakemberek, akik abban reménykednek, hogy a 

Krassó-Szörény megyei településnek jövője is lesz. Géra Eleonóra budapesti történész-

levéltáros Herkulesfürdő monarchiabeli víg napjait elevenítette fel, amikor a fürdőre járás a 

polgári kultúra elengedhetetlen tartozéka volt, itt pezsgő társasági élet zajlott. Ștefan Balici, a 

Romániai Örökségvédelmi Intézet igazgatója a tisztázatlan tulajdonjogot okolta a hazai 

fürdőkön uralkodó áldatlan állapotok miatt, míg Oana Chirilă, a Szapáry-fürdő 

állagmegőrzését végző építészcsapat és a Herculane Project vezetője rámutatott: Románia 

legértékesebb fürdőépületének a felújításához országos projekt és társadalmi támogatás is 

kell.   

 

Segítség magyar vállalkozóknak 
2021. február 25. – Krónika 

A vártnál is többen jelentkeztek a Pro Economica Alapítvány által erdélyi magyar vállalkozók 

számára meghirdetett mentorprogramra, de még várják az érdeklődőket. Sok vállalkozás 

regisztrált a készülő cégadatbázisba is, amelynek célja közös összegyűjteni Románia tizenhat, 

magyarok által is lakott megyéjének a vállalkozóit. 

 
Elfogadta a kormány az állampolgársági törvény módosítását. Matovičék csak 

megerősítik, amit Ficóék kitaláltak! 
2021. február 24. – Ma7.sk, Felvidék Ma, Új Szó 

A szerda délelőtti kormányülés egyik első pontja volt az állampolgársági törvényre vonatkozó 

módosítás elfogadása. Ez meg is történt, a szlovák TASR-en az alábbi címmel jelent meg a 

hír: "Azok az emberek, akik felveszik egy másik állam állampolgárságát, már nem kell, hogy 

elveszítsék a szlovákot!". Nos, ahogy mondani szokták, ez nem teljesen fedi a valóságot. A 

kormány hivatalos honlapja alapján a belügyminisztériumi javaslatot a ma reggeli 

kormányülésen már jóvá is hagyták. A módosítójavaslat alapján állampolgárságukat azok is 

visszakaphatják, akik korábban "saját akaratból" lemondtak róla, illetve azok is könnyebben 

jutnak majd állampolgársághoz, akiknek legalább egyik szülője, nagyszülője vagy dédszülője 

szlovák állampolgár volt. 
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https://ma7.sk/aktualis/nesze-semmi-fogd-meg-jol-elfogadta-a-kormany-az-allampolgarsagi-torveny-modositasat-hiaba
https://ma7.sk/aktualis/nesze-semmi-fogd-meg-jol-elfogadta-a-kormany-az-allampolgarsagi-torveny-modositasat-hiaba
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Az MKP, a Most-Híd és az Összefogás is elégtelennek tartja az állampolgársági 

törvény ma elfogadott módosítását 
2021. február 24. – Ma7.sk, bumm.sk, Új Szó, Körkép 

Szerda délelőtt a szlovák kormány elfogadta a régóta és sokat bírált állampolgársági törvény 

módosítását. Sok probléma van a megoldásnak szánt, valójában a problémát csak tovább 

élező törvénymódosítással. Mind a Magyar Közösség Pártja, mind a Most-Híd reagált a hírre, 

azt kérik a parlamenttől, az ne szavazza meg a módosításokat. Az MKP elnöke, Forró 

Krisztián leszögezte, a kettős állampolgárság kapcsán a ma elfogadott kormányhatározat a 

magyar közösség szemszögéből nem jelent megoldást. „Az MKP továbbra is napirenden fogja 

tartani a témát, és ragaszkodik azokhoz a módosításokhoz, amelyeket a párt szakértői Ondrej 

Dostál képviselő úrral közösen megfogalmaztak és a törvény előkészítési folyamatában 

tömeges kifogásként juttattak el az illetékes testülethez.” 

 

Állampolgárság: Dostál nem tudja, miért rontottak tovább a törvényen, Nagy 

Dávid szerint a könnyítés igazából nehezítés 
2021. február 24. – Ma7.sk 

Szerdán délelőtt a kormány elfogadta az állampolgársági törvény módosítását, amelyet a 

kormányfő, illetve a szlovák nyelvű napi sajtó is mint jelentős előrehaladást mutat be. A 

ma7.sk által megkérdezett politikusok másként látják. Az eddigi, immár 10 éve érvényes 

alaphelyzet szerint, ha csak alanyi jogon jutunk egy másik állampolgársághoz, akkor a 

szlovákot automatikusan elvesztjük. Ez az azóta már "kozmetikázott" törvény jelenleg eltekint 

a szlovák állampolgárság elvesztésétől, ha valamilyen aktív jelenlétet tudunk igazolni a másik 

államban. Magyar, illetve szlovákiai magyar szempontból viszont mindenképpen visszalépést 

jelent a mai kormánydöntés, hiszen pár hónappal ezelőtt, amikor a változást beterjesztő 

Belügyminisztérium társadalmi vitára bocsátotta a javaslatot, még 3 év igazolt ottlakást 

terveztek. Ehhez a javaslathoz szólt hozzá polgárok egy nagyobb csoportja, amelyet Nagy 

Dávid jogász, és Ondrej Dostál, parlamenti képviselő neve fémjelzett.  

 

Magyar vagyok. Mit jelent Önnek ez a mondat? – Németh Krisztián válaszol 
2021. február 24. – Körkép 

„Fontos számomra, hogy nyomatékot adjak a véleményemnek. Ezért rendszeresen részt 

veszek a parlamenti, helyhatósági és megyei választáson is. Örömmel bekapcsolódok 

napjainkban a 2021-es szlovákiai népszámlálás folyamatába is. Először zajlik a népszámlálás 

elektronikus úton. Azon a véleményen vagyok, hogy felelősségünk ösztönözni ismerőseinket, 

barátainkat a részvételre és segíteni azokat, akiknek a technika ördöge nehézségeket okoz. 

Jövőnk szempontjából fontos, hogy naprakész adatok alapján olyan döntések szülessenek, 

melyek előrelendítik régiónkat, magyar közösségünket.” 
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https://ma7.sk/aktualis/az-mkp-a-most-hid-es-az-osszefogas-elegtelennek-tartja-az-allampolgarsagi-torveny-ma
https://ma7.sk/aktualis/az-mkp-a-most-hid-es-az-osszefogas-elegtelennek-tartja-az-allampolgarsagi-torveny-ma
https://ma7.sk/aktualis/allampolgarsag-dostal-nem-tudja-miert-rontottak-tovabb-a-torvenyen-nagy-david-szerint-a
https://ma7.sk/aktualis/allampolgarsag-dostal-nem-tudja-miert-rontottak-tovabb-a-torvenyen-nagy-david-szerint-a
https://ujszo.com/kozelet/magyar-vagyok-mit-jelent-onnek-ez-a-mondat-nemeth-krisztian-valaszol


 

 

Napi Nemzetpolitikai Sajtószemle – 2021. február 25. 

. 

. 

Pásztor István: Vajdaság gazdasága a járvány ellenére is jól teljesít  
2021. február 24. – Pannon RTV 

A világjárvány kihívásai mellett is jól teljesített Vajdaság gazdasága 2020-ban - jelentette ki 

Pásztor István. A Tartományi Képviselőház elnöke a Vajdasági Gazdasági Kamara elnökével 

találkozott. Vajdaság külkereskedelmi forgalma tavaly egy százalékot csökkent az előző évhez 

viszonyítva. A koronavírus világjárvány a turizmusban is jelentős visszaesést okozott, de más 

ágazatokat nem érintett ilyen súlyosan - mondta el Boško Vučurević, a Vajdasági Gazdasági 

Kamara elnöke. „A foglalkoztatottság minden statisztika szerint 2,2 százalékkal nőtt az előző 

időszakhoz képest. Ez azt jelenti, hogy a termelési kapacitás mellett megmaradtak a 

munkahelyek is. Ami pedig a legfontosabb, hogy a fizetések, illetve a személyes bevétel 

Vajdaságban tíz százalékkal nőtt. Az átlagfizetés Vajdaság Autonóm Tartományban 58-59 

ezer dinár körül van.” 

 

Topolya: Kihelyezett nyílt fogadónapot tartott a szabadkai magyar főkonzulátus 
2021. február 24. – Vajdaság Ma, Magyar Szó 

A topolyai község területéről eddig több mint 10 ezren igényelték és kapták is meg a magyar 

állampolgárságot, mondta el a kihelyezett nyílt konzuli fogadónapon Szatmári Adrián, 

Topolya község polgármester, aki a főkonzulátus alkalmazottai mellett szintén jelen volt az 

eseményen. Kihelyezett nyílt konzuli fogadónapot tartott Topolyán a Szabadkai Magyar 

Főkonzulátus. Az utóbbi két hétben ugyanis mintegy 20 család jelentkezett, hogy a 

leegyszerűsített honosítási eljárás szerint igényelje a magyar állampolgárságot. Eddig a 

Szabadkai Főkonzulátuson mintegy 125 ezer vajdasági magyar tette le az esküt. Továbbra is 

lankadatlan azonban a polgárok érdeklődése Vajdaság-szerte, mondták el a konzulátus 

munkatársai, akik előzékenyen és gyorsan folytatták le az eljárást a községi képviselő-testület 

nagytermében. A kettős állampolgársággal rendelkező Szerbiában élő magyarok száma 

azonban ennél is nagyobb, hiszen máshol is lehetett kérelmezni és az esküt letenni. 

 

Turisztikai és környezetvédelmi projektek Palicson 
2021. február 24. – Vajdaság Ma 

A Palicsi és Ludasi tavak környezetének rendezésével Szabadka város turisztikai értékének a 

további erősítése a cél. A Palicsi tó köré ugyanakkor kérékpáros és gyalogos utak is épülnek, 

ezzel is segítve az aktív pihenést és a természetjárást, de a biodiverzítás megóvására és 

fenntartására is odafigyelnek, mondta el keddi, helyszíni látogatása során dr. Pásztor Bálint. 

A Vajdasági Magyar Szövetség köztársasági parlamenti képviselője, frakcióvezetője 

szakemberek társaságában járta be és tekintette meg a tó keleti partján folyó munkálatokat. 

Elmondta, hogy környezetvédelmi szempontból fontos beruházások történtek az elmúlt 

időszakban Palicson, de újabbakat is terveznek. 
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https://pannonrtv.com/rovatok/politika/pasztor-istvan-vajdasag-gazdasaga-jarvany-ellenere-jol-teljesit
https://www.vajma.info/cikk/vajdasag/26220/Topolya-Kihelyezett-nyilt-fogadonapot-tartott-a-szabadkai-magyar-fokonzulatus.html
https://www.vajma.info/cikk/vajdasag/26221/Turisztikai-es-kornyezetvedelmi-projektek-Palicson.html
https://karpataljalap.net/2021/02/16/bezarjak-beregszaszi-kisterseg-iskolait
https://karpataljalap.net/2021/02/16/bezarjak-beregszaszi-kisterseg-iskolait
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Tóth Mihály: a 30. cikk nyelvi diszkriminációnak minősül  
2021. február 24. – karpat.in.ua, Kárpáti Igaz Szó 

A nemzeti szimbólumok használata, a szolgáltatói és a kereskedelmi szféra területén, a 

hivatalokban használandó, használatos nyelv valamint a decentralizációról, a közigazgatási 

reformról tartott előadást Dr. Tóth Mihály a makkosjánosi Helikon Hotelben beregszászi 

járási, kistérségi képviselőknek, polgármestereknek és falusi elöljáróknak. A tájékoztatót a 

KárpátHáz Civil Szervezet kezdeményezte. Péter Csaba megyei képviselő, a szervezet 

kuratóriumi elnöke az esemény kezdetén kiemelte, számos olyan fontos, a kárpátaljai magyar 

kisebbséget érintő kérdés van, amellyel tisztában vannak a képviselők és a kistérségi vezetők, 

ám Dr. Tóth Mihály alkotmányjogász több évtizedes szakmai múltjával és tapasztalatával 

elmélyítheti ezt a fontos tudást. 

 

Kisebbségi törvénytervezet: Nesze semmi, fogd meg jól! 
2021. február 24. – Kárpátalja 

Talán az európai bírálatok hatása, talán a véletlen műve, mindenesetre nem sokkal azután, 

hogy a napokban Volodimir Zelenszkij elnök hivatalában tanácskozást tartottak a nemzeti 

kisebbségekről megalkotandó törvényről, eljutott szerkesztőségünkhöz egy A nemzeti 

kisebbségekről Ukrajnában címet viselő, törvényjavaslatnak tűnő dokumentum. Érthető 

módon nem lehetünk bizonyosak benne, hogy a tervezet azonos-e azzal, amelyet a hatalom be 

szándékozik nyújtani a parlamentnek, s még abban sem, hogy az előkészítő munka melyik 

stádiumát tükrözi a szöveg. Mégis, játsszunk el a gondolattal, hogy a dokumentum hiteles! Az 

elmúlt évek eseményeinek fényében aligha várhatunk túl sokat az új kisebbségi törvénytől, 

bátran állíthatjuk azonban, hogy a szóban forgó tervezet jelenlegi formájában minden 

várakozásunkat alulmúlja. 

 

Kopogtatnak a jelöltek? 
2021. február 24. – Népújság 

A nemzetiségi képviselők eddigi, úgynevezett Borda-rendszerű megválasztása helyett a 

parlament az egyszerű egykörös rendszert szavazta meg. A választópolgárok teendője így 

egyszerűsödött, nehezebb lesz azonban a képviselőjelöltek dolga, ugyanis az eddigi 30 helyett 

nagyjából 100 támogató aláírásra és így nagyobb leleményességre lesz szükségük. Az 

országgyűlés több mint kétharmados többséggel megerősítette, hogy megszűnik a 

nemzetiségi képviselők megválasztásánál az úgynevezett Borda-rendszer, és helyette majd az 

egyszerű egykörös rendszerben választunk. Az általános választásoknál lényegében minden 

marad a régiben, megváltozott azonban néhány választási körzethatárt. 

 

 

 

K
á

rp
á

ta
lj

a
 

M
u

ra
vi

d
é

k
 

https://kiszo.net/2021/02/24/toth-mihaly-a-30-cikk-nyelvi-diszkriminacionak-minosul/
https://kiszo.net/2021/02/24/toth-mihaly-a-30-cikk-nyelvi-diszkriminacionak-minosul/
https://karpataljalap.net/2021/02/24/kisebbsegi-torvenytervezet-nesze-semmi-fogd-meg-jol
https://www.nepujsag.net/nemzetiseg/10115-kopogtatnak-a-jel%C3%B6ltek.html


 

 

Napi Nemzetpolitikai Sajtószemle – 2021. február 25. 

. 

. 

Márciusra halasztották a döntést 
2021. február 24. – Népújság 

A Lendvai Turisztikai és Fejlesztési Közintézet Tanácsa múlt csütörtöki ülésén márciusra 

halasztotta a döntést az intézet igazgatói posztjára kiírt pályázatról. Az ülésen áttekintették a 

kiírásra beérkezett két jelölt – Bukovec Martina és Vučko Matej – kérelmét, s 

megállapították, hogy egyik jelentkező sem tesz eleget a kiírt feltételeknek. A tanács azonban 

nem hozott döntést a kinevezési javaslatról, mivel a községi intézetek területén változások 

várhatók. „Az összejövetelt megelőzően érdeklődtem Magyar János polgármesternél az egyes 

intézetek várható összevonásáról, amely a Turisztikai és Fejlesztési Közintézet esetében is 

változást hozhat” – nyilatkozta Kolenko Igor, a Turisztikai és Fejlesztési Közintézet 

Tanácsának elnöke. 

 

Az ügy bírósági útra terelődik? 
2021. február 24. – Népújság 

A Lendvai Könyvtár és Kulturális Központ (LKKK) és az intézet alapítója, Lendva Község 

között már közel két éve húzódó konfliktusnak – mely az LKKK legfelsőbb szervének, az 

intézet tanácsának vezetéséről és tagságáról szól – nem látszik a vége, illetve nem kizárt, hogy 

bírósági ügy lesz belőle. A Lendvai Könyvtár és Kulturális Központ (LKKK) 2016-ban jött 

létre két intézet (a Lendvai Könyvtár és a kultúrotthon, azaz a Művelődési és Promóciós 

Intézet) összevonásával. Vezetését Halász Albert, a könyvtár addigi igazgatója vette át. Az új 

intézet tanácsa – melybe négy tagot Lendva Község, két tagot a Lendva Községi Magyar 

Nemzeti Önkormányzati Közösség mint társalapító, két tagot a „felhasználók” és egyet az 

intézet alkalmazottai delegálnak – az év augusztusában alakult meg ötéves időszakra, tehát 

2021-ig tartó mandátummal. 

  

 

Elektronikus sajtó 

 

Határok nélkül 

2021. február 24. – Kossuth Rádió 

 

A Konstanca megyei törvényszék kedden jogerősen elutasította a terrorizmus vádjával elítélt 

Beke István újabb szabadon bocsátási kérelmét. Korábban hasonló jogerős határozat született 

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

Zoltán ügyében is.  
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https://www.nepujsag.net/muravidek/10129-m%C3%A1rciusra-halasztott%C3%A1k-a-d%C3%B6nt%C3%A9st.html
https://www.nepujsag.net/muravidek/10125-az-%C3%BCgy-b%C3%ADr%C3%B3s%C3%A1gi-%C3%BAtra-terel%C5%91dik.html
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
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Hegedüs Csilla RMDSZ-es politikust az európai beruházások és projektek minisztériumának 

államtitkárává nevezte ki a román miniszterelnök. Másfél évtizedes tapasztalattal rendelkezik 

az európai uniós alapok felhasználásában - írta államtitkári kinevezését hírül adó 

bejegyzésében Hegedüs Csilla.   

 

Megérkeztek Galántára a hordozható lélegeztető gépek. A magyar kormány ajándékát 

Márvány Miklós, a pozsonyi magyar nagykövetség első beosztottja és Forró Krisztián, a 

Magyar Közösség Pártjának elnöke adta át a Szent Lukács kórház vezetőinek.  

 

Fiatal erdélyi vállalkozóknak szervez képzést a Romániai Magyar Közgazdász Társaság. A 

három erdélyi helyszínen zajló, négy hétvégés, ingyenes képzéssorozatra március elsejéig 

várják a jelentkezőket. Tamás Rékával, a Társaság irodavezetőjével, a képzés egyik 

szervezőjével beszélgettünk. 

 

A Vajdasági Magyar Pedagógusok Egyesülete közel harminc éve áll a délvidéki magyar nyelvű 

oktatás szolgálatában. Pedagógus továbbképzéseket, diákvetélkedőket, táborokat szervez, 

diákotthont és oktatóközpontot működtet, valamint tankönyvpótló kiadványokat jelentet 

meg. Ez utóbbinak bemutatója volt a napokban ÁBRAkadÁBRA címmel. A könyv 

matematikai és képzőművészeti érdekességeket és szokatlan kombinációkat tartalmaz. 

Lukács Gabriella elnökkel beszélgettünk. 

 

 

A gyülekezési korlátozások miatt csupán maroknyi székely ünnepelhette a székely himnusz 

100 éves évfordulóját. Ennek ellenére teljes értékű volt az emlékezés a szerző, Csanády Gyögy 

sírjánál, a székelyudvarhelyi belvárosi református temetőben kedden délután. Ahogyan 2011 

óta minden évben, a Balázs Ferenc Vegyeskar, a Történelmi Vitézi Rend, az Erdélyi Nemzeti 

Tanács és a Székely Nemzeti Tanács idén is megemlékezett a himnusz szerzőjéről, Csanády 

Györgyről.  

 

VI. alkalommal szervezett online szavalóversenyt a Kovács Vilmos Irodalmi Társaság. A 

díjátadót az érdeklődők a világhálón is figyelemmel kísérhették a társaság közösségi oldalán.  

Három kategóriában díjazták a tehetséges versmondókat. 


