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Nyomtatott és online sajtó 
 

A HMDK vezetőivel tárgyalt a nemzetpolitikáért felelős államtitkár 

2021. február 25. – Képes Újság 

A hétvégén villámlátogatásra érkezett Horvátországba Potápi Árpád János, Magyarország 

nemzetpolitikáért felelős államtitkára. A politikus látogatása során a HMDK vezetőivel, 

Jankovics Róbert elnökkel és Matijević Olivér ügyvezető elnökkel folytatott megbeszélést. 

A külhoni magyar vezetők két héttel ezelőtt találkoztak Magyarországon Potápi Árpád 

Jánossal azzal a céllal, hogy egyeztessenek az idei évre vonatkozó tervekről, ugyanakkor 

tárgyaltak az egyes régiók helyzetéről és aktuális problémáiról is. Jankovics Róbert 

lapunknak nyilatkozva a találkozót követően elmondta, hogy beszámolt a horvátországi 

magyarság egyesületeinél zajló fejlesztésekről, az egyéb aktualitásokról is, és megköszönte a 

magyar kormánynak az itteni nemzetrész érdekeit szolgáló sokrétű támogatást. 

 

Csíkszeredában indulhat a határper, mely Úzvölgye területének 

hovatartozásáról is dönt 
2021. február 25. – MTI, Mandiner, Webrádió, Transindex, Maszol, Székelyhon, Székelyföld 

Ma, Vajdaság Ma 

A román legfelsőbb bíróság határozata értelmében a Hargita Megyei Törvényszék 

tárgyalhatja első fokon Hargita és Bákó megye határperét, mely Úzvölgye település 

területének a hovatartozásáról is dönt. A legfelsőbb bíróság határozatáról a Székelyhon.ro 

portál számolt be csütörtökön. A megyehatáron fekvő elnéptelenedett település törvény 

szerint a Hargita megyei Csíkszentmárton része, területei egy részét - így a viták 

középpontjába került első világháborús katonatemetőt is - a Bákó megyei Darmanesti 

(Dormánfalva) önkormányzata vette tulajdonba, és telekkönyveztette saját nevére. A 

kezdeményezők semleges helyszín kijelölésére vártak, a legfelsőbb bíróság azonban kedden 

úgy döntött, hogy a bírósági eljárást a Hargita Megyei Törvényszéken kell lefolytatni. Így a 

per tárgyalása, amely Úzvölgye területeinek az egyértelmű hovatartozásáról is dönthet, 

Csíkszeredában kezdődik meg. 

 

Felavatták a kommunizmus áldozatainak emlékművét a Rákóczi‐főiskolán 
2021. február 25. – karpat.in.ua, Kárpátalja Ma 

A kommunista diktatúra áldozataira emlékeztek február 25‐én a II. Rákóczi Ferenc 

Kárpátaljai Magyar Főiskolán (II. RFKMF). Ebből az alkalomból szűk keretek között avatták 

fel Matl Péter szobrászművész „Gúzsban” című emlékművét. Kárpátalja egyik legnagyobb 

tragédiája a „málenykij robot”, melynek során mintegy harmincezer magyar férfit deportáltak 

hadifogolytáborokba. Közülük több mint tízezren soha nem térhettek haza. Nekik állít 

emléket Matl Péter alkotása, melynek létrejöttét Magyarország Beregszászi Konzulátusa 
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https://kepesujsag.com/a-hmdk-vezetoivel-targyalt-a-nemzetpolitikaert-felelos-allamtitkar/
https://mandiner.hu/cikk/20210225_indulhat_per_amely_uzvolgye_teruleti_hovatartozasarol_is_dont
https://mandiner.hu/cikk/20210225_indulhat_per_amely_uzvolgye_teruleti_hovatartozasarol_is_dont
https://karpatalja.ma/kultura/kulturalis-hirek/felavattak-a-kommunizmus-aldozatainak-emlekmuvet-a-rakoczi%e2%80%90foiskolan/
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támogatta. Az emlékmű a Rákóczi‐főiskola udvarán kapott helyet. „Ez egy fekete nap a 

történelemben. Ezen a napon emlékezünk a mártírokra, a hősökre, az egyházüldözés 

áldozataira, az elnyomottakra, a megnyomorított családokra” – mondta Szilágyi Mátyás 

beregszászi főkonzul. 

  

Lufi volt a víkendtelepi sátortető újjáépítésének elkezdése – Úszni vágyók, 

sportolók látják kárát Marosvásárhelyen 
2021. február 25. – Krónika 

„A Víkendtelepen megkezdtük a sátortetős uszoda helyreállítását” – újságolta el az örömhírt 

Soós Zoltán, Marosvásárhely polgármestere három hónappal ezelőtt a helyi lap riporterének. 

Három hónap elteltével Borsos Csabánál, a polgármester kommunikációs tanácsadójától 

érdeklődött a Krónika az állítólag már zajló építkezés stádiumáról. Elmondta, a sátortető 

visszaállítása el sem kezdődött, hisz a szakszerűtlen elbontás, majd a nem megfelelő tárolás 

miatt megrongálódott. Javításáról és felállításáról viszont csak a költségvetés elfogadása után 

lehet szó. 

 

Két és fél hónapig tart még az SZNT régiós aláírásgyűjtése, de van némi zavar az 

erőben 
2021. február 25. – transindex.ro 

"Írásos felkérésem van a Székely Nemzeti Tanács részéről" - mondja Pesty László, rendező, 

újságíró, a régiós aláírásgyűjtés kampányának koordinátora, arra, hogy nemrégiben Izsák 

Balázs, az SZNT elnöke, egy, a magyarországi Azonnalinak adott interjúban úgy fogalmazott 

róla, hogy Pesty nem a kezdeményezés kampányfőnöke, hiszen egy polgári 

kezdeményezésben nem is lehet ilyen tisztség, amiket pedig ő nyilatkozik, azt nem szabad 

összetéveszteni azzal, ami az SZNT álláspontja.  

 

A Hargita Megyei Törvényszék tárgyalja a csíkszentmártoniak keresetét a 

megyehatárperben 
2021. február 25. – szekelyhon.ro, transindex.ro, maszol.ro 

Eldőlt, hogy a Hargita Megyei Törvényszék illetékes első fokon dönteni abban a perben, 

amelyet Csíkszentmárton kezdeményezett a község és Dormánfalva közötti, ezzel együtt 

Hargita és Bákó megye határának megállapítása érdekében. Erről a Legfelsőbb Ítélő- és 

Semmítőszék határozott.  
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https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/lufi-volt-a-vikendtelepi-satorteto-ujjaepitesenek-elkezdese-n-uszni-vagyok-sportolok-latjak-karat-marosvasarhelyen
https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/lufi-volt-a-vikendtelepi-satorteto-ujjaepitesenek-elkezdese-n-uszni-vagyok-sportolok-latjak-karat-marosvasarhelyen
https://itthon.transindex.ro/?cikk=28920&ujabb_ket_es_fel_honapig_folytatodik_az_sznt_regios_alairasgyujtese_de_van_nemi_zavar_az_eroben
https://itthon.transindex.ro/?cikk=28920&ujabb_ket_es_fel_honapig_folytatodik_az_sznt_regios_alairasgyujtese_de_van_nemi_zavar_az_eroben
https://szekelyhon.ro/aktualis/a-hargita-megyei-torvenyszek-targyalja-a-csikszentmartoniak-keresetet-a-megyehatar-perben
https://szekelyhon.ro/aktualis/a-hargita-megyei-torvenyszek-targyalja-a-csikszentmartoniak-keresetet-a-megyehatar-perben
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Elítélte az Európai Parlament kulturális bizottsága a Minority SafePack 

elutasítását  
2021. február 25. – transindex.ro 

Az Európai Parlament kulturális bizottságának tagjai, illetve a többi érintett szakbizottság 

képviselői egyaránt elítélték az EB döntését. Megalapozatlannak nevezték a Minority 

SafePack kilenc pontjára adott válaszát, valamint figyelmeztettek, hogy a döntés szembemegy 

1,2 millió uniós polgár igényeivel, több tagállam és regionális kormánytámogató 

határozatával, a parlamenti bizottságok álláspontjával, illetve az Európai Parlament nagy 

többséggel elfogadott határozatával.  

 

Tanulnának és dolgoznának is a csíksomlyói tűzkárosult romák 
2021. február 25. – maszol.ro 

Egyre nehezebb előteremteni az Erőss Zsolt Arénában elhelyezett 130 ember ellátásához 

szükséges erőforrásokat – mondta el a Maszol érdeklődésére Sógor Enikő, Csíkszereda 

alpolgármestere. Mint ismert, a helyi önkormányzat a január 7-én kitört tűzvész nyomán 

otthon nélkül maradt roma családokat ideiglenes jelleggel a város fenntartásában álló 

sportcsarnokban szállásolta el, és vállalta, hogy részükre napi háromszori étkezést, valamint 

felzárkóztató programokat biztosít. Az étkeztetés megoldása az eddig befolyt adományokból 

történt, ám mostanra jelentősen megcsappant az adakozási kedv – osztotta meg a 

városvezető. 

 

Kinevezték Olteán Csongort államtitkárnak az ifjúsági és sportminisztériumba 
2021. február 25. – maszol.ro, transindex.ro 

Kinevezte Olteán Csongort és Adrian-Ştefan Cîrsteát államtitkárnak az ifjúsági és 

sportminisztériumba Florin Cîţu miniszterelnök. miniszterelnök ugyanakkor felmentette 

sportállamtitkári beosztásukból Andra-Mihaela Costachét és Dragoş-Florin Comant. A 

kormánykoalíciós megegyezés értelmében az RMDSZ-nek három minisztere és egy 

miniszterelnök-helyettese, valamint 12 államtitkára lehet a kabinetben, ezenkívül öt 

megyében prefektust, 11-ben pedig alprefektust állíthat. 

 

Volt parlamenti képviselőjét jelöli alprefektusnak a Brassó megyei RMDSZ 
2021. február 25. – maszol.ro, transindex.ro 

Az RMDSZ Brassó megyei szervezete az állandó tanács (MÁT) döntése értelmében Ambrus 

Izabellát jelöli Barssó megye alprefektusi tisztségére – az erről szóló hírt a Facebookon 

osztotta meg a szervezet. Ambrus Izabella, a több mint 10 éves ügyvédi pályája után rövid 

ideig Brassó Megye Tanácsának alelnöke volt, 2016–2020 között pedig RMDSZ-es 

parlamenti képviselőként tevékenykedett. A kormánykoalíciós egyezség értelmében az 

RMDSZ öt megyében állíthat prefektust és további 11 helyen alprefektust. A tisztséget betöltő 

személyek gyakorlatila a kormány megyei megbízottai, fő feladatuk az önkormányzatok 

működése feletti ellenőrzés, a törvényesség betartása. 
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https://itthon.transindex.ro/?hir=63244
https://itthon.transindex.ro/?hir=63244
https://maszol.ro/belfold/Tanulnanak-es-dolgoznanak-is-a-csiksomlyoi-tuzkarosult-romak
https://maszol.ro/belfold/Volt-parlamenti-kepviselojet-jeloli-alprefektusnak-a-Brasso-megyei-RMDSZ
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Az egészségügyi intézmények fejlesztését és a nagyberuházásokat tartotta 

szem előtt az RMDSZ 
2021. február 25. – maszol.ro 

„A 2021-es költségvetés kidolgozásakor az RMDSZ prioritása az volt, hogy a száz százalékban 

helyben maradt személyi jövedelemadó elosztásakor megerősítsük a helyi és megyei 

önkormányzatokat, és bevezessük az állami finanszírozását a helyi, megyei önkormányzatok 

alárendeltségébe tartozó kulturális intézményeknek” – idézte a szövetség hírlevele Kelemen 

Hunor RMDSZ-elnököt, miniszterelnök-helyettest. 

 

Egy bírósági ítélet értelmében maradhat a magyar felirat Brassó megye 

határában 
2021. február 25. – maszol.ro, Krónika 

Maradhat a magyar nyelvű felirat a Kovászna és Barssó megye határát jelző, a Brassó megyei 

önkormányzat által kihelyezett táblán – döntötte el a Bukaresti Táblabíróság. Az RMDSZ 

Brassó megyei szervezete a Facebook-oldalán adta hírül, hogy a Bukaresti Táblabíróság 

február 24-i, csütörtöki végleges ítéletében helyt adott a Brassó Megyei Tanács 

fellebbezésének, és visszautasította a magyar szombólumok ellen valóságos hadjáratot 

folytató Dan Tanasă által vezetett Méltóságért Európában Polgári Egyesület (ADEC) keresetét 

a tábla eltávolítására. 

 

Jenei Imre: a sporteredmények javulása összefügg a támogatások mértékével 
2021. február 25. – maszol.ro 

Jenei Imre, a bukaresti Steauával 1986-ban BEK-győztes, valamint a román válogatottal az 

1990-es világbajnokságot és a 2000-es Európa-bajnokságot megjárt erdélyi magyar edző – 

akiről két éve jelent meg a magyarországi sajtóban, hogy Orbán Viktor miniszterelnök 

sportügyi tanácsosa lett – elmondta a Maszolnak: pillanatnyilag ő maga sem tudja, hogy áll a 

Partiumi Labdarúgó Akadémia ügye. Eredetileg Szatmárnémetibe tervezték a 

futballakadémiát, szó volt arról, hogy létrehoznak egy fiókintézetet Biharban is, de nem tud 

erről pontos információkat adni. „Pedig engem is érdekelne, hiszen futballról, méghozzá 

magyar futballról van szó” – tette hozzá a Nagyváradon élő Jenei Imre. 

 

Intézményeket és ingatlanokat kér az államtól a háromszéki önkormányzat 
2021. február 25. – maszol.ro, szekelyhon.ro 

Több intézményt és azok ingatlanvagyonát igényli a háromszéki önkormányzat az államtól. 

„A decentralizálás hívei vagyunk, mert jobb gazdái tudunk lenni ezeknek az intézményeknek 

és ingatlanoknak, mint a távoli Bukarest”, mondta Tamás Sándor tanácselnök a csütörtöki 

„megyeinfón”. Kovászna megye tanácsa határozatot fogadott el arról, hogy az Ifjúsági és 

Sportminisztérium alá tartozó intézmények és ingatlanok kerüljenek a megyei, illetve egyes 

helyi önkormányzatok tulajdonába. E szerint a megyei ifjúsági és sportigazgatóság teljes 
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https://maszol.ro/belfold/Az-egeszsegugyi-intezmenyek-fejleszteset-es-a-nagyberuhazasokat-tartotta-szem-elott-az-RMDSZ
https://maszol.ro/belfold/Az-egeszsegugyi-intezmenyek-fejleszteset-es-a-nagyberuhazasokat-tartotta-szem-elott-az-RMDSZ
https://maszol.ro/belfold/Egy-birosagi-itelet-ertelmeben-maradhat-a-magyar-felirat-Brasso-megye-hataraban
https://maszol.ro/belfold/Egy-birosagi-itelet-ertelmeben-maradhat-a-magyar-felirat-Brasso-megye-hataraban
https://maszol.ro/sport/Jenei-Imre-a-sporteredmenyek-javulasa-osszefugg-a-tamogatasok-mertekevel
https://maszol.ro/belfold/Intezmenyeket-es-ingatlanokat-ker-az-allamtol-a-haromszeki-onkormanyzat
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vagyonegyüttesét igényli a megyei önkormányzat, beleértve a besenyői ifjúsági tábort is. 

Kérik, hogy a sportklubokat és azok ingatlanjait kapják meg a városi önkormányzatok. 

 

Nyomdában az új Várad 
2021. február 25. – Bihari Napló 

Összevont, januári-februári számmal jelentkezik új, de nem ismeretlen köntösben, változatos 

tartalommal az immár a Gheorghe Şincai Bihar Megyei Könyvtár égisze alatt kiadott 

kulturális folyóirat, a Várad – olvasható a lap szerkesztőbizottságának szerdai 

közleményében. 

 

Nagyszalontai segítség a csepeli óvodásoknak 
2021. február 25. – Bihari Napló 

Török László polgármester személyesen adta át a hajdúváros üdvözletét és a hatalmas 

játékcsomagot a csepeli gyermekeknek. Egy sajnálatos tűzesetben megsemmisült egy csepeli 

óvoda játékraktára, ennek pótlására gyűlt össze az adománycsomag, amit a szalontai 

polgármester nyújtott át budapesti kollégájának. 

 

Púdermentes pragmatizmus 
2021. február 26. – Krónika 

Tíz éve annak, hogy Kelemen Hunort először választották az RMDSZ elnökévé a szövetség 

nagyváradi kongresszusán. Milyen jellegű politika jellemezte az utóbbi évtized RMDSZ-ét, 

miben változott a magát érdekképviseleti szervezetként definiáló formáció, miért stabil a 

jelenlegi vezető pozíciója? Minderről Pászkán Zsolt politikai elemzőt kérdezték. 

 

Magyar tapogatózás Bukarestben 
2021. február 26. – Balogh Levente – Krónika 

A Krónika vezércikke szerint „a közeledést ugyanakkor továbbra is akadályozza, hogy a 

bukaresti nemzetpolitikai stratégia alakítói továbbra sem a térség országai közötti szorosabb, 

a közös érdekek érvényesítését célzó – és ennek érdekében kompromisszumokra is hajlandó 

– együttműködésben látják a siker kulcsát. Hanem a térségben legnagyobb katonai 

befolyással rendelkező hatalom – az Egyesült Államok – korlátlan, zokszó nélküli 

kiszolgálásában. Mint ahogy az EU kapcsán is jórészt a lelkes bólogatásban merül ki a román 

reakció. Ilyen körülmények között a magyar külügyminiszter látogatása az ismerkedésen és a 

tapogatózáson kívül elsősorban arra volt jó, hogy jelezze a külvilágnak: a kétoldalú 

kapcsolatok terén Budapest proaktívan, az együttműködés szorosabbra fűzése és a párbeszéd 

érdekében lép fel. Hogy egyértelmű legyen: a magyar félen nem múlik a kapcsolatok javítása. 

Ám ehhez Bukarest részéről is rugalmasabb hozzáállás szükséges a „forró” ügyekben”. 
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https://www.erdon.ro/kozelet/helyi-kozelet/nyomdaban-az-uj-varad-3508594/
https://www.erdon.ro/kozelet/helyi-kozelet/nagyszalontai-segitseg-a-csepeli-ovodasoknak-3508558/
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Ung-vidéki fiatalok buzdítanak a magyar nemzetiség és anyanyelv vállalására 
2021. február 25. – Ma7.sk 

A 2021-es szlovákiai népszámlálás kapcsán a magyar nemzetiség és anyanyelv megjelölésére 

buzdít a Pont Ma Polgári Társulás bemutatkozó motivációs videója. A kisfilmben megjelenő 

Ung-vidéki szereplők a társulás alapító tagjai és a Nagykapos.ma hírportál szerkesztői, akik 

fontosnak tartják ilyen módon is felhívni a figyelmet a népszámláláson való helyes 

önmegvallásra. A videóban kilenc egyszerű és hiteles válasz hallható arra a kérdésre, hogy 

„Miért valljuk magunkat magyarnak a népszámláláson?” 

 

Szakértők szerint sem hoz előrelépést az állampolgársági törvény módosítása 
2021. február 25. – Új Szó 

A kormány igyekszik megoldásként tálalni az állampolgársági törvény módosítását, a 

szakértők szerint azonban ez korántsem igaz, sőt, a javaslat szigorítást is tartalmaz. A 

kormány szerdán fogadta el azt a törvénymódosítást, amely értelmében ha valaki legalább öt 

évig külföldön él és felveszi ennek az országnak az állampolgárságát, nem veszítené el a 

szlovák útlevelét. A módosítás szerint azokat, akik Szlovákiában élve vennék fel egy második 

ország állampolgárságát, továbbra is megfosztanák a szlovák útlevelüktől. Így például a 

Szlovákiában élő magyarok számára továbbra sem lenne lehetséges, hogy felvegyék a magyar 

állampolgárságot és egyben ne veszítsék el a szlovákot. Igor Matovič (OĽaNO) miniszterelnök 

kompromisszumnak nevezte a javaslatot és biztos benne, hogy a parlament is megszavazza 

azt. 

 

Magyar vagyok. Mit jelent Önnek ez a mondat? Aki válaszol: Varga Anikó 
2021. február 25. – Új Szó 

„Úgy gondolom, az emberi kiteljesedéshez elkerülhetetlen tisztázni három kérdést 

magunkban. Honnan jöttem? Ki vagyok? És mit szeretnék? Bevallom, sokszor előtérbe 

helyeztem a harmadik kérdést, hogy teljesítmény alapján ítéljenek meg. Például, hogy ne 

azért kapjak Magyarországon elismerést, mert a felvidéki kisebbséghez tartozom, vagy hogy 

azért ne kapjak meg egy szlovák filmszerepet, mert magyar akcentusom van. Sokat dolgozom 

ma is azon, hogy a szakmámat a lehető legmagasabb fokon tudjam művelni és végezni, 

igyekszem igényes teljesítményt nyújtani bármilyen feladat elvégzésénél.” 

  
Újabb hitel felvételéről döntött a tartományi képviselőház 
2021. február 25. – Vajdaság Ma 

1,4 milliárd dinár értékű hitel felvételéről döntött mai ülésén a tartomány képviselőház. A 

vajdasági kormány korábbi döntése értelmében ezt az összeget a Bajsa és Szamos területén 

működő jégvédelmi rakétaközpont korszerűsítésére fordítják. Egy tavaly felvett hitel 

törlesztési határidejének elodázásáról és egy újabb kölcsön felvételéről döntöttek ma a 

képviselők. Ez utóbbit a Bajsa és Szamos terültén lévő jégvédelmi rakétaközpont fejlesztésére 
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https://ma7.sk/tajaink/ung-videki-fiatalok-buzditanak-a-magyar-nemzetiseg-es-anyanyelv-vallalasara
https://ujszo.com/kozelet/szakertok-szerint-sem-hoz-elorelepest-az-allampolgarsagi-torveny-modositasa
https://ujszo.com/kozelet/magyar-vagyok-mit-jelent-onnek-ez-a-mondat-aki-valaszol-varga-aniko
https://www.vajma.info/cikk/vajdasag/26226/Ujabb-hitel-felvetelerol-dontott-a-tartomanyi-kepviselohaz.html
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fordítják két szakaszban, hallottuk Bagi Bojantól, a Vajdasági Magyar Szövetség 

képviselőjétől. - Az első részben az egyik kilövőállomást, majd ezt követően a másikat újítják 

fel. Mindkét beruházás értéke egyenként hétszáz millió dinárt tesz ki – mondta. 

 

Minőségi napközis szolgáltatás 
2021. február 25. – Magyar Szó, Vajdaság Ma 

Két általános iskola épületében működik napközis szolgáltatás Magyarkanizsán, amelyeket a 

Magyar Nemzeti Tanács is támogat a magyar kormány Nemzetpolitikai Államtitkárságával és 

a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.-vel való együttműködése révén. A másfél millió dináros 

pénzösszegből felszereléssel is bővültek azok a termek, ahol a napköziseket fogadják, kit-kit 

attól függően, hogy meddig szeretnének maradni. Nagy segítség ez a szülőknek, és szemmel 

láthatóan a gyerekek is nagyon szeretik ezeket a foglalkozásokat, ahol együtt tanulnak és 

játszanak, valamint uzsonnát is kapnak. A Jovan Jovanović Zmaj Általános Iskolában, illetve 

az Ady részlegben vehetőek igénybe ezek a szolgáltatások, amelyekkel közel százan élnek is, 

és ahogy az intézmény igazgatója, Szepesi Zoltán elmondta, nagyon fontos számukra a 

napközis program, most pedig az MNT-nek köszönhetően meg is újíthatták azt. 

 

Bocskor Andrea: Mielőbbi konkrét lépéseket várunk a nemzeti kisebbségek 

védelmében! 
2021. február 25. – Kárpátalja Ma 

Az EP kulturális szakbizottsága (CULT) ma eszmecserét tartott a Minority Safepack európai 

polgári kezdeményezésről az Európai Bizottság (EB) képviselőjének részvételével.  Bocskor 

Andrea, a szakbizottság fideszes alelnöke felszólalásában csalódottságának adott hangot, 

amiért a Bizottság nem támogatta a Minority Safepack-et és felszólította a testületet, mielőbb 

tegyen jogszabályjavaslatokat a nemzeti és nyelvi kisebbségek védelme érdekében. 

 

Babják Zoltán: Beregszász lakosainak komfortérzete a Vérke tisztaságán is múlik 
2021. február 25. – Kárpátalja 

Babják Zoltán 2013 óta áll a kárpátaljai magyarság központjának számító Beregszász város 

élén. A 2020 októberében tartott helyhatósági választások eredményeként az azóta 

megalakult Beregszászi kistérség vezetőjeként tevékenykedik. Az elöljárót az ukrán és magyar 

aktuálpolitikai helyzetről, a helyi társadalmi-gazdasági viszonyokról és a jövőbeni 

fejlesztésekről, tervekről kérdezte a Kárpátalja hírportál. „Az a tény, hogy hegy- és sík vidékek 

egyaránt vannak régiónkban, sokak számára féltékenységre ad okot. Nekem az a feladatom, 

hogy amit kapunk Kijevtől, azt elfogadjuk. További féltékenységre ad okot az is, hogy 

Magyarország bizonyos szociális, egészségügyi és oktatási kérdésekben átfogó és kidolgozott 

koncepcióval rendelkezik ahhoz, hogy a szülőföldön maradás programja itthon 
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https://www.magyarszo.rs/hu/4548/vajdasag_magyarkanizsa/236974/Min%C5%91s%C3%A9gi-napk%C3%B6zis-szolg%C3%A1ltat%C3%A1s-oktat%C3%A1s-oktat%C3%A1si-reform-oktat%C3%A1si-miniszt%C3%A9rium-online-oktat%C3%A1s-magyarkanizsa-oktat%C3%A1si-rendszer-du%C3%A1lis-oktat%C3%A1si-modell.htm
https://karpatalja.ma/karpatalja/nezopont/bocskor-andrea-mielobbi-konkret-lepeseket-varunk-a-nemzeti-kisebbsegek-vedelmeben/
https://karpatalja.ma/karpatalja/nezopont/bocskor-andrea-mielobbi-konkret-lepeseket-varunk-a-nemzeti-kisebbsegek-vedelmeben/
https://karpataljalap.net/2021/02/25/babjak-zoltan-beregszasz-lakosainak-komforterzete-verke-tisztasagan-mulik
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érvényesülhessen, s hogy a helyiek ezt a talpalatnyi földet magyarként lakhassák be.” – 

nyilatkozta Babják Zoltán. 

 

KMPSZ vetélkedők az online térben 
2021. február 25. – karpat.in.ua 

Idén sem maradnak el a Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetség által szervezet tantárgyi és 

tanulmányi vetélkedők.  A Covid–19-vírus okozta járványügyi helyzetre való tekintettel a 

versenyekre  online kerül sor. A vetélkedők helyszíneit és időpontját a karantén helyzettől és 

a jelentkezők számától függően jelölik ki, és teszik közzé a szövetség honlapján március 10-ig. 

 

Jankovics: „Készek vagyunk vállalni a felelősséget a Bellyei és a Hercegszőlősi 

járás vezetéséért. Ha összefogunk, mindkettőben nyerhetünk!” 
2021. február 25. – Képes Újság 

Május 16-án elöljárókat, polgármestereket, zsupánokat, járási, városi és megyei közgyűléseket 

választanak Horvátországban. Az önkormányzati választások ilyen „covidos” időszakban 

eleve kihívást jelentenek, a kormányzó és az ellenzéki pártokról nem is beszélve, amelyek 

számára egy jó ideig ez lesz az utolsó bizonyítási lehetőség, mivel az önkormányzati 

választásokat követően három olyan év következik, amelyekben előreláthatólag nem lesz 

semmilyen választás Horvátországban. Az utóbbi hetekben már számos politikai párt 

megnevezte jelöltjeit az ország „legfontosabb” önkormányzatai élére, mint például Zágráb, 

Eszék, Fiume (Rijeka) vagy Split. Az utóbbi napokban a magyarlakta járásokban is 

megjelentek a horvát politikai pártok jelöltjei, a nevek közösségünk számára is ismertek, nem 

okoztak meglepetést. 

 

Soltész Miklós adományt vitt a földrengés károsultjainak 
2021. február 25. – Képes Újság 

A Magyar Református Szeretetszolgálat (MRSZ) országos gyűjtésének az eredményeképpen 

összegyűlt adományt adta át múlt csütörtökön Sziszeken (Sisak) Soltész Miklós, a magyar 

Miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára a helyi katolikus 

egyházmegyének a természeti katasztrófa okozta károk helyreállítására. A Magyar 

Református Szeretetszolgálat még tavaly év végén indított gyűjtést a Horvátország középső 

részét ért földrengés károsultjainak a megsegítésére. Az adományt múlt csütörtökön Soltész 

Miklós, a magyar Miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős 

államtitkára adta át a sziszeki egyházmegye püspökének, Vlado Košićnak. 

 

 

K
á

rp
á

ta
lj

a
 

H
o

rv
á

to
rs

zá
g

 
 

 
  

http://life.karpat.in.ua/?p=47101&lang=hu
https://kepesujsag.com/jankovics-keszek-vagyunk-vallalni-a-felelosseget-a-bellyei-es-a-hercegszolosi-jaras-vezeteseert-ha-osszefogunk-mindkettoben-nyerhetunk/
https://kepesujsag.com/jankovics-keszek-vagyunk-vallalni-a-felelosseget-a-bellyei-es-a-hercegszolosi-jaras-vezeteseert-ha-osszefogunk-mindkettoben-nyerhetunk/
https://kepesujsag.com/soltesz-miklos-adomanyt-vitt-a-foldrenges-karosultjainak/
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Elektronikus sajtó 

 

Határok nélkül 

2021. február 25. – Kossuth Rádió 

 

Az úzvölgyi határtologatás, önkényes területfoglalás ügyében ismét történt egy apró 

előrelépés. A Legfelsőbb Bíróság döntése, miszerint a Hargita Megyei Törvényszék az illetékes 

a határvitát tárgyalni, jelzésértékű, a vitatott terület közigazgatásilag Hargita megye és 

Csíkszentmárton község része. 

 

A pozsonyi kormány elfogadta az állampolgársági törvény módosítását. Ha a parlament is 

jóváhagyja, bővül azok köre, akik kettős állampolgárok lehetnek. Gyakorlatilag csak egyetlen 

szlovákiai közösség számára válik elérhetetlenné a kettős állampolgárság, ez pedig azoknak a 

szülőföldjükön maradó, tehát Magyarországra költözni nem szándékozó felvidéki 

magyaroknak a csoportja, akik érzelmi okokból, vagy felmenőik korábbi magyar 

állampolgársága kapcsán kívánnának élni a magyar állam által felkínált könnyített honosítás 

jogintézményével. 

 

Vadgazdálkodási stratégiát kell életbe léptetni Romániában a medvekérdés megoldásához.  

Megtárgyalta az Európai Parlament petíciós bizottsága a székelyföldi megyei tanácselnökök 

által a medvekérdésben közösen benyújtott petíciót. 

 

A szerbiai egészségügyi rendszer reformjának válhat áldozatául a Zentai Közkórház, amely a 

Tisza-mentén élő tömbmagyarság legfontosabb egészségügyi intézménye. Helyette - a 

tervezet szerint -  egy Észak-Bánáti Egészségügyi Központot hoznának létre. A terv ellen 

tiltakozik a politikum és az önkormányzat is. Juhász Attilát, Zenta község tanácsosát 

kérdeztük. 

 

Nagykároly, a valamikori Szatmár vármegye központja ma nagyon messze esik Bukaresttől, 

éppen ezért tartja a város vezetője, Kovács Jenő polgármester fontosnak azt a tényt, hogy 

összesen 40 millió eurót nyertek pályázatokon, amelyből többek között utakat építenek, 

felújítják a művelődés házát. 

 

A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskolán a kommunizmus áldozatainak 

emléknapján felavatták Matl Péter munkácsi szobrászművész ,,Malenkij robot” emlékművét. 

https://mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth/?date=2021-02-25_18-02-00&enddate=2021-02-25_18-40-00&ch=mr1
https://mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth/?date=2021-02-25_18-02-00&enddate=2021-02-25_18-40-00&ch=mr1
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A beregszászi főiskola belső udvarában található szobor együttest a járványügyi helyzet miatt 

szűk körben leplezték le. 

 

A kommunizmus áldozatainak emléknapja alkalmából Nagyváradon megkoszorúzták a 

Partiumi Keresztény Egyetem falán az emléktáblát. Az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács és az 

Erdélyi Magyar Néppárt rendezvényén Ionescu Nikolett járt. Összeállításunkban Nagy József 

Barnát, az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács partiumi régiójának elnökét halljuk. 

 

Az  aradi Pro Identitas Egyesület az1848–1849-es forradalom és szabadságharc kitörésének 

173. évfordulója tiszteletére versmondó- és énekversenyt hirdetett óvodásoknak és 

kisiskolásoknak. Az online vetélkedő eredményét nemzeti ünnepünkön, március 15-én 

hirdetik ki. 


