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Nyomtatott és online sajtó 
 

Potápi: magyarnak lenni hátrány helyett újra előny 
2021. február 26. – MTI, Híradó, Magyar Hírlap, Demokrata, ATV, Gondola, Ma7, Körkép, 

Felvidék Ma, Vajdaság Ma, Pannon RTV, Magyar Szó, Kárpáti Igaz Szó 

Magyarnak lenni hátrány helyett újra előny, a magyarság mára „egységes világnemzetté vált” 

- emelte ki Potápi Árpád János, a Miniszterelnökség nemzetpolitikai államtitkára a hétvégi 

magyar iskolák online találkozóján pénteken. Potápi Árpád János úgy fogalmazott: 2010-ben 

nem szimplán kormányváltás történt, radikális irányváltás kezdődött a magyar nemzet 

életében, és ez igaz a magyar nemzetpolitikára is. Mára újraegyesítették a magyar nemzetet, 

egységes Kárpát-medencében gondolkodhatnak az oktatás, a kultúra, a gazdaság és a média 

területén egyaránt - mondta, hozzáfűzve: mindehhez szorosan kapcsolódik a diaszpóra 

magyarsága. Minden magyarnak otthona Magyarország, és ha úgy döntenek - akár a 

diaszpórában élő magyarok is -, hogy visszatérnek, Magyarország mindig szívesen látja őket - 

hangsúlyozta az államtitkár. 

 

Már jövőre elkezdhetik építeni az Erdély felé vezető legújabb magyarországi 

sztrádát 
2021. február 26. – MTI, Krónika, transindex.ro, maszol.ro 

Hamarosan megkezdődik a területszerzés, nyáron már a kivitelezési közbeszerzés is 

megjelenhet az M49 autóút Mátészalka és Ököritőfülpös közötti szakaszára – jelentette be 

Palkovics László innovációs és technológiai miniszter pénteken Szatmárnémetiben. A magyar 

Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM) MTI által idézett pénteki közleménye szerint 

a tárcavezető, az Északkelet-magyarországi Gazdaságfejlesztési Zóna kormánybiztosa a 

határmenti régiók, települések együttműködéseinek, kapcsolatainak bővítési lehetőségeiről 

tárgyalt Szatmár megye elöljáróival. A miniszter emlékeztetett arra, hogy míg korábban 

egyetlen gyorsforgalmi összeköttetés sem létezett Magyarország és Románia között, 2010 óta 

már két négysávos út épült meg Erdély felé.  

 

Összfelvidéki párbeszédet kezdeményez az MKP Nemzetstratégiai Bizottsága. 

Az egységesülés folyamatáról is kikérik a választók véleményét! 
2021. február 26. – Ma7.sk, bumm.sk, Felvidék Ma, Körkép 

A felvidéki magyar-magyar párbeszéd fontosságáról tartott sajtótájékoztatót péntek délelőtt 

az MKP elnöke, Forró Krisztián és a párt Nemzetstratégiai Munkacsoportjának elnöke, Papp 

Sándor. Forró a sajtótájékoztató elején kijelentette, új alapokra kell helyezni a felvidéki 

magyarság érdekképviseletét, ehhez pedig párbeszédére van szükség. Meg kell találnunk a 

közös hangot az összes felvidéki magyarral - fogalmazott Forró. Ki kell kérnünk a 

véleményüket, be kell vonni őket az előttünk álló időszak eseményeibe! 
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https://www.magyarhirlap.hu/kulfold/20210226-potapi-magyarnak-lenni-hatrany-helyett-ujra-elony
https://kronikaonline.ro/gazdasag/mar-jovore-elkezdhetik-epiteni-a-legujabb-erdely-fele-vezeto-magyar-sztradat
https://kronikaonline.ro/gazdasag/mar-jovore-elkezdhetik-epiteni-a-legujabb-erdely-fele-vezeto-magyar-sztradat
https://ma7.sk/aktualis/osszfelvideki-konzultaciot-indit-az-mkp-nemzetstrategiai-bizottsaga-az-egysegesules
https://ma7.sk/aktualis/osszfelvideki-konzultaciot-indit-az-mkp-nemzetstrategiai-bizottsaga-az-egysegesules
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Magyar előkészítő osztály indulhat az ország legnagyobb községében 
2021. február 26. – Krónika, transindex.ro, maszol.ro 

Összegyűlt a minimális gyermeklétszám a szászfenesi magyar előkészítő osztály 

beindításához – adta hírül pénteken az RMDSZ. A szövetség tájékoztatása szerint Albert 

Zoltán, a Kolozsvárral szinte összenőtt nagyközség RMDSZ-es alpolgármestere csütörtökön 

délután a helyi polgármesteri hivatalban találkozóra hívta azokat a szülőket, akik érdekeltek a 

magyar osztály beindításában. Már a találkozón sikerült a szükséges gyermeklétszámot elérni 

ahhoz, hogy ősszel elindulhasson a magyar előkészítő osztály Szászfenesen. Albert Zoltán 

közölte, bár az osztály beindítása hosszú folyamat eredményeként valósulhat meg, bíznak 

benne, hogy további akadályok nélkül sikerül véghez vinni a projektet. 

 

Személyesen is igényelhető a magyar állampolgárság az Eurotrans Alapítvány 

irodáiban 
2021. február 26. – Krónika 

A járványügyi előírások tiszteletben tartásával ismét lehetőség van a személyes ügyintézésre 

az Eurotrans Alapítvány területi irodáiban, ahol országszerte igényelhető többek között a 

magyar állampolgárság, a magyar útlevél és a családok számára igényelhető támogatások. Az 

RMDSZ közleménye szerint a területi irodák működése mellett az alapítvány kiszállásokat és 

konzuli napokat is szervez, ezáltal szolgáltatásai kisebb településeken is könnyen elérhetők 

lesznek. Közölték, az Eurotrans Alapítvány segítségével könnyen elérhetővé válik a honosítás, 

a magyar állampolgárság megszerzése, ráadásul 2020 februárjától a magyar igazolvány 

mellett a honosítási kérelmet benyújtó személyek mindegyike hivatalból kap magyar 

személyazonossági igazolványt is. Emellett az alapítvány lehetőséget biztosít az útlevél 

igénylésére, a születés anyakönyveztetésére, valamint a házasság és elhalálozás bejelentésére 

is. 

 

Kisjátékfilmet forgatnak Székelyföldön Nyírő József regényrészletéből 
2021. február 26. – MTI, Krónika, transindex.ro, szekelyhon.ro 

Nyirő József Uz Bence című regényének részletéből készülő kisjátékfilm forgatása kezdődött 

pénteken Székelyföldön. Farkas György, a Szemfedő című film rendezője az MTI-nek 

elmondta: a székely favágó és a zsidó kereskedő különös találkozásáról, összebarátkozásáról 

szóló regényrészlet megfilmesítésekor „emberekkel kívánják eltakarni a tájat”. Farkas György 

az MTI-nek elmondta: annak a tudatában kezdte olvasni Nyirő József műveit, hogy az írót 

sokan elutasítják. Arra a következtetésre jutott, hogy az elutasítás félreértésen alapszik. Az is 

ösztönözte, hogy mintegy nyolcvan éve készült legutóbb film Nyirő-elbeszélés alapján: a Szőts 

István által rendezett Emberek a havason. A kisjátékfilm készítését a Nemzeti Filmintézet és a 

Miniszterelnökség Bethlen Gábor Alapja támogatta. 
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https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/magyar-elokeszito-osztaly-indulhat-az-orszag-legnagyobb-kozsegeben
https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/szemelyesen-is-igenyelheto-a-magyar-allampolgarsag-az-eurotrans-alapitvany-irodaiban
https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/szemelyesen-is-igenyelheto-a-magyar-allampolgarsag-az-eurotrans-alapitvany-irodaiban
https://kronikaonline.ro/kultura/kisjatekfilmet-forgatnak-szekelyfoldon-nyiro-jozsef-regenyreszletebol
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Derzsi Ákost jelöli energiaügyi államtitkárnak az RMDSZ 
2021. február 26. – transindex.ro, maszol.ro 

ASzövetségi Állandó Tanács pénteki ülésén újabb államtitkárt nevesített. A döntés 

értelmében Derzsi Ákost jelöli államtitkárnak az Energiaügyi Minisztériumba az RMDSZ. Az 

újonnan nevesített államtitkár nyolc évet dolgozott bányamérnökként Vársonkolyoson, majd 

Bihar megyében a Területi Munkaügyi Felügyelőségnél töltött be felügyelői, majd főfelügyelői 

és főfelügyelő-helyettesi állást. 2007–2008-ban munkaügyi államtitkárként a 

foglalkoztatásügy és társadalmi felelősségvállalás terén tevékenykedett. Majd 2008–2012 

között parlamenti képviselő volt, az egészségügyi bizottság tagja és az európai ügyekkel 

foglalkozó bizottság titkára. A 2016–2020-as parlamenti ciklusban szenátor volt, a szenátus 

emberjogi, egyház- és kisebbségjogi bizottságának elnöke, a munkaügyi és szociális bizottság 

tagja, valamint az Interparlamentáris Unió vezetőségi tagja. A Romániai Magyar 

Kereszténydemokrata Mozgalom alelnöke. 

 

Vass Levente: a nyájimmunitás a közösségi érdekek mentén kellene hogy 

prioritás legyen 
2021. február 26. – maszol.ro 

Az egészségügyi minisztérium államtitkárává nevezték nemrég ki dr. Vass Levente urológus 

főorvost, a Marosvásárhelyi Megyei Sürgősségi Kórház korábbi igazgatóját, aki az előző 

parlamenti ciklusban a Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) képviselőjeként, a 

képviselőház egészségügyi bizottságának titkáraként dolgozott. Az egészségügyi szakpolitikus 

szerint a romániai ellátórendszer egyik legnagyobb gondja, hogy információs aszimmetria áll 

fenn, a betegek sokszor nem értik, hogy mi történik velük a kezelésük során. A másik 

kiemelkedő probléma, hogy az egészségügyi minisztérium nem a stratégiai tervezéssel, 

hanem „tűzoltással” kénytelen foglalkozni. A szakpolitikust az idei év kihívásairól, a romániai 

egészségügyi rendszer megoldásra váró további gondjairól, a megváltoztatásához szükséges 

reformokról, valamint az oltási kampányról is kérdezték.    

 

Beiskolázás szórványban: Brassó megyében egy elemi osztályt kénytelenek 

megszűntetni 
2021. február 26. – 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. Brassó megyében a 

megyeszékhelyen működő Áprily Lajos Főgimnáziumba jár a legtöbb magyar anyanyelvű 

gyermek, ezen az intézményen kívül még három vegyes tannyelvű iskolában tanulhatnak 

magyarul a középiskolások. A következő tanében nem csökken a kilencedik osztályok száma, 

azonban egy Brassó megyei elemi osztály megszűnik Krizbán az alacsony gyermeklétszám 
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https://itthon.transindex.ro/?hir=63264
https://maszol.ro/belfold/Vass-Levente-a-nyajimmunitas-a-kozossegi-erdekek-menten-kellene-hogy-prioritas-legyen
https://maszol.ro/belfold/Vass-Levente-a-nyajimmunitas-a-kozossegi-erdekek-menten-kellene-hogy-prioritas-legyen
https://maszol.ro/belfold/Beiskolazas-szorvanyban-Brasso-megyeben-egy-elemi-osztalyt-kenytelenek-megszuntetni
https://maszol.ro/belfold/Beiskolazas-szorvanyban-Brasso-megyeben-egy-elemi-osztalyt-kenytelenek-megszuntetni
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miatt, ugyanakkor a legnagyobb magyar nyelvű tanintézményben, az Áprily Lajos 

Főgimnáziumban a cikluskezdő ötödik osztályokból már most csak egy működik a korábbi 

kettő helyett. 

 

Ifjúsági Egyeztető Tanácsot hoztak létre Csíkszeredában 
2021. február 26. – maszol.ro 

Csíkszereda Önkormányzatának pénteki ülésén jóváhagyták a Csíkszeredai Ifjúsági Egyeztető 

Tanács létrehozását. A városi fiatalok érdekképviseleti szervezete ezentúl havonta ülésezik. A 

városvezetés hosszú távú megoldásokat keres a csíksomlyói tűzkárosult roma családok 

helyzetére. 

 

Kinevezték Kallós Zoltánt tanügyi államtitkárnak 
2021. február 27. – maszol.ro 

Kallós Zoltánt, az RMDSZ jelöltjét, Szatmár megye tanfelügyelő- helyettesét kinevezték 

államtitkárnak a tanügyminisztériumba. Az erről szóló döntés pénteken jelent meg a 

Hivatalos Közlönyben. Kallós Zoltán 1979. december 1-jén született Szatmárnémetiben. 

Kolozsváron, a Babeș–Bolyai Tudományegyetem földrajz szakán végzett. Pályafutását 2002-

ben földrajztanárként kezdte, majd 2005-től 2017-ig a Szamoskrassói Bem József Általános 

Iskola igazgatójaként tevékenykedett. 2017 óta helyettes főtanfelügyelőként olyan vezetői 

rendszer kialakításán dolgozott, amelynek középpontjában az oktatás minőségének javítása 

állt.  2019-től a Romániai Magyar Pedagógusok Szövetsége Szatmár megyei szervezetének 

elnöke. 2020-ban megyei tanácsosnak választották, olvasható az RMDSZ honlapján. 

 

Hűséggel a hithez: átadták hat titkos szerzetesnek és a kolozsvári plébánosnak 

a Hit pajzsa díjat 
2021. február 27. -. MTI, Krónika, maszol.ro 

Hat, a kommunizmust megélt pálos szerzetes és Jakab Gábor pápai káplán, kolozsvári 

kerekdombi plébános kapta idén a Parma fidei – Hit pajzsa díjat. A kommunizmus 

áldozatainak emléknapja alkalmából évente odaítélt elismerést a díj egyik alapítója, Horváth 

Béla volt kisgazda politikus és Sajgó Szabolcs jezsuita szerzetes, a díj kurátora adta át 

szombaton Budapesten, az EWTN katolikus televízió stúdiójában, élő adásban. Sajgó 

Szabolcs a kitüntetett 82 éves Jakab Gáborról azt mondta: a Gyulafehérvári Egyházmegye 

legidősebb aktív papja a mai napig egyszerre három templomot lát el. Hosszú élete és 

csaknem 60 év papi szolgálata alatt a félelem sosem tartotta vissza attól, hogy jót tegyen. 

„Mindig azt tette, amit a lelkiismerete diktált Jézusért, az egyházáért, a népéért és a másik 

emberért, került, amibe került” – fogalmazott Sajgó Szabolcs. 
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https://maszol.ro/belfold/Ifjusagi-Egyezteto-Tanacsot-hoztak-letre-Csikszeredaban
https://maszol.ro/belfold/Kineveztek-Kallos-Zoltant-tanugyi-allamtitkarnak
https://kronikaonline.ro/kulfold/huseggel-a-hithez-atadtak-hat-titkos-szerzetesnek-es-a-kolozsvari-plebanosnak-a-hit-pajzsa-dijat
https://kronikaonline.ro/kulfold/huseggel-a-hithez-atadtak-hat-titkos-szerzetesnek-es-a-kolozsvari-plebanosnak-a-hit-pajzsa-dijat
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Isten papjaként nem lehet nyugdíjba menni – Beszélgetés a Hit Pajzsa díj 

kitüntetettjével, Jakab Gábor kolozsvári plébánossal 
2021. február 27. – Krónika 

A kolozsvári kerekdombi római katolikus gyülekezet plébánosának, Jakab Gábornak ítélték 

oda idén a 21. alkalommal kiosztandó Hit Pajzsa díjat. A 83 éves lelkész kereken hatvan éve 

szolgál, 52 esztendeje a kolozsvári gyülekezetben. A farkaslaki születésű pap szolgálatáról, a 

római katolikus egyházi lapok létrehozásáról, a hívekkel való kapcsolattartásról beszélt a 

Krónikának. 

 

Vegyes házasságok Romániában: hányan választják a magyar közoktatást? 
2021. február 27. – szekelyhon.ro 

Románia szinten a magyar–román vegyes házasságokból született gyerekek mintegy 

egyharmadát vallják hivatalosan magyar etnikumúnak szüleik, a többit románként jegyeztetik 

be. Alig két héttel az iskolai beiratkozások kezdete előtt arra voltunk kíváncsiak, milyen 

arányban választják a vegyes házasságban élő szülők a magyar tagozatot kétnyelvű gyerekeik 

számára. De ami talán a számoknál is fontosabb, mi motiválja őket döntéseikben? 

 

„Egy kicsit jóvátételt nyert a trianoni tragédia” 
2021. február 27. – Bihari Napló 

Nagy József Barna, az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács partiumi régióelnöke, a nagyváradi 

honosítási iroda vezetője válaszolt a Bihari Napló kérdéseire a magyar állampolgárság 

megszerzésével kapcsolatban. 

 

Beiskolázás szórványban: Máramaros megye szerencsés a kisebbségi osztályok 

kedvezőbb fejkvótája miatt 
2021. február 28. – Krónika 

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. Máramaros 

megyében két tanintézményben három kilencedik osztály indul jövőben, és a helyiek 

kifejezetten örülnek annak, hogy általános iskolai osztályok nem szűnnek meg. 

 

Kipipálva a tizedik ország: Írországban is összegyűlt a szükséges aláírásszám az 

SZNT kezdeményezéséhez 
2021. február 28. – Krónika, szekelyhon.ro 

Írországban is sikerült összegyűjteni a Székely Nemzeti Tanács által a nemzeti régiók 

védelmében indított európai polgári kezdeményezés sikeréhez szükséges aláírásszámot – 
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https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/isten-papjakent-nem-lehet-nyugdijba-menni-n-beszelgetes-a-hit-pajzsa-dij-idei-kituntetettjevel-jakab-gabor-kolozsvari-plebanoss
https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/isten-papjakent-nem-lehet-nyugdijba-menni-n-beszelgetes-a-hit-pajzsa-dij-idei-kituntetettjevel-jakab-gabor-kolozsvari-plebanoss
https://szekelyhon.ro/aktualis/vegyes-hazassagok-romaniaban-hanyan-valasztjak-a-magyar-kozoktatast
https://www.erdon.ro/kozelet/helyi-kozelet/egy-kicsit-jovatetelt-nyert-a-trianoni-tragedia-3511150/
https://maszol.ro/belfold/Beiskolazas-szorvanyban-Maramaros-megye-szerencses-a-kisebbsegi-osztalyok-kedvezobb-fejkvotaja-miatt
https://maszol.ro/belfold/Beiskolazas-szorvanyban-Maramaros-megye-szerencses-a-kisebbsegi-osztalyok-kedvezobb-fejkvotaja-miatt
https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/kipipalva-a-tizedik-orszag-irorszagban-is-osszegyult-a-szukseges-alairasszam-az-sznt-kezdemenyezesehez
https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/kipipalva-a-tizedik-orszag-irorszagban-is-osszegyult-a-szukseges-alairasszam-az-sznt-kezdemenyezesehez
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jelentette be Facebook-oldalán az SZNT. A szükséges szignószám egyébként igen gyorsan 

gyűlt össze, hétfőn még mindössze 20 százalékon állt a mutató, szombaton pedig már 

meghaladta a 122 százalékot. Mint ismeretes, a Székely Nemzeti Tanács által indított, a 

Kohéziós politika a régiók egyenlőségéért és a regionális kultúrák fenntarthatóságáért indított 

polgári kezdeményezés azt a célt szolgálja, hogy uniós szintű jogszabály szülessen azon régiók 

kiemelt támogatásáról, amelyeket nemzeti, etnikai, kulturális, vallási, nyelvi sajátosságok 

különböztetnek meg az őket körülvevő régióktól. 

 

Dicső múltja ellenére szomorú jelene és bizonytalan jövője van 

Herkulesfürdőnek 
2021. február 28. – Krónika 

Száz évvel ezelőtt még Európa harmadik legnépszerűbb fürdőhelyeként tartották számon, 

ahol császárok és királyok is megfordultak, ma azonban 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. 

 

Ezer lej a babáknak, jégstadion, magyarokat sértő táblák: ezeken töri magát 

mostanság a kolozsvári RMDSZ  
2021. február 28. – transindex.ro 

A kolozsvári városi tanács magyar tagjai - nyilván nem függetlenül attól, hogy szeptemberben 

a várakozásokhoz képest gyengébben szerepeltek - de, kampányígéreteikhez képest hűen 

vállalták, hogy szorosabbra veszik a kapcsolataikat a város magyar lakóival, és időről időre 

online konzultációt tartanak, ahol bárki felvetheti az ügyes-bajos kérdéseket. Jó alkalom ez 

arra újságíróknak, hogy valamelyest felmérjék, milyen programokat, projekteket tartanak 

prioritásuknak éppen a tanácsosok, de szépen látszik az is, hogy meglehetősen más dolgok 

ütik meg a magyar közösség ingerküszöbét, mint az aktív, a városházát ellenőrizni igyekvő, a 

közösségi médiában látványosan (és jórészt joggal) elégedetlenkedő civil szféra tagjait. 

 

Honosítási ügyintézés Nagyváradon is 
2021. február 28. – Bihari Napló 

Az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács nagyváradi irodájában (Demokrácia-központ) immár tíz 

éve segítenek az érdeklődőknek a honosításban, visszahonosításban. Továbbra is várják 

mindazokat, akik szeretnének magyar állampolgárok lenni, illetve mindazokat, akik a magyar 

állampolgársághoz kapcsolódó ügyekben szeretnének eljárni. A honosítási kérelmek 

összeállítása mellett a nagyváradi irodában segítenek a Magyar Igazolvány és pótfüzet, a 

Pedagógus Igazolvány, Diákigazolvány igénylésében is. A Köldökzsinór Program keretén 

belüli anyasági támogatások, fiatalok életkezdési támogatása (babakötvény) igénylésének 

összeállításában is támogatást nyújtanak. 
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https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/herkulesfurdo-dicso-multja-es-bizonytalan-jovoje
https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/herkulesfurdo-dicso-multja-es-bizonytalan-jovoje
https://itthon.transindex.ro/?cikk=28925&ezer_lej_a_babaknak_jegstadion_magyarokat_serto_tablak_ezeken_tori_magat_mostansag_a_kolozsvari_rmdsz
https://itthon.transindex.ro/?cikk=28925&ezer_lej_a_babaknak_jegstadion_magyarokat_serto_tablak_ezeken_tori_magat_mostansag_a_kolozsvari_rmdsz
https://www.erdon.ro/kozelet/helyi-kozelet/honositasi-ugyintezes-nagyvaradon-is-3512368/
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Keresd ki, hogy a településeden tíz éve hányan vallották magukat magyarnak: 

így buzdít a népszámláláson való részvételre a Rákóczi Szövetség 
2021. február 26. – Ma7.sk 

Nemcsak óriásplakátokkal és kisfilmekkel, hanem legújabban egy olyan nyilvános – 

mindenki számára hozzáférhető – adatbázis összeállításával is a népszámláláson való 

részvételre buzdít a Rákóczi Szövetség, amelyből kiderül: tíz éve hol, mennyien vallották 

magukat magyarnak Szlovákiában. Melyik a legmagyarabb szlovákiai település? 2001-ben és 

2011-ben hol mennyien vallották magukat magyarnak? Hány olyan település van 

Szlovákiában, ahol meghaladja a húsz százalékot a magyarok aránya? Többek között ezekre a 

kérdésekre is megtaláljuk a választ abban a részletes adatbázisban, melyet a Rákóczi 

Szövetség saját honlapján és közösségi oldalán tett közzé a napokban. Mindezt annak 

érdekében, hogy ezzel is ráirányítsák a figyelmet a népszámlálás jelentőségére.   

 

Nemzeti összetartozás virtuális térben, avagy üzenet az édes anyanyelvről 
2021. február 26. – Felvidék Ma 

Tata város önkormányzata ismét összefogta azokat a testvértelepüléseit, melyek a trianoni 

szétszakítottság óta kívül rekedtek az anyaország határain. A vírus miatt kialakult helyzetben, 

immár harmadízben, ismét a gyermekeket szólította fel az együttes munkálkodásra. A 

virtuális térben elsőként a „Hazai tájakon” című rajzpályázat gyűjtötte egybe az anyaországi, 

felvidéki, erdélyi, vajdasági gyermekek és fiatalok képzőművészeti alkotásait. 

 

Tízéves a Pro Civis, a kétnyelvűség őre 
2021. február 27. – Ma7.sk 

Már megszokhattuk, hogy a választási tudnivalókat is kézhez kapjuk magyar nyelven. 

Ugyanakkor rengeteg más fontos dokumentum, nyomtatvány, közlemény, törvény csak 

szlovák nyelven érhető el. Amikor egy évtizede megalakult a Pro Civis Polgári Társulás, 

alapvető célja éppen az volt, hogy létrehozza az itteni magyar önkormányzatok részére azt a 

háttérintézményt, amely segíti akár a nyelvhasználatot, akár szakmai kérdésekben is tanácsot 

adhat. 

 

Magyar vagyok. Mit jelent Önnek ez a mondat? Aki válaszol: Pál Péter 
2021. február 27. – Új Szó 

„Úgy vélem, nagyon nehéz megfogalmazni, mitől magyar valaki, mit jelent magyarnak lenni. 

Ezen sokat gondolkodtam már, de mindez olyan érzéseket takar, amiket szinte nem lehet 

szavakba önteni. Aki magyar, annak nem kell magyarázni, úgyis érzi. Elég, ha megszólal egy 

dallam, máris érezzük, hogy hova tartozunk.” 
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https://ma7.sk/aktualis/keresd-ki-hogy-a-telepuleseden-tiz-eve-hanyan-vallottak-magukat-magyarnak-igy-buzdit-a
https://ma7.sk/aktualis/keresd-ki-hogy-a-telepuleseden-tiz-eve-hanyan-vallottak-magukat-magyarnak-igy-buzdit-a
https://felvidek.ma/2021/02/nemzeti-osszetartozas-virtualis-terben-avagy-uzenet-az-edes-anyanyelvrol/
https://ma7.sk/aktualis/tizeves-a-pro-civis-a-ketnyelvuseg-ore
https://ujszo.com/kozelet/magyar-vagyok-mit-jelent-onnek-ez-a-mondat-aki-valaszol-pal-peter
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Körkép.sk exkluzív: Finisben az új vegyespárt! Így tenné fel az utolsó kenetet a 

Most-Híd az MKP-ra 
2021. február 27. – Körkép 

Bár Forró Krisztián, az MKP elnöke vehemensen tagadja, hogy új vegyespárt alakul, Solymos 

László, a Most-Híd elnökének szavai egyértelműek és világosak. A Körkép.sk ezúttal az 

általunk elfogott belső levél magyar verzióját teszi közzé teljes terjedelmében. Az iromány 

arról szól, mi készül a szlovákiai magyar politikai térben. Amit Solymos László kész tényként 

közöl sajátjaival, arról az MKP-sok többsége cikkünk megjelenéséig semmit sem tudott, mi 

több, egyelőre még politikai döntés sem született. 

 

Számos vállalkozás erősödik meg a Baross Gazdaságfejlesztési Programnak 

köszönhetően 
2021. február 28. – Ma7.sk 

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 hosszú távon biztosítani. Ilyen vállalkozás az a 

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

köztük több család - megélhetését biztosítja.  

 

Magyar iskolából is lehet érvényesülni! 
2021. február 28. – Ma7.sk 

A vágtornóci Suba Anna egész életében a felvidéki magyarság szolgálatának szentelte magát. 

Fáklyavivőként, igazi harcosként állt ki a magyar kultúrát és oktatást érintő ügyek mellett 

akkor is, amikor a legviharosabb szelek fújtak. Suba Annát áldásos, a felvidéki magyarok 

ügyeit alázattal szolgáló tevékenységéért a 2021-es évben, a magyar kultúra napja alkalmából 

Csemadok-életmű díjjal tüntették ki. Suba Anna csendesen éldegél vágtornóci otthonában. 

Örül a gyermekei, unokái sikereinek, és szeretettel gondol vissza a múltra, amikor 

hivatástudattal átszellemült pedagógusként, kultúraszervezőként esztrádműsorok és iskolai 

színpadok vezetőjeként tevékenykedett és szolgálta a maroknyi felvidéki magyarság 

mindennapos ügyeit. 

 

Harminc éve a magyarságért 
2021. február 28. – Ma7.sk 

Duray Rezső több mint harminc éve aktívan dolgozik a Szenci járás magyarságának 

megmaradásáért. Több évtizedes politikai, közéleti tevékenységének ismertetése túlmutatna 

az írás keretein. Éppen harminckét éve, hogy megbízták a Magyar Kereszténydemokrata 

Mozgalom megalapításával Szencen, ahol azóta is hűségesen dolgozik a szórványban élő 
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https://korkep.sk/cikkek/belfold/2021/02/27/korkep-sk-exkluziv-finisben-az-uj-vegyespart-igy-tenne-fel-az-utolso-kenetet-a-most-hid-az-mkp-ra/
https://korkep.sk/cikkek/belfold/2021/02/27/korkep-sk-exkluziv-finisben-az-uj-vegyespart-igy-tenne-fel-az-utolso-kenetet-a-most-hid-az-mkp-ra/
https://ma7.sk/video/felvideki-naplo/szamos-vallalkozas-erosodik-meg-a-baross-gazdasagfejlesztesi-programnak
https://ma7.sk/video/felvideki-naplo/szamos-vallalkozas-erosodik-meg-a-baross-gazdasagfejlesztesi-programnak
https://ma7.sk/tajaink/magyar-iskolabol-lehet-ervenyesulni
https://ma7.sk/tajaink/harminc-eve-a-magyarsagert
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magyarság összetartásán. Mindezt üzletvezetői munkája mellett végezte, de folytatja ma is, 

tavalyi nyugdíjba vonulását követően. 

  
Megtartotta 20. rendes ülését a Magyar Nemzeti Tanács 
2021. február 26. – Vajdaság Ma, Pannon RTV 

Egyebek mellett szó esett az MNT munkatervében szereplő stratégiákról, de a magyar nyelvre 

fordított tankönyvekről is. A tagok döntöttek személyi kérdésekről, valamint több, az MNT 

által alapított intézmény munka- és pénzügyi tervét is megvitatták. A napirendi pontokat 

többségében vita nélkül megszavazták a képviselők a Szabadkán megtartott ülésen. Egyperces 

néma csenddel kezdődött az MNT 20. rendes ülése. A nemrégiben elhunyt Krizsán Vilmosra, 

a Vajdasági Nagycsaládos Egyesületek Szövetségének elnökére emlékeztek a képviselők. Az 

MNT munkatervében szereplő stratégiák és a magyar nyelvre fordított tankönyvek kapcsán 

volt a legtöbb hozzászólás az ülésen. Az ellenzék a tankönyvek minősége kapcsán fogalmazott 

meg észrevételeket. 

 

Topolya: Kilenc korszerű meteorológiai állomás segíti a mezőgazdaságban 

tevékenykedőket  
2021. február 27. – Vajdaság Ma 

Topolyán mutatták be a mezőgazdaság digitalizációját, azzal pedig a termelés hatékonyabbá 

és környezetbarátabbá tételét elősegítő új rendszert, melyet a termelők térítésmentesen 

használhatnak majd a jövőben. Öt vajdasági önkormányzatban, Topolyán kívül Zomborban, 

Inđiján, Verbászon és Szabadkán létesítettek korszerű meteorológiai állomásokat, hogy a 

mezőgazdasági termelők munkáját segítség. A felhasználók egy egyszerűen kezelhető 

internetes elérésű applikáción keresztül tájékozódhatnak a mikroklimatikus feltételekről, ami 

nagymértékű hatékonyságnövelést tesz lehetővé. A 90 százalékos pontossággal készülő 

időjárás-előrejelzések alapján tervezhetik meg ugyanis az agrotechnikai műveletek fajtáját és 

időzítését is. 

 

Kádermozgások a csókai önkormányzatban 
2021. február 28. – Magyar Szó 

Csókán a községi képviselő-testület a pénteki ülésén elfogadta a Balázs Ferenc (VMSZ) 

képviselő mandátumának megszűnésére tett javaslatot. A község egykori polgármestere 

január végén adta vissza mandátumát, mivel kinevezték a polgármester segédje tisztségre. A 

megüresedett képviselői helyet a VMSZ választási listájáról a padéi Ripcó Krisztián foglalta el. 

A testület elfogadta a község alapszabályának, azaz a statútumának a módosításáról és 

kiegészítéséről szóló határozatot. A módosítás értelmében az alapszabály előirányozza a 

képviselő-testület titkárhelyettesi pozícióját is. Az ülésen a Csóka község központi részében 

található tízes és tizenegyes blokk részletes szabályozási tervét is elfogadták. A Tisza mente, 

Boris Kidrič, Branko Radičević és a Moša Pijade utcarészekkel behatárolt területről van szó. 
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https://pannonrtv.com/rovatok/politika/megtartotta-20-rendes-uleset-magyar-nemzeti-tanacs
https://www.vajma.info/cikk/vajdasag/26231/Topolya-Kilenc-korszeru-meteorologiai-allomas-segiti-a-mezogazdasagban-tevekenykedoket.html
https://www.vajma.info/cikk/vajdasag/26231/Topolya-Kilenc-korszeru-meteorologiai-allomas-segiti-a-mezogazdasagban-tevekenykedoket.html
https://www.magyarszo.rs/hu/4549/vajdasag_csoka/237018/K%C3%A1dermozg%C3%A1sok-a-cs%C3%B3kai-%C3%B6nkorm%C3%A1nyzatban.htm
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Életre ítélve - dokumentumfilm a KMKSZ- ről 
2021. február 27. – karpat.in.ua 

1989 a csodák éve volt. A gorbacsovi peresztrojka meglazította a kommunista totalitárius 

rendszert, Közép-Kelet-Európában hihetetlen gyorsasággal következtek be a változások, sorra 

dőltek meg a szocialista diktatúrák, és a romániai eseményeket kivéve mindez vértelenül 

zajlott. A megnyíló lehetőségeket nem várt módon ki tudta használni a megtizedelt, 

elnyomott, az anyaországtól, Európától vasfüggönnyel elzárt kárpátaljai magyarság is. A 

Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség (KMKSZ) alakuló gyűlésére 1989. február 26-án 

Ungváron, a Tudományos Ismeretterjesztő Társaság nagytermében került sor. A film 2019-

ben, a KMKSZ fennállásának harmincéves évfordulója alkalmából készült. 

 

Fodó Sándorra emlékeztek szülőhelyén, Visken 
2021. február 27. – karpat.in.ua 

Csöndes koszorúzással és kerékpáros maratonnal emlékeztek Fodó Sándorra, a KMKSZ 

egykori alapító elnökére születésnapja alkalmából. A viski származású Fodó Sándor, a 

kárpátaljai magyarság polgárjogi harcosa volt, akinek 49. születésnapján alakult meg a 

Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség. Február 26-a az emlékezés dátuma mellett, egyben 

a kárpátaljai magyar érdekvédelmi képviselet születésének időpontja is. 

  

 

Elektronikus sajtó 

 

Határok nélkül 

2021. február 27. – Kossuth Rádió 

 

Rajfilm készül a legnagyobb székelyről, Orbán Balázsról. A történet szerint a titkosszolgálat és 

egy gyógyszerész is keresi azt a három jegyzetfüzetet, amelyet a Csontbáró - akit lehet, hogy 

megmérgeztek - hagyott hátra Székelyudvarhely mellett, a Szejkén. Az Isztambul, Egyiptom, 

Jersey szigete, Bécs, Párizs vonalon zajlik a nyomozás, háttérben régi udvarhelyi fotók, 

előtérben pedig a Legendárium-rajzfilmek készítőinek legújabb ötlete, az Orbán Balázsról 

szóló rajzfilm. Fazakas Szabolcsot, a film rendezőjét, a legendárium ötletgazdáját kérdeztük. 
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https://karpataljalap.net/2021/02/16/bezarjak-beregszaszi-kisterseg-iskolait
https://karpataljalap.net/2021/02/16/bezarjak-beregszaszi-kisterseg-iskolait
http://life.karpat.in.ua/?p=47399&lang=hu
http://life.karpat.in.ua/?p=47361&lang=hu
https://mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth?date=2021-02-27_18-01-00&enddate=2021-02-27_18-40-00&ch=mr1
https://mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth?date=2021-02-27_18-01-00&enddate=2021-02-27_18-40-00&ch=mr1
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600 darab kifestőkönyvet osztott szét ifjabb Vura Ferenc a karácsonyi ünnepek idején a 

Fekete-Körös-völgyben élő  gyermekeknek. A Belényesi-medence regéit, mondáit gyűjtötte 

csokorba saját gyerekkori élményei alapján. S hogy az óvisok, kisikolások számára megnyíljon 

az út szülőföldjük hagyományai, mondavilága felé, maga készítette rajzokkal egészítette ki, 

amit aztán ki-ki a maga fantáziája szerint kiszínezhet, s máris otthon érzi magát – otthon, 

szülőföldjén. 

 

„A bábjáték az egyik legkülönlegesebb művészet. Animálni, lelket lehelni egy élettelen 

figurába maga a varázslat, sőt, szinte a teremtés misztériumába emel.” - vallja Giovanni 

Kornél bábszínész és rendező, akinek egyszer régen én nyithattam meg kiállítását 

Budapesten. Árgyélus királyfi és Tündérszép Ilona, Toldi és Micimackó – ma is magam előtt 

látom a bábok alkotta csodás mesevilágot. 

Bizonyára hasonlónak lehetnek tanúi a látogatók Nagybecskereken, ahol a bábszínház elmúlt 

hét előadásának bábjaival ismerkedhetnek. A bábok készítőjével, Faragó Tiborral 

természetesen kulisszatitkokról, kedvencekről is beszélgettünk. 

 

„Élőszóval, amit a népmeséről tudni kell” címmel szervez online előadássorozatot a Meseszó 

Egyesület a hagyományos mesemondás napjainkban is alkalmazható ismereteiről. Az eheti 

előadó Raffai Judit, a Hagyományok Háza népmese tanfolyamának állandó oktatója, az 

Újvidéki Egyetem Magyar Tannyelvű Tanítóképző Karának egyetemi tanára volt. Ennek 

apropóján kérdeztük őt a hagyományos mesemondás visszatanításának délvidéki 

tapasztalatairól. 

 

Orsótól a fonóig. A közösségi élet legfontosabb színtere hajdan a fonó volt a téli időszakban, 

amely a őszi betakarítástól többnyire a farsang végéig tartott. A kenderszál ugyanis ekkor 

került fonható állapotba. Felvidéken, Gömör északi részén Berzéte és Kőrös falujában még az 

ötvenes években is voltak fonók, amire úgy emlékeznek a helybéliek, hogy a böjti időszakban 

oda jártak, ott találkoztak, mert ez volt a mesemondás, a helyi közösség népdalainak és 

játékainak fő színtere. A téli ünnepkör szokásairól és a hagyományokat tovább éltető BERKŐ 

népdalkörről szól összeállításunk. 

 

Kárpát-medence magazinműsor 
2021. február 28. – M1 

 

Dózsa György fafaragó, Óbecse 

Épp egy apró ékszerdoboz fedelét díszíti az óbecsei fafaragó, Dózsa György. A délvidéki 

fiatalember 20 éve foglalkozik fafaragással, annak idején édesapjától sajátította el a 

mesteréget. Munkái rendkívül sokféle stílusban készülnek, szívéhez legközelebb mégis a 

https://mediaklikk.hu/video/karpat-medence-2021-02-28-i-adas-7/
https://mediaklikk.hu/video/karpat-medence-2021-02-28-i-adas-7/
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magyar motívumok állnak. Ez a nagy fényképalbum tartalmazza György eddig elkészült 

munkáit, melyet szívesen nézeget feleségével, Gabriellával. Nagyon büszke ezekre, 

különösképpen arra, amit tavaly készített a Fából faragott Magyarország pályázatra. Ez egy 

fából készült könyv, amit a környékre jellemző motívumok díszítenek. 

 

Bíró András portré – Kárpátalja   

Helytörténeti, honismereti- és túravezető. A Kárpátaljai Hazajáró Honismereti és Turista 

Egylet vezetője, a Tiszta Kárpátalja program koordinátora. A nagyberegi születésű Bíró 

Andrásról méltán elmondható, hogy kétséget kizáróan a szülőföldje szerelmese. András 

Nagyberegen született 1977-ben, majd tanulmányai elvégzése után magyartanárként 

helyezkedett el két kárpátaljai településen: Makkosjánosiban és Benében. Utóbbi község 

polgármesterének kérésére vállalta el élete első idegenvezetését, mert a 2000-es évek elején 

már virágzott Kárpátalján a falusi turizmus. András akkoriban még felkészületlennek érezte 

magát, így éjszakánként bújta a Kárpátaljáról szóló könyveket és cikkeket. 

 

Jó tanuló, jó sportoló – Délvidék  

Ez a díj csak egy az asztaliteniszező Orosz András gyűjteményből. A 15 éves temerini magyar 

fiatal már rengeteg, a sportágban szerzett éremmel és kupával büszkélkedhet. Emellett 

eredményesen tanul anyanyelvén a helyi iskolában, így nem is csoda, hogy indult a Magyar 

Kormány által meghirdetett Jó tanuló, jó sportoló pályázaton, amelynek az volt a célja, hogy 

megtalálják és segítsék azokat a határon túli magyar fiatalokat, akik a tanulás mellett 

valamely sportágban is kimagasló eredményeket értek el. 

 

Gyergyói síegylet    

Az 1930-as években egy gyergyószentmiklósi örmény közösség alapította a Gyergyói 

Sportegyesületet azzal a céllal, hogy kikapcsolódási lehetőséget nyújtson a gyerekeknek és 

felnőtteknek. A gyergyócsomafalvi Veresvirág sípályán találkozunk a síegylet jelenlegi 

edzőjével. Málnási Béla, becenevén Töhi bácsi több, mint hetven éve kötött először sílécet a 

lábára, és közel ötven éven keresztül tanította a gyergyói gyermekeket síelni. Első tanítványa 

saját lánya volt és azóta több száz fiatal és felnőtt emlékszik Töhi bácsi erélyes, kitartásra 

buzdító szavaira. A gyermeket a kitartásra kell megtanítani, hiszen az élet kihívásokból, 

újrakezdésekből, vizsga sorozatokból áll – vallja Töhi bácsi, aki ma már csak nézelődni jár ki 

a sípályákra. 


