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Nyomtatott és online sajtó 
 

 

Aláíráshullám „söpört végig” Írországon – Pesty László a nemzeti régiós polgári 

kezdeményezés legújabb sikeréről 
2021. március 2. – Krónika 

Tíz országban már összegyűjt a Székely Nemzeti Tanács európai polgári kezdeményezéséhez 

szükséges aláírásszám. A jelenleg Dublinban tartózkodó Pesty László rendező, újságíró, az 

aláírásgyűjtési kampány és az Írdalá.hu vezetője telefonon értékelte a Krónikának a legújabb, 

írországi sikert, amilyenre elmondása szerint még nem volt példa. Írországban is sikerült 

összegyűjteni a Székely Nemzeti Tanács által a nemzeti régiók védelmében indított európai 

polgári kezdeményezés sikeréhez szükséges aláírásszámot. A hír azért is szenzációs, mert 

múlt hétfőn még mindössze 20 százalékon állt a mutató, most pedig már meghaladta a 140 

százalékot.  

 

Mintegy 150 alkotás érkezett a Rákóczi Szövetség fotó- és videópályázatára 
2021. március 2. – Ma7.sk 

A Rákóczi Szövetség fotó- és videópályázatot hirdetett Kárpát-medencei, valamint a 

diaszpórában élő középiskolások és egyetemisták részére a karácsonyi, újévi és farsangi 

ünnepkörök színes bemutatására. A versenybe bekapcsolódtak magyarországi, külhoni és 

diaszpórában élő fiatalok is. A Szövetség szeretett volna a diákoknak lehetőséget kínálni, hogy 

megmutassák egymásnak és a világnak, hogy járvány árnyékában is lehet ez az időszak élettel 

és vidámsággal teli. Arra buzdítottuk a középiskolásokat, és egyetemistákat, hogy fotókon, 

videókon keresztül mutassák be azokat az ezen időszakhoz kötődő helyi magyar szokásokat, 

ételeket, különleges történeteket Buenos Airestől Zentán át az Ipolyságig, melyeket ma is 

tisztelnek, őriznek, hogy lássuk, milyen gazdag a Kárpát-medence és a nagyvilág az egyes 

ünnepkörökhöz tartozó hagyományokban, és hogy milyen erősen összeköt bennünket a közös 

kultúránk ma is. 

  

Nemzeti régiók: feszült a viszony az SZNT és az írdalá.hu kampánycsapata 

között 
2021. március 2. – maszol.ro 

Bár ugyannak az ügynek a szolgálatában állnak, érezhetően hűvös a viszony a nemzeti régiók 

védelméről szóló európai polgári kezdeményezést elindító Székely Nemzeti Tanács (SZNT) 

elnöke és az írdalá.hu aláírásgyűjtési kampányt levezénylő Pesty László között. Izsák Balázs 

„külső segítőnek”, önjelölt kampányfőnöknek nevezte a budapesti filmrendezőt, akinek az 

egyik nyilatkozatától elhatárolódott, és akivel állítása szerint nem is tartják a kapcsolatot. 
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https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/alairashullam-bsoport-vegigr-irorszagon-n-pesty-laszlo-a-nemzeti-regios-polgari-kezdemenyezes-legujabb-sikererol
https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/alairashullam-bsoport-vegigr-irorszagon-n-pesty-laszlo-a-nemzeti-regios-polgari-kezdemenyezes-legujabb-sikererol
https://ma7.sk/hethatar/mintegy-150-alkotas-erkezett-a-rakoczi-szovetseg-foto-es-videopalyazatara
https://maszol.ro/belfold/Nemzeti-regiok-feszult-a-viszony-az-SZNT-es-az-irdalahu-kampanycsapata-kozott
https://maszol.ro/belfold/Nemzeti-regiok-feszult-a-viszony-az-SZNT-es-az-irdalahu-kampanycsapata-kozott
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Pesty László a Maszolnak kijelentette: a kezdeményezés ügyének érdekében nem kíván vitába 

szállni az SZNT elnökével. 

 

Katalán EP-képviselőkkel vállal szolidaritást a Székely Nemzeti Tanács 
2021. március 2. – MTI, Nyugati Jelen 

A Székely Nemzeti Tanács (SZNT) szolidaritást vállal azokkal a katalán európai parlamenti 

(EP) képviselőkkel, akik mentelmi jogának a felfüggesztését egy hét múlva tűzi napirendjére 

az EP plénuma. Az SZNT hétfőn juttatta el az elnöke által jegyzett állásfoglalást az MTI-hez. E 

szerint az Európai Parlament március 8-i plenáris ülésén dönt három katalán politikus: 

Carles Puigdemont, Toni Comin és Clara Ponsati, a JUNTS Per Europa képviselői mentelmi 

jogának felfüggesztéséről. A döntésre azt követően kerül sor, hogy az EP jogi bizottsága az 

SZNT közlése szerint „engedett Spanyolország nyomásának”, és elfogadta az erre vonatkozó 

kérést. Állásfoglalása szerint az SZNT „megdöbbentőnek és felháborítónak” tartja, hogy az EP 

képviselői arról fognak dönteni, hogy politikai okokból kerüljön előzetes letartóztatásba a 

három katalán politikus. Az SZNT által elindított nemzeti régiókról szóló európai polgári 

kezdeményezés során Carles Puigdemont buzdításának fontos szerepe volt abban, hogy 

Spanyolországban is összegyűlt a megkövetelt aláírásszám. A spanyolországi aláírások 

elsöprő többsége Katalóniában gyűlt össze. 

 

Háromnapos rendezvénysorozattal készülnek március 15-re 

Gyergyószentmiklóson 
2021. március 2. – szekelyhon.ro 

Háromnapos rendezvénnyel emlékeznek idén az 1848–49-es forradalom és szabadságharc 

történéseire, hőseire Gyergyószentmiklóson. Egyházi, kulturális, történelmi, gasztronómiai 

programok egyaránt lesznek – ismertette kedden Fórika Sebestyén, az eseménysorozatot 

szervező Gyergyószentmiklósi Művelődési Központ igazgatója. 

 

Olteán Csongor államtitkár: megváltoztatnám az ifjúságról való gondolkodást a 

kormányon belül 
2021. március 2. – maszol.ro 

Nevesítésétől számítva mintegy másfél hónapot kellett várnia arra, hogy hivatalosan is 

kinevezzék a Sport és Ifjúsági Minisztérium államtitkárává Olteán Csongort, az RMDSZ 

jelöltjét. A Magyar Ifjúsági Értekezlet (MIÉRT) elnökével a körvonalazódó minisztériumi 

feladatairól, terveiről és céljairól beszélgettek. 
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https://www.nyugatijelen.com/kronika/katalan_ep_kepviselokkel_vallal_szolidaritast_a_szekely_nemzeti_tanacs.php
https://szekelyhon.ro/aktualis/haromnapos-rendezvenysorozattal-keszulnek-marcius-15-re-gyergyoszentmikloson
https://szekelyhon.ro/aktualis/haromnapos-rendezvenysorozattal-keszulnek-marcius-15-re-gyergyoszentmikloson
https://maszol.ro/belfold/Oltean-Csongor-allamtitkar-megvaltoztatnam-az-ifjusagrol-valo-gondolkodast-a-kormanyon-belul
https://maszol.ro/belfold/Oltean-Csongor-allamtitkar-megvaltoztatnam-az-ifjusagrol-valo-gondolkodast-a-kormanyon-belul
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Vox Politico: 6 % körül a „magyar párt” 
2021. március 2. – Csonka Ákos – Felvidék Ma 

Korábban elemezgettem, hogy miként alakul a felvidéki magyar pártháború csatajelenetei 

közepette a pártpreferenciák világa, amit most egy újabb érdekes szegmenssel igyekszem 

kiegészíteni, bár nem ígérem, hogy könnyű olvasmány lesz. Sok vita tárgyát képezik a 

legendásan megbízhatatlan szlovákiai politikai közvélemény-kutatások eredményei. Magyar 

kulccsal vagy anélkül, tipizáltan, reprezentatívan, mekkora mintán, személyes vagy telefonos, 

esetleg internetes lekérdezéssel történnek stb…. Ezek olyan faktorok, melyek mind-mind 

befolyásolják egy eredmény kimenetelét. Éppen ezért elkezdtem vezetni egy Excel-

táblázatban a felmérések magyar vonatkozású eredményeit, hogy azokat megfelelőképpen 

össze lehessen hasonlítani, ki lehessen elemezni, következtetéseket lehessen belőlük levonni. 

 

A naszvadi Mécsvirág Irodalmi Kör is csatlakozott a Wass Albert felolvasó 

maratonhoz 

2021. március 2. – Felvidék Ma 

A felolvasó maraton egy világszerte, több helyszínen zajló szépirodalmi ünnep, amely minden 

évben, február utolsó hétvégéjén kerül megszervezésre. A Csemadok Naszvadi Alapszervezete 

mellett működő Mécsvirág Irodalmi Kör idén ötödik alkalommal csatlakozott a 

rendezvényhez. Eredetileg 2003-ban, Debrecenből indult a kezdeményezés, 24 órás 

felolvasást tartottak Wass Albert műveiből, egyszerre több helyszínen és ezzel a világcsúccsal 

felhívták a figyelmet a méltatlanul elhallgatott író munkásságára. Akkor 13 helyszínen folyt a 

felolvasás. 

 

Ha magyar az anyanyelved, akkor magyar vagy 
2021. március 2. – Szűcs Dániel – Felvidék Ma 

Sokan és sokféleképpen próbálták már megfogalmazni, ki a magyar. Illyés nemzeti 

múltunkhoz fordulva próbált válaszokat keresni (Ki a magyar? 1939), Orbán Viktor a jövőre 

hagyta ugyanezt: „magyar az, akinek az unokája is magyar lesz” (2018). Mivel türelmetlen 

nemzedék vagyunk, s nincs időnk végére járni egyikük állításainak sem, maradjunk a nagyon 

is földhözragadt, majdnem 100%-os pontosságú tesztnél: magyar az, aki a népszámláláson 

annak vallja magát. Vagy mégsem? 

  
Kiss Nándor a parlamentben: A kulturális infrastruktúra fejlesztése 

elengedhetetlen 
2021. március 2. – Pannon RTV 

Elkezdődött a szerbiai köztársasági parlament tavaszi ülésszaka. A képviselők egyebek között 

arról a törvényjavaslatról is egyeztettek, amely megerősít egy kölcsön felvételéről szóló 

egyezményt Szerbia és az Európa Tanács Fejlesztési Bankja között a kulturális infrastruktúra 
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https://felvidek.ma/2021/03/vox-politico-6-korul-a-magyar-part/
https://felvidek.ma/2021/03/a-naszvadi-mecsvirag-irodalmi-kor-is-csatlakozott-a-wass-albert-felolvaso-maratonhoz/
https://felvidek.ma/2021/03/a-naszvadi-mecsvirag-irodalmi-kor-is-csatlakozott-a-wass-albert-felolvaso-maratonhoz/
https://felvidek.ma/2021/03/ha-magyar-az-anyanyelved-akkor-magyar-vagy/
https://pannonrtv.com/rovatok/politika/kiss-nandor-parlamentben-kulturalis-infrastruktura-fejlesztese-elengedhetetlen
https://pannonrtv.com/rovatok/politika/kiss-nandor-parlamentben-kulturalis-infrastruktura-fejlesztese-elengedhetetlen
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fejlesztésére vonatkozóan. A javaslat kapcsán Kiss Nándor, a Vajdasági Magyar Szövetség 

köztársasági parlamenti képviselője elmondta, pártja támogatja a javaslatot, ugyanis a 

színházak, mozik, könyvtárak felújítása, fejlesztése a társadalom közös érdeke. Hozzátette, a 

frakció úgy látja, a kulturális infrastruktúra fejlesztése elengedhetetlen, a szolgáltatások 

javítása, fejlesztése a polgárok szempontjából, de például a turizmus miatt is fontos. 

 

Petar Petkovićtyal egyeztetett Pintér Attila 
2021. március 2. – Pannon RTV 

Politikai és biztonsági kérdésekben egyeztetett ma Petar Petković, Szerbia Koszovó-ügyi 

irodájának igazgatója Pintér Attilával, Magyarország belgrádi nagykövetével. Petković 

beszámolt Belgrád arra irányuló erőfeszítéseiről, hogy kompromisszumos megoldás szülessen 

a Pristinával folytatott párbeszédben. A Koszovó-ügyi iroda igazgatója szerint 

elengedhetetlen a kapcsolatok rendezése, és a szerbek helyzetének normalizálása 

Koszovóban.  

 

Topolya: Az egészségház célja az ellátás színvonalának növelése 
2021. március 2. – Vajdaság Ma 

Az elkövetkező 15 évben az egészségügy átszervezésére kerül majd sor. Még nem tudni 

pontosan, hogyan fog ez megtörténni, és hogyan hat ki a polgárok egészségügyi ellátásának 

minőségére. A terv szerint, mely az illetékesek szerint még nem végleges, hanem csupán 

egyfajta "vitaindítónak" szánták, a kishegyesi és a topolyai egészségház is a szabadkaihoz 

tartozna, majd pedig a közkórházzal együtt képezné az ellátás gerincét. 

 
Módosultak a korlátozásmentes utazás szabályai Magyarországon 

2021. március 2. – karpat.in.ua, Kárpátalja Ma 

Módosult a korlátozás nélküli belépés szabályozása Magyarországon – derül ki a police.hu 

közleményéből. Amint arról hírt adtunk, Ukrajnából is utazhatnak üzleti céllal korlátozás 

nélkül Magyarországra. Amint a police.hu írta, állampolgárságtól függetlenül utazhatnak 

Magyarországra azok, akik teherforgalommal lépnek be; diplomata, külügyi szolgálati, 

szolgálati vagy hajós szolgálati útlevéllel rendelkeznek; hivatalos látogatás céljából utaznak 

Magyarországra (ez esetben a látogatást hivatalos okirattal kötelesek igazolni); a 

határátlépést megelőző 6 hónapon belül átestek a koronavírus-fertőzésen, és ezt „hitelt 

érdemlően igazolják”. 

 

Fegyir Potusnyák könyvgyűjteménye a megyei könyvtárban 
2021. márvius 2. – karpat.in.ua 

A Kárpátaljai Megyei Tudományos Univerzális Könyvtáré lesz mostantól az intézmény 

névadójának, Fegyir Potusnyáknak a könyvgyűjteménye. Ezeket a könyvritkaságokat csak a 

könyvtárban lehet majd olvasni. A gyűjteményt a családtagok őrizték meg. Gabriella 
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https://pannonrtv.com/rovatok/politika/petar-petkovictyal-egyeztetett-pinter-attila
https://www.vajma.info/cikk/vajdasag/26240/Topolya-Az-egeszseghaz-celja-az-ellatas-szinvonalanak-novelese.html
https://karpataljalap.net/2021/02/16/bezarjak-beregszaszi-kisterseg-iskolait
https://karpataljalap.net/2021/02/16/bezarjak-beregszaszi-kisterseg-iskolait
https://karpatalja.ma/karpatalja/kozelet/modosultak-a-korlatozasmentes-utazas-szabalyai-magyarorszagon/
http://life.karpat.in.ua/?p=47719&lang=hu
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Potusnyak férje, Mihajlo különös figyelmet fordított édesapja könyveinek megóvására. Ma 

Gabriella a Potusnyák család egyedüli képviselője. 

 

Véget ért a matematika tehetséggondozó és versenyfelkészítő hétvége 
2021. március 2. – karpat.in.ua 

Hatodik alkalommal rendezte meg a matematikai tehetséggondozó és versenyfelkészítő 

hétvégéjét a 8–17 éves, matematika iránt elkötelezett fiatalok számára a „GENIUS” 

Jótékonysági Alapítvány. A képzésre a 2018/2019-es tanévben, a Kárpátaljai Magyar 

Pedagógusszövetség által megvalósított Terebesi Viktor Emlékverseny (3–6. osztályban 

tanulók számára) és Geőcze Zoárd Matematikaverseny (7–11. osztályban tanulók számára) 

első tíz helyezettjei, összesen 85 tanuló kapott meghívást, mivel a 2019/2020-as tanévben a 

Covid–19-járvány miatt a versenyek elmaradtak. A három tehetséggondozó hétvégén 

összesen 55 tanuló vett részt, akik felkészülését 11 tanár segítette 

 

 

Elektronikus sajtó 

 

Határok nélkül 

2021. március 2. – Kossuth Rádió 

 

Buhajla József, Magyarország Ungvári Főkonzulátusának főkonzulja közel hat évig teljesített 

szolgálatot Kárpátalján. Ez egybeesik a kárpátaljai magyarság utóbbi 30 éves történetének 

egyik legnehezebb időszakával, amit a kelet-ukrajnai fegyveres konfliktus, az anyanyelvű 

oktatás lehetőségeinek szűkülése, vagy az ukrán egészségügyet felkészületlenül érő 

koronavírus világjárvány nehezített. 

 

Ismét lesz a román parlament képviselőházának emberjogi bizottságában magyar albizottság. 

A kezdeményező Kulcsár Terza József, aki az albizottság elnöki tisztségét is betölti. 

 

Holnaptól bekeményít Szlovákia. Az országon belül és az államhatárokon is fokozott 

ellenőrzés várható. A koronavírus-járvány terjedésében némi irányváltás tapasztalható: már 

nem a déli területeken, hanem északon és keleten terjed leginkább a kór. 

 

 
 

  

http://life.karpat.in.ua/?p=47651&lang=hu
https://mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth?date=2021-03-02_18-02-00&enddate=2021-03-02_18-40-00&ch=mr1
https://mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth?date=2021-03-02_18-02-00&enddate=2021-03-02_18-40-00&ch=mr1
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A Vajdasági Magyar Orvosok és Fogorvosok Egyesülete közleményben tiltakozik a szerbiai 

egészségügyi rendszer racionalizálási tervezete ellen. A közvitán lévő dokumentum szerint a 

zentai közkórházat összevonnák a nagykikindaival, s fokozatosan leépítenék. A zentai kórház 

a Tisza-mentén élő tömbmagyarság legfontosabb egészségügyi intézménye, ahol a betegek 

magyar nyelven oszthatták meg panaszukat az orvosokkal, ápolókkal.   

 

Nagyszabású fejlesztési program valósul meg a következő években Szovátán: a közel 3 millió 

euró értékű támogatásból, kulturális központ és egy park létesül a fürdőváros központjában, a 

régi iskolaműhely helyén. A közösség régi vágya teljesülhet – mondja Fülöp László Zsolt, a 10 

ezer lakosú Szováta polgármestere. 

 

Közösség, nevelés, kaland, játék, életre szóló barátság ezek a cserkészet értékei. A világ 

legnagyobb gyermek- és ifjúsági mozgalma az elmúlt évben nehezen tudta megélni ezeket az 

értékeket. A járvány alatt a fizikai bezárkózás, az elszigetelődés nehéz feladat elé állította a 

mozgalom vezetőit. A Vajdasági Magyar Cserkészszövetség is ezekkel a kihívásokkal nézett 

szembe, de abban bíznak, hogy hamarosan vége lesz a "zártságnak", ezért már az idei 

összejöveteleket, táborokat tervezik.   

 

204 évvel ezelőtt, 1817. március 2-án született Nagyszalontán Arany János. A magyar 

irodalom egyik legismertebb alakja bevallottan nem volt nagy utazó, a Bánságban vagy 

Erdélyben például sosem járt – de Aradra eljutott az 1848–1849-es forradalom és 

szabadságharc idején a hajdúváros jegyzőjeként a nemzetőrség megszervezéséért felelt. 

Rövid, kéthetes aradi tartózkodásának emlékeit foglalta kötetbe még 2017-ben Ujj János 

nyugalmazott történelemtanár Arany János és Arad címmel. 


