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Nyomtatott és online sajtó 
 

Szilágyi Péter: minden magyar számíthat a magyar kormányra 
2021. március 6. – MTI, kormany.hu, Magyar Hírlap, Magyar Nemzet, Felvidék Ma, Ma7.sk, 

Krónika, Vajdaság Ma, Magyar Szó, Kárpáti Igaz Szó 

Az elmúlt tíz év nemzetpolitikájáról és a nemzeti újrakezdés éve tervezett programjairól 

tartott előadást Szilágyi Péter, a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős miniszteri 

biztosa a Magyar Népfőiskolai Collegium Virtuális nemzetegyesítés című online 

konferenciáján szombaton. A miniszteri biztos előadásában kiemelte: „Nehéz örökséget 

kaptunk 2010-ben: leépített nemzetpolitikai intézményrendszer, magukra hagyott külhoni 

magyar közösségek, bizalmatlanság a külhoni és az anyaországi magyarok között – 

köszönhetően, többek között, a 2004. december 5-i szégyenletes népszavazásnak.” 

Hozzátette: 2010-ben mind a politikai szándék, mind a politikai felhatalmazás megvolt arra, 

hogy a nemzetpolitikát az őt megillető helyre helyezzék, így a Nemzetpolitikai Államtitkárság 

létrejöttével azóta külön kormányzati egység foglalkozik ezzel a területtel. 

 

Videoklip-pályázatot szervez a Határtalanul Program részeként a 

Nemzetpolitikai Államtitkárság 
2021. március 6. – Felvidék Ma 

2020 jelentős változásokat hozott, amelyek komoly kihívások elé állítanak mindenkit. 

Hogyan lehet design workshopot tartani fiataloknak, amikor biztonságosabb otthon 

maradni? A Hello Wood Junior olyan hangszerkészítő workshop videókat készített, amelyek a 

zene erejével ívelik át a távolságokat, hozzák össze a közösséget és szólítják meg az otthoni 

bezártságban unatkozó gyerekeket és tizenéveseket. A Hello Wood Junior több éve tart 

design workshopokat határon túli fiataloknak a Nemzetpolitikai Államtitkársággal és a 

Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. közreműködésével. 

 

Alapjogokért Központ: a magyar kisebbség fogja megszenvedni Ukrajnában a 

kettős állampolgárok tisztségektől megfosztását 
2021. március 6. – MTI, Híradó, Magyar Nemzet, Index, PestiSrácok, 888, Felvidék Ma, 

Körkép, KárpátHír, Kárpátalja Ma 

Ukrajnában a kettős állampolgárok tisztségektől megfosztásának valódi célpontja nem a 

magyar kisebbség, mégis ők fogják az igazi károkat elszenvedni - mondta az Alapjogokért 

Központ elemzője az M1 aktuális csatorna szombat esti műsorában. Koskovics Zoltánt azzal 

kapcsolatban kérdezték, hogy Ukrajnában azt tervezik, felmérik a kettős állampolgárokat és 

törvényben tiltják meg, hogy fontosabb tisztségeket töltsenek be. A műsorban elhangzott: 

olyan eljárás is tervben van, amely betiltaná a kettős állampolgárságot. A szakértő azt 

mondta: Ukrajnában rengeteg a kiskirály, és ezek egymással harcolnak a befolyásért és 
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https://felvidek.ma/2021/03/szilagyi-peter-minden-magyar-szamithat-a-magyar-kormanyra/
https://felvidek.ma/2021/03/videoklip-palyazatot-szervez-a-hatartalanul-program-reszekent-a-nemzetpolitikai-allamtitkarsag/
https://felvidek.ma/2021/03/videoklip-palyazatot-szervez-a-hatartalanul-program-reszekent-a-nemzetpolitikai-allamtitkarsag/
https://magyarnemzet.hu/kulfold/a-magyar-kisebbseg-fogja-megszenvedni-az-ukran-kettos-allampolgarok-tisztsegektol-megfosztasat-9476588/
https://magyarnemzet.hu/kulfold/a-magyar-kisebbseg-fogja-megszenvedni-az-ukran-kettos-allampolgarok-tisztsegektol-megfosztasat-9476588/
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hatalomért. Úgy tűnhet, a kettős állampolgársággal kapcsolatos változtatások az oroszok 

elleni küzdelem miatt szükségesek, de "él a gyanúperrel", hogy a valós ok az oligarchák elleni 

harc. 

  

A Kolozs és Szilágy megyei vízhálózat projektjéről egyezetett Hegedüs Csilla 

államtitkár Vákár Istvánnal 
2021. március 5. – maszol.ro 

Több mint 400 millió eurós uniós projekt keretében fogják kiépíteni, illetve bővíteni a Kolozs 

és Szilágy megyei ivóvíz- és szennyvízhálózatott, a folyamattervet pedig Vákár István, a 

Kolozs Megyei Tanács RMDSZ-es alelnöke koordinálja. Az alelnökkel egyeztetett pénteken 

Hegedüs Csilla, az Európai Alapok Minisztériumának RMDSZ-es államtitkára és Csoma 

Botond, az RMDSZ Kolozs megyei parlamenti képviselője. „Segíteni szeretném a helyi 

közösségeket, hogy az EU-s támogatásokat ki tudják használni, azért, hogy jobban éljünk itt, 

Romániában. Kolozs megye legnagyobb európai uniós projektjét Vákár István koordinálja, 

több mint 400 millió eurós befektetés ez, amellyel a Kolozs és Szilágy megyei vízellátást 

akarják korszerűsíteni, több százezer ember életét megkönnyítve ezáltal” – idézte a szövetség 

hírlevele Hegedüs Csillát. 

 

Változások a csíkszeredai városházán: új igazgatóság alakult 
2021. március 5. – maszol.ro, transindex.ro 

Átalakítják a csíkszeredai városháza belső szerkezeti struktúráját, erről pénteki rendkívüli 

ülésen döntött a helyi önkormányzat. Külön igazgatóságot kapott a gazdasági fejlesztés, a 

digitalizáció területe, fejlesztik az urbanisztikát és bővítik a védőnői hálózatot. 

 

Egy év késéssel szentelik újra gróf Vécsey Károly kriptaelőlapját Aradon 
2021. március 5. – maszol.ro 

Pontosan egy évvel a tervezett avatás után, idén március 14-én újraszentelik az Arad Megyei 

Múzeumban gróf Vécsey Károly aradi vértanútábornok kriptaelőlapját, amelyet tavalyelőtt 

találtak meg a közgyűjteményben egy szekrény mögött. Március 15-én nem tartanak 

szervezett koszorúzást a Szabadság-szobornál – közölte az RMDSZ Arad megyei szervezete. 

 

Bihar megyében is elindult az Iskola Alapítvány oktatási programja 
2021. március 5. – maszol.ro 

Immár 12 megyében és Bukarestben van jelen az Iskola Alapítvány délutáni oktatási 

programja, mondta pénteken Nagyváradon Nagy Zoltán, az alapítvány vezetője, aki Szabó 

Ödönnel, a Bihar megyei RMDSZ ügyvezető elnökével és Kéry Hajnal megyei 

főtanfelügyelővel közösen számolt be a programról és annak Bihar megyei indulásáról. Az 

RMDSZ évek óta intézményesítést valósítana meg, amelyek eddig főleg kísérleti programok 

E
rd

é
ly

 

https://maszol.ro/belfold/A-Kolozs-es-Szilagy-megyei-vizhalozat-projektjerol-egyezetett-Hegedus-Csilla-allamtitkar-Vakar-Istvannal
https://maszol.ro/belfold/A-Kolozs-es-Szilagy-megyei-vizhalozat-projektjerol-egyezetett-Hegedus-Csilla-allamtitkar-Vakar-Istvannal
https://maszol.ro/belfold/Valtozasok-a-csikszeredai-varozhazan-uj-igazgatosag-alakult
https://maszol.ro/belfold/Egy-ev-kesessel-szentelik-ujra-grof-Vecsey-Karoly-kriptaelolapjat-Aradon
https://maszol.ro/belfold/Bihar-megyeben-is-elindult-az-Iskola-Alapitvany-oktatasi-programja
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voltak, noha a délutáni oktatásnak az iskolaelhagyás visszaszorításában is szerepe van – 

mondta elöljáróban Szabó Ödön. Az anyanyelven való oktatásnak létfontosságú szerepe van, 

ezért tavaly egyeztettek Nagy Zoltánnal arról, hogy a délutáni oktatási programot Bihar 

megyére is kiterjesszék.  

 

Fontosnak tartja a román nyelv hatékony elsajátítását a kisebbségi oktatásért 

felelős új államtitkár 
2021. március 5. – maszol.ro 

Jó kapcsolatot szeretne kialakítani a tanfelügyelőkkel a kisebbségi oktatásért felelős új 

államtitkár, folyamatosan konzultálna velük, hiszen azt vallja: sokkal könnyebb egy 

problémának elejét venni, mint utólag egy felmerülő gondot megoldani. Kallós Zoltán 

szatmárnémeti pedagógust, volt helyettes főtanfelügyelőt prioritásairól kérdeztük, és 

kitértünk az idei végzős évfolyamok helyzetére, valamint a tanárok oltásával kapcsolatos 

adatokra is. 

 

Baj van több közigazgatási fogalom magyar megfelelőjével is? 
2021. március 5. – maszol.ro 

A Hivatalos Közlöny magyar szerkesztőségének főállású alkalmazottjaként Molnos Sándor 

több hónappal ezelőtt úgy döntött, hogy – napi munkája részeként – lefordítja az igencsak 

terjedelmes közigazgatási törvénykönyvet románról magyarra. A jogszabályt mindenkinek 

ajánlja, aki polgármesteri hivatalokban, megyei önkormányzatoknál, közjegyzői, ügyvédi vagy 

fordítói irodákban dolgozik. Munkája kapcsán többek között olyan fogalmakra kérdeztünk rá, 

mint a megyeelnök, a városmenedzser vagy éppen a községháza. 

 

Cseke Attila Szilágy megyében: Sarmaságon új bölcsőde épül 
2021. március 6. – maszol.ro 

,,A Szilágy megyei közösségek tudják, mit akarnak, és a településeken folyamatos fejlődés 

van. Olyan projekteket, beruházásokat néztünk meg, amelyek bár még folyamatban vannak, 

de a helyi polgármesterek, a helyi közösségi vezetők már tudják, hogy mi lesz a következő 

megvalósítás, a következő cél” – nyilatkozta Cseke Attila fejlesztési, közigazgatási és 

közmunkálatokért felelős miniszter pénteki Szilágy megyei látogatásán. 

 

Kinevezték kulturális államtitkárnak Demeter András Istvánt 
2021. március 6. – maszol.ro, transindex.ro 

Kinevezte Demeter András Istvánt államtitkárnak a kulturális minisztériumba Florin Cîţu 

miniszterelnök. A kormányfő rendelete péntek késő este jelent meg a Hivatalos Közlönyben. 

A miniszterelnök ugyanakkor felmentette beosztásából Cosmin Marcovici eddigi államtitkárt. 

Demeter András István korábban már volt kulturális államtitkár, és egy ideig a Román Rádió 

elnök-vezérigazgatója is volt. 
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https://maszol.ro/belfold/Fontosnak-tartja-a-roman-nyelv-hatekony-elsajatitasat-a-kisebbsegi-oktatasert-felelos-uj-allamtitkar
https://maszol.ro/belfold/Fontosnak-tartja-a-roman-nyelv-hatekony-elsajatitasat-a-kisebbsegi-oktatasert-felelos-uj-allamtitkar
https://szekelyhon.ro/aktualis/baj-van-tobb-kozigazgatasi-fogalom-magyar-megfelelojevel-is
https://maszol.ro/belfold/Cseke-Attila-Szilagy-megyeben-Sarmasagon-uj-bolcsode-epul
https://maszol.ro/belfold/Kineveztek-kulturalis-allamtitkarnak-Demeter-Andras-Istvant


 

 

Napi Nemzetpolitikai Sajtószemle – 2021. március 5.8 

. 

. 

Identitásformáló Erdélyben a vallási hovatartozás 
2021. március 7. – Krónika 

Az erdélyi magyarság számára a vallási hovatartozás a legtöbb esetben önazonosságot 

meghatározó tényező. Ha azonban a nemzeti identitás fő alkotóelemei elsősorban befele 

irányuló, önépítő, a saját értékeikre összpontosító, és nem kifele támadó tényezők, akkor 

talán az egyházaknak is kevésbé kell ennek az „őrző-védő” szerepnek a frontvonalában 

harcolniuk – jelentette ki a Krónikának Fejes Ildikó csíkszeredai vallásszociológus. 

 

Megbékélt Tasnádi Szilárd prefektusi kinevezésével a PNL Kolozsvári vezetése  
2021. március 7. – transindex.ro 

Megbékélt Tasnádi Szilárd prefektusi kinevezésével a PNL Kolozsvári és Kolozs megyei 

vezetése, írja a monitorulcj.ro. A lap szerint Emil Boc, Dan Tarcea és Daniel Buda is gratulált 

a Tasnádinak kinevezéséhez. Tasnádi kinevezésének bejelentésekor a PNL helyi vezetése 

meglehetősen csalódottnak tűnt, és ennek hangot is adott. A leghangosabban Alin Tișe, a 

megyei tanács PNL-s elnöke tiltakozott, de Emil Boc is elégedetlen volt. Úgy gondolták, hogy 

ez a pozíció a Kolozs megyei PNL-é kellene, hogy legyen. 

 

Erdély kiárusítása: Kelemen Hunor szerint csupán a PNL–PSD-csata része volt 

Klaus Iohannis kijelentése 
2021. március 7. – Krónika, transindex.ro, maszol.ro 

A Nemzeti Liberális Párt (PNL) és a Szociáldemokrata Párt (PSD) közötti „politikai csatározás 

részét” képezték Klaus Iohannis államelnöknek a 2020 áprilisában az RMDSZ-re és Erdélyre 

vonatkozó kijelentései – véli Kelemen Hunor kormányfő-helyettes, az RMDSZ-elnöke, aki 

szerint az államfő tudta, hogy „semmiféle titkos szövetkezés nem létezett”. „Semmiféle titkos 

szövetkezés nem volt, és ezt Iohannis államelnök is tudta. (...) Beszéltem Iohannis elnökkel, 

és a jövőbe nézünk. Ez nem jelenti azt, hogy a múlt elfelejtődik, mintha mi sem történt volna, 

de jelenleg az a fontos, hogy lássuk, mit tehetünk együtt, ebben a koalícióban az országért. 

Tavaly még dilemmában voltam azt illetően, hogy Iohannis elnök kijelentése a PNL és a PSD 

között zajló politikai harc részét képezte-e, vagy pedig paradigmaváltás volt. Ma már 

elmondhatom, hogy véleményem szerint a politikai harc része volt, semmi több” – jelentette 

ki vasárnap Kelemen a Prima TV műsorában. 

 

Március 15. családi körben, esetleg egy szál virággal elsétálva az 

emlékművekhez 
2021. március 7. – szekelyhon.ro 

Elmarad a március 15-i ünnepi műsor Sepsiszentgyörgy főtéren és az azt megelőző 

díszfelvonulás, de különböző eseményekkel a járvány ellenére is megemlékeznek az 1848–49-

es szabadságharcról.  
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https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/identitasformalo-erdelyben-a-vallasi-hovatartozas
https://itthon.transindex.ro/?hir=63347&megbekelt_tasnadi_szilard_prefektusi_kinevezesevel_a_pnl_kolozsvari_vezetese
https://kronikaonline.ro/belfold/erdely-kiarusitasa-kelemen-hunor-szerint-csupan-a-pnlnpsd-csata-resze-volt-klaus-iohannis-kijelentese
https://kronikaonline.ro/belfold/erdely-kiarusitasa-kelemen-hunor-szerint-csupan-a-pnlnpsd-csata-resze-volt-klaus-iohannis-kijelentese
https://szekelyhon.ro/aktualis/marcius-15-csaladi-korben-esetleg-egy-szal-viragot-az-emlekmuvekhez
https://szekelyhon.ro/aktualis/marcius-15-csaladi-korben-esetleg-egy-szal-viragot-az-emlekmuvekhez
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 „Szijjártó Péter Szlovákia barátja” – Igor Matovič kiállt a magyar 

külügyminiszter mellett 

2021. március 5. – Ma7.sk, bumm.sk, Felvidék Ma 

Igor Matovič szlovák miniszterelnök közösségi oldalán közzétett bejegyzésében állt ki 

Szijjártó Péter magyar külügyminiszter mellett. "Nem kedvelem, ha valaki azokról az 

emberekről, akik tetteikkel bizonyítják, hogy Szlovákia barátai, pont az ellenkezőjét terjesztik. 

Mivel azonban egy ilyen visszás jelenség megtörténhetett Szlovákiában, szeretném 

nyilvánosan megköszönni Szijjártó Péternek, Magyarország külügyminiszterének azt, hogy 

nagy segítséget nyújtott kétmillió Szputnyik V orosz vakcina beszerzésében. 

 

A Most-Híd elnöke szerint a magyar nagykövet berendelése nem megoldás a 

kialakult helyzetre 
2021. március 5. – Ma7.sk, bumm.sk, Új Szó 

A magyar nagykövet berendelése a Szlovák Kül- és Európai Ügyek Minisztériumába nem 

oldja meg a kettős állampolgársággal kapcsolatban kialakult helyzetet, sem a probléma 

gyökerét, és nem használ a jószomszédi viszonynak sem. Ezt Sólymos László, a parlamenten 

kívüli Most-Híd párt elnöke jelentette ki pénteken. Hozzátette: az állampolgársági törvény 

kormány által jóváhagyott módosítása nem kínál megoldást a szlovákiai magyarok 

problémájára, csupán feszültséget kelt. 

 

Berényi Korčokkal tárgyalt 
2021. március 5. – Ma7.sk, Felvidék Ma, Körkép 

„Vallom ugyanis, hogy a vitákat, problémákat párbeszéddel lehet oldani. A találkozó 

lehetőséget adott arra, hogy elmondjam, komoly károkat okoz, ha a Szlovákiában élő 

magyarok helyzetét párhuzamba állítják Európai Unión kívüli etnikai alapú véres 

konfliktusokkal” – írja Berényi József a Facebookon. Felhívta Ivan Korčok figyelmét arra, 

hogy Martin Klus, a külügy államtitkára éppen ezt tette. Berényi szerencsétlen helyzetnek 

titulálta, hogy „a kormánykoalíció pont a kettős állampolgárság témájával kezdte 

megvalósítani »kisebbségpolitikájának« magyar vonatkozású részét, ráadásul úgy, hogy a 

kormánydöntés nekünk nem segít.” 

 

Lomnici Zoltán: A szlovákiai jogfosztás nem lehet belügy 
2021. március 5. – Felvidék Ma 

Az nem belügy, hogy Szlovákia az állampolgársághoz fűződő jogok elvonása esetén évek óta 

semminemű jogorvoslatot nem biztosít – nyilatkozta a Magyar Nemzetnek az Emberi 

Méltóság Tanácsának elnöke. Idősebb Lomnici Zoltán emlékeztetett arra, hogy maga 2015-

ben nyújtott be petíciót Szlovákia ellen. Más jogsértések mellett azt kifogásolta, hogy 
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https://ma7.sk/aktualis/szijjarto-peter-szlovakia-baratja-igor-matovic-kiallt-a-magyar-kulugyminiszter-mellett
https://ma7.sk/aktualis/szijjarto-peter-szlovakia-baratja-igor-matovic-kiallt-a-magyar-kulugyminiszter-mellett
https://ma7.sk/aktualis/a-most-hid-elnoke-szerint-a-magyar-nagykovet-berendelese-nem-megoldas-a-kialakult
https://ma7.sk/aktualis/a-most-hid-elnoke-szerint-a-magyar-nagykovet-berendelese-nem-megoldas-a-kialakult
https://felvidek.ma/2021/03/berenyi-korcokkal-targyalt/
https://felvidek.ma/2021/03/lomnici-zoltan-a-szlovakiai-jogfosztas-nem-lehet-belugy/
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Szlovákiában az állampolgársághoz fűződő jogok elvonása esetén semminemű jogorvoslatot 

nem biztosítanak a jogfosztottaknak. 

 

Apám mondta: Amilyen nemzetiségűnek születtél, az is maradj… 

2021. március 6. – Felvidék Ma 

A kassai Palladis Polgári Társulás Láthatatlan energia című, népszámlálással összefüggő 

kisfilm-sorozatának következő részében Eschwig-Hajts Szabolcs, kassai vízipólós, edző vall 

életéről, munkájáról, a városhoz való kötődéséről és magyarságáról. A kétnyelvű, szlovák-

magyar vallomásból olyan embert ismerünk meg, aki megérti magát a szlovákokkal is, de 

hogy ízig-vérig magyar, ahhoz kétség nem férhet. Ahogy elmondta, apja mindig arra 

figyelmeztette, hogy maradjon meg annak, akinek született, és így él és így is akar meghalni, 

hiszen kire másra hallgasson az ember, ha nem a szüleire?! 

 

Veszélyben a Komáromi Speciális Alapiskola 

2021. március 7. – Ma7.sk 

A magyar tannyelvű Komáromi Speciális Alapiskola a Nyitrai Járási Hivatal fennhatósága 

alatt működik 2006 óta a várostól bérelt volt óvodaépületben. A fenntartó most a költségek és 

az emberi erőforrások hatékonyabb felhasználására hivatkozva azt szorgalmazza, hogy az 

intézmény veszítse el a jogalanyiságát, és az új tanévtől a szlovák tannyelvű Összevont 

Iskolába olvadjon be. 

 

Nemzetiségünk csak egy van – ez a nemzethez való tartozás 
2021. március 7. – Felvidék Ma 

A Kossuth Rádió ma reggeli Vasárnapi újság műsorában Duray Miklós, a Szövetség a Közös 

Célokért Társaság tiszteletbeli elnöke és Gyurgyík László felvidéki szociológus beszélt Tarics 

Péter felkérésére a szlovákiai lakosságot és kiemelten a felvidéki magyarságot foglalkoztató, 

jelenleg már zajló országos népszámlálással kapcsolatosan. Duray Miklós értő módon 

fogalmazta meg a máig nem tisztázott nemzetiség, a nemzethez való tartozás fogalmát. 

  
Horvát Nemzeti Tanács: Legyen a horvát nyelv hivatalos használatban 

Vajdaságban! 
2021. március 6. – Vajdaság Ma, Pannon RTV 

asna Vojnić, a szerbiai Horvát Nemzeti Tanács elnöke március 5-én hivatalos kérelmet 

intézett Aleksandar Vučić szerb államfőhöz, a horvát nyelv hivatalos használatának 

bevezetését kérte Zombor városban, Apatin és Bács községekben, valamit Vajdaság egész 

területén. A pozitív diszkrimináció elve mentén Szabadka városi képviselő-testületének 

legutóbbi ülésén olyan változásokról szavaztak, amelyek lehetővé teszik a kisebbségi 

bunyevác közösség számára, hogy hivatalosan is használni tudják anyanyelvüket. Habár 
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https://felvidek.ma/2021/03/apam-mondta-amilyen-nemzetisegunek-szulettel-az-is-maradj/
https://ma7.sk/oktatas/veszelyben-a-komaromi-specialis-alapiskola
https://felvidek.ma/2021/03/nemzetisegunk-csak-egy-van-ez-a-nemzethez-valo-tartozas/
https://www.vajma.info/cikk/vajdasag/26258/Horvat-Nemzeti-Tanacs-Legyen-a-horvat-nyelv-hivatalos-hasznalatban-Vajdasagban.html
https://www.vajma.info/cikk/vajdasag/26258/Horvat-Nemzeti-Tanacs-Legyen-a-horvat-nyelv-hivatalos-hasznalatban-Vajdasagban.html
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törvényileg a bunyevác mint hivatalos nyelv bevezetése nem indokolt a bunyevácok 

lakosságbéli arányát tekintve, a döntés megszületett, a horvát kisebbség pedig örömmel 

üdvözölte azt, és reméli, hogy további községekben is bevezetésre kerül a horvát nyelv 

hivatalos használata. Kiemelték Zombort, ahol 8,39% a horvátok aránya, Apatint, ahol 

10,42% illetve Bácsot, ahol 8,39% a horvátok aránya, de a cél az, hogy egész Vajdaság 

területére kiterjesszék a nyelvhasználatot. 

 

Problémás szabályozási terv 
2021. március 6. – Magyar Szó 

Szabadka Városa közszemlére bocsájtotta a város kettes övezetének részletes szabályozási 

tervét, amelyre javaslatot március 9-éig adhatnak az érintettek. A tervezet lehetővé tenné a 

központban található régi, védetté nem nyilvánított épületek lebontását, hogy helyükbe 

lakóházak épülhessenek. A terv legkritikusabb pontja a Petar Drapšin, vagyis a Gombkötő 

utca átalakítása. A szabályozási tervről dr. Pásztor Bálintot, a városi képviselő-testület elnökét 

kérdezte a Magyar Szó. 

 

 
Rendkívüli ülést tartott az Ungvári Városi Tanács 
2021. március 7. – karpat.in.ua 

Március 5-én került sor az Ungvári Városi Tanács rendkívüli ülésére. A napirendet egyetlen 

pont szerepelt, azonban a megoldása körüli vita hosszú és heves volt. A Dobrij Gyim 31. alatt 

élő lakosok már többször is kérték a helyi vezetőséget, hogy adják át számukra a Szabadság 

sugárút 31. alatt lévő 0,29 ha-s földterületet. A legutóbbi ülésen ezt a döntést megvétózták, 

mivel ezt a telket szilárd hulladék gyűjtésére használják kilenc tömbház lakói. A Szabadság 

sugárúton élők azonban már belefáradtak a rengeteg szemétbe és az állandóan fennálló 

borzalmas higiéniai állapotokba. 

 

Munkácsy Mihály mellszobrával gazdagodott a Magyar Ház Munkácson 
2021. március 5. – karpat.in.ua 

Munkácsy Mihály születésének 177. évfordulója előtt egy nappal került a helyére a 

festőművész mellszobra a munkácsi Magyar Házban. A Kopriva Attila által készített alkotás a 

patinás épület földszintjét díszíti. Eredetileg egy életnagyságú bronz szobrot szerettek volna a 

Magyar Ház melletti parkban felállítani, viszont erre nem kaptak engedélyt, ezért változtattak 

az eredeti terveken. Kopriva Attila, festőművész vállalta a beltéri szobor elkészítését. 
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https://www.magyarszo.rs/hu/4555/vajdasag_szabadka/237533/Probl%C3%A9m%C3%A1s-szab%C3%A1lyoz%C3%A1si-terv-VMSZ-Szabadka-P%C3%A1sztor-B%C3%A1lint-szab%C3%A1lyoz%C3%A1si-terv.htm
https://karpataljalap.net/2021/02/16/bezarjak-beregszaszi-kisterseg-iskolait
https://karpataljalap.net/2021/02/16/bezarjak-beregszaszi-kisterseg-iskolait
http://politic.karpat.in.ua/?p=19764&lang=hu
http://life.karpat.in.ua/?p=48062&lang=hu
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Elektronikus sajtó 

 

Határok nélkül 

2021. március 5. – Kossuth Rádió 

 

Az MKP szakpolitikusai értékelték az egyéves szlovák kormány agrárpolitikáját. A 

tanácskozásra meghívták a Most - Híd szakpolitikusát is, hiszen ez a két párt bő egy hónapja 

egyeztet az egyesülésről. A tanácskozás résztvevői sajtóértekezleten értékelték az ígéretek és a 

valóság viszonyát, és nem éppen jó bizonyítványt állították ki a szlovák agrárpolitikáról.  

Szlovákia területének egyharmada szántóföld, és ezek tekintélyes részét a Duna menti-alföldi 

és a dél-szlovák medencében művelik jórészt felvidéki magyarok, mivel ezek zömében 

magyarok lakta területek.  De „a mezőgazdaság nemcsak a magyarokat érinti, hanem az egész 

országot” és a kormányzatnak ehhez így kellene hozzáállnia – mondta az MKP szakpolitikusa 

Farkas Iván.  Összeállításunkban először az MKP elnökét, Forró Krisztiánt hallják. 

 

A Vajdasági Magyar Szövetség támogatja azt az elképzelést, hogy Szerbia kölcsönt igényeljen 

az Európa Tanács Fejlesztési Bankjától a kulturális infrastruktúra fejlesztésére. Kiss Nándor, 

a párt köztársasági képviselője a parlamenti vitában azt mondta, hogy a polgárok és a 

turizmus szempontjából is fontos az ilyen jellegű fejlesztés.  

 

Altfatter Tamás a korábbi ciklusokban alprefektusként dolgozott a romániai Szatmár megye 

apparátusában, így ismeri a települések vezetőire nehezedő gondokat. Már intézkedett is 

egészségügyi, és vagyon-visszaszármaztatási ügyekben.  

Brassó megye frissen kinevezett alprefektusa Ambrus Izabella, brassói ügyvéd. A politikus 

2016-ban rövid ideig a Brassó megyei Tanács alelnöke volt, a 2016 és 2020 közötti 

parlamenti ciklusban Brassó megye képviselőjeként tevékenykedett az alsóház jogi 

bizottságában. Ambrus Izabellát az új tisztség kihívásairól is kérdeztük. 

 

Bár még csak az előzetes adatok ismertek, de mind a halálozások számának növekedése, mind 

az élve születések csökkenése rekordot döntött tavaly Romániában, és az erdélyi adatok még 

az országos átlagnál is kedvezőtlenebbek. A házasságkötések száma pedig több, mint 

egyharmadával csökkent 2020-ban – derül ki az Erdélystat csütörtökön közzétett friss 

elemzéséből. A részletekről az elemzést végző munkacsoport vezetőjét, Kapitány Balázst 

kérdeztük. 

 

https://mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth?date=2021-03-05_18-02-00&enddate=2021-03-05_18-40-00&ch=mr1
https://mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth?date=2021-03-05_18-02-00&enddate=2021-03-05_18-40-00&ch=mr1
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Pataki Ildikó negyedik alkalommal vett részt a hétvégi magyar iskolák találkozóján, tehát 

valamennyi összejövetelt figyelemmel kísérte, és tapasztalatait felhasználta a kaliforniai 

magyar iskola vezetésében, működésében. Hétvégi iskolájuk San Franciscóban Kányádi 

Sándor nevét vette fel. Az igazgatónő ezzel kapcsolatos titkos tervét is elárulja a most 

következő beszélgetésben.  

 

Most a hagyományok világába kalauzoljuk a hallgatóinkat. A pásztorok, csikósok által 

használt jószágterelő eszközről lesz szó, a kancsikáról, amit máshol, korbácsnak, vagy karikás 

ostornak neveznek. Egy muzslyai kancsika-készítő mesterrel beszélgettünk. 

 

 

Határok nélkül 

2021. március 6. – Kossuth Rádió 

 

1916-ban Románia, felrúgva minden korábbi szövetséget, az Antant oldalán belépett a 

háborúba. Augusztus 27-én hadat üzent az Osztrák-Magyar Monarchiának, és a hadiállapotot 

kinyilvánító diplomáciai nyilatkozat átadásával egy időben három román hadsereg lépte át a 

határt a Keleti-Kárpátokban. Így lett frontvonal az Úz-völgye is. Október elején a 

szövetségesek már újra kiszorították Erdélyből és visszafoglalták a katonai szempontból 

fontos átjárókat. 

Ezeket a harcokat mutatja be a most megjelent "Előre az Úz - völgyében" c. kötet, amelynek 

bevezető történelmi tanulmányát Gottfried Barna történész írta, és a Háromszék Vármegye 

Kiadó gondozásában jelent meg. A kötet bemutatóját Csíkszentmártonban tartották. 

 

A muzslyai Sziveri János Művészeti Színpad a múlt évben, szeptember végén jelentette meg 

N. Czirok Ferenc: Akár szabad szolga című verseskötetét, amelyet ugyan még a kezében 

tarthatott a költő, de annak bemutatóját már nem érhette meg, mert 2020. október 7-én 

elhunyt. A verseskönyvről Kovács Jolánka, a Sziveri Színpad művészeti vezetője beszélt. 

 

A Rákóczi Szövetség a Magyar Nyelv és Kultúra Nemzetközi Társaságával idén első 

alkalommal rendezi meg Kárpát-medencei középiskolások 3 fős csapatai számára a Lingua 

Materna elnevezésű anyanyelvi és irodalmi vetélkedőjét, amelynek nagykövete Oberfrank Pál 

a Veszprémi Petőfi Színház igazgatója. A sajtótájékoztató után a részletekről először Csáky 

Csongort, a RSZ elnökét kérdeztük. 

 

https://mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth?date=2021-03-06_18-01-00&enddate=2021-03-06_18-40-00&ch=mr1
https://mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth?date=2021-03-06_18-01-00&enddate=2021-03-06_18-40-00&ch=mr1
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A Lingua Materna anyanyelvi és irodalmi vetélkedőhöz a Magyar Nyelv és Kultúra 

Nemzetközi Társasága kiadott egy nagyon színvonalas válogatást. A kötetet érdekességeiről a 

szerkesztőkkel beszélgettünk. 

 

Erdélyben Koppány alakja a népszerű, az anyaországban inkább Istváné – hangzott el azon a 

nagyszabású sajtótájékoztatón, Sepsiszentgyörgyön, ahol bejelentették: helyi alkotógárdával 

készítik el az István a király rockoperát. Kizárólag erdélyi színészek, énekesek, rock- és 

szimfonikus zenészek adják majd elő augusztus 20-án, a Sepsi Arénában a még mindig oly 

népszerű, legendás rockoperát. A produkció megvalósításával a szervezők bemutatkozási, sőt 

kitörési lehetőséget szeretnének biztosítani a feltörekvő, erdélyi művészeknek.   

 

 

Kárpát-medence magazinműsor 

2021. március 7. – M1 

 

Mimó Motyók babaruha, Ada 

Dejan 6 éves kora óta foglalkozik a Japánból származó akita kutyafajtával. Ahogy Dejan 

mondja, ez egy életforma az ő és családja számára, akik alkalmanként besegítenek a kutyák 

körüli teendőkben. Most azonban Imola már hozzálátott a babaruha készítéshez, épp a 

következő ruhához szükséges anyagokat válogatja. Imola kislányuk születése után kezdett el 

érdeklődni a varrás iránt. A Mimó motyókat 2020 óta készíti újszülötteknek és totyogóknak 

egyaránt. 

 

Kézművesek Bikfalván 

A háromszéki Bikfalván járunk, ahol a kézműves mesterségekkel foglalkozó Demeter 

családhoz épp gyermekek érkeznek. Ők azok a kiváltságosak, akik szüleik kezdeményezésére, 

az online oktatás hátrányait enyhítendő, kézműves foglalkozásokba kezdhettek. A bodzasíp 

készítésének fortélyait az alapanyag előteremtésével kezdik, a kert végében ugyanis bőven van 

bodzabokor, amiből nem csak sípot, de igazi furulyát is lehet faragni. Ezúttal azonban – 

gondosan vigyázva, hogy a fa tovább nőhessen – a kéthangú síp készítése lesz a feladat. Amíg 

a fiúk levágják az ágakat, lépjünk be egy rövid látogatásra a Demeter család otthonába. 

Melegedni is egy kicsit, hiszen ottjárttunkkor még tartotta magát a tél, de főként, hogy 

megnézzük, anya és lánya hogyan készítik a nemezbabát. 

 

 

 

https://mediaklikk.hu/video/karpat-medence-2021-03-07-i-adas-5/
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Élet a beregszászi stadionban 

Gyerekzsivajtól hangos a beregszászi stadion, ahol ifjú futballtehetségek mérik össze erejüket 

- azonban nem volt ez mindig így. A Barátság nevet viselő stadion a ’80-as években épült, 

majd a ’90-es évektől kezdve többször gazdát cserélt. Volt, akinek sikerült valamit 

fejlesztenie, volt, akinek nem. A jelenlegi tulajdonosok azt tervezték, hogy bezárják a 

létesítményt, ezzel a lépéssel azonban nem lett volna hol sportolnia a beregszászi fiataloknak. 

A komplexumot most viszont két olyan sportot kedvelő helyi fiatal vállalkozó bérelte ki, 

akiknek köszönhetően ismét életre kelt az utóbbi években teljesen elhanyagolt pálya. Lőrincz 

Zsolt, a Beregvidéki Ifjúsági Sportegyesület igazgatója és barátja Marton Tibor végül jelképes 

összegért vette bérbe a pályát. Úgy döntöttek, hogy nem hagyják veszni a létesítményt, hisz 

számukra a legfontosabb az, hogy a tehetséges ifjaknak legyen lehetőségük a sportolásra. 

 

Új buszt kapott a háromkúti csángó közösség   

Az utazók védőszentjét hívja segítségül Gál Hunor plébános, hogy az utakon vigyázza 

Háromkút népét, áldja meg azt a kisbuszt, amely több, mint szállítóeszköz: a jelen és jövő 

szimbóluma, összeköttetés az elzárt csángó tanyavilág és a többi település között Hargita 

megyében, Erdély keleti peremén. A falugondnoki kisbusz megáldásának örömünnepével 

kezdődött a nagyböjt. A Gyulafehérvári Caritas által működtetett falugondnoki szolgálat 23 

éves járművét egy példás, határokon átívelő összefogással sikerült hatévesre cserélni. Bőven 

megérett az idő a cserére - mondja András Ildikó ápolási vezető, megjegyezve: százszoros itt 

ennek szükségessége, hiszen a nagy elszigeteltségből ez jelenti a kimozdulás lehetőségét. 

 


