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Nyomtatott és online sajtó 
 

Potápi: Tíz éve, hogy letették az első állampolgársági esküt a Kárpát-

medencében 
2021. március 13. – MTI, kulhonimagyarok.hu, kormany.hu, Híradó, Demokrata, Webrádió, 

Index, 888, Magyar Szó, Körkép, Vajdaság Ma, karpat.in.ua 

Pénteken volt tíz esztendeje annak, hogy 2011. március 12-én, az egyszerűsített honosítási 

eljárásnak köszönhetően, először a Kárpát-medencében, a horvátországi magyarság akkori 

vezetői Mohácson, Szekó József polgármester előtt, le tudták tenni az állampolgársági esküt – 

mondta Potápi Árpád János, a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára 

szombaton, a kelet-szlavóniai Harasztiban, ahol újraavatták a nemrég megrongált Petőfi-

szobrot. Akkor indult meg az a történelmi folyamat, amelynek köszönhetően ma már több 

mint egymillió egyszázezer magyar állampolgár él Magyarország határain kívül – 

hangsúlyozta az államtitkár. Jelezte: ahhoz, hogy a nemzeti újrakezdés éve program el tudjon 

indulni, az kell, hogy minél többen regisztráljanak a koronavírus elleni védőoltásra 

Horvátországban és Magyarországon is, és mielőbb beoltassák magukat. Ez kell ahhoz, hogy 

az élet vissza tudjon kerülni a régi kerékvágásba – emelte ki az államtitkár. 

 

Összefogással a túlerővel szemben – Potápi Árpád nemzetpolitikai államtitkár a 

nemzeti ünnepről, az új programokról 
2021. március 15. – Krónika, Pannon RTV 

A járványhelyzet még inkább megmutatta számunkra, hogy minden magyar számíthat az 

anyaországra, mi, magyarok pedig számíthatunk egymásra – mondta a Krónikának adott 

interjújában Potápi Árpád János. A Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára 

arról is beszélt, hogy Magyarország készen áll egy olyan megbékélési folyamatra Romániával, 

mint amelyet Szerbiával már megvalósított.  

 

Potápi: úgy lehet visszatérni a normális élethez, ha beoltatjuk magunkat 
2021. március 12. – MTI, Magyar Hírlap, kormany.hu, Demokrata, fidesz.hu 

Csak úgy lehet visszatérni a normális közösségi élethez, ha regisztrálunk, majd beoltatjuk 

magunkat - üzente a vajdasági és a magyarországi embereknek is Potápi Árpád János, a 

Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára pénteken Topolyán. A politikus az 

államtitkárság ajándékaként sportszercsomagokat vitt két vajdasági településre, vajdasági 

körútjának minden állomásán pedig a vakcináció fontosságáról beszélt. Potápi Árpád János 

emellett látogatásának gyakorlati célját is ismertette. A nemzetpolitikai államtitkárság több 

mint 1500, a Kárpát-medencében magyar gyerekeket nevelő általános- és középiskolának 

adományoz egyenként mintegy százezer forint értékű sportszereket. A Vajdaságban pénteken 

egy gunarasi és egy bácskossuthfalvi általános iskola kapott sporteszközöket. A politikus 
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http://www.kulhonimagyarok.hu/kulhoni-magyarok-hirek/potapi-tiz-eve-hogy-letettek-az-elso-allampolgarsagi-eskut-a-karpat-medenceben/
http://www.kulhonimagyarok.hu/kulhoni-magyarok-hirek/potapi-tiz-eve-hogy-letettek-az-elso-allampolgarsagi-eskut-a-karpat-medenceben/
https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/osszefogassal-a-tulerovel-szemben-n-potapi-arpad-nemzetpolitikai-allamtitkar-a-nemzeti-unneprol-az-uj-programokrol
https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/osszefogassal-a-tulerovel-szemben-n-potapi-arpad-nemzetpolitikai-allamtitkar-a-nemzeti-unneprol-az-uj-programokrol
https://www.magyarhirlap.hu/kulfold/20210312-potapi-ugy-lehet-visszaterni-a-normalis-elethez-ha-beoltatjuk-magunkat
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elmondta: az a cél, hogy erősítsék a fiatalságot, támogassák az egészséges életmódra nevelést, 

valamint a közösségformálást.  

 

A 120 éve született Esterházy Jánosra emlékezett a Rákóczi Szövetség 
2021. március 14. – MTI, Ma7.sk 

Esterházy János olyan mártír volt, aki küzdött a nácizmus és a kommunizmus ellen is, és 

életét áldozta a hitéért - jelentette ki az Országgyűlés külügyi bizottságának fideszes elnöke, 

Németh Zsolt, a Rákóczi Szövetség vasárnapi online megemlékezésén. Németh Zsolt a 

parlament erkélyéről elmondott videóüzenetében arról beszélt: a felvidéki Esterházy János a 

lengyelek barátja, a visegrádi gondolat mellett elkötelezett ember és az emberi jogok 

kiemelkedő harcosa volt. A nagyapai ágon lengyel származású Esterházy Jánosnak nagy 

szerepe volt abban, hogy a második világháború alatt Magyarország sok lengyel menekültet 

fogadott be, őket segítette át a mai Szlovákia területén. 

  
Tőkés László szerint az EU kettős mércét alkalmaz Magyarországgal és 

Spanyolországgal szemben 
2021. március 12. – MTI, Krónika, maszol.ro 

Tőkés László szerint az Európai unió (EU) kettős mércét alkalmaz Magyarországgal és 

Spanyolországgal szemben: Magyarország esetében a jogállamiságot félti, Spanyolország 

esetében pedig szemet huny a jogállamiság súlyos megsértése fölött. Az Erdélyi Magyar 

Nemzeti Tanács (EMNT) elnöke azon az online sajtótájékoztatón beszélt erről pénteken, 

amelyet a székely szabadság napja kapcsán tartottak erdélyi magyar és spanyolországi katalán 

politikusok részvételével. Tőkés László kinyilvánította szolidaritását azokkal a katalán 

politikusokkal, akik a katalán függetlenségi népszavazás miatt kerültek börtönbe 

Spanyolországban, és azokkal a katalán európai parlamenti képviselőkkel, akik mentelmi 

jogát hétfőn vonta meg az Európai Parlament. 

 

Mile Lajos kolozsvári főkonzul: nemcsak jó magyarnak lenni, de meg is éri 
2021. március 12. – maszol.ro 

Tíz éve tart a külhoni magyarok honosítása, illetve visszahonosítása az egyszerűsített 

állampolgárság-igénylési törvény alapján, és nemhogy csökkent volna az érdeklődés, de a 

magyar állam által biztosított további kedvezményekkel és előnyökkel új lendületet kapott a 

folyamat. Vannak még tartalékok, és nemcsak jó magyarnak lenni, hanem meg is éri – fejtette 

ki Mile Lajos, Magyarország kolozsvári főkonzulja a Maszolnak adott interjúban. 
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https://ma7.sk/hethatar/a-120-eve-szuletett-esterhazy-janosra-emlekezett-a-rakoczi-szovetseg
https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/tokes-laszlo-szerint-az-eu-kettos-mercet-alkalmaz-magyarorszaggal-es-spanyolorszaggal-szemben
https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/tokes-laszlo-szerint-az-eu-kettos-mercet-alkalmaz-magyarorszaggal-es-spanyolorszaggal-szemben
https://maszol.ro/belfold/Mile-Lajos-kolozsvari-fokonzul-nemcsak-jo-magyarnak-lenni-de-meg-is-eri
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Jelentős beruházások valósulhatnak meg Gyergyóremetén 
2021. március 12. – maszol.ro 

Sajtótájékoztató keretében mutatták be csütörtökön annak a nagyszabású beruházásnak a 

részleteit, amely nyomán újrakezdheti tevékenységét az 1954-ben alapított, később 

felszámolás alá vont tejporgyár. A vidék természeti adottságait figyelembe véve a 

tejfeldolgozás mellett gyümölcs-, illetve gombaliofilizáló üzemet is létesít a településen a helyi 

kötődésű Batlas Holding Kft. A sajtótájékoztató helyszíne a Sapientia EMTE Csíkszeredai 

Karának könyvtára volt. Nem véletlenül, ugyanis az egyetem szakmai együttműködési 

megállapodást írt alá a vállalkozás vezetőségével. A beruházó cégcsoport vezetője, a 

gyergyóremetei származású Balázs Attila kihangsúlyozta: mindenképpen Székelyföld számára 

hasznos beruházáson gondolkodott. A vállalkozó kihangsúlyozta, hogy olyan területet 

kerestek, amelyhez helyben kiváló minőségű alapanyagot lehet találni. Ezért kézenfekvő volt 

a felszámolás alá került egykori tejporgyárat megvásárolni és a Pro Economia Alapítvány 

pályázatának segítségével újraindítani az ottani termelést. Emellett megcélozták az erdei 

gyümölcsök, gombák, gyógynövények feldolgozásának területét, és ezeket egy liofilizáló üzem 

beindításával szeretnék hasznosítani. 

 

Megnyitotta székelyudvarhelyi irodáját Ladányi László Zsolt parlamenti 

képviselő 
2021. március 12. – szekelyhon.ro 

Megnyitotta székelyudvarhelyi irodáját pénteken Ladányi László Zsolt RMDSZ-es parlamenti 

képviselő. Az eseményen hangsúlyozta, jogi kérdésekben, bukaresti ügyintézés kapcsán áll a 

térségbeliek rendelkezésére, de kiemelt feladatának tartja a közélet iránt érdeklődő fiatalok 

felkarolását is. 

 

A szatmári Tóga István lett a Környezetvédelmi Alap Kezelőségének (AFM) új 

vezetője  
2021. március 13. – transindex.ro 

Tóga István gépészmérnöki szakon kezdte meg tanulmányait Temesváron, azonban váltott és 

pszichopedagógusként szerzett diplomát. Később projektmenedzseri diplomát szerzett 

külföldi és belföldi finanszírozású pályázatokra egyaránt. 2000–2004 között városi tanácsos 

a Szatmár megyei Tasnádon, 2004–2008 között Szatmár megyei önkormányzati 

képviselőként tevékenykedett. Nyolc évig parlamenti képviselői tanácsadóként, 2008–2011 

között pedig a tasnádi önkormányzat pályázati osztályának vezetőjeként dolgozott. Évek óta 

vezeti a Délnyugat-szatmári Akciócsoport nevű kistérségi társulást, mely EU-s finanszírozású 

vidékfejlesztési pályázatokkal foglalkozik az unió LEADER programja keretében. 2020-ban 

indult Tasnád város polgármesteri tisztségéért. 
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https://maszol.ro/gazdasag/Jelentos-beruhazasok-valosulhatnak-meg-Gyergyoremeten
https://szekelyhon.ro/aktualis/megnyitotta-szekelyudvarhelyi-irodajat-ladanyi-laszlo-zsolt-parlamenti-kepviselo
https://szekelyhon.ro/aktualis/megnyitotta-szekelyudvarhelyi-irodajat-ladanyi-laszlo-zsolt-parlamenti-kepviselo
https://itthon.transindex.ro/?hir=63431&a_szatmari_toga_istvan_lett_a_kornyezetvedelmi_alap_kezelosegenek_afm_uj_vezetoje
https://itthon.transindex.ro/?hir=63431&a_szatmari_toga_istvan_lett_a_kornyezetvedelmi_alap_kezelosegenek_afm_uj_vezetoje
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Próbanépszámlálás: akadályok hátráltathatják az online kitöltést 
2021. március 13. – szekelyhon.ro 

Folyamatban van az ötvenezer lakos bevonásával tartott próbanépszámlálás Romániában, a 

kiválasztott háztartásoknak március 16-ig van idejük arra, hogy online kitöltsék a kérdőívet. 

Ez a többlépcsős folyamat viszont nehézséget okozhat az idősebbek és a román nyelvet 

kevésbé ismerők számára, a kérdőív ugyanis magyar nyelven nem érhető el. 

 

Magyarországon utazik Gábor Áron ágyúja – Nemcsak a székház, a szemlélet is 

megújul a Székely Nemzeti Múzeumban 
2021. március 14. – Krónika 

Az újranyitás után teljesen más, érdekfeszítőbb látványvilágú gyűjtemény várja a látogatókat 

az intézményben – mondta el a Krónikának Vargha Mihály, a megújuló sepsiszentgyörgyi 

Székely Nemzeti Múzeum igazgatója. Arról is beszélt, Gábor Áron ágyúját több magyarországi 

városban bemutatják, és március 15. alkalmából kiállítást terveznek a szentgyörgyi ideiglenes 

kiállítóhelyen, a Lábas Ház emeleti termeiben. 

 

Kossuth-díjat kap Csíky András, a Kolozsvári Állami Magyar Színház örökös tagja 
2021. március 15. – MTI, maszol.ro, Krónika 

Csíky András Jászai Mari-díjas színművész, a Kolozsvári Állami Magyar Színház örökös tagja 

is szerepel a március 15-i nemzeti ünnep alkalmából kihirdetett Kossuth-díjas kitüntetettek 

között, írja az MTI. Az indoklás szerint Csíky András Magyarország számára kivételesen 

értékes művészi pályafutása során az erdélyi magyar színházművészetben művészként és 

tanárként betöltött jelentős szerepe, valamint a magyar, illetve a világirodalom legjelentősebb 

drámai szerepeiben nyújtott megrendítő alakításai elismeréseként kap Kossuth-díjat. 

 

Markó Béla kapta a MÚOSZ Aranytoll Életműdíját a magyar sajtó napján 
2021. március 15. – Krónika 

Több elismert magyarországi újságíró mellett Markó Béla erdélyi költő, közíró, politikus 

kapta a Magyar Újságírók Országos Szövetségének (MÚOSZ) életműdíját, az Aranytoll díjat. 

Magyar Sajtódíjban idén többek között Lukács Csaba székelyföldi származású újságíró 

részesült. 

 

Magyar Érdemrend kitüntetést kapott számos erdélyi közéleti személyiség 
2021. március 15. – Krónika, szekelyhon.ro 

Magyarország köztársasági elnöke a nemzeti ünnep, március 15. alkalmából, a miniszterelnök 

előterjesztésére kitüntetéseket adományozott erdélyi közéleti személyiségeknek is. A 

kitüntetettek névsora a Magyar Közlönyben jelent meg hétfőn. 
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https://szekelyhon.ro/aktualis/probanepszamlalas-otezer-lejig-terjedo-penzbirsag-rohato-ki-a-valaszadasi-kotelezettseg-elutasitasaert
https://kronikaonline.ro/kultura/magyarorszagon-utazik-gabor-aron-agyuja-n-nemcsak-a-szekhaz-a-szemlelet-is-megujul-a-szekely-nemzeti-muzeumban
https://kronikaonline.ro/kultura/magyarorszagon-utazik-gabor-aron-agyuja-n-nemcsak-a-szekhaz-a-szemlelet-is-megujul-a-szekely-nemzeti-muzeumban
https://maszol.ro/kultura/Kossuth-dijat-kap-Csiky-Andras-a-Kolozsvari-Allami-Magyar-Szinhaz-orokos-tagja
https://kronikaonline.ro/kultura/marko-bela-kapta-a-muosz-aranytoll-eletmudijat-a-magyar-sajto-napjan
https://kronikaonline.ro/kultura/marko-bela-kapta-a-muosz-aranytoll-eletmudijat-a-magyar-sajto-napjan
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Nem díjazta a bíróság a „magyarverő olimpia” meghirdetését 
2021. március 15. – Krónika 

Kétezer lejes pénzbüntetést kapott az a vajdahunyadi fiatalember, aki négy évvel ezelőtt 

„magyarverő olimpiát” hirdetett a világhálón. Bukaresti lapértesülés szerint a felbujtásért és 

gyűlöletkeltésért elítélt férfi beismerte tettét a bíróságon. A székelyudvarhelyi Kaufland 

bevásárlóközpont grillezőjénél 2017-ben történt botrányt követően a 21 éves vajdahunyadi 

fiatalember Nea Nicu elnevezésű profil alatt hirdette meg az eseményt, amelynek 

beharangozóban azt írta: „nemes célja”, hogy segítse a magyarokat elhagyni az országot, 

ennek érdekében pedig addig kell ütlegelni őket, amíg meg nem teszik. A részvétel 

feltételeként a 14 éves korhatárt, botot vagy izmot jelölt meg. 

 

Ünnepi eskütétellel emlékeztek a tíz évvel ezelőtt elindult folyamatra 
2021. március 15. – szekelyhon.ro, Krónika 

Ünnepi állampolgársági eskütétellel emlékezett március 15-én a Csíkszeredában tíz évvel 

ezelőtt első alkalommal letett eskükre Magyarország Csíkszeredai Főkonzulátusa. A kerek 

évforduló alkalmából tartott ünnepségen kilenc személy kapta meg a magyar 

állampolgárságot. Mint az eseményt követően Tóth László főkonzul felelevenítette, 2011. 

március 15-én tartották az első állampolgársági eskütételt a főkonzulátuson, miután a Magyar 

Országgyűlés 2010. május 26-án úgy döntött, hogy a külhoni – a Kárpát-medencében és a 

diaszpórában élő – magyarok számára biztosítja kedvezményes úton az állampolgárság 

megszerzésének lehetőségét. 

 

Gáspárik Attila kapta idén az MSZP képviselője által alapított Rendületlenül-

díjat 
2021. március 15. – transindex.ro 

Második alkalommal adta át Ujhelyi István európai parlamenti képviselő az általa alapított 

Rendületlenül-díjat, amelyet idén a Marosvásárhelyi Nemzeti Színház igazgatója, Gáspárik 

Attila vehetett át; a pandémia miatt egyelőre csak virtuális formában. Az elismeréssel - 

immár hagyományteremtő módon, minden év március tizenötödikén - azoknak a példaértékű 

munkáját ismerik el, akik „rendületlen hittel és elszántsággal építik a külhoni magyar 

közösségeket”.  

 

Zakariás: Nagyméretű forráslehetőségek nyílhatnak meg az önkormányzatok 

előtt 
2021. március 15. – Bihari Napló 

Az Erdélyi Magyar Néppárt (EMNP) Bihar megyei szervezetének meghívására jött 

Nagyváradra Zakariás Zoltán, az Erdélyi Magyar Szövetség (EMSZ) parlamenti képviselője, 

hogy képzést tartson az EMNP Bihar megyei önkormányzati képviselőinek, illetve hogy 

ismertesse a legfontosabb tudnivalókat a nemrég elfogadott költségvetésről. 
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https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/nem-dijazta-a-birosag-a-bmagyarvero-olimpiar-meghirdeteset
https://szekelyhon.ro/aktualis/unnepi-eskutetellel-emlekeztek-a-tiz-evvel-ezelott-elindult-folyamatra
https://multikult.transindex.ro/?hir=11729&gasparik_attila_kapta_iden_az_mszp_kepviseloje_altal_alapitott_renduletlenuldijat
https://multikult.transindex.ro/?hir=11729&gasparik_attila_kapta_iden_az_mszp_kepviseloje_altal_alapitott_renduletlenuldijat
https://www.erdon.ro/kozelet/helyi-kozelet/zakarias-nagymeretu-forraslehetosegek-nyilhatnak-meg-az-onkormanyzatok-elott-3544045/
https://www.erdon.ro/kozelet/helyi-kozelet/zakarias-nagymeretu-forraslehetosegek-nyilhatnak-meg-az-onkormanyzatok-elott-3544045/
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Csomortányi István: Adjanak magyarázatot az RMDSZ-es EP-képviselők! 
2021. március 15. – Bihari Napló 

Magyarázatot vár az RMDSZ európai parlamenti képviselőitől Csomortányi István, az EMNP 

elnöke azt követően, hogy Vincze Loránt és Winkler Gyula tartózkodtak az Európai 

Parlamentben azon a szavazáson, mely a szexuális kisebbségeket tömörítő LMBTIQ 

mozgalom ún. „szabadság zónájává” nyilvánította az Európai Uniót. 

 

Népszámlálás 2021: Katasztrofális a részvétel több magyarlakta városban 
2021. március 12. – Ma7.sk, Körkép 

Ahogy az a statisztikai hivatali szóvivőjének, Jasmina Staudernek pénteki közleményéből 

kiderül, a február-március hónapokban folyó népszámlálás részeredményei a szlovákiai 

magyarság szempontjából egyáltalán nem kedvezőek. Az egyébként rendkívül foghíjas 

hivatali közlemény nem közöl egységes listákat, csak megyékre lebontva említi meg példaként 

azokat a településeket, ahol a legmagasabb, illetve a legalacsonyabb az eddigi részvételi arány. 

 

Gasztrokulturális Interreg projektet valósít meg a zselízi Sacher Polgári Társulás 

2021. március 12. – Felvidék Ma 

Online sajtótájékoztató keretén belül mutatta be közös projektjét a zselízi Sacher Polgári 

Társulás és a magyarországi Nemzetstratégiai Kutatóintézet. A Gasztrokulturális örökségi 

helyszínek az NSKI és SACHER PT célterületein (rövidítve: GASTROKULTURA) című 

projekt az INTERREG Szlovákia-Magyarország Együttműködési Program Kisprojekt Alap 

keretén belül nyert támogatást. 

 

Farkas Iván: Elkészült az EU Felújítási Alapjának szlovákiai stratégiája, indulhat a 

források felhasználása 
2021. március 12. – Farkas Iván – Felvidék Ma 

Az Európai Unió a világjárvány gazdaságai hatásainak enyhítésére létrehozta a Felújítási 

Alapját. Ebből 5,8 milliárd euró jár Szlovákiának. Kulcskérdés lesz a tetemes összeg hatékony 

és gyors felhasználása, mert viszonylag kevés idő áll majd rendelkezésre az alap forrásainak 

elköltésére. Gyorsan és hatékonyan kell majd cselekedni, ami eddig nem volt Szlovákia 

erénye. Sőt. Emiatt fontos, hogy ne a múltbéli tapasztalataira támaszkodjon az uniós források 

felhasználása terén, mert azokra az elmúlt 16 évben a lassúság és gyenge hatékonyság volt 

jellemző. Az elmúlt évek során több milliárd euró bennragadt a rendszerben, nem tudták a 

pályázók felhasználni. A kulcskérdés tehát, hogy Szlovákiában ezek a folyamatok gyökeresen 

megváltoztathatók-e vagy marad minden a régiben. Alapvető szemléletváltás nélkül a tervek 

most sem fognak megvalósulni. 
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https://www.erdon.ro/kozelet/helyi-kozelet/csomortanyi-istvan-adjanak-magyarazatot-az-rmdsz-es-ep-kepviselok-3544036/
https://ma7.sk/aktualis/nepszamlalas-2021-katasztrofalis-a-reszvetel-tobb-magyarlakta-varosban
https://felvidek.ma/2021/03/gasztrokulturalis-interreg-projektet-valosit-meg-a-zselizi-sacher-polgari-tarsulas/
https://felvidek.ma/2021/03/farkas-ivan-elkeszult-az-eu-felujitasi-alapjanak-szlovakiai-strategiaja-indulhat-a-forrasok-felhasznalasa/
https://felvidek.ma/2021/03/farkas-ivan-elkeszult-az-eu-felujitasi-alapjanak-szlovakiai-strategiaja-indulhat-a-forrasok-felhasznalasa/
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Csökken az érdeklődés a magyar tannyelvű középiskolák iránt Kassa megyében 
2021. március 13. – bumm.sk 

Csökken a diákok érdeklődése a magyar tannyelvű középiskolák iránt Kassa (Košice) 

megyében – derül ki az előző két tanév felvételi eredményeinek elemzéséből. Anna 

Terezková, Kassa megye elnökének szóvivője csütörtökön a TASR hírügynökségnek azt 

mondta, lesz hely mindenki számára, aki az anyanyelvén szeretne továbbtanulni. A Magyar 

Fórum (Maďarské fórum) arról panaszkodik, hogy kevés a hely a Kassa megyei magyar 

tannyelvű középiskolák első évfolyamaiban. A párt szerint az aktuális adatok alapján 64-gyel 

kevesebb férőhely van az iskolákban, mint ahány diák érdeklődik irántuk. 

 

A nemzeti összetartozás háza 
2021. március 13. – Ma7.sk 

Pográny egyik dimbes-dombos, kacskaringós utcácskájában, a potomszögi utcavégen 

vadregényes környezetben szépül az új zoboralji tájház, amely a szórványban élő magyarok 

találkozóhelye, a közösségi élet központja lehet. A romantikus stílusú, hosszúfolyosós, öreg 

parasztházat a Csemadok Nyitrai Területi Választmánya vásárolta meg a Magyar Kormány 

Nemzetpolitikai Államtitkársága támogatásával, miután a magántulajdonban lévő, szintén 

Pogrányban található régi tájházat a tulajdonosa tavaly eladta. Az előző tájház kezelője 

szintén a Csemadok volt, és Pográny önkormányzata az ingatlan bérlőjeként szerepelt. 2020 

nyarán az épület tulajdonosa előállt az eladás szándékával. Az önkormányzatnak azonban 

nem volt annyi pénze, hogy meg tudta volna vásárolni az épületet, így a Csemadokban is 

felmerült a vétel gondolata, mondja Neszméri Tünde, a területi választmány titkára. 

 

Jubileumi ülésén dönthet a parlament az állampolgársági törvény 

módosításáról 
2021. március 14. – Ma7.sk 

Jubileumi, 25. ülésén dönthet kedden a parlament - további öt tucatnyi programpont mellett 

- az állampolgársági törvény módosításáról. A 2010-ben életbe léptetett állampolgársági 

törvény miatt több ezren veszítették el szlovák állampolgárságukat, ezt a problémát 

„szeretné“ orvosolni a kedden parlament elé kerülő törvénymódosítás. A módosítás 

értelmében már nem veszítenék el a más ország állampolgárságát felvevők a szlovákot, 

amennyiben legalább öt évre visszamenőleg igazolni tudják az adott ország területén 

regisztrált lakhelyüket. Ugyanígy nem veszítené el a más országban született gyermek sem, 

amennyiben szülője továbbra is Szlovákia polgára. 

 

Most is összetartozunk! 
2021. március 14. – Felvidék Ma 

A Rákóczi Szövetség egyik legmeghatározóbb programja 1994 óta a március 15-i 

Diákutaztatási program. A program segítségével az elmúlt negyed évszázadban több mint 
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https://www.bumm.sk/regio/2021/03/12/csokken-az-erdeklodes-a-magyar-tannyelvu-kozepiskolak-irant-kassa-megyeben
https://ma7.sk/tajaink/a-nemzeti-osszetartozas-haza
https://ma7.sk/aktualis/jubileumi-ulesen-donthet-a-parlament-az-allampolgarsagi-torveny-modositasarol
https://ma7.sk/aktualis/jubileumi-ulesen-donthet-a-parlament-az-allampolgarsagi-torveny-modositasarol
https://felvidek.ma/2021/03/most-is-osszetartozunk/
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2500 középiskolai csoport 100 ezernél is több diákja utazhatott legalább egy határ átlépésével 

a Kárpát-medencében egy másik magyar közösséghez. 

 

Áll már Esterházy János emlékoszlopa Udvardon 
2021. március 15. – Ma7.sk, Felvidék Ma 

Esterházy János születésének 120. évfordulóján közösségi összefogásból emeltek új 

emlékoszlopot az udvardi templomkertben a felvidéki politikusnak, aki a tettek embereként 

Közép-Európa példaképévé vált. Farkas Tibor, az MKP helyi szervezetének elnöke, a 

kezdeményezés ötletgazdája és támogatója elmondta, húsz éve áll már Udvardon a hős 

politikus kopjafája, s most egy újabb emlékoszlop kerül felavatásra, amibe Salgó Tibor az 

alkotó belefaragta Esterházy életét, ragyogó szellemiségét. 

 

AKO-felmérés: a Hlas nyerne, parlamenten kívül a magyar pártok 
2021. március 15. – Felvidék Ma 

Az AKO egy ezerfős mintán készített közvéleménykutatást a választások kapcsán, az MKP-t 

1,1%-ra mérték.  A felmérés alapján a választásokat a Hlas nyerné 24,9%-kal, mögöttük az 

SaS végezne 14,3%-kal, őket pedig az OĽANO követné megszerezve a szavazatok 13,1 

százalékát. 

 
Vajdaságba látogatott Potápi Árpád János 
2021. március 12. – Vajdaság Ma, Pannon RTV 

A magyar nemzetpolitikai államtitkár hivatalos útját Zentagunarason kezdte. A felújított 

művelődési házat tekintette meg. Folyamatosan újul a Zentagunarasi Művelődési Ház. A 

Magyar Kormány támogatásával az épület tetőszerkezetét, nyílászáróit és mosdóit is 

felújították, valamint új hang- és fénytechnikát kapott a kulturális központ. Svetićevón a 

bukovinai székely telepesek emlékét őrző haranglábat koszorúzta meg Potápi Árpád János, 

magyar nemzetpolitikai államtitkár, Pirityiné Szabó Judit, a magyar Miniszterelnökség 

Nemzetpolitikai Államtitkársága Délvidéki és Diaszpóra Főosztályának vezetője, valamint 

Pásztor István, a VMSZ elnöke és Hajnal Jenő, az MNT elnöke. A haranglábat 2019-ben 

újították fel. 

 

Potápi Topolyán: Továbbra is odafigyelünk minden magyarra 
2021. március 12. – Vajdaság Ma, Pannon RTV 

Potápi Árpád János, a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára pénteken 

Topolyán járt. A község területén Zentagunarason és Gunarason a már elkészült felújítási 

munkálatokat tekintette meg, Székelytornyoson és Bácskossuthfalván koszorúzott, illetve ez 

utóbbiban átadta a felújított könyvtárat, Topolyán az anyaországi támogatásból épülő 

labdarúgó stadiont, a szintén épülő fürdőkomplexumot és az egykori hotel megújuló épületét 

is megtekintette, majd pedig a Labdarúgó Akadémiára is ellátogatott. Szatmári Adrián, 
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https://ma7.sk/tajaink/all-mar-esterhazy-janos-emlekoszlopa-udvardon
https://felvidek.ma/2021/03/ako-felmeres-a-hlas-nyerne-parlamenten-kivul-a-magyar-partok/
https://pannonrtv.com/rovatok/politika/vajdasagba-latogatott-potapi-arpad-janos
https://www.vajma.info/cikk/vajdasag/26277/Potapi-Topolyan-Tovabbra-is-odafigyelunk-minden-magyarra.html
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Topolya község polgármestere elmondta, hogy a közösség szempontjából nagyon fontosak 

azok a fejlesztések, melyek Magyarország Kormánya, a Magyar Nemzeti Tanács, a Bethlen 

Gábor Alapkezelő Zrt., valamint a Prosperitati Alapítvány támogatásával valósulhatnak meg, 

hiszen sokban hozzájárulnak az életminőség javításához. 

 

Online tanácskozott Várhelyi Olivér, Brenzovics László és Bocskor Andrea 
2021. március 12. – Kárpátalja, karpat.in.ua 

Várhelyi Olivér, az Európai Bizottság bővítésért és szomszédságpolitikáért felelős biztosa 

kezdeményezésére március 12-én, pénteken online tanácskozás zajlott az uniós biztos, 

Brenzovics László, a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség (KMKSZ) elnöke, a Kárpátaljai 

Megyei Tanács képviselője és Bocskor Andrea európai parlamenti képviselő között. A 

megbeszélés célja az volt, hogy tájékoztassák a bővítésért és szomszédságpolitikáért felelős 

biztost az ukrajnai kisebbségi politikáról, illetve annak hatásáról a kárpátaljai magyar 

közösségre. 

  

Szent József mesterségével ismerkedtek Beregszászban 
2021. március 15. – Kárpátalja 

Szent József mesterségének alapjaival ismerkedhettek meg az érdeklődők március 14-én, 

amikor a Beregszászi Szent Kereszt Római Katolikus Plébániatemplom délutáni kézműves-

foglalkozást tartott a Pásztor Ferenc Közösségi és Zarándokház nagytermében. A szervezők az 

alaklomra szeretettel vártak kicsiket és nagyokat egyaránt. 

 

Parlament: Napirenden az óraátállítás és az oktatási törvény módosítása 
2021. március 14. – Kárpátalja 

Megjelent a Legfelső Tanács két márciusi plenáris üléshetének tervezett napirendje – közölte 

a strana.ua. A portál szerint jövő héten tárgyalhatnak a képviselők Az oktatásról szóló törvény 

ominózus, az oktatás nyelvét szabályozó cikkelyének módosításáról is.  

  

A KMPSZ nyilatkozata a tankönyvrendeléssel kapcsolatban 
2021. március 15. – Kárpátalja 

A Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetség (KMPSZ) megdöbbenéssel értesült a kárpátaljai 

magyar tannyelvű iskolák igazgatóitól, a magyarok lakta kistérségek oktatási osztályainak 

vezetőitől, hogy a 8. osztály számára esedékes elektronikus tankönyvrendelésben nem lehet 

megrendelni az algebra, mértan, fizika, kémia, biológia, földrajz, egészségvédelem, művészet 

tankönyveket magyar nyelven. Ezzel a problémával levélben fordultunk a megyei oktatási 

osztályhoz. Válaszlevelükben arról tájékoztattak, hogy az oktatási törvényre hivatkozva a 

jövőben nem is tervezik a tankönyvek kiadását a kisebbségek nyelvén. 
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https://karpataljalap.net/2021/03/12/online-tanacskozott-varhelyi-oliver-brenzovics-laszlo-es-bocskor-andrea
https://karpataljalap.net/2021/03/15/szent-jozsef-mestersegevel-ismerkedtek-beregszaszban
https://karpataljalap.net/2021/03/14/parlament-napirenden-az-oraatallitas-es-az-oktatasi-torveny-modositasa
https://karpataljalap.net/2021/03/12/kmpsz-nyilatkozata-tankonyvrendelessel-kapcsolatban
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Szentmisét mutattak be Esterházy János születésének 120. évfordulója 

alkalmából Varsóban     
2021. március 14. – MTI, nool.hu 

Gróf Esterházy János boldoggá avatásáért, a közép-európai nemzetek közötti megbékélésért 

és szolidaritásért bemutatott szentmisével emlékeztek meg vasárnap Varsóban a magyar-

lengyel származású mártír politikus születésének 120. évfordulójáról. A Michal Janocha 

varsói segédpüspök által bemutatott szentmisén Kovács Orsolya Zsuzsanna varsói magyar 

nagykövet, Adam Kwiatkowski, a lengyel államfői hivatal államtitkára, valamint Jaroslaw 

Szarek, a lengyel Nemzeti Emlékezet Intézete elnöke is részt vett. Felolvasták Kazimierz Nycz 

bíboros, varsói érsek üdvözlőlevelét is. A lengyel közszolgálati televízió által közvetített 

homíliában Janocha segédpüspök párhuzamot vont Esterházy, valamint az idén boldoggá 

avatandó, a 20. századi totalitarizmusok idején szintén hősies erényeket tanúsított lengyel 

prímás, Stefan Wyszynski között. Lengyelországban idén a prímás születésének 120. 

évfordulója is megemlékeznek. 

 

 

Elektronikus sajtó 

 

Határok nélkül 

2021. március 12. – Kossuth Rádió 

 

Vajdasági körúton járt Potápi Árpád János, a miniszterelnökség nemzetpolitikai államtitkára. 

A Topolyán és a környékbeli településeken tett látogatásáról Ternovácz István számol be. 

 

Tíz perc Bukarest címmel heti kormányzati videotájékoztatót indított az RMDSZ. A 

miniszterelnök-helyettesi tisztséget is betöltő Kelemen Hunor szövetségi elnököt Oláh-Gál 

Elvira kérdezte a kezdeményezésről, valamint az utóbbi időszak kormányzati munkájáról. 

 

Ez év márciusban emlékezünk Esterházy János születésének 120. és mártírhalálának 64. 

évfordulójára. Ebből az alkalomból egyházi és világi intézmények, illetve civil szervezetek 

Esterházy Emlékévet hirdettek a mártírpolitikus életművének népszerűsítése céljából.  
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https://www.nool.hu/orszag-vilag/szentmiset-mutattak-be-esterhazy-janos-szuletesenek-120-evforduloja-alkalmabol-varsoban-3835972/
https://www.nool.hu/orszag-vilag/szentmiset-mutattak-be-esterhazy-janos-szuletesenek-120-evforduloja-alkalmabol-varsoban-3835972/
https://mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth?date=2021-03-12_18-02-00&enddate=2021-03-12_18-40-00&ch=mr1
https://mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth?date=2021-03-12_18-02-00&enddate=2021-03-12_18-40-00&ch=mr1
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Az évforduló alkalmából mind a 4 visegrádi országban tartanak szentmiséket és 

koszorúzással egybekötött megemlékezéseket a magyar-lengyel származású mártír politikus, 

Esterházy János tiszteletére, kinek boldoggá avatási eljárása 2019. március 25-én kezdődött 

meg a krakkói főegyházmegyében. Esterházy Jánosra emlékezünk a következő percekben. 

 

2017. szeptember 16-kai alsóbodoki újratemetésén készült Haják Szabó Mária összeállítása, 

Bereki Anikó pedig 2019-ben Tusnádfürdőn találkozott Pawel Cebula minorita szerzetessel, 

Esterházy János boldoggá avatásáért felelős posztulátorral. 

 

Az Esterházy Emlékév, a megemlékezések és konferenciák sorozata a mártír politikus 

születésnapján, március 14-én veszi kezdetét. Ebből az alkalomból Esterházy-emlékszámot 

jelentet meg a Felvidék egyetlen közéleti hetilapja, a Magyar7.  A vezető szerkesztőt, Kövesdi 

Károlyt Haják Szabó Mária kérdezte. 

 

Petőfi a versei miatt, Gábor Áron pedig az ágyúja miatt példaképük; és úgy tudják, hogy a 

huszárok puliszkát ettek, azért voltak olyan erősek - Március 15-ét ünnepelték ma a 

Backamadarasi Kis Gergely Református Kollégium óvodájában, Székelyudvarhelyen. A 

gyerekek egy igazi huszárral is találkoztak; majd pártát és kokárdát készítettek. Geréb 

Krisztina összeállítása. 

 

Öt kontinens 

2021. március 13. – Duna World 

 

Lőcseiék 

A délvidékről indult el a Lőcsei család az 1960-es évek végén annak reményében, hogy 

valahol egy békés, jobb életet élhetnek. Olyan hazát kerestek, ahol nem lesz részük 

üldözésben, kiközösítésben. Először Svédországban telepedtek le. Ma már Ausztráliában élik 

nyugdíjas éveiket, ahol bátran beszélik anyanyelvüket, és ápolják magyar gyökereiket. 

 

Kenyér 

A Magyarok Kenyere – 15 millió búzaszem programhoz a Nemzeti Összetartozás Évében a 

diaszpórából is sokan csatlakoztak. Kanadában nemcsak családi körben sültek a kárpát-

medencei és a kanadai lisztből készült kenyerek. A niagarai Árpád Ház a helyi magyar 

gyerekeknek szervezett közös kenyérsütést. 

https://mediaklikk.hu/video/ot-kontinens-2021-03-13-i-adas/
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Bokréta  

Észak-Amerikában a néptánc kedvelői körében a február egyet jelent a Bokréta táncegyüttes 

téli táborával. Már több mint húsz alkalommal rendeztek workshopot a kelet-kanadai 

Montrealban. Idén a járványügyi  

 

Tassy 

Az 1848-49-es forradalom és szabadságharc évfordulójának küszöbén egy olyan embert 

mutatunk be Önöknek, akinek dédapja nem csak harcolt a szabadságharcban, hanem levelet 

is váltott Kossuth Lajossal.  A Las Vegasban élő Tassy-Betz András büszke felmenője tetteire. 

Amerikában egyébként Kossuth Lajos emléke a mai napig élénken él. Szobrokat állítottak a 

tiszteletére, utcákat, sőt baseball csapatot is neveztek el a szabadságharc szellemi vezéréről. 

 

Andicsoki 

Nehéz Andrea Zsuzsanna a New York-i kismamák életét élte, amikor megszületett benne az 

Andrea’s chocolate ötlete. Cukrász férjével közös vállalkozásba fogtak, és ma már számos 

magyar íz is megtalálható kínálatukban. Csokoládéik az amerikaiak és a magyarok körében 

egyaránt népszerűek. 

 

Kárpát-medence magazinműsor 

2021. március 14. – M1 

 

Koronavírus helyzet Erdélyben 

Erdélyben is felgyorsult a koronavírus-járvány terjedése, itt is megjelentek az új, a korábbinál 

fertőzőbb vírusmutációk. Megállítani már nem lehet a járvány harmadik hullámát, a román 

kormány azt tervezi, hogy ellaposítsa a fertőzési görbét, de a lakosság inkább a tavaszi 

nyitásra áll készen, semmint az újabb korlátozásokra. Az idősek egy része már megkapta az 

emlékeztető oltást is, ők az elsők között regisztráltak. Gyors ütemben terjed a járvány, a napi 

esetszám emelkedik, ez már a kórházak intenzív osztályain is érződik. Szakemberek szerint a 

növekedés az iskolák február közepén történt újranyitásával hozható összefüggésbe, 

korábban, három hónapon át online rendszerben tanultak a diákok. 

 

Győri család, Nagybecskerek 

Itt a tavasz, a délvidéki Nagybecskereken is elkezdte a kerti munkákat a Győri család. 

Gyorsan haladnak, hiszen Edit és József négy gyermekkel büszkélkedhet, akik mind 

https://mediaklikk.hu/video/karpat-medence-2021-03-14-i-adas-7/
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besegítenek az otthoni munkákban. A Győri házaspár 1998-ban kelt egybe, és telepedett le a 

ma már csak maroknyi magyarságot magának tudható bánáti városban. Gyermekeiket 

igyekeznek magyar szellemben nevelni. Legnagyobb gyermekük épp öccsének, Ervinnek segít 

a házi feladatban. A 22 éves lány Újvidékre jár egyetemre, nővérnek tanul, de a járvány miatt 

most ő is online oktatásban vesz részt, így sokat tud segíteni otthon. 

 

Kárpátaljai magyarok helyzete    

Teher alatt nő a pálma – tartja a régi magyar mondás, amellyel talán manapság a legjobban 

kifejezhető a kárpátaljai magyarság kitartása és élni akarása. Az évek óta zajló, nem éppen 

kisebbségbarát ukrán politikai légkörben a magyar közösség mindent megtett és megtesz 

annak érdekében, hogy megőrizhesse identitását, kiálljon oktatási-, anyanyelv- és 

szimbólumhasználati jogai mellett. Azt azonban senki sem gondolta volna, hogy ezért a 

kiállásért egyszer szeparatizmussal vádolják majd meg, és kommandósok törnek rá a 150 

ezres közösség főiskolájára, és a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetségre. Mindezt ráadásul 

azután, hogy a szervezet kimagasló eredményt ért el a múlt őszi önkormányzati 

választásokon, mely által a régió legfontosabb döntéshozó testületébe, a Megyei Tanácsba 

nyolc képviselőt juttatott. 

Film készül az 1848-49-es forradalom és szabadságharc egyik legjelentősebb 

délvidéki eseményéről, a kaponyai csatáról 

Magyar huszárok beszélgetnek a domboldalon. A földön sebesültek, halottak fekszenek, egy 

sérült katonát most tesznek szekérre. Bajmok és Szabadka között, a kaponyai mezőn vagyunk, 

ahol a Cirkalom táncegyüttes rövidfilmet forgat az 1848-49-es forradalom és szabadságharc 

egyik legjelentősebb délvidéki eseményéről, a Kaponyai csatáról. A rendező, és egyben 

operatőr, Sörfőző Kornél maga is aktív néptáncos. Mint mondja, az utóbbi évben tartottak 

néhány online előadást, de az sem a nézőknek, sem pedig az előadóknak nem nyújt akkora 

élményt, mint amikor lélekben felkészülve, az alkalomhoz öltözve színpadra lépnek. A 

forgatás most ezt az érzést hozta vissza. 

 

 


