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Nyomtatott és online sajtó 
 

Március a közösségek hónapja 
2021. március 1. – Pannon RTV 

Tematikus hónapokkal jelentkezik idén a magyar Nemzetpolitikai Államtitkárság a tematikus 

év keretében. A sport, az egészség és a közösség mellett számos témával foglalkoznak majd 

még az év folyamán. Februárban a gyermekegészség volt a középpontban, az államtitkárság 

pedig online képzéssorozatot hirdetett a külhoni magyar egészségügyi szakemberek számára. 

Március a közösségek hónapja lesz. A Kárpát-medencei és a diaszpórában lévő programokat 

és pályázati lehetőségeket is márciusban indítják el, remélhetően 15-én - nyilatkozta a 

Pannon RTV-nek Potápi Árpád János. A magyar nemzetpolitikáért felelős államtitkár 

kiemelte, a kiírások kicsit megváltozott formában jelennek majd meg. Először a fejlesztésre, 

felújításra, eszközbeszerzésre vonatkozó pályázatokat hirdetik meg, később a rendezvények, 

táborok szervezésére. A Kőrösi Csoma Sándor és Petőfi Sándor Program kiírása valószínűleg 

csak augusztusban lesz és szeptembertől indulnának el - húzta alá az államtitkár. 

 

Sakkjátszótér alapeszközcsomagot adtak át Beregszászban  
2021. március 1. – Kárpátalja Ma 

A Nemzetpolitikai Államtitkárság az erős magyar közösségek tematikus év kapcsán 2020. 

november 28-án távoktatás formájában szervezte meg A Sakkjátszótér Komplex 

Képességfejlesztő Program képzését. A foglalkozáson résztvevő intézmények Sakkjátszótér 

alapeszközcsomagban részesültek. A hivatalos átadót március 1‐ én tartották a Kárpátaljai 

Magyar Pedagógusszövetség (KMPSZ) központi irodájában. A csomagok módszertani 

anyagot tartalmaznak a pedagógusok számára, valamint olyan eszközöket, melyek játékos 

formában ismertetik és szerettetik meg a sakkjátékot a gyermekekkel. Az eseményen Gabóda 

Éva, a KMPSZ óvodapedagógiai szekciójának vezetője röviden ismertette a program lényegét. 

Elmondta, hogy a képzés segítségével kárpátaljai magyar óvodapedagógusok is 

megismerhették mindazokat a módszertani megoldásokat, amelyek a kiváló sakkozó, Polgár 

Judit nevéhez köthetők. Hangsúlyozta: Kárpátalja 12 óvodájából 36 óvodapedagógus vett 

részt az online képzésen. 

 

Megviseli Beke Istvánt és Szőcs Zoltánt szabadlábra bocsátásuk sorozatos 

elutasítása 
2021. március 1. – maszol.ro, szekelyhon.ro, Krónika 

Lelkileg megviseli a terrorizmus miatt elítélt két kézdivásárhelyi férfit, Beke Istvánt és Szőcs 

Zoltánt, hogy a bíróságok sorozatban utasítják el szabadlábra bocsátási kéréseiket, számolt be 

hétfői sajtótájékoztatóján Kulcsár Terza József. Az RMDSZ parlamenti képviselője – aki 

rendszeresen tartja a kapcsolatot a két székelyföldi férfival – elmondta: legutóbb pénteken 
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https://pannonrtv.com/rovatok/regio/marcius-kozossegek-honapja
https://karpatalja.ma/karpatalja/oktatas/sakkjatszoter-alapeszkozcsomagot-adtak-at-beregszaszban/
https://maszol.ro/belfold/Megviseli-Beke-Istvant-es-Szocs-Zoltant-szabadlabra-bocsatasuk-sorozatos-elutasitasa
https://maszol.ro/belfold/Megviseli-Beke-Istvant-es-Szocs-Zoltant-szabadlabra-bocsatasuk-sorozatos-elutasitasa
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látogatta meg őket a feketehalmi börtönben. Bár fizikailag mindketten jól vannak, lelkileg 

megviselte őket, hogy harmadik szabadlábra helyezési kérésüket is elutasították, miközben 

egykori cellatársaikat, akik gyilkosságért vagy erőszakért voltak börtönben, legalább a 

második kérésük után feltételesen szabadlábra helyezték. 

  

Magyarul is kommunikál most már a Bihar megyei önkormányzat honlapja 
2021. március 1. – Krónika 

Megújult és magyarul is kommunikál most már a Bihar megyei önkormányzat honlapja – 

tájékoztatott hétfőn – egyébként román nyelven – a partiumi megyei közgyűlés sajtóosztálya. 

Mint hangsúlyozták, dizájn tekintetében „letisztultabb, rendezettebb és korszerűbb” lett a 

weboldal, és kialakításakor figyelembe vették azt is, hogy tízből kilenc felhasználó 

mobileszközről – okostelefon, táblagép – böngészi az oldalt. A közlemény a legfontosabb 

újdonságnak nevezi ugyanakkor, hogy ma már magyarul is elérhetőek a „Bihar megyéről”, a 

„Vezetőség” és a „Hírek” rubrikák, és le fogják fordítani a megyei képviselő-testület döntéseit 

is. Ilie Bolojan, a Bihar megyei önkormányzat elnöke a dokumentumban külön köszönetet 

mond Rais Istvánnak, a Bihari Napló korábbi főszerkesztőjének a magyar fordításért, illetve 

ígéretet tesz arra, hogy a jövőben más nyelveken is elérhető lesz a honlap. 

 

Hogyan juthat hozzá Románia az eurómilliárdokhoz? Hegedüs Csilla államtitkárt 

kérdezték 
2021. március 1. – maszol.ro 

Javában zajlik az európai alapok minisztériumában annak a dokumentumnak a véglegesítése, 

amelyet Romániának április 30-ig kell elküldenie az Európai Bizottságnak ahhoz, hogy – 

jóváhagyása esetén – hozzáférhessen az EU helyreállítási alapjából lehívható 30,4 milliárd 

euró vissza nem térítendő támogatáshoz, illetve olcsó hitelhez. Hogyan zajlik és hol tart most 

ez a folyamat? Mire költheti Románia ezt a pénzt? Hegedüs Csillát, az európai alapok 

minisztériumának frissen kinevezett államtitkárát kérdezték. 

 

Új kulturális központot és parkot létesítenek Szováta központjában 
2021. március 1. – maszol.ro 

Szováta város polgármestere, Fülöp László Zsolt négy év tervezés után aláírta az elmúlt 

hétvégén Bukarestben azt a több mint 14 millió lej értékű finanszírozási szerződést, amely 

lehetővé teszi egy kulturális központ és egy park létesítését a város központjában, a régi 

iskolaműhely helyén. Az Országos Regionális Operatív Program keretében megvalósuló 

projekt célja Szováta lakosságának életszínvonal-növelése – írja közleményében a városháza. 

A több funkciót ellátó kulturális központ létesítésével a város önkormányzata bővíteni kívánja 

a kulturális, szabadidős és nevelő jellegű szolgáltatásait, a városközpontban kialakított 

zöldövezet kialakításával pedig élhetőbb, emberbarátabb városképet kívánnak teremteni. 
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https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/magyarul-is-kommunikal-most-mar-a-bihar-megyei-kozgyules-honlapja
https://maszol.ro/gazdasag/Hogyan-juthat-hozza-Romania-az-euromilliardokhoz-Hegedus-Csilla-allamtitkart-kerdeztuk
https://maszol.ro/gazdasag/Hogyan-juthat-hozza-Romania-az-euromilliardokhoz-Hegedus-Csilla-allamtitkart-kerdeztuk
https://maszol.ro/belfold/Uj-kulturalis-kozpontot-es-parkot-letesitenek-Szovata-kozpontjaban
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Mindezen törekvések célja a lakosság elöregedésének és a fiatalok elvándorlásának 

megakadályozása – teszik hozzá. 

 

Bevonják a kisebbségeket a döntéshozatalba 
2021. március 1. – Nyugati Jelen 

A Temes megyei önkormányzat jóváhagyta a Nemzeti Kisebbségek Konzultatív Tanácsának a 

létrehozását, amelynek célja az etnikumok bevonása a megye gazdasági, társadalmi és 

kulturális fejlesztésének a folyamatába. Az intézkedésre azért volt szükség, mert a 

helyhatósági választások során a nemzeti kisebbségek egyetlen képviselője sem került be a 

Temes Megyei Tanácsba. A temesvári önkormányzat mellett működő kisebbségi struktúrához 

hasonlóan ennek is konzultatív szerep jut, nem lesz jogi személyisége, és párbeszéd alapján 

fog működni a nemzeti kisebbségek területére vonatkozó közpolitikák kidolgozásában és 

nyomon követésében. 

 

Tizenhat osztályközösség kapott okostáblát Hargita megyében 
2021. március 1. – szekelyhon.ro 

Tizenhat multimédiás okos táblával gazdagodtak Hargita megyei oktatási intézmények: a 

Nemzetstratégiai Kutatóintézet (NSKI) jóvoltából megvalósuló eszközfejlesztés egy hosszabb 

távú stratégia része, melynek célja a székelyföldi magyar elemi és általános oktatási 

intézmények versenyképességének növelése. Az NSKI 2016-tól – didaktikai eszközpark 

bővítésén keresztül is – több és többszintű oktatásfejlesztési projektet kezdeményezett 

székelyföldi és kárpátaljai partnerekkel együttműködve, egyebek mellett ennek részeként 308 

táblagéppel és 10 multimédiás interaktív táblával gazdagodtak oktatási intézmények. A 

kezdeményezés egyfajta példamutatás, fejtette ki Szász Jenő, az NSKI elnöke: azt jelzi, hogy 

milyen irányba kellene a digitális oktatás fejlődjön. 

 

Nem könnyítettek a románvizsgán 
2021. március 2. – Krónika 

A nyolcadikosok képességvizsgájának román nyelv és irodalom követelményeiből kiiktattak 

ugyan néhány elemet, de a közzétett mintatétel nem különbözik lényegesen a tavalyitól – 

mondta el egy román szakos pedagógus. Tavaly elmaradtak a másodikosok, negyedikesek és 

hatodikosok országos felmérővizsgái a járványhelyzet miatt, idén tavasszal azonban 

megtartanák.   

 

Magyarok és a román nemzetbiztonság 
2021. március 2. – Rostás Szabolcs – Krónika 

A Krónika vezércikke szerint „érdekes egyébként, miközben román körökben egyáltalán nem 

kapkodtak levegő után amiatt, hogy a külügyi hírszerzés tevékenységére a parlamenti 

szakbizottságban immár RMDSZ-es honatya is rálátással bír, mások elég meredek 

összefüggésben tálalták a kérdést. Éppen az egyik erdélyi magyar portál kezdte pedzegetni, 

hogy a román képviselők esetleg a Fidesszel ápolt kapcsolata miatt fognak „gyanakvóan” 
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https://www.nyugatijelen.com/jelenido/bevonjak_a_kisebbsegeket_a_donteshozatalba.php
https://szekelyhon.ro/aktualis/tizenhat-osztalykozosseg-kapott-okostablat-hargita-megyeben
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tekinteni a testületben az RMDSZ-re és képviselőjére. Milyen jó, hogy a magyarországi 

szocialistákhoz vagy liberálisokhoz fűződő viszonyuk miatt nem néztek ferde szemmel az 

RMDSZ egykori politikusaira a románok, akkor nem merült fel semmiféle kétely. Elég baj, ha 

mi, magyarok sejtetünk nemzetbiztonsági kockázatot még a természetes politikai kapcsolatok 

mögött is...”. 

 
Önálló intézmény marad a Komáromi Magyar Tannyelvű Speciális Iskola 
2021. március 1. – Felvidék Ma, Új Szó, Körkép 

A Nyitrai Járási Hivatal fenntartóként a komáromi magyar és szlovák oktatási nyelvű 

speciális iskola közös igazgatás alá vonására készült. Az elmúlt héten több tárgyalás is zajlott 

ez ügyben. Nagyrészt ennek eredményeként nem kerül sor a magyar intézmény szlovák 

igazgatóság alá történő rendelésére. Mint Nagy Beáta, a Komáromi Magyar Tannyelvű 

Speciális Iskola igazgatója a Felvidék.ma-nak elmondta: „a múlt hét folyamán mindkét 

intézmény iskolatanácsa összeült, egybehangzó véleményként elutasították az intézmények 

összevonását. Az iskolatanács véleményezését továbbítottuk a fenntartóhoz.” 

 

Nagy előnnyé lehet kovácsolni a szlovákiai magyar származást 
2021. március 1. – Új Szó 

Czirfusz Attilát (1959) tavaly novemberben nevezte ki egyetemi professzorrá Zuzana 

Čaputová államfő. Az ógyallai származású orvos, farmakológus jelenleg a pozsonyi Szent 

Erzsébet Főiskolán és a komáromi Selye János Egyetemen tanít, valamint a Semmelweis 

Ignác Egészségközpont igazgatója. A lassan négy évtizedes pedagógiai és tudományos 

munkája során arra is lehetősége nyílt, hogy külföldön maradjon, ám ő inkább a szülőföldjét 

választotta. 

 

Biztonsági kockázat a kettős állampolgárság? 
2021. március 1. – Új Szó 

A külügyi államtitkár arról beszélt, ha a szlovákiai magyarok tömegesen felvennék a magyar 

állampolgárságot, akkor olyan helyzet alakulhatna ki, mint Kelet-Ukrajnában vagy Dél-

Oszétiában. Ezekben a régiókban szeparatista fegyveres konfliktus robbant ki. A kormány a 

múlt héten döntött arról, hogy módosítják az állampolgársági törvényt, a szlovákiai magyarok 

azonban a változás után sem vehetnék fel a magyar állampolgárságot. Martin Klus (SaS) 

külügyi államtitkár a TA3 hírtelevízió politikai vitaműsorában arról beszélt, azért nem 

akarták megengedni, hogy a Szlovákia területén élő polgárok érzelmi vagy kulturális kötődés 

alapján felvehessék egy másik ország állampolgárságát, mert az olyan problémákat okozna, 

mint Kelet-Ukrajnában, Dél-Oszétiában és Abháziában. 
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https://felvidek.ma/2021/03/onallo-intezmeny-marad-a-komaromi-magyar-tannyelvu-specialis-iskola/
https://ujszo.com/regio/nagy-elonnye-lehet-kovacsolni-a-szlovakiai-magyar-szarmazast
https://ujszo.com/kozelet/biztonsagi-kockazat-a-kettos-allampolgarsag
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Csonka: „Nem szabad magukra hagyni ezeket az egészségügyi intézményeket!” 
2021. március 1. – Vajdaság Ma, Pannon RTV  

„Az új egészségügyi átszervezésről szóló tervezetnek globálisan nézve az a hibája, hogy olyan 

régiókat irányoznak elő, amelyek nem is illenek össze, sem földrajzilag, sem pedig más 

vonatkozásban” - magyarázta Csonka Áron, a Vajdasági Magyarok Demokratikus 

Közösségének elnöke az adai Egészségház előtt megtartott sajtótájékoztatóján. Hozzátette, 

hogy adminisztratív szempontból is, és az ellátás hozzáférési szempontjából is igen nehézkes 

volna a polgároknak ezeket az egészségügyi szolgáltatásokat elérni. A VMDK elnöke úgy 

folytatta, hogy a másik fontos szempont, amely kifogásolható ezzel a tervezettel az az, hogy a 

szerbiai egészségügyben egy nagyon komoly humán erőforrás hiány van. Ezzel a tervezettel 

szeretnék megoldani ezt a kérdést is, de nem azzal a módszerrel, hogy megfelelő 

szakorvosokat, specialistákat vennének fel, hanem átcsoportosítanák a meglévő állományt, és 

a megfelelő központokat látnák el szakkáderokkal, a kisebb településeket viszont 

elsorvasztanák és cserbenhagynák. 

 

Várják a kúlai projektumokat és programokat 
2021. március 1. – Magyar Szó 

Munkalátogatáson járt Kúlán Szakállas Zsolt, tartományi kormányfő-helyettes és oktatásügyi 

titkár. A rangos vendéget először Damjan Miljanić, Kúla község polgármestere fogadta, azt 

követően pedig Valka Károly polgármester-helyettessel megtekintették a Szent György-

plébániatemplomot, az épületet körülvevő, nemrégiben felújított kerítést, valamint a 

folyamatban lévő belső megvilágítási munkálatokat. A látogatás következő állomása a helyi 

Petőfi Brigád Általános Iskola volt, ahol a vendégeket Pozsár Csaba, az intézmény igazgatója 

fogadta. A látogatás házigazdája, Valka Károly az iskolában tartott megbeszéléseket követően 

elmondta, a Tartományi Oktatási, Jogalkotási, Közigazgatási és Nemzeti Kisebbségi – 

Nemzeti Közösségi Titkárság vezetője minden évben meglátogatja a községet, ami az itt élő 

nemzeti kisebbségek számára különösen fontos, hiszen a Petőfi Brigád iskola a környéken az 

egyetlen olyan iskola, ahol az oktatás a szerb és a magyar mellett ruszin és ukrán nyelven is 

folyik. 

 

Horgosnak kitörési pontot jelenthet a Kamarás parkerdő 
2021. március 1. – Vajdaság Ma 

Vajdaság valójában olyan, mint Toscana, csak gyengébb a marketingje. Egy turisztikai 

szakember mondta nekem ezt a mondatot, s nagy igazság van benne. Nekünk, itt élőknek 

fogalmunk sincs, hogy mivel rendelkezünk, elődeink mit hagytak ránk, mit hagytunk 

tönkremenni, vagy elveszni. Hatványozottan igaz ez Horgosra, ahol szinte népmeseként 

mesélik, hogy milyen volt az egykori Kamarási parkerdő, amely a XIX. és XX. század 

fordulóján népszerűbb üdülőhely volt Palicsnál is, mára viszont már semmi sem maradt 

belőle, tönkretették. Pedig, ha meglenne, a turizmus megélhetést jelenthetne Horgosnak. 

Felvetődik a kérdés, hogy a két-három évtized alatt felépült kamarási tartalmakat nem 

lehetne újrateremteni? 
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https://www.vajma.info/cikk/vajdasag/26239/Csonka-Nem-szabad-magukra-hagyni-ezeket-az-egeszsegugyi-intezmenyeket.html
https://www.magyarszo.rs/hu/4551/vajdasag/237128/V%C3%A1rj%C3%A1k-a-k%C3%BAlai-projektumokat-%C3%A9s-programokat-k%C3%BAla-Szak%C3%A1llas-Zsolt.htm
https://www.vajma.info/cikk/vajdasag/26236/Horgosnak-kitoresi-pontot-jelenthet-a-Kamaras-parkerdo.html
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Fodó Sándorra emlékeztek szülőhelyén  
2021. március 1. – karpat.in.ua, Kárpátalja 

Csöndes koszorúzással és kerékpáros maratonnal emlékeztek Fodó Sándorra, a Kárpátaljai 

Magyar Kulturális Szövetség (KMKSZ) alapító elnökére születésnapja alkalmából. A viski 

származású Fodó Sándor a kárpátaljai magyarság polgárjogi harcosa volt, akinek születése 

napjához köthető a KMKSZ megalakulásának napja. Február 26-a – az emlékezés dátuma 

mellett – egyben a kárpátaljai magyar érdekvédelmi képviselet megszületésének napja is, 

mely képviselet immáron 32 éve küzd a kisebbségi jogokért. Sari József, a KMKSZ Felső-

Tisza-vidéki Középszintű Szervezetének elnöke, egykori tanítvány, „harcostárs” szerint Fodó 

Sándor olyan egyénisége volt a kárpátaljai magyarságnak, aki képes volt közösségbe 

tömöríteni az embereket, vállalta a megpróbáltatásokat. S előre látva, távlatokban 

gondolkodva az első adandó alkalmat megragadva tett azért, hogy létrehozza a kisebbségi 

érdekvédelmi képviseletet. 

 

KMDFKSZ vezetőképző Felsőgerebenen 
2021. március 1. – karpat.in.ua 

A hétvégén Felsőgerebenen, a Kárpátaljai Hazajáró Egylet vendégházában tartotta éves 

vezetőképzőjét a Kárpátaljai  Magyar Diákok és Fiatal Kutatók Szövetsége. A résztvevők 

megismerkedtek a szövetség múltjával, feladataival, a szülőföldön való szerepükkel. Tartottak 

önismereti és csapatépítő blokkot,  vitadélutánt, kommunikációs tréninget. 

 

 

Elektronikus sajtó 

 

Határok nélkül 

2021. március 1. – Kossuth Rádió 

 

A román kormány  ̶  a Cseke Attila vezette közigazgatási szaktárca javaslatát határozatba 

foglalta, hogy saját zászlót használhat két Maros megyei település: a kerelőszentpáli és a 

vámosgálfalvi helyi közösség. 

Vámosgálfalva több mint egy évtizede szeretett volna saját települési címert és zászlót, de az 

engedélyeztetési folyamat eddig mindig elakadt. 
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https://karpataljalap.net/2021/02/16/bezarjak-beregszaszi-kisterseg-iskolait
https://karpataljalap.net/2021/02/16/bezarjak-beregszaszi-kisterseg-iskolait
https://karpataljalap.net/2021/03/01/fodo-sandorra-emlekeztek-szulohelyen
http://life.karpat.in.ua/?p=47546&lang=hu
https://mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth?date=2021-03-01_18-02-00&enddate=2021-03-01_18-40-00&ch=mr1
https://mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth?date=2021-03-01_18-02-00&enddate=2021-03-01_18-40-00&ch=mr1
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A több mint kétezer lelket számláló Kis-Küküllő menti településen a magyar közösség 

részaránya mintegy 65 százalék. Balog Elemér polgármester mondja el a részleteket. 

 

A vajdasági Magyar Nemzeti Tanács munkatervében szereplő stratégiák, a magyar nyelvre 

fordított tankönyvek, valamint több, az MNT által alapított intézmény munka- és pénzügyi 

terve is napirenden volt a pénteken a Szabadkán megtartott Magyar Nemzeti Tanács ülésén. 

A stratégiák és a tankönyvek kapcsán volt a legtöbb hozzászólás az ülésen. Az ellenzék a 

tankönyvek minősége kapcsán fogalmazott meg észrevételeket.  

 

Temesvár szeptemberben megválasztott új polgármesterének, Dominic Fritz-nek fontos a 

város nemzeti kisebbségeinek komfortérzete, és a magyar közösség képviselőivel folytatott 

januári megbeszélés alkalmával konkrét javaslatokat kért arra, hogy lehetne otthonosabbá 

tenni Temesvárt számunka.  A város legnagyobb nemzeti kisebbsége, a magyar részaránya 

sem éri el a teljes lakosság öt százalékát, de a közösség képviselői bizonyos helyeken 

fontosnak tartanák a magyar nyelv használatát is. A Szórvány Alapítvány vitára bocsátotta az 

első javaslatcsomagot. A szervezet munkatársát, Kovács Katalint kérdeztük a részletekről. 

 

A Hétvégi Iskolák Találkozóján két bajorországi magyar pedagógus: Szádeczky-Kardos Csilla, 

a müncheni és Pereszlényi Erika, a nürnbergi magyar iskola vezetője bemutatták új 

kezdeményezésüket, amellyel lelkileg nehéz helyzetbe került fiataloknak kívánnak segítséget 

nyújtani anyanyelvükön. Első körben Bajorországban szeretnék működtetni a kétszer 90 

percre tervezett internetes segítségnyújtást, ám ha beválik, bővíthető a kör. 

 

A napokban megkezdődik a révi Zichy menedékház teljes tatarozása. Több mint két évtizede 

nem használják az épületet, így az teljesen tönkrement. A határhoz közeli Királyerdő-hegység 

közkedvelt kirándulóhelyének menedékházát európai uniós támogatásból fedezi a Bihar 

megyei önkormányzat. A ház mellett van a hét kilométer hosszúságú, 1905-ben megnyitott 

Zichy cseppkőbarlang, amely turisták ezreit vonzza évente. Az épület felújításának illetve a 

benne eltervezett turisztikai központ kialakításának költsége másfél millió euró.  

 

Márciustól, a hagyományos, nyomtatott változat mellett, a temesvári Heti Új Szó elektronikus 

formája is előfizethető: e-mailben küldik a lapot az olvasóknak. A kiadó arra számít, hogy 

most olyanok is előfizetnek a lapra, akik eddig a nehézkes postai kézbesítés miatt nem tették. 

Jelenleg az újságnak négy megyében vannak előfizetői, de más erdélyi városba és külföldre is 

postázzák. A kiadó igazgatóját, a hetilap főszerkesztőjét, Graur Jánost először a döntés 

okairól kérdeztük. 
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Nagyon szerették volna a madarászok, ha nyomát látják a szirti sas fészek tatarozásának a 

Tordai-hasadékban. A Milvus Csoport tagjai és önkéntesei a lenyűgöző látványt nyújtó 

kettéhasadt hegy északi oldalán állították fel távcsöveiket, innen jól látható a szemközti 

meredek sziklafal és rajta a fészkek. Ebben az időszakban a szirti sasok párválasztása, 

remélték, hogy néhány év kiesés után, idén újra lesz élet a fészekben. Szabó D. Zoltánt, a 

Milvus csoport munkatársát kérdeztük. 

 

A járvány megnehezíti a színészek és a színházak tevékenységét, de Kálló Béla szabadkai 

színművész a zentai származású Verebes Ernővel, a Magyar Nemzeti Színház 

fődramaturgjával egy új darab, Karinthy Frigyes: Utazás a koponyám körül című darabja 

feldolgozásának bemutatójára készül. Erről kérdeztük Kálló Bélát. 


