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Nyomtatott és online sajtó 
 

Az MKP bocsánatkérésre szólítja fel Martin Klus államtitkárt a magyarokat sértő 

kijelentései miatt 
2021. március 8. – MTI, Mandiner, Webrádió, kulhonimagyarok.hu, Ma7.sk, Felvidék Ma, 

Körkép, bumm.sk, Új Szó 

Az MKP és Gyimesi György parlamenti képviselő minden lehetséges eszközzel szeretné elérni, 

hogy az állampolgársági törvény a jövőben ne sújtsa kifejezetten a felvidéki magyarokat - 

hangzott el a párt vezetői és az OĽaNO képviselőjének közös sajtótájékoztatóján hétfőn. Az 

MKP pozsonyi székházában Forró Krisztián, az MKP elnöke, Berényi József, a párt politikai 

alelnöke, illetve Gyimesi György, az OĽaNO képviselője állt a sajtó nyilvánossága elé. Egy 

felmérés szerint a felvidéki magyar közösség képviselői állnak a legfegyelmezettebben a 

járványügyi előírások betartásához. A magyar kormány 27 modern lélegeztetőgépet 

adományozott Szlovákiának - emelte ki Forró Krisztián, aki szerint ebben a helyzetben érik a 

szlovák külügyi tárca részéről megalapozatlan támadások a felvidéki magyar közösséget. A 

lélegeztőgépek nemzetiségre való tekintet nélkül segítik majd az emberek gyógyulását a dél-

szlovákiai kórházakban. Magyarország a Szputnyik vakcinák beszerzésében is segítséget 

nyújtott. 

 

Rákóczi Szövetség: a magyar iskola előnyökkel jár! 
2021. március 8. – MTI, Mandiner, Webrádió, Ma7.sk, Felvidék Ma, Vajdaság Ma, Kárpátalja 

Ma 

A Rákóczi Szövetség idén is arra kéri a külhoni magyar családokat, válasszanak iskolaköteles 

gyermeküknek magyar iskolát. A külhoni régiókban a következő hetekben, hónapokban a 

szülőknek arról kell dönteniük, hogy iskolakötelessé váló gyermeküket milyen nyelvű 

iskolába íratják. Fontos, hogy a családok tisztában legyenek vele, hogy a gyermekük számára 

választhatnak szülőföldjükön magyar nyelvű oktatást, amely a magyar nyelv és kultúra 

továbbadásával biztosítja a magyar közösségek megmaradását, valamint többlettudást és 

nagyobb kapcsolatrendszert a gyermeknek a két nyelv, két kultúra oktatásán keresztül. 

  

A szatmári RMDSZ elutasítja a PSD képviselőjének alaptalan vádaskodását 
2021. március 8. – maszol.ro 

Állásfoglalásban utasította el hétfőn el a Szatmár megyei RMDSZ Radu Cristescu 

szociáldemokrata parlamenti képviselő kirohanásait, melyekben alpári hangnemben 

ócsárolta a szövetség vezetőit. A politikus egyebek között „Attila hun leszármazottjainak” 

nevezte az RMDSZ-es képviselőket, akik szerinte „hordában” járnak és gázolnak át az 

embereken, megszavazva például a Cîțu-kormány költségvetési törvényét. A 
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https://ma7.sk/aktualis/az-mkp-bocsanatkeresre-szolitja-fel-martin-klus-allamtitkart-a-magyarokat-serto
https://ma7.sk/aktualis/az-mkp-bocsanatkeresre-szolitja-fel-martin-klus-allamtitkart-a-magyarokat-serto
https://felvidek.ma/2021/03/rakoczi-szovetseg-a-magyar-iskola-elonyokkel-jar/
https://maszol.ro/belfold/A-szatmari-RMDSZ-elutasitja-a-PSD-kepviselojenek-alaptalan-vadaskodasat
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Szociáldemokrata Párt Szatmár (PSD) Szatmár megyei képviselője sajtótájékoztatón is 

nekirohant az RMDSZ-nek, nehezményezve, hogy - a kormánykoalíciós megállapodás szerint 

- a szövetség nevesítette a Szatmár megyei prefektust. 

 

Idén is főként online eseményeken emlékeznek meg a hősökről a céhes 

városban 
2021. március 8. – maszol.ro 

Kézdivásárhelyen, Gábor Áron egykori szolgálati helyén idén is megemlékeznek az 1848–49-

es szabadságharcban elesett hősökről, ám ezúttal sem abban a formában, ahogyan azt a 

koronavírus-járvány megjelenése előtt tették. A szabadtéri események, a központi ünnepség, 

és az ehhez kapcsolódó eseménysorozat az online térbe költözik idén is a járvány terjedésének 

megelőzése érdekében. Kézdivásárhely önkormányzata rendhagyó módon, a világhálón 

közzétett üzenetekkel emlékezik a forradalom és szabadságharc 173. évfordulóján. A 

videókban a helyi iskolák tanulói, valamint színművészek is közreműködnek. Az ünnepi 

hangulatot online térben keresők versszavalatokat, kórusfellépést hallhatnak. 

 

Magyar nyelvű űrlapokat ígér az oltásközpontokba az egészségügyi 

minisztérium 
2021. március 8. – szekelyhon.ro 

Az egészségügyi minisztérium hétfőn hivatalos átiratban válaszolt a Mikó Imre Jogvédelmi 

Szolgálat beadványára. A választ Benkő Erika, a szolgálat vezetője hozta nyilvánosságra a 

közösségi oldalán. Az egészségügyi minisztérium válaszában az áll, hogy a szaktárca a február 

22-én kiadott körlevelében elrendeli, hogy a közegészségügyi igazgatóságok gondoskodjanak 

arról, hogy az oltásközpontokban a kisebbségek anyanyelvén is álljon rendelkezésre a 

kitöltendő formanyomtatvány. „A legjobb nőnapi ajándék az egészségügyi minisztériumtól. 

Nagyon örülök annak, hogy pozitívan viszonyultak a megkeresésemre, hogy az 

oltásközpontokban magyarul is biztosítsák a kitöltendő formanyomtatványt” – írta Benkő 

Erika. 

 

Kitart és őrzi identitását a regáti magyarság 
2021. március 9. – Krónika 

Annak ellenére, hogy más szórványvidékekhez hasonlóan elöregedőfélben van, a Pitești-en és 

Ploiești-en élő kis létszámú magyarság igyekszik őrizni nemzeti identitását. A református 

egyház immár 160 éve van jelen intézményesen e két városban, és a járványhelyzetben is 

végzi közösségépítő munkáját. Pitești-i, ploiești-i magyarral, Bukarestből beszolgáló 

lelkipásztorral, valamint a Brassói Református Egyházmegye Presbiteri Szövetségének 

alelnökével beszélgettek a regáti magyarok helyzetéről. A pandémiát megelőzően a 

Bukarestben, Ploiești-en és Pitești-en élő református magyarok rendszeresen tartották 

egymással a kapcsolatot. 
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https://maszol.ro/belfold/Iden-is-fokent-online-esemenyeken-emlekeznek-meg-a-hosokrol-a-cehes-varosban
https://maszol.ro/belfold/Iden-is-fokent-online-esemenyeken-emlekeznek-meg-a-hosokrol-a-cehes-varosban
https://szekelyhon.ro/aktualis/magyar-nyelvu-urlapokat-iger-az-oltaskozpontokba-az-egeszsegugyi-miniszterium
https://szekelyhon.ro/aktualis/magyar-nyelvu-urlapokat-iger-az-oltaskozpontokba-az-egeszsegugyi-miniszterium
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Összefognák a bányavidékieket 
2021. március 9. – Krónika 

Bár a környékbeli magyarok lélekszáma csökken, a járványhelyzet ellenére is igyekszik 

összefogni a szórványközösséget a nagybányai Teleki Magyar Ház – mondta el a Krónikának 

Dávid Lajos, a helyi magyarság kulturális és közösségépítő intézményeként húsz éve működő 

központ vezetője. A gróf Teleki Sándor emlékíró hajdani lakóházában működő központ a 

Nagybánya környéki Bányavidék magyarságának közösségi otthona. 

 
1848/49-es virtuális térkép létrehozásán dolgozik a Csemadok 
2021. március 8. – Felvidék Ma 

A Csemadok Ifjúsági Tagozata egy érdekes kezdeményezéssel készül az 1848-49-es 

szabadságharc évfordulójára, felhívással fordulnak minden Kárpát-medencében élő 

magyarhoz. Az interaktív projekt célja a vírushelyzetben egy virtuális térkép létrehozása, hogy 

ilyen módon tudjunk megemlékezni az 1848/49-es eseményekről. „Ahhoz, hogy a Google 

térkép létrejöhessen, felhívással fordulunk a Kárpát-medence magyarjaihoz, kérünk minden 

ismerősünket, barátunkat, hogy a saját környezetében/falujában/régiójában látogasson el egy 

olyan emlékműhöz, ami valamilyen módon az 1848/49-es eseményekhez kapcsolódik, vagy 

ahol megemlékezéseket szoktak tartani és fényképezze vagy videózza azt le.” 

 

Klus az új Beneš? 
2021. március 8. – Csonka Ákos – Felvidék Ma 

Nagy port kavartak Martin Klus külügyi államtitkár sovén húrokat pengető megjegyzései a 

magyarok irányába, amire joggal háborodott fel felvidéki közösségünk és joggal emelte fel 

szavát ellene a magyar külügyminiszter is. Amire nem bocsánatkéréssel válaszolt a szlovák 

diplomácia, hanem még nekik állt feljebb és a szlovák külügyminiszter, Ivan Korčok (SaS) 

bekérette a magyar nagykövetet Veronika Remišová (Za ľudí) miniszterelnök-helyettes 

asszonyság heves helyeslése közepette. Nonszensz…A szélsőségesen liberális, ugyanakkor 

Slota stílusát utánozó soviniszta Klus egy tévés vitában úgy fogalmazott, hogy azért nem 

engedi a magyaroknak, hogy felvehessék a magyar állampolgárságot, mert fennállhat a 

veszélye, hogy olyan helyzetek alakulhatnak ki, mint Krímben, Abháziában vagy Kelet-

Ukrajnában. Ez pedig Szlovákiának nemzetbiztonsági kockázatot jelentene egy esetleges 

háborús konfliktus esetén. 

  
Szülőföldön magyarul: Hamarosan megkezdik a támogatások kifizetését 
2021. március 8. – Vajdaság Ma 

Március 10-én indul a „Szülőföldön magyarul” program keretében a 2019/2020-as tanévre 

megítélt nevelési, oktatási, valamint tankönyv- és taneszköz támogatások kifizetése. A CMH 
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https://felvidek.ma/2021/03/1848-49-es-virtualis-terkep-letrehozasan-dolgozik-a-csemadok/
https://felvidek.ma/2021/03/klus-az-uj-benes/
https://www.vajma.info/cikk/vajdasag/26260/Szulofoldon-magyarul-Hamarosan-megkezdik-a-tamogatasok-kifizeteset.html
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iroda értesítést tett közzé, melyben a következő olvasható: „Örömmel értesítjük a pályázókat, 

hogy a „Szülőföldön magyarul” program keretében a 2019/2020-as tanévre megítélt nevelési, 

oktatási, valamint tankönyv- és taneszköz támogatások kifizetése 2021. március 10-én 

megkezdődik. A támogatás összege gyermekenként: 60 EUR. A kifizetés a Vajdasági Bank 

fiókintézeteiben 2021.03.10-től 2021.08.31-ig tart.” 

 

Madarat tolláról 
2021. március 8. – Magyar Szó 

A Brunszvik Teréz Magyar Óvodapedagógusok Egyesülete Madarat tolláról elnevezésű 

rajzpályázata a közelmúltban zárult le. Dr. Szőke Anna, az egyesület elnöke arról számolt be 

lapunknak, hogy igen nagy érdeklődés övezte a pályázatot, nagyon sok gyerek jelentkezett rá 

egész Vajdaságból. „Mivel igen különleges helyzet alakult ki a pedagógia terén is, ezért 

elmaradt az óvodások színjátszó-találkozója, elmaradt az őszi nagy konferenciánk, és még 

sorolhatnám, hogy mi minden. Olyan eseményben kellett gondolkodnunk, ami a gyerekeket 

is bevonja, és színesebbé teszi a mindennapjaikat.” – nyilatkozta Brunszvik Teréz.  

 
Egy kárpátaljai orvos üzenete a lakosság felé 
2021. március 8. – Kárpátalja Ma 

Az ungvári Novák Endre Kórház főorvosa, Jurij Jacina a Kárpátaljai Megyei Állami 

Közigazgatási Hivatal sajtótájékoztatóján hívta fel a figyelmet a koronavírus-járvány 

kárpátaljai terjedésének súlyosságára – tudatta a pmg.ua hírportál március 8-án. „Ma az 

intézményünkben 120 olyan beteg van, akinek oxigénre lenne szüksége. Közülük hatvannak 

az intenzív osztályon kellene lennie. Ezzel szemben az intenzív osztályunkon csak 6 ágy van, 

és nem lehet bővíteni. A kórházunk naponta 25-30 oxigénpalackot használ el, reggelre már 

csak öt maradt. Mit mondanak, mit kezdjek vele? Hogyan menthetünk így életeket?” – 

mondta a főorvos. 

 

Egyre több egészségügyi dolgozó kapja meg a koronavírus elleni oltóanyagot 
2021. március 8. – karpat.in.ua 

Kárpátalján is kezdetét vette a koronavírus elleni védőoltás beadása. A Covishield nevet viselő 

indiai termékkel – mely a brit-svéd cég az Astra Zeneca licenze alapján készült – első körben 

azokat az egészségügyi dolgozókat oltják be, akik közvetlen kapcsolatban vannak a Covid-19-

es betegekkel. 
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https://www.magyarszo.rs/hu/4557/vajdasag_topolya/237744/Madarat-toll%C3%A1r%C3%B3l-topolya-rajz.htm
https://karpataljalap.net/2021/02/16/bezarjak-beregszaszi-kisterseg-iskolait
https://karpataljalap.net/2021/02/16/bezarjak-beregszaszi-kisterseg-iskolait
https://karpatalja.ma/karpatalja/nezopont/egy-karpataljai-orvos-uzenete-a-lakossag-fele/
http://life.karpat.in.ua/?p=48371&lang=hu
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Elektronikus sajtó 

 

Határok nélkül 

2021. március 8. – Kossuth Rádió 

 

A Magyar Közösség Pártja bocsánatkérésre szólította fel Martin Klus külügyi államtitkárt a 

felvidéki magyar közösségre tett sértő kijelentései miatt. A módosítás előtt álló szlovák 

állampolgársági törvény kapcsán az államtitkár azt mondta, hogy Dél-Oszétiához, illetve 

Kelet-Ukrajnához hasonló, befagyott konfliktushelyzet állhatna elő, ha a dél-szlovákiai 

magyarok tömegesen felvennék a magyar állampolgárságot és elfogadhatatlan, hogy valaki 

érzelmi okokból vegye fel a magyar állampolgárságot. A szlovák kormányválság mentén 

kialakult magyar-szlovák diplomáciai vitáról is szó volt az MKP mai sajtóértekezletén.  

 

Veszélyezteti-e a román kormánykoalíció stabilitását a magyar kormánymegbízottak 

ellenséges fogadtatása? Nem mindenhol volt zökkenőmentes a magyar nemzetiségű 

kormánymegbízott beiktatása Erdélyben. Kolozs megyében rég nem hallott nacionalista 

retorikával fogadták Tasnádi István Szilárdot. Annyira, hogy a megyei önkormányzat elnöke, 

groteszkbe hajló kijelentést tett, hogy bosszúból a szintén magyar önkormányzati alelnök, 

Vákár István menesztését kezdeményezi. Hegdüs Csillát, az RMDSZ szóvivőjét halljuk. 

 

Csaknem fél évvel a romániai helyhatósági választások után még mindig nincs betöltve az 

egyik alpolgármesteri tisztség Aradon. Az, amelyik az elmúlt 25 évben a magyar közösséget 

illette meg. Bár a választásokon győztes Nemzeti Liberális Párt köré szerveződött koalíciónak 

ezúttal is tagja a helyi RMDSZ, a többségen belül sincs egyetértés, hogy kié legyen a másik 

alpolgármesteri szék.  

 

A járvány leküzdése után egy új korszak kezdődhet a turizmusban, és mit tehetünk a cél 

érdekében? 

Hogy mikor tér vissza az élet a rendes kerékvágásba, azt ma senki meg nem mondja. Addig is 

a kényszerhelyzet adta lehetőségeket kell kihasználni, akár alternatív megoldásokkal is. Oláh-

Gál Elvira egy konferencia tanulságairól készítette beszélgetést. 

 

A kolozsvári székhelyű Iskola Alapítvány Bihar megyében is beindítja 2019-ben elkezdett 

ingyenes délutáni foglalkozásait - ami Magyarországon évtizedek óta napközi otthon néven 

ismert. Bihar megyében 6 szórvány településen indul be a délutáni program, amely a szülők 

számára óriási segítség nem csak a gyermekek biztonságban tudása miatt, de az anyanyelv 

https://mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth/?date=2021-03-08_18-02-00&enddate=2021-03-08_18-40-00&ch=mr1
https://mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth/?date=2021-03-08_18-02-00&enddate=2021-03-08_18-40-00&ch=mr1
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gyakorlása, illetve a tanulási lehetőségek miatt is. Nagy Zoltánt, az Iskola Alapítvány elnökét 

kérdeztük. 

 

A Maros megyei Gyulakután, a református templom szentélyében végzett ásatások közben 

értékes régészeti leletekre bukkantak. Bethlen Gábor konstantinápolyi követe: Szövérdi 

Gáspár János 17. század eleji családi kriptájának feltárásakor aranygyűrűk és arany ruhadísz 

került elő. A templomban végzett ásatások során egy kisebb, Árpád-kori templom alapját is 

feltárták. A több szakaszban zajló ásatásokat a műemléktemplom átfogó restaurálása tette 

szükségessé. Gál Szilárd régész antropológussal, a Maros megyei múzeum munkatársával 

beszélgetett munkatársunk. 


