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Nyomtatott és online sajtó 
 

Lélegeztetőgépeket adományozott a magyar kormány a dél-szlovákiai kórházak 

részére 
2021. március 9. – Ma7.sk, bumm.sk, Felvidék Ma, Új Szó, Körkép 

Tekintettel a súlyos járványügyi helyzetre, a Magyar Kormány egészségügyi eszközöket – 

összesen 17 darab, Panther-5 típusú, magyar gyártmányú lélegeztetőgépet – adományozott a 

külhoni magyarság és a dél-szlovákiai kórházak megsegítése érdekében. A támogatás 

kedvezményezettje a Kukkonia polgári társulás, amely a felvidéki kórházak közötti elosztás 

koordinálásában működik közre. Az adomány március 8-án (hétfőn) érkezett meg 

Dunaszerdahelyre, a Kukkonia polgári társulás képviselőihez. A polgári társulás az 

egészségügyi eszközöket az adománylevél elveivel összhangban juttatja majd el a 

kedvezményezett egészségügyi intézményeknek. Az átadás során az adomány egy részét – 6 

lélegeztetőgépet – Pető Tibor, Magyarország szlovákiai nagykövete, Világi Réka, a Kukkonia 

polgári társulás képviselője és Berényi József, a dunaszerdahelyi kórház felügyelő tanácsának 

tagja adták át Bock Sylviának, a dunaszerdahelyi Svet zdravia kórház igazgatónőjének és 

Horváth Zoltán doktornak. 

 

Pásztor István: Minél többen beoltatják magukat, annál előbb normalizálódik a 

helyzet 
2021. március 9. – Vajdaság Ma 

Megtalálni az egyensúlyt a korlátozások és a normális élet között, erről szólt az elmúlt évünk 

a járványidőszakban - mondta Pásztor István a Szabadkai Magyar Rádió Napindító című 

műsorában. A Vajdasági Magyar Szövetség elnöke hangsúlyozta, a fertőzés terjedésének 

megfékezése a cél, ehhez pedig a lakosság többségének be kellene oltatnia magát. A politikus 

arról is beszélt, hogy fontos Szabadka városképének megőrzése, ehhez pedig nem szabad 

lebontani a régi épületeket. 

  

Az online térben ünneplik március 15-ét Kolozsváron 
2021. március 9. – maszol.ro 

Az egészségügyi intézkedések betartásával ünneplik idén március 15-ét Kolozs megyében, a 

magyar nemzeti ünnep alkalmával szervezett eseményeket többnyire a helyi templomi 

szertartásokkal összekötve tartják meg. A kolozsvári programsorozatot online térbe helyezték 

át – tájékoztatott kedden a Kolozs megyei RMDSZ. A közlemény emlékeztet: tavaly minden 

március 15-i megemlékezés elmaradt Kolozs megyében. Idén már másképp terveznek és a 

korlátozásoknak megfelelően, kisközösségekben vagy online emlékeznek az 1848-as 
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https://ma7.sk/tajaink/lelegeztetogepeket-adomanyozott-a-magyar-kormany-a-del-szlovakiai-korhazak-reszere
https://ma7.sk/tajaink/lelegeztetogepeket-adomanyozott-a-magyar-kormany-a-del-szlovakiai-korhazak-reszere
https://www.vajma.info/cikk/vajdasag/26263/Pasztor-Istvan-Minel-tobben-beoltatjak-magukat-annal-elobb-normalizalodik-a-helyzet.html
https://www.vajma.info/cikk/vajdasag/26263/Pasztor-Istvan-Minel-tobben-beoltatjak-magukat-annal-elobb-normalizalodik-a-helyzet.html
https://maszol.ro/belfold/Az-online-terben-unneplik-marcius-15-et-Kolozsvaron
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eseményekre. „A központi kolozsvári ünnepség szintén virtuálisan fog zajlani, de 

természetesen lehetőség lesz a koszorúzásra, egyéni tisztelgésre is” – idézte a közlemény 

Antal Gézát, az RMDSZ Kolozs megyei szervezetének ügyvezető elnökét. 

 

Négynapos kulturális rendezvénysorozattal ünnepel Sepsiszentgyörgy 
2021. március 9. – maszol.ro 

A koronavírus-járvány miatt idén is elmarad a hagyományos március 15-i főtéri ünnepség 

Sepsiszentgyörgyön, ám a háromszéki megyeszékhelyen négynapos eseménysorozattal 

emlékeznek az 1848–1849-es forradalom és szabadságharc kitörésének 173. évfordulójára. 

Március 15-én, hétfőn a város elöljárói megkoszorúzzák az emlékműveket, és arra kérik a 

lakókat, hogy tömeges ünneplés helyett ezúttal elsősorban lélekben emlékezzenek meg, egy-

egy szál virágot elhelyezve az emlékműveknél.  

 

A még élő ’56-os hősöket meg kell ismerniük a fiataloknak 
2021. március 9. – szekelyhon.ro 

A Volt Politikai Foglyok Szövetségének Hargita megyei szervezete idén is a foglyok emlékét 

őrző emlékműhöz hívta a csíkszeredaiakat – számol be a polgármesteri hivatal sajtóosztálya. 

A himnuszokat követően ünnepi beszédek, szavalatok hangzottak el. Korodi Attila 

polgármester a megemlékező beszédében kifejtette: a még élő ’56-os hősöket meg kell 

ismerniük a felcseperedő nemzedékeknek. „Nekünk, akik gyerekként megértük a 

kommunista időket, megadatott az, hogy érzékelhessük az önkényuralom és a jobb idők 

közötti különbségeket. A mai ifjúságnak van-e lehetősége arra, hogy szembesüljön átkos 

időszakkal, amelynek számtalan tanulsága meg kell határozza az életüket, a 

gondolkodásmódjukat, az értékrendjüket, a közösséghez való kötődésüket? – tette fel a 

kérdést Korodi Attila.  

 

A bukaresti kritikák ellenére folytatódik az új főtér felújítása 
2021. március 10. – Krónika 

A bukaresti szakmai kifogások ellenére folytatódnak Szatmárnémeti új főterének felújítási 

munkálatai. Kereskényi Gábor polgármester a Krónikának úgy fogalmazott, nyitottak az 

ötletekre, de úgy vélte, ezekkel korábban kellett volna előállni. A szatmáriak ugyanis 30 éve 

várják, hogy a tapstér polgárbarát hellyé váljon. „Soha nem volt ez egy polgári központja a 

városnak. Arra tervezték, hogy ha valaki szónokol nekik, akkor a szatmáriaknak legyen hol 

hallgatni és tapsolni” – utalt vissza a kommunizmusban épült tér eredeti céljára az elöljáró. A 

felújítással épp az a tervük, hogy emberközelibb hellyé váljon, mutatott rá, ezt követően több 

lesz a zöldövezet, és kizárólag a gyalogos és kerékpáros forgalom lesz engedélyezve az új 

főtéren.  
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https://maszol.ro/belfold/Negynapos-kulturalis-rendezvenysorozattal-unnepel-Sepsiszentgyorgy
https://szekelyhon.ro/aktualis/a-meg-elo-r56-os-hosoket-meg-kell-ismerniuk-a-fiataloknak
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Megújul a tejporgyár, ötcsillagos hotelt is terveznek a Hargita megyei 

községben 
2021. március 10. – Krónika 

Olyan átfogó beruházások zajlanak Gyergyóremetén, amelyek várhatóan Székelyföld nagy 

részére kiterjedően is éreztetni fogják a hatásukat. A Hargita megyei községben repülőtér 

épül, hogy a megújuló tejporgyár és más új fejlesztések hatékonyan működhessenek. Eddig 

nem tapasztalt szintű beruházás jöhet a turizmusban is. 

 
Grendel Gábor a Körképnek: Nem vagyok Matovič lemondásának a híve 

(Nagyinterjú) 
2021. március 9. – Körkép 

Az OĽaNO második legtöbb egyéni karikát szerző politikusa, a parlament magyar 

nemzetiségű alelnöke szerint a kormányválság még kezelhető. Úgy látja, a felvidéki magyar 

politikai térfélen leginkább a prioritás megfogalmazása hiányzik. Grendel Gábort kérdezte a 

Körkép.sk. 

 

A Selye János Egyetem is beállt az egyetemi autonómiát féltők sorába 
2021. március 9. – Ma7.sk 

A szlovák felsőoktatási reformtervezet legjelentősebb sarokköveit azok a lépések képezik, 

amelyek az egyetemi szenátusok jogköreit csorbítva inkább a jelentős politikai befolyással 

létrehozott egyetemi igazgatótanácsoknak adnának döntési hatalmat az egyetemeken. A 

szlovákiai egyetemek most összefogtak – hiányolják az előzetes egyeztetést a reformtervezet 

kapcsán és féltik az autonómiájukat. 

  
Đurić: Újvidék készen áll támogatni minden jó beruházást, amely 

Magyarországról érkezik 
2021. március 9. – Vajdaság Ma, Magyar Szó 

 Milan Đurić, Újvidék polgármesterének helyettese ma fogadta Zavarkó Árpádot, 

Magyarország újvidéki tiszteletbeli konzulját, közölte a város sajtószolgálata. A polgármester-

helyettes üdvözölte Zavarkót, aki október óta látja el a bácskai és szerémségi körzet konzuli 

feladatait, és megköszönte neki első hivatalos látogatását. A konzul rámutatott a Szerbia és 

Magyarország közötti jó kapcsolatokra, és átadta Pintér Attila, Magyarország szerbiai 

nagykövetének üdvözletét a polgármester-helyettesnek. 
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https://korkep.sk/cikkek/belfold/2021/03/09/grendel-gabor-a-korkepnek-nem-vagyok-matovic-lemondasanak-a-hive-nagyinterju/
https://korkep.sk/cikkek/belfold/2021/03/09/grendel-gabor-a-korkepnek-nem-vagyok-matovic-lemondasanak-a-hive-nagyinterju/
https://ma7.sk/video/felvideki-naplo/a-selye-janos-egyetem-beallt-az-egyetemi-autonomiat-feltok-soraba
https://www.vajma.info/cikk/vajdasag/26264/uric-Ujvidek-keszen-all-tamogatni-minden-jo-beruhazast-amely-Magyarorszagrol-erkezik.html
https://www.vajma.info/cikk/vajdasag/26264/uric-Ujvidek-keszen-all-tamogatni-minden-jo-beruhazast-amely-Magyarorszagrol-erkezik.html
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Felújították a Csantavér és Orom közötti utat 
2021. március 9. – Magyar Szó 

A csantavéri és oromi termelők március elején munkagépeikkel felújították a két falut 

összekötő földes utat. A termelők az útfelújítást minden tavasszal elvégzik, annak érdekében, 

hogy biztosítsák a közlekedést Csantavér és Orom között. A hosszú távú megoldást azonban 

az út kiaszfaltozása jelentené. Erre most reális esély mutatkozik. Az útszakasz 

karbantartásáról András Gyuricsin Attila, a csantavéri helyi közösség tanácsának elnöke 

nyilatkozott a Magyar Szónak. „A csantavéri és az oromi gazdák minden évben összefognak, 

hogy felújítsák a két falu közötti földes utat.” – mondta András Gyuricsin Attila. 

 

Befejeződött a biológia, kémia, földrajz tehetséggondozó és versenyfelkészítő 

hétvége 
2021. március 9. – karpat.in.ua, Kárpátalja, Kárpátalja Ma 

A „GENIUS” Jótékonysági Alapítvány ötödik alkalommal rendezte meg a biológia, kémia, 

földrajz tehetséggondozó és versenyfelkészítő hétvégéjét. A tehetséggondozó hétvégék célja 

volt a Magyarországon megrendezésre kerülő Hevesy György Kárpát-medencei Kémia, 

Herman Ottó Kárpát-medencei Biológia, Teleki Pál Kárpát-medencei Földrajz-Földtan 

Versenyre való felkészítés, a résztvevők természettudományos ismereteinek elmélyítse, 

bővítse. A foglalkozásokra meghívást kaptak a Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetség által 

szervezett Szent Györgyi Albert kémia- (8. osztály), Margittai Antal biológia- (7–8. osztály) és 

természetrajz-földrajz (7–8. osztály) versenyek 1–10. helyezettjei, akik már eddig is 

bizonyították a kémia, biológia és földrajz iránti szeretetüket. A meghívottakból a három 

tehetséggondozó hétvégén összesen 33 tanuló vett részt, akik felkészülését 16 tanár segítette. 

 

Sikeresen zárultak a magyar nyelvtanfolyamok a Rákóczi-főiskola szervezésében 
2021. március 9. – karpat.in.ua, Kárpátalja 

A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola a 2002/2003-as tanévtől minden évben 

meghirdeti nyelvtanfolyamait angol, német, ukrán, orosz, valamint magyar nyelvből kezdő és 

haladó szinten. A nyelvtanfolyamokon több százan vesznek részt, az utóbbi években 

többségük a magyar mint idegen nyelvet választja. Ezért fontosnak tartottuk, hogy 2016 

tavaszától magyar nyelvtanfolyamokat indítsunk Kárpátalja-szerte olyan településeken, ahol 

erre igény van. Az érdeklődők magas száma miatt 2019 januárjától ukrán mint idegen nyelv 

tanfolyamok is megvalósulnak Kárpátalja számos településén (2019. január–október között 

565, 2020. február–december között 887 fő jelentkezett). 2016 márciusa és 2021 februárja 

között a magyar nyelvtanfolyamok több mint 75 településen 25 850 jelentkezővel évente több 

mint 200 csoportban valósultak meg, a jelentkezők közül 15 972-en teljesítették sikeresen a 

120-180 órás kurzusokat. 
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https://www.magyarszo.rs/hu/4558/vajdasag_szabadka/237806/Fel%C3%BAj%C3%ADtott%C3%A1k-a-Csantav%C3%A9r-%C3%A9s-Orom-k%C3%B6z%C3%B6tti-utat-Szabadka-Orom-f%C3%B6ldes%C3%BAt-Csantav%C3%A9r.htm
https://karpataljalap.net/2021/03/09/befejezodott-biologia-kemia-foldrajz-tehetseggondozo-es-versenyfelkeszito-hetvege
https://karpataljalap.net/2021/03/09/befejezodott-biologia-kemia-foldrajz-tehetseggondozo-es-versenyfelkeszito-hetvege
https://karpataljalap.net/2021/03/09/befejezodott-biologia-kemia-foldrajz-tehetseggondozo-es-versenyfelkeszito-hetvege
https://karpataljalap.net/2021/03/09/befejezodott-biologia-kemia-foldrajz-tehetseggondozo-es-versenyfelkeszito-hetvege
https://karpataljalap.net/2021/03/09/sikeresen-zarultak-magyar-nyelvtanfolyamok-rakoczi-foiskola-szervezeseben
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Tavaszi virágok – kiállítás Ungváron 
2021. március 9. – karpat.in.ua 

Ha jön a tavasz, akkor kivirágzik a természet, az Ukrán Nemzeti Festőművészek Kárpátaljai 

Egyesületének elnöke szerint éppen ezért most jött el a virágokat ábrázoló alkotások ideje. Az 

egyesület tagjai tavasznyitó tárlattal készültek, aminek a Tavaszi virágok címet adták. 

 

 

Elektronikus sajtó 

 

Határok nélkül 

2021. március 9. – Kossuth Rádió 

 

Hétfőn felszólította a Magyar Közösség Pártja Martin Klus külügyi államtitkárt, hogy kérjen 

bocsánatot a Szlovákiában élő magyaroktól, amiért biztonsági kockázatnak nevezte a 

közösséget. Az államtitkár egy februári tévéműsorban párhuzamot vont a Kaukázusban illetve 

Kelet-Ukrajnában befagyott konfliktus zónák és a szlovákiai magyarság helyzete között.  

 

Ukrajnában minden ukrán állampolgár ingyen igényelhet földterületet. Bár ez nagyon jól és 

egyszerűen hangzik, mégsem az. 

 

Termőföldjeikért harcolnak a gátiak. A Beregszászi járási Gáton a lakosság jelentős része 

földműveléssel foglalkozik. Mint fogalmaznak: nem szeretnének külföldön munkát vállalni, 

itthon akarnak boldogulni, ehhez viszont termőföldre van szükségük, amit megművelhetnek. 

Az állami földhivatal azonban évek óta visszautasítja földigényeiket annak ellenére, hogy 

Ukrajnában minden állampolgárnak joga van két hektár termőföldet igényelni.  

 

A Vajdaságban szerdán kezdődik meg a Szülőföldön magyarul program által nyújtott 

támogatások kifizetése. Közel húszezer diák kapja meg a 60 eurós összeget.  

 

,,Kedves Ovis Barátunk!” - így kezdődik az a levél, amelyet a Rákóczi Szövetség eljuttatott a 

leendő elsősök családjának. A külhoni régiókban a következő hetekben, hónapokban kell a 

szülőknek arról dönteniük, hogy iskolakötelessé váló gyermeküket milyen nyelvű iskolába 
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http://life.karpat.in.ua/?p=48520&lang=hu
https://mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth?date=2021-03-09_18-02-00&enddate=2021-03-09_18-40-00&ch=mr1
https://mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth?date=2021-03-09_18-02-00&enddate=2021-03-09_18-40-00&ch=mr1
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íratják. A Magyar Iskolaválasztási Program sikere érdekében online képzéssorozatot indított 

a szövetség még januárban. A részletekről Csáky Csongor a Rákóczi Szövetség elnöke beszélt. 

 

Felvidéken a következő tanévre a beiratkozás még odébb van, de azokban a családokban, ahol 

idén iskoláskorú lesz a gyermek, már beszélnek arról, hogy milyen iskolát válasszanak. A 

szülők gyakran abban a hitben adják magyar óvodából szlovák iskolába a gyermeket, hogy jót 

tesznek velük. Az anyanyelvű oktatásról ebben a műsorban már számtalanszor szóltunk. Most 

hallgassuk meg Fehér Deniszát, aki annak idején szlovák iskolába járt, de ő a gyerekét magyar 

oktatási nyelvű intézménybe íratta.  

 

Stetz Andrea, a chicagói magyar iskola vezetője is részt vett a Nemzetpolitikai Államtitkárság 

által szervezett Hétvégi Magyar Iskolák negyedik, idén online találkozóján. Amellett, hogy egy 

meglehetősen nagy létszámú tanintézményt irányít, vezeti a város magyar klubját is.  

 

Két hónappal a Várad folyóirat intézményi önállóságának megszüntetését követően a lap 

munkatársainak egy része új munkatársakkal kiegészülve folyóiratot alapított a Holnap 

Kulturális Egyesület kiadásában. A címe Újvárad.  

 

Bihari sportújságírókat tüntettek ki a múlt hét végén Nagyváradon. Az elismerést az RMDSZ 

alapította 2012-ben, a Bihar megyei sajtó létrejöttének 150. évfordulóján. A részletekről 

Szabó Ödön parlamenti képviselő beszélt. 

- A díjazottak neve ismerősen csenghet a Bihari napló sportkedvelő olvasóinak.  

Szántó Zoltán a Bihari Napló sportszerkesztője, aki 1994 óta követi a sporteseményeket - 

Fehér Dezső életműdíjat kapott. 

Jósa Attila - a pályakezdőknek adott Iványi Ödön díjat kapta meg, és Boros Péter - Bokor 

András szakmai díjban részesült. 


