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Nyomtatott és online sajtó 
 

Már csak szavak szintjén fontosak a külhoni magyarok a Jobbiknak 
2021. március 22. – Hertelendy Gábor – Magyar Nemzet 

Miközben Jakab Péter a szavak szintjén fontosnak tartja a külhoni magyarság támogatását, 

továbbra is hallgat a DK kirekesztő megnyilvánulásairól. A Jobbik sem Vadai Ágnes, sem 

Arató Gergely felszólalásait nem kommentálta. Potápi Árpád János államtitkár 

szégyenteljesnek és megdöbbentőnek nevezte, hogy a Gyurcsány-párt uszít a határon túliak 

ellen, a Jobbik pedig ezt szó nélkül tűri. Így működik a baloldali összefogás: Gyurcsány 

Ferenc diktál, a többiek pedig meghunyászkodva követik. Ha bárki azt hiszi, hogy a 

szivárványkoalícióban Gyurcsányon kívül bárkinek szava van, az óriásit téved – mondta a 

Magyar Nemzetnek Potápi Árpád János, a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős 

államtitkára arról, hogy a Jobbik továbbra sem szólalt fel az ellen, hogy a DK a határon túli 

magyarok ellen uszít. 

 

Sakkjátszótér és Sakkpalota - képességfejlesztés játékosan 
2021. március 20. – Pannon RTV 

Harmadik alkalommal szervezték meg a Sakkjátszótér Komplex Képességfejlesztő Programot 

Vajdaságban. Az esemény a járványügyi helyzet miatt az online térben, a ZOOM platformon 

keresztül valósult meg. Idén a Sakkpalota program is bekapcsolódott a határon túli 

programba, amelynek lebonyolítója a Magyar Nemzeti Tanács volt. Két éve még személyesen 

tudták megrendezi az eseményt, de tavaly a koronavírus-járvány miatt átkerült az online 

térbe, ahogyan idén is. A programsorozat évről évre egyre nagyobb érdeklődésnek örvend - 

mondta Jerasz Anikó. A Sakkpalota képzésbe 36 osztálypedagógus és osztálytanító 

kapcsolódott be Vajdaságból. Ők 12 általános iskolát képviseltek. A foglalkozáson muravidéki 

és horvátországi pedagógusok is részt vettek – mondta a Nemzetpolitikai Államtitkárság 

részéről Beleczné Krecz Éva, a program koordinátora. 

  

Interkulturalitásra hangolnak a marosvásárhelyi foci-együttműködési 

szerződéssel 
2021. március 19. – Krónika 

Az interkulturalitás fontosságának jelszava alatt írt alá csütörtökön délután együttműködési 

szerződést négy marosvásárhelyi és környékbeli „román” futballklub a magyarként elkönyvelt 

Marosvásárhelyi Sportegyesület 1898-cal. Az érintett klubtulajdonosok és edzők szerint az 

együttműködés célja a magyar és román anyanyelvű gyerekek „közös mederbe” terelése, 

mivel a jövőbeli gyümölcsöző és élhető kapcsolat alapja a két nemzet között ebben a korban 

alakul ki. Az edzések által mindkét fél lehetőséget kap megismerni egymás kultúráját, és a 
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https://magyarnemzet.hu/belfold/mar-csak-szavak-szintjen-fontosak-a-kulhoni-magyarok-a-jobbiknak-9548102/
https://pannonrtv.com/rovatok/tarsadalom/sakkjatszoter-es-sakkpalota-kepessegfejlesztes-jatekosan?fbclid=IwAR1Rzb4ilbM6dbwuFObb2KQQVN-IGK1ry0T056tq-AqcV_EG4owny2PH5VI
https://kronikaonline.ro/sport/interkulturalitasra-hangolnak-a-marosvasarhelyi-foci-egyuttmukodesi-szerzodessel
https://kronikaonline.ro/sport/interkulturalitasra-hangolnak-a-marosvasarhelyi-foci-egyuttmukodesi-szerzodessel
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közös munka során pedig barátságok és jó kapcsolatok születhetnek – hangoztatták a 

megállapodás aláírói. 

 

Tőkés igazság- és jóvátételt követel a fekete március és a székely politikai 

foglyok ügyében 
2021. március 19. – Krónika 

Tőkés László szerint a román demokratikus állam már csak adófizető és országépítő magyar 

polgárai iránti tiszteletből és megbecsülésből is tartozik azzal, hogy igazságot tegyen 

Marosvásárhely fekete márciusa ügyében, továbbá szabadon bocsássa a székely terrorperben 

elítélt „politikai foglyokat”, Beke Istvánt és Szőcs Zoltánt.  

 

Az RMDSZ Nőszervezete a Munka és Magánélet Közötti Egyensúly Európai 

Napjának létrehozását kéri  
2021. március 19. – transindex.ro 

Közös levélben fordult az RMDSZ Nőszervezete és az Európai Néppárt Nőszervezete (EPP 

Women) az Európai Bizottsághoz, amelyben a Munka és Magánélet Közötti Egyensúly 

Európai Napjának (European Day for Work-Life Balance) létrehozását kéri. „Levelünket 

Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnökéhez és azon európai uniós biztosokhoz 

intéztük, akik az EU-ban az esélyegyenlőség területén dolgoznak. Jelenleg folyamatban van a 

tagállamok által a munka és a magánélet közötti egyensúlyról szóló 2019/1158 számú uniós 

irányelv életbe ültetése, ezért a legidőszerűbb lenne, ha az Európai Bizottság egy ilyen jellegű 

európai nap létrehozásával is megerősíti az esélyegyenlőség elérése érdekében tett 

erőfeszítését, illetve a nők szerepének fontosságát a társadalomban, családban és gazdasági 

életben”- mondta Bíró Rozália, az RMDSZ Nőszervezetének elnöke.  

 

Horváth István az államfő március 15-i üzenetéről: politikai konjunktúrában tér 

vissza ez a „normalitás” 
2021. március 19. – maszol.ro 

Ha történelmi perspektívában gondolkodunk, nem mondatjuk, hogy zsarnokok uralkodnak 

fölöttünk, de azt sem lehet mondani, hogy a hatalom és az egyén közötti viszonyrendszerben 

kialakult az egyén teljességét támogató hatalmi rendszer – vélte Horváth István szociológus, 

egyetemi tanár a Maszolnak adott interjúban. A Nemzeti Kisebbségkutató Intézet igazgatója a 

romániai magyarokhoz március 15. alkalmából intézett államfői üzenet kapcsán keserű 

szájízzel vette tudomásul, hogy ez a „normalitás” az RMDSZ kormányra lépése, tehát a 

politikai konjunktúra eredményeként tér vissza. 
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https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/tokes-igazsag-es-jovatetelt-kovetel-a-fekete-marcius-es-a-szekely-politikai-foglyok-ugyeben
https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/tokes-igazsag-es-jovatetelt-kovetel-a-fekete-marcius-es-a-szekely-politikai-foglyok-ugyeben
https://itthon.transindex.ro/?hir=63498
https://itthon.transindex.ro/?hir=63498
https://maszol.ro/belfold/Horvath-Istvan-az-allamfo-marcius-15-i-uzeneterol-politikai-konjunkturaban-ter-vissza-ez-a-normalitas
https://maszol.ro/belfold/Horvath-Istvan-az-allamfo-marcius-15-i-uzeneterol-politikai-konjunkturaban-ter-vissza-ez-a-normalitas
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Összefog tizenhét udvarhelyszéki település – Metropoilszövezetet hoznak létre 
2021. március 19. – maszol.ro, szekelyhon.ro 

Három udvarhelyszéki város és további 14 község vezetői írták alá csütörtökön azt a térségi 

összefogást szorgalmazó együttműködési szándéknyilatkozatot, amelynek célja olyan közös 

fejlesztési pontok beazonosítása, amelyek közös pályázás révén mind Székelyudvarhely, mind 

a környező települések fejlődéséhez hozzájárulnak. A majdani Udvarhelyszék 

Metropoliszövezet nevű fejlesztési társulás leendő tagjai második alkalommal találkoztak a 

székelyudvarhelyi városháza Szent István termében. A munkaülés végén az úgynevezett ADI, 

vagyis a fejlesztési társulás tagjai (Székelyudvarhely, Székelykeresztúr, Szentegyháza és 

további 14 udvarhelyszéki község) együttműködési szándéknyilatkozat aláírásával erősítették 

meg a közös vállalást. 

 

Csomortányi: Legyen nyilvános a közpénzek elköltési módja 
2021. március 19. – Bihari Napló 

Az Erdélyi Magyar Néppárt (EMNP) nem ért egyet azzal, hogy bármilyen módon 

akadályozzák a közpénzek felhasználásának átláthatóságát. 

 

Párhuzamos világban élnek a románok és a magyarok, nyelvi intolerancia 

„mozgatja” a magyarellenességet 
2021. március 19. – Krónika 

Leginkább aszimmetria és párhuzamosság jellemzi a románság és magyarság viszonyát, a 

fekete március óta eltelt 31 év során egyre inkább növekedett a távolság a két közösség között 

Marosvásárhelyen – állapította meg a Krónikának a véres etnikai konfliktus évfordulója 

apropóján Kiss Tamás szociológus. Szerinte a magyarok kettős világban élnek: minduntalan 

ki kell lépniük a komfortzónájukból, miközben a román világba ágyazott intézményes magyar 

világban élnek. 

 

Elrajtolt az Erdélyi Vállalkozói Iskola 
2021. március 21. – szekelyhon.ro, Krónika 

Három helyszínen szerveznek négy hétvégés képzést fiatal vállalkozóknak: pénteken vette 

kezdetét a Romániai Magyar Közgazdász Társaság (RMKT), a Hargita Business Center és a 

Műhely – L’atelier Egyesület partnerségében megvalósuló Erdélyi Vállalkozói Iskola. A 

program iránt óriási volt az érdeklődés, az ötven jelentkezőből kétlépcsős rostálási folyamat 

során választották ki a részvevőket. „Dönteni így sem tudtunk, úgyhogy az eredetileg tervezett 

15 fős létszámot végül megemeltük 18 főre” – árulta el Szakács-Paál István, a 

székelyudvarhelyi inkubátorház vezetője. 

 

 

 

 

E
rd

é
ly

 

https://maszol.ro/belfold/Osszefog-tizenhet-udvarhelyszeki-telepules-Metropoilszovezetet-hoznak-letre
https://www.erdon.ro/kozelet/helyi-kozelet/csomortanyi-legyen-nyilvanos-a-kozpenzek-elkoltesi-modja-3553558/
https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/parhuzamos-vilagban-elnek-a-romanok-es-a-magyarok-nyelvi-intolerancia-bmozgatjar-a-magyarellenesseget
https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/parhuzamos-vilagban-elnek-a-romanok-es-a-magyarok-nyelvi-intolerancia-bmozgatjar-a-magyarellenesseget
https://szekelyhon.ro/aktualis/elrajtolt-az-erdelyi-vallalkozoi-iskola
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Tanulságos adatokat hordoz a diákok jövőképét vizsgáló kutatás 
2021. március 22. – Krónika 

Az erdélyi magyar egyetemistákat nem viselte meg jelentős mértékben a járványhelyzet 

okozta, a dolgozó társadalmat sújtó gazdasági válság – derül ki a Magyar Ifjúsági Központ YZ 

Intézete és az Országos Magyar Diákszövetség által, több mint 1200 hallgató bevonásával 

készített kutatás eredményeiből. Az Egyetemisták jövőképkutatása című felmérést a 

Krónikával ismertető Dániel Botond szociológus szerint a hallgatók továbbtanulással 

„válaszolhatnak” a munkaerőpiaci bizonytalanságra, miközben több pénzt takarítanak meg. 

Az otthontanulás pedig többek között azt is eredményezheti, hogy a diákok kevésbé fognak 

kötődni az egyetemi városukhoz. Ugyanakkor a felmérésből az is kiderül, hogy a fiatalok 

megterhelőbbnek tartják az online órákon való aktív részvételt, és az egyetemisták inkább 

tartózkodnának a nagy rendezvények látogatásától. 

 

Szimbólumok és ellentmondások 
2021. március 22. – Rostás Szabolcs – Krónika 

A Krónika vezércikke szerint „világos törvényi keret esetén nem történhetne meg újra és újra, 

hogy a prefektúrák büntetnek a magyar nemzeti ünnepeken, a megbírságoltak bírósághoz 

fordulnak, az igazságszolgáltatás pedig sokszor egymásnak ellentmondó ítéleteket hoz. A 

háromszéki prefektus kinevezésének késlekedése miatt a sepsiszentgyörgyi zászlóhasználat 

esetében ezúttal a román alprefektus írta alá a bírságolási jegyzőkönyvet, ellenben képzeljük 

csak el, milyen kényes és kényelmetlen helyzetbe kerül beiktatása után Ráduly István leendő 

kormánymegbízott, akinek adott esetben ugyanígy kellene eljárnia, miközben Uzon község 

RMDSZ-es polgármestereként korábban őt is büntette a prefektúra a magyar szimbólumok 

használata miatt… Mármost ugyanez a rendkívül ellentmondásos helyzet a leendő prefektus 

alakulatát is sújtja, elvégre skizofrén állapotról árulkodik, hogy a szabad jelképhasználatért 

síkra szálló RMDSZ több mint három hónapja ugyanannak a bukaresti hatalomnak a részese, 

amely éppenséggel bünteti a magyar szimbólumokat. Mármost ezt az ellentmondást 

mindenképpen fel kell oldani valahogy, a legmegnyugtatóbb megoldást pedig mégis csak a 

törvénymódosítás jelentené – a kormányból való kilépés helyett”. 

 
Pályázati felhívás - Aradi vértanúk portréi Margonyán 
2021. március 19. – Ma7.sk 

Magyarország Kassai Főkonzulátusa pályázatot hirdet az 1849. október 6-án Aradon kivégzett 

13 honvédtábornok, valamint további három aradi vértanú portréinak megfestésére. Az 

elkészült műalkotások a margonyai Dessewffy-kastély állandó kiállítását képezik majd. 
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https://ma7.sk/tajaink/palyazati-felhivas-aradi-vertanuk-portrei-margonyan
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Közel a hárompárti megegyezés, de a konkrétumokról egyelőre nem beszélnek 

a pártelnökök 
2021. március 19. – Ma7.sk, Új Szó 

Küszöbön a régóta várt megegyezés? Összeállt a kép? A szereplők elosztották egymás közt az 

alakuló összmagyar párt tisztségeit? MKP-s elnök és Most-Hidas OT-elnök lesz? Milyen 

pozíciókat kap az Összefogás? Mire számíthat a felvidéki választó? A három párt elnökét 

kérdezte a Ma7.sk. 

 

Identitásunk magyar? – az állampolgárság és a nemzetiség közötti különbségről 
2021. március 19. – Felvidék Ma 

A Felvidék.ma portálon, valamint más szlovákiai magyar nyelvű médiumban folyó hó 18-án 

megjelent egy hír, miszerint a népszámlálással kapcsolatosan több állampolgárnak nem 

világos a „nemzetiség” és az „állampolgárság” fogalmak közti különbség. 

 

Nehogy későn ébredjünk! – Magyarul is segítenek a népszámlálási kérdőív 

kitöltésében 
2021. március 19. – Körkép 

Hajrájához érkezett a 2021-es népszámlálás első, elektronikus fázisa, melynek során központi 

felületen lehet az internet segítségével kitöltetni az íveket. A  részeredmények alapján a 

magyarlakta területeken sajnos több helyütt az országos átlagnál alapcsonyabb kiöltöttséget 

mutat. Annak ellenére, hogy a városok és a falvak előre megkapták az államtól az anyagi 

hozzájárulást a kampány költségeire. 

 

A régiót érintő változások ellen tiltakozik a nagykaposi MKP 
2021. március 21. – Ma7.sk 

A nagykaposi MKP a megszüntetett Általános Egészségügyi Biztosító (VšZP) nagykaposi 

kirendeltségének a visszaállítását, valamint az ugyancsak megszüntetett Bánóc - Nagykapos 

vasúti járat újraindítását kezdeményezi. Nagykapos városának március 18-ai önkormányzati 

ülésén Mihók Gábor a nagykaposi MKP elnöke, önkormányzati képviselője felszólalásában 

szorgalmazta, hogy Nagykapos hivatalosan forduljon panaszlevéllel az Általános 

Egészségügyi Biztosító (VšZP/) vezetőségéhez, arra kérve őket, hogy értékeljék át helyi 

kirendeltségük bezárását, mivel döntésük hátrányosan érinti a város és egész Ung-vidék 

lakosait. 

 

Nem csak mártír: Esterházy János üzenete a XXI. Századnak 
2021. március 21. – Ma7.sk 

Esterházy János élete valódi kincsesláda. Annyi ékszer meríthető belőle, hogy azzal egy egész 

nemzetrész sorsa bearanyozható. Mit egy nemzetrészé? Egy teljes nemzeté! Sőt, sok nemzeté! 
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https://ma7.sk/aktualis/kozel-a-haromparti-megegyezes-de-a-konkretumokrol-egyelore-nem-beszelnek-a-partelnokok
https://ma7.sk/aktualis/kozel-a-haromparti-megegyezes-de-a-konkretumokrol-egyelore-nem-beszelnek-a-partelnokok
https://felvidek.ma/2021/03/identitasunk-magyar-az-allampolgarsag-es-a-nemzetiseg-kozotti-kulonbsegrol/
https://korkep.sk/cikkek/belfold/2021/03/19/nehogy-keson-ebredjunk-magyarul-is-segitenek-a-nepszamlalasi-kerdoiv-kitolteseben/
https://korkep.sk/cikkek/belfold/2021/03/19/nehogy-keson-ebredjunk-magyarul-is-segitenek-a-nepszamlalasi-kerdoiv-kitolteseben/
https://ma7.sk/tajaink/a-regiot-erinto-valtozasok-ellen-tiltakozik-a-nagykaposi-mkp
https://ma7.sk/aktualis/nem-csak-martir-esterhazy-janos-uzenete-a-xxi-szazadnak
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Ebben a kincsesládában éppúgy megtalálhatók az erkölcsi helytállás, a következetes 

érdekképviselet és a szülőföldhöz való ragaszkodás drágakövei, mint a nemzetben 

gondolkodás, a nemzetek közti testvériség és a keresztény tanítás ékszerei. Jut hát bőven 

mindenkinek mindenből. 

 

A Median SK közvéleménykutatása szerint a Hlas nyerné a parlamenti 

választásokat, az MKP 3,7%-ot szerezne 
2021. március 21. – Felvidék Ma 

Ha most tartanák a parlamenti választásokat, a Hlas 21,4 százalékot szerezne, derül ki a 

Median SK közvéleménykutatásából a spravy.rtvs.sk cikke szerint. A második az OĽANO 

lenne 11,3%-al, őket követné az SaS egy százalékponttal lemaradva. A parlamentbe hat párt 

jutna be, a negyedik a PS lenne 9,3 százalékkal, őket a Smer és a Sme Rodina követné 8,6 

illetve 5 százalékkal. 

 

Molnár Imre Esterházy Jánosról: Tükör, amely megmutatja, kik vagyunk 
2021. március 21. – Ma7.sk 

Száz évvel ezelőtt máig ható mérget fecskendeztek Közép-Európa élő sejtjeibe, amire csak 

egyetlen ellenanyag létezik: a keresztény egyetemesség értékei, amelyeket Esterházy János is 

a magáénak vallott – mondja Molnár Imre történész. Az Esterházy-kutató szerint a mártír 

politikushoz való ellentmondásos viszonyulás jól mutatja, hogy képtelenek vagyunk tisztázni 

a múltunkat. Enélkül azonban nagyon nehéz jövőt építeni. Interjú egy életút transzcendens 

dimenzióiról, antiszemita- és ügynökvádról és kollektív lelkiismeretről. 

 

Gyimesi: Nem kaptam megkeresést a magyar pártoktól, de nem is várok. A 

koalíció szilárd tagja vagyok! 
2021. március 21. – Ma7.sk 

A TASR érdeklődésére elmondta, semmilyen megkeresést nem kapott egyik magyar párttól 

sem, de, ha kapna, akkor sem reagálná rá, hiszen az OĽANO képviselője és az kíván maradni 

a továbbiakban is. Gyimesi leszögezte, több témában is együttműködik az MKP-vel, illetve az 

Összefogás politikusaival, de sem egyik, sem másik fél részéről nem kapott felkérést arra, 

hogy lépjen be a pártjukba. 

  
Az MNT közös programokat tervez Mórahalommal 
2021. március 19. – Vajdaság Ma 

Az együttműködési lehetőségekről és közös programokról tárgyalt ma Szabadkán mgr. Hajnal 

Jenő, a Magyar Nemzeti Tanács elnöke Nógrádi Zoltán Mórahalom Város polgármesterével, 

akit hivatalában fogadott. A találkozóról kiadott rövid tájékoztató szerint a Magyar Nemzeti 

Tanács elnöke és Mórahalom Város polgármestere munkatársaikkal együtt konkrét 
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https://felvidek.ma/2021/03/a-median-sk-kozvelemenykutatasa-szerint-a-hlas-nyerne-a-parlamenti-valasztasokat-az-mkp-37-ot-szerezne/
https://felvidek.ma/2021/03/a-median-sk-kozvelemenykutatasa-szerint-a-hlas-nyerne-a-parlamenti-valasztasokat-az-mkp-37-ot-szerezne/
https://ma7.sk/aktualis/molnar-imre-esterhazy-janosrol-tukor-amely-megmutatja-kik-vagyunk
https://ma7.sk/aktualis/gyimesi-nem-kaptam-megkeresest-a-magyar-partoktol-de-nem-varok-a-koalicio-szilard-tagja
https://ma7.sk/aktualis/gyimesi-nem-kaptam-megkeresest-a-magyar-partoktol-de-nem-varok-a-koalicio-szilard-tagja
https://www.vajma.info/cikk/vajdasag/26303/Az-MNT-kozos-programokat-tervez-Morahalommal.html
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együttműködési lehetőségekről és közös programokról tárgyaltak, amelyek megvalósulása 

jelentős eredményeket hozhat a határ mindkét oldalán élők számára. 

Kishegyes: Rekordnagyságú, 2,146 milliárdos a községi költségvetés 
2021. március 20. – Vajdaság Ma 

A kishegyesi községi képviselő-testület elektronikus formában megtartott ülésén 

módosították az idei évi községi költségvetést. Az eddigi 2 milliárd 105 milliós keret 2 milliárd 

146 millióra lett megnövelve. Apróbb változásoktól eltekintve a különbség azok az 

anyaországi pénzeknek a költségvetésbe történő beépítése képezi, amit az egykori 

szövetkezeti otthon felújítására kapott a község. A járványügyi helyzet miatt akárcsak a 

korábban megtartottak, a pénteki, nyolcadik ülés is elektronikus formában zajlott. A 

képviselők e-mailben kapták meg a napirendi pontokat és a szükséges anyagot, valamint 

szavazataikat is ilyen formában adhatták le. 

 

Vučević: Újvidék egy negyedik hidat is kap, amely három újvidéki sugárút 

forgalmát tehermentesíti 
2021. március 20. – Vajdaság Ma 

"A város lakosságának élete meg fog változni az új projekteknek köszönhetően" Újvidéken 

tegnap új beruházást írtak alá a kínai CBRC vállalattal, amely jelentős változásokat hoz majd 

a városbeliek életébe, jelentette be Miloš Vučević, Újvidék polgármestere. “A Tarcalon 

átvezető közlekedési folyosóról, a központi víztisztítójáról van szó, amely megakadályozza a 

Duna szennyezését. Ez egy 90 kilométer hosszú csatornahálózat. Befejezik az Újvidék körüli 

nyugati kerülőutat is”- jelentette be Újvidék polgármestere az Instagramon. 

 
A KMPSZ nyílt levele Szerhij Skarlethez 
2021. március 19. – Kárpátalja 

A Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetség (KMPSZ) nyílt levélben fordult Szerhij Skarlethez, 

Ukrajna Oktatási és Tudományos Miniszteréhez. A levélben kiemelik: „Annak érdekében, 

hogy megoldódjon a magyar tannyelvű osztályokkal rendelkező oktatási intézmények 

tankönyvellátása Kárpátalján,immár sokadik alkalommal kérjük egy kifejezetten magyar 

tannyelvű osztályok számára készített tankönyvekre szakosodott kiadó létrehozását 

Kárpátalján. A KMPSZ számos alkalommal adott hangot ennek a kérésnek,különösen a Lvivi 

székhelyű SZVIT kiadó Ungvári fiókjának a bezárása után. Egy ilyen kiadó megoldaná a 

tankönyvellátás kapcsán felmerülő számos problémát,pozitív hatással lenne a magyar nyelvű 

tankönyvek minőségére,hiszen a magyar nyelvű tankönyvek összeállításába és fordításába 

bevont szakemberek éppen ebben a régióban élnek.” 
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https://www.vajma.info/cikk/vajdasag/26307/Kishegyes-Rekordnagysagu-2-146-milliardos-a-kozsegi-koltsegvetes.html
https://www.vajma.info/cikk/vajdasag/26309/Vucevic-Ujvidek-egy-negyedik-hidat-is-kap-amely-harom-ujvideki-sugarut-forgalmat-tehermentesiti.html
https://www.vajma.info/cikk/vajdasag/26309/Vucevic-Ujvidek-egy-negyedik-hidat-is-kap-amely-harom-ujvideki-sugarut-forgalmat-tehermentesiti.html
https://karpataljalap.net/2021/03/19/kmpsz-nyilt-levele-szerhij-skarlethez
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Tisztújító közgyűlést tartott a Kárpátaljai Határ Menti Önkormányzatok 

Társulása 
2021. március 20. – karpat.in.ua 

Március 19-én tartotta meg tisztújító közgyűlését a Kárpátaljai Határ Menti Önkormányzatok 

Társulása (KHÖT) Jánosiban, a Helikon Hotel konferenciatermében. Ukrajna Legfelső 

Tanácsa 2015-ben elfogadta az önkormányzatok önkéntes egyesüléséről szóló törvényt, 

amellyel kezdetét vette az ukrán közigazgatási, vagy más néven decentralizációs reform, 

melynek következtében a városi és helyi falusi önkormányzatoknak úgynevezett kistérségbe 

kellett szerveződniük. Barta József, a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség alelnöke, a 

megyei tanács képviselője a fórum napirenden szereplő pontjainak megvitatása előtti 

beszédében aláhúzta: maximálisan támogatták a decentralizációt, amennyiben annak 

folyamatát a szubszidiaritás elvét követve bonyolították volna le. Ez azonban nem így történt, 

ugyanis összekötve a közigazgatási reformmal az eredmény az önkormányzatok és járások 

redukálása lett. 

 

„Örültünk, hogy együtt lehettünk, mi, magyarok…” 
2021. március 20. – Kárpátalja 

A sztálini éra kőkemény, majd a Hruscsov- és a Brezsnyev-korszak némileg puhább 

diktatúrája után, az 1980-as évek második felében az utolsó szovjet pártfőtitkár, Mihail 

Gorbacsov által meghirdetett, peresztrojka néven elhíresült reformpolitika előbb lassú, aztán 

egyre gyorsuló demokratizálódást hozó éveiben mi, kárpátaljai magyarok is érezni kezdtük, 

mint olvadoznak a társadalmi és nemzetiségi elnyomás jégbilincsei. S mielőtt még megalakult 

volna a nemzetrészünk akkor még egészét összefogó Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség 

(KMKSZ), több magyar vagy részben magyarlakta településen művelődési körök jöttek létre, 

hogy közösségekké kovácsolják össze nemzetrészünk ott lakó tagjait. S ezek egyike volt az 

1988. május 28-án megszületett Nagyszőlősi Bartók Béla Művelődési Kör. 

 

 

 

Elektronikus sajtó 

 

Határok nélkül 

2021. március 19. – Kossuth Rádió 

 

A marosvásárhelyiek Fekete Márciusára emlékezünk, a 31 évvel ezelőtti véres eseményekre.   

1990. március 19-én a román tüntetők az RMDSZ marosvásárhelyi székházára támadtak. 
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http://politic.karpat.in.ua/?p=20354&lang=hu
http://politic.karpat.in.ua/?p=20354&lang=hu
https://karpataljalap.net/2021/03/20/orultunk-hogy-egyutt-lehettunk-mi-magyarok
https://mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth/?date=2021-03-19_18-02-00&enddate=2021-03-19_18-40-00&ch=mr1
https://mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth/?date=2021-03-19_18-02-00&enddate=2021-03-19_18-40-00&ch=mr1
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Több magyart súlyosan bántalmaztak, a legbrutálisabban Sütő András írót, a szervezet 

akkori, megyei elnökét. A történtekről részletesen olvashatunk az író későbbi 

visszaemlékezéseiben, a „Fülesek és fejszések között” című naplókötetében. A fekete március 

egyik kortanúja, az akkori események egyik fontos szereplője és a támadások egyik fő 

célpontja Kincses Előd volt.  

  

A román kormányban, magyar miniszter által vezetett Ifjúsági és Sportminisztérium 

államtitkára Olteán Csongor az RMDSZ ifjúsági kérdésekkel foglalkozó alelnöke, a Magyar 

Ifjúsági Értekezlet elnöke volt. 3 hete a mozgalom oldaláról a végrehajtó szerepébe lépett. 

Az elmúlt tanév végén 4518 magyarul tanuló diák érettségizett sikeresen Romániában, ez 

nagyjából megfelel az országos átlagnak – derül ki az Erdélystat március 18-án közzétett 

elemzéséből. Az eredmények nagyban különböznek az egyes szakok között, a legnehezebb dió 

pedig továbbra is a román vizsga: ami a magyarul tanuló diákok teljesítményét rontja. Az 

elemzés részleteiről Barna Gergő beszél.  

  

Készül az új szerb oktatási stratégia. A Magyar Nemzeti Tanács nem támogatja a kétnyelvű 

oktatás bevezetését, valamint mindenképpen meg akarják őrizni egyes felsőoktatási 

intézmények önállóságát. A hétfőn, Belgrádban megtartott közvitán is ezek mellett az 

elképzelések mellett érveltek.  

  

Harminc év szünet után idén megszervezték a Petőfi Sándor nevét viselő általános iskolát 

huszadik találkozóját a Vajdaságban, amely egyből nemzetközivé nőtte ki magát. A járvány 

miatt a találkozó a világhálón keresztül valósul meg. Részletek Ternovácz Istvántól 

  

2021. Szent József Év., és ma kezdődik, a szintén Ferenc pápa által meghirdetett családok 

éve. A katolikus egyházfő szavai szerint a Szent Családot utánozva az emberiségnek újra fel 

kell fedeznie a család nevelő értékét, a családi kapcsolatoknak pedig a szereteten kell 

alapulnia. A Határok nélkül ehhez a naphoz a nagyszombati Szent József nevét viselő 

örökségek kis bemutatójával járul hozza. 

 

Határok nélkül 

2021. március 20. – Kossuth Rádió 

 

Közzétették, de a járványhelyzet miatt még nem adták át azokat a díjakat, amelyeket 

hagyományosan Magyarország köztársasági elnöke szokott adományozni nemzeti ünnepünk, 

március 15. alkalmából, a miniszterelnök előterjesztése alapján. 

https://mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth/?date=2021-03-20_18-01-00&enddate=2021-03-20_18-40-00&ch=mr1
https://mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth/?date=2021-03-20_18-01-00&enddate=2021-03-20_18-40-00&ch=mr1
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Mai műsorunk első részében három külhoni, magyar kitüntetettel ismerkedhetnek meg. 

 

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

Magyarország számára kivételesen értékes művészi pályafutása alatt 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.    

 

Szenthe Anna, a Magyar Diaszpóra Tanács kanadai regionális elnöke az Észak-Amerikában 

élő nemzettársaink összefogását, valamint a kontinenseken átívelő magyar-magyar 

kapcsolatok fejlesztését odaadóan szolgáló tevékenysége elismeréseként a Magyar Érdemrend 

tiszti keresztje polgári tagozata kitüntetést kapta. Az elismeréséhez gratulálva rövid 

beszélgetésre kértem Szenthe Annát. 

 

Magyar Arany Érdemkereszttel tüntették ki Lőcsei Ilonát, a pancsovai Tamási Áron Székely-

Magyar Művelődési Egyesület titkárát. Az indoklás szerint a Dél-Bánságban élő bukovinai 

székelyek szellemi, illetve tárgyi örökségének megmentését szolgáló munkáját, valamint a 

délvidéki magyarság körében végzett közösségszervezői és újságírói tevékenységét ismerték el 

a kitüntetéssel. Lőcsei Ilonával Németh Ernő beszélgetett. 

 

A nagybecskereki Szathmáry Karolina Leánykollégium dísztermében látható Meleghy 

Zsuzsanna festőművész tárlata.  Az alkotó a Petőfi Magyar Művelődési Egyesület Art 

Klubjának vezetője. Munkásságát jól ismeri Tabacski Edit, az egyesület könyvtárosa, aki 

szívesen beszélt Meleghy Zsuzsáról és festményeiről.  Meleghy Zsuzsanna kiállítása egészen 

március végéig megtekinthető a nagybecskereki Szathmáry Karolina Leánykollégium 

dísztermében. 

 

Javában zajlik a 2019 decemberében felavatott temesvári Új Ezredév templom orgonájának a 

beszerelése. A két manuálos, 26 regiszteres hangszer megépítésével Sándor Péter 

csíkszentsimoni mestert bízták meg, aki korábban a temesvári Milleniumi templom 

orgonájának felújítását is végezte. Az új orgona építése a befejezéséhez közeleg, már csak az 

intonálás van hátra. Lehőcz László munka közben kereste fel Sándor Pétert és csapatát. 
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Kárpát-medence magazinműsor  

2021. március 21. – M1 

 

Koronavírus helyzetkép Szlovákiában 

 

Szlovákia még mindig súlyos járványhelyzettel küzd. Bár az utóbbi napokban egyes 

járásokban valamelyest javultak a járványügyi mutatók, a helyzetet tovább súlyosbítja a 

kormánykoalíció válsága, amelyhez a Szputnyik V orosz oltóanyag behozatala, és a sokak által 

emlegetett elhibázott járványkezelési stratégiák vezettek. 2020 novembere óta kisebb-

nagyobb megszakításokkal széleskörű antigén teszteléseket végeznek országszerte - a szlovák 

kormány ettől várta a helyzet javulását. A fertőzöttek száma azonban növekszik, és egyre több 

a fiatal beteg. A kórházak túlterheltek, az egészségügyi ellátórendszer az összeomlás szélére 

került. A helyzet annyira drámai, hogy már német-, horvát-, és lengyelországi kórházakba is 

szállítottak betegeket Szlovákiából. Magyarország pedig lélegeztetőgépekkel segítette a déli 

járások kórházaiban ápolt betegek gyógyulását. 

 

Klauz Surányi Boglárka vesszőfonó, Zenta 

 

A délvidéki fiatalok közül igen sokan döntenek úgy, hogy nyugati országokban vagy 

Magyarországon próbálnak szerencsét. A Zentáról elszármazó ifjak többsége azonban idővel 

hazatér és inkább itt, a szülőföldjén boldogul, ahogy tette ezt Klauz Surányi Boglárka is, aki 

Szegedről jött vissza Zentára, és a vesszőfonás ősi mesterségét választotta hivatásául. A 

vesszőfonás első lépése a vesszővágás. Boglárka azt mondja, már gyerekként elleste 

nagyapjától a mesterség csínját-bínját. 

 

KMDFKSZ vezetőképző Felsőgerebenen 

 

A Kárpátaljai  Magyar Diákok és Fiatal Kutatók Szövetsége 22 éve tömöríti a megye magyar 

fiataljait és tart számukra rendezvényeket. A szervezet vezetése folyamatosan változik, hiszen 

tagjai tanulmányaik befejeztével átadják a stafétát. Ezért rendeznek minden évben 

vezetőképzőt. Attól függetlenül, hogy itt kisebbségként élünk nagyon fontos az, hogy legyen 

egy olyan hely, ahol összejöhetünk, és úgy gondolom, én nagyon fontosnak tartom személy 

szerint azt, hogy biztosítsak egy olyan környezetet, ahol a magyar diákok összejöhetnek, 

beszélgethetnek, találkozhatnak és ezáltal is összefogjuk a szórványban élő, kisebbségi 

magyar diákokat. 

 

https://mediaklikk.hu/video/karpat-medence-2021-03-21-i-adas-2/
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A Haszmann-hagyaték 

 

Ha van hely, ahol a székely hagyományok a maguk teljességében élnek, az a csernátoni 

Haszmann Pál Múzeum. A Damokos-kúria közel két hektáros kertjében sétálva olyan érzése 

támad az embernek, mintha ősidők óta ide tartozna. Egy, immár közel fél évszázada 

múzeumként működő intézményben járunk, ahol házigazdáink, a Haszmann család, a 

vendégszeretet legtermészetesebb arcát is megmutatják. A járványhelyzet miatt mostanában 

csendesebb a múzeumkert, amely nemzedékek egész sorát avatta be a hagyományok 

szeretetébe, tiszteletébe és továbbéltetésébe. 

 

 

Térkép 

2021. március 20. – Duna TV 

 

Nyugdíjasok Székelyudvarhelyen 

A forradalom hőseire emlékeztek március 15-én és felavatták azt a közösségi teret a 

székelyudvarhelyi nyugdíjasok, amely már régi álmuk volt. Mindez adományokból és 

segítőkész emberek önkéntes munkájával valósult meg. A székelyudvarhelyi Nyugdíjasok 

Önsegélyző Pénztára csaknem 70 éve alakult meg, mára pedig már színes programokat 

kínáló, úgynevezett “feltöltődés-sziget” mindazon udvarhelyszéki szépkorúaknak, akik hatvan 

felett is szeretnének aktív közösségi életet. 

 

Határtalanul program 

A Határtalanul program 2010-ben a magyar kormány támogatásával indult azzal a céllal, 

hogy valamennyi közoktatásban tanuló magyar fiatal legalább egyszer, a magyar állam 

támogatásával eljusson a szomszédos országok magyarlakta területeire. A kirándulások a 

járványhelyzet miatt szünetelnek. A program azonban nem állt le, online vetélkedő 

formájában folytatódik, amelyben több ezer fiatal vesz részt Magyarországról, a Felvidékről, a 

Vajdaságból, Kárpátaljáról, Horvátországból és a diaszpórából. 

 

After School 

A szórványban élő magyar kisdiákok felzárkózatását tűzte ki célul a kolozsvári Iskola 

Alapítvány, amely az idei félévtől kezdve Bihar megyére is kiterjesztette az Erdélyben már két 

éve sikeresen működő iskola utáni programját. A magyar kormány által támogatott oktatási 

program célja, hogy minden olyan településen, ahol vegyes tannyelvű, vagy román iskolába 

járnak a magyar gyermekek , ott is biztosítsák és segítsék az anyanyelven való tanulásukat. 

https://mediaklikk.hu/video/terkep-2021-03-20-i-adas/
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Könyvtár és múzeum online  

Március a könyv hónapja. A könyvtárak Szlovákiában is hónapok óta az online térbe 

szorultak, de az olvasók érdeklődését igyekeznek a lehetőségekhez mérten így is folyamatosan 

ébren tartani. A Regionális Könyvtár Királyhelmecen márciusban például több online 

programot is hirdet: bemutatják 2020 legkedveltebb könyveit és ajánlókkal  hívják fel a 

figyelmet az új könyvekre . A múzeum pedig kiállításokat szervez, amelyeket videók 

segítségével mutatnak be a közönségnek. 

 

Budapesti hölgyek támogatása Kárpátaljának 

Beregszászi Olga színművész és Hampel Katalin divattervező ötlete és összefogása nyomán 

született meg „ A 100 perc, 100 emberért” jótékonysági gála, még 17 évvel ezelőtt, azzal a 

céllal , hogy támogatást tudjanak nyújtani a kárpátaljai rászorulóknak. A segítségnyújtás a 

pandémia idején sem szünetelt. A segítő szándékot mindketten „családi örökségként„ kapták, 

így életük során és mindennapjaikban számos területen nyújtanak támogatást ott, ahol az 

emberek szükséget szenvednek. 

 

Marián, az önkéntes felvidéki 

Ha valakinek segítünk az életben boldognak lenni, akkor ezáltal mi is boldogok leszünk –ezt 

vallja a Felvidéken élő Mesiarik Marián -, akinek édesapja szlovák, édesanyja magyar . Még 

gyermekként kapcsolódott be a cserkészek munkájába. Azóta az önkéntesség a mindennapjai 

részévé vált -ott segít, ahol tud. Tüzet olt, szemetet szed, vagy az árvíz ellen védekezik. 

Mostanában a járványhelyzet ad neki feladatot. 


