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Nyomtatott és online sajtó 
 

Az EP a reformok folytatását kéri az EU-hoz csatlakozni kívánó nyugat-balkáni 

országoktól 
2021. március 25. – MTI, Origo, Webrádió, PestiSrácok, Kárpátalja, karpat.in.ua, KárpátHír 

A nemzeti kisebbségek védelme alapvető feltétele kell, hogy legyen Ukrajna európai uniós 

csatlakozási törekvéseinek – hívta fel a figyelmet Bocskor Andrea és Gál Kinga, a Fidesz két 

európai parlamenti képviselője a testület kisebbségekkel foglalkozó frakcióközi 

munkacsoportjának csütörtöki videótanácskozásán. Az ülés célja az volt, hogy az érintettek 

tájékoztassák az európai döntéshozókat a kárpátaljai magyar közösséget ért atrocitásokról, 

jogszűkítésről. Gál Kinga, a munkacsoport társelnöke rámutatott, hogy az ukrajnai 

kisebbségek, ezen belül a kárpátaljai magyarok jogai egyre súlyosabban csorbulnak hétről 

hétre. "Azokat, akik kiállnak a közösségükért, megfélemlítik. Láthatóan nincs politikai akarat 

az unió egyik legalapvetőbb elvének betartására" - húzta alá. 

 

Megalakult a Szövetség: Semjén Zsolt gratulált Forró Krisztiánnak 
2021. március 25. – Ma7.sk 

Potápi Árpád János, a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára után Semjén 

Zsolt, Magyarország nemzet- és egyházpolitikáért felelős miniszterelnök-helyettese is 

üdvözölte a közös magyar párt megalakulását. Semjén közösségi oldalán azt írta, 

„Gratuláltam Forró Krisztiánnak a létrejött felvidéki egységes magyar párt megalakulása 

kapcsán.” Potápi Árpád János államtitkár közleményében korábban úgy fogalmazott, 

"örömteli, hogy a többi külhoni magyar közösség után a felvidéki magyarság is felismerte, 

hogy a különutas politika nem vezet célra, a magyar jövőt az összefogás jelenti." 

 

Fekete március-emlékművet állítanak Marosszentgyörgyön 
2021. március 25. – maszol.ro 

Fekete március-emlékművet állítanak szombaton Marosszentgyörgyön. A magyar és roma 

szimbólumokat tartalmazó alkotás Máthé Mihály helyi szobrász műve – tájékoztatta 

portálunkat Sófalvi Szabolcs, a település polgármestere. Az 1990-ben történt marosvásárhelyi 

események során a békésen tüntető magyar és roma nemzetiségű személyek közül többeket 

megfenyegettek, meghurcoltak, bebörtönöztek. Ezeknek az áldozatoknak, sebesülteknek, 

meghurcoltaknak állítanak emléket ezzel Marosszentgyörgyön szombaton déli 12 órakor. „Az 

emlékmű felállítását azért kezdeményeztem, hogy arra emlékeztessen: az 1990 márciusához 

hasonló eseményeknek többet nem szabad előfordulniuk” – nyilatkozta Sófalvi Szabolcs 

hozzátéve: nem egymás ellen, hanem összefogva, békében kell élnünk. A talapzaton egy Sütő 

András-idézet kapott helyet, amely szintén erre az eseményre emlékeztet, és így szól: „az én 

reményem a szót értésé!” A megalkotásban Magyarország kormánya által is támogatott 
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https://webradio.hu/hirek/kulfold/ep-kepviselok-a-nemzeti-kisebbsegek-vedelme-legyen-alapveto-feltetele-ukrajna-unios-csatlakozasi-torekveseinek
https://webradio.hu/hirek/kulfold/ep-kepviselok-a-nemzeti-kisebbsegek-vedelme-legyen-alapveto-feltetele-ukrajna-unios-csatlakozasi-torekveseinek
https://ma7.sk/hethatar/erkeznek-az-anyaorszagi-reakciok-a-szovetseg-megalakulasa-kapcsan
https://maszol.ro/belfold/Fekete-marcius-emlekmuvet-allitanak-Marosszentgyorgyon
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emlékművet a marosszentgyörgyi Temető utcában, a református és a római katolikus temető 

találkozási pontjánál helyezik el. A két és fél méter magas talapzatot Jakab Gyula művész 

készítette, az alkotást Szovátán Sánta Csaba szobrász öntötte formába. 

  

Megújult a székesegyház kapuzata – Magyar kormánytámogatással restaurálták 

a gyulafehérvári templom gótikus bejáratát 
2021. március 25. – Krónika 

Restaurálták a gyulafehérvári székesegyháznak a 13. század vége és a 14. század második fele 

közötti időszakban készült kapuzatát, amely a középkori kőfaragó-technika színvonalas 

alkalmazásáról tanúskodik. A munkálatok a magyar kormány által finanszírozott Rómer 

Flóris-terv támogatásával valósulhattak meg. A Megújuló magyar műemlékek a Kárpát-

medencében elnevezésű terv a külhoni magyar vonatkozású épített kulturális örökség 

értékeinek feltárását, tudományos igényű kutatását célozza, valamint segíti a műemlékek 

méltó állapotban tartását, helyreállítását. 

 

Kelemen Hunor: részt vehetnek a hívek húsvétkor az esti templomi 

szertartásokon 
2021. március 25. – maszol.ro 

A kormány és a felekezetek képviselői között egyezség született arról, hogy nagyszombatról 

húsvét első napjára virradóra csak 2 órától lép hatályba a kijárási tilalom, így a hívek részt 

vehetnek a templomi szertartásokon. A találkozóról Kelemen Hunor miniszterelnök-helyettes 

számolt be csütörtök délután. Közlése szerint a korlátozásokat a nyugati kereszténység 

ünnepén és ortodox húsvétkor is fel fogják oldani. "Ez az intézkedés fontos a hívek számára, 

mert így a feltámadás ünnepén templomba mehetnek" – jelentette ki az RMDSZ elnöke. 

 

A bölcsődehálózat bővítéséről és az építkezés egyszerűsítéséről szól az RMDSZ 

kormányzati infója 
2021. március 25. – maszol.ro 

Többek között a kormány nagyszabású bölcsődeépítési programját és az építkezési 

engedélyek egyszerűsítésének tervét ismertette az RMDSZ 10 perc Bukarest című 

kormányzati tájékoztatójának csütörtöki kiadásában Cseke Attila fejlesztési, közigazgatási és 

közmunkálatokért felelős miniszter. A tárcavezető szerint a hárompárti koalíciós kormány az 

RMDSZ kezdeményezésére új és korszerű bölcsődéket épít, megkönnyíti az építkezések 

folyamatát, továbbá földrengésbiztossá teszi a veszélyes épületeket. 
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https://kronikaonline.ro/kultura/megujult-a-szekesegyhaz-kapuzata-magyar-kormanytamogatassal-restauraltak-a-gyulafehervari-templom-13-14-szazadi-gotikus-bejar
https://kronikaonline.ro/kultura/megujult-a-szekesegyhaz-kapuzata-magyar-kormanytamogatassal-restauraltak-a-gyulafehervari-templom-13-14-szazadi-gotikus-bejar
https://maszol.ro/belfold/Kelemen-Hunor-reszt-vehetnek-a-hivek-husvetkor-az-esti-templomi-szertartasokon
https://maszol.ro/belfold/Kelemen-Hunor-reszt-vehetnek-a-hivek-husvetkor-az-esti-templomi-szertartasokon
https://maszol.ro/belfold/A-bolcsodehalozat-boviteserol-es-az-epitkezes-egyszerusiteserol-szol-az-RMDSZ-kormanyzati-infoja
https://maszol.ro/belfold/A-bolcsodehalozat-boviteserol-es-az-epitkezes-egyszerusiteserol-szol-az-RMDSZ-kormanyzati-infoja
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Sepsiszentgyörgyöt és Illyefalvát elkerülő út épül a következő években 
2021. március 25. – maszol.ro 

Kovászna megye tanácsa legutóbbi ülésén fogadta el a Sepsiszentgyörgyöt és Illyefalvát 

kikerülő útról szóló terveket. A kerülőutat Európai Uniós pénzforrásokból építik meg azzal a 

céllal, hogy csökkentsék a Sepsiszentgyörgyön és a szomszédos Illyefalván áthaladó 

forgalmat, ezáltal növelnék a közlekedés biztonságát ezeken a településeken, és mérséklődne 

a légszennyezés is. Tamás Sándor elmondása szerint a Sepsiszentgyörgyöt és Illyefalvát 

kikerülő és a leendő megyeszékhelyi körgyűrűbe becsatlakozó kerülőút finanszírozási 

szerződését már aláírták az Európai Unióval a Regionális Operatív Program keretében, az új 

út építése a következő 2-3 évben zajlik. A Sepsiszentgyörgy és Illyefalva-kerülőútnak két 

nyomvonalat terveztek, ezek közül kell még eldönteniük, hogy végül melyik valósul meg. 

 

Törvényt módosítana az RMDSZ a családi adókedvezmény alkalmazása 

érdekében 
2021. március 25. – maszol.ro 

Törvényt módosítana az RMDSZ annak érdekében, hogy a lehető leghamarabb újból életbe 

léphessen a jogszabály, amely szerint a munkáltató megtérítheti a kisgyermekes családok 

bölcsődei és óvodai költségeit. Szabó Ödön képviselőházi frakcióvezető-helyettes, a módosítás 

kidolgozója csütörtökön közölte, hogy a legtöbb 1500 lejes támogatást előíró törvény január 

1-től hatályba lépett, azonban a pénzügyminisztérium nem végezte el a feladatát: úgy tűnik, 

hogy nem számolt a költségvetés elkészítésekor a jogszabállyal, illetve nem dolgozta ki az 

alkalmazási normáit. Ezért az RMDSZ magát a törvényt pontosítja annak érdekében, hogy a 

szülők mielőbb megkaphassák ezt a támogatást. 

 

Országos helyreállítási terv: mennyi jut Erdélynek a 30 milliárd euróból? 
2021. március 25. – maszol.ro 

Romániának 30,5 milliárd euró vissza nem térítendő támogatás, illetve kedvezményes hitel 

jár az európai helyreállítási alapból, a pénzhez pályázatok révén lehet hozzájutni, az országos 

helyreállítási terv alapján. Azt, hogy az összegnek pontosan mekkora hányada kerül majd 

Erdélybe, két okból sem lehet pontosan megmondani: egyrészt sok az olyan tétel a 

helyreállítási tervben, amelyből nem derülnek ki konkrétumok, másrészt nem tudható előre, 

mely projektekből lesz sikeres pályázat. Egy sor más beruházást azonban nevesített a 

kormány, s ezek alapján látszik, hogy a pénz jelentős százalékát – a pályázatok jóváhagyása 

esetén – lehet magyarok által is lakott vidékek fejlesztésére fordítani. 

 

Kevés a magyar gyermek 
2021. március 25. – Nyugati Jelen 

Az ősszel kezdődő tanév előkészítő osztályaiba március 29-én kezdődik a beiratkozás, amely 

idén is két szakaszban zajlik majd. A kisebbségi oktatásban normálisan tíz gyermek kell egy 
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https://maszol.ro/belfold/Sepsiszentgyorgyot-es-Illyefalvat-elkerulo-ut-epul-a-kovetkezo-evekben
https://maszol.ro/belfold/Torvenyt-modositana-az-RMDSZ-a-csaladi-adokedvezmeny-alkalmazasa-erdekeben
https://maszol.ro/belfold/Torvenyt-modositana-az-RMDSZ-a-csaladi-adokedvezmeny-alkalmazasa-erdekeben
https://maszol.ro/gazdasag/Orszagos-helyreallitasi-terv-mennyi-jut-Erdelynek-a-30-milliard-eurobol
https://www.nyugatijelen.com/jelenido/keves_a_magyar_gyermek.php
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önálló osztály indításához, de volt/van rá példa, hogy megengedik, hogy 8–9 gyermekkel is 

elinduljon – tudta meg a Nyugati Jelen Pellegrini Miklós Arad megyei főtanfelügyelő-

helyettestől, akitől a magyar oktatást érintő dolgokról érdeklődtek. Pellegrini elmondása 

szerint 19 helyszínen tervezik az előkészítő osztályok beindítását, ebben az összevont 

osztályok is benne vannak. „A beiskolázási terv szerint 154 előkészítős gyermekre számítunk, 

számukra 11,75 osztály van betervezve. Azért nem egész szám, mert összevont osztályaink is 

vannak. Önálló osztályokra Aradon a Csiky Gergely Főgimnáziumban, Ágyán, Erdőhegyen, 

Kisiratoson, Pécskán és Zerinden van remény, ami összesen hét osztályt jelent, ugyanis  a 

Csikyben kettőre is számítunk. A többi iskolában összevont osztályokra van kilátás” – 

tájékoztat Pellegrini. 

 

Megelégelte a zászlóbírságokat az EMSZ, módosítaná a közigazgatási törvényt is 
2021. március 25. – Krónika, transindex.ro, maszol.ro 

Törvénymódosító javaslatot dolgoz ki az Erdélyi Magyar Szövetség (EMSZ) annak érdekében, 

hogy a romániai nemzeti kisebbségek – beleértve az erdélyi magyarságot – szabadon 

használhassák jelképeiket, zászlóikat, továbbá hogy szélesíthesse nyelvhasználati jogait. Az 

EMSZ társelnökeinek kolozsvári sajtótájékoztatóján kiderült, az RMDSZ hatalomra kerülése 

ellenére az alakulat nem érzi magát kormányon. 

 

Lenne megoldás a magyar zászlók miatti büntetések megakadályozására? 
2021. március 25. – transindex.ro 

Harmadik éve, hogy a romániai magyar kisebbség március 15-i megemlékezését 

beárnyékolják a székelyföldi önkormányzatok vezetőinek kiszabott büntetések. Az RMDSZ 

várhatóan törvénymódosítással próbálja meg egyértelműsíteni a zászlók használatra 

vonatkozó szabályozást. A módosítás lehetőségét Miklós Zoltán háromszéki RMDSZ-es 

képviselő vetette fel, mert úgy véli Antal Árpád sepsiszentgyörgyi és Gálfi Árpád 

székelyudvarhelyi polgármester 10.000 és 5.000 lejes büntetése abból adódik, hogy a törvény 

nem elég egyértelmű, és a prefektúrák rendszeresen rosszindulatúan félreértelmezik a 

törvényt, sőt, a sepsiszentgyörgyi polgármester esetében a két ötezres büntetés egyikénél a 

visszaélés gyanúja is fennáll.  

 

A kormány 4,4 millió lejt utal ki a csíksomlyói tűzkárosultak helyzetének 

rendezésére 
2021. március 25. – maszol.ro, transindex.ro, szekelyhon.ro, Krónika 

Az RMDSZ javaslatára 4,4 millió lejt utal ki a kormány a tartalékalapból a csíksomlyói 

tűzkárosultak helyzetének rendezésére – közölte csütörtökön a szövetség sajtóirodája. Az 

összeget a hátrányos helyzetű családokból származó gyermekeket befogadó iskola és szociális 

lakások építéséhez szükséges telkek vásárlására, a lakókonténereket kiegészítő, egyéb 

mindennapi szükségleteket ellátó konténerek beszerzésére, a teljes konténerrendszer 

közművesítésére és az ehhez szükséges telek vásárlásra lehet fordítani. A kormánytámogatás 

tartalmazza olyan szociális szolgáltatások finanszírozását, amelyek segítségével a csíkszeredai 
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https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/megelegelte-a-zaszlobirsagokat-az-emsz-modositana-a-kozigazgatasi-torvenyt-is
https://itthon.transindex.ro/?cikk=28968&lenne_megoldas_a_magyar_zaszlok_miatti_buntetesek_megakadalyozasara?
https://maszol.ro/belfold/A-kormany-44-millio-lejt-utal-ki-a-csiksomlyoi-tuzkarosultak-helyzetenek-rendezesere
https://maszol.ro/belfold/A-kormany-44-millio-lejt-utal-ki-a-csiksomlyoi-tuzkarosultak-helyzetenek-rendezesere
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önkormányzat segíteni tud a mélyszegénységben élő, valamint a tűzesetben károsult családok 

gyerekeinek a felzárkózásában, a szülőknek a munkavállalásban és az egészségügyi 

ellátásban. A pénzösszegből Csíkszereda önkormányzata előkészíthet egy műszaki 

dokumentációt is annak érdekében, hogy a jövőben szociális lakásokat lehessen építeni a 

munkahellyel rendelkező rászorulóknak. 

 

Reformokra készül a környezetvédelmi minisztérium – Szép Róbert államtitkárt 

kérdeztük 
2021. március 25. – maszol.ro 

Látványos előrelépések is történtek a környezetvédelmi minisztérium háza táján az új 

kormány múlt év végi megalakulása óta. A Tánczos Barna által vezetett tárca egyik első 

intézkedése a fakitermelés és -feldolgozás követési rendszerének életbe léptetése volt. 

Emellett jelentős siker, hogy mostantól érvényes a jogszabály, amely alapján elkobozhatóak 

az illegálisan szemetet szállító és lerakó járművek. Az intézményben államtitkári tisztséget 

betöltő Szép Róberttől megtudta a maszol.ro, dolgoznak a minisztérium alárendeltségébe 

tartozó intézmények hatékonyságának növelésén, és a medvekérdést sem hanyagolják el. Az 

államtitkár szerint a közbelépés és megelőzés az elsődleges cél, de a vadkár-visszatérítések 

rendszerén is javítanak. 

 
Jó szívvel tud partnerként tekinteni a magyar kormány arra a felvidéki pártra, 

amely nemzeti alapon jön létre 
2021. március 25. – Felvidék Ma 

A Szövetség – Magyarok, Nemzetiségek, Régiók megalakulásról is nyilatkozott mai online 

sajtótájékoztatóján Gulyás Gergely, a Miniszterelnökséget vezető miniszter. Szlovákiában 

történelmi tévedést igyekeznek most helyrehozni. A miniszter emlékeztetett arra is, hogy ami 

most Szlovákiában történik, az korábban már bevált, hiszen az MKP is az Együttélésből és 

további pártokból jött létre. „Annak idején ez eredményes formáció volt, ne felejtsük el, hogy 

volt, amikor 11 százalékot is kaptak” – mondta. A Miniszterelnökséget vezető miniszter 

hangsúlyozta, örülnek annak, hogy – úgy tűnik – újra megvalósul a magyar egység 

Szlovákiában, az új párt valóban a magyar pártok által létrejött összefogás eredménye. 

 

Távozik Peter Hyross, a pozsonyi múzeum igazgatója, aki kirúgta Falath 

Zsuzsannát 
2021. március 25. – Ma7.sk 

Március 31-től már nem Peter Hyross a Pozsonyi Városi Múzeum igazgatója. Hyross volt az a 

személy, aki elbocsátotta állásából Falath Zsuzsannát, mert a fiatal muzeológus történelmi 

kérdésekben a magyaroknak adott igazat. Peter Hyross 24 éven keresztül töltötte be a 

Pozsonyi Városi Múzeum igazgatójának funkcióját. A hírek szerint saját kérésére távozik, 
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https://maszol.ro/belfold/Reformokra-keszul-a-kornyezetvedelmi-miniszterium-Szep-Robert-allamtitkart-kerdeztuk
https://maszol.ro/belfold/Reformokra-keszul-a-kornyezetvedelmi-miniszterium-Szep-Robert-allamtitkart-kerdeztuk
https://felvidek.ma/2021/03/jo-szivvel-tud-partnerkent-tekinteni-a-magyar-kormany-arra-a-felvideki-partra-amely-nemzeti-alapon-jon-letre/
https://felvidek.ma/2021/03/jo-szivvel-tud-partnerkent-tekinteni-a-magyar-kormany-arra-a-felvideki-partra-amely-nemzeti-alapon-jon-letre/
https://ma7.sk/aktualis/tavozik-peter-hyross-a-pozsonyi-muzeum-igazgatoja-aki-kirugta-falath-zsuzsannat
https://ma7.sk/aktualis/tavozik-peter-hyross-a-pozsonyi-muzeum-igazgatoja-aki-kirugta-falath-zsuzsannat


 

 

Napi Nemzetpolitikai Sajtószemle – 2021. március 26. 

. 

. 

főként egészségi okokból. „Májusban lesz 24 éve, hogy a városi múzeum igazgatója lettem. 

Úgy gondolom, hogy ez idő alatt a várossal együtt sikerült több dolgot is megvalósítanom, és 

a Pozsonyi Városi Múzeumot más szintre emelni. Örülök annak, hogy ilyen hosszú ideig 

lehettem ennek az intézménynek a vezetője.” 

 

A pedagógusokat érintő törvénymódosítási javaslatot a legnagyobb magyar 

szakmai szervezet is véleményezte 
2021. március 25. – Ma7.sk 

Az oktatásügyi tárca előirányozta a pedagógusokról szóló törvény módosítását is, ugyanakkor 

ebben a lemondásokkal és politikai zűrzavarral terhelt pandémiás időszakban nem tudni, 

mikor kerülnek a javaslatok a parlament elé. Annyi bizonyos, hogy a legnagyobb magyar 

szakmai szervezet, a Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége már egynéhány pontot 

kifogásolt. 

 

Szlovák-magyar együttműködésben bővítik a turisztikai kínálatot Gácson és 

Salgótarjánban 
2021. március 25. – bumm.sk 

Szlovák-magyar együttműködésben bővítik a turisztikai kínálatot Gácson és Salgótarjánban, a 

szlovákiai községben és a Nógrád megyei városban kialakítják Csontváry Kosztka Tivadar és 

Mustó János festőművészek emlékházait is - tájékoztatta az MTI-t a salgótarjáni városháza 

csütörtökön. A Nógrád egyedi kultúrtörténeti értékeit bemutató fejlesztésre az Interreg 

pályázat segítségével 735 ezer eurót fordítottak. A projekt magában foglalja a festők életét és 

munkásságát bemutató interaktív kiállítások kialakítását, Gácson a Csontváry Kosztka 

Tivadar emlékház a fazekasság és kerámia történetének, és Csontváry gyógyszertárának is 

emléket állít. 

 

Ismét példaértékűen összefogtak a csallóköziek 
2021. március 25. – Új Szó 

Atrazinnal szennyezett a patonyréti ivóvíz. Összefogtak és tisztítóberendezésre gyűjtenek 

magánszemélyek, valamint a csallóközi települések önkormányzatai. A Dunaszerdahelyi 

Közegészségügyi Hivatal rendszeresen végez ellenőrzéseket, a legutóbbi vízellenőrzés a 

desetyatrazin megengedett határának túllépését mutatta ki a patonyréti vízben. A községi 

hivatal ezért megtiltotta a víz ivóvízként, illetve főzésre való használatát. Szinte azonnal 

elindult egy segítőhadjárat. 
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https://ma7.sk/video/felvideki-naplo/a-pedagogusokat-erinto-torvenymodositasi-javaslatot-a-legnagyobb-magyar
https://ma7.sk/video/felvideki-naplo/a-pedagogusokat-erinto-torvenymodositasi-javaslatot-a-legnagyobb-magyar
https://www.bumm.sk/regio/2021/03/25/szlovak-magyar-egyuttmukodesben-bovitik-a-turisztikai-kinalatot-gacson-es-salgotarjanban
https://www.bumm.sk/regio/2021/03/25/szlovak-magyar-egyuttmukodesben-bovitik-a-turisztikai-kinalatot-gacson-es-salgotarjanban
https://ujszo.com/regio/ismet-peldaertekuen-osszefogtak-a-csallokoziek
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Tavalyi munkajelentésekről döntött a magyarkkanizsai képviselő-testület 
2021. március 25. – Vajdaság Ma 

A községben működő intézmények 2020-as munkajelentése volt a központi témája a mai 

magyarkanizsai községi képviselő-testületi ülésnek. A képviselők döntöttek továbbá két 

Magyarkanizsa község tulajdonában lévő ingatlan használati jogának átruházásáról is, 

emellett elfogadtak több, bizottsági tagokra vonatkozó határozati javaslatot is. A képviselők 

két ingatlan használati jogának az átruházásáról döntöttek. Az egyik ingatlan eddig az 

oromhegyesi Arany János Általános Iskola tulajdonában volt, ami valamikor tóthfalusi 

iskolaként szolgált és ezentúl Tóthfalu Helyi Közössége élvezi a használati jogot. Utasi Jenő 

tóthfalusi plébános és egyben képviselő-testületi tag elmondta, hogy az épülettel 

kapcsolatban több tervük is van a közeljövőben. 

 

Forradalmi hangulat a VM4K-ban 
2021. március 25. – Pannon RTV 

Március 15-ről és a forradalomról nemcsak március 15-én lehet, és kell beszélni, véli 

Agyánszki Máté, történész. Színvonalas programmal emlékezhettek ma este a vajdasági 

magyarok az akkori eseményekre. A Vajdasági Magyar Képző-, Kutató- és Kulturális Központ 

Csütörtök esték – másképp elnevezésű rendezvénysorozata legújabb epizódjának fókuszában 

az 1848/49-es forradalom és szabadságharc kiemelkedő alakjai és eseményei álltak. 

 

Folytatódik a KMVSZ ’’Vetőmagot a gazdáknak’’ programja 
2021. március 25. – karpat.in.ua 

Idén is folytatódik a Kárpátaljai Magyar Vállalkozók Szövetségének „Vetőmagot a gazdának 

programja”. Az elmúlt négy évben a program keretében a kárpátaljai gazdák magyarországi 

vetőmaghoz juthattak hozzá a KMVSZ közreműködésének köszönhetően. A Magyarországi 

Kormánytámogatásból finanszírozott programban az őszi időszakban több száz gazda kapott 

első osztályú búza vetőmagot, míg jelenleg a kukorica vetőmagokat vehetik át a szövetség 

tagjai. A programban azok a gazdák vehetnek részt, akik tagjai a szövetségnek, illetve 

előjegyezték magukat a vetőmag átvételre. 

 

Emberi jogi kérdés az anyanyelven íródott tankönyvek kiadása 
2021. március 25. – Kárpátalja Ma, karpat.in.ua 

Az elmúlt hetekben éles vitákat váltott ki az, hogy az oktatási hivatal elektronikus rendszerébe 

nem kerültek be a 8. osztályosok számára jövő tanévre rendelhető magyar nyelvű 

tankönyvek. A jelenlegi szabályozások értelmében az intézmények március 17-ig nyújthatták 

be az igényeket. Ezt több esetben nem tudták megtenni. A kérdésben a Kárpátaljai Magyar 

Pedagógusszövetség több levélváltást bonyolított le, mind az állami, mind pedig a megyei 

tanüggyel, viszont megnyugtató választ a probléma megoldására ez idáig nem kaptak – 

emlékeztet a karpat.in.ua.  
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https://www.vajma.info/cikk/vajdasag/26318/Tavalyi-munkajelentesekrol-dontott-a-magyarkkanizsai-kepviselo-testulet.html
https://pannonrtv.com/rovatok/kultura/forradalmi-hangulat-vm4k-ban
http://economic.karpat.in.ua/?p=11344&lang=hu
https://karpatalja.ma/karpatalja/oktatas/emberi-jogi-kerdes-az-anyanyelven-irodott-tankonyvek-kiadasa/


 

 

Napi Nemzetpolitikai Sajtószemle – 2021. március 26. 

. 

. 

 

HERCEGSZŐLŐSI JÁRÁS: miért fontos, hogy összefogjunk? 
2021. március 25. – Képes Újság 

Május 16-án Horvátországban önkormányzati választásokat tartanak, melyekre közösségünk 

egységesebben készül, mint valaha. Az ott élő emberek örülnek, hogy a viszálykodás a 

Hercegszőlősi járásban is megszűnt. Potápi Árpád János, nemzetpolitikai államtitkár: Ahogy 

eddig, most is csak összefogással, magyarságunk melletti kiállással érhetünk célt. Arra kérem 

a horvátországi magyarokat, hogy életerejüket, magyarságukat megőrizve mutassák meg 

összefogásukat májusban is, amikor a magyarság újra megmérettetik az önkormányzati 

választásokon. 

 

Átutalták az óvodaidíj-támogatás első részletét 
2021. március 25. – Képes Újság 

A magyar Nemzetpolitikai Államtitkárság 2016-ban indított nagyszabású Kárpát-medencei 

óvodafejlesztési programot, amelyben horvátországi szakmai partnere a Horvátországi 

Magyar Pedagógusok Fóruma (HMPF). A horvátországi program keretében számos 

beruházás és pályázat valósult meg, valamint negyedik éve pályázhatnak a szülők óvodaidíj-

támogatásra, melynek első részletét a napokban utalták át a kedvezményezettek számlájára. 

Pálinkás Krisztián, a HMPF irodavezetője lapunkat tájékoztatva elmondta, hogy az előző 

évekhez hasonlóan most is három részletben történik az utalás. Az első részlet utalására (a 

2020. év szeptemberétől decemberéig terjedő időszakra) március 18-án került sor. 

 

 

 

Elektronikus sajtó 
 

Határok nélkül 
2021. március 25. – Kossuth Rádió 

 

Még soha nem készült ennyire kritikus uniós jelentés Szerbiáról, mint ami csütörtökön került 

az Európai Parlament elé, - mondja Kovács Elvira, a Vajdasági Magyar Szövetség képviselője, 

a szerb képviselőház eurointegrációs bizottságának elnöke. Az Európai Bizottság októberi 

jelentéséhez képest sokkal több negatív kritika került ebbe a dokumentumba. A VMSZ-es 

politikus szerint ez az Európai Néppárt meggyengülésének a következménye. Vajon a negatív 
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https://kepesujsag.com/hercegszolosi-jaras-miert-fontos-hogy-osszefogjunk/
https://kepesujsag.com/atutaltak-az-ovodaidij-tamogatas-elso-reszletet/
https://mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth/?date=2021-03-25_18-02-00&enddate=2021-03-25_18-40-00&ch=mr1
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jelentésnek milyen következményei lesznek Szerbia uniós integrációjára nézve? – 

munkatársunk erről is kérdezte Kovács Elvirát. 

 

Nem feledkezhet meg a Szlovákiában élő kisebbségekről a helyreállítási terv. Bukovszky 

László, a nemzeti kisebbségekért felelős kormánybiztos úgy fogalmazott, megérti, hogy a terv 

elsődleges célja Szlovákia megújítása, de leszögezte: a kisebbségek nyelvi jogai nem 

elhanyagolhatók, különösen, ha a közigazgatás digitalizálásáról van szó. Ttelefonon értük el 

Bukovszky László kormánybiztost. 

 

Harmadik hónapja tart Szlovákiában az egészségügyi minisztérium ,,Az oltás szabadság!” 

elnevezésű vakcina-kampánya. A védőoltás népszerűsítésébe közéleti személyiségek, 

hírességek, művészek, pedagógusok és sportolók is bekapcsolódtak a Felvidéken. Többek 

között Bárdos Judit színésznő, Hanesz Angelika a magyar pedagógus szövetség egyik területi 

vezetője és Hégli Dusan, az Ifjú Szívek Táncszínház művészeti igazgatója. 

 

A tavasz kezdetével hangsúlyosabbá válnak a környezetvédelmi kérdések Romániában is. Az 

RMDSZ által vezetett környezetvédelmi tárca számos olyan programot indított el és tervez a 

jövőben is, amelyek  megoldást jelentenek  az évek óta görgetett környezetvédelmi 

problémákra. Szép Róbert államtitkárral beszélgetett munkatársunk. 

 

Sárkányok között sétáltak, manókkal zenéltek, bábokat készítettek, belestek a kulisszák mögé 

és magukra öltötték egy-egy királylány vagy boszorkány jelmezét vasárnap azok a 

székelyudvarhelyi gyerekek és szüleik, akik az Udvarhely Bábműhely ünnepségére látogattak 

el a székelyudvarhelyi Művelődési Házba. Az bábosok vasárnap, a bábszínház világnapján és 

a naptári tavasz első napján vették fel az Udvarhely Bábműhely nevet – mondta el az 

eseményen Lukács Emőke, a társulat vezetője. 

 

Az olasz és a világirodalom klasszikusa, Dante Isteni színjátéka ihlette meg Simó Margit aradi 

grafikust, aki száz illusztrációt készített az alkotás száz énekéhez. A Divina Commedia magyar 

fordítását jegyző Babits Mihály a világirodalom legnagyobb költeményének tartotta az Isteni 

színjátékot. Simó Margit rajzsorozata több mint hat év alatt született meg, de a legtöbb időt 

nem az alkotás, hanem az elbeszélő költemény olvasása, újraolvasása és értelmezése vette 

igénybe – árulta el Simó Margit. 

 

A sepsiszentkirályi unitárius temetőben ma helyezték örök nyugalomra szerettei, tisztelői a 

héten elhunyt Nagy Attilát. Az erdélyi film- és drámatörténész, színházi rendező, 

Shakespeare-kutató, egyetemi tanár nemcsak a kutatásban és oktatásban, de az erdélyi 

színházi hagyományőrzésben is fontos szerepet vállalt.  


