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Nyomtatott és online sajtó 
 

Felavatták a fekete március áldozatainak emlékművét Marosszentgyörgyön 
2021. március 27. – MTI, Krónika, transindex.ro, maszol.ro, szekelyhon.ro 

A Marosvásárhellyel összeépült Marosszentgyörgyön szombaton felavatták az emlékezetbe 

fekete márciusként beivódott 1990-es véres román-magyar összecsapás áldozatainak, 

sebesültjeinek és meghurcoltjainak emlékművét. A helyi római katolikus és református 

temető határán felállított emlékmű magyar, roma és egyetemes jelképekkel idézi fel, hogy 31 

évvel ezelőtt a marosszentgyörgyi magyar ajkú romák a megtámadott marosvásárhelyi 

magyar közösség védelmére keltek. Annak is emléket állít, hogy Marosszentgyörgy lakói 

úttorlaszokkal próbálták akadályozni, hogy a távoli falvakból hozott, felhergelt román 

parasztok autóbuszai Marosvásárhelyre jussanak. Semjén Zsoltnak az alkalomra küldött 

üzenetét Tóth László csíkszeredai főkonzul olvasta fel. A magyar miniszterelnök-helyettes 

felidézte: a marosszentgyörgyieknek köszönhető, hogy nem lett még nagyobb a tragédia, nem 

lett még több áldozat. Ők „mérsékelték a pusztítást”, és az akkori hatóságok köszönet helyett 

„megtorló intézkedéseket hoztak ellenük”, közülük hat személyt be is börtönöztek. 

Megemlítette: a hat helyi áldozatból három magyar, három magyar-roma, három katolikus, 

három pedig református vallású volt. 

 

Potápi: köszönet jár a Svédországi Magyarok Országos Szövetségének 
2021. március 27. – MTI, kulhonimagyarok.hu, PestiSrácok, Vajdaság Ma 

Köszönet illeti meg a Svédországi Magyarok Országos Szövetségét (SMOSZ) a diaszpórában 

végzett munkájáért - mondta a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára 

szombaton a szervezet online tisztújító közgyűlésén. Az államtitkár elmondta, a szövetség 

1974-ben jött létre, és azóta koordinálja a Svédországban élő mintegy 35 ezres magyarság 

mindennapi életét. Az ott élő magyarok a szövetségnek is köszönhetik azt, hogy megőrizték 

hagyományaikat, kultúrájukat, nyelvüket, és híd szerepet töltenek be Svédország és 

Magyarország, illetve a Kárpát-medence között - hangsúlyozta. Potápi Árpád János 

köszönetet mondott a SMOSZ tagjainak, elnökségi tagjainak, valamint Bihari Szabolcsnak, a 

szervezet elnökének azért a munkáért, amelyet az elmúlt évtizedekben végeztek, és azért is, 

hogy kiálltak Magyarország mellett, és képviselték az ország érdekeit a méltatlan támadások 

idején. 

 

A baloldal nemzeti elkötelezettsége hiteltelen – Szili Katalin a Mandinernek 
2021. március 26. – Maráczi Tamás – Mandiner  

A 2004-es népszavazásért való MSZP-s bocsánatkérés akkor lenne hihető, ha nem fogna 

össze olyanokkal, akik a határon túliak támogatását támadják – mondja a Mandinernek Szili 

Katalin. Az autonómiaügyi miniszterelnöki megbízott, az Országgyűlés volt elnöke szerint a 

baloldal azért nem tud kiállni a jelenlegi nemzetpolitika mellett, mert még mindig az 
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https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/felavattak-a-fekete-marcius-aldozatainak-emlekmuvet-marosszentgyorgyon
https://www.vajma.info/cikk/magyarorszag/21878/Potapi-Koszonet-jar-a-Svedorszagi-Magyarok-Orszagos-Szovetsegenek.html
https://mandiner.hu/cikk/20210326_baloldal_nemzet_szili_katalin
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internacionalizmus és a neoliberális eszmék foglya. Interjúnk magyar sorskérdésekről, 

nemzetpolitikai célokról és az autonómiatörekvések esélyeiről. 

 

A lista, amely a magyarságot mentheti meg! 
2021. március 26. – Ma7.sk 

Végéhez közeledik a 2021-es népszámlálás fő szakasza, a március 31-ig tartó, úgynevezett 

elektronikus rész. Az eddig nyilvánosságra hozott előzetes adatokból az derült ki, hogy a 

magyarlakta települések részvétele a gyengébbek, vagy kimondottan a leggyengébbek között 

van, s hogy a magyar közösséget megszólító kampány részvételre buzdító része csődöt 

mondani látszik. Magyar vonalon természetesen vannak nagyon jó példák is, bár hozzá kell 

tennünk, hogy ezek nagy többsége a kisebb településekről érkezik. Ez a hozzáállás 

példaértékű. Ilyen a csallóközi Dercsika, amely honlapján és facebook-csoportjában(!) 

folyamatosan tájékoztat arról, hogy a település lakossága milyen arányban vett már részt a 

népszámláláson. 

 

Csendes koszorúzás Rákóczi fejedelem születésnapjára emlékezve  
2021. március 28. – karpat.in.ua, Kárpátalja 

Csendes koszorúzással rótták le tiszteletüket március 27-én II. Rákóczi Ferenc magyar 

főnemes, a Rákóczi-szabadságharc vezetője, erdélyi fejedelem születésnapja alkalmából 

Beregszászban. A koszorúzást a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola (II. RF KMF) 

szervezésében, a már hagyományos Rákóczi Napok programsorozat részeként rendezték meg. 

Sajnálatos módon a karanténkorlátozások miatt a programsorozat idén az eddigi évektől 

eltérően, rendhagyó formában valósult meg. A csendes, ám annál meghittebb hangulatú 

megemlékezés Beregszászban a Budapest parkban vette kezdetét szombat délelőtt, ahol a 

meghívott vendégek koszorúik elhelyezésével és néma főhajtással tisztelegtek nemzeti hősünk 

születésnapja alkalmából. 

 

Diákok a román nyelv oktatásáról: az iskolában nem lehet megtanulni románul  
2021. március 26. – transindex.ro 

ATransindex-kerekasztal legújabb részében a román nyelvoktatást a katedra másik oldaláról 

közelítették meg az online beszélgetés résztvevői. A diákokat csütörtök este arról kérdezte a 

Transindex és az Érted moderátora, hogy mi volt az első tapasztalatuk a román nyelvvel, mi 

akadályozhatja azt, hogy bár a legtöbb romániai magyar diák szeretne megtanulni románul, 

sokaknak még sem sikerül, illetve milyen módszereket ajánlanak a diákok társaiknak a nyelv 

elsajátítására.  
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https://ma7.sk/aktualis/a-lista-amely-a-magyarsagot-mentheti-meg
https://karpataljalap.net/2021/03/28/csendes-koszoruzas-rakoczi-fejedelem-szuletesnapjara-emlekezve
https://karpataljalap.net/2021/03/28/csendes-koszoruzas-rakoczi-fejedelem-szuletesnapjara-emlekezve
https://itthon.transindex.ro/?cikk=28970&diakok_a_roman_nyelv_oktatasarol_az_iskolaban_nem_lehet_megtanulni_romanul
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Ionopot chivanoc: a politikai immunitás nem terjed ki a gyűlöletbeszédre 
2021. március 26. – maszol.ro 

Függetlenül attól, hogy képviselőről, szenátorról vagy éppen államelnökről van szó, az 

alkotmányban lefektetett politikai immunitás nem terjed ki a gyűlöletbeszédre is. A 

diszkriminációellenes tanács elnöke szerint ez a legfontosabb tanulsága a Bukaresti 

Táblabíróság ítéletének, amelyben elutasította Klaus Iohannis óvását a magyarok sértegetése 

miatt kapott ötezer lejes bírság ellen. 

 

Mezőgazdasági támogatások nyomában: a gyimesi patakországban jártunk 
2021. március 26. – maszol.ro 

Gyimes a keleti Kárpátok ékköve, patakvölgyekbe bújó csodaország, ahol egyszerre van jelen 

múlt és jövő. A hegyek közé zárt apró falurészek, „patakok” a legkeletibb magyarlakta 

tájegységgé állnak össze, lakói hagyományosan mezőgazdasággal, főleg állattenyésztéssel 

foglalkoznak. A Pro Economica Alapítvány pályázatának köszönhetően több tucat gyimesi 

gazda kapott lehetőséget gazdasága fejlesztésére, eszköz- vagy állat-vásárlásra. Az alapítvány 

a napokban végezte a pályázatok megvalósulásának ellenőrzését, a Maszol munkatársai egy 

napig csatlakozhattak a terepbejáráshoz. 

 

Gyergyószentmiklósi terepszemlén járt a sportminiszter  
2021. március 26. – szekelyhon.to 

Gyergyószentmiklósra látogatott pénteken Novák Károly Eduárd ifjúsági és sportminiszter, a 

látogatás részeként klubok vezetőivel és polgármesterekkel találkozott. Számos olyan 

problémát hallhatott, amelyekre a készülő romániai sportstratégia nyújthat megoldást. 

 

Elkezdett és új beruházásokról egyeztetett Maros megyében Cseke Attila 

fejlesztési miniszter 
2021. március 26. – szekelyhon.ro 

A Maros megyében elkezdett, illetve hamarosan kezdődő beruházásokról, fejlesztésekről 

tájékozódott pénteken Cseke Attila fejlesztési, közigazgatási és közmunkálatokért felelős 

miniszter, aki Szovátán több Maros megyei RMDSZ-es tisztségviselővel is találkozott. A nap 

folyamán több településre is ellátogatott. 

 

A magyar zászlók miatt kirótt bírság fele gyűlt össze Székelyudvarhelyen 
2021. március 26. – szekelyhon.ro, Krónika 

A közösségi adományok összesítésekor kiderült, hogy öt nap alatt csupán a fele gyűlt össze a 

bírság összegének, amelyet Gálfi Árpád székelyudvarhelyi polgármesterre szabott ki Hargita 

Megye Prefektusi Hivatala, amiért március 15-re magyar zászlókkal díszítették fel a várost. A 

pénz megszámolása után kiderült, hogy 2606 lejt adományoztak, ami kevéssel több, mint a 

kiszabott bírság fele. Gálfi Árpád megköszönte az adományozók hozzájárulását és örömét 
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https://maszol.ro/gazdasag/Mezogazdasagi-tamogatasok-nyomaban-a-gyimesi-patakorszagban-jartunk
https://szekelyhon.ro/aktualis/gyergyoszentmiklosi-terepszemlen-jart-a-sportminiszter
https://szekelyhon.ro/aktualis/elkezdett-es-uj-beruhazasokrol-egyeztetett-maros-megyeben-cseke-attila-fejlesztesi-miniszter
https://szekelyhon.ro/aktualis/elkezdett-es-uj-beruhazasokrol-egyeztetett-maros-megyeben-cseke-attila-fejlesztesi-miniszter
https://szekelyhon.ro/aktualis/a-magyar-zaszlok-miatt-kirott-birsag-fele-gyult-ossze-szekelyudvarhelyen
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fejezte ki, hogy még vannak olyan emberek, akik számára fontos a hasonló ügyekben való 

összefogás. 

 

Épül, szépül a Sepsi OSK új otthona: már a nyáron megnyithatja kapuit az új 

szentgyörgyi stadion 
2021. március 27. – Krónika 

Két fordulóval a hazai labdarúgó 1. Liga alapszakaszának vége előtt a Sepsi OSK már 

bebiztosította helyét a bajnokság legjobb hat csapata között, így az is bizonyossá vált, hogy a 

piros-fehérek a felsőházi rájátszásban folytathatják a küzdelmet. Amíg azonban a Leo 

Grozavu által irányított alakulat a pontgyűjtéssel foglalatoskodott, a székelyföldi együttes új 

otthona, a Sepsiszentgyörgy határában épülő stadion nemcsak formát öltött, hanem 

hamarosan kapuit is megnyithatja a labdarúgás számára. 

 

A marosvásárhelyi fekete március emlékezete 
2021. március 29. – Makkay József – Krónika 

A Krónika vezércikke szerint „a fekete március utóélete is jól mutatja, hogy Románia 

mennyire nem jogállam. Az ország törvényei leginkább akkor nem érvényesülnek, amikor 

román–magyar konfliktusról van szó. Amikor a helyi magyar érdeket felülírja a nagyromán 

érdek – Marosvásárhely esetében a gyors ütemű elrománosítás kényszere, amit a Ceaușescu-

rendszerben nem sikerült Kolozsvárhoz vagy Nagyváradhoz hasonlóan befejezni. A 

kommunista rendszer ideológiája és eszköztára – ha némileg átalakulva is –, de változatlan 

vehemenciával kelt életre a „rendszerváltás” után. Ugyanazok az emberek maradtak az ország 

élén, akik korábban kiszolgálták a Ceaușescu családot, mindössze néhány csúcsszereplő 

cserélődött ki. Ennek ismeretében várható volt, hogy a régi rendszer helyét kereső gárdája 

mikor mutatja ki foga fehérjét, és lép akcióba. Erre először 1990 márciusában került sor, 

majd újabb forgatókönyvek alapján a különböző bányászjárások és egyéb rémtettek 

formájában. Az egész közül azonban Marosvásárhely fekete márciusa volt a legsúlyosabb, 

amely az erdélyi magyarság soraiban elindította a közösség 1990 utáni legnagyobb exodusát”. 

 
Magyarországi támogatással lesz kapcsolatban a kassai magyar görögkatolikus 

egyházközösség 
2021. március 26. – Ma7.sk 

Elektronikai eszközöket adományozott a magyar kormány a kassai magyar görögkatolikus 

egyházközösség számára, hogy Bohács Béla magyar hívekért felelős püspöki helynöke 

kapcsolatot tarthasson a magyar hívekkel. Az elektronikai eszközöket Magyarország kassai 

főkonzulátusán adták át pénteken. Hetey Ágota főkonzul úgy fogalmazott, az adomány 

kifejezi azt, hogy a szlovákiai görögkatolikus egyház és a magyar kormány törekvései 

találkoznak és egy irányba mutatnak. 
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https://kronikaonline.ro/extra/epul-szepul-a-sepsi-osk-uj-otthona-mar-a-nyaron-megnyithatja-kapuit-az-uj-sepsiszentgyorgyi-stadion
https://kronikaonline.ro/extra/epul-szepul-a-sepsi-osk-uj-otthona-mar-a-nyaron-megnyithatja-kapuit-az-uj-sepsiszentgyorgyi-stadion
https://ma7.sk/tajaink/magyarorszagi-tamogatassal-lesz-kapcsolatban-a-kassai-magyar-gorogkatolikus-egyhazkozosseg
https://ma7.sk/tajaink/magyarorszagi-tamogatassal-lesz-kapcsolatban-a-kassai-magyar-gorogkatolikus-egyhazkozosseg
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Belső késztetésből cselekedett 
2021. március 26. – Felvidék Ma 

Németh Gabriella két cikluson keresztül volt alelnöke a Pozsony megyei önkormányzatnak. 

Civil szervezetek aktív tagjaként is közismert, szívesen segít régiója magyarságának. Nemzeti 

ünnepünk alkalmából megkapta a Magyar Érdemrend Tisztikeresztje polgári tagozata 

kitüntetést. A Magyar Közösség Pártja és a Pozsony Megyei Önkormányzat volt alelnöke a 

felvidéki magyarság identitásának megőrzéséhez hozzájáruló több évtizedes munkája, 

valamint a Pozsony és Győr-Moson-Sopron megye közötti együttműködés elmélyítésében 

vállalt szerepe elismeréseként részesült a kitüntetésben, ennek kapcsán beszélgettek a 

díjazottal. 

 

Népszámlálás 2021! Már csak öt napunk maradt arra, hogy elektronikusan 

megszámoltassunk – Továbbra is nagy a magyar lemaradás! 
2021. március 26. – Körkép, Felvidék Ma 

Alig pár nap maradt hátra a 2021-es népszámlálás első – elektronikus – fázisának végéig, 

melynek keretén belül online, az internet segítségével tölthetjük ki a kérdőíveket. Ez az 

egyszerűbb, könnyebben megvalósítható, hatékonyabb formája az adatbegyűjtésnek. A 

felvidéki magyarság szempontjából életbevágóan fontos, hogy vállaljuk nemzetiségünket és 

anyanyelvünket, hiszen a népszámlálás eredményein múlik kultúránk fenntartása és jogaink 

biztosítása. 

 

Mikulec örvendezik: Szlovákia és Magyarország a krízishelyzetekben még 

jobban együtt fog működni 
2021. március 27. – Ma7.sk, bumm.sk, Felvidék Ma 

Egyetértési megállapodást írt alá szombaton a magyarországi Komáromban Roman Mikulec 

szlovák belügyminiszter és Pintér Sándor, Magyarország miniszterelnök-helyettese és 

belügyminisztere. Ebben az áll, hogy válságos helyzetekben a két ország még az eddiginél is 

szorosabban fog együttműködni. A megállapodásról Mikulec közösség oldalán tájékoztatott, 

hozzátéve, hogy a memorandumban foglaltak végrehajtásáért Szlovákiában a Lynx 

Commando lesz a felelős. 

 

Köteles László: Tovább kell adnunk az értékeinket! 
2021. március 27. – Ma7.sk 

A március 15-i nemzeti ünnep alkalmából Magyarország köztársasági elnöke, Áder János 

kitüntetéseket adományozott. A díjazottak között volt Köteles László, a Csemadok országos 

alelnöke is, aki a Magyar Arany Érdemkereszt polgári tagozata kitüntetést kapta. A díjazottal 

készült interjú. 
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https://felvidek.ma/2021/03/belso-kesztetesbol-cselekedett/
https://korkep.sk/cikkek/belfold/2021/03/26/nepszamlalas-2021-mar-csak-ot-napunk-maradt-arra-hogy-elektronikusan-megszamoltassunk-tovabbra-is-nagy-a-magyar-lemaradas/
https://korkep.sk/cikkek/belfold/2021/03/26/nepszamlalas-2021-mar-csak-ot-napunk-maradt-arra-hogy-elektronikusan-megszamoltassunk-tovabbra-is-nagy-a-magyar-lemaradas/
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Klus: Az állampolgársági törvény módosítása az európai normákat követi 
2021. március 27. – Új Szó 

Martin Klus (SaS) külügyi államtitkár szerint az állampolgársági törvény módosítása helyes 

lépés, és nem zárta ki, hogy a szabályozás további lazításának első lépése legyen. Ugyanakkor 

bírálta a magyar külügyminisztert, mert az Szlovákia területén kritizálta őt. Klus kiállt az 

állampolgársági törvénynek a kormány által elfogadott és a parlamentben első olvasatban 

jóváhagyott változata mellett, amely legalább ötéves igazolt külföldi tartózkodás esetén 

engedélyezné, hogy Szlovákia polgárai felvegyék egy másik ország állampolgárságát. Az Új 

Szó-nak úgy nyilatkozott, a szabályozás az európai sztenderdekhez igazodik. 

 

Fraenkel Emil és a magyar katolikusok elérték: lesz Kassán magyar mise! 
2021. március 28. – Ma7.sk 

A 2020-as húsvéti nagyhét során folyamatos tájékoztatást adott a Ma7.sk a kassai magyar 

katolikus közösséget érintő váratlan problémáról, amelynek lényege, hogy az egy évszázada a 

magyar híveket befogadó óvárosi Szentháromság-templomba a húsvéti ünnepek idejére 

visszaköltöztek a premontrei rend jászói apátságának szerzetesei, akik csak szlovák nyelvű 

miséket szolgáltattak. 

 

Matovič lemondott, és kiderült, ki lesz az új miniszterelnök 
2021. március 28. – Ma7.sk, bumm.sk, Felvidék Ma, Körkép 

Igor Matovič vasárnap este sajtótájékoztatót tartott koalíciós partnereivel, a Sme rodinával és 

a Za ľudíval. A kormányfő először bocsánatot kért, hogy a lakosságnak el kellett viselnie a 

koalíciós válságot. Ezután Matovič elmondta, a nagyhét előtt eljött a megbocsátás ideje, ők 

nem fognak semmilyen feltételük teljesítését kérni partnereiktől, hogy meg tudjanak egyezni 

és tovább tudjanak kormányozni. Egyúttal jelezte, a sárdobálásban sem fog részt venni, s 

kérte, Eduard Heger és közte csere következzen be a kormányban. Ezután levette maszkját és 

meghatódva biztosította a polgárokat, minden rendben lesz. 

  
Szabadkai projektekről tájékozódtak a tartomány Európai Ügyek Alapjának 

munkatársai 
2021. március 26. – Vajdaság Ma, Pannon RTV 

A vajdasági helyi önkormányzatok helyzetét és lehetőségeit térképezik fel Vajdaság Autonóm 

Tartomány Európai Ügyek Alapjának igazgatója és munkatársai, akik pénteken Szabadkára is 

ellátogattak, s akiket dr. Pásztor Bálint, a szabadkai VKT elnöke fogadott. A találkozóra 

Aleksandar Simurdić, az Alap igazgatójának kezdeményezésére került sor, aki azért keresi fel 

személyesen az önkormányzatokat, hogy a különböző külső finanszírozási források 

lehívásának lehetőségeiről tájékoztassa őket, felkínálva számukra az Alap szakmai és operatív 

segítségét. 
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https://ujszo.com/kozelet/klus-az-allampolgarsagi-torveny-modositasa-az-europai-normakat-koveti
https://ma7.sk/hitelet/fraenkel-emil-es-a-magyar-katolikusok-elertek-lesz-kassan-magyar-mise
https://ma7.sk/aktualis/matovic-lemondott-es-kiderult-ki-lesz-az-uj-miniszterelnok
https://www.vajma.info/cikk/vajdasag/26322/Szabadkai-projektekrol-tajekozodtak-a-tartomany-Europai-Ugyek-Alapjanak-munkatarsai.html
https://www.vajma.info/cikk/vajdasag/26322/Szabadkai-projektekrol-tajekozodtak-a-tartomany-Europai-Ugyek-Alapjanak-munkatarsai.html
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Elektronikus ülést tartott a Magyar Nemzeti Tanács  
2021. március 26. – Vajdaság Ma 

A Magyar Nemzeti Tanács a koronavírus-járvány okozta helyzet miatt – alapszabályával 

összhangban – huszonegyedik ülését elektronikus szavazás útján bonyolította le. A 35 

tanácstag közül az online szavazáson 35 tanácstag vett részt, és 53 napirendi pontról hozott 

döntést. A testület 5 napirendi pontot egyhangúlag, 48-at pedig minősített 

szavazattöbbséggel fogadott el. A döntésekről az MNT közleményben tájékoztatta a sajtót és a 

közvéleményt. A Magyar Nemzeti Tanács elfogadta a testület 2020. évi költségvetéséről szóló 

független könyvvizsgálói jelentést és a Pannónia Alapítvány általa javasolt igazgatóbizottsági 

tagjainak javaslatát.  
 

Kazáncsere minisztériumi támogatással 
2021. március 28. – Magyar Szó 

A környezetvédelmi minisztérium a héten több önkormányzattal írt alá támogatási 

szerződést. Vajdaságból csak két önkormányzat kapott támogatást, közülük az egyik a 

kishegyesi. Sándor István alpolgármester, a szerződés aláírója arról számolt be lapunknak, 

hogy a pályázati siker jól jött, mert az óvodának szüksége volt egy kazáncserére. „Az év elején 

Jaksa Róbert államtitkár Kishegyesen járt, és téma volt többek között a légszennyezettség, 

illetve a környezetvédelmi minisztérium megjelenő pályázatai. Az államtitkár hívta fel a 

figyelmemet arra, hogy a minisztérium a légszennyezettség csökkentése érdekében 

kazánházak cseréjére ír ki pályázatot.” – mondta el az alpolgármester. 

 

Ülésezett a Beregszászi Városi Tanács  
2021. március 28. – karpat.in.ua 

Megtartotta soron következő plenáris ülését a Beregszászi Városi Tanács március 26-án. A 

képviselőtestület számos kérdésről döntött, amelyek a költségvetést, az oktatást és a 

földügyeket érintették. A napirenden szereplő pontok megvitatása előtt a testület elfogadta az 

Anatolij Poloszkovnak, a Kárpátaljai Megyei Állami Közigazgatási Hivatal vezetőjének, 

valamint az Ukrajna Erdészeti Erőforrásainak Állami Ügynökségének (Державне агентство 

лісових ресурсів України) címzett beadványt, amelyben felhívják a figyelmet arra, hogy a 

Beregszászi Állami Erdőgazdaság tervezett felszámolása átgondolatlan döntés lenne, és 

súlyos következményekkel járna.  

 

Közös platform a magyar önkormányzatok érdekképviseletéért 
2021. március 28. – Kárpáti Igaz Szó 

Tisztújító közgyűlést tartott a Kárpátaljai Határ Menti Önkormányzatok Társulása az elmúlt 

héten a makkosjánosi Helikon Hotelben. A szakmai szervezet újjászervezését az Ukrajnában 

végbement közigazgatási és adminisztratív reform tette sürgetően szükségessé. A társulás 
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https://www.vajma.info/cikk/vajdasag/26321/Elektronikus-ulest-tartott-ma-a-Magyar-Nemzeti-Tanacs.html
https://www.vajma.info/cikk/vajdasag/26321/Elektronikus-ulest-tartott-ma-a-Magyar-Nemzeti-Tanacs.html
https://www.magyarszo.rs/hu/4573/vajdasag_kishegyes/239097/Kaz%C3%A1ncsere-miniszt%C3%A9riumi-t%C3%A1mogat%C3%A1ssal-kishegyes.htm
https://karpataljalap.net/2021/03/28/ulesezett-beregszaszi-varosi-tanacs
https://karpataljalap.net/2021/03/28/ulesezett-beregszaszi-varosi-tanacs
https://kiszo.net/2021/03/28/kozos-platform-a-magyar-onkormanyzatok-erdekkepviseleteert-%e2%94%82kiszo-hatter/
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tagsága a kistérségi összevonások miatt markánsan átalakult. A közgyűlésen újraválasztották 

Babják Zoltánt, Beregszász polgármesterét a szervezet elnökének, felállt az új elnökség. Rezes 

József lett az ügyvezető igazgató. Őt faggatta a Kiszó most az újjáalakulásról, célokról, 

tervekről és feladatokról. 

 

Probléma a tankönyvrendeléssel 
2021. március 26. – karpat.in.ua 

A nyolcadik osztályosok számára nem lehet megrendelni több tankönyvet magyar nyelven, az 

online rendszer ugyanis nem teszi lehetővé – ezt az üzenetet küldték a helyi iskolák igazgatói 

a Pedagógusszövetségnek. 

 

Elektronikus sajtó 
 

Határok nélkül 
2021. március 26. – Kossuth Rádió 

 

A Minority SafePack kezdeményezői bírósági eljárást indítottak az Európai Bizottság döntése 

ellen. Ennek semmissé nyilvánítását kéri az Európai Unió Törvényszékétől a Minority 

SafePack kezdeményező bizottsága.  

 

Az Európai Parlament tegnap este el nagy szavazattöbbséggel elfogadta a Szerbiáról szóló 

jelentést. A dokumentum politikai és ideológiai szempontok mentén alaptalanul bírálja 

Szerbiát, nagyon részrehajló, túlontúl negatív, a kákán is a csomót keresi – vélekedett Deli 

Andor, a Fidesz vajdasági európai parlamenti képviselője. 

 

Az Erdélyi Magyar Szövetség tervezetet dolgoz ki a nyelvi jogok használatát is szabályozó 

közigazgatási tv módosítására. Hogy miért most érkezett el ennek az ideje? Erről 

Csomortányi Istvánt, az EMSZ társelnökét kérdeztük. 

 

Romániában hétfőn kezdődik a beiratkozás a közoktatás előkészítő osztályaiba. A temesvári 

Bartók Béla líceumban az érdeklődés a korábbi évekhez hasonló, és várhatóan indulhat a 

tervezett két osztály. Az iskola – a városban magyar tagozatára szintén beiratkozókat váró 

Gerhardinum líceummal közösen – az elmúlt hónapokban online kampányt folytatott a 

magyar iskolaválasztás mellett érvelve. Erdei Ildikót, a Bartók Béla líceum igazgatóját 

kérdeztük. 

 

A Hargita megyei súlyosan sérült gyerekek jelenleg a székelykeresztúri Gyárfás-kúriában 

élnek. Abban a műemlék épületben, amelyet a Wesselényiek építettek, és amelyben 1849 
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nyarán Petőfi Sándor utolsó estéjét töltötte. A Hargita megyei Önkormányzat úgy döntött, a 

célnak megfelelőbb épületet hoz létre számukra, ezért - uniós támogatással - két védett ház 

építése kezdődött el Székelykeresztúron, amelyek nem csak az ott lakóknak, de a régió sérült 

gyerekeinek is rehabilitációs lehetőségeket nyújt majd. A Gyárfás-kúriának pedig kulturális és 

turisztikai szerepet szánnak a közeljövőben. 

 

Népszokásaink gyakran az ősidőkig nyúlnak vissza. Az évszakok váltakozása valaha nagy 

szerepet játszott ezen hajdani ünnepkörökben, különösen a tavaszé, az újjászületésé. A 

magyarkanizsai Ősök Hangja Egyesület a régmúlt idők szokásait próbálja feleleveníteni. Idén 

persze a tavaszt csak szűk körben tudták a járvány miatt köszönteni. Bata Rózsa egyesületi 

taggal beszélgettünk. 

 

Holnap lesz a színházi világnap, amit a Nemzetközi Színházi Intézet közgyűlésének 

határozata alapján 1962 óta tartanak meg annak emlékére, hogy 1957-ben ezen a napon volt a 

Párizsban működő Nemzetek Színházának évadnyitója. Ennek alkalmából restaurálva, online 

közvetítésben élvezhetik a nézők Sütő András Csillag a máglyán című drámáját, Harag 

György rendezésében, Lohinszky Loránd és Héjja Sándor főszereplésével. Az 1977-ben készült 

előadást ma este, a színházi világnap előestéjén láthatják, az Uránia Nemzeti Filmszínház 

streaming csatornáján. 

 

 

Határok nélkül 
2021. március 27. – Kossuth Rádió 

 

Kolozsváron 200 évvel ezelőtt nyitotta meg kapuit a magyar nyelvterület első kőszínháza, a 

mai Farkas utcai diákház helyén. 

 

Erre emlékezünk  a színházak világnapján. 

 

A Szeben megyei Somogyom 14 századi szász evangélikus templomában rendkívüli 

művészettörténeti leletre bukkantak a szakemberek: a mésszel fedett templomfalon épen 

maradt középkori freskókra. A falfestmények többek között Szent László, legendáját 

ábrázolják. 

A feltárási, konzerválási munkálatokat vezető Kiss Lóránd marosvásárhelyi restaurátorral 

beszélgettünk. 

 

Magyarország Kolozsvári Főkonzulátusa Blog '89 – Mit jelent számodra a rendszerváltás? 

címen blogpályázatot hirdetett 2020 őszén általános és középiskolások számára annak 

feltérképezésére, hogy mit tudnak a mai tizenévesek a romániai a rendszerváltásról. 

Formájául pedig egy igen korszerű, fiatalos, sok műfaji elem megjelentetését lehetővé tevő 

eszközt, a blogot választották. A két korosztályban összesen 17 csapat vett részt. A temesvári 

https://mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth/?date=2021-03-27_18-01-00&enddate=2021-03-27_18-40-00&ch=mr1
https://mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth/?date=2021-03-27_18-01-00&enddate=2021-03-27_18-40-00&ch=mr1
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Bartók Béla líceumból az általános iskolások korosztályában benevezett hat csapata közül 

kettő dobogós helyen végzett. Őket szólítottuk meg az eredményhirdetés után.  

 

A járványhelyzet hatására alakult meg Székelyudvarhelyi egy könyves közösség, a Bagolyvár 

könyvrajongók csoportjaként. A közösségépítés mellett sokan újra kedvet kaptak az 

olvasáshoz. Egy kávézóban találkoztunk a könyves csoport két lelkes tagjával, illetve a 

kezdeményezővel, Barabás Enikővel. 

 

Felvidéken, két részből álló vetélkedőt hirdetett  hivatalos közösségi oldalán az alsósztregovai 

Madách-kastély.  Így tisztelegnek a magyar irodalom és drámaírás legismertebb alkotója, 

Madách Imre munkássága előtt.  Az ember tragédiájának költője e kastélyban született 1823-

ban.  Összeállításunkban nemcsak az irodalmi vetélkedőről tudhatnak meg részleteket, de a 

járványhelyzet javulása után látogatókra váró kastély múltjáról és jelenéről is.  

 

Kiemelkedő színvonalú irodalmi tevékenysége elismeréseként március 15-e alkalmából József 

Attila-díjban részesült Bata János délvidéki költő, műfordító, az Aracs folyóirat szerkesztője, 

a Magyar Művészeti Akadémia köztestületi tagja. Most, a járvány okozta kényszerű 

bezártságban inkább a folyóirat szerkesztésre és általános iskolai tanárként az online órákra 

koncentrál. 

 

Kárpát-medence magazinműsor 
 
2021. március 28. – M1 

 

Az elszakított területeken élő magyarok közül a kárpátaljait követően az erdélyi magyarok 

vannak a legveszélyeztetettebb helyzetben: nemzetiségi jogaikat több szintéren is keményen 

csorbítja a román állam.– mondja Csóti György, a Kisebbségi Jogvédő Intézet vezetője. A 

szervezet 9 éve foglalkozik a külhoni magyarok jogvédelmével. "A román politika, túlnyomó 

része a politikusoknak és a pártoknak azzal a célkitűzéssel tevékenykedik, hogy a magyarokat 

asszimilálni kell, és ha nem hajlandók asszimilálni, akkor tessék kivándorolni, otthagyni a 

szülőföldet. Ez az igazság, ezt letagadják, de ez az igazság." - állítja Csóti György. 

  

Kívül-belül megújul Erdély egyik legnagyobb múltú magyar iskolája, az egykori 

marosvásárhelyi Református Kollégium, amely ma már két tanintézménynek, a Bolyai Farkas 

Elméleti Líceumnak és a 90-es évek elején újraindult református kollégiumnak ad otthont. Az 

egyház hosszas pereskedés után 2007-ben kapta vissza a marosvásárhelyi iskolaépületet a 

román államtól, de a korábbi városvezetés megtámadta a határozatot, a per elhúzódása és az 

építkezési engedélyek hosszadalmas jóváhagyása miatt csak 2018-ban kezdődhetett el az 

impozáns épületegyüttes renoválása. A hétmilliós beruházás jelentős része magyar állami 

támogatásból valósul meg.   

  

https://mediaklikk.hu/video/karpat-medence-2021-03-28-i-adas-7/
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Egy éve annak, hogy szinte teljesen megváltozott a világ körülöttünk. Az iskolák, közösségi 

terek, templomok kiürültek, a kórházak pedig megteltek. A koronavírus járvány Kárpátalján 

is tombol, Ukrajnában pedig több, mint másfélmillió fertőzöttet azonosítottak a pandémia 

kezdete óta. A számok most is rohamosan emelkednek. Az egészségügyi intézmények 

túlterheltsége miatt a hatóságok újabb és újabb szigorú intézkedéseket kénytelenek bevezetni. 

Kárpátalja jelenleg a legsúlyosabb, vörös zónába tartozik, ami gyakorlatilag teljes zárlatot 

jelent.   

  

Gyergyóalfalu életéről jelentetett meg kiadványt a huszadik évfordulóját ünneplő 

gyergyóalfalvi Domokos Pál Péter Hagyományőrző Egyesület. Céljuk nemes: visszatekinteni a 

múlt értékeire és feléleszteni azokat - így született a Mesélő Alfalu című kötet. A 

hagyományőrző egyesület 2000-ben jött létre, megálmodója Gálné Kovács Irma tanító, 

néprajzkutató. Az egyesület az 1930-as években kántortanítóként tevékenykedő Domokos Pál 

Péter nevét viseli, és tevékenységének fő célkitűzése a hagyományok őrzése és továbbadása. 


