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Nyomtatott és online sajtó 
 

Potápi: megjelent a Dr. Szász Pál tanulmányi ösztöndíj idei pályázati felhívása 
2021. március 30. – MTI, kulhonimagyarok.hu 

Megjelent a Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkárságának idei pályázati felhívása a 

Dr. Szász Pál tanulmányi ösztöndíjra, amelyre külhoni magyar jogászhallgatók jelentkezését 

várják - közölte Potápi Árpád János kedden az MTI-vel. A nemzetpolitikáért felelős 

államtitkár kiemelte: a pályázat célja a külhoni magyarság "jogi gyarapodásának elősegítése". 

Hangsúlyozta: kiemelten fontos, hogy a határon túli magyar közösségek minél több jól 

képzett, a nemzet iránt elkötelezett, a magyar és a többségi állam jogrendjét és szaknyelvét 

egyaránt ismerő fiatal jogásszal rendelkezzenek. Felidézte, hogy a külhoni magyar 

jogászképzés támogatása érdekében indították el 2012-ben a Dr. Szász Pál tanulmányi 

ösztöndíjprogramot, amelynek szakmai koordinációját a Budapesti Ügyvédi Kamara látja el. 

 

Új erőre kapott az elmúlt évtizedben a délvidéki magyarság 
2021. március 29. – Külhonimagyarok.hu 

A megfogyatkozott délvidéki magyarságnak azok helyett is erőt kell tudnia felmutatni, akik 

nincsenek itt velünk, de bízunk benne, hogy egyszer majd hazatérnek – jelentette ki a 

Külhonimagyarok.hu portálnak adott interjújában a vajdasági Magyar Nemzeti Tanács 

elnöke. Hajnal Jenő részletesen beszélt a tanács által vitt, a nemzetpolitikai államtitkárság 

támogatását élvező programokról, a magyarság és szerbség példaértékű együttműködéséről 

és a jövőbeli tervekről is. „…azt láttuk, tapasztaltuk, hogy hatalmas jelentősége van annak, ha 

egy országosan elismert, törvény által szabályozott szervezete van a magyar kisebbségnek. A 

szerb alkotmány ugyanis garantálja, hogy a nemzeti kisebbségek demokratikusan 

megválasztott tanácsokban képviselhetik magukat. 2010-től pedig a közvetlen választás azt is 

jelenti, hogy azoknak, akik a magyar névjegyzékbe feliratkoznak, lehetőségük van, hogy a 

nemzeti tanács tagjaira szavazzanak.” – nyilatkozta Hajnal Jenő.  

 

Hatott Iohannis riogatása: a románok csaknem fele szerint Magyarország el 

akarja szakítani Erdélyt 
2021. március 29. – MTI, Krónika, transindex.ro, maszol.ro, Nyugati Jelen, hirado.hu 

Egy friss közvélemény-kutatás szerint a románok túlnyomó többsége úgy érzi: másodrangú 

állampolgárnak tekintik Európában, csaknem ötven százalékuk szerint pedig Magyarország 

Erdéllyel kapcsolatos politikája az országrész „elszakítását” célozza. Az INSCOP 

közvélemény-kutató intézet hétfőn tette közzé a Társadalmi bizalmatlanság: Nyugat vagy 

Kelet, a nacionalizmus térnyerése az álhírek és félretájékoztatás korában című felmérésének 

harmadik, a nemzeti elfogultsággal kapcsolatos részét. A felmérés készítői arra voltak 

kíváncsiak: egyetértenek-e a megkérdezettek azzal, hogy „Magyarország el akarja szakítani 
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Erdélyt Romániától”. A válaszadók 49,5 válaszolt igennel, 43,2 százalékuk nemmel, 7,4 

százalékuk nem válaszolt, vagy nem tudta, mit válaszoljon. 

 

Mérsékelten elégedettek a szatmári magyarok a város fejlődésével, fontos az 

anyanyelvhasználat 
2021. március 29. – Krónika, transindex.ro 

A szatmárnémeti magyarok fele úgy gondolja, hogy az utóbbi öt évben sokat vagy nagyon 

sokat fejlődött városuk, miközben Nagyváradon a magyar lakosság 76 százaléka tapasztalt 

fejlődést – derül ki a Bálványos Intézet megbízásából készített felmérésből. A magyar nyelv 

ismerete a megkérdezett szatmáriak 54 százaléka szerint egyértelműen előnyt jelentett 

életútja során, és csak 8 százalék szerint volt ez egyértelműen hátrány.  

 

Korlátozásellenes tiltakozások zajlottak hétfő este is országszerte, Pitești-en 

„előkerültek” a magyarok 
2021. március 30. – Krónika 

Bukarestben és az ország számos városában hétfő este is sokan vonultak utcára a 

koronavírus-járvány miatt elrendelt korlátozások szigorítása miatt, több helyen a kijárási 

tilalom után is folytatódnak a demonstrációk. Pitești-en magyarellenes rigmusokat is 

skandáltak a tüntetők. 

 
Jó hírek Borsiból: a kastély már készen áll az átadásra 
2021. március 29. – Ma7.sk 

A Falvak Kultúrájáért Alapítvány idén is kitüntette azokat, akik kimagasló munkát végeztek a 

közművelődés terén. A kitüntetettek között szerepel a 2020 szeptemberében váratlanul 

elhunyt Laczkó Lajos, a borsi II. Rákóczi Ferenc Polgári Társulás volt elnöke is. Laczkó Lajos 

sokat tett a nagyságos fejedelem emlékének ápolásáért, továbbá közössége közművelődési és 

hagyományőrző eseményeit is szervezte. Úttörője volt a határ menti együttműködéseknek, 

hozzájárult ahhoz, hogy Borsi igazi Rákóczi-zarándokhellyé váljék. 

 

Zsófi és Matyi is magyar iskolába jár. És te? 
2021. március 29. – Ma7.sk 

Kötetlenebb, játékosabb, színesebb formáját választotta az idei beíratkozási kampánynak a 

Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége. A gyermekeket is megszólító plakátokon Zsófi és 

Matyi, két magyar nevű gyermek mosolyog, amivel már eleve jelzik, hogy minden magyar 

gyermeknek magyar iskolában a helye. 
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Használatba kerültek a magyar lélegeztetőgépek Királyhelmecen 
2021. március 29. – Ma7.sk 

Dunaszerdahelytől Királyhlemcig számos dél-szlovákiai járás kórháza részesült abból a 27 

lélegeztetőgépből, amelyet a Magyar Kormány adományozott Szlovákiának. A királyhelmeci 

kórház és rendelőintézet Szlovákia legkeletibb magyarok lakta térségében mintegy 56 ezer 

lakos betegellátását biztosítja. A Covid-osztályon húsz beteget tudnak gyógyítani, eddig 

három lélegeztetőgép segítette a betegellátást. 

 

Fekete Irén: az anyanyelvű oktatás választása gyermekeink részére a 

legnagyobb ajándék 
2021. március 29. – Felvidék Ma 

Az elkövetkező hetekben zajlik az alapiskolákban a beiratkozás. Óriási jelentőséggel bír ez az 

esemény a leendő tanulók számára. A szülők döntése nagyban befolyásolja gyermekeik 

jövőjét, életpályáját. A felvidéki magyar közösségeink számára is fontos döntés előtt állnak a 

leendő elsősök szülei. „Az oktatásügyben dolgozók, és minden egyes, a magyar közösség 

sorsát a szívén viselő ember évente aggódva figyeli és várja az iskolai beiratkozások 

eredményeit” – kezdte a Felvidék.ma tájékoztatását Fekete Irén, a Szlovákiai Magyar 

Pedagógusok Szövetségének az elnöke. 

 

Friss lista a magyarlakta városok népszámlálási adatairól 
2021. március 29. – Ma7.sk 

Ahogy azt már egy korábbi lista bemutatásakor jeleztük, a magyar dominanciájú, 

magyarlakta, vagy jelentősebb magyar közösség által is lakott városok többsége az országos 

átlag alatt teljesít. Sajnálatos módon erről tanúskodik a Statisztikai Hivatal március 29-i 

összesítese is. 

  
Tananyag lett Döme Barbara novelláskötete a Vajdaságban 
2021. március 29. – MTI, Magyar Nemzet, Délmagyar 

Döme Barbara Nők a cekkerben című novelláskötete bekerült a vajdasági Magyar Nemzeti 

Tanács és a Pannon RTV közös projektjeként létrehozott Távoktatás magyar nyelven című 

iskolásoknak készült programba - közölte a szerző az MTI-vel hétfőn. A vajdasági Magyar 

Nemzeti Tanács a Pannon RTV közreműködésével 2020-ban az általános és középiskolák 

minden osztálya számára egy egész évnyi tananyagot rögzített és tett közzé az interneten.     

Döme Barbara tavaly elnyerte az Irodalmi Jelen prózadíját, valamint az Év legsikeresebb 

szerzője 2020 díjat az Orpheusz Kiadónál. Legutóbbi kötete Angyalt reggelire címmel jelent 

meg - írja a közlemény. A Nők a cekkerben című novelláskötet főszereplői 

személyiségzavaros, skizofrén betegek, akik egyes szám első személyben mesélnek magukról. 
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Szabadka: Új művelődési-oktatási tanácsos 
2021. március 29. – Vajdaság Ma 

Milanka Kostić lesz a szabadkai városi tanács új, művelődéssel és oktatással megbízott tagja. 

Miután elődje, Miloš Nikolić lemondott posztjáról, a megüresedett tisztségre Stevan Bakić 

polgármester Milanka Kostićot javasolta. Kinevezéséről a városi képviselő-testület soron 

következő, április 1- ére tervezett ülésén dönt. Milanka Kostić okleveles menedzser, 

diplomáját a belgrádi Union – Nikola Tesla Egyetem üzleti-ipari karán szerezte. Jelenleg a 

Danilo Kiš Ifjúsági és Kulturális Alapítvány munkatársa.  

 

A tartományi kormány 150 milliót különít el a háromgyermekes családok 

számára 
2021. március 29. – Magyar Szó  

Szerbiában, ahol az átlagfizetés 63 ezer dinár, a három vagy a négy gyermek vállalása 

igencsak költséges lehet, a tartományi titkárság pontosan ezért, idén immár a negyedik 

alkalommal kínálja fel a nagycsaládosok vagy az egyedülálló szülők támogatását 

ingatlanvásárlásra vagy ingatlan felújítására. Idén 150 millió dinárt szánnak erre. A 

jelentkezés feltétele, hogy a harmadik, vagy a negyedik gyermek 2020 és 2021 márciusa 

között jött a világra. 

 

A mi környezetünk - a mi jövőnk! – faültetési akció Pacséron 
2021. március 29. – Vajdaság Ma 

A mi környezetünk - a mi jövőnk elnevezésű átfogó fásítási akció keretén belül, melyre a 

VMSZ Ifjúsági Fóruma szervezésében kerül sor Vajdaság-szerte, 1400 szilfát ültetnek el a 

tartomány területén. Ma Pacséron kerültek földbe a facsemeték. Mint Kiss Nándortól, az 

Ifjúsági Fórum elnökétől megtudtuk, az idei évben 11 önkormányzat területén valósul meg ez 

a kezdeményezés közel egy hét leforgása alatt. 

 

Új elnöke van a munkácsi járási közigazgatásnak 
2021. március 29. – Kárpátalja, Kárpáti Igaz Szó 

Edgar Tokar, a Munkácsi Járási Állami Közigazgatás új elnökét Volodimir Zelenszkij ukrán 

államfő március 29-i rendelete alapján nevezték ki – írta a Mukachevo.net. Rövid életrajza 

szerint Tokar a Kijevi Belügyi Nemzeti Akadémia jogi karán szerzett diplomát. 18 éves korától 

vállalkozói tevékenységet folytatott. 2019-ben indult a parlamenti választásokon a 69. számú, 

Munkács központú választókerületben. Bírósági úton megtámadta a választási eredményt, 

ügye még folyamatban van. 2020 őszén a helyhatósági választáson mandátumot szerzett a 

megyei tanácsba. A Hromadszkij ruh civil szervezet alapítója és elnöke. 
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Magyar művészeket díjaztak 
2021. március 29. – Kárpátalja, Kárpáti Igaz Szó 

Kiemelkedő szakmai tevékenysége elismeréseként a Balogh Klára neves koreográfus nevét 

viselő megyei díjat kapott a Szabó Tibor áltat vezetett eszenyi Ritmus néptáncegyüttes. 

Kiemelkedő művészeti tevékenysége elismeréseként a Boksay József és Erdélyi Béla nevét 

viselő megyei képzőművészeti díjat Matl Péter munkácsi szobrászművésznek ítélték oda. A díj 

10 ezer hrivnya pénzösszeggel jár egy díjazott részére, ha kollektív jelölésben nyert valaki, 15 

ezer hrivnyát kap. 

 

 

Elektronikus sajtó 
 

Határok nélkül 
2021. március 29. – Kossuth Rádió 

 

Az Európai Parlament frakcióközi Kisebbségi Munkacsoport legutóbbi ülésének napirendjén 

szerepelt az Ukrajnában élő magyar kisebbség helyzetének megvitatása Bocskor Andrea 

fideszes EP-képviselő kezdeményezésére. Az online ülés célja az volt, hogy az érintettek 

felhívják az európai döntéshozók figyelmét a kárpátaljai magyar közösség fennmaradásért és 

nyelvi-oktatási jogaiért folytatott küzdelmére, továbbá ismertessék a magyar kisebbség tagjai 

és vezetői ellen végrehajtott intézkedéseket, politikai nyomásgyakorlást, valamint ezek 

hatását a magyar közösség életére. . 

 

Csaknem egy év után mondta ki a bíróság, hogy a román államelnök magyar nyelven 

gúnyolódó, Erdély kiárusításáról mondott beszéde gyűlöletkeltés volt. Mondhatnák azt is, 

hogy későn érkezett az ítélet, hiszen megváltozott a helyzet: a magyar politikai képviselet 

kormányzati szerepet vállalt. Az országos Diszkrimináció Ellenes Tanács elnöke azonban 

másként látja.  

 

Felavatták Erdély első magyar-roma emlékművét Marosszentgyörgyön. A magyar kormány 

támogatásával megvalósult -  három méter magas, magyar és roma szimbólumokat 

megjelenítő -  alkotás 1990 "fekete márciusának", a magyarellenes támadások áldozatainak, 

elítéltjeinek állít emléket.   

 

A 31 évvel ezelőtti marosvásárhelyi véres etnikai összecsapásoknak három magyar és két 

román halottja, valamint több száz sebesültje volt. A tragikus események után kizárólag 
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magyar és cigány nemzetiségűeket, köztük hat marosszentgyörgyi embert ítéltek 

börtönbüntetésre. 

 

Azért hurcolták meg őket, mert a marosvásárhelyi magyarok védelmére keltek: úttorlaszokkal 

próbálták megakadályozni, hogy a Görgény-völgyéből érkező román támadók bejussanak a 

városba. 

Bátor kiállásuk megfékezte az etnikai konfliktus eszkalálódását - mondja Sófalvi Szabolcs, 

Marosszentgyörgy polgármestere, a Fekete Március emlékmű kezdeményezője. 

 

Arany János szülővárosa, Nagyszalonta, valamint az Érmellék egyik városa, Székelyhíd is 

helyi érdekű turisztikai településsé vált. Az RMDSZ kezdeményezéséről nemrégiben szavazott 

a román kormány. A minősítés előnyeiről kérdeztük a két városvezetőt. 

 

Elkezdődtek az iskolai beiratkozások a Felvidéken is. A magyar iskolákba - a tavalyihoz 

hasonlóan -,  3500 körüli elsőst várnak. Milyen lehetőségekkel számolnak az  idei 

beiratkozásnál? A  rozsnyói és rimaszombati tapasztalatokról készült összeállításunk.  

 

Elektronikai eszközöket adományozott a magyar kormány a kassai magyar görögkatolikus 

egyházközösség számára, hogy Bohács Béla, a magyar hívekért felelős püspöki helynök 

kapcsolatot tarthasson a magyar hívekkel – olvasható a ma7 hírportálon. 

Tietze Jenőt, a Hűség a Hazához Érdemkereszttel, az 1956-os Magyar Szabadságharc 

Érdemkereszttel, valamint a Magyar Érdemrend lovagkeresztjével kitüntetett nyugalmazott 

katolikus papot, pápai prelátust, a Máltai Szeretetszolgálat korábbi lelki vezetőjét a hírhedt 

titói kommunista titkosszolgálat, az UDBA sem tudta letéríteni a krisztusi útról. Ő lesz a 

Nagyok c. műsor ma esti adásának a vendége. Egy részlet következik a beszélgetésből.  


