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Nyomtatott és online sajtó 
 

Ősztől elindulhat a Sapientia sepsiszentgyörgyi edző- és képzőművészképzése, 

megaberuházásból épül a campus 
2021. március 30. – MTI, Krónika, transindex.ro, Nyugati Jelen, szekelyhon.ro, maszol.ro 

Ha sikerül megszerezni a szükséges jóváhagyásokat, már ősztől elindulhat 

Sepsiszentgyörgyön az egyetemi szintű sport- és edzőtudományok, valamint a szobrászat és 

festészet szak – jelentette ki egy keddi sajtótájékoztatón Tonk Márton, a Sapientia Erdélyi 

Magyar Tudományegyetem (EMTE) rektora. Tonk Márton elmondta: Sepsiszentgyörgyön 

hozzák létre a magyar állami támogatással működő egyetem negyedik karát, amelyik a – 

jelenleg kihelyezett tagozatként működő – agrármérnöki és erdőmérnöki szakok mellett a 

sport és képzőművészeti szakokat is magában foglalja. Tonk Márton hozzátette: a testnevelési 

szak akkreditációs dossziéját már ezen a héten benyújtják a román felsőoktatás minőségét 

ellenőrző állami hatóságnak (ARACIS). Kató Béla református püspök, az egyetemet 

működtető Sapientia Alapítvány elnöke elmondta: pályázat alapján választották ki a leendő 

kar campusának a tervezőjét. A campus megépítése Sepsiszentgyörgy történetének a 

legnagyobb beruházása lesz. Zöldmezős beruházás indul, melyhez a legkorszerűbb 

megoldásokat szeretnék alkalmazni. A püspök bejelentette: a magyar kormány elkülönítette 

az erre a célra szánt 20 millió euró körüli összeget. 

 

Kovács Elvira: A népszámláláson szabadon válaszoljanak a nemzeti hovatartozás 

kérdésére 
2021. március 30. – Pannon RTV 

A soron következő szerbiai népszámlálás részleteiről beszélt a köztársasági parlament mai 

ülésén Kovács Elvira. A Vajdasági Magyar Szövetség képviselője felszólalásában annak 

fontosságát hangsúlyozta, hogy a népszámlálás során lehetőség nyílik a nemzeti hovatartozás 

kinyilvánítására, azonban ennek a kérdésnek a megválaszolása továbbra sem lesz kötelező. 

Kovács azonban hozzátette, hogy a nemzeti közösségek képviselete nagyban függ attól, hogy a 

népszámlálást követően milyen számbeli adatok születnek az említett kérdést illetően. A 

VMSZ politikusa ezért arra biztatja a polgárokat, hogy az októberre halasztott népszámlálás 

során ne szalasszák el a lehetőséget és szabadon válaszoljanak arra a kérdésre, hogy milyen 

nemzeti közösséghez tartoznak. 
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https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/osztol-elindulhat-a-sapientia-sepsiszentgyorgyi-edzo-es-kepzomuveszkepzese-megaberuhazasbol-epul-a-campus
https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/osztol-elindulhat-a-sapientia-sepsiszentgyorgyi-edzo-es-kepzomuveszkepzese-megaberuhazasbol-epul-a-campus
https://pannonrtv.com/rovatok/politika/kovacs-elvira-nepszamlalason-szabadon-valaszoljanak-nemzeti-hovatartozas-kerdesere
https://pannonrtv.com/rovatok/politika/kovacs-elvira-nepszamlalason-szabadon-valaszoljanak-nemzeti-hovatartozas-kerdesere
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Fritz: idegengyűlöletet, diszkrimációt szítanak a korlátozásellenes tüntetések 

2021. március 30. – Krónika 

Gyűlöletet, diszkriminációt szítanak az idegenek és az egészségügyi személyzet ellen az elmúlt 

esték tüntetései – jelentette ki keddi sajtótájékoztatóján Dominic Fritz temesvári 

polgármester. A bánsági város német származású elöljárója „céltáblaként” Klaus Iohannis 

szász származású államfőt, Raed Arafat palesztin származású belügyi államtitkárt és saját 

magát emlegette. Rámutatott, egyetlen országban sem lehet megúszni a járványt nehéz 

döntések meghozatala nélkül, az embereknek pedig jogában áll hangot adni 

elégedetlenségüknek, erre megvan a törvényes keret. Az elmúlt napok tüntetései ellenben 

nacionalizmusba, idegengyűlöletbe csaptak át, vélte az elöljáró, az említett „célpontok” 

mellett a Pitești-i példát említve, ahol magyarellenes rigmusokat skandáltak a tüntetők. 

 

Elítélte a tüntetéseken megnyilvánult erőszakot és idegengyűlöletet Klaus 

Iohannis államfő 
2021. március 30. – MTI, Krónika, transindex.ro, maszol.ro 

Elítélte Klaus Iohannis államfő a koronavírus-járvánnyal kapcsolatos megszorítások elleni 

tüntetéseken megnyilvánult erőszakot, valamint a demonstrációk politikai célú, 

idegengyűlölő, antiszemita eszmék terjesztését célzó kisajátítását. Az elnöki hivatal honlapján 

kedden közölt állásfoglalásában az államfő arra reagált, hogy a vírustagadó és nacionalista 

szólamokkal frissen parlamenti képviselethez jutott Románok Egyesüléséért Szövetség (AUR) 

hétfőn országszerte a járványügyi korlátozások elleni tüntetések élére állt, a demonstrációkon 

pedig egyes résztvevők idegengyűlölő rigmusokat skandáltak, illetve megtámadták a 

csendőröket. Iohannis leszögezte: Románia működő demokráciaként mindenkinek garantálja 

a véleménynyilvánítás szabadságát, de az erőszak, a törvények semmibevételére történő 

felbujtás, mások egészségének veszélyeztetése és a szélsőséges megnyilvánulások 

tűrhetetlenek, a gyűlölet és erőszak nem jellemzi Romániát. 

 

Szemléletváltást sürget a közszférában a járvány elleni védekezés közepébe 

csöppent Tóth Csaba prefektus 
2021. március 30. – maszol.ro 

Közel egy hónap telt el azóta, hogy beiktatták az új prefektusokat, köztük öt erdélyi és 

partiumi megyében az RMDSZ jelöltjeit. Tóth Csaba jogász személyében Arad megyének is 

magyar prefektusa van, az 1989-es rendszerváltás óta először. A felelősségteljes munkáról, a 

közigazgatásban beígért reformokról és a magyar érdekképviseletről kérdezték a 

kormánymegbízottat mandátuma első három hetének a végén. 
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https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/fritz-idegengyuloletet-diszkrimaciot-szitanak-a-korlatozasellenes-tuntetesek
https://kronikaonline.ro/belfold/elitelte-a-tunteteseken-megnyilvanult-eroszakot-es-idegengyuloletet-klaus-iohannis-allamfo
https://kronikaonline.ro/belfold/elitelte-a-tunteteseken-megnyilvanult-eroszakot-es-idegengyuloletet-klaus-iohannis-allamfo
https://maszol.ro/belfold/Szemleletvaltast-surget-a-kozszferaban-a-jarvany-elleni-vedekezes-kozepebe-csoppent-Toth-Csaba-prefektus
https://maszol.ro/belfold/Szemleletvaltast-surget-a-kozszferaban-a-jarvany-elleni-vedekezes-kozepebe-csoppent-Toth-Csaba-prefektus
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Tabudöntő nagyinterjút készített a G4media Kelemen Hunorral - autonómiáról, 

szubszidiaritásról, "magyar befolyásról” 
2021. március 30. – transindex.ro 

Autonómiáról, az RMDSZ kormányzati prioritásairól, a parlamentbe jutott szélsőjobbos 

AUR-ról, és Magyarország erdélyi gazdasági befektetéseiről is kérdezték a G4Media újságírói 

Kelemen Hunort, az RMDSZ elnökét.  

 

Kelemen Hunor szerint nincs helye az erőszaknak és a rasszizmusnak a 

korlátozások elleni tüntetéseken 
2021. március 30. – Krónika, maszol.ro 

Tiszteletben tartjuk a gyülekezési szabadságot, a szólásszabadságot, a véleménynyilvánítás 

szabadságát, viszont elfogadhatatlan a napokban tapasztalt erőszak az utcán és a közösségi 

médiában, a rasszista rigmusok vagy az antiszemita indíttatásból megfogalmazott halálos 

fenyegetés – jelentette ki kedden az RMDSZ szövetségi elnöke. Kelemen Hunor szerint a 

mostani vírushelyzet sokunkban szül kilátástalanságot.  

 

Kevesek ereje Szilágysomlyón 
2021. március 31. – Krónika 

Szilágysomlyón egyre csökken a magyarság, de próbálnak erősek, összetartóak és aktívak 

lenni. A RMDSZ helyi szervezete igyekszik a járványhelyzetben is mindenben segíteni a 

közösséget, különös figyelmet szentelve a kulturális programoknak, megemlékezéseknek. 

Idén városünnepre készülnek, hiszen 770 éves az első írásos emlék Szilágysomlyóról.   

 

Működik a magyar iskola vegyes házasságban is 
2021. március 30. – Ma7.sk 

A vegyes házasságokból született gyermekek többségét szlovák tannyelvű oktatási 

intézményekbe íratják Szlovákiában. Ennek eredményeként a magyar óvodák és iskolák 

minden gyermekért megharcolnak. Futótűzként terjed a tévhit, hogy ha gyermekünk 

államnyelvi intézményben tanul, jobban helytáll majd az életben. 

 

Nyitra megye újabb oltóközpontok megnyitásáról és a pályázatokról is döntött 
2021. március 30. – Farkas Iván – Felvidék Ma 

Nyitra Megye Önkormányzata hétfőn, 2021. március 29-én tartotta 26. képviselő-testületi 

ülését. A megyében eddig Nyitrán, Komáromban, Érsekújvárban, Léván, Ipolyságon, 

Nagytapolcsányban és Aranyosmaróton, a felsorolt városok kórházaiban oltották az 

embereket Covid-vírus ellen. A két hete lezajlott megyei testületi ülésen eldőlt, hogy nagy 

kapacitású oltóközpont nyílik Nyitrán, amelyet néhány nappal később megnyitottak. 
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https://itthon.transindex.ro/?hir=63622&tabudonto_nagyinterjut_keszitett_a_g4media_kelemen_hunorral__autonomiarol_szubszidiaritasrol_magyar_befolyasrol
https://itthon.transindex.ro/?hir=63622&tabudonto_nagyinterjut_keszitett_a_g4media_kelemen_hunorral__autonomiarol_szubszidiaritasrol_magyar_befolyasrol
https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/kelemen-hunor-szerint-nincs-helye-az-eroszaknak-es-a-rasszizmusnak-a-korlatozasok-elleni-tunteteseken
https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/kelemen-hunor-szerint-nincs-helye-az-eroszaknak-es-a-rasszizmusnak-a-korlatozasok-elleni-tunteteseken
https://ma7.sk/video/szobeszed/mukodik-a-magyar-iskola-vegyes-hazassagban-video
https://felvidek.ma/2021/03/nyitra-megye-ujabb-oltokozpontok-megnyitasarol-es-a-palyazatokrol-is-dontott/
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A hétfői testületi ülésen a megyei önkormányzat újabb megyei oltóközpontokról döntött 

Párkányban és Vágsellyén. Azokban a városokban, ahol eddig nem végeztek oltást. 

 

Utolsó epizódjához érkezett a HangSzerelő online hangszerkészítő workshop-

sorozat 
2021. március 30. – Felvidék Ma 

Utolsó epizódjához érkezett a Hello Wood Junior által szervezett, a Miniszterelnökség 

Nemzetpolitikai Államtitkársága megbízásából megvalósuló Hangszerelő – kis- és 

középiskolásoknak szóló online hangszerkészítő workshop-sorozat. A kezdeményezés a 

„március a közösségek hónapja” keretében valósul meg. Célja, hogy megszólítsa a 

járványhelyzet miatt otthonaikban tartózkodó fiatalokat és a zene erejével hozza össze az 

egymástól távol lévő közösségeket. 

 

Már hivatalos: Lemond a kormány 
2021. március 30. – Ma7.sk, bumm.sk, Új Szó 

A kormány utolsó ülését tartotta a jelenlegi összetételében. Mint azt Jaroslav Naď védelmi 

miniszter az ülés előtt elmondta, hogy hirtelen rántották össze a minisztereket, és az ülésen a 

teljes kormány lemondásával foglalkoznak. Igor Matovič kormányfő kedden 16 órakor 

nyújtotta be lemondását Zuzana Čaputová köztársasági elnöknek. A döntés végül 

megszületett a kormányülésen, miszerint a teljes kormány lemondását nyújtják be Zuzana 

Čaputová köztársasági elnöknek. Szlovákia alkotmánya szerint, ha a miniszterelnök lemond, 

akkor az egész kormány benyújtja lemondását. 

 

Vendéglátósokkal egyeztetett a szabadkai polgármester 
2021. március 30. – Vajdaság Ma 

Nehéz helyzetbe került a járványügyi óvintézkedések miatt a vendéglátóipar. Küldöttségük 

kedden Stevan Bakić szabadkai polgármesterrel találkozott, hogy ismertessék problémáikat 

és megoldási javaslatokat tegyenek, hogy az önkormányzat miként lehetne a segítségükre, írja 

a Subotica.com portál. Bár minden ágazatot érint a pandémia, a vendéglátóipart sújtja a 

legjobban, hiszen 2020-ban mindössze 100 napot dolgozhattak normális körülmények 

között. Dejan Cvijin, az egyik szabadkai pizzéria tulajdonosa elmondta, hogy már az is gondot 

okoz nekik, hogy a foglalkoztatottaikat megtartsák. 

 

Áprilistól újítják fel az autópálya Horgos és Újvidék közötti szakaszát 
2021. március 30. – Vajdaság Ma 

A tervek szerint áprilisban kezdik meg az autópálya Horgos és Újvidék közötti szakaszának 

felújítását. A munkálatok értéke 11,83 millió dinárt, ezt ma közölték, amikor a Koridori Srbije 

és a Vojput-Groma Hold konzorcium aláírta a szerződést. A felújítás az autópálya jobb oldalát 
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https://felvidek.ma/2021/03/utolso-epizodjahoz-erkezett-a-hangszerelo-online-hangszerkeszito-workshop-sorozat/
https://felvidek.ma/2021/03/utolso-epizodjahoz-erkezett-a-hangszerelo-online-hangszerkeszito-workshop-sorozat/
https://ma7.sk/aktualis/mar-hivatalos-lemond-a-kormany
https://www.vajma.info/cikk/vajdasag/26334/Vendeglatosokkal-egyeztetett-a-szabadkai-polgarmester.html
https://www.vajma.info/cikk/vajdasag/26330/Aprilistol-ujitjak-fel-az-autopalya-Horgos-es-Ujvidek-kozotti-szakaszat.html
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érinti, a magyarországi határátkelő irányából nézve. A projekt szerint javítanak a két 

alszakaszon, összesen 40 kilométeres hosszúságban. 

 
A KMDFKSZ és a Kárpátaljai Szövetség újabb ajándékozása 
2021. március 30. – Kárpáti Igaz Szó 

Nemrég a Kárpátaljai Magyar Diákok és Fiatal Kutatók Szövetsége a Kárpátaljai Szövetség 

ajándékait juttatta célba. Ezúttal három láda vadonatúj gyermekruha került átadásra a 

Nagydobronyi Irgalmas Samaritánus Református Gyermekotthonban, a Ráti Szent Mihály 

Gyermekotthon pedig könyv- és játékcsomagokból álló adományban részesült. „Mindkét 

helyszínen szeretettel fogadtak bennünket. Köszönjük szépen a Kárpátaljai Szövetségnek a 

felkérést, boldoggá tett minket, hogy még az ilyen karantén sújtotta időszakban is hozzá 

tudtunk járulni a gyermekek fejlődéséhez és előrehaladásához. Jó volt újra megtapasztalni 

azt, hogy bár mi akartunk ajándékot adni, mégis mi távoztunk pozitív töltéssel és 

visszajelzésekkel” – Lőrinc Ingrid, a KMDFKSZ elnöke. 

 

Módosul a „Szól a fülemüle!” – VII. Kárpátaljai Népzenei és Néptánc 

Tehetségkutató jelentkezési határideje 
2021. március 30. – Kárpátalja 

Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a fokozódó járványhelyzet és a meghosszabbított 

karanténidőszak következtében módosul a „Szól a fülemüle!” – VII. Kárpátaljai Népzenei és 

Néptánc Tehetségkutató jelentkezési határideje. Jelentkezni 2021. május 22-ig van 

lehetőségük a 7 és 16 év közötti kárpátaljai tanintézményekben tanuló hagyományápoló 

hangszeres szólistáknak, hangszeregyütteseknek, szólótáncosoknak és néptáncegyütteseknek. 

 

Mi lesz a járási tanácsokkal? 
2021. március 31. – Kárpátalja 

A járások további működéséről és a járási tanácsok hatásköreiről, illetve azok pénzügyi 

hátteréről volt szó azon a kerekasztal-megbeszélésen, amelyet múlt szerdán tartottak 

Ungváron. Az Ungvári Járási Tanács elnöke, Jurij Frincko által kezdeményezett 

tanácskozáson a járási képviselőkön kívül jelen voltak Denisz Man, a Kárpátaljai Megyei 

Tanács alelnöke, Balogh Lívia, Ivan Duran, Roman Szaraj, Zoja Temnohudova, Natalja 

Setelja, Jaroszlav Sukalj megyei képviselők, valamint Mihajlo Laba és Ihor Krivosejev, a 

Legfelső Tanács képviselői. Mint ismeretes, a tavaly végbement decentralizációs folyamatokat 

követően megváltozott megyénk járásokra való felosztása: 13 helyett 6 maradt. Az októberben 

lezajlott választások után féléves átmeneti időszak következett, amíg a megszüntetett járások 

intézményeit átadták az új közigazgatási egységeknek.  
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https://kiszo.net/2021/03/31/a-kmdfksz-es-a-karpataljai-szovetseg-ujabb-ajandekozasa/
https://karpataljalap.net/2021/03/30/modosul-szol-fulemule-vii-karpataljai-nepzenei-es-neptanc-tehetsegkutato-jelentkezesi
https://karpataljalap.net/2021/03/30/modosul-szol-fulemule-vii-karpataljai-nepzenei-es-neptanc-tehetsegkutato-jelentkezesi
https://karpataljalap.net/2021/03/31/mi-lesz-jarasi-tanacsokkal
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Szenthe Anna: „A magyarság érzése biztonságot ad, menedéket nyújt a 

helytálláshoz a kanadai életben” 
2021. március 30. – Külhonimagyarok.hu 

Mintegy 360 ezer magyar él a csaknem 10 millió négyzetkilométeres Kanada területén 

elszórtan. Közülük időseket és fiatalokat – az internet révén már lakóhelytől függetlenül is – 

nagy sikerrel szólítanak meg a Kanadai Magyar Kulturális Tanács (KMKT) programjai. A 

szervezet vezetője, a Diaszpóra Tanács Kanadai elnöke, Szenthe Anna – férjével, Szenthe 

Sándor tiszteletbeli konzullal együtt – több mint négy évtizede dolgozik ezért a közösségért, a 

nemzeti értékeik megőrzéséért. Az Edmontonban élő biológus úgy véli: sosem voltak még 

annyira összetartók, mint manapság. „Külföldön élni és magyarnak lenni számomra 

életstílus. Nekem a magyarságom mindig is menedéket jelentett. A nem egyszerű kanadai 

hétköznapokban, angol nyelven kommunikálva kellett megállnom a helyem szakmailag és 

emberileg is, de a magyarságom mindig segített kikapcsolódni, és komfortérzetet adott.” – 

nyilatkozta Szenthe Anna. 

 

 

Elektronikus sajtó 

 

Határok nélkül 

2021. március 31. – Kossuth Rádió 

 

Ebben az évben május 21-e és november 17-e között, a 47 tagot tömörítő Európa Tanács 

miniszteri bizottságának soros elnöke Magyarország lesz. A feladatokról és a lehetőségekről 

Kalmár Ferenc Külgazdasági és külügyminiszteri biztost kérdeztük. 

 

Csaknem egy hónap telt el azóta, hogy beiktatták az új prefektusokat, köztük öt erdélyi és 

partiumi megyében az RMDSZ által javasoltakat. Tóth Csaba jogász személyében Arad 

megyének is magyar prefektusa van, az 1989-es rendszerváltás óta először. A kormány 

területi képviselői nehéz időben vették át a hivatalt, hiszen egyből a koronavírus-járvány 

elleni küzdelem élén találták magukat. Az aradi kormánymegbízott munkáját emellett az 

afrikai sertéspestis-járvány is megnehezítette. A közigazgatásban beígért reformokról a 

magyar érdekképviseletről kérdezte Arad megye prefektusát, Tóth Csabát munkatársunk 

 

Szerbiában április közepén kezdődik a jelentkezés a gimnáziumokba. A szabadkai Kosztolányi 

Dezső Tehetséggondozó Gimnázium tanulói sorra kimagasló eredményeket érnek el. Ennek 
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http://www.kulhonimagyarok.hu/kulhoni-magyarok/szenthe-anna-a-magyarsag-erzese-biztonsagot-ad-menedeket-nyujt-a-helytallashoz-a-kanadai-eletben/
http://www.kulhonimagyarok.hu/kulhoni-magyarok/szenthe-anna-a-magyarsag-erzese-biztonsagot-ad-menedeket-nyujt-a-helytallashoz-a-kanadai-eletben/
https://mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth?date=2021-03-30_18-02-00&enddate=2021-03-30_18-40-00&ch=mr1
https://mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth?date=2021-03-30_18-02-00&enddate=2021-03-30_18-40-00&ch=mr1
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és a tanintézményt népszerűsítő kampánynak köszönhető, hogy a csökkenő gyereklétszám 

ellenére sincs tanulóhiány. Ugyanakkor a fejlesztések is folyamatosak a gimnáziumban, hogy 

minél otthonosabbá tegyék az épületet a tanulóknak, tanároknak egyaránt. 

 

A koronavírus terjedése miatt szűk körű, csendes megemlékezést tartott a Kárpátaljai Magyar 

Kulturális Szövetség Beregszászon II. Rákóczi Ferenc egész alakos, lovas szobra mellett a 

nagyságos fejedelem emléke előtt tisztelegve. dr. Csatáry György történészt, a beregszászi 

főiskola bázisán működő Lehoczky Tivadar Társadalomtudományi Kutatóközpont vezetőjét 

kérdeztük. 

 

Együtt lenni erőst jó - mondja a pusztinai Nyisztor Ilona, aki arról mesél, hogyan készülnek 

járvány idején húsvétra. A csángó-magyar énekessel, pedagógussal beszélgettünk. 

 

Bréda Tivadar versenyt fut az idővel, mert már egyre kevesebben élnek azok közül, akik még 

emlékeznek, hogy hol hantolták el a magyar katonákat a Felvidéken.  A párkányi hadisír-

kutató, a felvidéki magyar közösség történelmi emlékezetének, elsősorban a II. 

világháborúban elesett magyar katonák emlékének megőrzése érdekében végzett önkéntes 

munkája elismeréseként Magyar Arany Érdemkereszt kitüntetésben részesült. A Nagyok ma 

esti kiadásában hallhatják Haják Szabó Mária vele készített beszélgetését. Most ebből adunk 

ízelítőt. 


