Helyt adott Tőkés László zászlóügyben benyújtott panaszának a strasbourgi
bíróság
2021. április 27. – MTI, Krónika, transindex.ro, maszol.ro, Nyugati Jelen, Bihari Napló
Az Emberi Jogok Európai Bírósága (EJEB) kártérítést ítélt meg Tőkés Lászlónak, ugyanis
kedden hozott ítélete szerint a székely zászló kitűzésének ügyében a román hatóságok
megsértették az Emberi Jogok Európai Egyezményének a véleménynyilvánítás szabadságáról
szóló cikkét. A volt európai parlamenti képviselő 2016 júniusában fordult az Emberi Jogok
Európai Bíróságához a nagyváradi képviselői irodájának az erkélyére 2014 júniusában
kitűzött székely zászló ügyében foganatosított közigazgatási intézkedések miatt. A Bihar
megyei törvényszék 2015 novemberében jogerős ítéletben reklámzászlónak minősítette
Székelyföld jelképét.
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Kampány indult az iskolai magyar nyelvhasználatért, főleg szórványban sürgős a
tudatosítás
2021. április 27. – Krónika, transindex.ro, maszol.ro
A magyar nyelvhasználatot és a kétnyelvűséget népszerűsítő kampányt indított a kolozsvári
Bálványos Intézet és a temesvári Integratio Alapítvány, mely különös figyelmet fordít a
pedagógusok és tanintézetek vegyes családokhoz és az abból érkező gyermekekhez fűződő
viszonyára – hangzott el a keddi kolozsvári sajtótájékoztatón. A tapasztalat szerint a magyar
iskolákban dolgozó pedagógusokban nincs komfortérzés, hogyan kellene történnie a
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2021. április 27. – Ma7.sk
Az országos tisztifőorvos, Müller Cecília kedden jelentette be, annyi vakcina érkezett
Magyarországra, hogy bárki, aki oltásra jelentkezik, megkaphatja a vakcinát, innentől csak az
oltási hajlandóság szab határt. A tiszti főorvos kijelentései tökéletesen alátámasztják Orbán
Viktor magyar miniszterelnök a Kossuth Rádióban néhány napja elhangzott szavait. A
magyar kormányfő szokásos pénteki rádióinterjújában az enyhítésekről, a kabinet
vakcinabeszerzési stratégiájáról és a normális élethez való visszatérésről is beszélt. A
műsorban, röviden, de arra is kitért, hogy május közepére annyi magyar állampolgárt
beolthatnak, hogy minden magyar embernek, éljen bárhol a világon, legyen bármilyen
állampolgársága, juthat vakcina. Erről az elejtett mondatról az egész magyar sajtó
megfeledkezett.

Szakemberek a románnyelv-oktatásról: „a helyzet nem jó, de van benne
potenciál”
2021. április 27. – transindex.ro
A pedagógusok egy része nem alkalmazza és a próba-képességvizsga tételei sem tükrözték
még az új kisebbségi tantervet. Asztalos Csabával, Horváth Istvánnal, Kallós Zoltánnal és
Novák Csaba Zoltánnal járták körül a problémát.

„Erdély elmagyarosítását” vizionálta egy kétnyelvű tábla miatt Dan Tanasă
Előpatakon
2021. április 27. – maszol.ro, Krónika
„Erdély elmagyarosítását” vizionálja egy pár napig álló kétnyelvű helységnévtábla kapcsán
Dan Tanasă. Az AUR-os parlamenti képviselővé vált hivatásos feljelentő közösségi oldalán
közzétette, majd a háromszéki prefektúrának és a Brassói Területi Útügyi Igazgatóságnak
beadványt írt, amelyben követeli a Sepsiszentgyörgy melletti Előpatak határában kihelyezett
kétnyelvű – román és magyar – helységnévtábla eltávolítását.

Észak-olasz modell alapján építik a Hargita sajt márkanevet
2021. április 27. – maszol.ro
Az aktuális pályázati trendekről és lehetőségekről kaptak tájékoztatást, emellett
magyarországi szakember segítségével nyerhettek betekintést a sajtkészítés folyamatába az
érdeklődők a Hargita Megye Tanácsa és az alintézményeként működő Hargita Megye
Fejlesztési Ügynöksége által szervezett háromnapos konferencián. A Hargita sajt brand
továbbépítéséről is szó esett.

Tízezer lejes perköltséget kell fizetnie Tanasă egyesületének
2021. április 27. – szekelyhon.ro, Krónika, transindex.ro
A Székelyudvarhelyi Bíróság hétfői ítélete értelmében tízezer lej perköltséget kell fizetnie a
székelyföldi magyar feliratok ellen pereskedő, Dan Tanasă vezette Méltóságért Európában
Polgári Egyesületnek (ADEC) a Katona Mihály korondi polgármesterrel szemben elvesztett
pere után. Az elsőfokú ítélet kivonatát kedden tették közzé a romániai bíróságok portálján, a
beperelt egyesület a hivatalos közlés utáni 30 napban fellebbezhet ellene. Az egyesület előbb
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kommunikációnak olyan esetekben, ha az osztályban vegyes házasságból származó gyerekek
is vannak, és például szülői értekezletre a román nemzetiségű szülő megy el. „Holott épp a
tervezhetőség lenne a fontos, hogy felkészüljünk ilyen helyzetekre” – hívta fel a figyelmet a
Krónika kérdésére Erdei Ildikó, a temesvári Bartók Béla Gimnázium igazgatója, az Integratio
Alapítvány munkatársa. A temesvári alapítvány 2011 óta foglalkozik a témakörrel, a mostani
kampány tehát több év tapasztalatából próbál megoldásokat megfogalmazni – hangzott el a
Planetarium kávézóban tartott sajtótájékoztatón.

Erdély

azért perelte be a polgármestert, hogy távolítsa el a Községháza feliratot a polgármesteri
hivatal homlokzatáról, majd miután ezt a pert megnyerte, újabb pert indított ellene azért,
mert úgy vélte, hogy nem hajtotta végre a jogerős ítéletet, és nagy összegű késedelmi díj
megállapítását kérte a bíróságtól. Utóbbi pert azonban az egyesület jogerősen elvesztette.

Nyitási kedvezmények Magyarországon: megoldást keresnek a külhoniak
számára
2021. április 27. – Krónika
Védettségi igazolványra jelenleg csak a Magyarországon beadott oltással rendelkező személy
jogosult, így a más államokban beoltott külhoniak – köztük az erdélyi magyar állampolgárok
– egyelőre nem élhetnek a napokon belül életbe lépő magyarországi nyitással kapcsolatos
kedvezményekkel. A Krónikát úgy tájékoztatták, hogy a koronavírus-járvány elleni
védekezésért felelős budapesti operatív törzs döntésére várnak az ügyben.

Nyertes pályázat: több mint 19 millió lejt fordíthat a csíkszeredai kórház a
járvány kezelésére

Filip Mónika és Gajdács Mónika a rimaszombati református gimnáziumot is
meglátogatta
2021. április 27. – Felvidék Ma
Filip Mónika, a Szlovák Köztársaság Oktatási, Tudományos, Kutatási és
Sportminisztériumának államtitkára és Gajdács Mónika a Kisebbségi és Inkluzív Oktatásért
Felelős Főosztály főigazgatója múlt héten ellátogatott a rimaszombati Tompa Mihály
Református Gimnáziumba is. A találkozóról a Tompa Mihály Református Gimnázium
honlapján számoltak be. Mint kiderült, Molnár Beáta igazgató asszony először felvázolta az
iskola múltját, bemutatta az itt folyó oktató-nevelő munkát és az épület felújításának fázisait.

Így alakul a beíratás Rozsnyón
2021. április 27. – Ma7.sk
A rozsnyói Óvoda, Fábry Zoltán Alapiskola és Szakközépiskola várhatóan két első és két
nulladik osztályt nyit szeptemberben. Hamelli Zsuzsanna, az intézmény igazgatója arról
tájékoztatott, elsőbe 31, nulladikba pedig 23 gyermeket írattak be, ami körülbelül megfelel a
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2021. április 27. – szekelyhon.ro
Korszerű orvosi műszereket, védőfelszelést, illetve fertőtlenítőszereket vásárol a Csíkszeredai
Megyei Sürgősségi kórház abból a több mint 19 millió lejes nyertes pályázatból, amelyet a
Beruházások a Covid-19 által okozott egészségügyi válság kezelésére adott válaszreakció
megerősítésére elnevezésű uniós projekt révén kapnak.

Pásztor Istvánt fogadta Slavko Večerin szabadkai megyéspüspök
2021. április 27. – Vajdaság Ma, Pannon RTV
Slavko Večerin szabadkai megyéspüspök a püspökség épületében fogadta kedden Pásztor
Istvánt, a tartományi parlament elnökét. A püspökség közleménye szerint aktuális
társadalmi-politikai kérdésekről cseréltek véleményt, illetve arról, hogy miként lehetne
szorosabbra fűzni a püspökség és a tartományi szervek együttműködését. Slavko Večerin
köszönetet mondott azért, hogy a Magyar Nemzeti Tanács közvetítésével Magyarország
támogatja a Szent Teréz székesegyház felújítását, illetve támogatja több szakrális épület
rekonstrukcióját a tartomány területén. A támogatásnak köszönhetően több templom, illetve
parókiaépület is megújult, de több alkalommal is segítséget nyújtottak a Paulinum Klasszikus
Püspökségi Gimnázium működéséhez is, emlékeztet a közlemény.

Már ez év végén megkezdődhet a Bánátot átszelő autópálya építése
2021. április 27. – Vajdaság Ma
Hivatalosan is bemutatták a Belgrád-Nagybecskerek-Újvidék autópálya folyosó
területrendezési tervezetét az építésügyi minisztériumban. Ennek részeként közzétették az
autópálya részletes útvonalának térképét, amelynek kezdete a belgrádi kerülőútnál, az Ovča
bekötőnél található, keletre a nagybecskereki út jelenlegi kereszteződésétől. Az útvonal
Torontálalmás (Jabuka) és Galagonyás (Glogonj) települések között folytatódik, ahol a
Szekerény (Sefkerin)/Ópáva (Opovo) bekötőt tervezik, majd az Ópáva község területén át
Antalfalva (Kovačica) területére érkezik, amely közvetlen közelében újabb bekötő épül. Udvar
(Idvor) közelében az autóút áthalad a Temes folyón, áttér Nagybecskerek város területére,
majd a jelenlegi helyi út felénél, Écska és Orlód között tervezték az orlódi bekötőn való
átkelést, továbbá az écskai bekötőnél a mostani útkereszteződésnél.

Új vezetőség a VANCSESZ élén
2021. április 28. – Magyar Szó
A Vajdasági Nagycsaládos Egyesületek Szövetsége Kishegyesen, a Kátai-tanyán tartotta
tisztújító közgyűlését. A közgyűlés Fodor Zoltánt, a bácskossuthfalvi Életfa Nagycsaládos
Egyesület elnökét választotta a szövetség élére. Az új elnök arról számolt be lapunknak, hogy
pénzügyi- és munkaterveket vitattak meg a közgyűlésen, valamint alapszabályzatot is
változtattak.
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tavalyi adatoknak. „Ami újdonság, hogy nyitunk egy osztályt, ahol új módszerrel fogunk
kísértetezni, személyre szabott oktatás lesz. Emelt szintű nyelvoktatás és sportoktatás fog
zajlani, vagyis megerősítjük a szlovák és az angol nyelvet, illetve az atlétikai és gimnasztikai
alapokat. Persze a magyar nyelv az első, de emellett játékos formában dolgozunk a
gyerekekkel, úgy ragad rájuk az idegen nyelv, észre sem veszik, hogy tanulnak” – magyarázta.

2021. április 27. – karpat.in.ua, Kárpátalja
A Viski Kistérségi Tanács április 23-án tartotta soron következő ülését. Az esemény
alkalmával 23 napirendi pontban szavaztak a képviselők, melyek többek között a földügyet,
egészségügyet, oktatást, költségvetést, valamint a szeméttel kapcsolatos kérdéseket
érintették. A mostani ülés során a képviselők arról is döntöttek, hogy a viski kórházat és
rendelőt nem zárják be, hanem átvéve Huszttól a kistérségi költségvetésből tartják majd fenn.
Jaroszlav Hajovics, a Viski kistérség polgármestere szerint fontos előrelépés a kistérség
számára, hogy a viszontagságos időkben is meg tudják tartani egészségügyi intézményeiket. A
polgármester elmondta: „A közel hétórás ülést követően több kérdésben sikerült ma
előrelépni, a képviselők között ugyan volt némi ellentét, de a fontosabb kérdésekben végül
sikerült konszenzusra jutni. A legfontosabb döntés, amit a mai ülés során fogadtunk el, hogy
létrehozunk két nonprofit kommunális vállalkozást, melyek a helyi egészségügyi
intézményeink fenntartását látják majd el. A rendelőintézet ezentúl Grünberger Sándor, a
kórház pedig Kovács Mihály nevét viseli. A Huszti Városi Tanács korábban azt a döntést
fogadta el, hogy be kell zárni a viski kórházat, amivel mi nem értettünk egyet.”

KMKSZ üdvözli a magyarországi oltási lehetőségek kiterjesztését a külhoni
magyarokra
2021. április 27. – karpat.in.ua
A Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség üdvözli Magyarország miniszterelnökének
bejelentését az oltási lehetőség kiterjesztéséről a határon túli magyarok számára. A
vakcinációt a KMKSZ is szorgalmazza. Barta József alelnök kiemelte: úgy fékezhetjük meg a
járvány terjedését, és térhet vissza az élet a régi kerékvágásába, hogy minél több ember
beoltatja magát.
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Megtartotta soros ülését a Viski Kistérségi Tanács

Elektronikus sajtó
Határok nélkül
2021. április 27. – Kossuth Rádió

Oltani fogják a határon túli magyarokat is.
Magyarország miniszterelnöke szerint május közepére állhat elő az a helyzet, hogy már
mindenkit beoltottak, aki regisztrált. Ekkor a határon túli magyarok is sorra kerülhetnek.
A Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség alelnöke Barta József reagált a hírre. A vakcinációt
a KMKSZ is szorgalmazza, - mondta. Ukrajnában 2 hónapja kezdődött a oltás, de olyan
lassan halad , hogy eddig csupán fél millió ember kapott védőoltást.

Masszív oltási kampányba kezd a szlovák kormány, mert az idős korosztály átoltottsága
nagyon alacsony. Másrészt májusban a korábbiaknál több vakcina érkezik, lesz tehát mivel
oltani. Hogy legyen elég jelentkező is, a magyar pártok javaslatot fogalmaztak meg a
kormánynak, hogy utazási utalvánnyal motiválja a hezitálókat az oltás felvételére. Ezzel
nemcsak több regisztráló lenne, hanem a hazai idegenforgalmi ágazatot is megsegítenék,
hangsúlyozták a felvidéki magyar politikusok.

Egy új törvénymódosítás értelmében a román kormány ezentúl átadhat az
önkormányzatoknak olyan állami tulajdonban lévő ingatlanokat is, amelyek nem
rendelkeznek
telekkönyvvel.
Az
elfogadott
jogszabály
lehetőséget
nyújt
az
önkormányzatoknak arra, hogy a területükön lévő, sokszor elhanyagolt, romos állapotú
műemlék épülteket megmentsék, felújítsák. Az RMDSZ törvénytervezetét Császár Károly, a
szenátus közigazgatási bizottságának elnöke dolgozta ki, a székelyföldi önkormányzatok
javaslatára.

A Délvidéken több mint 3 ezer diák tanulja a magyar nyelvet, hogy újra meg tudjanak szólalni
nagyszüleik anyanyelvén. A Magyar Nemzeti Tanács szombaton online továbbképzést
szervezett az anyanyelvápolást végző pedagógusok számára. Összesen 76 tanár követte az
előadásokat Vajdaság egész területén, illetve ismerkedett meg a munkájukat segítő új
tankönyvvel és digitális tartalommal. Németh Ernő tudósítása.

A kolozsvári székhelyű Bálványos Intézet és a temesvári Integratio Alapítvány ma délben
tartotta a magyar nyelvhasználatot és kétnyelvűséget népszerűsítő kampányának indító
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sajtótájékoztatóját. A kezdeményezés célja a magyar nyelv elsődleges jellegének erősítése a
magyar intézményekben, a vegyes házasságokból származó gyermekekhez való helyes
intézményi viszonyulás kialakítása, a magyar tannyelvű iskolák választásának népszerűsítése.

Még nagyobbra nyílt az olló a jól tanuló, valamint a kevésbé motivált diákok között – derül ki
a székelyudvarhelyi Magok Egyesület kutatásából. Az elmúlt egy évben a Romániában két
hónap kivételével jelenléti oktatás nélkül zajló tanítás alatt jelentősen romlott a diákok
tudásszintje. A kutatásból ugyanakkor az is kiderül, hogy digitális területen elkelne a segítség
a pedagógusok számára is. Az online oktatásban a legnagyobb gondot a figyelem fenntartása
és a számonkérés jelenti. Az összeállításban először egy székelyudvarhelyi magyartanárt,
Hajdú Noémit halljuk.
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