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Nyomtatott és online sajtó 
 

Kelemen Hunor: nem vagyok Orbán Viktor alárendeltje, Magyarországon nincs 

autokrácia 
2021. március 31. – MTI, Krónika, transindex.ro. maszol.ro 

Megvédte Orbán Viktort és a magyarországi viszonyokat Kelemen Hunor RMDSZ-elnök a 

G4Media.ro bukaresti hírportálnak adott hosszú videóinterjúban. A Florin Cîțu-kormányban 

miniszterelnök-helyettesi tisztséget betöltő Kelemen Hunor határozottan cáfolta, hogy 

Magyarország miniszterelnökének az alárendeltje lenne. Arra a kérdésre, hogy december 19-

én, a bukaresti koalíciós szerződés aláírása másnapján miért utazott Budapestre, kijelentette: 

a szokásos év végi találkozásra került sor Orbán Viktorral, és ez volt az egyetlen nap, amikor 

elmehetett. Úgy vélte: az lenne a normális, ha a román miniszterelnök is fogadná a 

magyarországi, szerbiai vagy más országokban élő románok képviselőit. Nem adunk jelentést 

sem Budapestnek, sem másnak” – jelentette ki a politikus. Kelemen hozzátette: nem lehet 

azzal vádolni őt, hogy valaha is Románia ellen cselekedett volna. Arra is kitért, hogy nem 

lehet egyenlő távolságot tartani a magyarországi pártoktól. Szerinte elődje, Markó Béla is 

„veszekedett” Gyurcsány Ferenc volt miniszterelnökkel, ő maga pedig hogyan is tarthatna 

ugyanakkora távolságot a Fidesztől, mint a Jobbiktól és „más furcsa pártoktól”. 

 

A Szövetség – Magyarok, Nemzetiségek, Régiók céljai és elvárásai 
2021. március 31. – Ma7.sk, Felvidék Ma, bumm.sk, Új Szó 

Pozsonyban sajtótájékoztató keretében ismertették a Szövetség – Magyarok, Nemzetiségek, 

Régiók céljait, illetve az új szlovák kormánnyal szembeni elvárásait. A sajtót a Szövetséget 

létrehozó három párt elnökei: Forró Krisztián (MKP), Mózes Szabolcs (Összefogás) és 

Sólymos László (Híd) közösen tájékoztatták. A Szövetség új programot vár az Eduard Heger 

miniszterelnök vezette kormánytól. Ez amiatt is szükséges, mivel a tavaly elfogadott 

dokumentum még nem számolhatott a koronavírus-járvány elhúzódásával. Forró Krisztián, a 

Magyar Közösség Pártjának elnöke szerint valószínű, hogy az új kabinet az előző 

kormányprogram irányelveit követi. Bíznak abban, hogy az állampolgárokkal folyó 

kommunikáció kedvezően változik. A Szövetség 15 pontban megfogalmazta azon javaslatait, 

amelyeket szívesen látnának a kormányprogramban, és azokat el is küldik az új 

miniszterelnöknek, Eduard Hegernek. 
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https://kronikaonline.ro/belfold/kelemen-hunor-orban-viktor-egy-gyoztes-magyarorszagon-nincs-autokracia
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A románok kilenc százaléka szerint Magyarország hamis híreket terjeszt 

Romániában 
2021. március 31. – Krónika 

A romániaiak többsége úgy véli, hogy az utóbbi hónapokban hamis híreknek és 

félretájékoztatásoknak volt kitéve – derül ki az INSCOP közvélemény-kutató intézet szerdán 

közzétett felméréséből. A romániaiak 58,3 százaléka úgy gondolja, hogy „egyes országok” 

nagyon nagy és nagymértékben támogatnak Romániában propaganda- és félretájékoztatási 

akciókat, 32,2% szerint ez csak kis és nagyon kis mértékben igaz, 4,8% szerint pedig 

egyáltalán nem. 4,7 százalék nem akart vagy nem tudott válaszolni erre a kérdésre – közölte 

az Agerpres. Arra a kérdésre, hogy meglátásuk szerint melyik az az ország vagy szervezet, 

amely leginkább támogatja a propagandát, és hamis híreket terjeszt az országban, 24 százalék 

válaszolta azt, hogy Oroszország, 18,5% azt, hogy az Európai Unió, 14,8% szerint Kína, 9,2% 

szerint Magyarország, szintén 9,2 százalék szerint az Amerikai Egyesült Államok, 3,3% 

szerint Németország. 

 

Bukaresti a Hargita megye iránt érdeklődő turisták fele 
2021. március 31. – Krónika 

Román a Hargita megye iránt érdeklődő turisták 81 százaléka, 49 százalékuk pedig a 

fővárosból való – derült ki a székely megye látványosságait, szálláshelyeit összesítő Visit 

Harghita applikáció használata alapján. A telefonos alkalmazást több mint tízezer személy 

használta az elmúlt három évben, 2018. december 12. és 2021. március 22. között – mondta 

el az Agerpresnek Bíró Barna Botond, a Hargita megyei önkormányzat alelnöke. A 10.235 

felhasználónak a 81 százaléka román volt, 15 százaléka magyar, míg a többi Németországból, 

Nagy-Britanniából és Ausztriából érkezett a régióba. A legkeresettebb látványosságok a Mini 

Erdély park, a csíksomlyói kegyhely Ferenc pápától kapott aranyrózsája, a Gyilkos-tó és a 

parajdi sóbánya voltak. „Ahogy látszik, a Visit Harghita applikációt tavaly sok bukaresti 

töltötte le, ami egyértelműen rávilágít arra, hogy a régiónk nem csak Magyarország lakói 

számára vonzó, hanem a romániaiak számára is” – jelentette ki Bíró. 

 

Törvénymódosítással könnyítené meg a kerékpárutak építését az RMDSZ 
2021. március 31. – Krónika, maszol.ro 

Törvénymódosítást dolgozott ki és iktatott a parlamentben az RMDSZ a kerékpárutak pontos 

definiálására és kategorizálására – tájékoztat szerdai közleményében a szövetség. Az RMDSZ 

képviselőházi frakcióvezető-helyettese, a törvénytervezet egyik kidolgozója, Benedek Zakariás 

elmondta, erre a pontosításra azért volt szükség, mert a jelenlegi jogrendszer nem tér ki a 

kerékpárutak pontos definiálására, így az önkormányzatok nem tudtak EU-s vagy más 

támogatásokat lehívni annak érdekében, hogy bővítsék a kerékpárutakat. A 

törvénymódosítást Tánczos Barna környezetvédelmi miniszter, Fejér László Ödön, az RMDSZ 

szenátusi frakcióvezető-helyettese, Benedek Zakariás és Jakab Barna, a Kovászna Megyei 

Tanács alelnöke dolgozta ki – közölte az Agerpres. 
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Magyar túljelentkezés Kolozsváron – Zajlik az iratkozás az előkészítő 

osztályokba 
2021. március 31. – Krónika 

Egy hónap áll a szülők rendelkezésére, hogy beírassák iskoláskorú gyereküket valamely 

oktatás intézmény előkészítő osztályába. Sok újdonság nincs az előző évhez képest. Kuriózum 

ugyanakkor, hogy Kolozsváron több magyar gyerekre számítanak, mint ahány helyet 

meghirdettek, így pótolni fogják az osztályokat. 

 

Saját címerét használhatja Gyergyószentmiklós és Csíkcsicsó  
22021. március 31. - transindex.ro 

Az RMDSZ javaslatára fogadta el a kormány: saját címert használhat a gyergyószentmiklósi 

és a csíkcsicsói közösség – jelentette be Cseke Attila fejlesztési, közigazgatási és 

közmunkálatokért felelős miniszter. „A mai döntés újabb eredmény a helyi közösségek szabad 

szimbólumhasználatának ügyében. Ezt a munkát folytatni fogjuk, hiszen az RMDSZ 

álláspontja világos: közösségeinket megilleti az a jog, hogy saját zászlót, címert használjanak” 

– mutatott rá Cseke Attila. A kormányhatározat értelmében a gyergyószentmiklósi címer 

azúrkék, rajta három zöld hegy, aranynap és ezüsthold közé foglalt ezüstfenyő, a csíkcsicsói 

pedig kék mezőben három ezüstfenyőt ábrázol, jobb és bal oldalukon aranyszínű nappal és 

holddal.  

 

RMDSZ: parlamenti határozatban ítélték el a Maia Morgenstern elleni támadást 
2021. március 31. – maszol.ro 

Parlamenti határozatot fogadott el a képviselőház szerdán ülésező plénuma, amelyben elítéli 

a Maia Morgenstern ellen megfogalmazott fenyegetéseket, továbbá kiáll a bukaresti Zsidó 

Színház mellett. A plénumi vitában az RMDSZ álláspontját Csoma Botond, az RMDSZ 

képviselőházi frakcióvezetője ismertette. „Az RMDSZ elítéli és elhatárolódik a 

gyűlöletbeszédtől, és szolidaritását fejezi ki Maia Morgensternnel, miután a Zsidó Színház 

vezetője antiszemita indíttatású, halálos fenyegetést kapott. Az állami intézményeknek 

kötelességük mindent megtenni azért, hogy az ilyen esetek ne forduljanak többé elő. Csak úgy 

tudunk hatékonyan fellépni az antiszemitizmus ellen, ha a társadalom minden szintjén 

tudatosítjuk, hogy ezeknek a megnyilvánulásoknak nincs helyük, ezt pedig neveléssel 

érhetjük el” – mutatott rá Csoma Botond, az RMDSZ Kolozs megyei parlamenti képviselője. 

 

Szatmár megye tanácselnöke lett a Partiumi Önkormányzati Tanács vezetője 
2021. március 31. – maszol.ro 

Megtartotta vezetőtanácsi választmányi ülését az RMDSZ Partiumi Önkormányzati Tanácsa, 

ahol a tagok Pataki Csabát, a Szatmár megyei tanács elnökét bízták meg azzal, hogy a 

következő négy évben ellássa az elnöki teendőket. A Máramaros, Szatmár, Bihar, Szilágy, 

Arad és Temes megyéket tömörítő regionális szervezetet munkáját öttagú elnökség vezeti, 

melynek tagjai: Kereskényi Gábor, Szatmárnémeti polgármestere, Szilágyi Róbert, a Szilágy 
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megyei yanács alelnöke, továbbá Nyakó József, Érmihályfalva, Ilyés Gyula, Vetés és Horváth 

Béla, Szalacs község polgármestere. 

 

Közel 23 millió lejes támogatást kap Borszék a fejlesztési szaktárcától 
2021. március 31. – maszol.ro 

Közel 23 millió lejből újulhat meg Borszéken az iskola, a kulturális központ, utakat 

korszerűsíthetnek, és szociális otthonokat építhetnek. A finanszírozási szerződést ma hagyta 

jóvá a szaktárca – jelentette be Cseke Attila fejlesztési, közigazgatási és közmunkálatokért 

felelős miniszter. Az RMDSZ-es szaktárcavezető hangsúlyozta: „A helyi közösségek fejlődése 

prioritás az RMDSZ számára, élhető településeket építünk. A járványügyi helyzet lejártával 

fellendülhet a turizmus, ehhez pedig korszerű utakra, modern infrastruktúrára van szükség.” 

A szociális otthonok felépítéséhez egy omladozó épületet is lebontanak, a műemléképületnek 

nyilvánított kulturális központot restaurálják, és a város egyetlen iskoláját korszerűsítik és 

szerelik fel. Továbbá a turisztikai település útjait, tereit, parkjait is felújítják, beleértve az új, 

szociális otthonok körüli útrendszert. „Székelyföldön, és nem csak, a turizmus fontos eszköze 

a helyi közösségek gyarapodásának. „Borszék egy jelentős üdülőhely, ezért is tartottuk 

fontosnak a település fellendítését” – összegezte Cseke Attila. A befektetés kivitelezésének 

határideje 2023 decembere. 

 

Hat Hunyad megyei településen indul magyar előkészítő 
2021. március 31. – Nyugati Jelen 

Hunyad megyében hat településen indítanak magyar előkészítő osztály.  A beiskolázási keret 

alapján 71 helyet hirdettek meg.  Eddig nagyjából 35 család jelezte, hogy élni kíván az 

anyanyelvű oktatás lehetőségével és magyar előkészítő osztályba íratja gyermekét – közölte 

Szász-Barra Zsófia kisebbségi tanfelügyelő. Az előzetes felmérések alapján Déván a Téglás 

Gábor Elméleti líceumban 18–20 kisdiákra számítanak, a csernakeresztúri kirendeltségben 

2-3 gyermekre. Szászvároson, Petrozsényban, Vajdahunyadon eddig 4-5 gyermek, Lupényban 

pedig ketten jelentkeztek a magyar előkészítő osztályba – tájékoztat a tanfelügyelő. 

Örvendetes tényként emeli ki, hogy a tavalyi kiesés után, idén ismét indul magyar előkészítő 

Vajdahunyadon és megyei szinten idén nem kell felszámolni egyetlen településen sem a 

magyar elemit. 

 

Marosvásárhely és Szováta is él az új bölcsődeépítési program lehetőségével 
2021. március 31. – szekelyhon.ro 

Nagy hiány van Romániában a bölcsődékből, hiszen kevés a létesítmény, ez alól pedig a 

székelyföldi megyék sem jelentenek kivételt. A magyarlakta településeken legtöbb helyen 

megfogalmazódott az igény a bölcsődék iránt. Marosvásárhely és Szováta is pályázik az új 

bölcsődeépítési programra, hiszen mindkét településen sokkal nagyobb az igény, mint ahány 

hely van. 
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Immár végleges: Dr. Ráduly Istvánt nevezték ki Kovászna megye prefektusának 
2021. március 31. – transindex.ro, maszol.ro, Krónika 

Kinevezte a kormány szerdai ülésén Dr. Ráduly Istvánt Kovászna megye prefektusának és 

Buday Richárd Tibort Bukarest alprefektusának.  

 

Szabó Zsolt Hargita megye új prefektusa 
2021. március 31. – szekelyhon.ro, Krónika 

Kinevezte a kormány szerdai ülésén a Hargita és Kovászna megyei prefektust. A kabinet 

közleménye szerint a Kovászna megyei prefektusi hivatalt Ráduly István, a hargitait Szabó 

Zsolt vezeti. Szabó Zsolt, a román nyelvet és irodalmat oktató középiskolai tanár, korábbi 

egyetemi oktató az USR Plus pártszövetség színeiben polgármesterjelölt volt 

Gyergyószentmiklóson a tavalyi önkormányzati választásokon. 

 

Közösségi összefogás urbánus közegben 
2021. április 1. – Krónika 

Nagy problémát jelent, hogy az urbánus közegben feloldódott a kis közösségi szolidaritás. 

Éppen ezért az egy éve létrejött, eredetileg a kolozsvári időseken a szükségállapotban segíteni 

hivatott Szomszédok.ro kezdeményezés egyik célja az, hogy közelebb hozza egymáshoz a 

generációkat, az embereket – értékelt a Krónikának Talpas Botond ötletgazda.  

 

Így épít a magyarozásra a román szélsőjobb 
2021. április 1. – Sólyom István – Mandiner 

Az úzvölgyi provokáció idején magyarellenes üzenetekkel jelent meg a nyilvánosságban az új 

román szélsőjobboldal: a tavaly decemberi 9 százalékos eredményével a parlamentbe jutó 

Románok Egyesüléséért Szövetség hatásos üzenetekkel, szélsőségesen nacionalista, xenofób 

és elitellenes szólamokkal gyarapítja bázisát. Szüksége volt a magyarellenes diskurzusra a 

Románok Egyesüléséért Szövetségnek (AUR) ahhoz, hogy pozicionálni tudja magát az 

ideológiai mezőben, ám a magyarellenesség önmagában nem lett volna elég ahhoz az átütő 

sikerhez, amelyet az alakulat elért a 2020-as parlamenti választáson – derül ki a Bálványos 

Intézet, a Transylvania Inquiry és a TT Research and Communications közös kutatásából. A 

Simion-story elnevezésű vizsgálat eredményeit március közepén mutatta be Kolozsváron 

Toró Tibor, a Bálványos Intézet kutatási igazgatója, a Sapientia Erdélyi Magyar 

Tudományegyetem adjunktusa, Kiss Tamás, a Nemzeti Kisebbségkutató Intézet kutatója, 

valamint Jakab Zalán Tamás politológus. 

(A cikk teljes terjedelmében megtalálható a Mandiner 2021. április 1-i számában.) 
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Megkezdődtek a Neszmély–Dunaradvány kompösszeköttetés kivitelezési 

munkálatai 
2021. március 31. – bumm.sk, Felvidék Ma 

A mai nap folyamán megtörtént a munkaterület átadása Dunaradványban, így megkezdődött 

a Neszmély–Dunaradvány közötti kompösszeköttetés szlovák oldali rámpájának, illetve a 

hozzá kapcsolódó infrastrukturális beruházási elemeknek a kivitelezése. A Felvidék Ma 

portálhoz eljuttatott közleményben olvasható: „A Szlovákia – Magyarország határon átnyúló 

együttműködési program támogatásával megvalósuló projektben szervezetünk az Ister-

Granum EGTC szlovák oldali partnerként vesz részt. Magyarországon a kivitelezést Neszmély 

településen a NIF Zrt. végzi, illetve a komp beszerzéséért, üzemeltetéséért a Magyar Közút 

NZrt. felel.” 

 

Gubík László: „Esterházyhoz felnőni nem lehet, de törekedni kell rá” 
2021. március 31. – Felvidék Ma 

A PestiTV Politikai hobbista című műsorának vendége volt Gubík László, a Szövetség a Közös 

Célokért elnöke, az Esterházy Akadémia alapító igazgatója. Jeszenszky Zsolt műsorvezető, aki 

egyben az akadémia oktatója is, felvezetőjében rámutatott: a felvidéki mártírpolitikus nevét 

viselő akadémia konzervatív gondolkodású fiatalokat képez. A 2017-ben alapított intézmény 

sikerességéről kérdezte Gubík Lászlót, aki kifejtette, hasznos és értékes munkát végeznek. „Az 

akadémiáról nem lehet beszélni Esterházy nélkül” – fogalmazott Gubík, hozzátéve, hogy bár a 

műsor korábbi adásában már foglalkoztak Esterházy János témájával, amikor Molnár Imre 

történész volt a Politikai hobbista vendége, de akkor kifejezetten a gróf mártíromsága került a 

beszélgetés középpontjába. 

 

Két képviselő nem támogatja Heger kormányát; az egyikük Gyimesi György 
2021. március 31. – bumm.sk 

Eduard Heger (OĽaNO) új kormányát 91 képviselő támogatta, amely továbbra is alkotmányos 

többséget jelent. Az előző kormányhoz képest azonban két képviselő nem támogatta, 

információink szerint az OĽaNO-ból két képviselő, konkrétan Martin Čepček és Gyimesi 

György. A hírt a Markízának az OĽaNO frkcióvezetője, Michal Šipoš is megerősítette. 

 

Tisztújítás a lévai Reviczky Társulásban 
2021. március 31. – Ma7.sk 

2021 márciusában tisztújítást tartott a lévai Reviczky Társulás. Az ezzel foglalkozó közgyűlést 

a 83/1990-es számú, a polgárok egyesülési jogáról szóló törvényt betartva bonyolították le. 

„Hosszabb távon az egyik legkomolyabb személyes célkitűzésem a lévai magyar szervezetek 

még szorosabb és még szeretetteljesebb együttműködése, s a helyi fiatalság felé való még 

komolyabb nyitás. Tervben van továbbá egy játszóház elindítása is a legfiatalabbak számára” 

– mondta el Urbán Zoltán elnök.  
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https://felvidek.ma/2021/03/megkezdodtek-a-neszmely-dunaradvany-komposszekottetes-kivitelezesi-munkalatai/
https://felvidek.ma/2021/03/megkezdodtek-a-neszmely-dunaradvany-komposszekottetes-kivitelezesi-munkalatai/
https://felvidek.ma/2021/03/gubik-laszlo-esterhazyhoz-felnoni-nem-lehet-de-torekedni-kell-ra/
https://www.bumm.sk/belfold/2021/03/31/ket-kepviselo-nem-tamogatja-heger-kormanyat-az-egyikuk-gyimesi-gyorgy
https://ma7.sk/tajaink/tisztujitas-a-levai-reviczky-tarsulasban
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Hajnal Jenő: A kultúráról szóló törvény módosítási javaslatai ilyen formában ne 

kerüljenek a szkupstina elé 
2021. március 31. – Vajdaság Ma 

Egy év után ülésezett újra Belgrádban a Nemzeti Kisebbségek Tanácsa. Hajnal Jenő, a 

Magyar Nemzeti Tanács elnöke a kultúráról szóló törvény módosítási javaslatai miatt szólalt 

fel az ülésen. Jövő év októberére halasztották a népszámlálást Szerbiában – erről tájékoztatta 

Ana Brnabić szerb miniszterelnök a nemzeti kisebbségek tanácsait Belgrádban. A 

tanácsoknak így több idejük lesz felkészülni és elvégezni a népszámláláshoz kapcsolódó 

feladatokat. Az ülésen döntés született arról is, hogy a Nemzeti Kisebbségi Költségvetési Alap 

idei évi kiemelt támogatási területe az oktatás legyen, vagyis a köztársasági költségvetésből 

szánt 30 millió dinárt idén oktatásfejlesztési programok és projektek megvalósítására 

fordíthatják a nemzeti tanácsok. 

 

135 éve működik a Vöröskereszt Szabadkán 
2021. március 31. – Vajdaság Ma 

135 éve alakult meg a Vöröskereszt szabadkai helyi szervezete. A jubileumról a 

lehetőségekhez mérten emlékeztek meg szerdán az emberbaráti szervezet székházában. Az 

ünnepségen részt vett Stevan Bakić, Szabadka polgármestere, illetve néhány munkatársa, 

köztük Vesna Bosančić és Zagorka Panić polgármesteri tanácsosok. 

A vendégeket dr. Livija Despenić, a Vöröskereszt Szabadkai Városi Szervezetének elnöke 

üdvözölte, aki örömének adott hangot, amiért a város vezetése felismerte az évforduló 

jelentőségét. Külön kihangsúlyozta az önkéntes munka fontosságát a Vöröskereszt 

működésében. 

 
Hat fatemplom felújítását tervezik Kárpátalján 
2021. március 31. – karpat.in.ua, Kárpátalja Ma 

A Kárpát-Ukrajna Eurorégió elnevezésű program keretében az idei évben hat ősi 

fatemplomot állítanak helyre – adta hírül a mukachevo.net internetes hírportál március 31-

én. A felújítás a darvai, az ósándorfalvi, a taracújfalui, a szeklencei, a középapsai és a 

terepesfejérpataki templomokat érinti. Előzetes adatok szerint csak az ósándorfalvai 

templom felújításának költsége mintegy négymillió hrivnya. 
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https://www.vajma.info/cikk/vajdasag/26336/Hajnal-Jeno-A-kulturarol-szolo-torveny-modositasi-javaslatai-ilyen-formaban-ne-keruljenek-a-szkupstina-ele.html
https://www.vajma.info/cikk/vajdasag/26336/Hajnal-Jeno-A-kulturarol-szolo-torveny-modositasi-javaslatai-ilyen-formaban-ne-keruljenek-a-szkupstina-ele.html
https://www.vajma.info/cikk/vajdasag/26339/135-eve-mukodik-a-Voroskereszt-Szabadkan.html
https://karpatalja.ma/karpatalja/kozelet/hat-fatemplom-felujitasat-tervezik-karpataljan/
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Ülésezett az Ungvári Városi Tanács 
2021. március 31. – karpat.in.ua 

Március 30-án került sor az Ungvári Városi Tanács soros ülésére. A napirenden körülbelül 50 

kérdés szerepelt, azonban a tanácskozás kezdetén elsőként a helyi lakosok kérelmeit vitatták 

meg.  

 

Szeretetebéd a beregszászi Szent Anna Karitász szervezésében 
2021. március 31. – karpat.in.ua 

Meleg ebéddel várták a beregszászi Szent Anna Karitász munkatársai a Pásztor Ferenc 

Közösségi és Zarándokház udvarán a rászorulókat. A beregszászi karitász időről- időre 

szervez jótékonysági akciókat számukra. A jelenlegi vírushelyzet miatt az érdeklődőknek előre 

csomagoltan osztották ki a meleg ebédet. 

 

Kepe Buda György a Kárpát-medencei győztes 
2021. március 31. – Népújság 

Befejeződött a Kárpát-medencei „5 határon át” című online, interaktív honismereti vetélkedő, 

amelyen négy muravidéki tanuló – Kepe Buda György, Magyar Miha, Tóth Teodor az 1. Sz. 

Lendvai KÁI-ból és Sólyom Bori a Pártosfalvi KÁI-ból – sikeresen szerepelt. Kepe Buda 

György a Kárpát-medence térségében is a legjobbnak bizonyult. A díjkiosztásra március 30-

án került sor a Bánffy Központban. Soós Mihály, a Magyar Nemzetiségi Művelődési Intézet 

(MNMI) igazgatójának köszöntője után a zsűri (Soós Péter, Kolosa Tanja és Kepe Kocon Lili) 

nevében Soós Péter szólt, aki röviden bemutatta a verseny fordulóit és értékelte a muravidéki 

diákok feladatait. Véleménye szerint a Muravidéken nagyon értékes és színvonalas munkák 

születettek, amit a négy diák eredménye is bizonyít. 

 

Gazdaságtámogatási szerződések aláírása Ljubljanában 
2021. március 31. – Népújság 

Hétfőn délután Horváth Ferenc, a Muravidéki Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösség 

(MMÖNK) Tanácsának elnöke (képünkön balról), valamint Zdravko Počivalšek 

gazdaságfejlesztési és technológiai tárcavezető Ljubljanában, a minisztérium székhelyén 

aláírta a magyar nemzeti közösség gazdasági alapjának serkentési programja 2021–2024 

támogatási szerződését mind a három intézkedésre vonatkozóan. A muravidéki kétnyelvű 

terület gazdaságélénkítési programját mintegy 2,8 millió eurós összeggel a szlovén kormány 

már januárban megerősítette. Az idén induló négyéves program három intézkedést tartalmaz 

költségvetési évenként 700 ezer eurós bontásban. 
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http://politic.karpat.in.ua/?p=20923&lang=hu
http://life.karpat.in.ua/?p=51045&lang=hu
https://www.nepujsag.net/kultura/10295-kepe-buda-gy%C3%B6rgy-a-k%C3%A1rp%C3%A1t-medencei-gy%C5%91ztes.html
https://www.nepujsag.net/nemzetiseg/10292-gazdas%C3%A1gt%C3%A1mogat%C3%A1si-szerz%C5%91d%C3%A9sek-al%C3%A1%C3%ADr%C3%A1sa-ljubljan%C3%A1ban.html
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Az egyesületek programjait egyedileg bírálják el   
2021. március 31. – Népújság 

A Lendva Községi Magyar Nemzeti Önkormányzati Közösség (LKMNÖK) múltheti 

tanácsülésén elfogadták a 2021-es költségvetést. Jóváhagyták a völgyifalui tájház idei évre 

vonatkozó beruházásait is, az átadást 2022 végére tervezik. Az LKMNÖK Tanácsának ülésén 

elfogadták a közösség 2020-as zárszámadását, illetve 2021-es költségvetését is. A 

dokumentumokat az elnök, Vida Törnar Judit mutatta be. A 337 ezer euró bevételről és 

kiadásról szóló 2020-as zárszámadást az ellenőrzőbizottság pozitív véleménye mellet a tanács 

egyhangúlag elfogadta. A terveket boncolgatva Vida Törnar Judit hangsúlyozta, a folyó évre 

szóló terveket a 2019-es, úgymond még normális, járvány nélküli év alapján készítették el, 

ami lehet, hogy a jelenlegi járványhelyzet miatt túl optimista lépés volt. 

 

 

Elektronikus sajtó 

 

Határok nélkül 

2021. március 31. – Kossuth Rádió 

 

A Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem harmadik önálló székelyföldi karát tervezi 

Sepsiszentgyörgyön a csíkszeredai és marosvásárhelyi mellett, ahol az agrárszakokon kívül 

sport és művészeti szakot indítanak. A magyar kormány támogatásával idén megkezdik a 20 

millió eurós egyetemi campus építését - jelentette be Kató Béla, a Sapientia Alapítvány 

kuratóriumának elnöke, erdélyi református püspök, Tonk Márton, a Sapientia egyetem 

rektora és Antal Árpád sepsiszentgyörgyi polgármester.  

  

Megjelent a Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkárságának idei pályázati felhívása a 

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

várják – közölte Potápi Árpád János nemzetpolitikáért felelős államtitkár.  

 

Idén került ismét a közvélemény figyelmének a középpontjába az aradi régi színház ügye. A 

műemléképület jelenlegi tulajdonosai eladnák az értékes belvárosi ingatlant, de sem a 

megyei, sem a városi önkormányzat nem kívánt élni az elővásárlási jogával. A közvélemény 

nyomására azonban az aradi polgármester ígéretet tett, hogy „figyelemmel kísérik” a térség 

legrégebbi, ma is álló kőszínház épületének a sorsát. A 18. századi ingatlan jelenkori sorsát 

 
 

  
M

u
ra

vi
d

é
k

 

https://www.nepujsag.net/nemzetiseg/10291-az-egyes%C3%BCletek-programjait-egyedileg-b%C3%ADr%C3%A1lj%C3%A1k-el%20-%20.html
https://mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth/?date=2021-03-31_18-02-00&enddate=2021-03-31_18-40-00&ch=mr1
https://mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth/?date=2021-03-31_18-02-00&enddate=2021-03-31_18-40-00&ch=mr1


 

 

Napi Nemzetpolitikai Sajtószemle – 2021. április 1. 

. 

. 

figyelemmel követő volt aradi alpolgármestert, Bognár Levente RMDSZ-es önkormányzati 

képviselőt kérdeztük. 

  

Megtalálták a rozsnyói Kálvária templom elrabolt olajfestményét. Ma mutatták be először 

újságíróknak a rozsnyói püspökségen.  Egy csehországi aukciós házból került elő a Szent 

Kelement ábrázoló nagyméretű olajfestmény, amelyet 28 éve loptak el ismeretlen tettesek 

több más templomot díszítő műtárggyal. A megtalált festmény kalandos visszatéréséről 

számolunk be, amelynek egyik sarkában magyar trikolor is látható.  

  

A Sziveri János Művészeti Színpad az idén is megszervezte a Sziveri Emléknapot névadója 

születésnapjához legközelebbi hétvégén. Szerényen, csak a tagok egy részének jelenlétében 

emlékeztek.  

 

Legnagyobb egyházi ünnepünket, a húsvétot megelőző hét a nagyhét, amelynek nemcsak 

egyházi vonatkozásai vannak, hanem számos népszokás, hiedelem is övezi. Ezekről is 

kérdeztük Magyari Sára nyelvészt, antropológust. 


