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Nyomtatott és online sajtó 
 

Szijjártó: a kazah-magyar együttműködés megmutatja, miért sikertörténet a 

keleti nyitás 
2021. április 6. – MTI, Híradó, kormany.hu, Magyar Hírlap, Demokrata, Hír TV, ATV, Origo, 

PestiSrácok, 888, Felvidék Ma 

A kazah-magyar együttműködés jól érzékelteti, hogy miért és hogyan lett sikertörténet 

Magyarország 11 évvel ezelőtt elkezdett, keleti irányú nyitása - jelentette ki Szijjártó Péter 

külgazdasági és külügyminiszter kedden a kazah fővárosban kazah hivatali partnerével közös 

sajtóértekezletén. Közölte, a két ország kapcsolatát a kölcsönös tiszteletre alapozza, és nem 

akar foglalkozni egymás kioktatásával, nem szól bele egymás belügyeibe. A gazdasági és 

vállalati együttműködéshez szükséges intézkedéseket helyezik fókuszba, és ebből mindkét 

ország gazdasága sokat profitált az elmúlt időszakban - tette hozzá. Magyarország üdvözli, 

hogy az Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezet (EBESZ) kisebbségi főbiztosa lett a 

korábbi kazah külügyminiszter, Kairat Abdrahmanov, aki rendkívül korrekten áll hozzá 

feladatához a kárpátaljai magyar közösség szempontjából, érti a kárpátaljai folyamatokat. 

Látja a magyar nemzeti kisebbséget érintő folyamatos jogsértéseket - mondta Szijjártó Péter. 

 

Nem lesz külön képviselőházi bizottság, amely a Kovászna, Hargita és Maros 

megyei románok gondjaival foglalkozna  
2021. április 6. – transindex.ro, maszol.ro, Krónika, szekelyhon.ro 

A képviselőház házbizottsága kedden elutasította azt a javaslatot, hogy az alsóház emberi jogi, 

vallási és kisebbségügyi bizottságán belül alakuljon egy albizottság, amely a Kovászna, 

Hargita és Maros megyei románok problémáival foglalkozik. A javasolt albizottságban az 

AUR képviselője, Dan Tanasă látta volna el az elnöki, Daniel Ghiţă (PSD) az alelnöki és Alin 

Coleşa (AUR) a titkári feladatokat. A házbizottsághoz címzett indoklásban az emberjogi, 

vallási és kisebbségügyi bizottság illetékesei azzal érveltek, hogy szükség van egy olyan 

albizottság létrehozására, amely a Kovászna, Hargita és Maros megyében számszerű 

kisebbségben élő románok gondjaival foglalkozik, ugyanis a térség román lakossága részéről 

rengeteg jelzés érkezett már a kulturális identitás és hagyományok megőrzésére vonatkozó 

igényről.  

 

Újabb csapás Horváth Annának: nem tárgyalják újra az ügyét  
2021. április 6. – transindex.ro 

Elutasította hétfőn a Fellebbviteli Bíróság Horváth Annának, Kolozsvár volt 

alpolgármesterének perújítási kérelmét, így érvényben marad a Legfelsőbb Bíróság ítélete, 
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https://hirado.hu/kulfold/cikk/2021/04/06/kazahsztanban-targyal-szijjarto-peter
https://hirado.hu/kulfold/cikk/2021/04/06/kazahsztanban-targyal-szijjarto-peter
https://itthon.transindex.ro/?hir=63717&nem_lesz_kulon_kepviselohazi_bizottsag_amely_a_kovaszna_hargita_es_maros_megyei_romanok_gondjaival_foglalkozna
https://itthon.transindex.ro/?hir=63717&nem_lesz_kulon_kepviselohazi_bizottsag_amely_a_kovaszna_hargita_es_maros_megyei_romanok_gondjaival_foglalkozna
https://itthon.transindex.ro/?hir=63711
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amelyben befolyással való üzérkedés miatt két év felfüggesztett börtönbüntetésre ítélték a 

politikust - írja a Gazeta de Cluj. Horváth amiatt kérte az újratárgyalást, mert a bíróság nem 

vette figyelembe az Alkotmánybíróságnak azon döntését, miszerint nem szabad 

büntetőtárgyalásokon olyan titkosszolgálati anyagokat használni fel, amelyeket 

nemzetbiztonsági kockázat okán készítettek a szolgálatok.  

 

Pozitívan fogadta az EB az országos helyreállítási alap kulturális örökséget 

hasznosító tervezetét 
2021. április 6. – maszol.ro 

Románia 400 millió eurót kaphat a kulturális örökség hasznosítására és a turizmus 

fellendítésére. Erről Hegedüs Csilla, az európai alapok minisztériumának államtitkára 

számolt be. „Románia legnagyobb kulturális örökséget hasznosító projektjét mutattam ma be 

az Európai Bizottságnak. Hatalmas öröm, hogy a Bizottság szakértői az informális egyeztetés 

során pozitívan bírálták el a tervezetet, hiszen így megvan az esélye, hogy Románia 400 millió 

eurót kap majd a kulturális örökség hasznosítására és a turizmus fellendítésére. Ekkora 

összeg még soha nem állt rendelkezésünkre!” – idézte a politikus nyilatkozatát az RMDSZ 

közleménye. 

 

Taneszközökkel támogatja Hargita megye a Krassó-Szörény megyei 

szórványközösséget 
2021. április 6. – maszol.ro 

Több mint hatszáz magyar nyelvű tankönyvvel, szombati iskolával és felnőttképzéssel 

támogatják a magyar nyelű oktatást a Krassó-Szörény megyei szórványközösségben. Krassó-

Szörény megyében nincs magyar nyelvű oktatás, ezért a Platanus Kulturális Egyesület 

úgynevezett szombati iskola megnyitását kezdeményezi, ahol a magyar nyelv, történelem és 

földrajz órákat tartanak majd a gyermekeknek. A kezdeményezés sikerességét Hargita Megyei 

Tanácsa tankönyvekkel segítette. A jövőben felnőttképzést is indítanak a helyes magyar 

beszéd és írás elsajátítása érdekében – adta hírül személyes Facebook-oldalán Kun László, az 

RMDSZ Krassó-Szörény megyei elnöke. Mint írta, Hargita Megye Tanácsa és a Hargita 

Megyei Főtanfelügyelőség támogatásával több mint 600 tankönyvet gyűjtöttek össze és 

adományoztak a Platanus egyesületnek. Továbbá Hargita Megye Tanácsának köszönhetően a 

magyar nyelvű oktatással bővített programmal működő resicabányai óvoda jelentős 

adományt kapott: kellékeket, kifestőket, akvarelleket, gyurmákat stb. 

 

Összművészeti fesztivált tartanának nyáron a Gyergyói-medencében 
2021. április 6. – szekelyhon.ro, maszol.ro, transindex.ro 

A tervek szerint négy napra összművészeti, kulturális és zenei fesztivál helyszínné változik 

július végén a Gyergyói-medence. Az Egyfeszten neves előadók lépnek színpadra, a térség 

„könnyen fogyasztható”, szórakoztató, látogatókat vonzó módon kerülne fel a Kárpát-
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https://maszol.ro/kulfold/Pozitivan-fogadta-az-EB-az-orszagos-helyreallitasi-alap-kulturalis-orokseget-hasznosito-tervezetet
https://maszol.ro/kulfold/Pozitivan-fogadta-az-EB-az-orszagos-helyreallitasi-alap-kulturalis-orokseget-hasznosito-tervezetet
https://maszol.ro/belfold/Taneszkozokkel-tamogatja-Hargita-megye-a-Krasso-Szoreny-megyei-szorvanykozosseget
https://maszol.ro/belfold/Taneszkozokkel-tamogatja-Hargita-megye-a-Krasso-Szoreny-megyei-szorvanykozosseget
https://szekelyhon.ro/aktualis/osszmuveszeti-fesztivalt-tartananak-nyaron-a-gyergyoi-medenceben
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medence kulturális és turisztikai térképére. A központi helyszín Gyergyószentmiklós lesz, 

azaz itt zajlanak majd a nagy koncertek, és számos más kisebb program, de a térség községei 

is bekapcsolódnak, megmutatják magukat és helyet adnak rendezvényeknek. A 

sajtótájékoztatón Alfalu, Szentmiklós, Csomafalva, Ditró, Újfalu, Szárhegy és Remete 

polgármesterei voltak jelen, és osztottak meg néhány információt arról, ami a fesztivál négy 

napja alatt várható, de Borszék sem marad ki a buliból. Jelentős támogató az 

önkormányzatok mellett a budapesti Hagyományok Háza és a Magyar Turisztikai Ügynökség. 

 

Támogatná a román állam a külföldön élő fiatalokat – aki hazajön, nem kell 

visszafizetnie a finanszírozást 
2021. április 7. – Krónika 

Külföldön tanuló romániai egyetemi hallgatóknak nyújthat anyagi segítséget az a diákhitel-

konstrukció, amelyen jelenleg dolgoznak bukaresti kormányzati illetékesek. Hogy a 

megszerzett tudást itthon kamatoztassák, azzal ösztönöznék a hatóságok, hogy a 

hazatérőknek nem kellene visszafizetniük a pénzösszeget. A Krónika által megszólaltatott 

érintettek szerint nem szerencsés diszkriminálni azokat, akik úgy döntenek, itthon folytatják 

tanulmányaikat. 

 
A népszámlálás fő koordinátora a ma7-nek: "Nem árulhatom el, eddig hányan 

vallották magukat magyarnak!" 
2021. április 6. – Ma7.sk 

Ľudmila Ivančíková, Szlovákia Statisztika Hivatala szociológiai és demográfia részlegének 

vezérigazgatója, az egyes népszámlálások „motorja” is részt vett a Hivatal keddi 

sajtótájékoztatóján, ahol általánosságban szóba kerültek a dél-szlovákiai eredmények is. A 

rendezvény után pár kérdés erejéig Ivančiková válaszolt a ma7.sk érdeklődésére. 

 

Összefogás a Felvidéken: a régiófejlesztést is zászlajára tűzte az egységes 

szlovákiai magyar párt 
2021. április 6. – maszol.ro 

Március második felében egyezség született a Felvidéken az egységes magyar érdekképviselet 

létrehozásáról. Az új politikai tömörülés a Szövetség – Magyarok, nemzetiségek, régiók nevet 

viseli majd, és a Magyar Közösség Pártja (MKP), a Most-Híd párt és az Összefogás 

egybeolvadásából jön létre. Az új szlovákiai magyar párt létrejöttéhez vezető megegyezést 

közel kétéves egységesítési folyamat előzte meg, de a konkrét bejegyzés még nem zárult le, 

miként további tagokat is várnak a Szövetségbe – mondta Forró Krisztián, az MKP elnöke, 

akit a célokról, a feladatokról és a felvidéki magyarok helyzetéről kérdeztek. 
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https://ma7.sk/aktualis/a-nepszamlalas-fo-koordinatora-a-ma7-nek-nem-arulhatom-el-eddig-hanyan-vallottak-magukat
https://ma7.sk/aktualis/a-nepszamlalas-fo-koordinatora-a-ma7-nek-nem-arulhatom-el-eddig-hanyan-vallottak-magukat
https://maszol.ro/kulfold/Osszefogas-a-Felvideken-a-regiofejlesztest-is-zaszlajara-tuzte-az-egyseges-szlovakiai-magyar-part
https://maszol.ro/kulfold/Osszefogas-a-Felvideken-a-regiofejlesztest-is-zaszlajara-tuzte-az-egyseges-szlovakiai-magyar-part
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Bárdos Gyula gondolatai iskolabeíratások idején 
2021. április 6. – Bárdos Gyula – Felvidék Ma 

„Addig vagyunk magyarok, amíg magyarul beszélünk, gondolkodunk, magyarul tanulunk.” 

Kányádi Sándor megfogalmazása egyértelműen, félre nem érthetően kifejezi a számbeli 

kisebbségben élő közösségek megmaradási, illetve érvényesülési stratégiáját. Az anyanyelvi 

oktatás jelenti az egyedüli biztos kiindulási alapot. Igen, csakis a magyar iskola, a magyar 

nyelv és kultúra, a színvonalas anyanyelvi oktatás jelenti nemzeti közösségünk tagjai számára 

az egyedüli megoldást, ha valóban komolyan gondoljuk szüleink nyelvének megőrzését és 

nem elégszünk meg konyhanyelvi változatának használatával. 

 

Nincsenek egyedül a felvidéki magyar jövőért dolgozók 
2021. április 6. – Felvidék Ma 

Tisztában vagyunk vele, hogy a magyar pártok bejelentett szövetkezése felemás érzéseket 

szült az emberekben. Érzékeljük, hogy sok MKP-t támogatót megdöbbentett az átalakulás, 

hiszen ezzel a lépéssel, 23 év után az MKP által képviselt nemzeti elkötelezettségnek több síkú 

politikai irányvonalak mellett kell, hogy bizonyítsa létjogosultságát. A tíz év 

megosztottságában megedződött hűséges választóink attól tartanak, hogy ezzel a párt 

értékrendje és céljai is megszűnnek. Biztosítani szeretnénk támogatóinkat, hogy sem az 

értékrend, sem a célok nem maradnak képviselet nélkül. 

 

Eltűnik a nemzeti, keresztény értékrend a felvidéki politikából? 
2021. április 6. – Felvidék Ma 

A TA3 szlovák hírtelevízió műsorában azt már tisztázta, hogy nemzeti közösség vagyunk, és 

nem kisebbség. De vajon szélsőségesek-e az autonomisták, lehet-e Szövetséget építeni úgy, 

hogy egyesek máris takarítást emlegetnek, és hol a helye az új felvidéki magyar formációnak 

az Orbán Viktor által megálmodott új európai politikai térképen – erről, és még sok minden 

másról beszélgettek Forró Krisztiánnal, az MKP elnökével. 

 

Népszámlálás: A legtöbben már az első napon kitöltötték a kérdőívet 
2021. április 6. – Felvidék Ma, Ma7.sk 

Az idei elektronikus népszámlálás formanyomtatványát a legtöbben, pontosan 651 151-en 

már a népszámlálás első napján, február 15-én kitöltötték. A Statisztikai Hivatal keddi 

tájékoztatása szerint a február 15-től március 31-ig tartó összeírásba az ország lakosságának 

86 százaléka, 4 844 007-en kapcsolódtak be. Míg a legtöbben az első nap, a legkevesebben 

március 26-án, pénteken töltötték ki a kérdőívet, azaz 42 418 ember, az utolsó napon pedig 

108 356-an. 
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https://felvidek.ma/2021/04/bardos-gyula-gondolatai-iskolabeiratasok-idejen/
https://felvidek.ma/2021/04/nincsenek-egyedul-a-felvideki-magyar-jovoert-dolgozok/
https://felvidek.ma/2021/04/eltunik-a-nemzeti-kereszteny-ertekrend-a-felvideki-politikabol/
https://felvidek.ma/2021/04/nepszamlalas-a-legtobben-mar-az-elso-napon-kitoltottek-a-kerdoivet/
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Pásztor István: Nyárra visszatérhet az élet a normális kerékvágásba 
2021. április 6. – Magyar Szó 

A határátlépést illetően semmi sem változott a magyar és a szerb állampolgárok részére, noha 

– mint az rendre előfordul ünnepek alkalmával –, a húsvéti ünnepek előtt foganatosított 

intézkedések ismét keveredést okoztak – állapította meg Pásztor István, a VMSZ és a 

Tartományi Képviselőház elnöke a Szabadkai Magyar Rádiónak nyilatkozva. Mint azt 

Facebook-bejegyzésben azonnal, az ünnepi hétvégén megerősítette, majd ma a rádió reggeli 

műsorában megismételte: ránk nézve szerb részről nincs megkötés a határátkelést illetően, 

magyar részről viszont az ingázó dolgozók és a diákok szabadon mozoghatnak, a többiek 

pedig 30 kilométeres sávban, 24 órás időtartamban élhetnek az utazás lehetőségével. Viszont 

a baj kb. 50 emberrel mégis megtörtént, akiket Magyarországról hazafelé tartva Kelebiánál és 

Horgosnál karanténra köteleztek április 3-án. 

 

Újhelyi Ákos: Különösen fontos a turizmusnak járó támogatás 
2021. április 6. – Pannon RTV 

A 2021-es köztársasági költségvetés segíti a koronavírus-járvány elleni küzdelmet és a 

gazdaságot is - mondta ma a parlamentben Újhelyi Ákos. A parlamenti képviselő kiemelte a 

magánszektor versenyképességének megőrzésére tett erőfeszítéseket, az adókedvezményeket 

és a munkahelyek megőrzését segítő intézkedéseket. Különösen fontosnak ítélte meg az 

idegenforgalomnak járó támogatásokat, ugyanakkor rámutatott, hogy a járványon kívül más 

körülmények is nehezítik a turisztikai ágazatot. Sok utazásszervező ugyanis nem tudja 

biztosítani a működéshez szükséges engedélyt és biztosítói garanciát. 

 

Vučić: Két hét múlva elhelyezik a covid-kórház alapkövét Újvidéken 
2021. április 6. – Vajdaság Ma 

Aleksandar Vučić szerb államfő bejelentette, hogy 14 napon belül elhelyezik az Újvidéken 

épülő új covid-kórház alapkövét, amelyet 4 hónap alatt építenek fel. „Most a papírokat 

rendezzük, a kórházban 600 férőhely lesz, ebből 200 az intenzív ápolásra, és négy hónap alatt 

építjük fel” – jelentette be az államfő. 

 

Nyitnak az óvodák és az elemi osztályok a Beregszászi kistérségben 
2021. április 6. – Kárpátalja Ma, Kárpáti Igaz Szó 

A Munkácsi Kistérségi Tanács döntése alapján április 8-tól, azaz már csütörtöktől újra 

nyitnak a kistérség iskolái és óvodái. A tanintézmények dolgozói készen állnak, hogy az 

epidemiológiai szabályok betartásával munkába álljanak. Az iskolák esetében most csak az 

elemi osztályokban indul újra a tanmenet, a többiek változatlanul távoktatás formájában 

tanulnak majd. Április 8-tól, a Beregszászi kistérségben is kinyitnak az óvodák és a 

bölcsődék, illetve az iskolák alsó osztályai. A technogén és ökológiai biztonság, valamint a 
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https://www.magyarszo.rs/hu/4582/kozelet/239757/P%C3%A1sztor-Istv%C3%A1n-Ny%C3%A1rra-visszat%C3%A9rhet-az-%C3%A9let-a-norm%C3%A1lis-ker%C3%A9kv%C3%A1g%C3%A1sba-P%C3%A1sztor-Istv%C3%A1n-hat%C3%A1r%C3%A1tl%C3%A9p%C3%A9s-Szabadkai-Magyar-R%C3%A1di%C3%B3-oltakoz%C3%A1s.htm
https://pannonrtv.com/rovatok/politika/ujhelyi-akos-kulonosen-fontos-turizmusnak-jaro-tamogatas
https://pannonrtv.com/rovatok/politika/ujhelyi-akos-kulonosen-fontos-turizmusnak-jaro-tamogatas
https://www.vajma.info/cikk/vajdasag/26355/Vucic-Ket-het-mulva-elhelyezik-a-covid-korhaz-alapkovet-Ujvideken.html
https://www.vajma.info/cikk/vajdasag/26355/Vucic-Ket-het-mulva-elhelyezik-a-covid-korhaz-alapkovet-Ujvideken.html
https://kiszo.net/2021/04/07/a-munkacsi-kistersegben-kinyitnak-az-ovodak-es-az-elemi-osztalyok/
https://kiszo.net/2021/04/07/a-munkacsi-kistersegben-kinyitnak-az-ovodak-es-az-elemi-osztalyok/
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rendkívüli helyzetek kérdéseivel foglalkozó városi bizottság döntése értelmében a 

közegészségügyi és járványügyi előírások betartása mellett kezdhetik meg munkájuk ezek az 

intézmények, közölte Babják Zoltán polgármester. 

 

Sztepanov: Kárpátalja hamarosan kiléphet a vörös zónából 
2021. április 6. – Kárpátalja 

Az ukrajnai kórházakban 67 ezer fekvőhely van biztosítva oxigénellátással, ez a maximum, 

amelyet ki tudnak hozni az egészségügyi rendszerből jelenleg. A mai napi adatok szerint ezen 

férőhelyek 58%-a foglalt. Makszim Sztepanov egészségügyi miniszter elmondása szerint a 

kórházakban jelenleg több mint 47 ezer embert kezelnek, s a betegek száma napról napra 

csak nő. Hozzátette, hogy a statisztika igencsak szomorú, hiszen egyre több a halállal végződő 

esetek száma is. Kijelentette azonban, hogy Ivano-Frankivszkban, Kárpátalján és 

Csernyivciben jelentősen javult a helyzet, ezért ezek a régiók az elkövetkező napokban 

kikerülnek a vörös zónából. 

 

Elektronikus sajtó 
 

Határok nélkül 
2021. április 6. – Kossuth Rádió 

 

Hét végén a 100 napos teljesítményüket értékelték a román kormány RMDSZ-es miniszterei. 

Hargita megyei látogatásukon felkeresték azokat a folyamatban levő beruházásokat, amelyek 

a költségvetésből épülnek. Csíkszeredában, minden idők legnagyobb kórházi fejlesztéséről 

számoltak be. 

 

Magyar alprefektusa van a román fővárosnak, Buday Richárd Tibor személyében. A 

rendszerváltás óta ő a második magyar nemzetiségű alprefektus Bukarestben. 

 

A jogász végzettségű politikus eddig az RMDSZ bukaresti szervezetének elnökeként és a 

Petőfi Művelődési Társaság vezetőjeként tevékenykedett. A prefektusi hivatal a törvényesség 

betartását felügyeli a helyi önkormányzatok és a kormányzatnak alárendelt intézmények 

szintjén, ezért az alprefektusi tisztség nem csupán szimbolikus jelentőségű a bukaresti 

magyar közösség számára – mondja Buday Richárd Tibor. 

 

A magyar kormány óvodafejlesztési programjának támogatásával magyar bölcsőde épül 

Aradon, a Csiky Gergely Főgimnázium kollégiumának tőszomszédságában. A munkálatok 

mostanra annyira előrehaladtak, hogy idén szeptemberben remélhetőleg már az első 

gyerekcsoportokat is fogadhatja az intézmény. Nagy segítség ez a kisgyerekes magyar 

családoknak, és az aradi magyar oktatás egyik újabb központja lehet a bölcsőde. 
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https://karpataljalap.net/2021/04/06/sztepanov-karpatalja-hamarosan-kilephet-voros-zonabol
https://mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth?date=2021-04-06_18-02-00&enddate=2021-04-06_18-40-00&ch=mr1
https://mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth?date=2021-04-06_18-02-00&enddate=2021-04-06_18-40-00&ch=mr1
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Megoldódni látszik a nyolcadik osztályosok tankönyvügye Kárpátalján. A Kárpátaljai Magyar 

Pedagógusszövetség nemrég hozta nyilvánosságra, hogy a 8. osztályosok számára nincs 

lehetőség egyes magyar nyelvű tankönyvek rendelésére. Az oktatási minisztériumnak írt 

levele után már gyűjtik a kistérségek igényeit a 8. osztályos tankönyvekre. 

 

Megtartotta éves közgyűlését a Temesvári Magyar Napokat is szervező Várbástya Egyesület. 

Beszámoltak a tavalyi év – a járvány miatt a megszokottnál kevésbé gazdag rendezvényeiről, 

és szóba kerültek az idei tervek is. Az online találkozó után Tamás Péter elnököt kérdeztük 

minderről. 

 

Az évad negyedik bemutatóját tartotta március utolsó napjaiban a Szabadkai Népszínház 

magyar társulata. Napi szinten próbálnak alkalmazkodni a járványügyi előírásokhoz, így nem 

állt le a munka. Körmöci Petronella társulatigazgató mondja el az elmúlt időszak 

tapasztalatait. 

 

Faültetési akciót szerveztek Muzslya határában. Összesen 60 szibériai  szilfa került a földbe a 

helyiek közkedvelt kirándulóhelye, a Napsugaras-tó partjára. A facsemetéket a VMSZ Ifjúsági 

Fórumától kapták, és az ültetésben több szervezet képviselői is részt vettek. „A mi 

környezetünk - a mi jövőnk” akcióban, még két helyszínre juttattak el facsemetéket, -  

Erzsébetlak és Szentmihály ugyancsak 60-60 darab szibériai szilfát kapott. 


