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Nyomtatott és online sajtó 
 

Már lehet jelentkezni a kárpátaljai magyarság digitális felzárkóztatását segítő 

programra 
2021. április 7. – MTI, Webrádió, PestiSrácok, Külhonimagyarok.hu, Pannon RTV, 

karpat.in.ua, Kárpátalja  

A Miniszterelnökség nemzetpolitikai államtitkárságának megbízásából és támogatásával a 

"KMKSZ" Jótékonysági Alapítvány idén is pályázatot hirdet a Kárpátalja magyarlakta 

településein élők digitális felzárkóztatásának elősegítése céljából. A pályázatra április 7-étől 

lehet jelentkezni. Harmadszor hirdetik meg a kárpátaljai magyarság digitális felzárkóztatását 

segítő programját, amely iránt továbbra is nagy az érdeklődés - olvasható a nemzetpolitikai 

államtitkárság szerdai, az MTI-hez eljuttatott közleményében. A program keretösszege idén is 

15 millió forint, lebonyolítója a "KMKSZ" Jótékonysági Alapítvány. A pályázatra jelentkezők 

szélessávú internethez való csatlakozásra és azon egyhavi előfizetés biztosításának költségeire 

igényelhetnek támogatást. 

 

Szili Katalin: nincs vége az aláírásgyűjtésnek 
2021. április 7. – MTI, Demokrata, Magyar Hírlap, Mandiner, Index, PestiSrácok, Ma7, 

Felvidék Ma, Vajdaság Ma 

Még pontosan egy hónap áll rendelkezésre a Székely Nemzeti Tanács (SZNT) nemzeti régiók 

védelmében indított európai polgári kezdeményezésének aláírásgyűjtésére, mivel az 

időintervallumot második alkalommal is meghosszabbította az Európai Bizottság a 

világjárványra való tekintettel – közölte Szili Katalin miniszterelnöki megbízott szerdán az 

MTI-vel. Kiemelte: ezzel újabb kört nyitott meg a testület 2019. május 7-én indított 

kampányban. Szili Katalin közlése szerint szerdáig 10 országból 1 152 486 aláírás gyűlt össze. 

A jogszabályi érvényességi feltételnek akkor felel meg a kezdeményezés, ha az egyes 

tagországok hatóságai hitelesítik az aláírásokat – fejtette ki, hozzátéve: ezért nem dőlhetnek 

még hátra. 

 

 

Miközben az erdélyi magyarokat támadja, a kárpátaljaiakat az RMDSZ-szel 

közösen védené az AUR 
2021. április 7. – MTI, Krónika, transindex.ro, maszol.ro 

Példaértékűnek tartja Magyarország nemzetpolitikáját, és szorgalmazza, hogy pártja lépjen 

szövetségre az RMDSZ-szel az ukrajnai románok és magyarok védelmében – jelentette ki egy 

szerdai sajtótájékoztatón Claudiu Târziu szenátor, a Románok Egyesüléséért Szövetség 

(AUR) társelnöke.  „Magyar barátainknak is van nemzeti kisebbségük Ukrajnában. Az ott élő 

magyaroknak vannak iskolái, gimnáziumai, magyar egyetemi katedrái, és jelentős támogatást 
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https://webradio.hu/hirek/belfold/mar-lehet-jelentkezni-a-karpataljai-magyarsag-digitalis-felzarkoztatasat-segito-programra
https://webradio.hu/hirek/belfold/mar-lehet-jelentkezni-a-karpataljai-magyarsag-digitalis-felzarkoztatasat-segito-programra
https://demokrata.hu/magyarorszag/szili-katalin-nincs-vege-az-alairasgyujtesnek-368390/
https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/mikozben-az-erdelyi-magyarokat-tamadja-a-karpataljaiakat-megvedene-az-aur
https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/mikozben-az-erdelyi-magyarokat-tamadja-a-karpataljaiakat-megvedene-az-aur
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kapnak a kulturális tevékenységeikre. A legkomolyabban gondolok arra, hogy eleget tegyek az 

RMDSZ szenátusi frakcióvezetője megkeresésének, és lépjünk szövetségre az ukrajnai 

magyarok és románok jogainak és szabadságjogainak a védelmében. Van egy nyilvános 

párbeszédmeghívásunk egy ilyen szövetség megalakítására. Véleményem szerint példaértékű 

Magyarország törődése a határain túl élő magyar közösségekkel. Ez modellértékű lehet más 

országok számára is, akik törődnének a határaikon kívüli kisebbségeikkel” – idézte a 

pártelnököt az Agerpres hírügynökség. Turos Lóránd, az RMDSZ szenátusi frakcióvezetője 

határozottan cáfolta az MTI-nek, hogy a szövetség együttműködési ajánlatot tett volna az 

AUR-nak. „Soha semmilyen együttműködésről nem volt szó az AUR-ral, ez nem is lehetséges. 

Az RMDSZ mindig kiállt azonban az ukrajnai magyar és román nemzeti kisebbségi 

közösségekért” – nyilatkozta a politikus.  

 
Magyar nyelvű üzenettel lehetne oltakozásra bírni a székelyeket, véli Korodi 

Attila 
2021. április 7. – Krónika 

A magyar nyelvű tájékoztató kampány hiányával magyarázza többek között Korodi Attila 

csíkszeredai polgármester, hogy a térségben az emberek nem nyitottak az oltásra. Attól tart, 

hogy a mostani városlisták elfogytával nem lesz, akit beoltani. Csíkszereda elöljárója az RFI-

nek úgy nyilatkozott, hogy az emberek nem eléggé nyitottak a koronavírus elleni védőoltásra, 

így szerinte amikor véget érnek a jelenlegi várólisták, és beoltották a vakcinapárti polgárokat, 

a hatóságok komoly gonddal szembesülhetnek majd. Korodi Attila szerint túl sok 

ellentmondásos információ kering az oltásokról, így az emberek nem tudják, mit higgyenek. 

Ráadásul az oltási kampány kommunikációja is hiányos, mutatott rá a polgármester, főleg 

ami a magyar nyelvű tájékoztatást illeti. „A magyar közösségnek gyakorlatilag nincs 

hozzáférése az információkhoz” – jelentette ki a csíkszeredai elöljáró, vélhetően a románul 

kevésbé értő székelyföldi lakosokra utalva. Úgy vélte, az oltási kampány kommunikációja 

nem koherens és nem kiegyensúlyozott, ráadásul a szakemberek helyett a politikusok 

alakítják.  Az RFI kérdésére, miszerint nem az lenne a természetes, ha a magyar közösség 

tagjai is megértenék a román nyelvű üzenetet, Korodi Attila kifejtette: egy kampányban az 

illetékeseknek minden eszközt fel kell használni arra, hogy elérjék és együttműködésre 

késztessék a megcélzott közösséget. 

 

Résztámogatásban részesültek a magyar települések, mire költenék? És mennyi 

hiányzik hozzá?  
2021. április 7. – transindex.ro 

Rendeződött Vákár István és Alin Tișe viszonya Kolozs Megye Tanácsánál, a szükséges összeg 

helyett azonban még így is tízszer kevesebb összeget kaptak a megye magyarok lakta 

települései.  
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https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/magyar-nyelvu-uzenettel-lehetne-oltakozasra-birni-a-szekelyeket-veli-korodi-attila
https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/magyar-nyelvu-uzenettel-lehetne-oltakozasra-birni-a-szekelyeket-veli-korodi-attila
https://itthon.transindex.ro/?cikk=28984
https://itthon.transindex.ro/?cikk=28984
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Készül a megvalósíthatósági tanulmány: gyorsforgalmi úttal is összekötik 

Szatmárt Európával 
2021. április 7. – maszol.ro 

A szállításügyi minisztériumban létrejött a szerződés a Szatmárnémeti és a román határ, 

illetve a magyarországi M49-es gyorsforgalmi út között tervezett szakasz megvalósíthatósági 

tanulmányának elkészítéséről. A tervezés értéke 4,5 millió lej, és ezáltal elérhető közelségbe 

kerül az elképzelés, hogy Szatmárt bekapcsolják a magyarországi és ezen keresztül az európai 

gyorsforgalmi úthálózatba. Az infrastrukturális beruházásról Pataki Csaba megyei 

tanácselnököt kérdezték. 

 
#JOBULIAMAGYARISKOLA - Hogy el ne fogyjon a magyar nép! 
2021. április 7. – Ma7.sk 

Ismét itt az április, amikor a magyar szülőknek felelősségteljes döntést kell hozniuk, amellyel 

meghatározzák csemetéjük jövőjét. A #ma7 médiacsalád beíratási kampányának részeként 

"gyerekszáj" videósorozatot indítunk. Magyar iskolába járó gyerekek mondják el, miért jó buli 

a magyar iskola! 

 

Rigó: Az országnak nincs szüksége Műemlékvédelmi Alapra 
2021. április 7. – Ma7.sk, bumm.sk, Új Szó 

A kulturális tárca egy új közhasznú alapot hoz létre a műemléktámogatásra - minden anyagi 

forrásemelés nélkül és teljesen feleslegesen. A műemlékek támogatáspolitikája teljesen más 

jellegű, mint a filmek, művészet vagy éppen a nemzetiségek kultúrájának támogatása. Itt 

priorizálásról és a következetes szakmai ellenőrzésről beszélünk a kellő anyagiak mellett - 

foglalt állást szerdán Rigó Konrád (Híd-platform, Szövetség) volt kulturális államtitkár. 

 

Befejeződött a borsi Rákóczi-kastély műemléki helyreállítása 
2021. április 7. – Ma7.sk 

Befejeződött II. Rákóczi Ferenc szülőháza, a Borsiban található kastély műemléki 

helyreállítása. A területrendezés is lassan a végéhez közeleg. Ezzel egyidőben folyik a 

Nagyságos Fejedelem életét és korát bemutató kiállítás berendezése, illetve a körpanorámás 

vetítés műszaki előkészítése, ami a vidék látványosságairól szól. Lesz Rákóczihoz köthető 

virtuális valóságszoba, valamint Rákóczi Ferenc bebörtönzését és szabadulását idéző 

szabaduló szoba is készül. 
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https://maszol.ro/belfold/Keszul-a-megvalosithatosagi-tanulmany-gyorsforgalmi-uttal-is-osszekotik-Szatmart-Europaval
https://maszol.ro/belfold/Keszul-a-megvalosithatosagi-tanulmany-gyorsforgalmi-uttal-is-osszekotik-Szatmart-Europaval
https://ma7.sk/oktatas/jobuliamagyariskola-hogy-el-fogyjon-a-magyar-nep-video
https://ma7.sk/aktualis/rigo-az-orszagnak-nincs-szuksege-muemlekvedelmi-alapra
https://ma7.sk/video/felvideki-naplo/befejezodott-a-borsi-rakoczi-kastely-muemleki-helyreallitasa
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Megérkezett a Rákóczi Szövetség ajándéka, a leendő elsősöknek szánt 

iskolatáskák 
2021. április 7. – Ma7.sk 

Megérkeztek a Rákóczi Szövetség ajándékai, a leendő kis elsősöknek szánt iskolatáskák a 

Felvidékre. Ez is része a Szövetség Iskolaválasztási Programjának, amellyel a magyar 

iskolaválasztást kívánja segíteni. Kárpát-medence-szerte idén 10 ezer iskolatáska talál 

gazdára, ebből 3800 érkezett a Felvidékre. A táskában a szülők egy levelet is találnak, 

amelyben a Rákóczi Szövetség köszönetet mond nekik azért, hogy a magyar iskolát 

választották a gyermekük számára. 

 

Az Esterházy-faktor segíthet összetartani a 21. századi felvidéki magyarokat? 
2021. április 7. – Felvidék Ma 

A Kossuth Rádió Vasárnapi Újság című közéleti magazin műsorában Haják Szabó Mária 

készítetett interjút Gubík Lászlóval, az Esterházy Akadémia igazgatójával az Esterházy János 

születésének 120. évfordulója alkalmából meghirdetett emlékév kapcsán. Esterházy politikai 

és közéleti szerepvállalásának időszerűségéről és az Esterházy-faktor jelentőségéről szólva 

elhangzott, intézmény- és közösségszervezőként Esterházy ma is követendő példa, a róla 

elnevezett akadémia hallgatóinak iránytűje. 

 

Szepesség, Galícia és Felső-Gömör az útvonala a 47. Honismereti 

Kerékpártúrának 
2021. április 7. – Felvidék Ma 

Már ismert a 47. Honismereti Kerékpártúra útvonala és dátuma. Idén nyáron a Szepesség, 

Galícia és Felső-Gömör csodás tájait járják be, felkutatva a vidék értékeit a kerékpártúra 

résztvevői. Mint Köteles László, a Honismereti Kerékpártúra egyik főszervezője a Felvidék.ma 

megkeresésére elmondta: a honismereti kerékpártúra célja továbbra is a magyar történelmi 

értékek bemutatása. 

  
Szabadka: A városkép megőrzéséről egyeztetett a Köztársasági 

Műemlékvédelmi Intézet igazgatója 
2021. április 7. – Magyar Szó, Vajdaság Ma 

Szabadka Város aktuális településrendezési és műemlékvédelmi kérdéseiről egyeztetett 

szerdán dr. Pásztor Bálint, a szabadkai városi képviselő-testület elnöke és dr. Dubravka 

Đukanović, a Köztársasági Műemlékvédelmi Intézet igazgatója. A hivatalos közlemény szerint 

a találkozón jelen volt Kern Imre alpolgármester, Góli Csilla, a városi tanács kommunális 

ügyekkel és fejlesztésekkel megbízott tagja, Ercsi Hargita idegenforgalmi ügyekkel, 

beruházásokkal és nemzetközi kapcsolatokkal megbízott tanácstag, Silling Léda, a szabadkai 
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https://ma7.sk/video/felvideki-naplo/megerkezett-a-rakoczi-szovetseg-ajandeka-a-leendo-elsosoknek-szant
https://ma7.sk/video/felvideki-naplo/megerkezett-a-rakoczi-szovetseg-ajandeka-a-leendo-elsosoknek-szant
https://felvidek.ma/2021/04/az-esterhazy-faktor-segithet-osszetartani-a-21-szazadi-felvideki-magyarokat/
https://felvidek.ma/2021/04/szepesseg-galicia-es-felso-gomor-az-utvonala-a-47-honismereti-kerekparturanak/
https://felvidek.ma/2021/04/szepesseg-galicia-es-felso-gomor-az-utvonala-a-47-honismereti-kerekparturanak/
https://www.vajma.info/cikk/vajdasag/26363/Szabadka-A-varoskep-megorzeserol-egyeztetett-a-Koztarsasagi-Muemlekvedelmi-Intezet-igazgatoja.html
https://www.vajma.info/cikk/vajdasag/26363/Szabadka-A-varoskep-megorzeserol-egyeztetett-a-Koztarsasagi-Muemlekvedelmi-Intezet-igazgatoja.html
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Községközi Műemlékvédelmi Intézet igazgatója, valamint Vladimir Džamić, a Köztársasági 

Műemlékvédelmi Intézet művészettörténésze. 

 

Mišelukon épül az új Covid-kórház 
2021. április 7. – Magyar Szó 

Újvidék szerémségi részén épül fel az új Covid-kórház, amely később, a mostani tervek 

szerint, városi kórházként működik. Miloš Vučević, Újvidék polgármestere tegnap azt 

nyilatkozta a 021.rs hírportálnak, hogy az új Covid-kórházat annak a területnek a közelében 

építik fel Mišelukon, ahol a motorok és a személygépkocsik szerelmesei szoktak gyülekezni. 

Ettől a területtől Pétervárad irányában, kb. 120 méterre építik meg az új kórházat, az 

építkezési munkálatok várhatóan április 20-a körül kezdődnek. A legújabb területrendezési 

terv szerint az új kórházat 30.000 négyzetméteren építik meg, a háromemeletes objektum 

közelében egy parkot is kialakítanak. 

 

Pro Ecclesia Emlékérem és Szent Márton Palástja-díj átadása Huszton  
2021. április 7. – Kárpátalja Ma 

Szent Márton Palástja-díjban és Pro Ecclesia Emlékéremben részesítette id. Fehér Ferencet 

Majnek Antal munkácsi római katolikus püspök március 25-én a Huszti római katolikus 

templomban. Az elismerést minden évben olyan személynek adományozzák, akik sok éven át 

kimagasló szolgálatkészséget tanúsítottak az egyházmegye valamely egyházközségében. A 

díjat Majnek Antal alapította 2011-ben, és általában november 11-én, Tours-i Szent Márton 

napján adják át a Munkácsi Római Katolikus Székesegyházban. A járványhelyzet 

következtében a 2020-as díjátadást 2021. márciusára halasztották. 

 

Életre kelt portrék  
2021. április 7. – karpat.in.ua 

A Lehoczky Tivadar nevét viselő Kárpátaljai Honismereti Múzeum munkatársai életre 

keltették a vár egykori urainak portréit. Az ötletgazdák és kivitelezők egyike Olga Sumovszka, 

a múzeum régészeti részlegének vezetője volt. Mint elmondta, csatlakozni akartak az egyik 

ma divatos trendhez: mesterséges értelem segítségével keltették életre a portrékat. 

 

Magyar nyelvtudási szint a kétnyelvű oktatásban 
2021. április 7. – Népújság 

Muravidéki Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösség (MMÖNK) Tanácsa elfogadta a 

kétnyelvű óvodákban és iskolákban szükséges magyar nyelvtudásról szóló 

szabályzattervezetet, melyet továbbít az Oktatási Minisztériumhoz. A szabályzatot, mely 

elfogadása után az újonnan alkalmazott káderre lesz érvényes, Horváth Ferenc tanácselnök 
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https://www.magyarszo.rs/hu/4583/vajdasag_ujvidek/239890/Mi%C5%A1elukon-%C3%A9p%C3%BCl-az-%C3%BAj-Covid-k%C3%B3rh%C3%A1z-%C3%BAjvid%C3%A9k-%C3%BAjvid%C3%A9k-%C3%A9p%C3%ADtkez%C3%A9s-covid-k%C3%B3rh%C3%A1z.htm
https://karpatalja.ma/karpatalja/hitelet/pro-ecclesia-emlekerem-es-szent-marton-palastja-dij-atadasa-huszton/
https://karpatalja.ma/karpatalja/hitelet/pro-ecclesia-emlekerem-es-szent-marton-palastja-dij-atadasa-huszton/
http://life.karpat.in.ua/?p=51746&lang=hu
https://www.nepujsag.net/nemzetiseg/10323-magyar-nyelvtud%C3%A1si-szint-a-k%C3%A9tnyelv%C5%B1-oktat%C3%A1sban.html
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vállalható kompromisszumnak nevezte. A szabályzat elkészítését a 2018 februárjában hosszas 

politikai egyeztetés után elfogadott, „Az olasz és a magyar nemzetiségi közösségek oktatási és 

nevelési különtörvényének” módosítása irányozta elő. A törvényhez hasonlóan a szabályzat is 

hosszasan készült és számos egyeztetésen esett át az Oktatási Minisztérium, a muravidéki 

kétnyelvű tanintézmények igazgatói és a magyar nemzeti közösség oktatási bizottságának 

kereszttüzében, míg a tanács elé került. 

 

Többnyire az online térben, de aktívan 
2021. április 7. – Népújság 

A Muravidéki Pedagógusok Egyesülete múlt héten megtartotta éves közgyűlését. Az online 

térben szervezett ülésen elfogadták a tavalyi évre vonatkozó tartalmi és pénzügyi beszámolót, 

valamint körvonalazták az idei terveket is. A Muravidéki Pedagógusok Egyesületének a Zoom 

platformon lezajlott közgyűlésén az elnök, Tóth Elizabeta számolt be az egyesület színes, 

szerteágazó 2020-as munkájáról. Kifejtette, a hagyományos Kárpát-medencei találkozók 

zöme elmaradt, illetve online formában valósult meg. A tanintézményeknek továbbították a 

partnerszervezetek felhívásait versenyekre, vetélkedőkre, illetve tájékoztatták a tagjaikat a 

különféle magyarországi és határon túli online képzési lehetőségekről. 

 

Programok, termékkínálat és turizmus 
2021. április 7. – Népújság 

A Muravidékre Művelődési, Turisztikai és Ifjúsági Egyesület, a tájházak ernyőegyesülete 

március 31-én a dobronaki Kézművességek Házában megtartotta első közgyűlését. Amint a 

helyzet javul és beindulhat újra az élet, arra a tájházaknak kész programmal és kínálattal kell 

rendelkezniük. A gyűlés az előírások betartásával korlátozott létszámban zajlott, a tagok 

részvételével. Az egyesület elnöke, Varga Edit köszöntője után elmondta, hogy a 2020-as 

évben a koronavírus miatt elmaradtak a tervezett programok, csupán Domonkosfán sikerült 

kétszer műhelymunkát és kiállítást szervezni. Az egyesület ezért a tavalyi évben a 2021-es év 

beindítására koncentrált. 

 

Elektronikus sajtó 
 

Határok nélkül 
2021. április 7. – Kossuth Rádió 

 

Szlovákiában véget ért a népszámlálás elektronikus szakasza. A határidőig a lakosság 86 

százaléka töltötte ki online a kérdőívet, sokkal többen, mint amennyire a statisztikai hivatal 

számított. Az országos átlagtól azonban kicsit lemaradt Dél-Szlovákia. 
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Az Európai Parlament petíciós bizottságában február végén tárgyalták a romániai 

medvekérdést, meghallgatva az érintetteket. A bizottság úgy döntött, a kérdést nem tekinti 

megoldottnak, ezért nem zárja le. De erről a medvéket nem tájékoztatták. A medvetámadások 

és a medvék jelenléte lakott területen továbbra is problémákat okoz Székelyföldön. Tánczos 

Barna környezetvédelmi miniszter előtt nem ismeretlen a kérdés, már szenátorként több 

kezdeményezése volt parlamentben a jogszabályok módosítására, és a megoldást sem 

halogatja. 

 

Március utolsó napjaiban Romániában megkezdődött a beiratkozás az előkészítő osztályokba. 

Aradon három tanintézményben várják a magyar „nulladik” osztályba jelentkezőket: az 

önálló, magyar tannyelvű Csiky Gergely Főgimnáziumban, illetve két kerületi román iskola 

magyar tagozatán indul az ősszel előkészítő. A magyar iskolaközpontban, a Csiky Gergely 

Főgimnáziumban a minap tartották meg a hagyományos iskolabemutatót – ahogy tavaly, 

idén is - online. A várható létszámról, az anyanyelvű oktatás előnyeiről, a beiratkozásról 

kérdeztük Leib György tanítót. 

 

A Vajdaságban is beiratkozási időszak van. Még konkrét számokat nem tudnak az 

iskolaigazgatók, de már készülnek az új tanévre, holott a mostaninak még nincs vége. A 

muzslyai Szervó Mihály Általános Iskolában a tervezés egyenlő a pályázatok írásával. 

 

Digitális szmog – Adj képet kritikádnak, és mi utcára visszük! Nemzetközi tervezőgrafikai 

plakátpályázatot indított a nagyváradi Partiumi Keresztény Egyetem művészeti tanszéke. A 

pályázat témája a digitális szmog. A pályamunkákat május 28-ig lehet beküldeni. Az egyetem 

a figyelemfelkeltés mellett szeretné a fiatal tehetségeket támogatni, a beküldött munkákat 

Nagyvárad utcáin állítják majd ki. 

 

75 éves a Hét Nap, a délvidéki magyarok hetilapja. 1946. április 5-én jelent meg először, 

amiről egy alkalmi számmal emlékeznek meg, amely ma került az olvasók kezébe. A 75. 

születésnapi ünnepséget a járvány miatt későbbre halasztották. Ugyanakkor több 

születésnapi kiadvány megjelentetését is tervezik még ebben az évben. Tóth Lívia 

főszerkesztővel beszélgettünk. 


