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Nyomtatott és online sajtó 
 

Szombaton adják át Kolozsváron az EMKE-díjakat 
2021. április 8. – MTI, Kultúra.hu, Webrádió, Maszol, Nyugati Jelen 

A koronavírus-járvány miatt szűk körben, református áhítat keretében adják át szombaton 

Kolozsváron az Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület (EMKE) idei díjait, amelyekkel 

minden évben azok munkásságát ismerik el, akik tevékenységükkel hozzájárultak 

szakterületükön az erdélyi közművelődési élet fellendítéséhez. A szervezet honlapján elérhető 

információk szerint a díjátadó gálán csak a meghívottak vehetnek részt, az eseményt 

közvetítik az EMKE Facebook-oldalán. A szervezet minden évben 11 díjat oszt ki, amelyek 

egy-egy erdélyi személyiség nevét viselik. Így Bányai János-díjban részesül Dimény Attila 

muzeológus, Janovics Jenő-díjat kap Bálint Zsigmond fotóművész, Kallós Zoltán-díjban 

részesül Feketelaki Tibor és Székely Melinda néptáncos, Kovács György-díjat kap Nagy 

Csongor Zsolt színművész, Kőváry László-díjban részesül Jánosi Csaba geológus. Gróf Kun 

Kocsárd-díjat vehet át Böjte Csaba ferences szerzetes, Monoki István-díjat kap Kiss László 

könyvtáros. 

 

Sikeresek a Prosperitati Alapítvány pályázati kiírásai 
2021. április 8. – Pannon RTV 

Rekordmennyiségű pályázat érkezett a március 31-én zárult kiírásokra – emelte ki a 

Közügyekben Juhász Bálint a Prosperitati Alapítvány ügyvezetője. A Prosperitati Alapítvány 

házvásárlási pályázata az egyik legnépszerűbb kiírások közé tartozik. Jelenleg nincs nyitott 

kör háztámogatásra, de akik korábban sikeresen pályáztak, már az új házukban élhetnek. 

Most ismerjenek meg egy családot, akik egy éve költöztek be új otthonukba, azóta pedig 

minden szabadidejüket arra fordítják, hogy rendezzék, szépítsék azt. Szolgáljanak ők jó 

példával. 

 

Hamis dokumentumok vagy belső ellenség? Megvádolták az RMDSZ 

mezőgazdasági államtitkárát  
2021. április 8. – transindex.ro 

Közirathamisítással vádolja a mezőgazdasági minisztérium RMDSZ-es államtitkárát egy 

román újság, az államtitkár szerint belső rosszindulatú megmozdulásról van szó. Vastag 

félretájékoztatás van abban a román nyelvű cikkben, amely az Investigatoria portálon 

megjelent. A lap arra alapozza a vádjait, hogy Barabási Antal Szabolcs államtitkár 

magyarországi látogatását indokló hivatalos meghívóban szerepel. Azaz a látogatásra hívó és 
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https://maszol.ro/kultura/Kiemelkedo-szakembereket-dijaz-az-Erdelyi-Magyar-Kozmuvelodesi-Egyesulet
https://pannonrtv.com/rovatok/gazdasag/sikeresek-prosperitati-alapitvany-palyazati-kiirasai
https://pannonrtv.com/rovatok/gazdasag/sikeresek-prosperitati-alapitvany-palyazati-kiirasai
https://itthon.transindex.ro/?cikk=28987&hamis_dokumentumok_vagy_belso_ellenseg?_megvadoltak_az_rmdsz_mezogazdasagi_allamtitkarat
https://itthon.transindex.ro/?cikk=28987&hamis_dokumentumok_vagy_belso_ellenseg?_megvadoltak_az_rmdsz_mezogazdasagi_allamtitkarat
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az azt elfogadó dokumentumokban teljesen más okok vannak felsorolva, mint ami a laphoz 

kiszivárogtatott magyar nyelvű meghívóban szerepel.  

 

Környezetvédelmi kérdések az RMDSZ e heti kormányzati tájékoztatójában 
2021. április 8. – maszol.ro 

Az RMDSZ fejleszti az ivóvíz- és szennyvízhálózatot, gátat szab a törvénytelen 

fakitermelésnek, új erdőket telepít, támogatja a fenntartható hulladékgazdálkodást – erről 

számol be a szövetség kormányzati tájékoztatójának, a 10 perc Bukarest ötödik adásában 

Tánczos Barna környezetvédelmi, vízügyi és erdészeti miniszter. 

 

Magyarellenes húzások sora Szatmárpálfalván: az ombodi iskola átnevezésével 

is etnikai konfliktust szít a liberális polgármester 
2021. április 8. – Krónika 

Szatmárpálfalva község relatív többségben lévő magyarsága tehetetlenül nézi, amint Zenoviu 

Bontea liberális polgármester sorra hozza meg etnikailag megosztó intézkedéseit annak 

ellenére, hogy a magyarellenes lépések már a parlament plénuma elé is eljutottak. Az elöljáró 

legutóbb a Soltész János egykori helyi református lelkészről elnevezett ombodi általános 

iskolát Ion Barbu matematikus nevére keresztelte át, bár utóbbinak semmi köze a javarészt 

magyarok lakta településhez. Szilágyi Levente helyi RMDSZ-vezető szerint még a 

kommunizmusban sem zajlott olyan erőszakos elrománosítás, mint most, Bontea „a katonai 

hírszerzéssel a háta mögött” nem könnyű ellenfél. 

 
Ravasz Ábel: Ha az Atlaszt nem én adtam volna ki, akkor most nincs a kritika 
2021. április 8. – Ma7.sk 

Ravasz Ábel, volt romaügyi kormánybiztos a napokban mutatta be a roma közösség 

helyzetéről készült atlaszt. Most aktivisták és civil szervezetek egy csoportja nyilvános levelet 

tett közé, melyben azt állítják, a 2019-es Roma Közösség Atlasza „nincs összhangban a romák 

érdekeivel és igényeivel”, a kiadvánnyal kapcsolatban pedig vizsgálat indítását kérelmezik. Az 

ügyről Ravasz Ábelt, az Atlasz szerzőjét kérdezte a Ma7.sk. 

 

Tízéves a Felvidéki Magyarok folyóirat 
2021. április 8. – Felvidék Ma 

Tíz éve annak, hogy először jelent meg elektronikus folyóiratunk, a Felvidéki Magyarok, 

amelynek idei első számával is ma jelentkeztünk. Az eltelt tíz év alatt is gyakorlatilag az 

elmúlt 100 év történései formálják az életünket, Esterházy Jánosunk ma is erőt adó példa, 

ugyanakkor Eduard Beneš gaztetteinek máig fájó sebei vannak… 
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https://maszol.ro/belfold/Kornyezetvedelmi-kerdesek-az-RMDSZ-e-heti-kormanyzati-tajekoztatojaban
https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/magyarellenes-huzasok-sora-szatmarpalfalvan-n-az-ombodi-iskola-atkeresztelesevel-is-etnikai-konfliktust-szit-a-liberalis-polgarm
https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/magyarellenes-huzasok-sora-szatmarpalfalvan-n-az-ombodi-iskola-atkeresztelesevel-is-etnikai-konfliktust-szit-a-liberalis-polgarm
https://ma7.sk/aktualis/ravasz-abel-ha-az-atlaszt-nem-en-adtam-volna-ki-akkor-most-nincs-a-kritika
https://felvidek.ma/2021/04/tizeves-a-felvideki-magyarok-folyoirat/
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Balog-völgyi II. Rákóczi Ferenc Otthoni Vetélkedő: virtuális díjátadás 
2021. április 8. – Ma7.sk 

A Rákóczi Szövetség Balogvölgyi Helyi Szervezete még a Rákóczi-emlékév keretében hirdette 

meg a nagyságos fejedelemről szóló vetélkedőt. Sajnos a koronavírus-járvány nem tette 

lehetővé, hogy személyes részvétellel szervezzék meg a találkozót, s azóta az ünnepélyes 

kiértékelést sem tudták megtartani. Maradtak a virtuális eszközök. 

 

A járvány hatása a szlovákiai kis- és középvállalkozásokra 
2021. április 8. – Felvidék Ma 

Immár egy éve, hogy a koronavírus megjelent Európában és így Szlovákiában is. A Szlovákiai 

Magyar Vállalkozók Szövetsége és a Baross Alapítvány ez idő alatt második alkalommal 

végzett felmérést a szlovákiai kis- és középvállalkozások körében a koronavírus-járvány 

hatásairól. 

 

Baross Gábor Alapiskola – okoslépcsők, főzőszakkör, 3D-nyomtató 
2021. április 8. – Ma7.sk 

A tizenöt pedagógust foglalkoztató csatai Baross Gábor Alapiskolát, amelyet oroszkai, bényi 

és zalabai tanulók is látogatnak, jelenleg 82 diák látogatja. A minap ún. okoslépcsőkkel 

színesítették iskolaépületük belterületét. Erről is kérdezték az oktatási intézmény igazgatóját, 

Struhár Pétert, de természetesen a beíratások témája is előkerült. 

  
A turistacélpontok népszerűsítésének támogatását ígérte a tartományi 

gazdasági titkár Magyarkanizsán 
2021. április 8. – Vajdaság Ma 

Egyre bővül az elsősorban fürdőhelyként ismert Magyarkanizsa turisztikai kínálata. 

Hamarosan a sportturizmus terén is lehetőségek nyílnak meg előtte, de további tervek is 

vannak, az idegenforgalmi infrastruktúra kiépítése mellett a kínálat népszerűsítésére is 

gondolni kell. Ebben számít tartományi segítségre az önkormányzat. A többi közt erről volt 

szó, amikor csütörtökön munkatársaival Magyarkanizsára látogatott dr. Nenad Ivanišević 

tartományi gazdasági és idegenforgalmi titkár. Először a városházán Fejsztámer Róbert 

polgármesterrel, Lackó Róberttel, a Községi Képviselő-testület elnökével, Nebojša Rakić 

polgármester-helyettessel és Újvári Zsomborral, a Községi Tanács idegenforgalommal 

megbízott tagjával tárgyalt. Ezt követően látogatást tettek az Art Garni Hotelben. 
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https://felvidek.ma/2021/04/balog-volgyi-ii-rakoczi-ferenc-otthoni-vetelkedo-virtualis-dijatadas/
https://felvidek.ma/2021/04/a-jarvany-hatasa-a-szlovakiai-kis-es-kozepvallalkozasokra/
https://ma7.sk/tajaink/baross-gabor-alapiskola-okoslepcsok-fozoszakkor-3d-nyomtato
file:///C:/Users/Beleznai%20Eszter/Documents/NÁT/vajma.info/cikk/vajdasag/26365/A-turistacelpontok-nepszerusitesenek-tamogatasat-igerte-a-tartomanyi-gazdasagi-titkar-Magyarkanizsan.html
file:///C:/Users/Beleznai%20Eszter/Documents/NÁT/vajma.info/cikk/vajdasag/26365/A-turistacelpontok-nepszerusitesenek-tamogatasat-igerte-a-tartomanyi-gazdasagi-titkar-Magyarkanizsan.html
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Ülésezett a Beregszászi Járási Tanács 
2021. április 9. – karpat.in.ua 

Megtartotta soron következő ülését a Beregszászi Járási Tanács, amelynek napirendjén több 

mint 20 kérdés várt megvitatásra. Az egyik legfontosabb napirendi pont közé tartozott a 

jelenlegi koronavírus helyzet megvitatása, a szükséges intézkedések megtétele. 

 

Négy kárpátaljai pedagógus versenyez az Év Tanára – 2021 címért 
2021. április 8. – Kárpátalja 

Négy kárpátaljai pedagógus vesz részt az összukrajnai Év Tanára – 2021 verseny utolsó 

szakaszában. A megmérettetés megyei szakaszában őket ismerték el legjobbnak: Dmitro 

Toder, a Tarasz Sevcsenko Lingvisztikai Gimnázium (Ungvár) ukrán nyelv és irodalom 

tanára, Okszana Sztehura, az Ungvári 12. Számú Középiskola matematikatanára, Irina 

Hrimaljuk, a Munkácsi 9. Számú Gimnázium szervező pedagógusa, munkatanára, Okszana 

Csonka, a Csarnatői (Cserna) Középiskola igazgatója. 

 

Meghirdette „Alkoss kedvedre!” nevű rajzpályázatát a „GENIUS” JA 
2021. április 8. – karpat.in.ua 

A „GENIUS” Jótékonysági Alapítvány 2021-ben is meghirdette „Alkoss kedvedre!” nevű 

rajzpályázatát. Az alapítvány a tudományok mellett a  művészetek iránt érdeklődő gyermekek 

tehetségét is támogatja. Rajzpályázatuk során a kreatív, alkotni vágyó diákok felkarolása a 

cél, mondta el Kulin Ágnes, programszervező. 

 

Elektronikus sajtó 
 

Határok nélkül 

 
2021. április 8. – Kossuth Rádió 

 

Nem dőlhetünk hátra. Még egy hónap áll rendelkezésünkre a Székely Nemzeti Tanács 

nemzeti régiók védelmében indított európai polgári kezdeményezésének aláírásgyűjtésére – 

írta szerdán megjelent közleményében Szili Katalin, miniszterelnöki megbízott, az 

Országgyűlés volt elnöke.  A 2019. május 7-én indított kampányban eddig 10 európai uniós 

országból több mint 1 millió 150 ezer aláírást gyűlt össze. Mire ez a mozgósítás az utolsó 30 

napra? – kérdeztük Szili Katalintól. 

 

Április 7-től lehet jelentkezni a kárpátaljai magyarság digitális felzárkóztatását segítő 

programra. A Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkárságának megbízásából és 
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http://politic.karpat.in.ua/?p=21389&lang=hu
http://politic.karpat.in.ua/?p=21389&lang=hu
https://karpataljalap.net/2021/04/08/negy-karpataljai-pedagogus-versenyez-az-ev-tanara-2021-cimert
http://life.karpat.in.ua/?p=51864&lang=hu
https://mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth/?date=2021-04-08_18-02-00&enddate=2021-04-08_18-40-00&ch=mr1
https://mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth/?date=2021-04-08_18-02-00&enddate=2021-04-08_18-40-00&ch=mr1
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támogatásával a „KMKSZ” Jótékonysági Alapítvány idén is pályázatot hirdet a Kárpátalja 

magyarlakta településein élőknek internet előfizetés támogatására.   

 

A kárpátaljai magyarok egyik fő megélhetési forrása a mezőgazdaság. Zöldségtermesztés 

szempontjából az egyik legerősebb régió a Nagydobronyi kistérség. Hidi László 

mezőgazdasági szakembert, a Pro Agricultura Carpathica Alapítvány igazgatóját halljuk. 

 

Megújult a kolozsvári ferences kolostor refektóriuma a Teleki László Alapítvány Rómer 

Flóris-terve keretében. 2016-tól szakaszosan került sor a kolostor tetőszerkezetének 

felújítására. Két évvel ezelőtt egy újabb támogatásból a kolostor ebédlőjét kezdték el 

felújítani.  Az épület a középkori Magyarország egyedüli ilyen emlékeként maradt fenn. 

Lehet, hogy maga Mátyás király is ebédelt itt. 

 

A Magyar Érdemrend lovagkeresztje polgári tagozata kitüntetést kapta március 15. 

alkalmából Szilvágyi Zsolt püspöki helynök, a Temesvár-Józsefváros Római Katolikus 

Plébánia plébánosa a temesvári magyar katolikus közösség körében végzett példaértékű 

szolgálata elismeréseként. A papi hivatása huszadik évében járó Szilvágyi Zsolttal 

beszélgettünk. 

 

A Nemzeti Összetartozás Évének egyik délvidéki rendezvénye lett volna a külhoni magyar 

színházak találkozója, de a járvány felülírta a terveket. Csupán a vajdasági hivatásos 

színházak vehetnek majd részt a rendezvényeken, amelyeket idén tartanak meg. Urbán 

Andrást, a szervező Kosztolányi Dezső Színház igazgatóját kérdeztük a programsorozatról. 

 

Az idén ünnepli fennállásának 70. évfordulóját a nagybecskereki hegymászók egyesülete. 

Lehet, hogy valaki felkapja a fejét, hogy a síkság közepén egy ilyen társaság működik, de 

valóban hétről hétre sikeres túrákat szerveznek. A nagyobb tömegű hegymászások most 

váratnak magukra, viszont kis létszámban már sok helyszínt meghódítottak. 


