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Nyomtatott és online sajtó 
 

Potápi: megjelent a Nemzeti újrakezdés program pályázati felhívása a külhoni 

magyar szervezetek támogatására 
2021. április 13. – MTI, Magyar Nemzet, kulhonimagyarok.hu, kormany.hu, Krónika, 

szekelyhon.ro, Ma7.sk, Felvidék Ma, Vajdaság Ma, Magyar Szó, Kárpátalja, Kárpáti Igaz Szó 

2021 a nemzeti újrakezdés éve részeként induló Nemzeti Újrakezdés Program I. keretében 

hat nagy területen jelennek meg nyílt pályázati kiírások a külhoni magyarság támogatására, 

amelynek részleteiről Potápi Árpád János a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős 

államtitkára tájékoztatta a sajtót, s általa a Kárpát-medencei illetve a diaszpóra társadalmi, 

civil, egyházi és ifjúsági szervezeteit. Az államtitkár emlékeztetett arra, hogy a nemzetpolitika 

az elmúlt évben a pandémiás helyzet miatt jelentősen átalakult, és sajnos ennek az 

esztendőnek az első fele is hasonló az elmúlt év végihez, ezért a pályázati kiírásokat is ezekhez 

a körülményekhez igazították. A járványhelyzetben is kiemelt cél, hogy a külhoni szervezetek 

működését tudják biztosítani. A mostani kiírás a segítségnyújtás szándékával született, és a 

célok szétválasztását tartotta szem előtt. 

 

Tovább folytatódik az Óvodafejlesztési Program a Felvidéken 
2021. április 13. – Ma7.sk 

Tovább folytatódik az Óvodafejlesztési Program a Felvidéken. A Kárpát-medencei 

Óvodafejlsztési Program keretén belül Magyarország kormánya 2016-ban kereste meg a 

Szlovákiai Református Keresztyén Egyház vezetését azzal a céllal, hogy minden magyar 

gyermek számára biztosítani szeretné, hogy magyar oktatási intézménybe járhasson. Mivel 

több településről is jelezték, hogy a magyar óvodai helyek száma jelentősen elmarad az 

igényektől, a református egyház kész volt aktívan bekapcsolódni az óvodai helyek 

kialakításába és megőrzésébe. 

 

Délutáni oktatást is szerveznek ősztől a magyar gyerekek számára Szászfenesen 
2021. április 13. – maszol.ro 

Nemcsak magyar tannyelvű osztály indul a Kolozs megyei Szászfenesen, bevezetik az Iskola 

Alapítvány délutáni oktatási programját is. Az alapítvány közleményében emlékeztetett, az 

RMDSZ kezdeményezésére a Kolozs megyei Szászfenesen ősszel, a 2021-2022-es tanév 

kezdetével elindul a Gheorghe Șincai Gimnázium első magyar tannyelvű előkészítő osztálya. 

Az osztály indításához nehezen sikerült átlépni a minimális létszámot. A Szászfenesen élő 

magyar szülők nagy része Kolozsváron dolgozik, így egyáltalán, vagy csak nehezen tudja 

megoldani gyereke délutáni foglalkoztatását. Az Iskola Alapítvány az általa működtetett 
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https://magyarnemzet.hu/belfold/meghirdettek-a-nemzeti-ujrakezdes-program-idei-palyazatait-9651407/?utm_source=hirstart&utm_medium=referral&utm_campaign=hiraggregator
https://magyarnemzet.hu/belfold/meghirdettek-a-nemzeti-ujrakezdes-program-idei-palyazatait-9651407/?utm_source=hirstart&utm_medium=referral&utm_campaign=hiraggregator
https://ma7.sk/video/felvideki-naplo/tovabb-folytatodik-az-ovodafejlesztesi-program-a-felvideken
https://maszol.ro/belfold/Delutani-oktatast-is-szerveznek-osztol-a-magyar-gyerekek-szamara-Szaszfenesen
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délutáni oktatási programot szeptembertől kiterjeszti a szászfenesi helyszínre is – közölte az 

alapítvány. 

 

Csíksomlyói tűzkárosultak: eredményes volt a Gyulafehérvári Caritas 

adománygyűjtési akciója 
2021. április 13. – maszol.ro, transindex.ro 

Több mint háromszázötvenezer lejt adományoztak a csíksomlyói tűzkárosultak megsegítésére 

a Gyulafehérvári Caritas koordinálásában lezajlott jótékonysági akciókban. Az adományok 

jelentős részét a fedél nélkül maradt családok ellátására fordították, de jut szociális, oktatási 

és foglalkoztatási tevékenységekre is. 

 

Magyar állami kitüntetést vett át Kelemen András egyetemi tanár és Buksa Éva 

Mária pedagógus, író 
2021. április 13. – szekelyhon.ro 

A magyar állam által adományozott rangos kitüntetések átadására évente kétszer kerül sor – 

március 15-én és augusztus 20-án a nemzeti ünnepek alkalmából. Áder János, Magyarország 

köztársasági elnökének állami kitüntetését Kelemen András rektori tanácsos, a Sapientia 

Erdélyi Magyar Tudományegyetem Marosvásárhelyi Karának volt dékánja, illetve Buksa Éva 

Mária nyugalmazott magyartanár, író vehette át kedden. A járványhelyzet következtében a 

március 15-ei átadást elhalasztották, ezért a rangos állami kitüntetéseket ünnepélyes keretek 

között Tóth László főkonzul kedden adta át Marosvásárhelyen, a Sapientia Erdélyi Magyar 

Tudományegyetemen.  

 

Hatékonyságot, átláthatóságot ígér az új Kovászna megyei prefektus 
2021. április 13. – szekelyhon.ro, maszol.ro 

Alaposan indokolják meg, ha visszautasítják a helyi földosztó bizottságok által benyújtott 

határozatokat – erre kérte az alárendeltségébe tartozó megyei földosztóbizottság tagjait 

Ráduly István, Kovászna megye nemrégiben kinevezett prefektusa. Az RMDSZ által nevesített 

kormánybiztos kedden sajtótájékoztatón elmondta, még uzoni polgármesterként 

megtapasztalta, hogy gyakran csak a visszautasítás tényét közölték a hatóságok, ami nem 

segítette a helyiek munkáját, a visszaszolgáltatás folyamatát. Ezért kéri, hogy pontosan írják 

le azt is a válaszlevélben, hogy milyen kiegészítő dokumentumokra van szükség. 

 

Az információ hiányára és a bürokráciára panaszkodnak a vállalkozók 
2021. április 13. – szekelyhon.ro 

A vissza nem térítendő támogatásokról kérdezte a vállalkozókat a StartUp Covasna 

háromszéki egyesület, a konzultáció során azt mérték fel, mire van igényük az 

üzletembereknek. A kérdőívet közel háromszázan töltötték ki online, olyanok is, akik a 

jövőben tervezik a cégalapítást. Grüman Róbert közgazdász, az egyesület alapítója a 
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https://maszol.ro/belfold/Csiksomlyoi-tuzkarosultak-eredmenyes-volt-a-Gyulafehervari-Caritas-adomanygyujtesi-akcioja
https://maszol.ro/belfold/Csiksomlyoi-tuzkarosultak-eredmenyes-volt-a-Gyulafehervari-Caritas-adomanygyujtesi-akcioja
https://szekelyhon.ro/aktualis/magyar-allami-kituntetest-vett-at-kelemen-andras-egyetemi-tanar-es-buksa-eva-maria-pedagogus-iro
https://szekelyhon.ro/aktualis/magyar-allami-kituntetest-vett-at-kelemen-andras-egyetemi-tanar-es-buksa-eva-maria-pedagogus-iro
https://szekelyhon.ro/aktualis/hatekonysagot-atlathatosagot-iger-az-uj-kovaszna-megyei-prefektus
https://szekelyhon.ro/aktualis/az-informacio-hianyara-es-a-burokraciara-panaszkodnak-a-vallalkozok
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konzultáció alapján úgy értékeli, hogy továbbra is magas a vállalkozói kedv és az érdeklődés a 

vissza nem térítendő támogatások iránt. Az akadályok között legtöbben az információk 

hiányát, a bürokráciát és a kudarctól való félelmet jelölték meg, legkevesebben a koronavírus-

járványt. 

 

Komplex ifjúsági szabadidő- és rendezvényközpontot hozna létre Jegenyén a 

Kolozs megyei RMDSZ 
2021. április 13. – Krónika 

A jó ideje bezárt jegenyei ifjúsági tábor felújításáért és kibővítéséért szólalt fel Antal Géza a 

Kolozs megyei önkormányzat legutóbbi rendes ülésén. A megyei tanácsos a Krónikának arról 

nyilatkozott, hogy miért fontos a Kolozs megyei RMDSZ-nek a tábor felújítása, milyen célokat 

szolgálna a jövőben és hogy a beruházás milyen előnyökkel járna a színmagyar település, de 

az egész kalotaszegi régió számára. 

 
Gyimesi: Egyetlen állampolgárságom van, a szlovák! 
2021. április 13. – Ma7.sk, bumm.sk, Felvidék Ma, Új Szó 

Gyimesi György, az OĽaNO parlamenti képviselője az elmúlt napokban szokatlanul nagy 

figyelmet kap saját koalíciós partnereitől, miután némileg szokatlan módon egy diplomata 

helyett, őt vitte magával Igor Matovič budapesti útjára. Néhány napja Richard Sulík és Kollár 

egyik tanácsadója, a korábban SNS-es elnökségért induló Anton Hrnko is arról beszélt, 

Gyimesinek magyar állampolgársága is lehet. Gyimesi ezzel kapcsolatban a TASR-nek úgy 

reagált, ezeket a vádakat csak azért fogalmazzák meg, hogy rásüssék a "jobboldali szélsőséges 

bélyegét", holott ő "biztosan nem az". 

 

Márai Sándorra emlékeztek Kassán 
2021. április 13. – Ma7.sk, Felvidék Ma 

A magyar költészet napja és egyben Márai Sándor születésének 121. évfordulója alkalmából 

tartottak megemlékezést az író szülővárosában Kassán. Márai Sándor, az ízig vérig 

lokálpatrióta, önkéntes száműzetésében is, egészen haláláig kassai polgár példaként 

szolgálhat az iskolaválasztás előtt álló szülők számára, hangoztatta Hetey Ágota 

Magyarország kassai főkonzulja a rendezvényen. Hozzátette, a magyar nyelv és a polgári élet 

apróságai egy egészként adták meg Márai számára azt a szilárd alapot, amely kiindulási 

pontként szolgálhatott termékeny írói pályáján. 

 

Emlékezés az ikerkereszteknél, Tatán és Szőgyénben 
2021. április 13. – Felvidék Ma 

Az elmúlt években, a szőgyéni önkormányzat és a faluközösség képviselői a Felvidékről 

kitelepítettek emléknapján, a testvérvárosi Tatán emlékeztek a Mindszenty téri 
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file:///C:/Users/Beleznai%20Eszter/Documents/NÁT/szemle/Komplex%20ifjúsági%20szabadidő-%20és%20rendezvényközpontot%20hozna%20létre%20Jegenyén%20a%20Kolozs%20megyei%20RMDSZ
file:///C:/Users/Beleznai%20Eszter/Documents/NÁT/szemle/Komplex%20ifjúsági%20szabadidő-%20és%20rendezvényközpontot%20hozna%20létre%20Jegenyén%20a%20Kolozs%20megyei%20RMDSZ
https://ma7.sk/aktualis/gyimesi-egyetlen-allampolgarsagom-van-a-szlovak
https://ma7.sk/video/felvideki-naplo/marai-sandorra-emlekeztek-kassan-0
https://felvidek.ma/2021/04/emlekezes-az-ikerkereszteknel-tatan-es-szogyenben/
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emlékkeresztnél a tataiakkal, a volt szőgyéniekkel, azok leszármazottjaival, családjaikkal. Az 

idei emlékezést – miként a tavalyit is – meghiúsította a járvány miatti korlátozás. 

  
Ökrész Rozália: Törvénymódosítások révén lehet javítani a duális oktatás 

helyzetén 
2021. április 13. – Pannon RTV 

A duális képzéssel kapcsolatban intézett kérdést ma az oktatási minisztériumhoz Ökrész 

Rozália a szerbiai parlamentben. 

A Vajdasági Magyar Szövetség köztársasági parlamenti képviselője szerint az utóbbi időben 

azzal a problémával szembesülnek, hogyan biztosítsanak megfelelő szakembereket például a 

nyomdaipar területén. Ökrész beszédében kiemelte, hogy a jelenlegi duális oktatási modellt, 

amelyben a középiskolásoknak egy valós munkakörnyezetben kellene gyakorlati ismereteket 

szerezniük, a mostani duális oktatásról szóló törvény szabályozza. 

 

Topolya: Ismeretlen tettesek megrongálták a város központjában a Szent 

Kereszt emlékművet 
2021. április 13. – Vajdaság Ma 

Ismeretlen elkövetők megrongálták a Szent Kereszt emlékművet Topolyán. A város közvetlen 

központjában található téren a vasárnapról hétfőre virradó éjszaka történt a garázda 

cselekmény. Az ortodox stílusban kialakított emlékmű külső burkolatát elég nagy felületen 

leverték, emellett betörték az ikonokat védő üveglapokat. A rongálást jelentették a 

rendőrségnek. Ismeretlen tettesek ellen folyik eljárás. Egyelőre az esetről ennél többet nem 

tudni, de a város és a környező települések lakói is megdöbbenéssel vették tudomásul a 

barbár rongálást. 

 

KMPSZ-konferencia a szórványban oktatók számára 
2021. április 13. – Kárpátalja 

A Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetség (KMPSZ) április 10-én online formában tartotta a 

szórványvidéken oktató pedagógusok konferenciáját. A délutánig tartó szakmai konferencián 

négy előadáson vehetett részt a 25 résztvevő, emellett Orosz Ildikó, a KMPSZ elnöke is szólt a 

szórványban oktató pedagógusokhoz. Orosz Ildikó beszédében köszöntötte a pedagógusokat, 

majd összegezte a kárpátaljai magyar oktatás helyzetét, különös tekintettel a 

szórványvidékekre. Felidézte Punykó Mária munkáját, aki a szórványprogram elindítója, 

koordinátora volt, és akinek hozzáállása máig iránymutató a szórványban oktatók számára. 

Orosz Ildikó szerint a Kárpátalján élő emberek mindig is több nyelven beszéltek. A magyar 

mellett nem csupán az ukránt és az oroszt beszélték, hanem a német nyelvet is sokan bírták 

vidékünkön.  
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https://pannonrtv.com/rovatok/politika/okresz-rozalia-torvenymodositasok-reven-lehet-javitani-dualis-oktatas-helyzeten
https://pannonrtv.com/rovatok/politika/okresz-rozalia-torvenymodositasok-reven-lehet-javitani-dualis-oktatas-helyzeten
https://karpataljalap.net/2021/04/13/kmpsz-konferencia-szorvanyban-oktatok-szamara
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„Szülőföldem szép határa”  
2021. április 13. – karpat.in.ua 

Szeretetvendégség és jó hangulat kora reggel Nagyberegen, Bíró András udvarán. 

„Szülőföldem szép határa” névvel hirdetett ugyanis honismereti túrát a Kárpátaljai Hazajáró 

Egylet. A túrázás szeretetéről híres egyesület ezúttal a Beregi-dombvidéket célozta meg. A 

szervezők azonban meglepetést is tartogattak, hiszen elkészült a Kárpátaljai Hazajárók saját 

zászlaja is, melyet most a tagok most láthattak először. 

  

 

Elektronikus sajtó 
 

Határok nélkül 

 
2021. április 13. – Kossuth Rádió 

 

A magyar kormánynak továbbra is kiemelt célja a határon túli civil szervezetek támogatása, 

melynek a járványhelyzethez alkalmazkodva próbál eleget tenni. Ma délelőtt Budapesten 

online sajtótájékoztatót tartott Potápi Árpád János nemzetpolitikáért felelős államtitkár, ahol 

a Nemzeti Újrakezdés Program részeként most induló pályázatokat hirdetett meg. 

 

Az RMDSZ Nőszervezetének újonnan megválasztott ügyvezető elnöke: Csép Éva Andrea, 

parlamenti képviselő. Az eddigi sikeres, közösségépítő programok folytatása mellett kiemelt 

figyelmet fordít majd a humánerőforrás feltérképezésére és a képzésekre. A többi között erről 

is beszélt Csép Éva Andrea munkatársunk mikrofonja előtt. 

 

Amennyiben a magyar állampolgársággal rendelkező romániai magyarok aktuális személyi 

adatokkal szerepelnek a magyarországi választási névjegyzékben és regisztrálnak a 

választásokra, ők is részt vehetnek a 2022-es magyarországi választásokon. Az RMDSZ és az 

Eurotrans Alapítvány segít az adatfrissítésben és a választási regisztrációban. 

 

A hangzatos társadalmi felelősségvállaláson túl a székelyföldi fiatalok esetében sokat nyom a 

latban az a tény is, hogy oltási igazolvánnyal remélhetőleg már nyáron szabadon utazhatnak. 

Ugyanakkor kevésbé számít az oltóanyag, a lényeg, hogy minél hamarabb hozzájussanak. 

Munkatársunk egy székelyudvarhelyi oltóközpontban kérdezett fiatalokat. 
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A Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetség idén is megrendezte a Szórványban Oktató 

Pedagógusok Konferenciáját, amelynek témája: A magyar nyelvi készségek fejlesztésének 

lehetőségei az online tanórákon volt. 

 

Kutatások eredményei igazolják a kétnyelvűség előnyeit az élet számos területén, ezért fontos 

figyelmet fordítani a gyermekkori kétnyelvűség kialakítására, amelyben az iskola nyelvének 

választása is komoly szerepet játszik, de a nyelvtanulás akár terápiás eszköz is lehet  - erről 

beszélt Magyari Sára nyelvész, antropológus. 

 

A Pro Probitate – Helytállásért díjjal kitüntetett, nyugalmazott pedagógus, politikus, 

közösségépítő Dolník Erzsébet elhunyt életének 81. évében. Egyike volt azon felvidéki 

magyaroknak, akik nyíltan vállalták, hogy felvették a magyar állampolgárságot, viselve ezzel a 

szlovák állam retorzióját. 


