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Nyomtatott és online sajtó 
 

Gyógyíthatók-e a magyarság sebei, és hogyan? 
2021. április 16. – Felvidék Ma 

A szlovák parlament megkérdőjelezhetetlennek minősítette 2007-ben a Beneš-dekrétumokat, 

s ezzel a történelmi tüske ott maradt Magyarország és Szlovákia kapcsolatában a kormányok 

közti együttműködés jelentős fejlődése mellett is. Erről a tényről és a feloldás lehetőségének 

kilátásairól szólt az M5 csatorna április 15-i „Ez itt a kérdés” című műsora. A kérdés 

megvitatásához Potápi Árpád János nemzetpolitikáért felelős államtitkárt, Csáky Csongort, a 

Rákóczi Szövetség elnökét, Horváth Attila jogtörténész egyetemi tanárt, valamint online 

Forró Krisztiánt, az MKP országos elnökét és Szarka Tamás zeneszerző, költő, énekest hívta 

meg Gulyás István műsorvezető. 

 

Elindult a Nemzeti Újrakezdés Program 

2021. április 16. – Pesti TV 

Két fontos, aktuális nemzetpolitikai témát is körbejártak a Pesti TV Gerilla bár című 

műsorának péntek esti adásában, ugyanis elindult a Nemzeti Újrakezdés Program és a 

Nemzetpolitikai Államtitkárság Erdélyi Mentorprogramja. Minderről Potápi Árpád János, 

nemzetpolitikáért felelős államtitkár osztott meg részleteket. A politikus elmondta, hogy a 

kormány 2011 óta segíti a külhoni magyar szervezeteket. Valamint arról is volt szó, hogy 2021 

a nemzeti újrakezdés éve. 

 

Sakkpalota Komplex Képességfejlesztő Programon vettek részt kárpátaljai 

óvodapedagógusok 
2021. április 18. – Kárpátalja Ma 

Horvátország, Erdély, Muravidék és Vajdaság után Kárpátaljára is eljutott a Sakkpalota 

Komplex Képességfejlesztő Program. A képzésen április 17-én 12 intézmény bevonásával 36 

kárpátaljai óvodapedagógus vett részt az online térben. A határon túli magyar 

pedagógusoknak indított képzést a Nemzetpolitikai Államtitkárság szervezte meg. Az új 

programelemet idén indították útjára, ami a tervek szerint a Sakkjátszótér Program mellett 

párhuzamosan fog futni a tavaszi és őszi képzéseken. A módszertani képzéshez Sakkpalota 

Képességfejlesztő eszközcsomagot is kapnak a résztvevő intézmények. Orosz Ildikó, a 

Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetség elnöke örömét fejezte ki aziránt, hogy több 

kárpátaljai pedagógus is jelentkezett a képzésre. Hajnal Virág, a Nemzetpolitikai 

Államtitkárság főosztályvezetője elmondta, hogy az államtitkárság tematikus éve a nemzeti 

újrakezdés éve, ezen belül a jelenlegi a tanulás hónapja. Elmondta, hogy a külhoni magyar 

régiókban tevékenykedő pedagógusoknak kulcsszerepük van, főleg ebben a nehéz 

időszakban, amikor mindenki azt tanulja, hogy hogyan alkalmazkodjon a kialakult 

helyzethez. 
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https://felvidek.ma/2021/04/gyogyithatok-e-a-magyarsag-sebei-es-hogyan/
https://pestitv.pestisracok.hu/2021/04/16/elindult-a-nemzeti-ujrakezdes-programja-potapi-arpad-janos-a-gerilla-barban/
https://karpatalja.ma/karpatalja/oktatas/sakkpalota-komplex-kepessegfejleszto-programon-vettek-reszt-karpataljai-ovodapedagogusok/
https://karpatalja.ma/karpatalja/oktatas/sakkpalota-komplex-kepessegfejleszto-programon-vettek-reszt-karpataljai-ovodapedagogusok/
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Fejlesztési minisztérium: sportcsarnok épül Nagyzerénden, tanuszoda 

Csíkszentkirályon 
2021. április 16. – maszol.ro 

Rendeletben hagyta jóvá a fejlesztési, közigazgatási és közmunkálatokért felelős minisztérium 

egy új sportcsarnok építését az Arad megyei Nagyzerénden, a Hargita megyei 

Csíkszentkirályon pedig egy új tanuszoda építését. A csíkszentkirályi tanuszodában, a 25x12,5 

méteres, 1,2-1,8 méter mély medence mellett zuhanyzók, öltözők, mosdók is lesznek, és a 

tanórák után a közösség bármely tagja használhatja. A szükséges 12,7 millió lej értékű 

finanszírozást a Cseke Attila RMDSZ-es miniszter által vezetett fejlesztési tárca biztosítja – 

írta az RMDSZ közleménye. A nagyzeréndi befektetés jóváhagyott keretösszege 9,6 millió lej. 

A támogatásból lelátóval, küzdőtérrel, a sportolók, diákok és a bírák számára öltözőkkel, 

mosdókkal és elsősegélynyújtó pontokkal ellátott sportlétesítmény épül, amelyben kézilabda-, 

kosárlabda-, tenisz- és röplabda-mérkőzéseket szervezhetnek. 

 

Elismerés a marosvásárhelyi római katolikus iskola „harcosainak” 
2021. április 16. –szekelyhon.ro, Krónika 

Átadták a marosvásárhelyi II. Rákóczi Ferenc Római Katolikus Teológiai Gimnázium által 

alapított Rákóczi-díjat pénteken, amelyet először 2019-ben ítéltek oda olyan személyeknek, 

akiknek meghatározó szerepük volt az iskola újraindításában. 2020-ban a járványhelyzet 

miatt kénytelenek voltak a díjátadást elhalasztani, így idén április 16-án – II. Rákóczi Ferenc 

fejedelem rodostói száműzetésbe való megérkezésének napján – a díjat Brendus Réka, a 

Miniszterelnökség Nemzetpolitikáért Felelős Államtitkárságának főosztályvezetője, Kovács 

Irén Erzsébet szenátor, Bányász Sándor öregdiák, az 1948-ban felszámolt Főgimnázium 

végzettje és Oláh Dénes főesperes-plébános kapta meg. Tamási Zsolt, a katolikus iskola 

igazgatója kiemelte, nagyon sokan voltak és vannak, akik a maguk helyén a lehető legtöbbet 

tettek az iskoláért, a kiállásuktól az imaláncon át a petíciók írásáig, a működési engedély 

biztosításáig, kibocsátásáig, valamint az újraindítás adminisztratív és szakmai támogatásáig. 

 

Megszavazták az aradi költségvetést, a magyarokat sem felejtették ki belőle 
2021. április 16. – maszol.ro, Nyugati Jelen 

A városi képviselőtestület pénteki ülésén megszavazták Arad 2021-es költségvetését, benne 

azokkal a tételekkel, amelyek a magyar intézmények és kulturális programok működéséhez, 

illetve megszervezéséhez szükségesek. Az RMDSZ közlése szerint a magyar intézmények idén 

is hozzájutnak költségvetési forrásokhoz. A magyar történelmi egyházak 120 ezer lejt kapnak, 

a hagyományos magyar kulturális rendezvényeket 440 ezer lejből szervezhetik meg, az Aradi 

Kamaraszínház költségvetése 350 ezer lej lesz. 
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https://maszol.ro/belfold/Fejlesztesi-miniszterium-sportcsarnok-epul-Nagyzerenden-tanuszoda-Csikszentkiralyon
https://maszol.ro/belfold/Fejlesztesi-miniszterium-sportcsarnok-epul-Nagyzerenden-tanuszoda-Csikszentkiralyon
https://szekelyhon.ro/aktualis/elismeres-a-marosvasarhelyi-romai-katolikus-iskola-bharcosainakr
https://maszol.ro/belfold/Megszavaztak-az-aradi-koltsegvetest-a-magyarokat-sem-felejtettek-ki-belole
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Erdélyi sikertörténet: ahol tényleg tejből készülnek a tejtermékek 
2021. április 16. – Krónika 

A nyárádszeredai Gabriella termékeket gyártó tejfeldolgozó vállalat sajtjai Románia minden 

szegletében megvásárolhatóak. A székely kisvállalat sikertörténete azonban arra is rávilágít, 

hogy mekkora ellenszélben dolgozik egy olyan hazai élelmiszeripari vállalat, amely helyben 

szerzi be a nyersanyagot, és nem hamisítja adalékanyagokkal a termékeit. 

 

Ígéret arra, hogy minisztériumi szinten is több sportágat támogatnának 

Székelyudvarhelyen 
2021. április 16. – szekelyhon.ro 

Négy-öt sportágat szeretnének kiemelten segíteni Székelyudvarhelyen, ehhez pedig központi 

támogatásra is szükség van – hangzott el a Gálfi Árpád polgármester és Ladányi László Zsolt 

parlamenti képviselő által pénteken közösen tartott sajtótájékoztatón. Arról is szó volt, hogy 

Székelyudvarhelyre látogat a sportminiszter. 

 

Beruházásokról egyeztetett Hegedüs Csilla államtitkár Szatmár megyében 
2021. április 16. – maszol.ro 

Az országos helyreállítási alap adta támogatási lehetőségekről, befektetésekről, a turizmus 

fejlesztéséről egyeztetett pénteken Szatmár megyében helyi elöljárókkal Hegedüs Csilla – 

számolt be közleményben az RMDSZ. Az európai alapok minisztériumának államtitkára 

Pataki Csabával, a Szatmár Megyei Tanács elnökével, Kereskényi Gábor polgármesterrel és 

Alfatter Tamás prefektussal tárgyalt. „Szatmár megye élen jár az európai alapok lehívásában 

és felhasználásában. Nincs még egy olyan polgármester Erdélyben, aki az elmúlt évben egy új 

hidat épített volna. Ezen felül pedig számos befektetést terveznek , Szatmárnémetiben idén a 

fejlesztések éve lesz, mi ebben akarunk segíteni” – idézte a közlemény Hegedüs Csillát. 

 

Aradi magyar hősi temetőben találhatnak örök nyugalomra a Kolozsváron hat 

éve kihantolt honvédek 
2021. április 17. – Krónika, maszol.ro, Nyugati Jelen 

Magyar hősi temető létrehozásáról tárgyaltak a héten Aradon a Magyar Honvédelmi 

Minisztérium – Hadtörténeti Intézet és Múzeum és a Román Hősök Kultuszát Ápoló Hivatal 

(ONCE) képviselői – számolt be az Arad Hírek portál. A sírkertben a második világháború 

tordai csatájában elesett kilencven magyar honvéd földi maradványait helyeznék el, 

amelyeket korábban a kolozsvári zsidó temetőben hantoltak ki. A csütörtöki találkozón részt 

vett Magyarország Kolozsvári Főkonzulátusának katonai attaséja, Călin Bibarț aradi 

polgármester, valamint az RMDSZ helyi képviselői is. A szövetség megyei szervezetének 

pénteki közleménye szerint a magyar Hadtörténeti Intézet és Múzeum, illetve a bukaresti 

hivatal képviselői először találkoztak ez ügyben. 
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https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/ahol-tenyleg-tejbol-keszulnek-a-tejtermekek
https://szekelyhon.ro/aktualis/igeret-arra-hogy-miniszteriumi-szinten-is-tobb-sportagat-tamogatnanak-szekelyudvarhelyen
https://szekelyhon.ro/aktualis/igeret-arra-hogy-miniszteriumi-szinten-is-tobb-sportagat-tamogatnanak-szekelyudvarhelyen
https://maszol.ro/gazdasag/Beruhazasokrol-egyeztetett-Hegedus-Csilla-allamtitkar-Szatmar-megyeben
https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/aradi-magyar-hosi-temetoben-talalhatnak-orok-nyugalomra-a-kolozsvaron-kihantolt-honvedek
https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/aradi-magyar-hosi-temetoben-talalhatnak-orok-nyugalomra-a-kolozsvaron-kihantolt-honvedek
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„Megmentené a Gyilkos-tavat” Tánczos Barna  
2021. április 17. – transindex.ro, szekelyhon.ro 

A környezetvédelmi, erdőügyi és vízügyi miniszter a közösségi médián írt arról, hogy meg 

kívánják oldani Gyilkos-tó település ivóvíz- illetve szennyvízproblémáit. Tánczos Barna 

emellett azt is bejelentette, hogy "megmentik a Gyilkos-tavat" a feltöltődéstől azzal, hogy 

kikotorják a medrét.  

 

Nekiment a Matica Slovenská a Csemadoknak: A magyarok sokkal több pénzt 

kapnak, mint a szlovákok! 
2021. április 16. – Ma7.sk, Felvidék Ma 

Botrányos közleményt tett közé a Matica slovenská, melyben arról tudósít, intézményük 

teljesen igazságtalanul van alulfinanszírozva, ellentétben a Csemadokkal, amely bőséges és 

nagylelkű anyagi támogatásokat élvezhet Szlovákiában. A Matica Slovenská weboldalán 

megjelent közleményében értesít arról, teljesen igazságtalannak érzi, hogy a szlovákok 

kulturális intézménye jóval alacsonyabb anyagi támogatásokat kap Szlovákiában, mint a 

magyarok kulturális szervezete. A Csemadok a Matica slovenská szerint bőséges és nagylelkű 

anyagi támogatásokat élvezhet Szlovákiában, míg intézményüket hátrányos 

megkülönböztetés éri. 

 

Bugár Béla: Gyimesi egy elefánt a porcelánboltban 
2021. április 16. – bumm.sk 

A Ta-3 déli vitaműsorában Bugár Bélát kérdezték a Gyimesi jelenségről és a Szövetség 

jövőjéről. Gyimesi György ismertsége nagyot nőtt az elmúlt hetekben, ezzel együtt a 

népszerűsége, de az elutasítottsága is. A városi liberális értelmiségnél, a felvidéki magyarok 

30 éve természetes szövetségeinél, Gyimesi persona non grata lett, miközben egyesek az új 

magyar párt élén látják. Ez a két teljesen ellentétes hozzáállás mozgatja a szlovák és a 

szlovákiai magyar politikumot már pár hete. A feszültség közben fokozódik és a megoldást 

nem látni. 

 

420 ezer lehet a magyarok száma 
2021. április 16. – Új Szó 

Az idei népszámlálásból kiderülhet, hogy a 10 évvel ezelőtti 458 ezerhez képest az országban 

most 410–420 ezer magyar nemzetiségű személy lehet. A felmérés asszisztált szakasza 

hamarosan kezdődik. Az ország lakosságának 86 százaléka az interneten már kitöltötte ki a 

népszámlálási kérdőívet, és szinte mindenki válaszolt a nemzetiségre vonatkozó kérdések 

közül legalább egyre. „Már most megállapíthatjuk, hogy az adatok kimerítőek és teljesek. A 

lakosok sorra megválaszolták az összes kérdést, és ezt az így szerzett adatok minősége is 

tükrözni fog” – mondta lapunknak Jasmína Stauder, a Szlovák Statisztikai Hivatal szóvivője. 
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https://itthon.transindex.ro/?hir=63863
https://ma7.sk/aktualis/nekiment-a-matica-slovenska-a-csemadoknak-a-magyarok-sokkal-tobb-penzt-kapnak-mint-a-0
https://ma7.sk/aktualis/nekiment-a-matica-slovenska-a-csemadoknak-a-magyarok-sokkal-tobb-penzt-kapnak-mint-a-0
https://www.bumm.sk/belfold/2021/04/16/bugar-bela-gyimesi-egy-elefant-a-porcelanboltban
https://ujszo.com/kozelet/420-ezer-lehet-a-magyarok-szama
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A magyarok két kamionnal érkeztek a Szputnyikért, de az Imuna Pharm 

elutasította a vakcinák átadását 
2021. április 16. – Körkép, bumm.sk 

Az Imuna Pharm vállalat szentmiáhályfalvai (Šarišské Michaľany, Kisszebeni járás) 

telephelyére, ahol a Szputnyik V orosz vakcinákat raktározzák, a hét elején két magyarországi 

kamion érkezett. Juraj Kamarás, a vállalat igazgatótanácsának elnöke szerint a magyarok a 37 

raklap orosz vakcina kamionra való felhelyezését kérték, amit a vállalat elutasított. 

 

Az Interreg közvetítésével elkezdődött az ipolyszalkai szociális intézmény 

építése 
2021. április 17. – Ma7.sk, Felvidék Ma 

Az ipolyszalkai szociális intézmény kialakítása része az INTERREG V-A Szlovákia-

Magyarország Együttműködési Program keretében az Alsó-Ipoly-menti térségben 

megvalósuló RE-START akciótervnek, amelynek célja, hogy új szociális intézményi 

férőhelyeket hozzon létre az elöregedő korstruktúrával rendelkező térségben. A szociális 

intézmény egy használaton kívüli önkormányzati épület átalakításával jön létre. Az intézmény 

20 férőhelyes lesz, 8 darab 23 négyzetméter nagyságú kétágyas, és 4 darab 13 négyzetméteres 

egyágyas szobával. A beruházás egy 3400 négyzetméteres önkormányzati területen kerül 

kialakításra, az épület 440 négyzetméter nagyságú lesz. A fejlesztés több, mint 631 ezer 

euróból valósul meg, amelynek 95%-a uniós, illetve nemzeti társfinanszírozás, az 5%-os 

önerőt a község biztosítja. 

 

Nekifeszülve futni egyenest a cél felé - interjú Molnár Sándor zsinati 

főtanácsossal 
2021. április 17. – Ma7.sk 

Nemzeti ünnepünk alkalmából a magyar államfő és a miniszterelnök előterjesztésére több 

felvidéki református vezető magas állami kitüntetést kapott, amelyet a napokban adnak át 

Fazekas Lászlónak, a Szlovákiai Református Egyház nyugalmazott püspökének, valamint 

Molnár Sándor zsinati főtanácsosnak. Molnár Sándort kérdezték. 

 

Elhunyt Lancz Attila, a magyar nyelvhasználati jogokért küzdő szak 
2021. április 17. – Ma7.sk, bumm.sk, Felvidék Ma 

Autóbalesetben pénteken elhunyt Lancz Attila, jogász, a magyar nyelvhasználati jogokért 

küzdő szakember. Mint a Magyar Közösség Pártja közleményében fogalmaz: „Megdöbbentő 

hírt kaptunk. Tegnap tragikus körülmények között elhunyt munkatársunk, Lancz Attila, aki 

két évtizeden át jogászként és külügyi szakemberként segítette a munkánkat.  A felvidéki 

magyar közösség érdekeit a Szlovákiai Magyarok Kerekasztala mellett működő 

Jogsegélyszolgálat munkatársaként is védte. 
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https://korkep.sk/cikkek/belfold/2021/04/16/a-magyarok-ket-kamionnal-erkeztek-a-szputnyikert-az-imuna-pharm-elutasitotta-a-vakcinak-atadasat/
https://korkep.sk/cikkek/belfold/2021/04/16/a-magyarok-ket-kamionnal-erkeztek-a-szputnyikert-az-imuna-pharm-elutasitotta-a-vakcinak-atadasat/
https://ma7.sk/tajaink/az-interreg-kozvetitesevel-elkezdodott-az-ipolyszalkai-szocialis-intezmeny-epitese
https://ma7.sk/tajaink/az-interreg-kozvetitesevel-elkezdodott-az-ipolyszalkai-szocialis-intezmeny-epitese
https://ma7.sk/hitelet/nekifeszulve-futni-egyenest-a-cel-fele-interju-molnar-sandor-zsinati-fotanacsossal
https://ma7.sk/hitelet/nekifeszulve-futni-egyenest-a-cel-fele-interju-molnar-sandor-zsinati-fotanacsossal
https://felvidek.ma/2021/04/elhunyt-lancz-attila-a-magyar-nyelvhasznalati-jogokert-kuzdo-szakember/
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Gútai alapiskolai beíratás: idén több szülő választotta az anyanyelvi oktatást, 

mint tavaly 
2021. április 17. – Ma7.sk 

Míg az egy évvel korábbi gútai alapiskola beíratás során sokan megdöbbentek az ottani 

magyar és szlovák tannyelvű intézmények 69:35-ös előzetes eredményén, az idei 84:26-os 

részeredmény megnyugtatóbb, és jobban tükrözi a lakosság nemzetiségi összetételét. 

 

Gondosan ápolják a város nagyjainak emlékét 
2021. április 17. – Ma7.sk 

A magyar közösségi házak hálózata létrehozásának ötletét a vegyes lakosságú városokban 

1998 és 2002 között az Illyés Alapítvány vetette fel. Az 1992-ben életre hívott Nagykapos és 

Vidéke Alapítvány, amely ma már Nagykapos és Vidéke Társulás néven működik, azonnal 

csatlakozott a kezdeményezéshez. 

 

Kisebbségi Kulturális Alap: egy új törvénymódosítás megváltoztatná a tagok 

jelölésének menetét 
2021. április 17. – Ma7.sk 

Egy kormánypárti képviselők által benyújtott módosító javaslat, amennyiben elfogadják, 

jelentősen átalakíthatja az állami támogatások elosztásáról döntő Kisebbségi Kulturális Alap 

működését, döntéshozóinak megválasztását. 

 

A Feszty, az ógyallai magyarság bástyája 
2021. április 18. – Ma7.sk 

A világjárvány alatt az idén is a tavalyihoz hasonló, rendhagyó módon történik a jövendő 

elsősök alapiskolai beíratása. A Komáromi járásban levő Ógyallán egyetlen magyar tannyelvű 

oktatási intézmény, a Feszty Árpád Alapiskola és Óvoda április 14–16-án fogadja az 

eseményre a kicsik nélkül érkező szülőket. A részletekről Deme László igazgatóval 

beszélgettek. 

 

Hencze Angelika: A kisgyermek, aki magyarul álmodik, magyar iskolába való 
2021. április 18. – Ma7.sk 

Hektikus időszakban köszöntött ránk az idén is az iskolai beíratás. A gyermekek nagy része 

még mindig távoktatásban részesül, aminek negatív hatásai egyre inkább megmutatkoznak. 

Ráadásul a nagycsoportos óvodások sem ismerkedhetnek meg személyesen a jövendő 

iskolájukkal. A szülők már attól tartanak, hogy ősszel újból online oktatás következik, ami a 

kiselsősök esetében nehezen elképzelhető. Emiatt többen a halasztást fontolgatják. S akkor 

még nem szóltunk arról, mennyire fontos, hogy a magyar nebulók anyanyelvi iskolába 

kerüljenek. Hencze Angelika gyermekpszichológus szerint az első osztály nem lehet küzdőtér, 

sokkal inkább játszótér, ahová örömmel megy a gyermek. 
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https://ma7.sk/tajaink/gutai-alapiskolai-beiratas-iden-tobb-szulo-valasztotta-az-anyanyelvi-oktatast-mint-tavaly
https://ma7.sk/tajaink/gutai-alapiskolai-beiratas-iden-tobb-szulo-valasztotta-az-anyanyelvi-oktatast-mint-tavaly
https://ma7.sk/tajaink/gondosan-apoljak-a-varos-nagyjainak-emleket
https://ma7.sk/aktualis/kisebbsegi-kulturalis-alap-egy-uj-torvenymodositas-megvaltoztatni-a-tagok-jelolesenek
https://ma7.sk/aktualis/kisebbsegi-kulturalis-alap-egy-uj-torvenymodositas-megvaltoztatni-a-tagok-jelolesenek
https://ma7.sk/oktatas/a-feszty-az-ogyallai-magyarsag-bastyaja
https://ma7.sk/oktatas/a-kisgyermek-aki-magyarul-almodik-magyar-iskolaba-valo
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Magyarországon már tesztelik a Szlovákiának szánt Szputnyik V vakcinákat 
2021. április 18. – Ma7.sk, Új Szó, Körkép 

A Markíza tévécsatorna Testre szabva című vitaműsorában Jaroslav Naď (OĽANO) védelmi 

miniszter elmondta, hogy a Szlovákiának szánt orosz Szputnyik V vakcina mintáit már 

vizsgálják Magyarországon. 

 
Támogatás helyi és regionális fejlesztésekre 
2021. április 16. – Magyar Szó 

34 millió dinár támogatást kapott a helyi és regionális fejlesztésekre 36 vajdasági község és 

város. A vissza nem térítendő összeget a helyi önkormányzatok a fejlesztések tervét 

tartalmazó alapvető stratégiai dokumentum kidolgozására és megvalósítására kapták. A helyi 

szintű tervek, célok és intézkedések össze kell, hogy legyenek egyeztetve a magasabb szintű 

fejlesztési tervekkel is. A támogatásokról szóló szerződéseket Aleksandar Sofić, regionális 

fejlesztési és helyi önkormányzati titkár adta át a községek és városok képviselőinek. 

 

Történelmi vetélkedő: Mit tudsz Torontál vármegyéről 2021-ben? 
2021. április 18. – Vajdaság Ma 

Szombaton, 2021. április 17-én zajlott le Ürményházán a XX. „Mit tudsz Torontál 

vármegyéről?” elnevezésű történelmi vetélkedő, amelyet a történelmünk iránt érdeklődő 

általános iskolai tanulóknak hirdetett meg az Ürményházi Ifjúsági Klub. A Vajdasági Magyar 

Pedagógusok Egyesületével közös szervezésben megrendezett versenyen az ismert 

körülmények miatt az eredetileg bejelentkezett 6 csapat közül 3 jelent meg. Kettő még 

korábban - a fölkészítő tanár betegsége miatt -, egy pedig az utolsó pillanatban mondta le a 

részvételt. 

 

Felújítják a zentai kis zsinagógát 
2021. április 16. – Vajdaság Ma 

Már javában zajlanak a zentai kis zsinagóga felújítási munkálatai. Az építkezés múlt héten 

kezdődött és várhatóan az év végéig tart majd. A 220 millió forint értékű projekt 

magyarországi támogatásból valósul meg. A munkálatok során felújítják a külső homlokzatot, 

amely a folyamat végén a régi pompájában ragyog majd. A belső terek új funkciót kapnak, és 

a zentai kulturális életnek ad újabb lehetőségeket. A tervek szerint a galériaként funkcionáló 

terekben kisebb hangversenyeket is lehet majd tartani. A belső építkezések mellett a külső 

területeket is átalakítják majd. Elsősorban a jelenlegi vaskos téglakerítést egy vasszerkezetre 

szeretnék kicserélni, mert ahogyan elmondták, így jobban látszik majd az épület szépsége. 

Mindemellett padokat szeretnének elhelyezni az udvarban, valamint parkolókat is 

kialakítanak. 
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https://ma7.sk/aktualis/magyarorszagon-mar-tesztelik-a-szlovakianak-szant-szputnyik-v-vakcinakat
https://pannonrtv.com/rovatok/politika/tamogatas-helyi-es-regionalis-fejlesztesekre
https://www.vajma.info/cikk/vajdasag/26409/Tortenelmi-vetelkedo-Mit-tudsz-Torontal-varmegyerol-2021-ben.html
https://www.vajma.info/cikk/vajdasag/26399/Felujitjak-a-zentai-kis-zsinagogat.html
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Önkéntes véradási akció Vajdaságban 
2021. április 18. – Magyar Szó 

A Vajdasági Vérátömlesztő Intézet bejelentette, hogy a mozgócsapatai az elkövetkező hét 

folyamán a tartomány több településén is vérgyűjtést szerveznek – írja a 021.rs hírportál. A 

készletek stabil szinten való megtartásának érdekében az intézet kéri az önkéntes véradókat, 

különös tekintette az Rh-negatív vércsoportú polgárokat, hogy amennyiben egészségesek 

jelentkezzenek a véradási akcióra. 

 

Angol és ukrán tehetséggondozó és versenyfelkészítő hétvége Beregszászban 
2021. április 18. – karpat.in.ua, Kárpátalja 

Második alkalommal került megrendezésre az angol és ukrán tehetséggondozó és 

versenyfelkészítő hétvége Beregszászban a „GENIUS” Jótékonysági Alapítvány szervezésében 

április 16. és 18. között. A hétvégi foglalkozás hivatalos megnyitójának a II. Rákóczi Ferenc 

Kárpátaljai Magyar Főiskola átriuma adott otthont április 17-én. A világon még mindig 

tomboló koronavírus-járvány és a jelenleg is hatályban lévő karanténkorlátozások 

következtében a hétvégi programsorozat félig online, félig pedig a hagyományos, jelenléti 

foglalkozások formájában valósult meg. A tehetséggondozó hétvége első napján, pénteken, a 

diákok otthonról, online vehettek részt a szakképzett pedagógusok előadásain. 

 

Ifj. Habda László kiállítása a beregszászi konzulátuson 
2021. április 18. – karpat.in.ua, Kárpátalja 

Magyarország Beregszászi Konzulátusának Munkácsy Mihály Galériájában nyílt meg ifj. 

Habda László festőművész kiállítása. A kiállítás szerdai ünnepélyes megnyitásakor Szilágyi 

Mátyás beregszászi magyar főkonzul mutatta be a művészt, hangsúlyozva: „Ifj. Habda László 

művészete egyaránt táplálkozik a kárpátaljai tradíciókból és a legújabb nemzetközi kortárs 

képzőművészeti tendenciákból.” Ifj. Habda László 1961. február 27-én született. 1976–1980 

között az Ungvári Iparművészeti Szakközépiskola Kerámia Szakának hallgatója volt. Pályája 

azonban rendhagyóan indult. A kerámia szak elvégzése után ugyanis a festészet iránti 

vonzódása sokkal erősebbnek bizonyult, így abban bontakoztatta ki tehetségét. 

 

„Szomszédolós” foglalkozás a Viski Folkműhelyben 
2021. április 19. – karpat.in.ua 

„Szomszédolós” foglalkozást tartottak a Viski Folkműhely tagjai. A Fodó Sándor Közösségi 

Házban rendezett szakmai napon a nevetlenfalui cimbalmosokat látták vendégül, akik itt is 

bemutathatták zenei felkészültségüket. Természetesen felléptek a viski vonósok, furulyások, 

citerások, népi harmonikások is.  A két település fiataljai több darabot közösen adtak elő, így 

megtapasztalhatták az együtt zenélés élményét, valamint megoszthatták egymással szakmai 

tudásukat is. 
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https://www.magyarszo.rs/hu/4592/vajdasag/240663/%C3%96nk%C3%A9ntes-v%C3%A9rad%C3%A1si-akci%C3%B3-Vajdas%C3%A1gban-vajdas%C3%A1g-v%C3%A9rad%C3%A1s.htm
https://karpataljalap.net/2021/04/18/angol-es-ukran-tehetseggondozo-es-versenyfelkeszito-hetvege-beregszaszban
https://karpataljalap.net/2021/04/18/ifj-habda-laszlo-kiallitasa-beregszaszi-konzulatuson
http://life.karpat.in.ua/?p=53217&lang=hu
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Idén sem marad el a Turul Expo 
2021. április 17. – karpat.in.ua 

Idén sem marad el a Turul Expo, viszont, hogy milyen formában rendezik meg, azt a 

következő hónapok járványügyi helyzete fogja befolyásolni, nyilatkozta híradónknak Virág 

László, a Kárpátaljai Magyar Vállalkozók Szövetségének elnöke. A Turul Expo a KMVSZ 

legnagyobb közösségi programja, ahol lehetőséget biztosítanak a kárpátaljai magyar 

vállalkozások és startup-ok bemutatkozására. Tavaly az expót online térben sikerült 

megtartani, ahol mintegy 60 kárpátaljai vállalkozás vett részt. 

 

Elektronikus sajtó 

 
Határok nélkül 

2021. április 16. – Kossuth Rádió 

 

Jogerős döntés született, bejegyezték a Székelyudvarhelyért Pártot.  Különös helyzet állt elő a 

székelyföldi kisvárosban.  A Szabad Emberek Pártja, vagyis a POL színeiben tavaly ősszel 

választott polgármestertől januárban megvonták a párttagságot, ám az említett országos párt 

színeiben kétharmados többségben vezető önkormányzati képviselők továbbra is támogatják 

a most már független városvezetőt. Ám az időközben bejegyezett újabb magyar párt egyik 

alapító tagja Gálfi Árpád Székelyudvarhely polgármestere, aki nem kívánt nyilatkozni ez 

ügyben. Összeállításunkban először a polgármester kabinetfőnökét halljuk.  

 

200 millió forintnyi magyarországi támogatással újult meg a megyei színház Ungváron. 

A Kárpátaljai Kultúrkaraván program tette lehetővé a Kárpátaljai Megyei Állami Ukrán Zenés 

- Drámai Színház teljes színpadtechnikája korszerűsítését, melyet csütörtökön adtak át.  

 

Az év végére régi pompájában ragyoghat a zentai Kis Zsinagóga.  A második világháború után 

hívők nélkül maradt szakrális épület felújítását a magyar kormány támogatja, és a jövőben 

művészeti központként fog működni.  

 

Mint utóbb kiderült nem túl szerencsés időpontot választott panziójuk megnyitására a 

magyarkanizsai Kriska-család. Egy kis segítséggel azonban sikeresen túlélték a járvány eddigi 

időszakát. Sőt, új terveket is szőnek, fejlesztéseket szeretnének részben családi örökségből, 

másrészt saját jövedelmükből és pályázati eszközökből megvalósítani.  
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Ezúttal a második gyermekét váró nagyváradi Szabó család kapta meg a vándorbölcsőt.  

A Szent László Egyesület és az Érmelléki Gazdák Egyesülete azért csatlakozott a 

Magyarországon már népszerű programhoz, hogy segítségükre legyenek a gyermeket vállaló 

családoknak.  

A bölcső egy családnál legtöbb hat hónapig lesz, ezt követően átadják az új igénylőknek.  

 

 

 

Műsorunkban már korábban beszámoltunk arról, hogy lezárult a Kárpát-medencei magyar 

középiskolások számára meghirdetett Implom József helyesírási verseny. Április közepére 

ígérték az eredményhirdetést, amit a gyulai Erkel Ferenc Gimnázium honlapján tettek közzé.  

A zsűri elnökét, Nagy János nyelvész professzort kérdeztük. 

 

Székelyföld ásványvizeinek feltérképezésében igen nagy érdeme van Jánosi Csaba 

geológusnak, a Csíki természetjárók és Természetvédők Egyesülete egyik alapítójának. A 

napokban az Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület Kőváry László - díjjal ismerte el 

munkásságát. 

 

Határok nélkül 

2021. április 17. – Kossuth Rádió 

 

A történelmünket, a múltunkat nem vehetik el tőlünk, de az csak akkor a miénk, ha ismerjük! 

– vallja Buksa Éva Mária marosvásárhelyi író, pedagógus, aki Magyar Arany Érdemkereszt 

kitüntetést kapott az erdélyi magyar kultúra és nemzeti identitás megőrzését szolgáló, több 

évtizedes munkássága elismeréseként. A marosvásárhelyi díjátadó ünnepségen úgy 

fogalmazott: tanári és írói munkájában hivatásának tekintette a magyar történelem 

nagyjainak, az erdélyi kultúrtörténet jeles alkotóinak megismertetését, példaértékű 

életművük bemutatását. 

 

Magyar Arany Érdemkereszt kitüntetést kapott március 15-e alkalmából Dr. Németh 

Gabriella, a Magyar Közösség Pártja és a Pozsony Megyei Önkormányzat korábbi alelnöke a 

felvidéki magyarság identitásának megőrzéséhez hozzájáruló több évtizedes munkája, 

valamint a Pozsony és Győr-Moson-Sopron megye közötti együttműködés elmélyítésében 

vállalat szerepe elismeréseként. 

https://mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth?date=2021-04-17_18-01-00&enddate=2021-04-17_18-40-00&ch=mr1
https://mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth?date=2021-04-17_18-01-00&enddate=2021-04-17_18-40-00&ch=mr1
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Ezekben a napokban, április 13-án ünnepelte 80. születésnapját Milován Sándor, a KMKSZ 

tiszteletbeli elnöke, aki az 1956-os forradalom idején társaival együtt szovjetellenes 

röplapokat terjesztett Ugocsában. Ezért 4 év szabadságvesztésre ítélték az akkor 9. osztályos 

tanulót. Az interjú az ungvári börtön falánál készült, ahol 840 fiatal, magyarországi 

forradalmár raboskodott és ebbe a fogházba zárták azoknak a kárpátaljai fiataloknak egy 

részét is, akik a pesti forradalmat támogató röpiratokat terjesztették Kárpátalján. Köztük volt 

a nagyszőlősi Milován Sándor is. 

 

Ugyancsak április 13-án született, csak néhány évtizeddel később - 1972-ben - Trill Zsolt 

kárpátaljai származású Jászai Mari-díjas, Kiváló és Érdemes művész, aki a Kijevi Karpenko-

Karij Színművészeti Főiskolán tanult. Onnan hazatérve a rendező Vidnyánszky Attilával és 

végzős társaival együtt megalapították a Beregszászi Illyés Gyula Magyar Színházat. Trill 

Zsolt követte Vidnyánszkyt a debreceni színházba, majd 2013-tól a Budapesti Nemzeti 

Színházba is. Színpadi fellépésein túl számos filmszerep is fűződik a nevéhez. 24 játékfilmben 

és 19 tévéfilmben láthattuk eddig. A közeljövőben pedig Trill Zsolt játssza majd Erőss Zsolt 

szerepét a hegymászóról készülő filmben.  

 

A járvány csillapodásával kerülnek a nézők elé, illetve a különféle fesztiválokra a tavaly 

forgatott filmek. A délvidéki Bicskei Zoltán filmrendező A sár arany című 

dokumentumfilmjének ezen a héten volt  az ősbemutatója. Az alkotás a 92 éves Kanyó Pál 

oromhegyesi kubikosról, vályogvetőről szól. A Láttam című kisjátékfilmet pedig két 

fesztiválon is bemutatják.  

 

A Muzslai Petőfi Sándor Magyar Művelődési Egyesületben hamarosan megkezdi működését 

egy új kórus. Ennek nagyon örül a tagság, hiszen a mai időkben, amikor egyre csak a 

fogyatkozásról szólnak a hírek, ez egy szép történet kezdetét is jelentheti. 

 

Kárpát-medence magazinműsor 

2021. április 18. – M1 

 

Erzsó népies szalon   

Székelyudvarhelyen járunk, olyan helyen, ahol a népi motívumokat kedvelők ízlésük szerint 

választhatnak a ruhaköltemények közül, és ha tanácsot kérnek, érkezik a tervező, hogy 

tudásából, tapasztalatából és együttérzéséből is adva a legjobbat kínálja. Olyan ruhadarabok 

ezek, amelyek nem feslenek el, megörökölhetőek, akárcsak a ragaszkodás a népies szín- és 

formavilághoz. Ebben gyökerezik, és innen rügyezett ki ezelőtt huszonöt évvel az Erzsó szalon 

https://mediaklikk.hu/video/karpat-medence-2021-04-18-i-adas-10/
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története. Bíró Erzsébet abban a műhelyben mesél nekünk, melyet a vállalkozás kezdetekor 

egy garázsból alakítottak varrodává. Aztán iroda lett a disznópajtából, a lakóház egy részéből 

raktár és üzlet, az emeleten pedig varrónők kaptak helyet. Itt minden korosztálynak készül 

ruházat, mindegyik népies stílusban. A fiataloktól sem idegenek a hagyományos 

szimbólumok. 

 

Szvoren család egyesítése   

Felvidéken járunk, az Esztergomtól 20 kilométerre fekvő, 300 lakosú, színmagyar 

településen, Kisgyarmaton. Itt él a Szvoren család. Bő egy évvel ezelőtt Kati még csak az 

internet segítségével tudta tartani a kapcsolatot Angliában élő lányával, és unokájával. Mára 

újra együtt a család, Kati élőben is mesélhet a hároméves Rozinak. A fiatalok hazatéréséhez a 

tavaly indult koronavírus járvány adta meg a kezdő lökést. Mindketten étteremben dolgoztak, 

munkájuk bizonytalanná vált. A másik fontos tényező pedig az volt, hogy anyaországi 

segítséggel bővíteni tudták felvidéki családi gazdaságukat. 

 

Bodosi magyar élet 

Erdővidék egyik eldugott kis falujában, Bodosban járunk. A Várbükk és a Csertető közti 

völgykatlanban az ide látogató egy kicsit belekóstolhat a székely vidék ma is élő 

jellegzetességeibe. Ahogy az itt született Egyed Ákos történész, akadémikus fogalmazott, 

számára szülőfaluja egy élő laboratórium volt a nagy történelmi összefüggések megértésében. 

Bár mind a kőművesség, mind a fuvarozás már a múlté, s a ma félezernél kevesebb lakosság 

egy része a közeli Baróton, vagy távolabbi városokban, esetleg külföldön keresi kenyerét, a 

kézműves hagyományok ma is élnek. Igaz, kissé más formában, mint hajdanán. 

 

Vojcsena farm, Istenáldás 

A délvidéki Istenáldás falu határában elterülő puszta több magyar családnak ad évszázadok 

óta megélhetést. Ebben a tanyavilágban találjuk a Vojcsena család farmját, ami az elmúlt 

negyven év során óriási gazdasággá nőtte ki magát. Kornél, és ikertestvére Dániel 

beleszületett a tanyasi létbe, a jószágokkal való munka a vérükben van. Mint mondják, a 

tanyán csakis szívvel-lélekkel lehet dolgozni. Mivel ebben nőttek fel, nem is volt kérdés 

számukra, hogy tovább viszik örökségüket, édesapjuk legnagyobb örömére. 
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Térkép 

2021. április 17. – Duna TV 

 

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

iskolatáskák. 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. Szlovákiában a magyar szülők fontos döntés előtt 

állnak ilyenkor áprilisban, hogy szlovák, vagy magyar nyelvű iskolába írassák-e gyermeküket. 

A megmaradás szempontjából nagyon fontos a külhoni magyar közösségeknek, hogy a 

következő tanévet hány gyermek kezdi magyar tannyelvű iskolában. 

 

1989-ben szerzetesként érkezett Kárpátaljára Majnek Antal. 25 éve a Munkácsi Római 

Katolikus Egyházmegye püspöke. Majnek Antal Magyarországon született és ott végezte 

tanulmányait is. Már rég, végleg átköltözött Kárpátaljára, mert, ahogy mondani szokta, ide 

vezérelte az Úr. Nem is szándékozik elmenni innen talán azért, mert a hívek nehéz helyzetben 

élnek Kárpátalján. 

 

A könyvtárak értékeire próbálja világszerte felhívni a figyelmet a könyvtárosok világnapja, 

amelyet április 14-én tartanak, az Amerikai Könyvtárak Szövetsége kezdeményezésére. A 

székelyudvarhelyi Városi Könyvtár nem csak a Kárpát-medence egyik leginkább látogatott 

könyvtára. Jóval több, mint a könyvek tárhelye. A székelyudvarhelyi könyvtár ugyanis 

példaértékűen alakul a 21. század igényeihez: látványos planetáriummal és kupolafilmekkel, 

élethű földrengés-szimulátorral és rejtvényekkel teli szabaduló szobával is várják a 

látogatókat. 

 

Már négy hónaposak az idei év első szlovákiai hármas ikrei. Eszter, Levente és Bence az 

érsekújvári kórházban jöttek a világra. Otthon, Ipolyhídvégen kétéves testvérük is igyekszik a 

kedvükben járni. A fiatal házaspár minden idejét és energiáját leköti a gyermekgondozás, de 

mindketten úgy érzik, az a világ legtermészetesebb dolga, hogy ők így hatan lettek egy család. 

Nagy boldogsággal tölti el őket az is, hogy sokan segítenek nekik. 

 

A Vajdaságban él egy gyógytornász, aki olyan gyógyterápiát alkalmaz, amely nagyon sokat 

segít a betegeknek az orvosi kezelés mellett. A 2 gyermekes édesanya a várandós anyukákat is 

támogatta - a járvány előtt kismama tornát tartott nekik.  Pátyerkó Bánov Juditnak kínáltak 

már állást Franciaországban is, de Ő a szülőföldjén szeretne boldogulni, ahol sok embernek 

segít a gyógyulásban. 

 

https://mediaklikk.hu/video/terkep-2021-04-17-i-adas/

