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Nyomtatott és online sajtó 
 

Szijjártó: Magyarország elvárja, hogy Ukrajna tiszteletben tartsa a magyar 

közösség jogait 
2021. április 19. – MTI, Híradó, Demokrata, Magyar Nemzet, Mandiner, Origo, Felvidék Ma, 

Ma7.sk, karpat.in.ua, Kárpátalja, Kárpátalja Ma, Kárpáti Igaz Szó 

Magyarország abban érdekelt, hogy Ukrajna erős, stabil és demokratikus ország legyen, kiáll 

területi egysége és önállósága mellett, ugyanakkor elvárja, hogy tartsa tiszteletben a nemzeti 

közösségek, köztük a magyar közösség jogait – jelentette ki a külgazdasági és külügyminiszter 

hétfőn, az uniós tagországok külügyminisztereinek egynapos, informális, videókapcsolaton 

keresztül tartott ülését követően. Szijjártó Péter a Facebookon közzétett videójában 

emlékeztetett: Ukrajnában az elmúlt esztendőkben folyamatosan megsértették a magyar 

közösség jogait a kultúra, a média, közigazgatás és az oktatás területén egyaránt. Közölte: a 

tanácskozás során arra kérte az ülésbe bekapcsolódó Dmitro Kuleba ukrán külügyminisztert, 

hogy tartsák tiszteletben a kisebbségi jogokat, és kerüljék a magyar nemzeti közösség olyan 

módon történő beállítását, mint amely közösség bármifajta veszélyt jelenthetne Ukrajna 

területi integritására. 

 

Elkezdődött a Kárpát-medencei fenntarthatósági témahét 
2021. április 19. – Pannon RTV, PestiSrácok, Külhonimagyarok.hu 

A hatodik alkalommal tartott rendezvényen 1600 magyarországi és határon túli iskola 360 

ezer diákja vesz részt - közölte a magyar Agrárminisztérium. A rendezvénysorozat Áder János 

magyar köztársasági elnök, a témahét fővédnöke középiskolásoknak szóló online tanórájával 

kezdődött meg. Az erdő- és klímaváltozás, a zöldgazdaság, valamint a divat és 

fenntarthatóság témájáról beszélt. Ádes János online tanóráját az M1-en láthatták a nézők. 

 

Idén ismét megszervezik a Székely Vágtát 
2021. április 19. – Krónika, szekelyhon.ro 

A Székely Vágta szervezői az esemény honlapján tették közzé a hírt, mely szerint az idén újra 

megszervezik a maksai Óriáspince-tetőn zajló lovas futamokat. A már hagyományosnak 

számító rendezvény tavaly a koronavírus járvány miatt elmaradt. Az idén június 26-ra 

tervezett esemény igazodik a járványhelyzethez, így közönség nem lesz majd a helyszínen, a 

nézők online követhetik a versenyt. A szervezők hangsúlyozták, hogy a Székely Vágta tétje 

idén is a Nemzeti Vágtára való kijutás. 
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https://felvidek.ma/2021/04/szijjarto-ukrajna-tartsa-tiszteletben-a-magyar-kozosseg-jogait/
https://felvidek.ma/2021/04/szijjarto-ukrajna-tartsa-tiszteletben-a-magyar-kozosseg-jogait/
https://pannonrtv.com/rovatok/politika/elkezdodott-karpat-medencei-fenntarthatosagi-temahet
https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/iden-ismet-megszervezik-a-szekely-vagtat
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Református templom omlott össze Beszterce–Naszód megyében 
2021. április 19. – Krónika, maszol.ro, Nyugati Jelen 

Összeomlott az egykori református templom tornya a Beszterce–Naszód megyei Tacson. A 

gyülekezet által már nem használt istenházát hiába próbálták megmenteni. Az Erdélyi 

Református Egyházkerület honlapján közzétett tájékoztatás szerint az omlás szombaton, 

április 17-én este történt. A 18. századbeli református templom és tornya leromlott állapotban 

volt, már nem használta a helyi gyülekezet, miután 2000–2005 között új templomot épített a 

szász evangélikusoktól megvásárolt romos templom helyén. Az egykori református templom 

már évek óta rossz állapotban volt, szerkezete meggyengült, a falai megrepedtek, de a 

szakemberek megpróbálták megmenteni, 1711-ben festett kazettás mennyezete ugyanis 

különösen értékes. Ezt növényi és állatalakos ábrázolások díszítik, különlegessége pedig az 

egyik kazettán látható baziliszkusz-motívum, amely egyedülálló Erdélyben. 

 

Antal Árpád javaslata: legyen „román-magyar barátság napja”  
2021. április 19. – transindex.ro 

Sepsiszentgyörgy polgármestere a We Rádióban beszélt arról, hogy javasolná a "román-

magyar barátság napjává" nyilvántani december 16-át. Elképzelése szerint ezen a napon 

mindkét etnikum szabadon használhatná nemzeti jelképeit. Antal Árpád kifejtette: azért 

gondolt december 16-ára, mert ezen a napon kezdődtek az 1989-es temesvári forradalom 

eseményei. Amikor egy magyar lelkész, Tőkés László köré csoportosulva az emberek - 

etnikumtól függetlenül - képesek voltak együttműködni.  

 

Végérvényesen elveszítette a TVR elleni perét a Kolozsvári Magyar Napokat 

befeketítő újságíró 
2021. április 19. – maszol.ro 

Az utolsó jogorvoslati lehetőségét is elveszítette a Kolozsvári Magyar Napokról tendenciózus 

tudósítást készítő újságírónő, aki 100 ezer eurós kártérítést követelve perelte a Román 

Televíziót (TVR). Amellett, hogy nem kapja meg a kért összeget, Diana Apahideannak ki kell 

fizetnie a 7100 lejes perköltséget is. 

 

Oktatási intézmények építését, javítását támogatja a fejlesztési minisztérium 

Besztercében 
2021. április 19. – maszol.ro 

Beszterce-Naszód megye magyarlakta településein is nagy szükség van új bölcsődék építésére, 

emellett pedig kiemelten fontosak azok a fejlesztések, amelyek a magyar gyermekeket is 

oktató intézményeket érintik – hangzott el többek között ez is Cseke Attila fejlesztési 

miniszter hétvégi besztercei látogatásán. A szaktárcavezető találkozott a helyi hatóságokkal, a 

megye polgármestereivel, valamint az RMDSZ megyei ügyvezető elnökségével. A főbb 

beszédtémák azon beruházási célok voltak, amelyeket az illetékes minisztériumon keresztül 
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https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/reformatus-templom-omlott-ossze-besztercennaszod-megyeben
https://itthon.transindex.ro/?hir=63882
https://maszol.ro/belfold/Vegervenyesen-elveszitette-a-TVR-elleni-peret-a-Kolozsvari-Magyar-Napokat-befeketito-ujsagiro
https://maszol.ro/belfold/Vegervenyesen-elveszitette-a-TVR-elleni-peret-a-Kolozsvari-Magyar-Napokat-befeketito-ujsagiro
https://maszol.ro/belfold/Oktatasi-intezmenyek-epiteset-javitasat-tamogatja-a-fejlesztesi-miniszterium-Beszterceben
https://maszol.ro/belfold/Oktatasi-intezmenyek-epiteset-javitasat-tamogatja-a-fejlesztesi-miniszterium-Beszterceben
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valósíthatnak meg. Az egynapos látogatáson jelen volt Benedek Zakariás parlamenti képviselő 

is. „Alapvető érdekünk, hogy a többségi társadalommal kiegyensúlyozott, civilizált, egymás 

értékeit elfogadó, egymás érdekeit megértő viszonyunk legyen. Ezt Beszterce-Naszód 

megyében jobban értik, mint bárhol az országban. Nagyon fontos a közösségek fejlődése 

érdekében, jól kiegyensúlyozott legyen ez a viszony” – nyilatkozta Cseke Attila az ügyvezető 

elnökséggel való találkozáson, ahol jelen volt Árpástó község polgármestere, valamint Kékes 

község és Sajónagyfalu község alpolgármestere. 

 

 

„Ide azért bóvlit nem lehet hozni” – Gubík László a Martosi Rendezvényligetről 
2021. április 19. – Felvidék Ma 

A Kossuth Rádió Határok nélkül című műsorában a hamarosan befejezéséhez közeledő 

Martosi Rendezvényliget kapcsán kérdezte Haják Szabó Mária a beruházás ötletadóját, Gubík 

Lászlót. „Nemcsak Martos település, de az egész felvidéki magyar közösség gyarapodott egy 

rendezvényligettel, amely otthona lehet az értékteremtő rendezvényeknek” – fogalmazott. 

 

Május 10-ig várják a jelentkezőket a VI. Felvidéki Tehetségnapra 
2021. április 19. – Felvidék Ma 

A Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége immár hatodik alkalommal szervezi meg a 

Felvidéki Tehetségnapot. A jelenlegi járványhelyzet miatt online térben megvalósuló 

eseményre május 10-ig várják a tehetséges diákok jelentkezését. A szövetség a magyar 

tanítási nyelvű oktatási intézményeket látogató kiemelkedő tehetségű tanulók és csoportok 

számára hirdeti meg az online eseményt. 

 

Tamás Ilonka néni kettős állampolgársága 10 év távlatából 
2021. április 19. – Felvidék Ma 

Tíz éve. Tamás Ilonka néni Budapesten, a Várban, az I. kerület önkormányzatának 

dísztermében letette a magyar állampolgársági esküt 2011. április 19-én. Kettős 

állampolgárságáról hivatalosan is tájékoztatta a szerveket, így az akkor és azóta is hatályos 

rendeletek értelmében elveszítette a szlovák állampolgárságát, s ezzel együtt a hátralévő 

életének nyugodt perceit is. 
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https://felvidek.ma/2021/04/ide-azert-bovlit-nem-lehet-hozni-gubik-laszlo-a-martosi-rendezvenyligetrol/
https://felvidek.ma/2021/04/majus-10-ig-varjak-a-jelentkezoket-a-vi-felvideki-tehetsegnapra/
https://felvidek.ma/2021/04/tamas-ilonka-neni-kettos-allampolgarsaga-10-ev-tavlatabol/
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Magyarkanizsa: Döntöttek a képviselők a község 2021. évi foglalkoztatási és 

cselekvési tervéről 
2021. április 19. – Vajdaság Ma 

Első rendkívüli ülését elektronikus úton tartotta meg Magyarkanizsa Községi Képviselő-

testülete. A rendkívüli ülésre azért került sor, mert az önkormányzati munka 

folyamatosságához szükség volt a képviselő-testületi döntésekre. Négy napirendi pontot 

vitattak meg és fogadtak el pénteken. A sajtótájékoztatóra ma került sor. Pletikoszity Tibor, a 

VMSZ magyarkanizsai frakcióvezetője elmondta, hogy két napirendi pont a községi 

területrendezési terv módosításáról és egy részletes rendezési terv kidolgozásáról szólt, ezek 

Oromhegyes, Martonos és Adorján helyi közösségeket érinti. 

 

Online beszélgetések a fiatalokat érintő témákról 
2021. április 19. – Magyar Szó 

Az elmúlt egy évben mindannyiunk élete gyökerestül megváltozott, hiszen elmaradnak a 

személyes találkozások, a baráti összejövetelek és a rendezvények. A fiatalok, a 

középiskolások és az egyetemisták is nehéz helyzetben vannak, hiszen esténként zárva 

tartanak a szórakozóhelyek, a kávézók és a kocsmák, így kevés lehetőségük marad a 

kikapcsolódásra és a személyes találkozásra. A szabadkai Kerülj Be Ifjúsági Közösségi Tér 

önkéntesei a járvány idején is igyekeznek érdekes tartalmakat biztosítani a fiataloknak. 

Tavaly óta a programjaik az online térbe költöztek, és egyre több színes videó és podcast kerül 

fel a közösségi tér Facebook- és Instagram-oldalára. Az elmúlt egy év tapasztalatiról, az 

online programokról és a jövőbeli tervekről Hulló Zsófiát, a Kerülj Be Ifjúsági Közösségi Tér 

vezetőjét kérdezte a Magyar Szó hírportál. 

 

Sakkpalota képességfejlesztő program tanároknak 
2021. április 19. – Kiszó 

A Nemzetpolitikai Államtitkárság tematikus éveihez kapcsolódó programok sorában a 

határon túli magyar pedagógusok számára szervezett Sakkpalota Komplex Képességfejlesztő 

Program teljesen új elem, amelyet az idén indítottak el. A tavaszi, illetve az őszi 

képzéssorozatban párhuzamosan szervezik a külhoni óvodapedagógusoknak szóló 

Sakkjátszótér Programmal. A Polgár Judit nevéhez fűződő módszer az általános képesség 

fejlesztésére, a logikus és kreatív gondolkodás elősegítésére, illetve a problémamegoldó 

képesség fejlesztésére alkalmas. A Sakkpalota képességfejlesztő program a sakk 

alapszabályait és eszközrendszerét használva, a normál tanterv alaptantárgyainak 

ismeretanyagát helyezi összefüggésrendszerbe, segítve a strukturált, logikus gondolkodás 

készségszintű elsajátítását. A képzés április 17-én zajlott 36 kárpátaljai óvodapedagógus 

részvételével.   
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https://www.vajma.info/cikk/vajdasag/26410/Magyarkanizsa-Dontottek-a-kepviselok-a-kozseg-2021_-evi-foglalkoztatasi-es-cselekvesi-terverol.html
https://www.vajma.info/cikk/vajdasag/26410/Magyarkanizsa-Dontottek-a-kepviselok-a-kozseg-2021_-evi-foglalkoztatasi-es-cselekvesi-terverol.html
https://www.magyarszo.rs/hu/4593/vajdasag_szabadka/240716/Online-besz%C3%A9lget%C3%A9sek-a-fiatalokat-%C3%A9rint%C5%91-t%C3%A9m%C3%A1kr%C3%B3l.htm
https://kiszo.net/2021/04/19/sakkpalota-kepessegfejleszto-program-tanaroknak/
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Kárpátaljai önkéntes központ nyílt Ungváron 
2021. április 19. – karpat.in.ua 

Kárpátaljai Önkéntes Központ nyílt Ungváron. Felújított helyiséget, új technikai felszerelést 

és otthoni körülményeket biztosító irodát kaptak a kárpátaljai önkéntesek, akik mostantól 

kényelmes körülmények között végezhetik munkájukat. A projektet, több mecénás és 

szervezet közreműködésével, az Ukrajna – Kárpátalja Újjászületése civil szervezet valósította 

meg. 

 

„Tavaszi virágözön” Ungváron a skanzenben 
2021. április 19. – Kárpátalja 

Vasárnap az ungvári lakosokat és a város vendégeit Tavaszi virágözön címmel tartalmas 

programmal várták a Kárpátaljai Megyei Szabadtéri Néprajzi Múzeumban. Amíg mindenki a 

szakura virágzására vár, amelyet hamarosan Ungváron és más kárpátaljai városokban is 

megcsodálhatnak, addig a skanzen gazdag szabadidő programmal nyitotta meg az érdekes 

látnivalók szezonját. Ismét működött a nyílt kovácsműhely, a kerámiaüzlet, különböző 

mesterkurzusokat tartottak a gyerekeknek és felnőtteknek. A látogatók eközben sóskalevest 

és különféle kárpátaljai finomságokat kóstolhattak meg és vásárolhattak. 

 

 

Elektronikus sajtó 

 
Határok nélkül 

2021. április 19. – Kossuth Rádió 

 

Feszültség van a romániai kormánykoalícióban, Kelemen Hunor szerint az RMDSZ lehet a 

békéltető. Az RMDSZ elnöke annak kapcsán adott interjút, hogy a hét végén a román 

miniszterelnök menesztette az egészségügyi minisztert, mert egyeztetés nélkül adott ki egy 

olyan miniszteri rendeletet, amely a települések karanténba helyezési rendszerét változtatta 

volna meg. A menesztett miniszter pártja, az USR cserébe a liberális kormányfő leváltását 

kérte. A kialakult helyzetről Kelemen Hunor miniszterelnök helyettest kérdeztük. 

 

A délvidéki magyarok országos kisebbségi önkormányzata közvitára bocsátotta a 2021–2026 

közötti időszakra szóló, hivatalos nyelv- és íráshasználati stratégiájának tervezetét. A 

stratégia megalkotói módosítottak több korábbi alapvetésen miután felismerték, hogy uniós 

támogatásra nem számíthatnak a kisebbségi nyelvhasználat kibővítése terén. A közvita április 

30-án zárul, a dokumentum pedig a magyar Nemzeti Tanács honlapján található meg.  
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http://life.karpat.in.ua/?p=53221&lang=hu
https://karpataljalap.net/2021/04/19/tavaszi-viragozon-ungvaron-skanzenben
https://mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth/?date=2021-04-19_18-02-00&enddate=2021-04-19_18-40-00&ch=mr1
https://mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth/?date=2021-04-19_18-02-00&enddate=2021-04-19_18-40-00&ch=mr1
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A marosvásárhelyi II. Rákóczi Ferenc Római Katolikus Teológiai Líceum - többévi jogi 

küzdelem után - 2018 őszén indulhatott újra, minisztériumi rendelet révén. Az újraalapítás 

emlékére a tanintézmény díjat hozott létre, amellyel azokat tünteti ki, akik meghatározó 

módon hozzájárultak az iskola újraindításához. A 2020-as kitüntetettek köszöntésére - a 

járványhelyzet miatt - csak most, az elmúlt hétvégén kerülhetett sor, templomi ünnepségen. 

A díjazottakat Tamási Zsolt, a felekezeti iskola igazgatója mutatja be. 

 

Hogyan alakulnak egy átlagos család megélhetési költségei Erdély, a Partium és a Bánság 

azon városaiban, ahol a magyar lakosság lélekszáma meghaladja a 12 ezret? Ezt kutatta az 

Erdélystat statisztikai portál, a legfontosabb mutatók alapján összeállítva a 12 város 

rangsorát. Az eredmény: a legdrágább város Kolozsvár, a legolcsóbb pedig Kézdivásárhely. 

Vajon mi hol kerül többe vagy kevesebbe a vizsgált városokban? - kérdeztük az elemzés 

készítőjét, Lukács Andreát. 

 

A Hargita és Kovászna megyei önkormányzat közösen népszerűsíti a két székelyföldi megye 

kiemelt turisztikai látványosságait a Parajdi Sóbányában. Bíznak abban, hogy egyre több lesz 

a látogató – mert mint Seprődi Zoltán igazgató elmondta, a Parajdi Sóbánya látogatottsága az 

elmúlt egy évben körülbelül a harmadára esett vissza.  

 

Erdély Karlovy Vary-ja, így emlegették egykoron Borszék fürdővárost, amely megérte 

tündöklését és romlását is. Jó évtizede kezdődött el az újjáépítése. A város önkormányzata 

reménykedik, hogy híréhez-nevéhez méltó turisztikai központtá válik. Oláh-Gál Elvira a két 

és fél ezres (2500) lélekszámú kisváros polgármesterével beszélgetett. 


