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Nyomtatott és online sajtó 
 

Potápi: a magyarság a járvány után is újra tudja kezdeni az életét 
2021. április 24. – MTI, Híradó, Magyar Hírlap, Propeller, PestiSrácok, Ma7.sk, Felvidék Ma, 

Körkép, Vajdaság Ma, Magyar Szó, Krónika, Magyar Nemzet 

A magyarság a mostaninál sokkal nagyobb nehézségeket is túlélt, és mindig újra tudta 

kezdeni, így most is így lesz - hangsúlyozta Potápi Árpád János, a Miniszterelnökség 

nemzetpolitikáért felelős államtitkára szombaton Zentán a Magyarok Kenyere - 15 millió 

búzaszem program Kárpát-medencei búzaszentelő ünnepségén. Az államtitkár emlékeztetett 

arra, hogy 2021 az újrakezdés éve, így nem is találhattak volna jobb helyszínt a 

búzaszentelésre, mint Zentát, ahol a törökök elleni 1697-es csatát követően is újra tudták 

kezdeni az életet.  A búzaszentelés és a Magyarok Kenyere program kapcsán kiemelte: a 

kenyér fontos jelkép a magyarok számára, és azt kívánta, hogy "ez a szimbólum mindig legyen 

jelen az életünkben, és neki köszönhetően beszélhessünk közös magyar jövőről. Közös 

magyar jövő viszont csak akkor van, hogyha a járványt legyőzzük itt a Vajdaságban, 

Magyarországon, Erdélyben, Kárpátalján, a Felvidéken, Muravidéken és Horvátországban is, 

ezért is kérek mindenkit, hogy regisztráljon, utána vegye fel az oltást annak érdekében, hogy a 

családtagok újra tudjanak találkozni egymással" - hangsúlyozta az államtitkár. 

 

Felsőfokú asszisztensképzés indul Csíkszeredában  
2021. április 23. – maszol.ro, transindex.ro, szekelyhon.ro 

A budapesti Semmelweis Egyetem oktatóinak bevonásával és szakmai segítségnyújtása 

mellett indul el a Sapientia EMTE Csíkszeredai Karának felsőfokú egészségügyi 

asszisztensképzése – jelentették be pénteken az Új lehetőségek, új távlatok az oktatás, 

tudományos kutatás terén című tudományos ülésszak felvezető sajtóeseményén. Dr. Tonk 

Márton, a Sapientia EMTE rektora elmondta: első fázisban a Sapientia a maga szervezett 

intézményi keretébe befogadja a képzést és megadja annak jogi hátterét. „A Sapientia és a 

Semmelweis Egyetem között létrejött egy szakmai megállapodás a képzés szakmai 

feltételeinek biztosításáról. Székhelyen kívüli képzésként indul el a folyamat, és amint lehet, 

önálló sapientiás szakként kívánjuk működtetni” – emelte ki a rektor. Dr. Balogh Zoltán, a 

Semmelweis Egyetem klinikai kapcsolatokért felelős dékánhelyettese online jelentkezett be az 

eseményen. Mint kifejtette: az ápolói hivatás olyan szakma, amely az Európai Unió egységes 

szabályozási rendszere alá esik és Magyarország a képzésben, képzésszervezésben élen jár. A 

szakképzés bejelentése kapcsán Tóth László, Magyarország Csíkszeredai Főkonzulátusának 

főkonzulja kiemelte: Magyarország fontosnak tartja, hogy magyar nyelvű felsőfokú képzés 

legyen elérhető Székelyföldön. „Ez jó a diákoknak, hogy nem kell messzebb elutazniuk 

tanulmányaik folytatásához, jó az oktatóknak, akik helyben tudnak dolgozni, és jó a helyi 

közösségnek, akik gazdagodnak egy jelentős értelmiségi réteggel” – fogalmazott.  
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Véget érhet a Mátyás király szülőházával kapcsolatos huzavona, restaurálják a 

műemlék épületet 
2021. április 23. – Krónika, transindex.ro, maszol.ro 

Mátyás király kolozsvári szülőházának teljes körű restaurálását tűzte ki célul a fejlesztési 

minisztérium – jelentette be a kincses városban tartott pénteki sajtótájékoztatóján Cseke 

Attila fejlesztési miniszter. A cél, hogy a felújított épületben az igazságos király emlékét is 

felidézzék, és megnyissák a turisták számára. A felújítással a Kolozsvár legrégebbi épületével 

kapcsolatos több évtizedes huzavona is véget érhet.  

 

Jó kezekbe kerülhet a zsibói Wesselényi-kastély 
2021. április 23. – Krónika, transindex.ro, maszol.ro 

A Szilágy Megyei Tanács meg szeretné vásárolni az eladóvá vált zsibói Wesselényi-kastélyt, 

Erdély egyik legszebb barokk épületét, miután a kulturális minisztérium nem kívánt élni az 

elővásárlási jogával. A Zsibón található Wesselényi-kastély a Szilágyság egyik 

legmeghatározóbb kulturális öröksége. Bár az épület jelenleg romos állapotban van, a kastély 

eszmei értéke felbecsülhetetlen, így Szilágy Megyei Tanácsra kifejezte szándékát, hogy 

megvásárolná. Szilágyi Róbert István, a Szilágy Megyei Tanács alelnöke azt is részletezte, 

hogy a jövő heti tanácsgyűlésen sort kerítenek a költségvetési keret módosítására, annak 

érdekében, hogy biztosítani tudják a kellő forrásokat a kastély megvásárlására. 

 

Tanuszodát adtak át Székelyhídon. Bihar megyében további hat épül  
2021. április 23. – transindex.ro 

A Bihar Megyei Tanács bejelentette, hogy átvette a Székelyhídon kialakított tanuszodát - adta 

hírül az ebihoreanul.ro. A beruházás értéke 5,4 millió lej. A létesítménynek két medencéje 

van, az egyik 6x12,5 méteres, a másik pedig 25x12,5 méteres. Bihar megyében további hat 

tanuszoda épül: Belényesújlakon, Szalontán, Margittán, Érmihályfalván, Diófáson és 

Vaskohszikláson lehet majd optimális körülmények között úszni tanulni. A tanuszodaépítési 

program összeköltsége 35,7 millió lej.  

 

A fejlesztési minisztérium tervezetet készít a kevésbé fejlett régiók 

felzárkóztatására 
2021. április 23. – MTI, maszol.ro, Krónika 

A fejlesztési, közigazgatási és közmunkálatokért felelős minisztérium törvénytervezetet készít 

a kevésbé fejlett régiók felzárkóztatására – nyilatkozta pénteken, a kolozsvári 

sajtótájékoztatója után Cseke Attila miniszter. Elmondta: a román kormányok 31 éve 

egyáltalán nem foglalkoztak a felzárkóztatás kérdésével, és az országban folyamatosan nőttek 
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https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/meltova-valik-nagy-szulottjehez-a-kolozsvari-matyas-haz-megnyitjak-a-nagykozonsegnek
https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/meltova-valik-nagy-szulottjehez-a-kolozsvari-matyas-haz-megnyitjak-a-nagykozonsegnek
https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/jo-kezekbe-kerulhet-a-zsiboi-wesselenyi-kastely
https://itthon.transindex.ro/?hir=63931
https://maszol.ro/belfold/A-fejlesztesi-miniszterium-tervezetet-keszit-a-kevesbe-fejlett-regiok-felzarkoztatasara
https://maszol.ro/belfold/A-fejlesztesi-miniszterium-tervezetet-keszit-a-kevesbe-fejlett-regiok-felzarkoztatasara
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a régiók, megyék és települések közötti fejlettségbeli különbségek. Ezért a minisztérium 

munkacsoportot hozott létre, amely ez év nyaráig törvénytervezetet dolgoz ki a 

felzárkóztatásra. Cseke Attila elmondta, a készülő törvénytervezet külön kíván foglalkozni a 

fejlesztési régiók és a történelmi régiók közötti fejlődéskülönbségekkel, de emellett a 

fejlesztési régiókon belüli, megyék közötti fejlődéskülönbségekkel és a megyéken belüli, 

települések közötti különbségekkel is. A megyék közötti különbségekre példaként említette, 

hogy a Közép-Romániai Fejlesztési Régión belül nőtt a különbség a nagy ütemben fejlődő 

Brassó és Szeben, valamint a leszakadó székelyföldi megyék között.  

 

Cseke Attila Kolozsváron: a legnagyobb kihívás a bölcsődék hiánya 
2021. április 23. – maszol.ro 

A fejlesztési minisztérium egyik legnagyobb kihívásának nevezte a bölcsődék hiányát pénteki 

kolozsvári sajtótájékoztatóján Cseke Attila. A tárcavezető kétnapos Kolozs megyei 

látogatásáról számolt be Csoma Botond képviselőházi frakcióvezető társaságában. Cseke 

Attila elmondta, Románia az utolsó az Európai Unióban a bölcsődei helyek száma szerint, és 

azt látják több megyében is, hogy nagy szükség van a bölcsődei infrastruktúrára. Megvan a 

költségvetési keret a bölcsődeépítési programra, már a megvalósíthatósági tanulmány 

elkészítésének szakaszában tartanak, az önkormányzatoknak csak a telekkel kell majd 

hozzájárulniuk a projekthez.  

 

Felszólította a belügyminisztérium a prefektusokat a nyelvi jogok betartatására  
2021. április 23. – maszol.ro 

Felszólította a belügyminisztérium az erdélyi prefektusokat, gondoskodjanak a nyelvi jogok 

betartásáról a megyéjükben lévő helyi önkormányzatokban és az önkormányzatoknak, illetve 

a kormánynak alárendelt közhivatalokban.  A február 15-i keltezésű belügyminisztériumi 

körlevélről csütörtökön számolt be gyergyószentmiklósi sajtótájékoztatóján és a blogján Árus 

Zsolt, a Székely Figyelő Alapítvány elnöke. Az emberjogi aktivista közlése szerint a felszólítás 

hátterében voltaképp az áll, hogy az alapítvány korábban petícióval fordult az államfőhöz 

ebben az ügyben.  

 

Régi fényében tündökölhet az udvarhelyi kézilabda – Székelyudvarhelyen járt 

Novák Eduárd miniszter  
2021. április 23. – maszol.ro, szekelyhon.ro 

Sportlétesítményeket keresett fel, sportolói szervezetekkel, az udvarhelyi sportéletet 

támogató vállalkozókkal egyeztetett pénteken Székelyudvarhelyen Novák Eduárd ifjúsági- és 

sportminiszter. Szóba került a város felnőtt férfi kézilabdacsapatának a helyzete, a Szejke SK 

ugyan feljutott az élvonalba, de jelen pillanatban is komoly anyagi gondokkal küzd. „Azt a 

megoldást találtuk, hogy a minisztérium külön klubot létesít, így átveheti a csapatot. 

Továbbra is udvarhelyi csapat lesz, de így a minisztérium direktben tudja majd támogatni. A 

kormány, az önkormányzat és a magánszféra összefogásával van esély arra, hogy az 
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https://maszol.ro/belfold/Cseke-Attila-Kolozsvaron-a-legnagyobb-kihivas-a-bolcsodek-hianya
https://maszol.ro/belfold/Felszolitotta-a-belugyminiszterium-a-prefektusokat-a-nyelvi-jogok-betartatasara
https://maszol.ro/sport/Regi-fenyeben-tundokolhet-az-udvarhelyi-kezilabda-Szekelyudvarhelyen-jart-Novak-Eduard-miniszter
https://maszol.ro/sport/Regi-fenyeben-tundokolhet-az-udvarhelyi-kezilabda-Szekelyudvarhelyen-jart-Novak-Eduard-miniszter
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udvarhelyi kézilabdát ne csak megmentsük, hanem arra a szintre emeljük, amelyen korábban 

volt” – közölte Novák. Újságírói kérdésre megjegyezte, hogy a bürokrácia útvesztői miatt a 

tervből csak a 2022/23-as idényre lehet valóság.  

 

Újabb négy évig vezetheti a gyergyószéki RMDSZ-t Barti Tihamér 
2021. április 23. – szekelyhon.ro 

Tisztújító küldöttgyűlést tartott pénteken délután a Gyergyó területi RMDSZ. Az eseményen 

további négy évre kapott bizalmat a széki szervezet elnöke, Barti Tihamér. A célja, hogy a 

következő időszakban a gazdasági fejlődés új dimenziójába lépjen a térség. Barti Tihamér 

elmondása szerint a gyergyószékiek a gazdaságfejlesztésben lesznek hamarosan komoly 

eredményeknek a tanúi. Három (4 és 5 csillagos) szálloda épül a térségben, bővül a turisztikai 

kínálat, de a remetei tejporgyár is újra működésbe lép, gyümölcs-, hús-, és tojás-feldolgozó 

üzemek létesülnek. Barti arra kéri a települések elöljáróit, hogy az infrastruktúra fejlesztések, 

kultúra, vagy sport támogatása mellett a gazdaság fejlesztéséből is aktívan vegyék ki a 

részüket. Ezt követően megtartották a szavazást, ami nem okozott meglepetést, a 99 

küldöttből 98 értett egyet Barti Tihamér újraválasztásával, egy szavazat érvénytelen volt. 

 

Kisebbségvédelmi egyezmény kidolgozásáról állapodott meg a román és az 

ukrán külügyminiszter 
2021. április 23. – MTI, Krónika 

A Romániában élő ukrán, illetve az Ukrajnában élő román kisebbség jogaira vonatkozó átfogó 

egyezmény kidolgozásáról állapodott meg pénteken Bogdan Aurescu román és Dmitro 

Kuleba ukrán külügyminiszter Bukarestben – közölte a bukaresti külügyminisztérium. 

Kétoldalú megbeszélésükön Aurescu kiemelten fontosnak nevezte, hogy Ukrajna 

kötelezettséget vállalt az országban élő románok jogainak maradéktalan biztosítására. A 

román fél ugyanakkor azt szorgalmazta, hogy az ukrán központi szervek – ígéretük 

érvényesítése érdekében – „folytassanak kitartó párbeszédet” a helyi és regionális ukrán 

hatóságokkal. Aurescu köszönetet mondott, amiért az ukrán fél hozzájárult, hogy a román 

kormány ösztöndíjprogramot indítson az ukrajnai állami iskolák 1-4. osztályában tanuló 

román etnikumú diákok számára. 

 

Barna elismerte: az RMDSZ-t megkerülve fogadtathatják el a kétfordulós 

polgármester-választást 
2021. április 24. – Krónika, transindex.ro, maszol.ro 

A koalíciós megállapodást kiegészítő dokumentum egyik előírása a kétfordulós polgármester-

választás bevezetésére vonatkozó indítvány parlamenti támogatásának módját szabályozza – 

ismerte el Dan Barna miniszterelnök-helyettes, a Mentsétek meg Romániát Szövetség (USR), 

illetve a Szabadság, Egység és Szolidaritás Párt (PLUS) fúziójából létrejött USR-PLUS 

társelnöke egy televíziós műsorban. Egy hasonló kezdeményezés miatt az RMDSZ tavaly 

hozzájárult a kisebbségi Orban-kormány megbuktatásához. 
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https://szekelyhon.ro/aktualis/ujabb-negy-evig-vezetheti-a-gyergyoszeki-rmdsz-t-barti-tihamer
https://kronikaonline.ro/belfold/kisebbsegvedelmi-egyezmeny-kidolgozasarol-allapodott-meg-a-roman-es-az-ukran-kulugyminiszter
https://kronikaonline.ro/belfold/kisebbsegvedelmi-egyezmeny-kidolgozasarol-allapodott-meg-a-roman-es-az-ukran-kulugyminiszter
https://kronikaonline.ro/belfold/barna-elismerte-az-rmdsz-t-megkerulve-fogadtathatjak-el-a-ketfordulos-polgarmester-valasztast
https://kronikaonline.ro/belfold/barna-elismerte-az-rmdsz-t-megkerulve-fogadtathatjak-el-a-ketfordulos-polgarmester-valasztast
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Családtámogatási beruházások: bölcsőde épül Kolozsváron és új óvoda 

Gyaluban 
2021. április 24. – maszol.ro 

Kolozsváron új épülettel bővítik ki a Mézged utcai bölcsődét, a jelenleg 120 férőhelyes épület 

210 gyermek befogadására lesz alkalmas – jelentette be, Kolozs megyei munkalátogatásának 

második napján, Cseke Attila fejlesztési, közigazgatási és közmunkálatokért felelős miniszter. 

Az RMDSZ-es tárcavezető elmondta: az új, kétemeletes épületszárnyban játszó- és 

hálószobák lesznek, mosdók, orvosi rendelő és irodahelység. A 6,2 millió lejes finanszírozást a 

minisztérium biztosítja, a szerződést már aláírta az Országos Befektetési Vállalat és a 

kivitelező. Cseke Attila meglátogatta az épülő gyalui óvoda munkálatait is. Az építkezést 

tavaly áprilisban kezdték el, és jól haladnak vele. A 3 millió lejes finanszírozást az Országos 

Helyi Fejlesztési Programon keresztül biztosítja a minisztérium.  

 

Tanuszodát fognak építeni Csíkszentkirályon 
2021. április 24. – szekelyhon.ro 

Az úszásoktatás mellett a kikapcsolódást is fogja szolgálni az a szabványméretű tanuszoda, 

amelyet Csíkszentkirályon építtet az Országos Beruházási Társaság (CNI). A Borsáros-fürdő 

mellé tervezett létesítményt a szomszédos települések, de a turisták is használhatják majd, 

hozzájárulva a fenntartási költségekhez. Csíkszéken a második, Hargita megyében a negyedik 

tanuszoda építését kezdheti meg a fejlesztési minisztérium alárendeltségébe tartozó 

intézmény, amely Gyergyószentmiklós, Gyergyóremete és Csíkszentdomokos után 

Csíkszentkirályon is zöld utat kapott a beruházásra. 

 

Kiss Jenő az idei sepsiszentgyörgyi Pro Urbe díjas 
2021. április 24. – szekelyhon.ro 

A Krisztus Király római katolikus templomban zajlott a „rendkívüli rövid” Szent György 

Napok szombaton. A harmincadik városünnepen a korábbi évektől eltérően a járvány miatt 

nem volt többnapos fesztivál, kirakóvásár, a templomban áldással, koncerttel köszöntötték a 

várost és annak védőszentjét. Az ünnepségen Antal Árpád polgármester átadta a Pro Urbe 

díjat Kiss Jenőnek, a sepsiszentgyörgyi Bod Péter Megyei Könyvtár nyugalmazott 

igazgatójának.  

 

Felfedik a kolozsvári Szent Mihály-templom „titkait” – A szentélyben folytatódik 

a főtéri műemlék épület felújítása 
2021. április 25. – Krónika 

A remélhetőleg egyre kellemesebb tavaszi időben Kolozsvár Főterén korzózók, bámészkodók 

újra gyönyörködhetnek a Szent Mihály-templom déli homlokzatában, hiszen tavaly 

lebontották a külső állványok nagy részét. Ám közben a kincses város egyik legfontosabb 
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https://maszol.ro/belfold/Csaladtamogatasi-beruhazasok-bolcsode-epul-Kolozsvaron-es-uj-ovoda-Gyaluban
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jelképének belsejében is zajlik, halad a felújítás: a középkori istenháza egyre több titkát 

ismerik meg a kutatók, illetve egyre több veszélyeztetett, veszélyes részletet erősítenek meg, 

javítanak ki a szakemberek. 

 

Minden szinten építkeznek: a helyi futball fellendítését tűzte ki célul a 

Marosvásárhelyi SE labdarúgóklub 
2021. április 25. – Krónika 

Több mint ezer gyerek és fiatal rúgja a labdát a Marosvásárhelyi Sportegyesület 1898 

színeiben, amely a Székelyföld Labdarúgó Akadémia egyik alközpontja. A klub hamarosan 

modern edzőközponttal gazdagodik, ennek építése zajlik Marosszentgyörgy határában. A 

Marosvásárhelyi SE felnőtt csapatot is működtet, múlt hét végén elkezdődött Maros megyei 

4. Ligában a feljutás egyértelmű célkitűzése. Minderről Csibi Attila Zoltán klubelnökkel 

beszélgettek, aki cáfolta azokat a fővárosi sportsajtóban megjelent híreszteléseket, melyek 

szerint a felnőtt csapat magyar állami támogatásban részesülne. 

 

Kallós-díj: a kezdetek varázsára emlékeztet 
2021. április 26. – Krónika 

Székely Melinda és Feketelaki Tibor számára is sokat jelent, hogy olyan díjban részesültek, 

amely Kallós Zoltán kétszeres Kossuth-díjas erdélyi néprajzkutató, népzenegyűjtő nevét 

viseli. Az EMKE által kitüntetett szamosújvári néptáncoktatók a pozitív visszajelzésről, az 

elismerés névadójához fűződő viszonyukról beszéltek a Krónikának. 

 

(Ny)elvi jogok 

2021. április 26. – Rostás Szabolcs – Krónika 

A Krónika vezércikke szerint „a meglévő nyelvi jogok érvényesítése terén a legnagyobb 

felelősség éppen a romániai nemzeti kisebbségekre, ránk, erdélyi magyarokra hárul. Nekünk 

kell igyekeznünk használni az anyanyelvünket ott, ahol erre a hatályos jogszabály feljogosít, 

megkövetelve a magyar nyelvű kommunikációt az állami, önkormányzati intézményektől. Ha 

pedig elutasításban részesülünk, akkor feltétlenül panasszal kell élni, mindenekelőtt a 

prefektúránál. A jogok ugyanis csak akkor érnek valamit, ha alkalmazzák őket. Ha nem így 

teszünk, előbb-utóbb oda juthatunk, hogy arra hivatkozva vonhatják vissza őket, miszerint 

nem élünk velük, ezért fölöslegesek...”. 

 

Növelné az oltási hajlandóságot a Szövetség 
2021. április 23. – bumm.sk, Felvidék Ma, Új Szó, Körkép 

Nézzünk előre! Az oltás a megoldás címmel tartott ma sajtótájékoztatót a Szövetség, melyen 

Forró Krisztián felvázolta a párt elképzelését az oltási kedv növelésének támogatására. A 

lazítás beindult, ami könnyen kiválthat olyan érzést, hogy a nehezén már túl vagyunk és most 

már minden szép és jó lesz. De ahogy ezt korábban megtapasztalhattuk, könnyen Fe
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visszazuhanhatunk, továbbra is fegyelmezetten kell tehát viselkednünk – kezdte Forró 

Krisztián. Hozzátette, oltásügyben nem állunk túl jól, pedig ez az egyetlen út, ami a szabad 

élethez vezet. Jelenleg a legfőbb cél, hogy minél nagyobb legyen a beoltottak aránya. 

 

10 ezer iskolatáska a magyar iskolába beíratottaknak 
2021. április 23. – Ma7.sk, bumm.sk 

Kárpát-medence szerte zajlanak az iskolai beíratások. Az iskolakötelessé váló gyermekeknek 

ebben az időszakban választanak iskolát a szülők. A külhoni területeken a magyar családok 

iskolaválasztása nemcsak az iskoláról és a tanító néniről szól, hanem a gyermek identitásáról, 

a magyar kultúra és a magyar közösségek fennmaradásáról is. 

 

A közgondolkodásnak kell megváltoznia, hogy eredményes legyen a 

környezetvédelem 
2021. április 23. – Felvidék Ma 

Szlovákia elkötelezte magát az Európai Unió és az ENSZ fenntarthatósági céljai mellett. Ezzel 

összefüggésben a XVI. Komáromi Egyetemi Napok keretében Pék Pál, a Fenntarthatóbb 

Felvidékért társulás elnökének vendége Farkas Iván, Nyitra megye önkormányzatának 

képviselője, a Magyar Közösség Pártjának frakcióvezetője, az MKP szakmai alelnöke volt. 

Farkas Ivánnal a Selye János Egyetem Hallgatói Önkormányzata Facebook-oldalán 

közvetített beszélgetés során többek között azt vették górcső alá, hogy vajon Nyitra megye az 

új területfejlesztési terve alapján valóban fenntartható régióvá válhat-e? 

 

A kupolás bölcsőde 
2021. április 24. – Ma7.sk 

A Kárpát-medencei óvodafejlesztési programnak köszönhetően alig másfél év alatt felépült a 

Bátorkeszi Református Egyházközség kétcsoportos bölcsődéje. A fontos beruházásról és a 

további tervekről Czinke Tímea helyi református lelkésszel beszélgettek. 

 

Gyimesi felvétele az alakulóban levő magyar párt megosztásához vezethetne 
2021. április 24. – Új Szó 

Az MKP-ból, a Hídból és az Összefogásból alakulóban lévő Szövetség nevű párt nem egységes 

abban, hogy együtt akarnak-e működni Gyimesi Györggyel, az OĽaNO magyar nemzetiségű 

parlamenti képviselőjével és az Új Egység Mozgalommal. Sólymos László, a Híd elnöke az Új 

Szó-nak elmondta, elutasítja, hogy pártja egy olyan politikai formációnak legyen a része, 

amelynek Gyimesi is a tagja. „A Híd soha nem fog olyan pártban tevékenykedni, amelynek 

olyan tagjai lennének, akik együttműködnek a fasisztákkal és szélsőségesekkel” – mondta a 

párt elnöke. 
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Anyanyelven könnyebb érvényesülni 
2021. április 25. – Ma7.sk 

A magyar óvodába járó gyerekek általában a magyar iskolába mennek, a szlovák oviba járó 

gyerekek a szlovák iskolába. Olykor annak ellenére, hogy magyar az anyanyelvük. Szerencsére 

akadnak kivételek. Ilyen a füleki Péter család is. Történetük példaként szolgálhat a 

dilemmával küszködő családok számára.  

 

A magyar oktatás lehetőségei és kihívásai – kerekasztal-beszélgetés 

Komáromban 
2021. április 25. – Új Szó 

A kisebbségi magyar oktatásügy helyi és országos jellemzőiről beszélgettek a komáromi 

oktatási intézmények és az önkormányzat képviselői a XVI. Komáromi Egyetemi Napok 

virtuális kerekasztal-beszélgetésén. A „Beszélgetés a jövőért – Komáromi magyar oktatás” 

című másfél órás disputa moderátora és a Selye János Egyetem (SJE) Hallgatói 

Önkormányzatának képviselője, Fóthy Noémi a bevezetőjében emlékeztetett, Komárom 

különleges helyzetben van. Ennek az az oka, hogy az óvodától egészen az egyetemig magyar 

nyelven lehet tanulni a városban. 

 
 Zenta: 77 éve hurcolták el a városból a zsidó családokat 
2021. április 25. – Vajdaság Ma, Pannon RTV 

Megemlékezést tartottak vasárnap délután a zentai zsidó lakosság elhurcolásának 77. 

évfordulója alkalmából. A koszorúzáson Pejin Attila, Czegledi Rudolf polgármester és 

Szabados Róbert, a Szerbiai Zsidó Hitközségek Szövetségének elnöke mondott beszédet. A 

zentai zsidó temetőben évről évre áprilisban tartják azokat az összejöveteleket, melyeken a 

város egykori lakóira, elhurcolt polgártársainkra emlékezünk vissza. A rozsdás temetőkapu 

kinyitásakor egyre több civil szervezet képviselője és lakos látogat az elhagyatott 

síremlékekhez. Pejin Attila történész, a zentai Városi Múzeum munkatársa köszöntötte az 

egybegyűlteket, a megjelent zsidó közösségek képviselőit, a Magyar Nemzeti Tanács elnökét, 

Hajnal Jenőt, és az önkormányzat képviselőit. 

 

Nyíljanak meg a szerb-magyar kishatárátkelők, javasolja Pásztor István 
2021. április 23. – Vajdaság Ma, Magyar Szó 

Pásztor István, a tartományi parlament elnöke ma Csallóközi Eszterrel, Magyarország 

Szabadkai Főkonzulátusának főkonzuljával tárgyalt. “A mögöttünk álló időszak 

tapasztalatairól és az előttünk álló közös feladatainkról egyeztettünk, hogy sikeresen tereljük 

vissza az életünket a normális, megszokott kerékvágásba” - írta közösségi oldalán Pásztor 

István, aki arra kérte főkonzul asszonyt, hogy tolmácsolja Magyarország Kormánya 

döntéshozói irányába azon kérését, hogy az oltakozást igazoló szerbiai igazolások maximális 
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pozitív elbírálást és -ebből fakadóan- mozgási lehetőséget biztosítsanak úgy a határátlépésnél, 

mint Magyarország területén. 

 

Online képzést tartottak a magyart környezetnyelvként oktató pedagógusok 

számára 
2021. április 24. – Vajdaság Ma 

A Magyar Nemzeti Tanács együttműködve az Újvidéki Egyetem Magyar Tannyelvű 

Tanítóképző Karával és a szabadkai e-Régió Civil Szervezettel akkreditált, online 

továbbképzést szervezett magyar, mint környezetnyelv, illetve magyar nyelv a nemzeti 

kultúra elemeivel tantárgyakat oktató tanárok részére. Az egynapos képzést Magyarország 

Kormánya, a Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkársága, valamint Szerbia Oktatási, 

Tudományos és Technológiai Fejlesztési Minisztériuma támogatta. A Vajdasági Pedagógiai 

Intézet által akkreditált képzés célja a nyelvoktatás hatékonyságának növelése, a mindennapi 

munka minőségének javítása, valamint a Tanulj velünk magyarul! - Magyar mint 

környezetnyelv elnevezésű, első osztályosok számára készült tankönyvpótló kiadvány 

bemutatása volt. 

 

Négyórás közvita Szabadka Alapszabályának módosításáról 
2021. április 23. – Vajdaság Ma 

A bunyevác legyen Szabadka negyedik hivatalos nyelve. Ezzel kapcsolatos Szabadka 

Alapszabályának (statútumának) módosítási javaslata és erről folyt a közvita péntek délelőtt, 

mintegy négy órán át a Városháza dísztermében. Összesen 88 beadvány érkezett, s a vitában 

a városi képviselők mellett aktívan kivették részüket az érintett nemzeti tanácsok, civil 

szervezetek, különböző horvát és bunyevác intézmények vezetői is. A közvita levezetéséről dr. 

Pásztor Bálint, a szabadkai VKT elnöke gondoskodott. 

 

 

Egy kárpátaljai tollforgató, aki a magyar irodalmi kánon részévé vált 
2021. április 24. – karpat.in.ua, Kárpátalja 

Magyarország Beregszászi Konzulátusán köszöntötték április 23-án a 70 éves Vári Fábián 

László Kossuth-díjas költőt, írót, néprajzkutatót, műfordítót a külképviselet vezetői, 

kárpátaljai magyar szervezetek képviselői, valamint barátai, tisztelői. A köszöntés apropója a 

hetvenedik születésnap mellett az volt, hogy a mezőváriban élő Vári Fábián László idén 

március 15-én Budapesten átvehette a magyar kultúra művelésének és ápolásának 

elismeréséért járó legmagasabb magyar állami kitüntetést, a Kossuth-díjat. Kacsur András 

színművész, a Kárpátaljai Megyei Magyar Drámai Színház igazgatója Dinnyés József által 

megzenésített Vári Fábián László verset énekelt, majd egy költeményt el is szavalt, 

megteremtve az esemény emelkedett hangulatát. 

 

K
á

rp
á

ta
lj

a
 

V
a

jd
a

sá
g

 

https://www.vajma.info/cikk/vajdasag/26443/Online-kepzest-tartottak-a-magyart-kornyezetnyelvkent-oktato-pedagogusok-szamara.html
https://www.vajma.info/cikk/vajdasag/26443/Online-kepzest-tartottak-a-magyart-kornyezetnyelvkent-oktato-pedagogusok-szamara.html
https://www.vajma.info/cikk/vajdasag/26439/Negyoras-kozvita-Szabadka-Alapszabalyanak-modositasarol.html
https://karpataljalap.net/2021/04/24/egy-karpataljai-tollforgato-aki-magyar-irodalmi-kanon-reszeve-valt


 

 

Napi Nemzetpolitikai Sajtószemle – 2021. április 26. 

 

Föld napja 2021 a Rákóczi-főiskolán 
2021. április 23. – karpat.in.ua, Kárpátalja 

„Ki mondta, hogy nem tudod megváltoztatni a világot?”… Fél évszázada április 22-én 

ünneplik a Föld születésnapját, a földi élet kialakulását, bolygónkat, globális értelemben vett 

otthonunkat. Ma már számos esemény hívja fel a figyelmet a környezet- és természetvédelem 

egyre sürgetőbb választ igénylő kérdéseire, a környezeti pusztításokra, rávilágítva a 

változtatás lehetőségére, hiszen mindenki felelősséggel tartozik az életet jelentő Föld iránt. A 

II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskolán már több mint egy évtizede több tanszék – a 

Biológia és Kémia, a Földtudományi és Turizmus, a Matematika és Informatika –, valamint a 

Fodor István Kutatóközpont közreműködésével szerveznek a Föld napjához kapcsolódó 

rendezvénysorozatokat fókuszban azokkal a kérdéskörökkel, amelyek aktuálisan 

foglalkoztatják az embereket. Idén általános iskolás tanulók is csatlakoztak a programhoz, 

amely játékos interaktív bemutatóval vette kezdetét. 

 

Megtartották az első színházi előadást a Munkácsy Mihály Magyar Házban 
2021. április 25. – karpat.in.ua 

A Kárpátaljai Kultúrkaraván program keretében tartották meg az első színházi előadást a 

Munkácsy Mihály Magyar Házban. A magyar kormány támogatásával 2019-ben elindított 

kezdeményezés célja a magyar nemzeti magaskultúra terjesztése. A mostani esten a 

Kárpátaljai Megyei Magyar Drámai Színház “Köszi, Köszi” című kabaré-előadását a karantén 

szabályok betartása mellett tekinthették meg az érdeklődők. 

 

Megrendezésre kerül Kárpátalján a Magyar Konyha Hete 
2021. április 24. – karpat.in.ua 

Kárpátalján immáron kilencedik alkalommal kerül megrendezésre a Magyar Konyha Hete, 

melyre május 14–16. között kerül sor. A programsorozat szervezője a Kárpátaljai Turisztikai 

Tanács (KMTT), melynek célja a magyaros jellegű ételek népszerűsítése a helyi lakosság és a 

más régiókból érkező turisták körében. 

 

Elektronikus sajtó 

 
Határok nélkül 

2021. április 23. – Kossuth Rádió 

 

Minden jog annyit ér, amennyit használunk belőle. S mindannyiunk lehetősége, de 

felelőssége is az, hogy rászoktassuk az erdélyi közhivatalnokokat arra, hogy használják a 
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magyar nyelvet – figyelmeztet a Székely Figyelő Alapítvány, miután valósággal kicsikarta a 

kormányhivataloktól, hogy érvényesítsék a kisebbségek nyelvi jogait. 

 

Szlovákiában a lakosságnak valamivel több, mint 20 százaléka kapta meg az oltást. Arra kell 

tehát motiválni az embereket, hogy minél többen oltassák be magukat koronavírus ellen, 

állapították meg a magyar pártvezetők, - hogy minél előbb érje el a társadalom a közösségi 

immunitást. Ezért egy olyan javaslattal fordulnak a kormányhoz, amellyel nemcsak a 

beoltottak száma növelhető, hanem az idegenforgalmat is segítheti. 

 

A Maros megyei Tanács csütörtökön fogadta el a megye idei költségvetését, amely kiemelt 

figyelmet fordít a kulturális intézmények fejlesztésére, korszerűsítésére, működésük 

zavartalan biztosítására. A részletekről a megyei tanács alelnöke, Kovács Mihály Levente 

beszélt. 

 

Erdélyi képzési központokkal bővül a Mathias Corvinus Collegium Fiatal Tehetség és 

Középiskolás Programja. Komplex tehetséggondozást kínál általános iskolás diákoknak és 

középiskolásoknak speciális oktatással, a gyakorlati élethez szorosan kötődő ismeretek 

elsajátításával.  

 

Végéhez közeledik a temesvári Integratio Alapítvány tehetséggondozó programjának 

műhelymunkák szakasza. 2012 óta a program középiskolás diákoknak nyújt lehetőséget - 

több területen is - tehetségük kibontakoztatására. Munkatársunk az alapítvány 

irodavezetőjét, Szilágyi Borókát és az irodalmi műhely mentorát, Balla Lórántot kérdezte az 

alapítvány idei tevékenységéről.. 

 

  

A CoderDojo egy nemzetközi kezdeményezés, fiatalok számára létrehozott számítógép-

programozói klubok világméretű hálózata. Több, mint 700 ilyen klub létezik világszerte, ezek 

közé tartozik a nagyváradi CoderDojo, melynek hat fős, középiskolás fiatalokból álló csapata 

nyerte meg a Román Űrügynökség által meghirdetett robotépítő versenyt. A mindössze 2.5 

kilós robot összeállítása hozzávetőlegesen 600 euróba került, amit közösen finanszíroztak a 

diákok. A csapat most egy műholdon dolgozik, amellyel körülbelül egy hónap múlva vesznek 

részt egy versenyen, ha nyernek, kijuthatnak az Európai Űrügynökség által szervezett 

nemzetközi megmérettetésre is. 

 

Nyíltnapot tartottak a Munkácsi Szent István Líceumban. A hamarosan 20 éves fennállását 

méltató római katolikus oktatási intézmény idén is felvételt hirdet a 2021/2022-es tanévre a 
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8., 9. és 10. osztályosok számára. A színvonalas oktatás mellett kiemelt hangsúlyt fektetnek a 

hitbéli nevelésre, a lelki fejlődésre és a közösségépítésre. 

 

Határok nélkül 

2021. április 24. – Kossuth Rádió 

 

1848/49-es virtuális térkép létrehozását határozta el a Csemadok, a felvidéki magyarok 

legnagyobb kulturális szervezetének ifjúsági tagozata. A Kárpát-medence valamennyi magyar 

közösségét megszólították, hogy közös erővel hozzák létre a magyar forradalom és 

szabadságharc emlékműveit felvonultató virtuális térképet. „Menjen el a 

környezetében/falujában/régiójában egy- egy olyan emlékműhöz, ami kapcsolódik az 

1848/49-es eseményekhez, ahol megemlékezéseket szoktak tartani, fényképezze vagy 

videózza le és küldje el” – állt a felhívásban.  A programot a Petőfi programos Papp Boglárka 

koordinálta. 

 

Májustól megnyitják a turistaútvonalakat Arad megye kirándulóhelyein. 

A vendéglátók szerint a turisták legtöbbször csak átutaznak Aradon, pedig a város és 

környéke tartogat építészeti, kulturális, vallás- és ipartörténeti nevezetességeket, bővelkedik 

történelmi emlékhelyekben, és a természet is kínál érdekességeket a túrázóknak, évszaktól 

függetlenül. Bár a koronavírus-járvány miatt bevezetett határátlépési szigorítások miatt 

elsősorban Aradon is a belföldi turistákra számíthatnak. Összeállításunk elkalauzol 

bennünket a – főként – magyar vonatkozású nevezetességekhez. 

 

Tisztelettel nyúltak Benedek Elek Világszép Nádszálkisasszony című meséjéhez az ebből 

készült előadás alkotói Székelyudvarhelyen. Letisztult viseletekben elevenedtek meg a mese 

szereplői az Udvarhely Táncműhely színpadán, miközben a kicsi királyfi világszép párját 

kereste. A meseelőadásban mondókák, népdalok, csúfolódók is helyet kaptak. A bemutatót 

követően elsőként Orendi Istvánnal, az Udvarhely Táncműhely igazgatójával beszélgettünk. 

 

40 nap alatt 400 oldal, precízen megszerkesztve, számokkal jelölt fejezetekkel. Nem 

véletlenül, hiszen a székelyudvarhelyi első könyves szerző a számok világából érkezett -  Száz 

című könyvével. Puskás István marosvásárhelyi származású könyvelő-vállalkozó ízelítőt nyújt 

könyvében egy évszázad történéseiből. Történelmi regényében név nélkül ugyan de 

megjelennek híres történelmi személyiségek, úgymint Szilágyi Domokos, Tar Károly, Sütő 

István vagy Jakabffy Attila. A születésnapos szerzővel 30 éve választott városában, 

Székelyudvarhelyen beszélgettünk. 

 

https://mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth?date=2021-04-24_18-01-00&enddate=2021-04-24_18-40-00&ch=mr1
https://mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth?date=2021-04-24_18-01-00&enddate=2021-04-24_18-40-00&ch=mr1


 

 

Napi Nemzetpolitikai Sajtószemle – 2021. április 26. 

 

Lőrincz György székelyudvarhelyi írót március 15-én a Magyar Köztársasági Érdemrend 

Lovagkeresztjével tüntették ki. Lőrincz György – saját bevallása szerint - mindig ugyanarról 

ír, közössége sorsáról, gondjairól, a magyar fájdalomról. Utolsó nagyregényének témája a 

szétszóródás, a kivándorlás, a közösség szétesése. 

 

Kárpát-medence magazimnűsor 

2021. április 25. – M1 

 

Nemzeti Újrakezdés Program 

A koronavírus járvány immár több mint egy éve van jelen az életünkben. Korlátozza a 

közösségi eseményeket, a családi, baráti találkozásokat határon innen és túl. 2021 a Nemzeti 

Újrakezdés éve, a Nemzetpolitikai Államtitkárság számos olyan programot hirdetett meg, 

amelyek segítségével a megváltozott helyzetben is folytatódhat a közösségépítés. Már elérhető 

a Nemzeti Újrakezdés Programjának első pályázata is, amely oktatási és kulturális 

intézmények, egyházak, sportegyesületek, ifjúsági és cserkész közösségek, valamit a 

diaszpórában működő civil szervezetek számára teremt lehetőséget fejlesztésekre. A 

Nemzetpolitikai Államtitkárságnál abban bíznak, hogy a korábbi –személyes találkozásokra 

lehetőséget adó - programok is folytatódhatnak, amennyiben a járványhelyzet mindenhol 

kedvezően alakul. 

 

Geto család, Laskó 

A drávaszögi Laskó határában szalmából készült kecske jelzi az egyik porta előtt, hogy itt egy 

kecskefarm van. A gazdaság tulajdonosa a Geto család, akik évtizedek óta foglalkoznak 

ezekkel az állatokkal. A családfő, Dárió élete már gyerekkorában összefonódott a kecskékkel. 

A Geto család 13 éve él Laskón, a kecskék száma időközben száz fölé emelkedett. A három 

gyermek szívesen segít az állatok körül, a kisebbek, Brúnó és Luca épp szénát visz a 

kecskéknek. A családi üzemben rengeteg féle sajt készül. Van itt zöldfűszeres, laskói 

pirospaprikával ízesített, de még füstölt kecskesajt is. A kecsketejből készült termékek nagyon 

népszerűek a környéken. 

 

István, a király – székelyföldi produkció 

Korszakalkotó produkcióra készül Sepsiszentgyörgy önkormányzata, Székelyföldön állítják 

színpadra az István, a király rockoperát. A szervezők a helyi tehetségeket igyekeznek 

támogatni, ezért kizárólag erdélyi vagy erdélyi származású alkotókat válogattak be a 

produkcióba. A rockopera 2003-as, nagy sikerű, csíksomlyói előadásán Orza Călin 

koreográfus Novák Ferenc rendező asszisztenseként dolgozhatott, idén ő álmodja színpadra 

az előadást. „Ez a mű ez nagy szavak nélkül is a magyarság megmaradásának himnusza. 

https://mediaklikk.hu/video/karpat-medence-2021-04-25-i-adas/
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Szerintem aki Csíksomlyón ott lehetett, az pontosan tudja mire gondolok. A 

közösségkovácsoló, a reményt, a jövőbe vetett hitet, az összetartozást tapasztaltuk meg ott.” – 

nyilatkozta Orza Câlin, rendező-koreográfus. 

 

Csacsa tanya   

Kilyén Ferenc és felesége Emőke nyugodt és élhetőbb életet választott 4 évvel ezelőtt. Az már 

az első randevún eldőlt, hogy tanyán fognak élni, a kérdés csupán az volt, Ferenc szülőfaluja, 

Marosszentgyörgy környékén, vagy Gyergyószéken, Emőke szülőföldjén. A választás végül 

Gyergyóditróra esett. A fiatal házaspár a Csacsa dombon, a nagyszülőktől örökölt területen a 

saját kezűleg épített házba költözött, így indult a Csacsa tanya története. A kertészmérnök 

Ferencnek természetes volt, hogy ezt az életformát választja, hiszen számára ez jelenti a jövőt. 


