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Nyomtatott és online sajtó 
 

Szijjártó: remélhetőleg egyszer megoldódik a kettős állampolgárság kérdése 

Szlovákiában 
2021. március 3. – MTI, HírTv, Ma7.sk, hirado.hu, Mandiner, 888.hu, bumm.sk 

Egyelőre sajnos úgy tűnik, hogy nem sikerül biztosítani a kettős állampolgárság lehetőségét 

Szlovákiában, de remélhetőleg egyszer erre a kérdésre is megszületik a megoldás - jelentette 

ki szerdai révkomáromi látogatását követően a külgazdasági és külügyminiszter. Szijjártó 

Péter leszögezte: Magyarország számára Szlovákia stratégiai partner, a két ország 

kapcsolatrendszerében pedig nagyon fontos szerepet tölt be a felvidéki magyarság, amelynek 

képviselőivel ezért a kormány rendszeresen konzultál az őket érintő legfontosabb ügyekről. 

Mint mondta, a közös sikertörténetek megerősíthetik a felek közötti bizalmi alapot, ami 

lehetőséget teremt a kényesebb kérdések megvitatására is, mint például a kettős 

állampolgárság ügye. 

 

Szlovákia újabb lélegeztetőgépeket kap Magyarországtól - Az MKP elnökségével 

tárgyalt Szijjártó Péter Révkomáromban 
2021. március 3. – Ma7.sk, Felvidék Ma 

Révkomáromba látogatott Szijjártó Péter, Magyarország külügyminisztere, ahol a Magyar 

Közösség Pártjának elnökségével is találkozott. A tárcavezetőt és az MKP elnökségének tagjait 

Keszegh Béla polgármester fogadta a komáromi városházán. A munkaebéden részt vett Forró 

Krisztián, az MKP elnöke, Berényi József, a párt általános alelnöke, Nagyszombat megye 

alelnöke, Farkas Iván, az MKP szakmai és Cziprusz Zoltán, a párt szervezési alelnöke, 

valamint Biró László pártigazgató és Köpöncei Péter, a párt Országos Tanácsának elnöke is. 

Forró Krisztián a Ma7.sk-nak elmondta, rendkívül hasznos, sok témát érintő megbeszélésen 

vannak túl a magyar külügyminiszterrel. 

 

Potápi: a fiatalok már egységes magyar nemzetben gondolkodnak 
2021. március 3. – MTI, Mandiner, Magyar Nemzet, Magyar Hírlap, Demokrata, Felvidék 

Ma, karpat.in.ua, PestiSrácok, hirek.sk, Gondola 

Több mint százezer anyaországi és külhoni középiskolás vett részt a Határtalanul program 

online középiskolai vetélkedőjének első fordulójában, az eredmények szerint egységben 

gondolkodnak a fiatalok. Az eddigi eredmények alapján 292 osztály, mintegy 8800 fiatal 

jutott be a vetélkedő középdöntőibe. Budapestről 48, Magyarország más területeiről 155, 

Erdélyből 30, Felvidékről 23, a Vajdaságból 16, Kárpátaljáról 18, Horvátországból és a 

diaszpórából pedig 1-1 csapat került a legjobbak közé – írták. A versenyen külhoni és 

anyaországi középiskolai osztályok mérik össze tudásukat történelemi, irodalmi, földrajzi, 

néprajzi kérdésekből, amelyekből a Kárpát-medence magyarlakta területeit is közelebbről 

V
e

ze
tő

 h
ír

e
k

 

https://hirtv.hu/ahirtvhirei/szijjarto-remelhetoleg-egyszer-megoldodik-a-kettos-allampolgarsag-kerdese-szlovakiaban-2517902
https://hirtv.hu/ahirtvhirei/szijjarto-remelhetoleg-egyszer-megoldodik-a-kettos-allampolgarsag-kerdese-szlovakiaban-2517902
https://ma7.sk/aktualis/szlovakia-ujabb-lelegeztetogepeket-kap-magyarorszagtol-az-mkp-elnoksegevel-targyalt
https://ma7.sk/aktualis/szlovakia-ujabb-lelegeztetogepeket-kap-magyarorszagtol-az-mkp-elnoksegevel-targyalt
https://mandiner.hu/cikk/20210303_potapi_a_fiatalok_mar_egyseges_magyar_nemzetben_gondolkodnak
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megismerhetik. A legjobb osztály egymillió forint pénzjutalmat kap, de a fődíjon kívül is több 

mint ezer díjat és ajándékot oszt ki a nemzetpolitikai államtitkárság a legügyesebb versenyzők 

között. 

  

Négy magyar prefektust nevezett ki szerdán a kormány, hiába tiltakoztak a 

Kolozs megyei liberálisok 
2021. március 3. – MTI, Krónika, transindex.ro, maszol.ro, Nyugati Jelen, Vajdaság Ma 

RMDSZ-es prefektusokat is kinevezett a kormány a szerda reggeli ülésen – tájékoztatott a 

szövetség sajtóosztálya. Emlékeztettek, az RMDSZ megyei szervezetei az elmúlt hetekben 

döntöttek arról, hogy kit nevesítenek prefektusnak és alprefektusnak a megyéjükben. Így a 

koalíciós megállapodások, a nevesítések és a mai kinevezés eredményeként mától Arad 

megyében Tóth Csaba, Kolozs megyében Tasnádi István Szilárd, Szilágy megyében Dari 

Tamás a kormánymegbízott, Szatmár megyében pedig Altfatter Tamás-Ferenc prefektusként 

folytatja a munkát. 

 

Az RMDSZ kaphatja az ombudsmani tisztséget a koalíciós alkudozások nyomán 
2021. március 3. – Krónika, transindex.ro, maszol.ro 

Sikerült megállapodásra jutniuk a bukaresti koalíciós pártoknak a román közszolgálati 

televízió (TVR) és rádió (SRR) igazgatói, valamint az ombudsmani tisztségek elosztása 

kapcsán – értesült az Antena 3 hírtelevízió. Rareș Bogdan európai parlamenti képviselő, a 

PNL első alelnöke a hírtelevízió kedd esti műsorában már meg is erősítette az Antena 3 

értesüléseit, ezen belül azt, hogy az RMDSZ kapja meg a Nép Ügyvédje intézményének 

irányítását. Hegedüs Csilla, az RMDSZ szóvivője viszont a Krónika szerda délelőtti 

megkeresésére nem erősítette meg, hogy a szövetséget illetné meg az ombudsmani tisztség. 

„Nincs végleges döntés, pletykákra nem reagálunk” – fogalmazott az európai alapokért felelős 

minisztériumban államtitkári tisztséget is betöltő politikus. 

 

Útkereső újrakezdés: új lapot nyitnak a Várad folyóirat szerkesztői 
2021. március 3. – Krónika 

Két hónappal a Várad folyóirat intézményi önállóságának megszüntetését követően a lap 

munkatársainak egy része új folyóiratot alapított a Holnap Kulturális Egyesület kiadásában, a 

BGA Zrt. támogatásával – közölte a szerkesztőség. Az Újvárad című 64 oldalas periodika a 

csíkszeredai Alutus nyomdában készül, főszerkesztője Szűcs László. Az Újvárad, melyet 

március 8-án, hétfőn 17 órától mutatnak be élőben a nagyváradi Szigligeti Stúdióban, 

hamarosan kapható a nagyobb erdélyi városok könyvesboltjaiban, illetve Budapesten és 

Debrecenben a Lapker újságárusainál. A folyóirat nyomtatott és online változatában egyaránt 

előfizethető. 
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https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/negy-magyar-prefektust-nevezett-ki-szerdan-a-kormany
https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/negy-magyar-prefektust-nevezett-ki-szerdan-a-kormany
https://kronikaonline.ro/belfold/az-rmdsz-kaphatja-az-ombudsmani-tisztseget-a-koalicios-alkudozasok-nyoman
https://kronikaonline.ro/kultura/utkereso-ujrakezdes-uj-lapot-nyitnak-a-varad-folyoirat-szerkesztoi
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Tișe „megvédi Erdélyt”: Vákár István RMDSZ-es alelnök leváltását tervezi 
2021. március 3. – Krónika, transindex.ro, maszol.ro 

Nem nyugszik bele a prefektusi tisztség kapcsán elszenvedett vereségbe Alin Tișe Kolozs 

megyei tanácselnök. A PNL-s politikus azt tervezi, hogy bosszúként Tasnádi István Szilárd 

szerdai kinevezéséért, leváltatja Vákár István RMDSZ-es alelnököt. „A PNL vezetőségének a 

döntése következtében én márciusban a Kolozs megyei önkormányzat RMDSZ-es 

alelnökének a leváltását fogom kérni. A megyei tanács elnökeként meg kell védenem Kolozs 

megye és Erdély érdekeit” – idézte a tanácselnök kemény szavait a Monitorul de Cluj. 

 

Folytatják a közvilágítási rendszer korszerűsítését több, főként magyarok lakta 

zilahi utcában 
2021. március 3. – maszol.ro 

A héten folytatják a tavaly elkezdett közvilágítási rendszer korszerűsítését és bővítését 

Zilahon, a többnyire magyarok lakta Király és Kraszna utcában, valamint a város többi 

utcájában. Az Európai Unió által támogatott projekt két ütemben valósul meg, a beruházás 

összértéke 36 491 354 lej. „Ebben a hónapban folytatjuk az első szakaszhoz tartozó 

munkálatokat, a régi oszlopokat újakra cseréljük, modern távirányítós rendszerrel látjunk el, 

a vezetékeket a föld alá helyezzük, és ahol szükséges, bővítjük a közvilágítási rendszert. A 

projekt első szakaszának keretében eddig már tíz utcában befejeztük a munkálatokat, 

tizenhárom utcában folytatódik a korszerűsítés, és hamarosan elkezdjük a kivitelezést a Mihai 

Viteazul sugárúton is” – tájékoztatott Fazakas Miklós alpolgármester. 

 

Új kerékpáros- és gyalogoshidat építenek a Szamoson Szatmárnémetiben 
2021. március 3. – maszol.ro 

A Szamoson átívelő új kerékpáros- és gyalogoshíd megépítésének szerződését írta alá kedden 

Kereskényi Gábor, Szatmárnémeti polgármestere. Szerinte az új építményre büszkék lehetnek 

majd a szatmáriak. A beruházás összértéke 22,7 millió lej, amit európai uniós finanszírozással 

biztosítanak. Az új híd „a szatmáriak egyik büszkesége lesz”, írta Facebook-oldalán a 

polgármester. A híd megépítésére 16 hónap áll a kivitelező rendelkezésére. Ebből négy 

hónapig tart majd a tervezés, és 12 hónapig az építkezés. A kerékpáros- és gyalogoshíd a 

szatmárnémeti új városközpont és a NEPI-bevásárlóközpont központ között ível majd át a 

Szamoson. 

 

Folytatódik a Csík-térség metropoliszövezetének kialakítása 
2021. március 3. – maszol.ro, szekelyhon.ro 

Hétfőn bejegyezték az országos adminisztrációba Csík metropoliszövezetet – jelentette be 

szerdán Korodi Attila, csíkszeredai polgármester a Csíki Metropolisz Övezet közösségi 

társulásának elnöke. Komoly lépésnek nevezte az övezet bejegyzését Korodi Attila, amely „új 

perspektívákat nyit meg a térségbeli fejlesztésekben”. Az előljáró kiemelte: Székelyföldön 

Marosvásárhely kivételével nincs hasonló jellegű társulás. Korodi Attila rámutatott: a 
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https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/tie-bmegvedi-erdelytr-es-vakar-istvan-alelnok-levaltasat-tervezi
https://maszol.ro/belfold/Folytatjak-a-kozvilagitasi-rendszer-korszerusiteset-tobb-fokent-magyarok-lakta-zilahi-utcaban
https://maszol.ro/belfold/Folytatjak-a-kozvilagitasi-rendszer-korszerusiteset-tobb-fokent-magyarok-lakta-zilahi-utcaban
https://maszol.ro/belfold/Uj-kerekparos-es-gyalogoshidat-epitenek-a-Szamoson-Szatmarnemetiben
https://maszol.ro/belfold/Folytatodik-a-Csik-terseg-metropoliszovezetenek-kialakitasa
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metropoliszövezet létrehozásának szándéka egybeesett azon következő időszakra vonatkozó 

kormányzati döntéssel, amellyel az újraindítási európai uniós pénzalapokat is többnyire a 

nagyvárosokhoz és vonzáskörzetükbe tartozó településekhez kötik. 

 

Az ingatlanfejlesztésekben látja a jövőt Csíkszereda önkormányzata 
2021. március 3. – maszol.ro, szekelyhon.ro 

A következő évek városfejlesztése érdekében számos ingatlanfejlesztést és földterület-

vásárlást tervez a város vezetése – közölte szerdai sajtótájékoztatóján Korodi Attila, 

Csíkszereda polgármestere. „Enélkül nem tudunk a következő években sem pályázni, sem 

nagyon fontos célokat megvalósítani. Ezért ezt a kérdést prioritásként kezeljük, és ebben az 

évben elindítjuk a folyamatot, amely komoly anyagi erőforrást vesz majd igénybe a város 

költségvetése részéről” – fogalmazott a városvezető. Az elöljáró kiemelt néhány tervezett 

beruházást, amelyhez földterület vásárlása szükséges. Ilyen az idősotthon-építés, amely 

Korodi Attila önkormányzati választásokat megelőző kampányában is központi helyen 

szerepelt. A megyei önkormányzattal és a szociális ágazatokkal egyeztetve olyan földterület 

megvásárlásán gondolkodnak, ahol az idősotthon megépülését követően folyamatos 

fejlesztések, bővítések is lehetségesek lesznek. 

 

Kerelőszentpáli takarmánykeverő: nagy jövő előtt áll az erdélyi állattenyésztés 
2021. március 3. – szekelyhon.ro 

Laczkó Dénessel, a kerelőszentpáli takarmánykeverő üzemet működtető UBM Feed Kft. 

ügyvezető igazgatójával beszélgettek a magyar befektetésről és a környékbeli 

gabonatermesztő gazdák életében betöltött szerepéről a Hangadó e heti műsorában. 

 

Stratégiai együttműködést tervez a BBTE a háromszéki önkormányzatokkal 
2021. március 3. – Krónika 

Stratégiai együttműködés lehetőségeiről egyeztettek szerdán Sepsiszentgyörgyön a Babeș-

Bolyai Tudományegyetem (BBTE) rektorhelyettesei, Soós Anna és Markó Bálint, valamint 

Tamás Sándor, Kovászna Megye Tanácsának elnöke és Antal Árpád, Sepsiszentgyörgy 

polgármestere. Az együttműködés részleteit szerződésben fektetik majd le, ebben rögzítik, 

hogy a három fél – az egyetem és a két önkormányzat – kölcsönösen segítik egymás 

törekvéseit. 

 

Nemcsak a románok várják el tőlünk, hogy tökéletesen beszéljünk románul, de 

mi is magunktól. Jó lenne ezen változtatni  
2021. március 3. – transindex.ro 

Aromán nyelvvel való bonyolult viszonyunk elemzése újabb fejezetében Vig Emese felelős 

szerkesztő beszélgetett Toró Tibor politológussal és Kiss Tamás szociológussal. A témában 

elismert kutatóknak számító vendégeinket arról faggattuk, arról tulajdonképpen mennyire 

beszélünk jól románul, illetve hogy milyen berögzült hiedelmek, frusztrációk, tévhitek 
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https://maszol.ro/belfold/Az-ingatlanfejlesztesekben-latja-a-jovot-Csikszereda-onkormanyzata
https://szekelyhon.ro/aktualis/kereloszentpali-takarmanykevero-nagy-jovo-elott-all-az-erdelyi-allattenyesztes
https://szekelyhon.ro/aktualis/strategiai-egyuttmukodest-tervez-a-bbte-a-haromszeki-onkormanyzatokkal
https://itthon.transindex.ro/?cikk=28934&nemcsak_a_romanok_varjak_el_tolunk_hogy_tokeletesen_beszeljunk_romanul_de_mi_is_magunktol_es_egymastol._jo_lenne_ezen_valtoztatni.
https://itthon.transindex.ro/?cikk=28934&nemcsak_a_romanok_varjak_el_tolunk_hogy_tokeletesen_beszeljunk_romanul_de_mi_is_magunktol_es_egymastol._jo_lenne_ezen_valtoztatni.
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keserítik meg az életünket az állam nyelvével kapcsolatosan. A szakértők el is helyezték az 

erdélyi magyar kisebbségi jogok és az anyanyelvi oktatás helyzetét Kelet-Európában, és 

kiderült: egyáltalán nem állunk rosszul. vagy azt is mondhatnánk: vannak, akik sokkal 

rosszabb helyzetben vannak nálunk. –  

 

Eldöntötte az RDMSZ: nem követik a Fideszt a Néppártból kifele vezető úton 
2021. március 3. – transindex.ro 

Kelemen Hunor szövetségi elnök még szerda este bejelentette a közösségi médiában, hogy az 

RMDSZ marad a Néppártban. "Szomorú és elkeserítő, ami a Néppárt európai parlamenti 

frakciójában történik. A kizárások sehova sem vezetnek, ettől a néppárti frakció nem lesz sem 

erősebb, sem jobb, sem hatékonyabb. Az EPP egyre kevésbé fogadja el a 

véleménykülönbséget, és ez az igazi gond. Egy ilyen típusú gyűjtőpárt, amely különböző 

országokból érkező, más-más történelmi tapasztalattal rendelkező politikai alakulatokat 

foglal magában, akkor tud erős maradni, ha a különböző véleményeknek teret ad, képes 

azokat integrálni, és markáns módon megkülönbözteti magát más hasonló felépítésű, de más 

ideológiát valló pártoktól" - írja Kelemen. "Az RMDSZ a frakció tagja marad, 

véleményünknek ezután is hangot adunk. Vissza kell térni a néppárti tradíciókhoz, ami a 

Szövetségnek és nekem személyesen is a Wilfried Martens-i Néppártot jelenti. Az RMDSZ 

ebben szocializálódott, és mi még hiszünk abban, hogy nem késő, vissza lehet térni a 

gyökerekhez" írja Kelemen.  

 

Csoma Botond: rendkívül barátságtalan gesztus Alin Tișe bosszúhadjárata az 

RMDSZ ellen 
2021. március 3. – maszol.ro 

Barátságtalan gesztusnak értékeli és inkorrektnek tartja Csoma Botond a Kolozs megyei 

tanács liberális párti (PNL) elnökének azt a szerdán bejelentett szándékát, hogy leváltsa 

tisztségéből Vákár István alelnököt bosszúból amiatt, hogy a kormányfő a RMDSZ jelöltjét 

nevezte ki prefektusnak a megyében. C soma Botond elmondta, szerdán telefonon 

megkereste ebben az ügyben Alin Tișét. „Közöltem vele, hogy nem értem, miért értékeli 

ellenséges gesztusként az RMDSZ-es jelölt prefektusi kinevezését, mert koalícióban vagyunk 

országos, megyei és városi szinten is. A prefektus a törvényesség szellemében fog eljárni, nem 

politikai szimpátiák és antipátiák alapján fogja tevékenységét végezni” – számolt be a 

politikus. 

 

Nem lesz magyar segédeszköz a márciusi próbacenzuson 
2021. március 4. – Krónika 

Úgy tűnik, nem alkalmaznak magyar nyelvű kérdőívet a 2022-es népszámlálás jövő héten 

kezdődő tesztelésén, és egyelőre még az is kérdéses, hogy a hivatalos cenzuson lesz-e 

lehetőség a magyar nyelvű önkitöltésre. Horváth István szociológus szerint csupán a 
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https://itthon.transindex.ro/?hir=63311&eldontotte_az_rdmsz_nem_kovetik_a_fideszt_a_neppartbol_kifele_vezeto_uton
https://maszol.ro/belfold/Csoma-Botond-rendkivul-baratsagtalan-gesztus-Alin-Tise-bosszuhadjarata-az-RMDSZ-ellen
https://maszol.ro/belfold/Csoma-Botond-rendkivul-baratsagtalan-gesztus-Alin-Tise-bosszuhadjarata-az-RMDSZ-ellen
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kérdezőbiztosoknak szánt kétnyelvű kisegítő eszközt garantálja törvény, más magyar 

munkaeszköz, interface a további egyeztetéseken múlik. Barna Gergő társadalomkutató úgy 

véli, hogy a magyar nyelvű változatokat sem ártana letesztelni. Az Országos Statisztikai 

Hivatal (INS) bejelentése szerint a jövő héten kezdődő próbanépszámlálás 50 ezer lakos 

bevonásával zajlik a 2022-es cenzus előkészítéseként.  

 
A BGA Felvidék profilbővítéssel aktívabbá és láthatóbbá vált 
2021. március 3. – Felvidék Ma 

2017 márciusában Czibula Ádám lett a Bethlen Gábor Alapkezelő (BGA) Zrt. felvidéki 

leányvállalatának igazgatója. Akkor látványosabb és hatékonyabb működést ígért az 

ügyvezető igazgató, akit négy év elteltével arról kérdezte a Felvidék.ma, megvalósultak-e a 

kitűzött célok, milyen változásokon esett át az iroda és hogyan befolyásolja a járvány a 

támogatások elosztását. 

 

„400 ezernél több magyarral számolhatunk, ha…” – Interjú Gyurgyík László 

szociológussal, egyetemi oktatóval 
2021. március 3. – Körkép 

A népszámlálás kellős közepén vagyunk, több mint kétmillióan töltötték már ki a kérdőíveket. 

Mindmáig sok a vitatott kérdés a népszámlálási ív kérdéseit és tisztaságát tekintve, s nemcsak 

a két nemzetiség megjelölésének lehetőségéről van szó. A felvidéki magyarság 

népességfogyásának okairól, magáról az idei népszámlálásról és a várható eredményekről 

kérdezte a Körkép.sk Gyurgyík László szociológust, egyetemi oktatót. 

 

Grendel Gábor már az előrehozott választásokról írt. Matovič szerint nekik 

fontosak az emberéletek 
2021. március 3. – Ma7.sk 

Az OĽANO magyar nemzetiségű politikusa, aki a parlament alelnöke is egyben, közösségi 

oldalán arról kérdezi a követőit, vajon szeretnének-e előrehozott választásokat. A kérdés 

rövid és egyszerű, mégis sok mindenre utalhat, hiszen a kormányülés idejében került fel a 

közösségi oldalára, amikor már egyértelmű volt, a koalíciós partnerek közti vitát nem sikerült 

megoldani. 

 

Sólymos: Matovič pandémia nélkül is válságba vezette volna az országot 
2021. március 3. – bumm.sk 

"Matovič világjárvány nélkül is válságba vezette volna az országot. Szlovákia legnagyobb 

szerencsétlenségére, a járvány idejére egy olyan kormányfőt kapott, akinek a saját politikai 

támogatottsága mindennél fontosabb. Most is játszmázik, amikor a kórházak megteltek, 
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https://felvidek.ma/2021/03/a-bga-felvidek-profilbovitessel-aktivabba-es-lathatobba-valt/
https://korkep.sk/cikkek/mindennapjaink/2021/03/03/400-ezernel-tobb-magyarral-szamolhatunk-ha-interju-gyurgyik-laszlo-szociologussal-egyetemi-oktatoval/
https://korkep.sk/cikkek/mindennapjaink/2021/03/03/400-ezernel-tobb-magyarral-szamolhatunk-ha-interju-gyurgyik-laszlo-szociologussal-egyetemi-oktatoval/
https://ma7.sk/aktualis/grendel-gabor-mar-az-elorehozott-valasztasokrol-irt-matovic-szerint-nekik-fontosak-az
https://ma7.sk/aktualis/grendel-gabor-mar-az-elorehozott-valasztasokrol-irt-matovic-szerint-nekik-fontosak-az
https://www.bumm.sk/belfold/2021/03/03/solymos-matovic-pandemia-nelkul-is-valsagba-vezette-volna-az-orszagot
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amikor több mint száz ember hal meg naponta" – értékelte Sólymos László az országban 

kialakult helyzetet. 

  
Hivatalos használatba kerül a bunyevác nyelv  
2021. március 3. – Magyar Szó 

A szabadkai városi képviselő-testület ma tartja meg sorrendben hetedik rendes ülését, 

amelyen 23 napirendi ponttal kapcsolatban szavazhatnak, illetve mondhatják el 

véleményüket a képviselők. Az ülés apropóján tegnap dr. Pásztor Bálint, a városi képviselő-

testület elnöke sajtótájékoztatót tartott, amelynek keretén belül szót ejtett a legfontosabb 

napirendi programokról. „Mára kialakult az a gyakorlat, hogy minden hónap első csütörtökén 

ülésezik a városi képviselő-testület. Ez a tervezhetőség és a demokratikusság szempontjából is 

fontos, ugyanakkor abból a szempontból is jelentős, hogy az ülések ne legyenek túlságosan 

hosszúak, de mindegyik napirendi pont kellő figyelmet kaphasson.” – fogalmazott Pásztor 

Bálint. 

 

COVID-kórházat terveznek Újvidéken 
2021. március 3. – Magyar Szó 

„A székvárosban új COVID-kórházat terveznek építeni, amelynek befogadóképessége 400-

500 fő lesz” – jelentette be tegnap Miloš Vučević polgármester. A Tanjug hírügynökségnek 

elmondta azt is, hogy jelenleg még nem tudni biztosan, hogy hol épül meg a COVID-kórház, 

több városi terület is „játékban” van. Vučević hangsúlyozta, hogy az új COVID-kórház 

Aleksandar Vučić államfő ötlete volt, és abban reménykedik, hogy a köztársasági kormány 

elfogadja ezt a kezdeményezést. 

 
Beregland Egyesület: fel kell térképezni azokat a területeket, amelyeket a 

gazdák megigényelhetnek  
2021. március 3. – karpat.in.ua 

Kárpátalján fel kell térképezni azokat a területeket, amelyeket a helyi gazdák a hatályos ukrán 

törvényeknek megfelelően megigényelhetnek, hangsúlyozza a BeregLand Egyesület elnöke. 

Vince István kiemelte: ez a munka már elkezdődött, felkérték a települések elöljáróit, hogy 

mérjék fel a szabad területeket. Rész sikerek már most is vannak, a Beregszászi kistérségben 

például 1500 hektár földterületből 800 hektár már visszakerült helyi fennhatóság alá, mondja 

Vince István. 
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https://www.magyarszo.rs/hu/4553/vajdasag_szabadka/237359/Hivatalos-haszn%C3%A1latba-ker%C3%BCl-a-bunyev%C3%A1c-nyelv-Szabadka-P%C3%A1sztor-B%C3%A1lint-Szabadkai-V%C3%A1rosi-Tan%C3%A1cs-szabadkai-v%C3%A1rosi-k%C3%A9pvisel%C5%91-test%C3%BClet.htm
https://www.magyarszo.rs/hu/4553/vajdasag_ujvidek/237344/COVID-k%C3%B3rh%C3%A1zat-terveznek-%C3%9Ajvid%C3%A9ken-koronav%C3%ADrus-%C3%BAjvid%C3%A9k-eg%C3%A9szs%C3%A9g%C3%BCgy-koronav%C3%ADrus-fert%C5%91z%C3%A9s-koronav%C3%ADrus-fert%C5%91z%C3%B6tt.htm
https://karpataljalap.net/2021/02/16/bezarjak-beregszaszi-kisterseg-iskolait
https://karpataljalap.net/2021/02/16/bezarjak-beregszaszi-kisterseg-iskolait
http://economic.karpat.in.ua/?p=10807&lang=hu
http://economic.karpat.in.ua/?p=10807&lang=hu
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Kolozsvári magyar egyetemi hallgatók történelmi sikere egy kanadai 

nemzetközi esettanulmány-versenyen 
2021. március 3. – Kárpátalja 

Az erdélyi magyar felsőoktatás és a kolozsvári Babes-Bolyai Tudományegyetem (BBTE) 

történetében először végzett első helyen egy globális gazdasági esettanulmány-versenyen a 

kolozsvári egyetem négy magyar mesterszakos hallgatója, akik a kanadai Calgary-i Egyetem 

által szervezett nemzetközi megmérettetésen diadalmaskodtak. A négy magyar tagozatos 

hallgató az EnergyBowl Case Competition 2021 elnevezésű versenyen ért el kiemelkedő 

sikert, ahova egy selejtező nyomán került be a legjobb tíz csapat közé – közölte a romániai 

egyetem. 

 

„Muravidéki magyar értékek nyomában” – eredményhirdetés 
2021. március 3. – Népújság 

A Muravidéki Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösség a Muravidéki Magyar Értéktár 

Bizottsággal közösen 2020 októberében pályázatot hirdetett muravidéki magyar értékek 

keresésére és leírására az általános iskolák 7–9. osztályosai és középiskolás diákok részére, 

akik mentortanáruk közvetítésével háromfős csoportokban nyújthatták be pályázati 

anyagukat. A pályázatnak két különböző szakterületi kategóriába sorolt nemzeti érték 

javaslattételi beadványát kellett tartalmaznia a szükséges mellékletekkel együtt. 

 

Magabiztosan a változások felé 
2021. március 3. – Népújság 

2019 októberében a muraszombati székhelyű Mozaik társadalmi integrációs egyesület 

Lendván is elindította a szociális aktivációs programot, amellyel a kiszolgáltatott társadalmi 

csoportok szociális és szellemi potenciálját hivatott fejleszti. A múlt csütörtökön a virtuális 

térbe költözve a második csoport is (az összesen ötből) befejezte a programot. 2019-ben az 

illetékes Család-, Munka- és Szociálügyi Minisztérium a Mozaik egyesületet választotta a 

társadalmi aktivációs programok kivitelezőjévé. A hároméves projekt célja segíteni a már 

hosszabb ideje munka nélkül lévő, illetve a legjobban kiszolgáltatott társadalmi csoportok 

munkaerőpiacra történő visszalépését. 
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https://karpataljalap.net/2021/03/03/kolozsvari-magyar-egyetemi-hallgatok-tortenelmi-sikere-egy-kanadai-nemzetkozi
https://karpataljalap.net/2021/03/03/kolozsvari-magyar-egyetemi-hallgatok-tortenelmi-sikere-egy-kanadai-nemzetkozi
https://www.nepujsag.net/horizont/10181-%E2%80%9Emuravid%C3%A9ki-magyar-%C3%A9rt%C3%A9kek-nyom%C3%A1ban%E2%80%9D-%E2%80%93-eredm%C3%A9nyhirdet%C3%A9s.html
https://www.nepujsag.net/muravidek/10177-magabiztosan-a-v%C3%A1ltoz%C3%A1sok-fel%C3%A9.html


 

 

Napi Nemzetpolitikai Sajtószemle – 2021. március 4. 

. 

. 

Elektronikus sajtó 

 

Határok nélkül 

2021. március 3. – Kossuth Rádió 

 

Jó lesz a magyar embereknek is, jó lesz minden polgárnak - mondta Kelemen Hunor a 

kedden elfogadott költségvetés kapcsán. A kormányfő-helyettesi tisztséget betöltő RMDSZ 

elnök arról is beszélt, milyen előírásokat és javaslatokat sikerült bevinni a költségvetésbe. 

Mennyire épít a friss büdzsé a Románia rendelkezésére álló EU-s alapokra? Erről is kérdeztük 

Kelemen Hunort. 

 

Az RMDSZ javaslatára a román kormány nemrégiben arról döntött, hogy saját címert és 

zászlót használhat két Maros megyei település. A kormányhatározat a közigazgatási szaktárca 

tervezetét fogadta el. A határozat jelentőségéről, valamint egy új beruházási programról is 

beszél Cseke Attila miniszter. 

 

A román kormány ma az RMDSZ által nevesített kilenc alprefektust nevezett ki, közöttük 

Hunyad és Temes megyében. A két megye RMDSZ-elnökeit kérdeztük a kiválasztásukról, és 

arról, hogy mit várnak a magyar közösségek, illetve az RMDSZ-szervezetek ezektől a 

tisztségektől. 

 

A román kormány mai ülésén kinevezte Arad, Kolozs, Szatmár és Szilágy megyének a 

Romániai Magyar Demokrata Szövetség által jelölt prefektusát. Áll a bál Kolozs megyében. A 

megyei önkormányzat elnöke, Alin Tișe nem nyugszik bele Tasnádi Szilárd István Kolozs 

megyei prefektusi kinevezésébe. A PNL politikusa azt tervezi, hogy bosszúból Tasnádi István 

Szilárd mai kinevezéséért, leváltatja Vákár István RMDSZ-es megyei önkormányzati 

alelnököt. Tise kirohanását azzal indokolta, hogy ő Kolozs megye és Erdély érdekeit védi.  

Csoma Botond, az RMDSZ Kolozs megyei elnöke telefont ragadott.  

 

Európában egyre népszerűbb a kerékpárturizmus. Duna-menti bicikliút létesül a Fekete 

erdőtől a Fekete tengerig, amelynek Szabadka felé is lesz egy leágazása. Azonban az a cél, 

hogy Szabadkáról a szomszédos magyarországi településekre is el lehessen jutni kerékpárral. 

A megkezdett építkezések az idén is folytatódnak. Újhelyi Ákost, a Vajdasági Magyar 

Szövetség parlamenti képviselőjét kérdeztük. 

 

https://mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth/?date=2021-03-03_18-02-00&enddate=2021-03-03_18-40-00&ch=mr1
https://mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth/?date=2021-03-03_18-02-00&enddate=2021-03-03_18-40-00&ch=mr1
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A Nemzetpolitikai Államtitkárság online szervezte meg a „Sakkjátszótér Komplex 

Képességfejlesztő Program” képzését, ahol a határon túli magyar óvodapedagógusok 

megismerhették azokat a módszertani megoldásokat, amelyek a kiváló sakkozó, Polgár Judit 

nevéhez köthetők. A képzésen résztvevő intézmények a napokban „Sakkjátszótér alap” 

eszközcsomagot kaptak, amellyel játékos formában ismertethetik a sakkjátékot a 

gyermekekkel.  

Teltház előtt táncolták el a csavaros eszű székely, Uz Bence alakját. A Nyírő József 

legismertebb regényéből készült táncjátékban nem riadt vissza modern eszközöktől sem Orza 

Calin koreográfus. A próbák alatt a táncosok felkeresték a székelyvarsági Uz Bence 

leszármazottait, és a táncokba is beépítették a Székelyvarságon tapasztaltakat. 


