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Nyomtatott és online sajtó 
 

10 perc Bukarest: heti kormányzati tájékoztatót indított az RMDSZ 
2021. március 11. – MTI, maszol.ro, Nyugati Jelen 

Tíz perc Bukarest címmel heti kormányzati videotájékoztatót indított csütörtökön az RMDSZ, 

amelynek első kiadásában a miniszterelnök-heluettesi titszséget is betöltő Kelemen Hunor 

szövetségi elnök beszélt a kezdeményezésről, valamint az utóbbi időszak kormányzati 

munkájáról, a költségvetés elfogadásáról és az országos helyreállítási terv kidolgozásáról. A 

szövetség Facebook-odalán közzétett videofelvételen Kelemen Hunor felidézte: az RMDSZ az 

erdélyi magyar közösség érdekeinek hatékonyabb érvényesítéséért lépett be a tavaly 

decemberben alakult bukaresti kormányba, mert fontosnak tartja, hogy érdemi szava legyen 

az ország újjáépítésében, és előrelépést érjen el a kisebbségi jogok tekintetében. 

 

Brenzovics László KMKSZ-elnök szerint a drámaivá vált helyzet a kisebbségi 

jogok törékenységét jelzi 
2021. március 12. – Krónika 

Ha Ukrajnában fel lehet számolni a kisebbségek szerzett jogait, akkor azt bármelyik térségbeli 

országban is meg lehet tenni – figyelmeztet Brenzovics László, a Kárpátaljai Magyar 

Kulturális Szövetség (KMKSZ) elnöke. A politikus Volodimir Zelenszkij elnökségéről, a nyelvi 

jogok teljes felszámolásáról, az anyanyelvi oktatás ellehetetlenítéséről és a románokkal való 

közös fellépésről is beszélt a Krónikának adott interjúban. 

 

Forró Krisztián: Az MKP közreműködésével segít a felvidéki kórházaknak a 

magyar kormány 
2021. március 11. – Ma7.sk 

A közelmúltban az MKP vezetőségének kezdeményezésére a magyar kormány 27 

lélegeztetőgépet adományozott a déli régiók kórházainak. Február végén került 

nyilvánosságra a hír, hogy az MKP elnöke, Forró Krisztián kezdeményezésére tíz 

lélegeztetőgépet ajándékoz a magyar kormány a január eleje óta Covid kórházként működő 

galántai Szent Lukács kórháznak. Az MKP elnöke mátyusföldi lakosként és Nagyszombat 

megye képviselőjeként is fontosnak tartja, hogy a pandémia miatt reprofilizált kórházakban a 

személyzet a lehető legkorszerűbb és legjobb eszközökkel tudjon dolgozni, ne szenvedjenek 

hiányt semmiben. 
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https://maszol.ro/belfold/10-perc-Bukarest-heti-kormanyzati-tajekoztatot-inditott-az-RMDSZ
https://ma7.sk/aktualis/forro-krsiztian-az-mkp-kozremukodesevel-segit-a-felvideki-korhazaknak-a-magyar-kormany
https://ma7.sk/aktualis/forro-krsiztian-az-mkp-kozremukodesevel-segit-a-felvideki-korhazaknak-a-magyar-kormany
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Próbanépszámlálást szerveznek Csíkszeredában 
2021. március 11. – maszol.ro 

Szórólapok kézbesítésével kezdetét vette a március 10–31. közötti időszakra ütemezett 

próbanépszámlálás, amellyel a 2022-re halasztott országos népszámlálást készítik elő a 

hatóságok. Az Országos Statisztikai Intézet tájékoztatása szerint március 10. és 16. között a 

statisztikai hivatal honlapján online is nyilvántartásba vehetik magukat a kiválasztottak. A 

járványhelyzetre való tekintettel kifejezetten ezt a megoldást javasolja az intézet. Akinek 

nincs lehetősége az online számbavételhez, azokat március 22–31. között személyesen keresik 

fel a számlálóbiztosok. Ők a statisztikai intézet által kiadott fényképes igazolvánnyal igazolják 

magukat, és a lakóknak kötelességük nyilatkozni nekik. 

 

Tejporgyár és gyümölcs-, illetve gombaliofilizáló üzem nyílhat jövőre 

Gyergyóremetén 
2021. március 11. – szekelyhon.ro 

Magánberuházásként, de a Pro Economica Alapítvány támogatásával jön létre két üzem is a 

közeljövőben Gyergyóremetén: egy tejporgyár, illetve egy gyümölcs- és gombaliofilizáló 

üzem. A beruházó Balázs Attila (akinek a nevéhez fűződik a szintén Gyergyóremetén épülő 

reptér is) szerint a tejporgyár esetében a beruházás összege az első számítások szerint 

mintegy 15-20 millió euróra tehető, az ehhez megvásárolt épületet pedig az eredeti 

formájában szeretnék visszaállítani annak ellenére is, hogy egy ilyen régi épület felújítása 

többe kerül, mint egy új létrehozása. A Pro Economica Alapítvány által nyújtott támogatás 

értéke egyébként 7,1-7,2 millió euró gyáranként, és mindkét üzemben a jövő év második 

felében indulhat el a termelés. A termékek minél magasabb minősége érdekében a beruházó 

partnerséget keresett és talált a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem Csíkszeredai 

Karánál, és tegnapi közös sajtótájékoztatójukon alá is írták az együttműködési megállapodást. 

 

Fontos könyvet tettek le az asztalra Úzvölgye múltjáról 
2021. március 11. – szekelyhon.ro 

Magyarország Csíkszeredai Főkonzulátusán mutatták be csütörtökön este a Kocsis Károly 

által szerkesztett Előre az Úz völgyében című kötetet. A könyvbemutatón köszöntőt mondott 

Tóth László főkonzul és Kelemen Hunor, az RMDSZ elnöke. Az eseményen jelen volt 

ugyanakkor Kiss László ezredes, Magyarország Bukarestbe akkreditált attaséja is. 

 

Dr. Barabási Antal Szabolcs mezőgazdasági államtitkár szerint nyáron jelenik 

meg a sertéstartást szabályozó rendelet 
2021. március 12. – Krónika 

Számos területen kell kárrendezést végezzen a bukaresti mezőgazdasági minisztérium a 

sertésállományokat sújtó afrikai sertéspestis, illetve a koronavírus-járvány kihatásai miatt. 

Ezzel párhuzamosan új agrárstratégiát dolgoz ki, amelynek része lesz a sertéstartás 

szabályozása és a gazdák szövetkezésének bátorítása is. Dr. Barabási Antal Szabolcs 
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https://maszol.ro/belfold/Probanepszamlalast-szerveznek-Csikszeredaban
https://szekelyhon.ro/aktualis/tejporgyar-es-gyumolcs-illetve-gombaliofilizalo-uzem-nyilhat-jovore-gyergyoremeten
https://szekelyhon.ro/aktualis/tejporgyar-es-gyumolcs-illetve-gombaliofilizalo-uzem-nyilhat-jovore-gyergyoremeten
https://szekelyhon.ro/aktualis/fontos-konyvet-tettek-le-az-asztalra-az-uzvolgye-multjarol
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állatorvossal, a mezőgazdasági minisztérium államtitkárával járták körbe a készülő új 

agrárstratégiát; az illetékes leszögezte: nem akarják felszámolni a háztáji gazdaságokat.

 
Martin Klusszal tárgyalt a Magyar Fórum vezetősége 
2021. március 11. – bumm.sk 

Csütörtökön a szlovák külügyi államtitkárral, Martin Klusszal folytatott munkamegbeszélést 

a Magyar Fórum elnöke, Simon Zsolt és alelnöke, Gál Zsolt. A találkozó témája az 

állampolgársági törvény, illetve a törvény címén elhangzott és az elmúlt napok kedélyeit 

korbácsoló államtitkári kijelentések voltak. A Magyar Fórum aggodalmát fejezi ki afelett, 

hogy az állampolgársági törvény körüli elégedetlenség újra csak radikalizálódást eredményez 

a szlovák-magyar viszonyban, és feszültséget gerjeszt Magyarország és Szlovákia között. 

 

Oda lesz a kulturális autonómiánk? A minisztérium megszüntetné a 

Kultminort... 
2021. március 11. – bumm.sk 

Pár napja az OĽaNO-s Natália Milanová, kulturális miniszter Facebook-profilján megjelent 

egy reformokat taglaló anyag. A hangzatos „Reformok a fenntarthatóan fejlődő kultúra és a 

kreatív ipar érdekében”, azonban egyben akna is lehet a magyar kultúrának. A Híd az előző 

ciklusban hozta létre a kisebbségi kulturális alapot, amely nagyságrendekkel magasabb pénz 

juttatott a magyar kultúrának. A gyermekbetegségeit kinőve, az alap egyre hatékonyabban 

működött, törést csak a járvány okozott. 

 

Még lehet jelentkezni az óvodapedagógusok továbbképzési programjára 
2021. március 11. – Körkép 

A Kárpát-medencei magyar óvodaépítéseket, -fejlesztéseket szervező, irányító program több 

területen segíti a külhoni magyar óvodákat, az óvodapedagógusok rendszeres továbbképzési 

programja mellett többek között kisebb pályázati lehetőségekkel is.   Csipkefa bimbója 

címmel magyarországi és a külhoni magyar óvodák pedagógusainak írt ki nemrég pályázatot 

a program. A cél kettős: a hagyományőrzés, és a tapasztalatcsere ösztönzése. Szeretnék arra 

bátorítani a hazai óvodákat, hogy ismerjék meg a gyakorlatban a külhoni magyar népi 

hagyományokat, majd azokat építsék be a saját a pedagógiai nevelési koncepciójukba. 

 
Vajdasági együttműködés az Európa Tanács Fejlesztési Bankjával 
2021. március 11. – Pannon RTV 

Az Európa Tanács Fejlesztési Bankjával való együttműködésről beszélgetett ma Igor Mirović, 

a Tartományi Kormány elnöke és Rolf Wenzel, a pénzügyi intézmény kormányzója. Az 

együttműködés keretében Szerbiában számos fontos projekt van folyamatban, az oktatás, 
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https://www.bumm.sk/regio/2021/03/11/martin-klusszal-targyalt-a-magyar-forum-vezetosege
https://www.bumm.sk/belfold/2021/03/11/oda-lesz-a-kulturalis-autonomiank-a-miniszterium-megszuntetne-a-kultminort
https://www.bumm.sk/belfold/2021/03/11/oda-lesz-a-kulturalis-autonomiank-a-miniszterium-megszuntetne-a-kultminort
https://korkep.sk/cikkek/mindennapjaink/2021/03/11/meg-lehet-jelentkezni-az-ovodapedagogusok-tovabbkepzesi-programjara/
https://pannonrtv.com/rovatok/politika/vajdasagi-egyuttmukodes-az-europa-tanacs-fejlesztesi-bankjaval
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egészségügy, szociális védelem és energiahatékonyság terén. Mint Mirović elmondta, a 

Fejlesztési Bank támogatása jelentős lenne a Vajdasági gyermek és ifjúsági egészségvédelmi 

intézet kiépítésének finanszírozása szempontjából, amely projektet a Tartományi Kormány 

fog megvalósítani. 

 

Beruházásokról és tervekről egyeztetett Topolyán a tartományi sporttitkár 
2021. március 11. – Vajdaság Ma 

Topolya községbe látogatott Dane Basta, sportért és ifjúságért felelős tartományi titkár. Az 

önkormányzatban megbeszéléseket folytatott Szatmári Adriánnal, Topolya községi elnökével. 

A jövőbeni tervekről és beruházásokról egyeztettek. A tartományi titkár megtekintette az 

ifjúsági irodát, melyet nemrég tartományi eszközökből sikerült felújítani és felszerelni. 

Vendéglátói kíséretben Andrásmezőre (Tomislavci) is ellátogatott, ahol december végén 

tartományi eszközökből sikerült fedetté tenni a teniszpályát. Az andrásmezei ballonos 

megoldással fedett teniszpályán jelen volt Milan Jerinkić, a Vajdasági Tenisz Szövetség 

elnöke is. 

 

Online verseny március 15-e alkalmából a nagycsaládosok szervezésében 
2021. március 11. – karpat.in.ua 

Lezárult a Kárpátaljai Magyar Nagycsaládosok Egyesületének “Talpra magyar!” elnevezésű 

online pályázata, ahová olyan pályamunkák érkeztek, amelyekben a gyerekek megelevenítik 

az 1848-49-es szabadságharc hangulatát.   A korábbi évekhez képest, idén már nem csak 

rajzokat vártak, hanem a fiatalok énekelhettek vagy elszavalhattak egy, a szabadságharchoz 

kapcsolódó verset is. 

 

Negyvennégy osztály megszüntetését tervezik a Beregszászi kistérség iskoláiban 
2021. március 11. – Kárpátalja Ma 

Ukrajna-szerte elkezdődött az optimalizáció néven ismert kis létszámú osztályok 

megszüntetése több általános- és középiskolában. A rendelkezés Kárpátalját sem kerülte el, és 

különösképpen a kisebb települések intézményeit érinti. A Beregszászi Kistérségben a 

„feketelistán” szereplő iskolák között található a Csomai Középiskola, a Gecsei Általános 

Iskola, az Oroszi Általános Iskola, melyek 2021 szeptemberétől elemi iskolaként 

működnének, továbbá a Beregszászi Esze Tamás Líceum (internátus), a Jánosi 

Mezőgazdasági Líceum, illetve a Beregszászi Bethlen Gábor Magyar Gimnázium bentlakásos 

része. 
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https://www.vajma.info/cikk/vajdasag/26271/Beruhazasokrol-es-tervekrol-egyeztetett-Topolyan-a-tartomanyi-sporttitkar.html
http://life.karpat.in.ua/?p=48803&lang=hu
https://karpatalja.ma/karpatalja/oktatas/negyvennegy-osztaly-megszunteteset-tervezik-a-beregszaszi-kisterseg-iskolaiban/
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A nőket köszöntöttük 
2021. március 11. – Képes Újság 

Nőnap (március 8.) alkalmából több településünkön is szegfűvel köszöntötték a hölgyeket. 

A nemzetközi nőnap a nők iránti tisztelet és megbecsülés kifejezésének világszerte elismert 

szép napja, amelyet 1917 óta minden év március 8-án tartanak meg. Olyan ünnep ez, amit az 

ENSZ is a világnapok közt tart számon, bár a hölgyek nyilván nem csupán ezen a jeles napon 

érdemlik meg a kiemelt figyelmet… 

 

Végükhöz közelednek a magyarországi támogatású nagyberuházások 
2021. március 11. – Képes Újság 

Az Economica Hungarica Alapítvány (EHA) 2019 őszén indította mezőgazdasági 

nagyberuházásokat támogató pályázatát, melyre öten jelentkeztek, sikerrel. Ebből három 

projekt mostanra elkészült: az újbezdáni Bettina d.o.o., valamint a karancsi Szabó gazdaság 

már használják a magyarországi támogatással épült gabonatárolóikat, a csúzai Agrozoli cég 

pedig felújított pincéjében folytathatja a borfeldolgozást. A horvátországi magyarság 

megmaradásának egyik alapfeltétele, hogy gazdasági téren is erősödjön közösségünk. Ezt 

szem előtt tartva a magyar kormány 2016-ban fogadta el a HMDK Vidék- és 

Gazdaságfejlesztési Programját, melynek lebonyolításáért az EHA felel. Az alapítvány 

pályázati rendszere piramidális felépítésű, vagyis először a kistermelőket támogatta, majd a 

nagyobb vállalkozók számára is hirdetett pályázatot. 

 

 

Elektronikus sajtó 

 

Határok nélkül 

2021. március 11. – Kossuth Rádió 

 

Elutasította a strasbourgi Emberjogi Bíróság a román érettségi diszkriminatív jellegére 

vonatkozó keresetet, mert minden statisztikai kimutatással szemben azt állítják, egyenlő 

feltételek és esélyek mellett vizsgáznak román és magyar diákok.  

A csíkszeredai városvezetés szerint anyanyelvhasználat kérdésében még a székelyföldi 

magyarság sem él azokkal a jogokkal, amit a román törvények szavatolnak. Ezért a következő 

időszakban változtatni szeretnének ezen a helyzeten.  
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https://kepesujsag.com/a-noket-koszontottuk/
https://kepesujsag.com/vegukhoz-kozelednek-a-magyarorszagi-tamogatasu-nagyberuhazasok/
https://mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth?date=2021-03-11_18-02-00&enddate=2021-03-11_18-40-00&ch=mr1
https://mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth?date=2021-03-11_18-02-00&enddate=2021-03-11_18-40-00&ch=mr1
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Tegnap nyitotta meg marosvásárhelyi irodáját Kulcsár-Terza József parlamenti képviselő. A 

Magyar Polgári Párt háromszéki politikusa az RMDSZ Maros megyei listáján jutott be a 

román parlamentbe. 

Az irodaavatón részt vett Mezei János, a polgári párt elnöke, az Erdélyi Magyar Szövetség 

társelnöke is. Kulcsár-Terza József elmondta: szándékosan időzítette a képviselői iroda 

megnyitását a Székely Szabadság Napjára. 

 

Teljesen megújult a tető és a torony, jelenleg a templombelső régi fehér arculatán dolgoznak, 

és a padlózatot cserélik ki - hónapok óta zajlik a székelyudvarhelyi belvárosi református 

templom teljes körű felújítása. A torony tetején, a gömbben két időkapszulát is találtak, 

történelmi dokumentumok kerültek elő, amelyeket jelenleg restaurálnak. A 1781-ben épült 

templom felújítására gyűjtött a gyülekezet, kapnak támogatást a megyei és a helyi 

önkormányzattól, és oroszlánrészt vállalt a magyar kormány is. Utoljára 1862-ben végeztek 

rajta teljes körű felújítást.  

 

1875. március 10-én választották Salacz Gyulát Arad polgármesterré.  26 évig ált a település 

élén. Ezzel mindmáig ő a leghosszabb ideig hivatalban lévő aradi polgármester. Hivatali 

idején adták át az aradi városházát és megannyi közintézményt és ipari létesítményeket. 

Munkásságát őrzi Arad mai arculata.  

 

Bő két hét múlva húsvét. Tojásíró kalákába hív kicsiket és nagyokat az Erdélyi Hagyományok 

Háza. Nagyhéten mindennap lesznek foglalkozások. A részletekről az egyik szervezőt, az 

Erdélyi Hagyományok Háza kolozsvári irodavezetőjét, László Esztert kérdeztük. 


