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Nyomtatott és online sajtó 
 

A magyar állami elismerések március 15-e alkalmából később kerülnek a 

kitüntetettekhez 
2021. március 16. – Ma7.sk, Felvidék Ma 

Magyarország köztársasági elnöke, Áder János a nemzeti ünnep, március 15. alkalmából, a 

miniszterelnök, Orbán Viktor előterjesztésére kitüntetéseket adományozott. A kitüntetettek 

listája a Magyar Közlönyben jelent meg hétfőn. Több felvidéki magyar is kitüntetést vehetett 

át a magyar kormánytól. 

 

Magyar állami kitüntetéseket vehettek át kárpátaljai honfitársaink 
2021. március 16. – Kárpátalja Ma 

Magyarország köztársasági elnöke a nemzeti ünnep, március 15-e alkalmából kitüntetéseket 

adományozott. Az idei díjazottak között kárpátaljai költő, író, tudós is akad, illetve 

beregszászi származású üzletember, tiszteletbeli konzul, valamint egy megyénkben 

szolgálatot teljesítő diplomata. Vári Fábián László Babérkoszorús és József Attila-díjas költő, 

műfordító, néprajzkutató, a Magyar Művészeti Akadémia rendes tagja Magyarország számára 

kivételesen értékes művészi pályafutása során megalkotott, a kárpátaljai magyarság 

nemzettudatát erősítő művei, szenvedélyes hangvételű, gazdag képi és formavilágú lírai 

alkotásai, kordokumentumként is szolgáló, egyszerre drámai és humoros, önéletrajzi 

ihletettségű regényei, valamint sokoldalú néprajzi gyűjtői, műfordítói és irodalomszervezői 

tevékenysége elismeréseként vehette át a Kossuth-díjat, a magyar kultúra művelésének és 

ápolásának elismeréséért járó legmagasabb magyar állami kitüntetést. 

 

Az RMDSZ segít a rászorulóknak regisztrálni az oltásra  
2021. március 16. – transindex.ro, maszol.ro, Nyugati Jelen 

Az RMDSZ egy éve nyújt segítséget a járvánnyal kapcsolatos magyar nyelvű tájékoztatásban, 

mostantól pedig az oltással kapcsolatos regisztrációból is kiveszi a részét - tájékoztat az 

szövetség közleménye. Ezért első körben a járványnak leginkább kitettek két csoportját, a 65 

év felettieket, valamint a krónikus betegeket várják az RMDSZ helyi székházaiba, illetve az 

Eurotrans Alapítvány irodáiba, ahol segítenek az online regisztrációban.  
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https://felvidek.ma/2021/03/a-magyar-allami-elismeresek-marcius-15-e-alkalmabol-kesobb-kerulnek-a-kituntetettekhez/
https://felvidek.ma/2021/03/a-magyar-allami-elismeresek-marcius-15-e-alkalmabol-kesobb-kerulnek-a-kituntetettekhez/
https://karpataljalap.net/2021/03/16/magyar-allami-kitunteteseket-vehettek-karpataljai-honfitarsaink
https://itthon.transindex.ro/?hir=63462
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Oktatással, lakásépítéssel a fiatalokért – A munkahely, a pénz és a nyelvi 

nehézségek is foglalkoztatják az ifjakat 
2021. március 16. – Krónika, maszol.ro 

A kereseti lehetőségek, a munkahely, a lakhatási gondok, a közlekedés, a nyelvi nehézségek, 

az egészségügy, környezetvédelem és az oktatás kérdései foglalkoztatják leginkább a 

sepsiszentgyörgyi fiatalokat – derül ki a január 4–29. között lezajlott online ifjúsági 

konzultáció eredményeiből, amelyet keddi sajtótájékoztatójukon ismertettek a 

kezdeményezők, akik megoldásokat is vázoltak a felvetett problémákra. Az eseményen 

Székely István Gergő, a Székelyföldi Közpolitikai intézet kutatási igazgatója elmondta, több 

mint 1100 válasz futott be. Hangsúlyozta, a konzultáció, eltérően a közvélemény-kutatástól, 

nem reprezentatív, hiszen „annak hallják a hangját, aki megszólal”. Hogy a válaszokból 

körvonalazódó következtetéseket megerősítsék, fókuszcsoportos beszélgetéseket is 

szerveztek, arra keresve a választ, milyen segítséget várnak a fiatalok a problémáikra. 

 

Márciusi Ifjak-díjakat adott át az RMDSZ 
2021. március 16. – Bihari Napló 

Március idusának előestéjén az RMDSZ Bihar megyei szervezete idén is átadta a nagyváradi 

Szigligeti Színházban a néhány évvel ezelőtt alapított Márciusi Ifjak-díjakat, három 

kategóriában: egyéni, szervezet és kezdeményezés. 

 

Húsz Maros megyei személy részesült Könyv és Gyertya díjban 
2021. március 16. – szekelyhon.ro 

Az RMDSZ Maros megyei szervezete húsz olyan Maros megyei személyt tüntetett ki a Könyv 

és Gyertya díjjal, akik az 1990. február 10-én, a kisebbségi jogok védelméért meghirdetett 

könyves-gyertyás néma tüntetésen megfogalmazott eszmék és értékelvek szellemében 

végezték munkájukat. 

 

„Elbújna” az átláthatósági törvény elől az RMDSZ, állítja több civil szervezet 
2021. március 16. – MTI, Webrádió, Krónika 

Az RMDSZ ki szeretné vonni magát a közpénzek felhasználásának átláthatóságát biztosító 

törvény hatálya alól – állítja több romániai civil szervezet. A húsz romániai civil szervezet 

közleményében arra hívja fel a figyelmet, hogy a parlamentben folyamatban van a közérdekű 

információkhoz való hozzáférést biztosító 2001/544-es törvény módosítása, mely – az eredeti 

indítvány szerint – azt a célt szolgálta, hogy növelje a közpénzek felhasználásának 

átláthatóságát. A törvénymódosítás úgy került a képviselőház plénuma elé, hogy mind a 

kormányoldal, mind az ellenzék támogatta, azonban az RMDSZ kérésére visszaküldték a 

bizottságokba. A szövetség nevében Szabó Ödön képviselő iktatott olyan módosító 

indítványokat, amelyek ellehetetlenítenék az átláthatóság növelését, és kivonnák az RMDSZ-t 

a törvény hatálya alól, idézte a közleményt az MTI. Az RMDSZ javaslata szerint csak azoknak 

a civil szervezeteknek kellene beszámolniuk a kapott közpénzek elköltéséről, amelyek 
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https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/oktatassal-lakasepitessel-a-fiatalokert-n-a-munkahely-a-penz-es-a-nyelvi-nehezsegek-is-foglalkoztatjak-az-ifjakat
https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/oktatassal-lakasepitessel-a-fiatalokert-n-a-munkahely-a-penz-es-a-nyelvi-nehezsegek-is-foglalkoztatjak-az-ifjakat
https://www.erdon.ro/kozelet/helyi-kozelet/marciusi-ifjak-dijakat-adott-at-az-rmdsz-3546418/
https://szekelyhon.ro/aktualis/husz-maros-megyei-szemely-reszesult-konyv-es-gyertya-dijban
https://kronikaonline.ro/belfold/belbujnar-az-atlathatosagi-torveny-elol-az-rmdsz-allitja-tobb-civil-szervezet
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kormányhatározattal nyerték el a közhasznú státust. Az RMDSZ és egyes kisebbségi 

szervezetek pedig nem tartoznak ezek közé. 

 

Tízpontos kívánságlistát állított össze a románok fóruma – első óhajuk az 

autonómiaellenes stratégia 
2021. március 16. – szekelyhon.ro 

Kívánságaink címmel állított össze tízpontos listát a Kovászna, Hargita és Maros Megyei 

Románok Civil Fóruma. Ennek első pontja, hogy sürgősen dolgozzanak ki egy stratégiát a 

magyar politikai és civil szervezetek által fenntartott, Budapest által támogatott 

autonómiatörekvések ellen. A dokumentum szerint le akarják állítani, hogy Magyarország 

állandósítsa a társszuverenitását a „nosztalgikus Székelyföldön”. Normális, nemzetiségek 

közötti együttélést akarunk egy többnemzetiségű és felekezetű térségben, nem egy etnikai 

enklávét, hangoztatják. A kedden kiadott közleményben az áll, hogy a dokumentumot a 

hétvégén fogadták el, amikor megszervezték a Románok a románokért találkozó harmadik 

kiadását, annak kapcsán, hogy szerintük március 14-én van a minden románok 

szolidaritásának napja a Kovászna, Hargita és Maros megyei románokkal. 

 

Zakariás: Kollegiális a viszony az RMDSZ-frakcióban 
2021. március 16. – Bihari Napló 

A parlamenti munkáról, a közigazgatási törvénykönyv módosításáról és a romániai 

járványvédelemről is beszélt a Bihari Naplónak adott interjújában a hétvégén Nagyváradon 

járt, az Erdélyi Magyar Szövetség (EMSZ) színeiben politizáló Zakariás Zoltán, a román 

parlament egészségügyi szakbizottságának, valamint az európai ügyek szakbizottságnak a 

tagja. 

 
A Csallóközben is megemlékeztek március 15-re 
2021. március 16. – Ma7.sk 

Minden évben méltóképpen megemlékezünk az 1848-as és 1849-es szabadságharcról, hiszen 

március 15-e beleivódott a magyarság történelmébe. A tavalyi év a koronavírus árnyékában 

zajlott, az ideit is kénytelenek vagyunk hasonlóképpen eltölteni, de az emlékezés mindenütt 

tiszta szívvel történt. Az online térben, vagy pedig szűk keretek között zajlott egyes 

helységekben. 

 

Március 15-ei megemlékezések a Komáromi járásban 
2021. március 16. – Ma7.sk 

Járásszerte megemlékeztek március 15-én az 1848-49-es magyar forradalom és 

szabadságharc emléknapján az MKP komáromi járási alapszervezetei. Az idén már második 

alkalommal közösségünk csak csendben tud emlékezni az 1848/49-es szabadságharc 

forradalmáraira. Komáromban az MKP Komáromi Járási Elnöksége néma főhajtással lerótta 
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https://szekelyhon.ro/aktualis/tizpontos-kivansaglistat-allitott-ossze-a-romanok-foruma-n-elso-ohajuk-az-autonomiaellenes-strategia
https://szekelyhon.ro/aktualis/tizpontos-kivansaglistat-allitott-ossze-a-romanok-foruma-n-elso-ohajuk-az-autonomiaellenes-strategia
https://www.erdon.ro/kozelet/helyi-kozelet/zakarias-kollegialis-a-viszony-az-rmdsz-frakcioban-3545749/
https://ma7.sk/tajaink/a-csallokozben-megemlekeztek-marcius-15-re
https://ma7.sk/tajaink/marcius-15-ei-megemlekezesek-a-komaromi-jarasban
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tiszteletét a szabadságharc hősei előtt a Jókai szobornál és Klapka György, honvédtábornok 

szobra előtt. Járásunk több településén – Komárom, Gúta, Ógyalla, Naszvad, Martos, Ekel, 

Szentpéter, Csicsó, Izsa, Marcelháza, Megyercs, Búcs, Ímely, Karva, Gellér, Keszegfalva, Path, 

Hetény, Bátorkeszi, Perbete - elhelyezték az emlékezés koszorúit az MKP helyi szervezetei. 

 

Emlékezés Szőgyénben, Görgei Artúr tábornok szobránál 
2021. március 16. – Felvidék Ma 

Március idusán, miként Felvidék-szerte, Szőgyénben is, már másodízben emlékeztek a 

koronavírus árnyékában, szűk körben a helyi közösségek képviselői. Az elmúlt évhez 

hasonlóan az emlékezés ismét korlátok közé kényszerült, és ugyanúgy a lakosság jelenléte 

nélkül történt a kegyeletadás. A Csongrády Lajos Alapiskola udvarán levő Görgei Artúr 

tábornok mellszobra, szebb napokat is megélt. Szemtanúja lehetett számtalan történelmi 

emlékezésnek, március 15-ei tiszteletadásnak, felvidéki tavaszi hadjárat 

emlékünnepségeknek, hadi bemutatóknak, október 6-a szomorú történéseire való 

emlékezéseknek. 

 

Párkányban és vidékén így emlékeztünk 
2021. március 16. – Felvidék Ma 

Az 1848-49-es szabadságharc, a magyar nemzet történetének talán a legismertebb háborús 

konfliktusa. Mivel sajnos az idén sem tudunk együtt, méltóképpen emlékezni a forradalom és 

szabadságharc hőseire, ezért ebben a kissé zűrös helyzetben jóval szerényebb emlékezésre 

hívta március 14-én és 15-én, a Csemadok Párkányi Alapszervezete a város magyar 

lakosságát. 

 

75 éves Horkay László, az ung-vidéki magyarság kiemelkedő egyénisége 
2021. március 16. – Ma7.sk 

Csemadok Erdélyi János Ung-vidéki Területi Választmánya: „Márciusban ünnepli 75. 

születésnapját Horkay László, a magyar nyelv és kultúra ápolásának kiemelkedő személyisége 

az Ung-vidéken. Laci bácsi a magyarság példaképe falujában, Kisráskán. Ő a magyar nyelv és 

kultúra első számú ápolója, a magyar hagyományok őrzője a lassan elszlovákosodó Ung-

vidéki településen. Nekünk, többieknek pedig egy példakép, hogyan kell ragaszkodnunk 

nemzetünkhöz és éltetni magyarságunkat.” 

 

Mi az oka a rossz népszámlálási részeredményeknek? 
2021. március 16. – Ma7.sk  

A március közepén is tartó pozsonyi kormányválság nyilván érdekesebb történésekkel szolgál 

a közélet iránt érdeklődő polgároknak, ám ezzel párhuzamosan egy olyan esemény is zajlik az 

országban, amely tízéves ciklusra jelent kihatást. Már emlékezni sem fogunk a mostani 

koalíciós pártok közti vitákra, amikor a 2021-es népszámlálás eredményei még mindig 

érvényben lesznek. 
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https://felvidek.ma/2021/03/emlekezes-szogyenben-gorgei-artur-tabornok-szobranal/
https://felvidek.ma/2021/03/parkanyban-es-videken-igy-emlekeztunk/
https://ma7.sk/tajaink/75-eves-horkay-laszlo-az-ung-videki-magyarsag-kiemelkedo-egyenisege
https://ma7.sk/aktualis/mi-az-oka-a-rossz-nepszamlalasi-reszeredmenyeknek
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Identitását vesztheti Szabadka a városmag új szabályozási terve miatt 
2021. március 16. – Vajdaság Ma 

Szabadka belvárosának új részletes szabályozási terve nem egészében tekint a belvárosra, 

nem védené annak teljes arculatát, hanem csak néhány épületre koncentrál. Éppen ez a baj 

vele, szűrhető le a kedd délután, a városháza nagytermében megtartott közvitán 

elhangzottakból. Az úgynevezett 2-es övezet részletes szabályozási tervéről van szó. Ez az 

övezet a Makszim Gorkij utca, a Matija Gubec utca, a Fasizmus áldozatainak a tere, a Žarko 

Zrenjanin utca, a Zsinagóga tér, a Dimitrije Tucović utca és a Strossmayer utca által határolt 

városrészt foglalja magába, pontosabban az ezen utcák által határolt öt tömböt. 

 

Bajić: felháborító a horvát nemzeti közösség reakciója 
2021. március 16. – Pannon RTV 

A bunyevác közösség felháborítónak tartja a szerbiai horvát kisebbség reakcióját a javaslatra, 

amely szerint a bunyevác is hivatalos nyelvvé váljon Szabadkán – mondta Mirko Bajić, a 

Bácskai Bunyevácok Szövetségének elnöke a párt sajtótájékoztatóján. Elképesztőnek találják, 

hogy a horvátországi hivatalos intézmények is támogatják azok álláspontját, akik a 

bunyevácokat nyíltan horvátoknak nevezik. Bajić kiemelte, a hivatalos nyelvhasználatot a 

bunyevácok éppen olyan pozitív diszkrimináció alapján érték el, mint a horvát nemzeti 

kisebbség tagjai, mert lakossági részarányuk 15 százaléknál alacsonyabb. Az utóbbi 

népszámlálás szerint Szabadkán a lakosság 9,57 százaléka vallotta magát bunyevácnak, és 

9,98 százaléka horvátnak. 

 

Őseink nyomában Magyarkanizsán 
2021. március 16. – Vajdaság Ma 

Őseink nyomában címmel nyílt új kiállítás a magyarkanizsai Dobó Tihamér Képtárban, 

régészeti leleteket állítottak ki. Az ünnepélyes megnyitóra a hét végén került volna sor az 

1848/49-es magyar forradalom és szabadságharc áldozatainak, hőseinek tiszteletére 

szervezett ünnepi program keretében, azonban erre akkor nem volt lehetőség. Dr. Silling 

Léda, a szabadkai Községközi Műemlékvédelmi Intézet igazgatója elmondta, hogy a kiállítás 

anyaga a 2019. őszén végzett régészeti mentőásatásokról származik, amelyeket a 

földgázvezeték nyomvonalán folytattak. 

 
A megye vezetői virágot helyeztek el Petőfi szobránál 
2021. március 16. – Kárpátalja 

Hétfőn reggel a Kárpátaljai Megyei Állami Közigazgatási Hivatal vezetői Ungváron a Petőfi 

téren lerótták tiszteletüket az 1848-as magyar forradalom és szabadságharc hőseinek emléke 
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https://www.vajma.info/cikk/vajdasag/26290/Identitasat-vesztheti-Szabadka-a-varosmag-uj-szabalyozasi-terve-miatt.html
https://pannonrtv.com/rovatok/politika/bajic-felhaborito-horvat-nemzeti-kozosseg-reakcioja
https://www.vajma.info/cikk/vajdasag/26288/Oseink-nyomaban-Magyarkanizsan.html
https://karpataljalap.net/2021/03/16/megye-vezetoi-viragot-helyeztek-el-petofi-szobranal
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előtt. Anatolij Poloszkov elnök, valamint Petruska István és Ihor Sinkarjuk helyettesek 

virágcsokrot helyeztek el Petőfi Sándor szobránál. „Magyarország Kárpátalja stratégiai 

partnere volt és marad” – olvasható többek között a hivatal Facebook-oldalán az eseményről 

szóló bejegyzésben. 

 

Ünnepi online műsorral emlékeztek a viski magyar iskola diákjai 
2021. március 16. – karpat.in.ua 

A 173 évvel ezelőtti magyar szabadságharcra és forradalomra emlékeztek a Viski Kölcsey 

Ferenc oktató-nevelő intézmény diákjai. A karantén helyzetből adódóan a fiatalok online 

műsort készítve igyekeztek közelebb hozni a 48-as eseményeket a helyi közösség számára. 

 

 

Elektronikus sajtó 

 

Határok nélkül 

2021. március 16. – Kossuth Rádió 

 

Mindenekelőtt arról, hogy Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter ma Belgrádban 

tárgyalt. A miniszter a keleti védőoltások beszerzéséről, a szerb és a magyar külképviseletek 

együttműködéséről, valamint infrastrukturális fejlesztésekről is egyeztetett szerb kollégájával.  

 

Szerbia ma estétől szinte teljesen bezár. A járvány miatt egyelőre 5 napig - az 

élelmiszerüzletek, a gyógyszertárak és az üzemanyagtöltő állomások kivételével - szinte 

minden zárva tart majd. A járványhelyzet volt az egyik témája Pásztor István VMSZ-elnök 

beszédének is, amit március 15-e alkalmából mondott Szabadkán, a központi 

megemlékezésen.  

 

Második éve, hogy a koronavírus-járvány miatt nem emlékezhettek meg Aradon sem 

hagyományos módon, méltó körülmények között az 1848–1849-es magyar forradalom és 

szabadságharc kitörésének évfordulójáról. 

 

Temesvár több, mint egy hete vesztegzár alatt van a magas koronavírus-fertőzöttség miatt. Az 

oktatás is újra az online térben zajlik, de a temesvári Bartók Béla Líceumban azért most is 
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megemlékeztek március 15.-éről. Először a két negyedikes osztály ünnepségéről Pál Krisztina 

tanítónőt halljuk az összeállításban. 

 

Nemzeti ünnepünk alkalmából szűk körű rendezvényen adták át a Maros megyei RMDSZ 

kitüntetéseit a marosvásárhelyi Kultúrpalotában. A 2014-ben alapított Könyv és Gyertya 

díjjal azok munkáját ismerik el, akik az elmúlt három évtizedben sokat tettek az anyanyelvi 

jogok védelméért, a helyi közösségek megerősítéséért, a kulturális értékek megőrzéséért és 

gyarapításáért. Először Kovács Mihály Leventét, a Maros Megyei Tanács alelnökét, az 

RMDSZ megyei szervezetének ügyvezető elnökét halljuk az összeállításban. 

 

A kormányfő részéről őszinte, jóindulatú gesztusnak tűnik, az államfő részéről viszont 

nehezen hihető ugyanez. - mondja Orbán Balázs politológus a román állam vezetőinek 

köszöntőjéről. Mint ismert, márc. 15-e alkalmából Klaus Johannis román államfő és Florin 

Cîţu miniszterelnök rövid üzenetekben köszöntötte a romániai magyarokat. A politológus úgy 

véli: az RMDSZ-nek szánt üzenetben általánosságokról beszéltek és még csak az utalás 

szintjén sincsenek ezekben az üzenetekben megemlítve az erdélyi magyarok által 

megfogalmazott elvárások. 

   

A székelyföldi önkormányzatok abban bíznak, hogy eljött a cselekvés és a nyugodt építkezés 

ideje. Talán még abban is reménykedhetnek, hogy idén nem lesz bírságolás a március 15-én 

kitűzött magyar zászlók miatt, jóllehet azok ebben az évben is szemet szúrtak a hatóságoknak. 

A sepsiszentgyörgyi liberális párti alprefektus például azt ígérte a román sajtónak, hogy 

elemzi a kihelyezés törvényességét. Antal Árpád András, Sepsiszentgyörgy polgármestere 

beszélt költségvetésről, fejlesztési tervekről, reményekről. 


