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Nyomtatott és online sajtó 
 

Székely politikusok felszólították az Európai Bizottságot, hozza helyre hibáját a 

Minority SafePack ügyében 
2021. március 18. – MTI, Krónika, maszol.ro, Nyugati Jelen  

Székelyföldi önkormányzati vezetők a Minority SafePack európai polgári kezdeményezés 

újbóli napirendre tűzését kérik az Európai Bizottságtól egy – az MTI-hez csütörtökön 

eljuttatott – közös nyilatkozatban. A Hargita, Kovászna és Maros megye önkormányzatának 

elnöke, valamint a székelyföldi városok polgármesterei által jegyzett nyilatkozat megállapítja: 

a romániai magyar közösség várakozással tekintett az ország EU-csatlakozására. Ettől nem 

csupán gazdasági fejlődést és gyarapodást várt, hanem anyanyelvük és kultúrájuk védelmét és 

érvényesülését, közösségi jelképeik szabad, zavartalan használatát biztosító jogokat is. Az 

önkormányzati vezetők megdöbbenésüknek és értetlenségüknek adtak hangot amiatt, hogy az 

Európai Bizottság 2021. január 15-én eldöntötte: nem indít jogalkotást a Minority SafePack 

európai polgári kezdeményezés javaslatai alapján. „Megerősítjük kiállásunkat a külhoni 

magyarok, a magyarországi nemzetiségek és az európai kisebbségek ügye mellett, és együtt 

tiltakozunk velük az Európai Bizottság döntése ellen, amely a kisebbségi sorban élő 

közösségek ellen történelmi igazságtalanságot követett el, figyelmen kívül hagyva jogos és 

építő jellegű, az európai nyelvi és kulturális hagyaték védelmét célzó javaslataikat” – áll a 

nyilatkozatban. 

 

Szijjártó: új üzemet épít a Metal Shredder Hungary a Vajdaságban 
2021. március 18. – MTI, Magyar Nemzet, Index, Origo, PestiSrácok, Vajdaság Ma, Pannon 

RTV, Magyar Szó 

Új üzemet épít a Metal Shredder Hungary Kft. a Vajdaságban, a nemesfém tartalmú 

elektronikai hulladékok újrahasznosításával foglalkozó magyar cég az 546 millió forintos 

beruházáshoz 325 millió forint kormányzati támogatásban részesül – jelentette be a 

külgazdasági és külügyminiszter a támogatási oklevelet átadó ünnepségen csütörtökön, 

Budapesten. Szijjártó Péter hozzátette: a cég a különböző iparágakban felhasznált termékeket 

teszi újra alkalmassá az ipari felhasználásra. A beruházás új hidat épít Szerbia és 

Magyarország között - mondta. Szavai szerint Szerbiával jelenleg a leghatékonyabb és legjobb 

együttműködést ápolja Magyarország a közös történelmük során. Az ország a legtöbb jogot 

biztosítja a területén élő magyar nemzeti közösségnek. 
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https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/szekely-politikusok-felszolitottak-az-europai-bizottsagot-hozza-helyre-hibajat-a-minority-safepack-ugyeben.
https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/szekely-politikusok-felszolitottak-az-europai-bizottsagot-hozza-helyre-hibajat-a-minority-safepack-ugyeben.
https://magyarnemzet.hu/gazdasag/szijjarto-uj-uzemet-epit-a-metal-shredder-hungary-a-vajdasagban-9534335/
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Nem teljesítenek gyengébben az érettségin a magyar diákok, de sokan buknak 

románból – Meglepetések a gimnáziumok rangsorában 
2021. március 18. – Krónika, szekelyhon.ro, transindex.ro 

Az alacsonyabb sikerességi ráta ellenére a magyar nyelven tanulók hasonló arányban 

szereztek érettségi diplomát, mint a teljes romániai diákpopuláció, ugyanis fokozatosan 

ledolgozzák hátrányukat, a gyengébb teljesítményt magasabb motivációjuk és kitartásuk 

ellensúlyozza – derül ki az Erdélystat erdélyi statisztikai szolgálat által csütörtökön 

nyilvánosságra hozott adatsorokból. Az elemzés ugyanakkor rangsorolta az erdélyi 

szakközépiskolákat, és azt is megtudhatjuk belőle, hogyan állnak a magyar tanintézetek 

országos összevetésben. 

 

Feljelentések, fordítások, jelentések: kinőtte Székelyföldet a Mikó Imre 

Jogvédelmi Szolgálat 
2021. március 18. – Krónika, maszol.ro 

Naponta érkeznek megkeresések a Mikó Imre Jogvédelmi Szolgálathoz, egyre többen 

felismerték, hogy számíthatnak rájuk, így már nemcsak Székelyföldről, hanem a szórványból 

és az interetnikus vidékekről is kérnek tőlük segítséget – számolt be csütörtöki 

sajtótájékoztatóján Benkő Erika, a szolgálat vezetője. Hozzátette, Temes, Arad, Fehér, Bihar 

megyéből is futottak be jelzések a szolgálathoz. 

 

Megalakult a BBTE Magyar Film és Média Intézete  
2021. március 18. – transindex.ro 

A Babeş–Bolyai Tudományegyetem Szenátusának döntése értelmében a Színház és Film 

Karon létrejött az önálló Magyar Film- és Média Intézet (MFMI). A BBTE-n 2008 óta létezik 

magyar nyelvű filmes oktatás, amely mostantól önálló intézeti keretek között működik - 

tájékoztat az egyetem közleménye. "Intézetünkben alapképzésen operatőri, valamint 

multimédia, hang és vágás szakirány választható, a mesteri képzésen pedig a kisjátékfilm 

művészetével ismerkedhetnek a hallgatók. Jelenleg több, mint ötvennégy diák tanul a BBTE 

Magyar Film és Média Intézetében neves hazai és külföldi filmes szakemberek irányítása 

alatt. A társult oktatók sorában – M. Tóth Géza, az Oscar- és Arany Medve díjra jelölt 

filmrendező mellett – idén Medvigy Gábor Balázs Béla-díjas filmoperatőr, valamint Csoma 

Sándor és Visky Ábel elismert magyar filmrendezők nevét is megtalálhatjuk" - olvasható a 

tájékoztatásba.  

 

A Simion-story: nem a magyarellenes diskurzus vezetett az AUR sikeréhez 
2021. március 18. – maszol.ro, transindex.ro, Krónika 

Magyarellenesként vált ugyan láthatóvá, de témát váltott, és a parlamentbe való bejutást az 

elitellenesség, az értékkonzervativizmus és a gazdasági protekcionizmus témája hozta meg a 

Románok Egyesüléséért Szövetség (AUR) számára – derül ki egy csütörtökön bemutatott 
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https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/nem-teljesitenek-gyengebben-az-erettsegin-a-magyar-diakok-de-sokan-buknak-a-roman-vizsgan-n-meglepetesek-a-gimnaziumok-rangsora
https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/nem-teljesitenek-gyengebben-az-erettsegin-a-magyar-diakok-de-sokan-buknak-a-roman-vizsgan-n-meglepetesek-a-gimnaziumok-rangsora
https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/feljelentesek-forditasok-jelentesek-kinotte-szekelyfoldet-a-miko-imre-jogvedelmi-szolgalat
https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/feljelentesek-forditasok-jelentesek-kinotte-szekelyfoldet-a-miko-imre-jogvedelmi-szolgalat
https://eletmod.transindex.ro/?hir=25069&megalakult_a_bbte_magyar_film_es_media_intezete
https://maszol.ro/belfold/A-Simion-story-nem-a-magyarellenes-diskurzus-vezetett-az-AUR-sikerehez
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felmérésből. A Bálványos Intézet munkatársai az AUR és társelnöke, George Simion 

diskurzusát elemezték a közösségi médiában, és munkájuk eredményét A Simion-story 

címmel ismertették egy kolozsvári sajtótájékoztatón. Toró Tibor kutatási igazgató, illetve Kiss 

Tamás és Jakab Zalán Tamás, a Nemzeti Kisebbségkutató Intézet kutatói összesen 34 

nyilvános Facebook-csoportban és Facebook-oldalon megjelent közel 11 ezer posztot alapján 

vonták le következtetéseiket. Elemezték a kommentek, megosztások és reakciók számát, 

illetve kulcsszavak alapján megfigyelték, hogy ezekben mennyire gyakran szerepel a 

koronavírus és magyarellenesség valamilyen formában. A 11 ezer poszt mintegy 500 ezer 

kommentjén végeztek tartalomelemzést. 

 

Közösségi gyűjtés zászlóbírságra – Halálos fenyegetést kapott Antal Árpád 
2021. március 18. – maszol.ro, szekelyhon.ro, Krónika 

A Mikó Imre Jogvédelmi Szolgálat egy lejenként szeretné összegyűjteni Antal Árpád 

sepsiszentgyörgyi polgármesterre a prefektúra által kiszabott 10 000 lejes zászlóbírság 

összegét. A gyűjtés nem a pénzről szól, hanem a közösség összefogásáról, ezért arra kérnek 

mindenkit, hogy csak a szimbolikus egy lejt ajánlja fel, fogalmazta meg a felhívást Benkő 

Erika. A jogvédő szolgálat vezetője szerint az egy lejes felajánlás jelezés, hogy az adakozó 

számára fontos, hogy a magyar közösség március 15-én a saját szimbólumaival 

ünnepelhessen, ez nem egy politikus vagy polgármester elképzelése, hanem üzenet: hagyják 

békén az ünnepeinket, a szimbólumainkat! 

 

10 perc Bukarest: Kelemen Hunor koordinálja a biztonságos és egészséges 

iskolák programot 
2021. március 18. – maszol.ro 

Egyezség született a kormánykoalíció pártjai között az uniós finanszírozású országos 

helyreállítási tervről, amelynek keretében egyebek mellett oktatási infrastruktúrafejlesztési 

program indul - tudatta csütörtökön Tíz perc Bukarest címmel rendszeresített kormányzati 

tájékoztatójában az RMDSZ. A Biztonságos és egészséges iskolák elnevezésű programot 

Kelemen Hunor kormányfőhelyettes fogja koordinálni. 

 

A személyes találkozást nem lehet pótolni 
2021. március 18. – Nyugati Jelen 

Kelemen Attila, Hunyad megyei fiatal építész közel három hónapja nyert képviselői 

mandátumot, az RMDSZ Krassó-Szörény megyei szervezetének listáján. Az első 

tapasztalatokról, szakmai tevékenységéről kérdezték a napokban a képviselőt. 
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https://maszol.ro/belfold/Kozossegi-gyujtes-zaszlobirsagra-Halalos-fenyegetest-kapott-Antal-Arpad
https://maszol.ro/belfold/10-perc-Bukarest-Kelemen-Hunor-koordinalja-a-biztonsagos-es-egeszseges-iskolak-programot
https://maszol.ro/belfold/10-perc-Bukarest-Kelemen-Hunor-koordinalja-a-biztonsagos-es-egeszseges-iskolak-programot
https://www.nyugatijelen.com/jelenido/a_szemelyes_talalkozast_nem_lehet_potolni.php
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Szociológus: a nyelvi intolerancia „mozgatja” a magyarellenességet 
2021. március 19. – Krónika 

Leginkább aszimmetria és párhuzamosság jellemzi a románság és magyarság viszonyát, a 

fekete március óta eltelt 31 év során egyre inkább növekedett a távolság a két közösség között 

Marosvásárhelyen – állapította meg a Krónikának a véres etnikai konfliktus évfordulója 

apropóján Kiss Tamás szociológus, aki maga is vásárhelyi születésű. Mint kifejtette, a 

magyarok kettős világban élnek: minduntalan ki kell lépniük a komfortzónájukból, miközben 

a román világba ágyazott intézményes magyar világban élnek. Azt is elmondta, tavalyi 

felmérésük rávilágított, az egyéni szintű diszkrimináció terén némi javulás érzékelhető a 

korábbi időszakhoz képest, viszont erőteljesen megnyilvánul a nyelvhasználattal kapcsolatos 

intolerancia. 

 

RMDSZ: nem gátoljuk az átláthatóságot 
2021. március 19. – Krónika 

Nem az elszámoltatás alóli kibújás, hanem két törvény közötti ellentmondás felszámolása a 

célja az RMDSZ által az átláthatósági törvényhez benyújtott módosításoknak – mondta a 

Krónikának Szabó Ödön képviselő. A probléma a közhasznúsági státus körül robbant ki, 

román civil szervezetek vádolják a szövetséget azzal, hogy kibújna a törvény hatálya alól. 

 

Ionapot chivanoc, chedveş maghiaroc! 
2021. március 19. – Balogh Levente – Krónika 

A Krónika vezércikke szerint „a szász fizikatanárból román államfővé avanzsált politikus 

amolyan üres tábla, amelyre a pillanatnyi konjunktúra és politikai érdekek mentén azt és 

akkor lehet írni, amit és amikor szükséges. Ha kell, magyarellenes uszítást, ha meg az 

fontosabb, akkor a magyarok méltatását. Ami, valljuk be, meglehetősen távol áll egy, elvileg a 

politikai küzdelmek fölött álló, minden állampolgárt egyformán képviselő államfő képétől. 

Mindezek nyomán mi csak annyit tudunk mondani: részünkről auf wiedersehen, herr 

Präsident, köszönthet akárhányszor, akár még augusztus 20-án vagy október 23-án is, tavalyi 

gesztusát már semmivel sem tudja jóvátenni. Na jó, ha netalán bocsánatot kérne az uszítás és 

a Tőkés-ügy miatt, valamint támogatólag nyilatkozna a magyar autonómiatörekvésekről, 

azzal esetleg”. 

 
Minden segítségnek örülnek Királyhelmecen (is) 
2021. március 18. – Ma7.sk 

A királyhelmeci kórházban március 17-én került átadásra azon lélegeztetőgépek egyike, 

amelyet –26 társával együtt– a Magyar Kormány segítségül ajánlott fel Szlovákiának. A gépek 

elsősorban a déli régiókba kerültek, keletre összesen 4 darab: egy-egy Rozsnyóra, 

Tőketerebesre, Nagymihályba és Királyhelmecre. Az átadó ünnepségen jelen volt az 

adományozó ország nevében Hetey Ágota, Magyarország Kassai Főkonzulátusának vezetője, Fe
lv

id
é

k
 

  
E

rd
é

ly
 

https://ma7.sk/tajaink/minden-segitsegnek-orulnek-kiralyhelmecen
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valamint Furik Csaba, polgármester, megyei képviselő és Kopasz József, a Csemadok keleti 

regionális alelnöke, polgármester, akik a gép idekerülésében bábáskodtak. A vendégeket a 

kórház igazgatónője, Hencel Klára fogadta. 

 

Mi a különbség az állampolgárság és a nemzetiség között? - Érdekes válaszokat 

adtak az emberek 
2021. március 18. – Ma7.sk, bumm.sk, Felvidék Ma 

Az állampolgárság és a nemzetiség fogalma talán nem mindenki számára világos. Legalább is 

azoknak nem, akik hajlamosak összekeverni a kettőt és nincsenek tisztában azzal, hogy az 

országban más nemzetiségek is élnek. A 2021-es népszámlálás kampánycsapata arra volt 

kíváncsi, hogy az átlagpolgár megérti, illetve el tudja-e magyarázni, mi a kettő között a 

különbség. A téma különösképpen aktuális, hiszen a népszámláláson most nagyon fontos, 

hogy különbséget tegyünk a kettő között, hiszen a Szlovákiában élő magyarok 

állampolgársága ugyan szlovák, de nemzetiségük magyar. 

 

Közös nevező – a nemzetiségi oktatásért felelős államtitkárság új 

kommunikációs platformja 
2021. március 18. – Felvidék Ma 

Közös nevező – röviden a nemzetiségi oktatásról címmel kisfilmsorozattal jelentkezik a 

szlovák oktatásügyi minisztérium nemzetiségi oktatásért felelős főigazgatósága. Az első 

videót a mai nap folyamán, március 18-án jelentették meg a közösségi felületeken. Mint Filip 

Mónika nemzetiségi és inkluzív oktatásért felelős államtitkár a közösségi oldalon 

nyilvánosságra hozott kisfilm kapcsán elárulta: a nemzetiségi oktatásügyre vonatkozó 

leggyakrabban feltett kérdésekre válaszolnak. Az államtitkárság új kommunikációs 

platformjaként elindított kisfilm egy sorozat első részeként kerül nyilvánosságra. 

 

A parlament első olvasatban elfogadta az állampolgársági törvény módosítását 
2021. március 18. – Ma7.sk, Új Szó 

A parlament első olvasatban elfogadta azt a törvénymódosítást, amely a kettős 

állampolgárság felvételére vonatkozó feltételeken változtatna. A jogszabály-módosítás 

értelmében, ha valaki legalább öt évig külföldön él, felveheti az adott ország 

állampolgárságát, de például a Szlovákiában élő magyarok számára továbbra is tilos 

maradna, hogy magyar útlevelet szerezzenek. Csütörtökön mindössze néhány kormánypárti 

képviselő nem szavazta meg a javaslatot, köztük volt az SaS frakciójának tagja, Ondrej Dostál 

(OKS) és Gyimesi György (OĽaNO) is, mindketten tartózkodtak. A jogszabály-tervezetet a 

parlament az április végi ülésén tárgyalja majd második olvasatban. 
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https://ma7.sk/aktualis/mi-a-kulonbseg-az-allampolgarsag-es-a-nemzetiseg-kozott-erdekes-valaszokat-adtak-az
https://ma7.sk/aktualis/mi-a-kulonbseg-az-allampolgarsag-es-a-nemzetiseg-kozott-erdekes-valaszokat-adtak-az
https://felvidek.ma/2021/03/kozos-nevezo-a-nemzetisegi-oktatasert-felelos-allamtitkarsag-uj-kommunikacios-platformja/
https://felvidek.ma/2021/03/kozos-nevezo-a-nemzetisegi-oktatasert-felelos-allamtitkarsag-uj-kommunikacios-platformja/
https://ujszo.com/kozelet/a-parlament-elso-olvasatban-elfogadta-az-allampolgarsagi-torveny-modositasat
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Emlékezni kell! 
2021. március 18. – Felvidék Ma 

Magyarország Pozsonyi Nagykövetségének katonai attaséja, Vida Csaba az anyaország 

nevében több helyütt koszorút helyezett el. Ahogy a Felvidék.ma kérdésére a nyitrai 

temetőben elmondta: ezzel is jelezni kívánják, hogy fontosak számukra a felvidéki magyarok. 

Sajnálatos, hogy az idei évben ismét nem lehetett nyilvános ünnepségeket szervezni, 

emlékeznünk azonban kell. 

 

Újabb egyezség került terítékre az MKP, a Híd és az Összefogás egyesüléséről 
2021. március 18. – Új Szó 

Az MKP, a Híd és az Összefogás háromoldalú tárgyalásaik során eljutott oda, hogy egy 

megállapodás-tervezetet tegyenek az asztalra arra vonatkozóan, miként egyesülne a három 

párt. A javaslatot most az egyes szubjektumok vezetésén belül vitatják meg. Az Új Szó 

információi szerint a napokban is zajló tárgyalások során három pártnak sikerült egy olyan 

megállapodástervezetet kidolgoznia, amely feloldaná azt a problémát, amely abból alakult ki, 

hogy az egyes szereplők mekkora befolyást kapjanak a közös párt vezetésében. 

  
A tartomány több mint 61 és fél millió dinárral támogatja a nemzeti tanácsokat 
2021. március 18. – Vajdaság Ma, Pannon RTV 

A nemzeti tanácsok elnökeit fogadta ma a Tartományi Kormány épületében Szakállas Zsolt 

oktatási, közigazgatási és nemzeti közösségi titkár, a találkozón aláírták a nemzeti tanácsok 

működésére irányuló támogatásokról szóló szerződéseket. Az eseményen elhangzott, a 

vajdasági székhellyel rendelkező tizenhét nemzeti tanácsot 61,6 millió dinárral támogatja a 

titkárság. Az illetékes titkár kifejtette, a támogatási keret a tavalyihoz képest nem változott, és 

abban bíznak, hogy a nemzeti kisebbségek jogai az idén is legalább olyan szinten valósulnak 

meg, mint a korábbi években. 

 

Egyelőre megmenekül a bontásoktól Szabadka belvárosa 
2021. március 18. – Vajdaság Ma 

A józan észnek és a szabadkaiak példa nélküli, egységes kiállásának köszönhetően, a 

Tervbizottság visszaküldte a város 2-es övezetének részletes szabályozási tervét a 

kidolgozónak, tette közzé a hírt közösségi oldalán dr. Pásztor Bálint. A szabadkai városi 

képviselő-testület elnöke szerint mindez a gyakorlatban azt jelenti, hogy elhárult annak 

veszélye, hogy 55 ingatlant lebonthassanak a központban és helyettük, a városképbe nem illő 

módon, tömbházakat hozzanak létre. Pásztor Bálint köszönetet mond minden szabadkai 

polgárnak, aki aktívan a városmag megvédésének ügye mellé állt. 
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https://felvidek.ma/2021/03/emlekezni-kell/
https://ujszo.com/kozelet/ujabb-egyezseg-kerult-teritekre-az-mkp-a-hid-es-az-osszefogas-egyesuleserol
https://www.vajma.info/cikk/vajdasag/26298/A-tartomany-tobb-mint-61-es-fel-millio-dinarral-tamogatja-a-nemzeti-tanacsokat.html
https://www.vajma.info/cikk/vajdasag/26300/Egyelore-megmenekul-a-bontasoktol-Szabadka-belvarosa.html
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Folytatódik a decentralizáció: megyék, régiók, ipari parkok? 
2021. március 18. – Kárpátalja 

Tíz régióra oszthatja az országot a hatalom – írja a vesti.ua Olekszij Csernisov közösség- és 

területfejlesztési miniszter minapi, az lb.ua-nak adott interjújára hivatkozva. 

Összeállításában a portál annak járt utána, mi célt szolgálhatnak az új régiók. Csernisov az 

interjúban arról beszélt, hogy tárcája kidolgozta az ország felosztását „funkcionális 

területtípusokra”. Ezek amolyan makrorégiók lennének a miniszter szerint. „Például az egyik 

zóna a Kárpátok hegyvidéki területei. Ez máris több olyan megye, amelyeket fejlesztenünk 

kell” – mondta. 

 

Amikor Isten Ausztráliába küld 
2021. március 18. – Kárpátalja Ma 

Mi indít egy fiatal nőt arra, hogy előbb Kijevbe, onnan Budapestre, később pedig a világ 

másik felére, Melbourne-be utazzon? Hogyan lesz eszközzé egy magyar lány világi hivatása az 

Isten Igéjének hirdetésében a déli féltekén? Lehet-e közösséget formálni világjárvány idején? 

Marafejeva Nelli válaszai annak a hosszú útnak az eredményei, amely nem nélkülözi a 

kalandos fordulatokat, a kételyt, a bizonytalanságot és Isten humorát sem. A fiatal tanárnő 

2019-ben öt, 2020-ban pedig hat hónapig volt a Kőrösi Csoma Sándor Program (KCSP) 

önkéntese Ausztráliában, Melbourne-ben, és mindenkinek azt ajánlja: amint és ameddig 

teheti, utazzon. 

 

Március tizenötödike: végre együtt ünnepeltünk! 
2021. március 18. – Képes Újság 

Az 1848-49-es forradalom és szabadságharc legnagyobb alakjairól minden évben meg kell 

emlékeznünk, hiszen ők azok, akik emberségükkel, hősiességükkel ma is példát mutatnak. 

Büszkék lehetünk arra, hogy vannak drávaszögi és szlavóniai 48-as hőseink, akiknek sírjai, 

emlékhelyei előtt emlékezhetünk március 15-én, Zágrábtól a Drávaszögig évről évre lerójuk 

tiszteletünket nemzetünk nagyjai előtt. Idén – a tavalyi megemlékezéshez hasonlóan – a 

járványügyi előírások miatt szerényebb létszámban, de a magyar szervezetek képviselői 

minden helyszínen együtt emlékeztek. 

 

A demokrácia megerősítésével és a sportélet fejlesztésével az élhetőbb járásért 
2021. március 18. – Képes Újság 

A Munk Erik vezette független lista a Bellyei járás fejlődéséhez járulna hozzá. Céljaik között 

szerepel a helyi választmányok visszaállítása, ezen testületek ugyanis összekötő szerepet 

játszanak a lakosok és a járás vezetősége között. Nagy hangsúlyt helyeznének továbbá a 

sportéletre – ebben Dino Sladićnak, a lista egyik jelöltjének kulcsszerepe van –, amely 
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https://karpataljalap.net/2021/03/18/folytatodik-decentralizacio-megyek-regiok-ipari-parkok
https://karpatalja.ma/karpatalja/hitelet/amikor-isten-ausztraliaba-kuld/
https://kepesujsag.com/marcius-tizenotodike-vegre-egyutt-unnepeltunk/
https://kepesujsag.com/a-demokracia-megerositesevel-es-a-sportelet-fejlesztesevel-az-elhetobb-jarasert/
https://kepesujsag.com/a-demokracia-megerositesevel-es-a-sportelet-fejlesztesevel-az-elhetobb-jarasert/
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nemcsak a fiatalok egészsége és fejlődése szempontjából fontos, hanem az idegenforgalom és 

a gazdaság szempontjából is jelentőséggel bír. A Bellyei járás fejlődése érdekében „száll 

ringbe” a Munk Erik vezette független lista. 

 

 

Elektronikus sajtó 

 

Határok nélkül 

2021. március 18. – Kossuth Rádió 

 

A magyar kormány adományaként Galánta és Dunaszerdahely után, a héten Gömörbe is 

megérkeztek a  lélegeztető-gépek. A  magyar gyártmányú egészségügyi eszközök segíthetnek a 

régiók súlyos járványhelyzetén – jelentették ki a kórházigazgatók. Bár Gömörben is javul az 

aktuális járványhelyzet az oltásoknak köszönhetően, ám a jövő héttől induló országos COVID 

automatán  a rozsnyói járás még mindig a legrosszabb, fekete besorolásban maradt. 

 

Szerbiában áprilisról őszre halasztják a 2021-es népszámlálást. Az összeírás módját részletező 

törvények a napokban kerülnek a parlament elé. Tegnap ennek kapcsán a hivatalos 

statisztikai programról vitáztak a képviselők. A Vajdasági Magyar Szövetség azt szeretné, 

hogy akárcsak 10 éve, most is nyilatkozzanak a polgárok nemzeti hovatartozásukról. Miért 

fontos mindenkinek megvallania a magyarságát? Erről is kérdezte Kovács Elvirát, a VMSZ 

képviselőjét munkatársunk. 

 

Nehéz helyzetben vannak Kárpátalján a magyarok lakta kistérségek oktatási osztályvezetői.  A 

8. osztályok számára az elektronikus rendszerben nem lehet megrendelni 8 tantárgy magyar 

nyelvű tankönyveit. 

 

Néhány éves stagnálás után a korábbinál szélesebb összefogással indul újra az RMDSZ Temes 

megyei nőszervezete: Sipos Ilona elnök mellett a megye 15 településének képviselői alkotják a 

hálózatot. A korábbi sikeres akciók felújítása mellett terveik között események szervezése, a 

kisebb helyi RMDSZ-szervezetek támogatása is szerepel. 

 

Tíz éve indította el Magvető programját a nagyszalontai RMDSZ. A kezdeményezés célja, 

hogy a háztáji gazdálkodókat segítsék. Idén, a járványhelyzet miatt jóval többen jelentkeztek, 

 
 

  

https://mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth/?date=2021-03-18_18-02-00&enddate=2021-03-18_18-40-00&ch=mr1
https://mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth/?date=2021-03-18_18-02-00&enddate=2021-03-18_18-40-00&ch=mr1
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mint az elmúlt években. Több mint 160 kisnyugdíjas, rászoruló személy igényelte a vetőmag 

csomagokat. 

 

Maros megyét érintő fejlesztésekről írt alá szerződést a román kormány Fejlesztési, 

Közigazgatási és Közmunkálatokért felelős Minisztériuma. A Cseke Attila által vezetett 

szaktárca 44 millió lej /azaz 9 millió euró/  összértékű támogatással öt Maros megyei 

település – két kisváros és három község – fejlődését segíti. Ezáltal a magyarok lakta 

településeken fontos beruházások valósulnak meg a következő években. 

 

Korábban is volt a Zoboralja kincseit, hagyományait bemutató Tájház Pográny településen, 

de a Csemadok csak kezelője volt az épületnek, nem a tulajdonosa. Ez akkor vált gonddá, 

amikor a tulajdonos eladta az épületet, és a Csemadoknak új helyet kellett találnia a kiállítási 

tárgyaknak. Ebben sietett a Csemadok segítségére a magyar kormány, amikor támogatásával 

sikerült megvásárolni Pogrányban azt a Zoboraljára jellemző, klasszikus parasztházat, amely 

a felújítás után a magyarok több funkciós találkozó helyévé válhat. 

 


