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Nyomtatott és online sajtó 
 

Szijjártó: Elvárjuk, hogy az ENSZ a nemzeti kisebbségek jogait is a szívén viselje 
2021. március 22. – MTI, kormany.hu, Magyar Hírlap, Demokrata, Hír TV, Kárpátalja Ma 

A nemzeti kisebbségek jogaiért emelte fel a hangját Szijjártó Péter magyar külgazdasági és 

külügyminiszter hétfőn Brüsszelben, az uniós tagországok külügyminisztereinek egynapos 

ülésének szünetében. Szijjártó Péter a külügyi tanácsnak az ENSZ emberi jogi főbiztosával 

folytatott párbeszédével összefüggésben azt hangsúlyozta, Magyarország rendkívül fontosnak 

tartja az emberi jogok, köztük a kisebbségi jogok tiszteletben tartását. Azt mondta, 

észrevehető, hogy a kisebbségi jogokat az elmúlt időszakban diszkriminatívan kezdték 

alkalmazni a nemzetközi politikai közéletben. A vallási, a nemzetiségi jogokat más típusú 

kisebbségi jogokkal szemben megpróbálják elfelejteni – közölte.  Arra hívta fel a figyelmet, 

hogy a világ számos pontján súlyosan megsértik a nemzetiségek jogait. 

 

Mekkorát csökkenhet a magyarság aránya? 
2021. március 22. – Ma7.sk 

Jelenleg is folyik Szlovákiában a népszámlálás, amely első, úgynevezett elektronikus szakasza 

március utolsó napjával ér véget. A Ma7.sk portál arról már beszámolt, hogy a Szlovákia 

Statisztikai Hivatala bejelentette: a népszámláláson részt vevő lakosok száma március 19-én 

elérte a négymilliót, ami a lakosság valamivel több mint 71%-át jelenti. E két szám alapján 

kiszámítható, hogy a Hivatal jelenleg abból indul ki, hogy Szlovákia lakossága 5 630 000 főt 

jelent. A feltételezés megerősítéséért a népszámlálás szóvivőjéhez, Jasmina Stauderhez 

fordultak, aki elmondta, hogy ez nem a népszámlálásból származó aktuális vagy előzetes adat. 

Ezzel a becsült számmal az ún. hivatkozási regiszter alapján dolgoznak a rendszeres 

szemlézés során. 

  

Bemutatjuk az RMDSZ-es államtitkárokat: három nő van közöttük 
2021. március 22. – transindex.ro 

Az elmúlt időszakban dőlt el, hogy az RMDSZ hány államtitkárt tud helyzetbe hozni a 

koalíciós kormányban: január 12-én nevesítette az első hat államtitkár-jelöltjét és a 

miniszterelnök március 6-án nevezte ki az eddigi utolsót, de még egy államtitkár és egy 

államtitkár-helyettes vár a kinevezésére. Fontos lépés következik be azzal, hogy gyakorlatilag 

a legfontosabb minisztériumokban lesznek olyan szakpolitikusok, akik tudásukkal, 

rálátásukkal segíthetnek eligazodni, hatékonyan alakíthatják a különböző policy-kat, illetve 

olyan projekteket menedzselhetnek, amelyek egy európaibb körforgást eredményeznek. A 

kormányra lépéssel az RMDSZ ismét konkrét szerepet vállalhat abban, hogy merre alakul 

Románia az elkövetkező években. Emiatt is fontos tudni, hogy kik azok az aktorok, akik a 
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https://www.magyarhirlap.hu/kulfold/20210322-szijjarto-az-eu-tovabb-akarja-novelni-a-migracios-nyomast-a-tagorszagokra
https://ma7.sk/aktualis/mekkorat-csokkenhet-a-magyarsag-aranya-mutatjuk-a-becslest
https://itthon.transindex.ro/?cikk=28957
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kormányzati piramis egyik legfontosabb szintjén vannak. Az rmdsz.ro oldal alapján mutatjuk, 

kikről van szó, és milyen elérhetőségen lehet hozzájuk fordulni. 

 

Takarékosság terén Székelyföld élen jár az országban 
2021. március 22. – maszol.ro 

Hargita megyében a legalacsonyabb a lakossági hitelek és a megtakarítások aránya, második 

Kovászna, harmadik pedig Maros megye. Az erdélyi magyarok takarékosabbak, mint a 

románok. Bármennyire előítéletesnek és nacionalistának tűnik ez a kijelentés, nem az, 

ugyanis a Román Nemzeti Bank (BNR) adatai egyértelműen ezt mutatják. Összehasonlítva a 

lakossági hiteleket és a lakossági megtakarításokat megyei bontásban, a legalacsonyabb 

arányt Székelyföldön kapjuk. A BNR adatai szerint Hargita megyében a lakossági hitelek 493 

millió lejt tettek ki 2020 végén, míg a magánszemélyek bankbetétei 1,755 milliárdot. A 

lakosság tartozásai tehát a megtakarításainak kevesebb mint egyharmadát, 28,1 százalékát 

tették ki. Háromszéken 48,6, Maros megyében pedig 50,2 százalék a hitel/megtakarítás 

arány. 

 

Török László maradt az RMDSZ-elnök Nagyszalontán 
2021. március 22. – Bihari Napló 

Beszámoló-tisztújító gyűlést tartott csütörtökön a nagyszalontai RMDSZ. Török László 

polgármester, a helyi szervezet elnöke tájékoztatta a jelenlévőket az elmúlt egy év 

megvalósításairól, bepillantást engedve a városvezetés életébe, a nehéz döntések és 

kilátástalannak látszó helyzetek, valamint a sikerek mögött lapuló rengeteg munkaóra 

titkába. A beszámolót követően került sor a tisztújításra Borsi Imre Lóránt küldöttgyűlési 

biztos vezetésével. A jelenlévők egyhangú szavazattal ismét Török Lászlót bízták meg az 

elnöki teendőkkel, és nevesítették a választmány és a megyei küldöttek csapatát is. A 

találkozón egyhangúan bizalmat szavaztak Cseke Attilának, kijelentve: a nagyszalontaiak őt 

szeretnék a megyei szervezet elnöki székében köszönteni a hamarosan esedékes megyei 

tisztújítást követően. 

 

Online kifizetéssel is be lehet pótolni a zászlóbírságba 
2021. március 22. – szekelyhon.ro 

A Mikó Imre Jogvédelmi Szolgálat oldalán online, bankkártyával kifizethető az egy lej, 

bepótolva abba a bírságba, amelyet Antal Árpád sepsiszentgyörgyi polgármester kapott a 

március 15-i magyar zászlók miatt. A Mikó Imre Jogvédelmi Szolgálat a múlt héten jelentette 

be, hogy gyűjtést indít a zászlóbírság kifizetésére, mindössze szimbolikus egy lejt kérnek az 

adakozóktól, ezzel megerősítve, hogy a zászlók, a szimbólumok használatát nemcsak a 

politikum, a polgármester, hanem az egész közösség fontosnak tartja. A szolgálat közben az 

ügyészségen is feljelentést tett, mert a polgármestert üzenetben halálosan megfenyegették a 

március 15-én kitűzött magyar szimbólumok miatt. Antal Árpád – mint eddig minden évben 
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https://maszol.ro/gazdasag/Takarekossag-teren-Szekelyfold-elen-jar-az-orszagban
https://www.erdon.ro/kozelet/helyi-kozelet/torok-laszlo-maradt-az-rmdsz-elnok-nagyszalontan-3559318/
https://szekelyhon.ro/aktualis/online-kifizetessel-is-be-lehet-potolni-a-zaszlobirsagba
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– megfellebbezi a bírságot, és ha a büntetést a bíróság eltörli, az adományokat jótékony célra 

ajánlják fel. 

 

Új magyar intézet az BBTE-n: fejlődési lehetőségeket kapott a filmes oktatás 
2021. március 22. – maszol.ro 

A tavaszi félévtől önálló Magyar Film- és Média Intézetben (MFMI) folytatódik a magyar 

nyelvű filmes oktatás a Babeş–Bolyai Tudományegyetem Színház és Film Karán. A következő 

években bővítenék a választható szakirányokat és a mesteris helyek számát, tudta meg a 

maszol.ro Csibi László adjunktustól, intézetvezetőtől. 

 

Fellebbeznek a zászlóbírság ellen Udvarhelyen 
2021. március 23. – Krónika 

Mindenképp fellebbezni fog a székelyudvarhelyi városháza a március 15-én kihelyezett 

magyar zászlók miatt kiszabott bírság ügyében – közölte Venczel Attila főjegyző. Egy civil 

szerveződés közösségi gyűjtést is indított a polgármesterre kirótt büntetés kifizetése 

érdekében. Mint ismeretes, ötezer lejes bírságot szabott ki Hargita megye prefektúra Gálfi 

Árpád székelyudvarhelyi polgármesterre, amiért magyar zászlókkal díszíttette ki a várost 

március 15-ére. A Tiszta Kezekkel Székelyudvarhelyért mozgalom a közösségi médiában 

jelentette be, hogy gyűjtést szerveznek a polgármesterre kiszabott büntetés kifizetése 

érdekében, és arra kérnek mindenkit, hogy ha jelképes összeggel is, de támogassák 

akciójukat.

 
Többen jelentkeznek magyar középiskolába, mint amennyit a keretszám 

engedélyez 
2021. március 22. – Ma7.sk 

Az elektronikus jelentkezések alapján több diák készül magyar tannyelvű középiskolába, mint 

amennyit a meghatározott keretszám engedélyez a következő tanévre. Csak Kassa megyében 

65-tel több a jelentkező. A bizonytalan járványhelyzet miatt ugyanis az általános iskolát végző 

diákok nagy része lakhelyéhez közel szeretné folytatni tanulmányait.  

 

Logopédia határok nélkül 
2021. március 22. – Ma7.sk 

A nagydaróci Kapsa Mónika az elmúlt napokban indította el Youtube csatornáját Logopédia 

határok nélkül címmel, hogy a járványidőszakban online segítségnyújtást tudjon biztosítani a 

határon túli magyar gyermekek és szüleik számára, akik a nyelvi korlátok miatt kiszorultak a 

logopédiai ellátásból. 
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https://maszol.ro/kultura/Uj-magyar-intezet-az-BBTE-n-fejlodesi-lehetosegeket-kapott-a-filmes-oktatas
https://ma7.sk/video/felvideki-naplo/tobben-jelentkeznek-magyar-kozepiskolaba-mint-amennyit-a-keretszam-engedelyez
https://ma7.sk/video/felvideki-naplo/tobben-jelentkeznek-magyar-kozepiskolaba-mint-amennyit-a-keretszam-engedelyez
https://ma7.sk/tajaink/logopedia-hatarok-nelkul-video
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Újabb törvényfordítások jelentek meg a Slov-lexen 
2021. március 22. – bumm.sk, Új Szó 

Újabb törvények jelentek meg magyar, ukrán, ruszin és roma nyelven a Slov-Lex elektronikus 

törvénygyűjteményben. A fordításokat a kisebbségi kormánybiztos nyelvi tanácsadó 

csapatának tagjai készítették. A TASR hírügynökséget Kovács Zoltán, a kisebbségi 

kormánybiztosi hivatal titkárságvezetője tájékoztatta hétfőn. „Az elmúlt hónapokban intenzív 

tárgyalásokat folytattunk a törvénykezésért felelős miniszterelnök-helyettes hivatalával, hogy 

lefordíthassunk egy újabb törvénycsomagot. Örülök, hogy a korábban elindított folyamatok 

újabb sikereket eredményeznek. Kisebbségi kormánybiztosként további lépéseket teszek 

annak érdekében, hogy stabilan folytatódjon ez a gyakorlat” - hangsúlyozta Bukovszky László 

kisebbségi kormánybiztos. 

 

A magyar kultúra támogatása Szlovákiában 
2021. március 22. – Őry Péter – Felvidék Ma, Ma7.sk 

Ki ne ismerné a magyar mondást: ígéret szép szó, ha megtartják, úgy jó! Néha az életben illik 

megállni, visszatekinteni és számot vetni, hogy mi történt az elmúlt hetekben, hónapokban és 

években. Így kellene ezt tenni közösségi szinten is. Nem szeretném túl hosszan fejtegetni, 

hogy mi miért történik, de van egy kérdés, mely nem hagyott nyugodni: a közösségünk 

kultúrájának támogatása. 

 

Kedden bejelentésre készülnek a magyar pártok. Megalakul a Szövetség 
2021. március 22. – Ma7.sk, Új Szó 

Kedd délután tart közös sajtótájékoztatót az MKP, a Híd és az Összefogás. A sajtótájékoztatón 

várhatóan bejelentik az egységes magyar párt, a Szövetség megalakulását. A három magyar 

párt tavaly augusztus 20-án írt alá szándéknyilatkozatot a pártegyesülésről. Az azóta húzódó 

tárgyalások végére kerülhet pont a holnapi bejelentéssel. 

 

Felmérés: Az MKP a Híddal az ötödik legerősebb párt lehetne a 9-párti 

parlamentben 
2021. március 22. – bumm.sk 

Kilenc pártból álló parlamentet mért a Polis Slovakia ügynökség a pártok támogatottságáról 

készített közvélemény-kutatásában. A felmérés szerint a Hlas nyerte volna (23,7 %) a 

márciusi parlamenti választást, az MKP teljesítménye (5,1 %) pedig a Hídéval (1,3 %) az 

ötödik legerősebb mandátumot eredményezné. 

 

 
 

Fe
lv

id
é

k
 

https://www.bumm.sk/belfold/2021/03/22/ujabb-torvenyforditasok-jelentek-meg-a-slov-lexen
https://felvidek.ma/2021/03/a-magyar-kultura-tamogatasa-szlovakiaban/
https://ma7.sk/aktualis/kedden-bejelentesre-keszulnek-a-magyar-partok-megalakul-a-szovetseg
https://www.bumm.sk/belfold/2021/03/22/felmeres-az-mkp-a-hiddal-az-otodik-legerosebb-part-lehetne-a-9-parti-parlamentben
https://www.bumm.sk/belfold/2021/03/22/felmeres-az-mkp-a-hiddal-az-otodik-legerosebb-part-lehetne-a-9-parti-parlamentben
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Országjáró útra indul a szerb államfő 
2021. március 22. – Pannon RTV 

Aleksandar Vučić a következő 20 napban meglátogatja az összes kiemelt infrastruktúra-

fejlesztést az országban. A szerb államfő szerint a beruházások befejezése a gazdasági 

növekedés és a külföldi beruházások idevonzása miatt is fontos. Az elnök ma a Knjaževac és 

Zaječar közötti út munkálatai megtekintése alkalmával kiemelte: az autópályák a jövőt 

jelentik és a beruházók az utak segítségével olyan helyekre is eljutnak, ahova eddig senki nem 

gondolta volna. 

 

Sikerült megóvni Szabadka központját 
2021. március 22. – Pannon RTV 

Új terv készül Szabadka Város kettes számú övezetének részletes szabályzosára, a korábbi, 

2000-ben meghozott szabályokat pedig felfüggesztik, hogy ezzel is megóvják a város szívét - 

nyilatkozta a Közügyekben dr. Pászor Bálint. A szabadkai VKT elnöke szerint, ha a 2000-ben 

meghozott szabályzat maradna hatályban az új meghozataláig, akkor újraindulhatna a 

városrombolás. Erről a közeljövőben a Városi Tanács vagy a Városi Képviselő-testület dönt 

majd. Addig ameddig nem készül el az új terv a műemlékvédelmi szempontok maradéktalan 

figyelembevételével, nem kerülhet sor semmilyen építkezésre ebben az övezetben - részletezte 

a politikus. 

 
Megalakult a Nagydobronyi Művészeti Iskola 
2021. március 22. – karpat.in.ua 

A napokban kezdte meg működését a Nagydobronyi Művészeti Iskola. A klasszikus zene 

népszerűsítését és oktatását hivatott intézmény a Nagydobronyi Kistérségi Tanács határozata 

alapján jött létre. 

 

Megtartotta éves közgyűlését a Kárpátaljai Magyar Cserkészszövetség 
2021. március 22. – karpat.in.ua 

Online formában tartotta éves közgyűlését a Kárpátaljai Magyar Cserkészszövetség. A 

videokonferencián az elnökség tagjai beszámoltak az elmúlt évben megvalósult 

programokról, valamint a kárpátaljai cserkészélet alakulásáról a pandémia idején. 

 

A Munkácsi Szent István Líceum felvételt hirdet 
2021. március 22. – Kárpátalja 

A 2021/2022-es tanévben intézményünkbe online lehet jelentkezni a következő linken 

található űrlap kitöltésével. Szakirányunk a számítástechnika, az angol és német nyelv, 

melyeket a két felső osztályban emelt óraszámban tanítunk. Diákjainknak lehetőségük van 

ingyenes angol B1, B2 nemzetközileg elismert nyelvvizsga-tanúsítvány megszerzésére. A 
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https://pannonrtv.com/rovatok/politika/orszagjaro-utra-indul-szerb-allamfo
http://life.karpat.in.ua/?p=50069&lang=hu
http://life.karpat.in.ua/?p=50065&lang=hu
https://karpataljalap.net/2021/03/22/munkacsi-szent-istvan-liceum-felvetelt-hirdete
https://docs.google.com/forms/d/1iqVkX1RP-eix0uU1Ube5wQNztVAEBrN9oCmN4ev2d0A/viewform?edit_requested=true
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tanórákon kívül ingyenes különórákra is lehetőség van. A felvételt nyert diákok számára 

étkezést és minden igényt kielégítő kollégiumi ellátást biztosítunk, melyek költségeihez a 

szülők is hozzájárulnak. 

 

 

Elektronikus sajtó 

 

Határok nélkül 

2021. március 22. – Kossuth Rádió 

 

A sepsiszentgyörgyi önkormányzat hazavárja a tanulmányaikat más városban folytató vagy 

éppen külföldön dolgozó fiatalokat. Ennek érdekében már évekkel ezelőtt kezdeményezte a 

Gyere haza programot, amellyel a fiatalok lakásépítését támogatta. Az ifjúsági program most 

jelentősen bővül, melynek alapja éppen a fiatalok elvárása, véleménye, amit a januári 

konzultáción fogalmaztak meg. 

 

Kerékpár-, és autó utak, egészség-promóció, turizmus, oktatás – néhány terület, amelyek 

fejlesztése érdekében Székelyudvarhely és 30 kilométeres agglomerációja közös kistérségben 

képzeli el a jövőt. Az együttműködési szándékot sajtótájékoztatón ismertették 

Székelyudvarhely és Hargita megye elöljárói.  

 

Folytatódhat a Felvidéken a kerékpárút építése Karva községtől egészen Párkányig – 

sikeresen pályázott a Vág – Duna - Ipoly Regionális Társulás. Elnöke, és egyben Izsa község 

polgármestere, Domin István azt is elmondta munkatársunknak, hogy miért érdemes 

kerékpárra ülni és a Duna bal partjára kirándulni. 

 

Igazi újonc Kolcsár Károly, aki a tavaly decemberi parlamenti választáson lépett a nagy 

politika színterére, mint az RMDSZ Maros megyei parlamenti képviselője. Kolcsár Károly 

pénteken irodát nyitott Marosvásárhelyen. 

 

A Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetség levélben fordult Ukrajna Oktatási és Tudományos 

Miniszteréhez. A Szövetség többek között arra kér választ, hogy milyen tankönyveket 

rendelhetnek a magyar tannyelvű osztályok számára, ha az Oktatási Minisztérium által 

jóváhagyott jegyzék nem tartalmaz magyar fordításban kiadott tankönyveket.  

 
 

  

https://mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth/?date=2021-03-22_18-02-00&enddate=2021-03-22_18-40-00&ch=mr1
https://mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth/?date=2021-03-22_18-02-00&enddate=2021-03-22_18-40-00&ch=mr1
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Kazinczytól Máraiig. Március 15-én kezdődött a kassai Kazinczy Napok rendezvénysorozat. 

Kassa egyik legrangosabb anyanyelvápoló eseményét - sorrendben az 52-t, - idén az online 

térben látogathatják az érdeklődők március 27-ig. Duncsák Máriával, a Kassai Csemadok 

városi választmányának alelnökével beszélgetett munkatársunk. 

 

Nagykárolyban a valamikori Aranyszarvas fogadó pincéjében ásatás során 19. századi kardok, 

puskák és egyéb eszközök kerültek elő. A tárgyak rossz állapotban voltak, de a 

restaurátoroknak sikerült néhányat megmenteni, amit most a Károlyi kastély lovagtermében 

állítottak ki. Munkatársunk Hágó Nándorral, a nagykárolyi múzeum igazgatójával 

beszélgetett. 


