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Nyomtatott és online sajtó 
 

Itt az új felvidéki magyar egységpárt: a Szövetség 
2021. március 23. – MTI, Híradó, Magyar Hírlap, Demokrata, Mandiner, HVG, Index, Telex, 

Magyar Narancs, PestiSrácok, Ma7.sk, bumm.sk, Felvidék Ma, Új Szó, Körkép, Magyar Szó, 

vajdaság Ma 

Szövetség (Aliancia) néven, az MKP, a Most-Híd és az Összefogás együttműködésével alakul 

meg az egységes felvidéki magyar érdekképviseletet megvalósítani hivatott politikai 

tömörülés. Ezt közös sajtótájékoztatóján jelentette be a három párt elnöke: Forró Krisztián 

(MKP), Sólymos László (Most-Híd) és Mózes Szabolcs (Összefogás).  A tájékoztatón két 

részben tájékoztatták a sajtó megjelent képviselőit: először államnyelven, majd némi 

technikai szünet után magyarul is. Abban mindhárom pártelnök megemlékezett rövid 

beszédében, hogy az egységhez vezető út nem volt egyszerű, mindegyik fél részéről komoly 

kompromisszumok elfogadására volt szükség. Forró Krisztián elmondta: a tavaly augusztus 

20-i szándéknyilatkozat után hosszú tárgyalássorozat indult, s a mai naphoz vezető út 

egyáltalán nem volt könnyű. Előbb az MKP és a Híd egyezsége született meg, mostanra 

viszont az egység hármas lett az Összefogással. Az MKP elnöke szerint olyan párt alapjait 

szeretnék letenni, melyből nyertesként a felvidéki magyar közösség jön ki. A Szövetség tehát 

nem a cél, hanem csupán eszköz, melynek megmaradásunkat, gyarapodásunkat kell 

szolgálnia. 

 

Bírságok a magyar jelképek miatt: egyértelműsíteni készül az RMDSZ a 

zászlótörvényt 

2021. március 23. – maszol.ro 

Módosítaná a zászlótörvényt az RMDSZ, hogy ne bírságolhassanak többé a román hatóságok 

a magyar nemzeti színek és jelképek használata miatt – jelentette ki Miklós Zoltán 

parlamenti képviselő. Laczikó Enikő, a kisebbségügyi hivatal vezetője szerint az alkotmány és 

a Románia által is ratifikált kisebbségvédelmi keretegyezmény garantálja a szimbólumok 

szabad használatát, ezért tartja jogalapot nélkülözőnek a zászlótörvény alapján kirótt március 

15-i bírságokat. Nem szolgálják a román–magyar viszony javítását a Kovászna és Hargita 

megyei prefektúra által a sepsiszentgyörgyi, illetve a székelyudvarhelyi polgármesterekre 

kiszabott pénzbírságok a magyar nemzeti szimbólumok március 15-i használata miatt – 

jelentette ki Miklós Zoltán, az RMDSZ Kovászna megyei parlamenti képviselője. 
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https://felvidek.ma/2021/03/itt-az-uj-felvideki-magyar-egysegpart-a-szovetseg/
https://maszol.ro/belfold/Birsagok-a-magyar-jelkepek-miatt-egyertelmusiteni-keszul-az-RMDSZ-a-zaszlotorvenyt
https://maszol.ro/belfold/Birsagok-a-magyar-jelkepek-miatt-egyertelmusiteni-keszul-az-RMDSZ-a-zaszlotorvenyt
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Átment a szenátuson a rasszista és idegengyűlölő megnyilvánulások 

büntetésére vonatkozó tervezet  
2021. március 23. – transindex.ro, maszol.ro 

A rasszista és xenofób megnyilvánulások büntetőjogi úton történő visszaszorításáról fogadott 

el első házként tervezetet a szenátus. A jogszabálytervezetet egy olyan módosítással fogadták 

el, miszerint 6 hónaptól 3 év szabadságvesztéssel vagy bírsággal sújtható a bántalmazásra, 

gyűlöletre vagy diszkriminációra való felbujtás egy személy vagy csoport faji, nemzetiségi, 

etnikai, nyelvi, vallási, nemi hovatartozása, szexuális identitása, politikai hovatartozása, 

vagyoni helyzete, származása, kora, fogyatékossága, betegsége vagy más, az elkövető által 

hátrányosnak minősített helyzet miatt. A tervezetet az igazságügyi minisztérium javasolta és 

Simona Spătaru, az USR PLUS szenátora terjesztette be, miután az Európai Bizottság jelezte, 

hogy hiányosságok vannak a korábbi, 2008-as törvényben, és hogy a hazai vonatkozó 

jogszabályt összhangba kell hozni az uniós ajánlásokkal. A szenátus első házként szavazott, a 

döntéshozó fórum a képviselőház lesz ebben a kérdésben.  

 

Bemutatta az új bölcsődeépületek látványtervét a fejlesztési minisztérium 
2021. március 23. – maszol.ro, transindex.ro, Krónika 

Az RMDSZ kezdeményezésére 370 millió eurót különített el a kormány, az országos 

helyreállítási tervre szánt összegből, bölcsődék építésére – jelentette be keddi, bukaresti 

sajtótájékoztatóján Cseke Attila fejlesztési, közigazgatási és közmunkálatokért felelős 

miniszter. „Az RMDSZ számára a családok támogatása prioritás. Bátorítani akarjuk a 

gyermekvállalást, és segíteni akarjuk a fiatal anyákat abban, hogy visszatérjenek dolgozni a 

gyermeknevelési szabadság lejárta után. Ehhez új bölcsődékre van szükség, hiszen jelenleg, a 

kisgyermekek 4 százalékának sincs helye a meglévőkben” – idézte a miniszter sajtóirodájának 

közleménye Cseke Attilát. 

 

Munkahelyteremtő turizmusfejlesztés Székelyhídon 
2021. március 23. – Bihari Napló 

a Fejlesztési, Közigazgatási és Közmunkálatokért felelős szaktárca előterjesztése alapján az 

elmúlt héten a kormány többek között két Bihar megyei települést, Nagyszalontát és 

Székelyhidat is helyi érdekű turisztikai településsé nyilvánította. A helyi fejlesztési stratégia 

szempontjából jelentős lehetőségeket hordozó döntésről kérdezték Béres Csabát, Székelyhíd 

polgármesterét. 

 

 

 

 

 

E
rd

é
ly

 

https://itthon.transindex.ro/?hir=63530
https://itthon.transindex.ro/?hir=63530
https://maszol.ro/gazdasag/Bemutatta-az-uj-bolcsodeepuletek-latvanytervet-a-fejlesztesi-miniszterium
https://www.erdon.ro/kozelet/helyi-kozelet/munkahelyteremto-turizmusfejlesztes-szekelyhidon-3560554/
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Több szempontot is figyelembe kellene venni az iskolák rangsorolásánál az 

igazgatók szerint 
2021. március 23. – szekelyhon.ro 

Másodszor tette közzé a magyar tannyelvű osztályokkal működő erdélyi középiskolák 

rangsorát az Erdélystat az előző évi érettségi átlagok alapján. A legjobb tíz között vannak 

sepsiszentgyörgyi, marosvásárhelyi és csíkszeredai iskolák is. Bár hasznosak ezek a 

rangsorok, de körültekintően kell kezelni, hiszen az iskolák „keresztmetszete” ennél jóval 

összetettebb képet nyújt. 

 

A megyei tanácsok vezetőivel egyeztetett Florin Cîțu miniszterelnök a 

járványhelyzetről 
2021. március 23. – maszol.ro 

Folytatni és erősíteni kell az országos kommunikációs kampányt a járványhelyzetről, hogy az 

emberek megértsék, be kell tartani a szabályokat, hogy elkerülhető legyen a karantén 

elrendelése, összegezték azon a keddi gyűlésen, amelyet Florin Cîțu miniszterelnök hívott 

össze a megyei tanácsok elnökeivel. A megbeszélésen tíz megyeitanács-elnök vett részt, 

köztük Borboly Csaba, Hargita Megye Tanácsának elnöke. Felszólalásában Borboly Csaba 

kihangsúlyozta: nagyon fontos a lakosság tájékoztatása az anyanyelvén, így a Hargita 

megyeiek esetében a magyar nyelvű tájékoztatás, amit a kormánynak is támogatnia kell. 

 

Új magyar szobrot kaphat Zilah 
2021. március 24. – Krónika 

1904. november 6-án a zilahi vármegyei közkórház parkjában felavatták Szikszai Lajos 1848-

as forradalmár és szabadságharcos mellszobrát. Az impériumváltásokat követően dr. Berger 

János főorvos műve eltűnt máig ismeretlen körülmények között, ám a tervek szerint a város 

hamarosan ismét szoborral tiszteleg Szilágy vármegye egykori alispánja előtt. Zilah jelenlegi 

alpolgármesterét, Fazakas Miklóst faggatták a szoborállítás ötletéről – amely egy román 

fiatalembertől származik –, a megvalósítási folyamat jelenlegi állásáról.   

 

Illyés Gergely az RMDSZ szerepvállalásáról, az USR ellenzéki pártként 

viselkedéséről a közel száznapos Cîţu-kabinetben 
2021. március 24. – Krónika 

A kormányt egyelőre sokkal inkább Klaus Iohannis irányítja, mint Florin Cîţu, akinek 

rátermettsége egy igazi koalíción belüli válsághelyzet kezelésekor fog majd kiderülni – véli 

Illyés Gergely politológus, akit a hárompárti bukaresti kabinet első száz napjáról kérdeztünk. 

Az elemző szerint a kormány nagyon sok uniós pénz felhasználásáról dönthet, s az eddigi 

bejelentések alapján stratégiai beruházások valósulhatnak meg a magyarok lakta térségekben 

is. 
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https://szekelyhon.ro/aktualis/tobb-szempontot-is-figyelembe-kellene-venni-az-iskolak-rangsorolasanal-az-igazgatok-szerint
https://szekelyhon.ro/aktualis/tobb-szempontot-is-figyelembe-kellene-venni-az-iskolak-rangsorolasanal-az-igazgatok-szerint
https://maszol.ro/belfold/A-megyei-tanacsok-vezetoivel-egyeztetett-Florin-Citu-miniszterelnok-a-jarvanyhelyzetrol
https://maszol.ro/belfold/A-megyei-tanacsok-vezetoivel-egyeztetett-Florin-Citu-miniszterelnok-a-jarvanyhelyzetrol
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Farkas Iván: Megnöveljük a megyei út biztonságát Párkány és Nána között 
2021. március 23. – Ma7.sk 

Lakossági bejelentés alapján a minap közlekedésbiztonsági ellenőrzési napot tartottunk az 

állami hivatalok bevonásával a párkányi vasútállomás és Nána közötti, III/5109 sz. megyei 

úton. Az utóbbi időben számos baleset történt az útszakaszon, mégpedig a vasúti aluljáró 

környékén, az éles dupla kanyarban. A mellékelt fotón jól láthatók a balesetek nyomai. A 

járási rendőrparancsnokság közlekedésrendészetének dolgozói, az Érsekújvári Járási Hivatal 

közlekedési főosztályának vezetője, valamint a Nyitra megyei tulajdonban levő útszakasz 

kezelője, a Regionális Útkarbantartó Részvénytársaság vezetőinek jelenlétében állapítottuk 

meg, hogy a jelzett, balesetveszélyes útszakaszon biztonsági elemekkel kell a közutat 

mihamarabb ellátni. Megyei képviselőként az engedélyeztetési és a telepítési folyamat 

felgyorsítását kértem az illetékesektől. 

 

Esélyt a Szövetségnek! 
2021. március 23. – Gubík László – Felvidék Ma 

Rengeteg kifogást emelhetnék a Híd szellemiségével és az Összefogás új politikai kultúrájával 

szemben, de ezeket már elmondtam. Egyoldalú kinyilatkoztatásokban, többoldalú 

párbeszédekben, parttalan vitákban. Ha mindet nem is, ahhoz épp eleget, hogy nyilvánvalóvá 

tegyem, egyiket sem tartom járható útnak. És ezt mi sem bizonyítja jobban, mint az, hogy a 

reformért régóta kiáltó MKP-t nem volt képes legyűrni az egyik, sem bekebelezni a másik. És 

ennek oka van. Ahogy annak is, hogy senki nem tudott előjönni egy életképes alternatívával. 

Mert a megoldás nem egy projektpárt felépítésében volt, ahogy azzal többen 

megpróbálkoztak, hanem a közösségi szoftver frissítésében. Annak esszenciáját pedig, ha 

nem is tökéletesen, de végig az MKP adta. 

 

Király Zsolt: Čaputová még komoly gondot okozhat Matovičnak – A 

kormányválság új fejleménye 
2021. március 23. – Körkép 

Richard Sulík (SaS) és Mária Kolíková (Za ľudí) gyors lemondása azt vetíti előre, hogy 

távozásuk nem biztos, hogy végleges. További sorsuk az államfő kezében van. Čaputovánál 

van néhány aduász, amivel befolyásolhatja a kormányválság további alakulását. A 

minisztereket ugyanis az államfő nevezi ki és hívja vissza. Kinevezésük a miniszterelnök 

javaslatára történik. Ugyanez érvényes a visszahívásuknál is, de adott miniszter saját maga is 

benyújthatja lemondását.   Ezt látjuk jelenleg, melynek egyetlen célja van: kikényszeríteni 

Igor Matovič távozását is a kormányból. 
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https://felvidek.ma/2021/03/farkas-ivan-megnoveljuk-a-megyei-ut-biztonsagat-parkany-es-nana-kozott/
https://felvidek.ma/2021/03/eselyt-a-szovetsegnek/
https://korkep.sk/cikkek/belfold/2021/03/23/kiraly-zsolt-caputova-meg-komoly-gondot-okozhat-matovicnak-a-kormanyvalsag-uj-fejlemenye/
https://korkep.sk/cikkek/belfold/2021/03/23/kiraly-zsolt-caputova-meg-komoly-gondot-okozhat-matovicnak-a-kormanyvalsag-uj-fejlemenye/
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Pásztor István: Az immunizáció az egyén egészséghez való joga 
2021. március 23. – Pannon RTV 

Sokat jelentett a falvakban élő időseknek, hogy helyben és előzetes bejelentkezés nélkül 

kaphatták meg a koronavírus elleni védőoltást a múlt héten - mondta a Szabadkai Magyar 

Rádió reggeli műsorában Pásztor István. A Vajdasági Magyar Szövetség elnöke szerint jól 

alakul a vakcináció, de sokan még mindig bizonytalanok, pedig a nyájimmunitáshoz a 

mostaninál sokkal több embert kellene beoltani. Az a legjobb védőoltás, amelyiknek mindkét 

adagja már a vállban van - nyilatkozta a Szabadkai Magyar Rádió Napindító című műsorában 

Pásztor István. A VMSZ elnöke kifejtette, hogy a beoltottságot tekintve Szerbia élen jár, de 

még mindig sokat kell tenni annak érdekében, hogy elérjük a nyájimmunitást. 

 

Új pályázatok Magyarkanizsa községben 
2021. március 23. – Vajdaság Ma 

Két új pályázatot is hirdetett Magyarkanizsa önkormányzata nemrégiben. Az egyik a 

civilszervezetekre vonatkozik, a másik pedig a művelődésre. Vörös Turu Anita, a 

magyarkanizsai önkormányzat művelődéssel és civilszervezetekkel megbízott tanácstagja 

elmondta, hogy a civilszervezetekre vonatkozó pályázat keretösszege 6,5 millió dinár a 

benyújtási határideje pedig április másodika. Továbbá nyitva áll egy művelődési pályázat is, 

melynek keretösszege 1,4 millió dinár, ezen pályázat benyújtási határideje április 18-a. 

 

Téged is vár a színpad! 
2021. március 23. – Magyar Szó 

Ősztől ismét lesz magyar nyelvű színészképzés az Újvidéki Művészeti Akadémián. A leendő 

színészpalántáknak ezúttal kétszer is alkalmuk nyílik arra, hogy betekintést nyerjenek a 

kulisszák mögé. Először április 10-én, szombaton 10 órakor tehetik ezt meg. Aki erről az 

eseményről lemarad, az részt vehet a következőn, amely május 8-án, szintén szombaton lesz. 

A nyílt napon lehetőség nyílik konzultálni az akadémia tanáraival, azokkal, akik tájékoztatást 

tudnak adni a felvételi követelményekről és a színházi mindennapokról. Azokat is szeretettel 

várják, akik még nem döntötték el, hogy hova szeretnének beiratkozni, és szívesen 

benéznének az egyetemre. 

 
Skarlet: biztosítjuk az iskolák kényelmes átállását az államnyelvre 
2021. március 23. – Kárpátalja Ma 

Az oktatási minisztérium minden szükséges intézkedést megtesz annak érdekében, hogy a 

nemzeti kisebbségek oktatási intézményei kényelmesen átálljanak az államnyelv oktatásának 

kibővítésére – nyilatkozta Szerhij Skarlet oktatási miniszter az Európai Biztonsági és 

Együttműködési Szervezet (EBESZ) nemzeti kisebbségi főbiztosával folytatott megbeszélését 

követően. Az oktatási miniszter szerint Ukrajna teljes mértékben biztosítja az oktatás jogát a 
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https://pannonrtv.com/rovatok/politika/pasztor-istvan-az-immunizacio-az-egyen-egeszseghez-valo-joga
https://www.vajma.info/cikk/vajdasag/26310/Uj-palyazatok-Magyarkanizsa-kozsegben.html
https://www.magyarszo.rs/hu/4570/vajdasag_ujvidek/238809/T%C3%A9ged-is-v%C3%A1r-a-sz%C3%ADnpad!.htm
https://karpatalja.ma/karpatalja/nezopont/skarlet-biztositjuk-az-iskolak-kenyelmes-atallasat-az-allamnyelvre/
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nemzeti kisebbségek számára, összehangolva azt Ukrajna alkotmányával, az oktatási 

jogszabályokkal és a nemzetközi szerződésekkel. 

 

Jobb adni, mint kapni – a KMDFKSZ jótékonysági akciója Ráton és 

Nagydobronyban 
2021. március 23. – Kárpátalja 

Az ungvári magyar diákok körében nem új keletű dolog a segítségnyújtás, jótékonykodás. 

Erejükhöz és tehetségükhöz mérten igyekeznek mindig segíteni azokon, akiknek a legnagyobb 

szükségük van rá. Rendszerint közös döntés előzi meg a látogatási célpont kiválasztását. Nem 

volt ez másként március 17-én sem, amikor a Kárpátaljai Szövetség a Kárpátaljai Magyar 

Diákok és Fiatal Kutatók Szövetségével (KMDFKSZ) karöltve újabb jótékonysági akciót vitt 

véghez. A bár napsütéssel, de mégis kissé hűvös időjárással kísért nap folyamán a 

nagydobronyi Irgalmas Samaritánus Református Gyermekotthon számára juttattak el 

gyermekruhákat, továbbá könyv- és játékcsomagban részesültek a ráti Szent Mihály 

Egészségügyi-Szociális Gyermek Rehabilitációs Központ növendékei és lakói egyaránt. 

 

Online kiállításmegnyitó a beregszászi konzulátuson 
2021. március 23. – Kárpátalja 

Jurij Selevickij ismert festőművész tárlatmegnyitójára került sor Magyarország Beregszászi 

Konzulátusán. A járványügyi korlátozások miatt csak a virtuális térben van lehetőség 

rendezvények megtartására, a konzulátus azonban fontosnak tartja, hogy a kultúrában alkotó 

emberek számára is legyen lehetőség a megjelenésre. A március 17-én megtartott megnyitón 

Szilágyi Mátyás beregszászi főkonzul elmondta: „Bár a járványügyi helyzet nem engedi meg, 

hogy közönség előtti kiállításokat szervezzünk, de szeretnénk, ha a folytonosság nem 

szakadna meg, ezért döntöttünk úgy, hogy online kiállításmegnyitót szervezünk.” A konzul 

szerint nagyon sok tehetséges ember származik Kárpátaljáról. Talán ez annak is köszönhető, 

hogy itt hosszú évtizedek óta több nemzetiség él együtt barátságban. 

 

 

Elektronikus sajtó 

 

Határok nélkül 

2021. március 23. – Kossuth Rádió 

 

Közös sajtótájékoztatón jelentette be ma az MKP, a Híd és az Összefogás az egységes magyar 

párt megalakulását Szövetség, Magyarok, Nemzetiségek, Régiók néven. A három magyar párt 
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tavaly augusztus 20-án írt alá szándéknyilatkozatot a pártegyesülésről. Az azóta húzódó 

tárgyalások végére kerülhet pont a holnapi bejelentéssel. 

 

A székelyföldi polgármesterek hiába reménykedtek, március 15-e után nem maradt el a bírság 

a magyar zászlók és a nemzeti színű díszítés miatt. Sepsiszentgyörgy polgármestere tíz, 

Székelyudvarhely polgármestere ötezer lejes bírságot kapott a prefektusi intézménytől. 

Mindkét esetben közösségi összefogással próbálják meg előteremteni a bírság összegét.  

 

Jövő héten kezdődik a beiratkozás a 2021–2022-es tanév előkészítő osztályaiba. Arad 

megyében 154 kisdiákra számítanak a magyar tagozatokon vagy az önálló magyar iskolákban. 

Ez a gyereklétszám alig 12 osztályra elegendő. A kis létszám a vegyes házasságokra, a 

beolvadásra, a román iskolaválasztásra egyaránt visszavezethető, de a legfőbb ok, hogy kevés 

gyermek születik – mondja Pellegrini Miklós, Arad megye főtanfelügyelő-helyettese. 

 

A következő percekben bizonyára sokan kapnak kedvet a magyar iskola választásához. 

Megjelent ugyanis az Erdélystat elemzése a 2020-as érettségi vizsga eredményeiről. A 

magyarok a pótérettségin behozzák az első körös lemaradást - derül ki a felmérésből. Mint 

ahogy az is, van-e magyar iskola a legjobb száz iskola között Romániában 

 

Szlovákiában az elektronikus jelentkezések alapján több diák készül magyar tannyelvű 

középiskolába, mint amennyit a meghatározott keretszám engedélyez. Jelen állás szerint több 

tucat diáknak szlovák középiskolában, megyén kívül vagy Magyarországon kellene folytatnia 

tanulmányait. Ám a létszámra vonatkozó kvótákat április 9-e után módosíthatják. 

 

Mintegy száz könyvvel gyarapodott a muzslyai Szervó Mihály Általános Iskola könyvtára. A 

könyveket a Don Bosco Családok Egyesülete a Kárpát-medencei Családszervezetek 

Szövetségével karöltve pályázta meg az Emberi Erőforrások Minisztériumánál. 

 

Nemzeti ünnepünk alkalmából Magyar Arany Érdemkereszttel tüntették ki Bordás Győző 

Márai Sándor-díjas írót, a Vajdasági Íróegyesület volt elnökét, a Vajdasági Magyar Nemzeti 

Tanács korábbi tagját a vajdasági magyarság sorsát hitelesen megörökítő írásai, valamint a 

délvidéki magyar kulturális és közéletben vállalt szerepe elismeréseként. 


