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Nyomtatott és online sajtó 
 

Potápi: üdvözöljük, hogy létrejött a megegyezés a felvidéki magyarság egységét 

jelentő új pártról 
2021. március 24. – MTI, Origo, kulhonimagyarok.hu, OrientPress, Ma7.sk, bumm.sk, 

Felvidék Ma, Magyar Szó, Körkép, Pannon RTV 

Üdvözöljük, hogy létrejött a megegyezés az új szlovákiai magyar párt, a felvidéki magyarság 

egységét jelentő Szövetség – Magyarok, nemzetiségek, régiók létrehozásáról. Örömteli, hogy a 

többi külhoni magyar közösség után a felvidéki magyarság is felismerte, hogy a különutas 

politika nem vezet célra, a magyar jövőt az összefogás jelenti -írja Potápi Árpád János, a 

Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkár közleményében. Az államtitkár 

továbbá hangsúlyozza, hogy az egységes magyar érdekképviselet a külhoni magyar 

közösségek megmaradásának záloga minden határon túli területen. Az út még hosszú, de 

bízunk benne, hogy sok munkával és kellő alázattal a mérföldkőnek számító első lépés 

valóban egy új korszak kezdetét jelenti a felvidéki magyarság számára. Egyetlen magyarról 

sem mondhatunk le, minden magyar számít – éljen Felvidéken, Szlovákiában vagy bárhol a 

világon. – zárta szavait az államtitkár. 

 

Szijjártó: Magyarország nem tekinti Oroszországot biztonsági fenyegetésnek 
2021. március 24. – MTI, Magyar Hírlap, Magyar Nemzet, kormany.hu, Demokrata, 

Mandiner, Hír TV, Index, Origo, 888, Vajdaság Ma, Kárpáti Igaz Szó 

Magyarország nem tekinti Oroszországot az ország területét érintő közvetlen biztonsági 

fenyegetésnek, ugyanakkor érti és tiszteletben tartja azt, hogy a NATO más tagországai e 

tekintetben másként gondolkodnak - jelentette ki a külgazdasági és külügyminiszter szerdán 

Brüsszelben, a NATO-tagországok kétnapos külügyminiszteri ülését követően. Szijjártó Péter 

magyar újságíróknak nyilatkozva hangsúlyozta, Magyarország elkötelezett NATO-tagként 

midig is szolidáris volt a szövetségeseivel. Hozzájárult ahhoz, hogy a NATO megerősítő 

intézkedéseket hajtson végre a keleti szárnyán, és hozzájárult a balti országok biztonságához. 

„A kárpátaljai magyarok nem tehetnek arról, hogy milyen folyamatok zajlanak Ukrajna keleti 

részén” - húzta alá. „Magyarország azt várja a szövetségesektől, hogy tegyék világossá Ukrajna 

számára, hogy a NATO-val való szorosabb együttműködés előfeltétele a vállalt 

kötelezettségek teljesítése, amelyek között a kisebbségi jogok védelme is szerepel” - tette 

hozzá. 
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https://ma7.sk/aktualis/potapi-udvozoljuk-hogy-letrejott-a-megegyezes-a-felvideki-magyarsag-egyseget-jelento-uj
https://ma7.sk/aktualis/potapi-udvozoljuk-hogy-letrejott-a-megegyezes-a-felvideki-magyarsag-egyseget-jelento-uj
https://mandiner.hu/cikk/20210324_szijjarto_nem_tekintjuk_oroszorszagot_biztonsagi_fenyegetesnek
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Mégsem kapnak támogatást a kisgyerekes szülők – Számos kifogást emelt a 

szaktárca az RMDSZ-es kezdeményezés ellen  
2021. március 24. – Krónika 

„Elfelejtettek” költségvetési forrásokat előirányozni arra a jogszabályra, amely lehetővé tenné 

a kisgyerekes családok számára, hogy havi 1500 lejes támogatást kapjanak a gyerekeik óvodai 

vagy bölcsődei elhelyezésével járó költségeik finanszírozására. A pénzügyminisztérium több 

pontban is kifogásolja a törvényt. A kezdeményező Szabó Ödön RMDSZ-es képviselő azt 

mondja, az ellenérvek nem helytállóak, kidolgoznak egy újabb tervezetet, és abban bíznak, 

hogy jövő évtől a családok élhetnek ezzel a támogatási lehetőséggel. 

 

Miklós Zoltán: véget kell vetni a nemzeti jelképeink miatti zaklatásoknak 
2021. március 24. – maszol.ro, szekelyhon.ro, Krónika 

A piros-fehér-zöld kokárdák, zászlók és szív alakú díszek a romániai magyar közösség magyar 

nemzethez való tartozását tanúsítják, és a magyar közösségnek joga van megtorlás nélkül 

használni nemzeti szimbólumait – hívta fel a figyelmet Miklós Zoltán Kovászna megyei 

RMDSZ-es parlamenti képviselő szerdán az alsóház plánumában elmondott politikai 

nyilatkozatában. Az RMDSZ-es politikus szerint „Románia az egyetlen állam, ahol a sajátos 

nemzeti színeiket ünnepek alkalmával megjelenítő magyarokat büntetik”. A háromszéki 

törvényhozó rámutatott: március 15., a magyarság nemzeti ünnepe minden évben lehetőséget 

kínál arra, hogy egyes megyék prefektúrái megbírságolják azokat a polgármestereket, akik a 

magyar nemzet szimbólumaival, piros-fehér-zöld színű zászlókkal, kokárdákkal és szívekkel 

díszítik a városokat. „A Kovászna és Hargita megyei prefektúrák a korábbi évekhez 

hasonlóan, idén is 10 ezer lejre büntették a sepsiszentgyörgyi és 5 ezer lejre a 

székelyudvarhelyi polgármestert, arra hivatkozva, hogy megsértették a román zászló 

kitűzéséről szóló 75/1994-es törvényt, amely előírja, hogy más államok hivatalos zászlóit csak 

a román nemzeti zászlóval együtt lehet kitűzni” – mondta. 

 

Politikai nyilatkozatban kérik Háromszéken a Minority SafePack újra napirendre 

tűzését 
2021. március 24. – szekelyhon.ro, maszol.ro, Krónika 

Politikai nyilatkozatot szavazott meg szerdai ülésén Kovászna Megye Tanácsa az európai 

kisebbségvédelem támogatásáról, amelyben kérik, hogy az Európai Bizottság tűzze újból 

napirendre a Minority SafePack európai polgári kezdeményezést. Tamás Sándor, a megyei 

önkormányzat elnöke a „különfélék” napirendi pontnál terjesztette a testület elé a 

nyilatkozatot. Hangsúlyozta, a polgári kezdeményezés támogatására több mint 1,3 millió 

aláírás gyűlt össze, több mint 90 kisebbségi szervezet, csoportosulás állt melléje, az Európai 

Unióban több mint 50 millió ember él kisebbségben, az Európai Bizottság mégsem akar 

eleget tenni a kötelezettségének, hogy jogalkotást indítson a polgári kezdeményezés javaslatai 

alapján. 
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https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/megsem-kapnak-tamogatast-a-kisgyerekes-szulok-n-szamos-kifogast-talalt-a-penzugyi-tarca-az-rmdsz-es-kezdemenyezesben
https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/megsem-kapnak-tamogatast-a-kisgyerekes-szulok-n-szamos-kifogast-talalt-a-penzugyi-tarca-az-rmdsz-es-kezdemenyezesben
https://maszol.ro/belfold/Miklos-Zoltan-veget-kell-vetni-a-nemzeti-jelkepeink-miatti-zaklatasoknak
https://szekelyhon.ro/aktualis/politikai-nyilatkozatban-kerik-haromszeken-a-minority-safepack-ujra-napirendre-tuzeset
https://szekelyhon.ro/aktualis/politikai-nyilatkozatban-kerik-haromszeken-a-minority-safepack-ujra-napirendre-tuzeset
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Borbolyék pere: először fognak tanúkat meghallgatni a Maros Megyei 

Törvényszéken 
2021. március 24. – szekelyhon.ro 

A Maros Megyei Törvényszéken először fognak tanúkat meghallgatni a Borboly Csaba és 

tizenkét másik személy ellen 2013-ban indult büntetőper során, amelynek tárgyalását elölről 

kellett kezdeni. Egyszerre nyolc tanút idézett be a bíróság. Miután tavaly megfelelő 

büntetőbíró hiánya miatt a per tárgyalását a Hargita Megyei Törvényszékről áthelyezték a 

Maros Megyei Törvényszékre, a bíróság megállapította, hogy az eddigi tárgyalásokat nem 

korrupciós ügyekre szakosított bírák vezették, ezért a Hargita Megyei Törvényszéken 

lefolytatott összes eljárás és döntés érvényét veszítette. 

 

Megfelelni a korszellemnek – Demeter András államtitkár szerint átalakulóban 

van a romániai kulturális élet 
2021. március 24. – Krónika 

Átalakulóban van és egyre gazdagabb a kulturális élet Romániában, ahol mára a kulturális 

magánvállalkozások is megjelentek – mondta el Demeter András, a kormány nemrég 

kinevezett kulturális államtitkára a Kultura.hu-nak. Demeter András marosvásárhelyi 

születésű színművész az RMDSZ jelöltjeként 2005-től a román kulturális tárca igazgatójaként 

majd kulturális államtitkárként dolgozott 2009-ig. „Visszatérve arra a területre, ahol tizenegy 

évvel ezelőtt dolgoztam, elég pontosan látom a különbségeket, legyen szó előnyös vagy 

hátrányos változásokról” – mondta el az államtitkár. Kiemelte, a romániai kulturális élet 

gazdagabb lett, Romániában is megjelentek a nyugatabbra már népszerű kulturális 

magánvállalkozások: színházak, galériák, kiállítóterek. 

 

Bírósági eljárást indítottak az Európai Bizottság döntése ellen az MSPI 

kezdeményezői  
2021. március 24. – transindex.ro 

Az Európai Bizottság döntésének semmissé nyilvánítását kéri az Európai Unió 

Törvényszékétől a Minority SafePack kezdeményező bizottsága. A Kezdeményező Bizottság – 

amelyet Hans Heinrich Hansen korábbi FUEN-elnök és Kelemen Hunor, az RMDSZ elnöke 

vezet –március 24-én nyújtotta be a keresetet, miután a Bizottság 2021. január 15-én közölte: 

nem indítja be a jogalkotást az európai kisebbségvédelmi kezdeményezés kilenc pontja 

kapcsán. „Alaposan megvizsgáltuk a Bizottság válaszát, és jogi képviselőinkkel arra a 

következtetésre jutottunk, hogy a Bizottság közleményében súlyos hiányosságok vannak. 

Amellett, hogy a Bizottság döntésével hátat fordított a több mint egymillió aláírónak, Európa 

ötvenmilliónyi, kisebbségben élő polgárának és az Európai Parlament háromnegyedes 

többségének, jogi kötelességét sem teljesítette. Az uniós törvényszéknek benyújtott részletes 

dokumentációban a jogi és procedurális hiányosságokra világítunk rá, és a döntés 

megszületéséig – amely akár másfél-két évig is elhúzódhat – folytatjuk a munkánkat az uniós 

kisebbségvédelmi törvények megszületéséért” – nyilatkozta Vincze Loránt, az RMDSZ 
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https://szekelyhon.ro/aktualis/borbolyek-pere-eloszor-fognak-tanukat-meghallgatni-maros-megyei-torvenyszeken
https://szekelyhon.ro/aktualis/borbolyek-pere-eloszor-fognak-tanukat-meghallgatni-maros-megyei-torvenyszeken
https://kronikaonline.ro/kultura/atalakuloban-a-romaniai-kulturalis-elet
https://kronikaonline.ro/kultura/atalakuloban-a-romaniai-kulturalis-elet
https://itthon.transindex.ro/?hir=63557&birosagi_eljarast_inditottak_az_europai_bizottsag_dontese_ellen_az_mspi_kezdemenyezoi
https://itthon.transindex.ro/?hir=63557&birosagi_eljarast_inditottak_az_europai_bizottsag_dontese_ellen_az_mspi_kezdemenyezoi
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európai parlamenti képviselője, a kisebbségvédelmi kezdeményezés európai aláírásgyűjtését 

koordináló FUEN elnöke.  

 

Kallós Zoltán oktatási államtitkár szerint járványügyi megfontolásból 

kénytelenek változtatni a szerkezeten 
2021. március 25. – Krónika 

Fejetlenséget és bizonytalanságot váltott ki az elmúlt két napban Sorin Cîmpeanu 

tanügyminiszter nyilvános, sokszor ellentmondásos ötletelése a tanévszerkezet 

módosításáról. Bár hivatalosan még nem dőlt el, most úgy tűnik, hogy április 2-ától május 4-

éig vakáción lesznek a diákok, a második félévet pedig egy héttel meghosszabbítják. Kallós 

Zoltán oktatási államtitkár a Krónikának úgy fogalmazott, a rossz és kevésbé rossz között kell 

választaniuk.. 

 
Bukovszky: Nem feledkezhet meg a kisebbségekről a helyreállítási terv 
2021. március 24. – Ma7.sk, bumm.sk, Felvidék Ma, Új Szó 

Nem feledkezhet meg a Szlovákiában élő kisebbségekről a helyreállítási terv. Bukovszky 

László, a nemzeti kisebbségekért felelős kormánybiztos úgy fogalmazott, megérti, hogy a terv 

elsődleges célja Szlovákia megújítása, de leszögezte: a kisebbségek nyelvi jogai nem 

elhanyagolhatók, különösen, ami ha a közigazgatás digitalizálásáról van szó – tájékoztatta 

szerdán a TASR hírügynökséget Kovács Zoltán, a kormánybiztosi iroda titkárságvezetője. 

„Üdvözlöm, hogy a kisebbségi oktatás reformjával is részletesen és magas színvonalon 

foglalkozik a helyreállítási terv, de a digitalizálás során megfeledkeztek a kisebbségről" – 

mondta Bukovszky. 

 

A szlovákiai vakcinakampányba a felvidéki magyarok is beszálltak 
2021. március 24. – Ma7.sk 

Harmadik hónapja tart az egészségügyi minisztérium, Az oltás szabadság elnevezésű 

vakcinakampánya. A védőoltás népszerűsítésébe közéleti személyiségek, hírességek, 

művészek, pedagógusok és sportolók is bekapcsolódtak. A programhoz a nemzetiségek 

képviselői is csatlakoztak. Az egészségügyi minisztérium közlése szerint a Szlovákiában 

használt vakcinák alapos és minőségi ellenőrzésen estek át, tehát mindegyik biztonságos. 

 

Fontos a magyar oktatás népszerűsítése – egyre több a bizonytalan szülő 
2021. március 24. – Ma7.sk 

A magyar oktatási intézmények jelentős része a koronavírus okozta világjárvány miatt idén is 

a hagyományostól eltérő módon, személyes találkozások nélkül, formabontó eszközökkel 

szólnak az anyanyelvi oktatás mellett. 
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https://ma7.sk/aktualis/bukovszky-nem-feledkezhet-meg-a-kisebbsegekrol-a-helyreallitasi-terv
https://ma7.sk/video/felvideki-naplo/a-szlovakiai-vakcinakampanyba-a-felvideki-magyarok-beszalltak
https://ma7.sk/video/felvideki-naplo/fontos-a-magyar-oktatas-nepszerusitese-egyre-tobb-a-bizonytalan-szulo
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Vegyen részt a balassagyarmati Palóc Múzeum virtuális múzeumtúráján 
2021. március 24. – Felvidék Ma 

A járvány helyzetből kifolyólag tágabb térségünkben a legtöbb intézményhez hasonlóan a 

múzeumok is zárva tartanak. A múltunk értékeit, elődeink kulturális hagyatékát, művészeti 

örökségét  felölelő intézmények különféle módon igyekszenek a korlátozások ellenére tartani 

a kapcsolatot az érdeklődőkkel. A balassagyarmati Palóc Múzeum virtuális múzeumtúrát 

kínál. 

 

Forró: a nemzetünk szimbolikájával bíró színek meg fognak jelenni az új párt 

arculatában 
2021. március 24. – Felvidék Ma 

Forró Krisztiánt, az MKP elnökét a tegnap bejelentett új, három párt fúziójából megalakuló 

Szövetség párt bejelentését követően a választókat is foglalkoztató témákban kérdezték. A 

Szövetség felépítését tekintve bejelentésre került, hogy az MKP adja az elnököt, a Híd az 

Országos Tanács elnökét, míg az Összefogás a szakmai alelnököt. A pártok tekintetében az 

Összefogás a legtapasztalatlanabb, mégis a szakmai alelnök a soraikból kerül ki. 

 

A Selye János Egyetem az online térben 
2021. március 24. – Ma7.sk 

A járványügyi helyzetre való tekintettel a komáromi Selye János Egyetemen továbbtanulni 

szándékozó érdeklődők részére a személyes tapasztalások és találkozások helyett a 

bemutatkozás az idei évben a virtuális térbe költözött. A 2021-es évben két meghirdetett 

virtuális eseményen vehettek részt az érdeklődők, ahol a Selye János Egyetem összes 

bemutatkozó és információs tartalmának megtekintése mellett valós időben, chatszobákban 

is kérdezhettek az intézmény képviselőitől. Az online tér adta izgalmas lehetőségek a 

későbbiekben is adottak azok számára, akik további információkkal szeretnének gazdagabbak 

lenni. 

  
Szabadka: Elkészült a Mélykúti úti felüljáró 
2021. március 24. – Vajdaság Ma, Magyar Szó 

Elkészült a Szabadkát megkerülő Y-elágazásnál a Mélykúti úti felüljáró. Az objektumot 

szerdán megtekintette dr. Pásztor Bálit, a szabadkai városi képviselő-testület elnöke és Kern 

Imre alpolgármester. A társaságukban volt Lálity Urbán Emese infrastruktúra-fejlesztési 

államtitkár is. Pásztor Bálint emlékeztetett, hogy 2019 végén került átadásra a szabadkai 

kerülőút, az Y-elágazás. A mezőgazdasági termelők már akkor azt kérték, hogy épüljön két 

felüljáró is annak érdekében, hogy könnyebben megközelíthessék a túloldalon lévő földjeiket. 
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https://felvidek.ma/2021/03/vegyen-reszt-a-balassagyarmati-paloc-muzeum-virtualis-muzeumturajan/
https://felvidek.ma/2021/03/forro-a-nemzetunk-szimbolikajaval-biro-szinek-meg-fognak-jelenni-az-uj-partarculataban/
https://felvidek.ma/2021/03/forro-a-nemzetunk-szimbolikajaval-biro-szinek-meg-fognak-jelenni-az-uj-partarculataban/
https://ma7.sk/oktatas/a-selye-janos-egyetem-az-online-terben
https://www.vajma.info/cikk/rozsautca/576/Kuzdesrol-pesszimista-optimistan.html
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MNT pályázatok 2021-re 
2021. március 24. – Pannon RTV 

Megjelentek a Magyar Nemzeti Tanács idei évi támogatási pályázatai. 

Egyszerre nyolc pályázatot hirdettek meg. A pályázatok célja a vajdasági magyarság 

szülőföldön való boldogulásának elősegítése, a nemzeti önazonosság tudat megerősítése, 

valamint a szellemi és tárgyi eredményt felmutató, célirányos programok támogatása. A 

részletekről Jerasz Anikót az MNT Végrehajtó Bizottságának elnökét kérdeztük a 

Közügyekben. A kultúra terén milyen programokkal, rendezvényekkel lehet pályázni. 

Eszközöket kaphatnak a kistérségi médiumok, támogatásra nyújthatják be igényeiket az 

oktatási intézmények is. 

 

Támogatták a KMKSZ alpolgármester-jelöltjét a Viski Kistérségi Tanácsban 
2021. március 24. – Kárpátalja, karpat.in.ua 

A Viski Kistérségi Tanács március 23-án tartotta soron következő ülését. A képviselők 25 

napirendi pontban meghatározott kérdésekről döntöttek, melyek főként az egészségügyet, a 

földügyet, az oktatást és a költségvetést érintették. A KMKSZ-frakció javaslatára az ülés során 

a testület egyhangúan megszavazta a második alpolgármester-jelöltet. A Kárpátaljai Magyar 

Kulturális Szövetség (KMKSZ) négy főből álló frakciója által javasolt jelöltet a kistérségi 

tanács képviselői egyhangúan megszavazták. Az elmúlt hónapok maratoni ülései óta első 

alkalommal fordult elő, hogy a huszonhat főből álló képviselői testület a tisztségi kinevezések 

kérdésében egyöntetűen szavazott. A mostani ülés bár szintén maratonira, közel nyolcórásra 

sikeredett, azonban békésen zajlott, melyen a megjelentek egyhangúan szavazták meg a 

kistérséget érintő kérdéseket. 

 

Tornaterem, kollégium és diákszálló, kisvonatok 
2021. március 24. – Népújság  

A Muravidéki Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösség (MMÖNK) Tanácsa online térben 

tartott hétfői ülésén elfogadta 2021-es költségvetését. A közösség a tavalyi évből áthozott 

közel hárommillió eurós költségvetési többlettel együtt valamivel több mint 3,5 millió euróval 

gazdálkodik. Magyarországi támogatással három új beruházás – tornaterem Gyertyánosban, 

diákszálló Hosszúfaluban, kisvonatok Dobronakon és Hodoson – indul több mint 2,1 millió 

euró értékben. A három új beruházás támogatását a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. tavaly 

december végén hagyta jóvá, így az összegek nem kerültek a költségvetés első olvasatába, 

melyet december elején fogadtak el. Az új beruházásokról januári évértékelőjében szólt 
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https://pannonrtv.com/rovatok/tarsadalom/mnt-palyazatok-2021-re
https://karpataljalap.net/2021/03/24/tamogattak-kmksz-alpolgarmester-jeloltjet-viski-kistersegi-tanacsban
https://www.nepujsag.net/nemzetiseg/10254-tornaterem,-koll%C3%A9gium-%C3%A9s-di%C3%A1ksz%C3%A1ll%C3%B3,-kisvonatok.html
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Horváth Ferenc tanácselnök, parlamenti képviselő, most pedig ismertek már a pontos 

összegek is.  
 

Ha enyhül a járvány, gazdag program várható 
2021. március 24. – Népújság 

A Sal községi magyar önkormányzat megtartotta idei első nyilvános tanácsülését, melyen 

elfogadták a 2021-es költségvetési tervezet első olvasatát, illetve megvitatták az éves 

programtervet is. Az idei évre összesen 117.000 ezer euró bevétellel számolnak, amelyből 

96.000 ezer az állami költségvetésből érkezik, 5.000 a donációkból, illetve 16.000 euró a 

községi költségvetésből. Orban Dušan elnök ez utóbbi tétellel kapcsolatban tájékoztatta a 

testületet, hogy a község a nemzetiségi pénzeszközeinek a felét át fogja átutalni a magyar 

önkormányzatnak a folyamatos kiadások fedezésére 

 

 

Elektronikus sajtó 

 

Határok nélkül 

2021. március 24. – Kossuth Rádió 

 

A Szövetség – magyarok, nemzetiségek, régiók párt megalakulása rendkívül fontos a felvidéki 

magyar parlamenti képviselet megteremtésében. Az alapítók, a Magyar Közösség Pártja, a 

Híd és az Összefogás vezetői azt mondták, az ajtót nyitva hagyták, további szervezetek, 

magánszemélyek csatlakozását várják, akik tenni akarnak a magyar közösség és az általuk 

lakott régiók felemelkedéséért. Mert a Matovic - kormány egy éve is azt bizonyítja, hogy 

hatékony magyar érdekképviselet nélkül semmilyen előrelépés nem történik. Sőt, azt is 

elveszítheti a magyarság, amit eddig megszerzett. A Csemadok országos elnökét, Bárdos 

Gyulát kérdezte munkatársunk. 

 

Szijjártó Péter magyar külgazdasági és külügyminiszter Brüsszelben hangsúlyozta, hogy 

Magyarország rendkívül fontosnak tartja az emberi jogok, köztük a kisebbségi jogok 

tiszteletben tartását. Itthon pedig az Országgyűlés  Nemzeti Összetartozás Bizottsága fogadott 

el határozati javaslatot a Minority SafePack polgári kezdeményezés támogatásáról. Pánczél 

Károlyt, a Nemzeti Összetartozás Bizottságának elnökét halljuk. 
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https://www.nepujsag.net/nemzetiseg/10255-ha-enyh%C3%BCl-a-j%C3%A1rv%C3%A1ny,-gazdag-program-v%C3%A1rhat%C3%B3.html
https://mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth/?date=2021-03-24_18-02-00&enddate=2021-03-24_18-40-00&ch=mr1
https://mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth/?date=2021-03-24_18-02-00&enddate=2021-03-24_18-40-00&ch=mr1
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Románia az egyetlen állam, ahol a nemzeti színeket az ünnepek alkalmával használó 

magyarokat, illetve a közösségi vezetőiket megbüntetik – hívta fel a figyelmet szerdai politikai 

nyilatkozatában a bukaresti parlament alsóházában Miklós Zoltán RMDSZ-es képviselő. A 

Kovászna megyei honatya szerint a piros-fehér-zöld kokárdákat, lobogókat és más formájú, 

nemzeti színű díszeket a romániai magyar közösség nemzetközi egyezmények alapján 

zavartalanul használhatja, ezért nemcsak barátságtalan gesztus, hanem jogellenes, hogy idén, 

március 15-én ismét megbüntettek emiatt több székelyföldi polgármestert. 

 

Kedden kezdődött el a folyóvizek, partok megtisztítása csaknem 30 székelyföldi településen. 

Több mint 4500 önkéntes, közöttük számos diák - csatlakozott a medertakarítási akcióhoz. A 

kampány Zetelakáról indult. Arról a településről, ahonnan legutóbb a legtöbben gyűjtötték a 

Duna-delta felé tartó műanyagpalackokat, háztartási hulladékot, de még matracokat is.  A 

kezdeményezők úgy vélik, nem elég csak a környezettudatos nevelés! Ellenőrzésre is szükség 

van. Geréb Krisztina összeállításában elsőként Kórodi Attila csíkszeredai polgármestert, volt 

környezetvédelmi minisztert halljuk. 

 

2010-ben a Magyar Kormány támogatásával indult a Határtalanul program azzal a céllal, 

hogy valamennyi közoktatásban tanuló magyar fiatal legalább egyszer, a magyar állam 

támogatásával, eljusson a szomszédos országok magyarlakta területeire. A kirándulások a 

járványhelyzet miatt szünetelnek. A program azonban nem állt le, online vetélkedő 

formájában folytatódik. 

 

Hagyományaik szerint idén is tavasszal hirdetnek eredményt az Implom József Középiskolai 

Helyesírási Versenyen,  Gyulán, az Erkel Ferenc Gimnáziumban. Annyi már most biztos, 

mondja Nagy János nyelvész professzor, a zsűri elnöke, hogy a legjobb nyolc középiskolás 

között két határon túli diák is ott van. 

 

A Magyar Újságírók Országos Szövetsége március 15-én, a Magyar Sajtó Napján Aranytoll 

életműdíjjal tüntette ki Markó Bélát. A szervezet, a magyarországi újságírók munkásságának 

elismerése mellett, évente egy határon túli kollégát is díjaz. Aki magyar nyelven ír és a magyar 

nyelven olvasók tájékoztatása érdekében dolgozik, azt ennek a díjnak az odaítélésénél 

számításba veszi a MÚOSZ. Hozzáteszik, hogy az Aranytoll díj a nyilvánosságról, a 

sajtószabadságról, a szabad tájékozódás és tájékoztatás jogáról vallott nézetekben keres közös 

pontokat. 

 

 

 

 

  


