Orbán Viktor Szerbia elnökével egyeztetett Budapesten
2020. március 22. – MTI, kormany.hu, Origo, Lokál, Pannon RTV
A koronavírus-járvány elleni összehangolt fellépésről és állandó kapcsolattartásról egyezett
meg Orbán Viktor miniszterelnök és Aleksandar Vucic, Szerbia elnöke a Karmelita
kolostorban tartott tárgyalásukon vasárnap délelőtt - tájékoztatta az MTI-t Havasi Bertalan, a
miniszterelnök sajtófőnöke. A megbeszélésen - melyen részt vett Szijjártó Péter külgazdasági
és külügyminiszter illetve Sinisa Mali szerb pénzügyminiszter is - országaik kölcsönös
szolidaritásáról biztosították egymást, valamint megvitatták a határokon kialakult helyzetet.
Orbán Viktor és Aleksandar Vucic megállapodtak abban, hogy a lehető legnagyobb
mértékben összehangolják Magyarország és Szerbia védekezését a járvány ellen. Ennek
érdekében a két kormány közötti folyamatos online és személyes kapcsolattartásról döntöttek
- ismertette Havasi Bertalan.

Vezető hírek

Nyomtatott és online sajtó

Szijjártó Péter a gazdaságfejlesztési program folytatásáról biztosított
Kolozsváron
2020. március 20. – MTI, Krónika, transindex.ro, maszol.ro, Erdély Ma, Nyugati Jelen
A magyar kormány készen áll arra, hogy a járványügyi helyzet véget értével folytassa a
határon túli magyarok támogatását szolgáló gazdaságfejlesztési programot – szögezte le
pénteki kolozsvári látogatása során Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter. A magyar
diplomácia vezetője az RMDSZ vezetőségével folytatott megbeszélést a szövetség Majális
utcai székházában. Szijjártó Péter a tárgyalásokat követő sajtótájékoztatón bírálattal illette
Bukarestet amiatt, hogy miközben a külügyminisztérium a Nyugat-Európából hazaigyekvő
román állampolgárok Magyarországon való átutazásának biztosítására kérte Budapestet, a
Kovászna megyei prefektúra a nemzeti jelkép használata miatt megbírságolta
Sepsiszentgyörgy polgármesterét.

Vigyázzunk egymásra – Potápi Árpád János videoüzenete
2020. március 22. – PestiSrácok, Kárpáti Igaz Szó, karpat.in.ua, KárpátHír, ma7.sk,
Vajdaság MA, Pannon RTV
Potápi Árpád János nemzetpolitikáért felelős államtitkár koronavírus-helyzettel kapcsolatos
videóüzenetet tett közzé a közösségi oldalán. „Életünk gyökeresen átalakult. Ezért az
államtitkár arra kér mindenkit, határon innen és túl, hogy vegyük komolyan a veszélyt.
Figyeljünk idősebb szüleinkre és nagyszüleinkre.” Ezekkel a szavakkal üzen a határon túli
magyarokhoz, éljenek a Kárpát-medencében vagy a diaszpórában: fontos, hogy tudják, a
jelenlegi nehéz helyzetben sem engedi el az anyaország a kezüket. 2020 az erős magyar
közösségek éve, a nemzeti összetartozás éve, és most már a nemzeti szolidaritás éve is.
Vigyázzunk egymásra!
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Vezető hírek

Szili Katalin: fejet kell hajtanunk a marosvásárhelyi fekete március mártírjai
előtt

A fekete március előzményei: hatalomátmentés, csapdák, forgatókönyvírás a
felszín alatt
2020. március 20. – Krónika
Miközben Marosvásárhely magyar értelmisége naivan hitt a rügyező demokrácia értékeiben,
a hatalmat 1989 decembere után fokozatosan magukhoz ragadó katona-, rendőr- és
szekustisztek a „mélyből” taszították bele a várost a harminc évvel ezelőtti interetnikai
konfliktusba – véli Tőkés András, az RMDSZ alapító tagja, Tőkés László volt református
püspök bátyja.

Erdély

2020. március 20. – MTI, Krónika, Erdély Ma, Magyar Hírlap
Az emlékezés fontosságát hangsúlyozta a harminc éve az erdélyi Marosvásárhelyen történt –
fekete márciusként elhíresült – magyarellenes események kapcsán Szili Katalin
nemzetpolitikáért felelős miniszterelnöki megbízott, az MTI-hez pénteken eljuttatott
közleményében. Harminc éve, 1990. március 19-én és 20-án Marosvásárhelyen véres
összecsapások zajlottak le románok és magyarok között, a zavargásoknak több halottja és
több száz sérültje volt. Szili Katalin az új koronavírus okozta helyzetre is utalva azt
hangsúlyozta: „ha nem is együtt, de egyénenként otthonainkban mégis szükséges
visszatekintenünk a három évtizeddel ezelőtti márciusi történésekre”.

Tőkés László a fekete márciusról: ne alkalmazzon kettős mércét a román
igazságszolgáltatás!
2020. március 20. – Krónika
Tőkés László szerint az erdélyi magyar közösség különösképpen elvárja, hogy Marosvásárhely
fekete márciusa ügyében a román igazságszolgáltatás ne mérjen kettős mércével, hanem
nemzetiségi diszkriminációtól mentesen szolgáltasson igazságot az egykori többségi agresszió
elszenvedőinek. Az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács elnöke pénteken nyilatkozatot adott ki
Marosvásárhely fekete márciusának 30. évfordulója alkalmából. Ebben Tőkés emlékeztetett,
harmincéves a Temesvári kiáltvány, és nemrég ünnepeltük a forradalom 30. évfordulóját is.

Kelemen Hunor: soha többé, fekete március!
2020. március 20. – Krónika, maszol.ro
Kelemen Hunor pénteken videóüzenetben ítélte el, hogy kereken harminc évvel a véres
marosvásárhelyi összecsapások, a fekete március után sem lehet tudni, kinek az utasítására
törtek rá a magyarokra. Az RMDSZ elnöke úgy fogalmaz, 2020 márciusában mindannyiunkat
más kérdések foglalkoztatnak, „de minduntalan eszünkbe jut a fekete március”. Kiemeli,
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Erdély

harminc éve ideje lenne választ kapni kérdéseinkre, arra, hogy kinek az utasítására törtek rá
közösségünkre, a törvény előtt kell felelniük azoknak, akik szerepet vállaltak egy etnikai
konfliktus kirobbantásában. De el kell jutnunk oda közösen, hogy románul és magyarul is
kimondjuk: soha többé, fekete március!” – jelentette ki Kelemen Hunor, aki arra szólít fel,
nézzünk szembe a múlttal, beszéljük ki sérelmeinket gyermekeink, unokáink érdekében.

Fekete március – Megvezettek sok rendes, ám tudatlan román embert
2020. március 20. – Krónika
Egészen más értékeket képviseltek ugyan, mint akik a marosvásárhelyi magyarellenes
csatározást kirobbantották, mégis bűntudatot éreztek azok a román értelmiségiek, akik a
véres események idején, 1990 tavaszán éppen Budapesten, magyar–román baráti találkozón
tartózkodtak. Egyikük az a Smaranda Enache volt, aki harminc éve – számos kockázatot
vállalva – következetesen kiáll az erdélyi magyarság jogaiért. Az emberjogi aktivista
meggyőződése, 1990 elején számos román osztotta a véleményét, de a rájuk nehezedő
nyomás miatt nem merték felvállalni. A retrográd erők propagandájának tulajdoníthatóan
nagyon sok rendes, de tudatlan román emberben megerősödött a tévhit, hogy a magyar
közösség belső ellenség.

Különböző jövőképek ütköztek a csíkszeredai előválasztáson – Korodi Attilával
beszélgettek
2020. március 20. – maszol.ro
Nagy fölénnyel nyerte meg a Csíkszeredában hosszú idő után újra megszervezett előválasztást
március 7-én a város polgármesteri székéért harcba szálló Korodi Attila parlamenti képviselő
a jelenlegi elöljáróval, Ráduly Róbert Kálmánnal szemben. Az RMDSZ újdonsült
polgármester-jelöltje szerint a városlakók az általa felvázolt jövőképet látják követendőnek. A
képviselővel készült beszélgetésben az előválasztások eredményeinek értékelése mellett a
koronavírus-járvány miatt kialakult helyzetről is szót ejtettek.

Ezeket a gazdasági intézkedéseket javasolja a járvány következményeinek
enyhítésére az RMDSZ
2020. március 20. – maszol.ro
Az állami költségvetés forrásai mellett az RMDSZ szorgalmazza az Európai Unió
válságkezelési intézkedéseinek maradéktalan kihasználását, ugyanakkor sürgős költségvetéskiigazítást javasol - jelentette ki pénteken Kelemen Hunor annak kapcsán, hogy a szövetség
Gazdasági Tanácsa véglegesítette az RMDSZ álláspontját és javaslatokat fogalmazott meg a
világjárvány gazdasági következményeinek kezelésére.

Hivatalos: magyar nyelven is sugároz az otthonülő iskolásoknak a TVR
2020. március 20. – maszol.ro, Bihari Napló, Krónika
Magyar nyelvű adásokkal bővül a romániai közszolgálati televízió (TVR) tévéiskola-projektje,
ezeket a 3-as csatornán, valamint a marosvásárhelyi és kolozsvári területi stúdiók műsorán
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sugározzák majd, közölte a médiaintézmény. A magyar tannyelvű iskolák tanulói hétfőtől
péntekig anyanyelv, matematika, fizika, kémia, történelem, földrajz, biológia, informatika és
társadalomtudomány tantárgyakból nézhetnek televíziós tanórákat.

Zatykó Gyula: Magyar nyelven is fogadják a segélyhívásokat
2020. március 20. – Bihari Napló
A Nagyváradi Polgármesteri Hivatal zöldszámot hozott létre, amelyen azok az idős, 65 éven
felüli személyek és fogyatékkal élők kérhetnek segítséget, akiket az elkövetkezendő
időszakban sem hozzátartozó, sem gondozó nem tud segíteni. Zatykó Gyula
kezdeményezésére a segélyvonalon magyar nyelven is fogadják a hívásokat. Ilie Bolojan
polgármester tanácsadójával a koronavírus-járvány elleni intézkedésekről beszélgettek.

Pásztor Sándor: „Együtt vigyázhatunk egymásra!”
2020. március 20. – Bihari Napló
Pásztor Sándort, a Bihar Megyei Tanács RMDSZ-es elnökét kérdezték a megyei
önkormányzat intézkedéseiről a koronavírus-járvány elleni védekezés ügyében.

Pásztor Sándor közbenjár az ingázók helyzetének rendezéséért
2020. március 20. – Bihari Napló
A magyar–román országhatár részleges lezárása sok bosszúságot okozott azoknak, akik
naponta ingáznak a határon át. Az intézkedések szinte naponta változnak, senki sem tudja
biztosan, hogy mi az aktuális helyzet. Több ezer Bihar megyei, vagy a határ túloldalán élő
személy ingázik a határon át, s nagyon sok polgárt érintenek a korlátozások. Számukra a
határátkelést megnehezíti, illetve szinte ellehetetleníti a koronavírus terjedésének
megakadályozása érdekében hozott számos szigorítás. Pásztor Sándor, a Bihar Megyei Tanács
RMDSZ-es elnöke március 19-én hivatalos átiratot küldött Bogdan Aurescu
külügyminiszternek, hogy járjon közbe a tarthatatlan, bizonytalan helyzet megoldásában. A
megyei önkormányzat vezetője arra kéri a román diplomácia vezetőjét, kezdeményezzen
kétoldalú egyeztetéseket Magyarország kormányával, hogy megnyugtató döntés szülessen
azok számára , akik a partiumi megyékben, például Bihar megye és Nagyvárad térségében
élnek, de Magyarországon dolgoznak, illetve a szomszédos országban van lakhelyük, viszont
Romániában rendelkeznek munkahellyel.

Székelyudvarhely polgármesterét is megbírságolták a magyar zászlók miatt
2020. március 20. – szekelyhon.ro, maszol.ro
Ismét ötezer lejes pénzbírságot rótt ki Székelyudvarhely polgármesterére Hargita megye
prefektusa, amiért március 15-i nemzeti ünnep tiszteletére kitűzött magyar lobogók mellé
nem helyeztek ki román zászlókat is.
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2020. március 20. – szekelyhon.ro, maszol.ro
Megérkezett Hargita megyébe péntek este az eddig begyűjtött minták alapján elkészített
koronavírus-tesztek egy részének az eredménye. Továbbra sincs igazolt beteg a megyében.

Erdély

Megérkeztek Hargita megyébe az első teszteredmények, mindegyik negatív

Összesítették, mennyi lélegeztetőgép áll rendelkezésre Székelyföldön
2020. március 20. – szekelyhon.ro
Székelyföld viszonylag jól áll a lélegeztetőgépek számát tekintve: a csíkszeredai kórházban
tizenkilenc, a gyergyószentmiklósiban négy, a székelyudvarhelyiben hat, a marosvásárhelyi
nagykórházban 77, a sepsiszentgyörgyiben pedig tizenegy áll rendelkezésre baj esetén. Ez a
kórházi eszköz azért fontos, mert a koronavírus-fertőzés adott esetben tüdőgyulladást
okozhat, a súlyos állapotú betegek közül többet is lélegeztetőgépre kell kapcsolni.

Koronavírus: lemondtak egy erdélyi fesztivált, több zenei rendezvényt
elhalasztanak
2020. március 21. – Krónika
Elmarad a gernyeszegi Awake fesztivál, a torockói Double Rise fesztivált és a kolozsvári Jazz
in the Park nemzetközi versenyét pedig későbbi időpontban szervezik meg a koronavírusfertőzés terjedésének megelőzése érdekében.

Románia újabb határátkelőhelyek megnyitását kéri Magyarországtól az
áruforgalom számára
2020. március 21. – MTI, Krónika, transindex.ro, maszol.ro
A román külügyminisztérium további három határátkelőhely megnyitását kérte
Magyarországtól az áruforgalom számára, arra hivatkozva, hogy a Csanádpalota-Nagylak II
autópálya-határátkelőnél pénteken több mint 35 kilométeres sor alakult ki az M43-as
autópályán a Romániába tartó tehergépjárművekből, az árufuvarozóknak pedig legalább tíz
órát kellett várakozniuk, hogy átjussanak a határon.

Románia felosztásától félt Petre Roman egykori kormányfő
2020. március 21. – Krónika
Petre Roman miniszterelnöki tisztséget töltött be az 1990. márciusi marosvásárhelyi
események idején. A politikus 2018-ban kiadott emlékirataiban az egykori Jugoszláviában
történtekhez vezető forgatókönyvet lát a történések mögött, revizionista irányzatúnak nevezi
az akkori magyar kormányt, és megerősíti harminc évvel ezelőtti kijelentését, miszerint a
„hullámot meggátoló falat” jelentette a Vatra Românească. Elismeri ugyanakkor, hogy volt
szekusok is tagjai voltak a nacionalista szervezetnek.
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2020. március 21. – tranisndex.ro, maszol.ro
Antal Árpád, Sespisentgyörgy polgármestere szombat reggel újabb COVID-19 esetet jelentett
be a közösségi oldalán. Így a sepsiszentgyörgyi koronavírussal fertőzött bizonyított esetek
száma 4, 17 személy van intézményes karanténban, és 175-ön otthoni elkülönítésben. „Sajnos
még eggyel emelkedett a bizonyított esetek száma. Újabb ok arra, hogy minél inkább kerüljük
a közvetlen kapcsolatot más emberekkel, otthonunkat csak a legsürgősebb esetekben hagyjuk
el. Vigyázzanak magukra és hozzátartozóikra!” – hívta fel a figyelmet az elöljáró.

Erdély

Újabb koronavírusfertőzést mutattak ki Székelyföldön

Elhárultak az akadályok az új csíkszeredai bölcsőde-napközi építése elől
2020. március 21. – szekelyhon.ro
Elhárultak az akadályok a dendrológiai parkként ismert területre tervezett bölcsőde-napközi
építése elől, miután hosszas huzavona után megegyezésre jutott a csíkszeredai önkormányzat
és a Szent Kereszt Főplébánia. Kiadták az építkezési engedélyt, elkezdődhetnek a
munkálatok. Albert Sándor, Csíkszereda Polgármesteri Hivatalának főépítésze elmondta,
továbbra is fenntartják azt az álláspontjukat, hogy ideálisabb lett volna, ha a mobil jégpálya
helyén épült volna meg a bölcsőde, de nem akarták tovább halogatni az ügyet, hiszen már
több mint két éve az egyház rendelkezésére áll a 360 millió forintos (több mint 5 millió lejes)
támogatás a magyar kormány részéről. Ezért úgy döntöttek, hogy a Szent Kereszt Főplébánia
elképzelései szerint valósulhat meg a bölcsőde-napközi kivitelezése a dendrológiai parkként
ismert egyházi terület külső, út melletti részén.

Kovászna megye: 34-en vannak intézményes karanténban, 1343-an pedig házi
elkülönítésben
2020. március 22. – szekelyhon.ro
Kovászna megyében 1343 személy van lakhelyi elkülönítésben, 34-en intézményes
karanténban, a fertőzöttek számáról nem közölnek adatokat. Az elkülönítésben levőket a
rendfenntartók ellenőrzik.

Hargita megye: nem változott az elkülönítésben levők száma
2020. március 22. –szekelyhon.ro
A szombati adatokhoz képest nem változott a helyzet Hargita megyében az intézményes
karanténban és a lakhelyi elkülönítésben levők számát illetően. Továbbra is 20 személy van
karanténban, 1532 személy házi elkülönítésben, 7 személy esetében pedig feloldották az
elkülönítés kötelezettségét. Az intézményes karanténközpontokban továbbra is 343 ágy áll
rendelkezésre. Ami viszont változott, hogy eddig összesen 872 ellenőrzést végeztek a
rendvédelmi szervek a házi elkülönítésben levőknél.
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2020. március 22. – szekelyhon.ro
Maros megyében 310 személy számára lejárt az otthoni elkülönítésre kiszabott 14 nap és
vasárnaptól az időközben életbe lépett rendelkezéseknek megfelelően elhagyhatják
otthonaikat. 1634 személy továbbra is otthoni elkülönítésben van.

Erdély

Maros megye: háromszáztíz személynél járt le az otthoni elkülönítés határideje

Koronavírussal fertőzött a sepsiszentgyörgyi kórház egyik alkalmazottja –
karantént rendeltek el
2020. március 22. – szekelyhon.ro, Krónika, transindex.ro, maszol.ro
Azonnali hatállyal elrendelték vasárnap a karantént a Sepsiszentgyörgyi Megyei Sürgősségi
Kórház szülészet- nőgyógyászat és újszülött osztályán, valamint a szülőszobában. Mint
kiderült: koronavírussal fertőzött a sepsiszentgyörgyi kórház egyik alkalmazottja.

Negatívak a sepsiszentgyörgyi kórházból eddig elvégzett koronavírus-tesztek

Összefogás: hiba volt Kotlebáéknak adni a bizottságot, viszont jó ötlet Blaha
kiszavazása
2020. március 20. – Ma7.sk
Az Összefogás szerint az új kormánykoalíció alapvető hibát követett el azzal, hogy a
szélsőséges Kotleba-féle pártnak is adott egy parlamenti bizottsági elnöki tisztséget. “Az új
koalíció egyik feladata a demokratikus intézményrendszerbe vetett bizalom visszaállítása és a
radikálisok térnyerésének visszaszorítása, a bizottsági elnöki funkció egyiket sem szolgálja.
Kotlebáék többször bizonyították, nem a demokratikus játékszabályok szerint akarnak
játszani, az elmúlt négy évben pedig láthattuk, hogy a parlamentben minimális munkát sem
fejtenek ki. Azzal, hogy bizottsági elnöki tisztséget kaptak, újabb legitimációt szereztek
szimpatizánsaik szemében” – véli az Összefogás elnöke.
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2020. március 22. – szekelyhon.ro
Negatív az a húsz a koronavírus-teszt, melyre a mintát szombaton este a sepsiszentgyörgyi
sürgősségi kórház karanténba helyezett egészségügyi alkalmazottaitól vettek – adja hírül
Facebook-oldalán Tamás Sándor. A kórházat fenntartó Kovászna Megye Tanácsának elnöke,
hozzáteszi további mintavételek zajlanak, várják a további eredményeket. „Kitartást
kórházunk személyzetének! Aggódunk és drukkolunk a bennfekvő anyukákért, gyerekekért.
Bízunk benne, hogy minden a legjobban alakul. Arra kérünk mindenkit, őrizzék meg
nyugalmukat. Ne bűnbakot, hanem megoldásokat keressünk. Sokkal fontosabb most
betartani a hatósági előírásokat, minél jobban csökkenteni a találkozást más személyekkel.
Vigyázzunk magunkra, vigyázzunk egymásra! – fogalmaz Tamás Sándor.
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2020. március 20. – Ma7.sk, bumm.sk
Péntek (március 20.) délután Keszegh Béla, Észak-Komárom polgármestere Szíjjártó Péter
magyar külgazdasági és külügyminiszterrel egyeztetett a határon, a komáromi Erzsébethídon. Elsősorban a határ átjárása volt a téma, de a magyar külügyminiszter az itteni
közösséggel kapcsolatosan is részletesen tájékozódott. Mint ismert, Szijjártó komáromi
születésű, így jól ismeri a régió helyzetét.

Felvidék

Szijjártó Péter Révkomárom polgármesterével találkozott

Megjelent a legújabb Lévai Magyar Tájékoztató
2020. március 20. – Ma7.sk
A legnagyobb járás székhelyének magyar szervezetei nyilvánossá tették a legújabb Lévai
Magyar Tájékoztatót, amelyben azokat a programokat, rendezvényeket hirdetik meg, amiket
2020 áprilisától szeptember végéig kívánnak megvalósítani. A rendezvények szervezésében
ezúttal is a Csemadok lévai alapszervezete, a Czeglédi Péter Református Gimnázium, a Juhász
Gyula Alapiskola, a Kersék János Kör, a Lévai Magyar Asszonyok Ligája, az Eszterlánc Óvoda,
a lévai magyar oktatási és nevelési intézmények mellett működő szülői szövetségek
alapszervezetei, a Lévai Református Egyházközség, a Lévai Szent László Kör, az MKP lévai
alapszervezete, a 46. sz. Kittenberger Kálmán cserkészcsapat, a Via Nova Ifjúsági Csoport és
természetesen a Reviczky Társulás veszi ki a részét.

Mégis lesz magyar a kormányban. Nem is akárhol
2020. március 21. – Körkép
Grendel Gábor helyett végül Roman Mikulec került a belügyi tárca élére, így sokan úgy vélték,
most, hogy 30 év után kiesett a magyar politika a szlovák parlamentből, nem lesz magyar
nemzetiségű politikus a kormányban sem.
Az Oktatásügyi minisztérium államtitkári
posztján azonban mégis egy magyar, Filip Mónika bizonyíthat az elkövetkező években. Az
SaS listáján indult magyar nemzetiségű jelölt több mint 4200 karikát szerezve az SaS
jelöltjeinek sorrendjében a 23. helyről indulva a 15. legtöbb egyéni voksot szerezte.

MKÖ: Történelmi felelősséggel lát munkához az új kormány
2020. március 21. – bumm.sk
A Magyar Közösségi Összefogás (MKÖ) a bumm.sk-hoz eljuttatott közleményében reagált az
új kormány megalakulására. Szlovákia új kormánya rendkívül kritikus időszakban veszi át az
ország irányítását. Meg kell védenie a lakosság egészségét, majd talpra kell állítania az ország
gazdaságát. A Magyar Közösségi Összefogás ehhez sok szerencsét és erőt kíván az új kormány
minisztereinek! Fontos, hogy az új kormány a kisebbségi közösségek fejlődésére is gondoljon,
valamint az elhanyagolt régiók, közte Dél-Szlovákia fejlesztésére. Az Összefogás konstruktív
ellenzékként ehhez kínált 14 pontot a leendő kormányprogramba.
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2020. március 22. – Vajdaság MA
Ada község területén holnaptól bezárják az összes piacteret, derül a rendkívüli helyzetek
törzskara ma kiadott közleményéből, amelyben arról is tájékoztatják a község lakosait, hogy
mától 17 és 5 óra között tilos a kijárás. A törzskar arra is felhívja a figyelmet, hogy tilos a
parkokban, játszótereken és a rekreációra, valamint a sportolásra fenntartott közterületeken,
valamint a töltésen való tartózkodás, illetve szigorodott a nyilvános összejövetelekre
vonatkozó intézkedés is, amelynek értelmében a zárt helyiségekben egyszerre legfeljebb öt
személy tartózkodhat.

Vajdaság

Ada: A község összes piacterét bezárják

Befagyasztja a hitelvisszafizetést a Vajdasági Fejlesztési Alap
2020. március 22. – Pannon RTV
A Vajdasági Fejlesztési Alap és a Tartományi Mezőgazdaság-fejlesztési Alap 90 napos
befagyasztási időszakot kínál ügyfeleinek, a rendkívüli állapot felfüggesztéséig nem követelik
a tartozásokat. A törlesztőrészletek fizetésének elhalasztására mindazok az ügyfelek
jogosultak, akiknek 2020. március 20-tól érkezik a törlesztőrészlet kifizetésére vonatkozó
felhívás, ezt a terhelést a moratórium után kell fizetni, azzal, hogy a hitel törlesztésének végső
határideje nem változik.

Fertőtlenítőszert gyártanak Bajmokon

Brenzovics: Gyűjtést szervez a KMKSZ az egészségügyi dolgozók és a lakosság
számára elengedhetetlen védőeszközök vásárlására
2020. március 21. – karpat.in.ua
Gyűjtést szervez a KMKSZ az egészségügyi dolgozók és a lakosság számára elengedhetetlen
védőeszközök vásárlására – mondta a Híradónak Brenzovics László, a KMKSZ elnöke.
Köztudott, hogy Ukrajna egészségügyi viszonyai mellett a koronavírus-fertőzés elterjedése a
kárpátaljai közösségre nézve nagyon nagy veszélyt jelent! Jelenleg az alapvető egészségügyi
feltételek sem biztosítottak: nincs felszerelés, nincs gyógyszer, nincs maszk, s nincs elegendő
lélegeztetőgép sem. A KMKSZ ezért úgy döntött, hogy minden tőle telhetőt megtesz annak
érdekében, hogy elősegítse a szükséges orvosi felszerelések biztosítását Kárpátalján.
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Kárpátalja

2020. március 21. – Pannon RTV
Bajmokon megkezdődött a közterületek és épületek fertőtlenítésére szolgáló szerek gyártása
Bogdan Laban szabadkai polgármester kezdeményezésére. A nátrium-hipokloritról van szó,
olyan oldatról, amelyet az Egészségügyi Világszervezet is ajánl a COVID-19 vírus
megsemmisítésére szolgáló leghatásosabb szerként. A szer előállítása a Lukas cég üzemében
történik, az ehhez szükséges gépeket az Alex Engineering & Construction adományozta.
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2020. március 21. – karpat.in.ua, Kárpátalja
A Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség (KMKSZ) kulturális titkára, Molnár László Áder
János köztársasági elnök által adományozott Magyar Ezüst Érdemkereszt kitüntetésben
részesült Beregszászban március 13-án. Az 1984. szeptember 9-én Benében született fiatal,
lendületes szervező általános iskoláit Benében és a Beregszászi Bethlen Gábor Magyar
Gimnáziumban végezte, majd Fehérgyarmaton a Petőfi Sándor Közgazdasági
Szakgimnáziumban
érettségizett,
ezt
követően
a
Nyíregyházi
Egyetem
Gazdálkodástudományi Intézete beregszászi kihelyezett tagozatának gazdálkodás szakán
diplomázott. Interjúnkban Molnár Lászlót kitüntetése kapcsán faggattuk.

Kárpátalja

Rangos kitüntetést kapott a KMKSZ kulturális titkára kiváló szervezői
munkásságáért

Vetőmagot a gazdáknak - folytatódik a vállalkozószövetség programja
2020. március 21. – karpat.in.ua
Kibővült formában folytatódik a Kárpátaljai Magyar Vállalkozók Szövetségének vetőmag
programja. Az elmúlt 4 évben a programnak köszönhetően a kárpátaljai gazdák megbízható
és jó minőségű magyarországi vetőmaghoz juthattak hozzá. A Magyar Kormány által
támogatott programnak köszönhetően az őszi időszakban több száz gazda kapott első
osztályú búza vetőmagot. Jelenleg a kukorica vetőmagokat vehetik át a szövetség tagjai. A
programban azok a gazdák vehetnek részt, akik tagjai a Kárpátaljai Magyar Vállalkozók
Szövetségének, illetve előjegyezték magukat a vetőmag átvételre.

Kárpátaljai győzelem egy országos pályázaton
2020. március 22. – Kárpátalja
Az elmúlt 6 hónap folyamán Ukrajna valamennyi régiójából küldtek alkotásokat a Szeretet
által beragyogott. Szülőség és anyaság című összukrajnai alkotói pályázatra. A projekt számos
résztvevője között volt földink, Natalija Szima-Pavlisin is, aki a Lét öröme (Ragyiszty buttya)
című alkotásával megnyerte a versenyt. A zsűri a napokban egyhangúlag a kárpátaljai
festőművész alkotását ítélte a legjobbnak. Összesen 179 alkotást küldtek be, közte
olajfestékkel, akrillal, akvarellel készült csendéletet, tájképet, könyvillusztrációt, szobrot és
kisplasztikát, installációt, egyéni vegyes technikával készült alkotást, videoartot stb. A
pályamunkákból a karantént követően Kijevben kiállítást szerveznek, a legjobb alkotásokat
pedig albumban jelentetik meg.
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Elektronikus sajtó
Öt kontinens
2020. március 21. – Duna World

Rendhagyóra sikeredett idén március 15. megünneplése a diaszpórában élő magyarok
körében
is.
A
koronavírus-járvány
miatti
elővigyázatossági
óvintézkedések
ugyanis mindenütt felülírták a 1848-49-es forradalom- és szabadságharc előtti tisztelgés
szándékát. Néhány helyen kis csoportos megemlékezést tartottak, másutt a lehetőségek adta
alternatív megoldásokhoz folyamodtak.

A sanghaji magyarok idén nem tudtak megszokott helyükön, a Lu Xun Parkban található
Petőfi-szobornál összegyűlni. A koszorúzás helyett Magyarország Sanghaji Főkonzulátusa
február végén innovatív kokárda-készítő versenyre invitálta a konzuli kerület magyar
közösségét. Az alkotókedvű magyarok március 14-ig küldhették meg kokárdáikat a szervező
külképviseletnek. Az elkészült remekművekből a főkonzulátus a közösségi média-oldalán
állított össze egy csokorra valót. A külképviselet a résztvevők munkáját a sanghaji magyar
építészről, Hudec Lászlóról és örökségéről szóló albummal jutalmazta.

Los Angelesben nem maradt el a március 15-i ünnepség, de azért némi bonyodalom itt is
nehezítette az emlékezést. A koronavírus miatt lezárták azt a helyszínt, ahol eredetileg
rendezték volna az ünnepséget. Így nem a Kossuth-szobor, hanem a Szent István szobor előtt
emlékeztek a szabadságharc hőseire a Los Angelas-i magyar közösség tagjai.

Mivel Auszráliában csak az 500 fő feletti rendezvényeket tilották be, így Brisbane-ben meg
tudták tartani a megemlékezést a rendezők.

A svédországi Göteborgban közös "lovas gyakorlaton" vettek részt a fiatal magyar
huszárlegények és huszárleányok. A díszes kokárdákat viselő, lelkes kiscsapat a pónik
"megszelídítését" követően túrós csuszával csillapította étvágyát, majd pedig a
hagyaományokhoz híven itt eis elhangzott a Nemzeti Dal.

Néptánc, hagyományőrzés a diaszpórában, sok évtizeden, több generáción keresztül. A 6o
éves torontói Kodály táncegyüttes idén is megrendezte jótékonysági bálját, a Kodály Bált,
melyre Cambridge-től Montreálig számos helyről érkeztek az egykori és mai táncosok,
családok, jóbarátok, támogatók.
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A Napraforgók márciusi bécsi táncháza egy nagyon különleges programmal kecsegtetett. Az
Aurora FolkGlamour mesés-balladás divatbemutatóját hozza el az osztrák fővárosba Németh
Hajnal Auróra a Napraforgók csoport és az ifjú Napraforgók táncosai közreműködésével. A
színpadon életre keltek rég elfeledett balladáink mesés ruhaköltemények és ékszerek
kíséretében.

Biztosan sokan vágynak Amerikába. A következő történet főhőse viszont Amerikából
költözne Magyarországra. A fiatal Szakács Ágnes már a tengerentúlon született, de
magyarként éli az életét. Magyar szülei mindent megtettek azért, hogy megismerje a kultúrát
és a nyelvet. Tervei között szerepel, hogy egy évet Magyarországon tanul, aztán pedig
szeretné, ha itt is maradhatna.

Kárpát Expressz
2020. március 22. – 2020. március 22.

Erdélyi Kárpát-egyesület
Még a Koronavírus előtt egyre többen indultak az 1891-ben alapított Kárpát-egyesülettel
Gyergyószentmiklósról a hegyek irányába vasárnaponként. Hitük szerint a természetjárás a
megmaradással van összefüggésben. Az egyesületnek jelenleg több mint 1200 tagja van. A
legnagyobb létszámú csapat, a gyergyói, 200 főt számlál és ragjai nem riadnak vissza a zord
körülményektől, ha kirándulásról van szó – hóban, szélben, esőben is megteszik a
Gyergyószentmiklós és a Gyilkos-tó közötti távot.

Bartók Béla Elméleti Líceum
A temesvári „magyar sziget”, a Bartók Béla Líceum 600 főt számláló intézmény, ahol óvodától
a középiskoláig magyar anyanyelvükön tanulhatnak a fiatalok. A tizenötezres városban sok a
vegyes házasság, így különösen nagy jelentősége van a magyar intézménynek – az elmúlt
években növekedett a beíratott gyerekek száma. A líceum helyszínéül szolgált a
Nemzetpolitikai Államtitkárság 2020-as „Szülőföldön magyarul” programja kihirdetésének
is. A 2002-ben indult programban résztvevő magyar gyerekek egyszeri támogatásban
részesülnek. A program célja, hogy minél több szülőt ösztönözzön magyar oktatási intézmény
választására, mert az erős magyar közösség alapja a magyar oktatás.

Gyűjtemények Háza Kézdivásárhelyen
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Kézdivásárhelyen több mint 10 éve nyitotta meg kapuit a Gyűjtemények Háza. Beke Ernő
tulajdonos szenvedélyes gyűjtő és kutató. Kézdivásárhelyt az „udvarok városának” is nevezik,
a 76 udvarhelyből mára 73 maradt meg. A gyűjteményben egy válogatás található a több mint
60000 képeslapból, de régi érmék, bélyegek, jelvények, papírszalvéták is fellelhetőek. Ebből
áll össze a több mint 50000 darabot számláló gyűjtemény.

Ringató foglalkozás Szabadkán
A magyar szecesszió egyik gyöngyszemének számító Szabadkán hetente egyszer összegyűlnek
a szülők a magyar népzenén és népi játékokon alapuló Ringató foglalkozáson. A
kezdeményezés az anyaországból indult, ma már több határon túli településen is segíti a
magyar anyanyelv elsajátítását. A foglalkozásvezető, Hardi Klemm Katalin harmadik gyereke
születése után kezdett el képzésre járni, majd foglalkozásokat tartani. Az esemény részét
képezi magyar népdalok éneklése, ölbeli játékok, jártató és a hangszerek megismertetése a
gyerekekkel.

Határok nélkül
2020. március 20. – Kossuth Rádió

30 éve történt Marosvásárhelyen, a magyarellenes pogromkísérlet. 1990 márciusa, a
marosvásárhelyiek Fekete Márciusa. Műsorunkban felelevenítjük a 30 évvel ezelőtti véres
eseményeket, a város ostromát, a távoli román falvakból érkezett felbőszített emberek
randalírozását, a magyarellenes lincshangulatot.

1990. március 20-án délelőtt több tízezer ember vonult a város főterére, a régi Városháza elé.
A békés tömeg azt skandálta, hogy jogainkat akarjuk, az anyanyelvű oktatás visszaállítását ,
kétnyelvű feliratokat, kulturális autonómiát. Eközben a román tömegtájékoztatás napok óta
magyar szélsőségesek brutalitásáról adott hamis híreket. Délután aztán rázúdult a
magyarokra a buszokon, teherautókon érkező vasdorongokkal, fejszékkel felfegyverzett falusi
román sereg. Lehőcz László összeállításában arra kereste a választ: mi vezetett a decemberi
forradalom egységétől a több halálos áldozatot is követelő nemzetiségi villongásokhoz
Marosvásárhelyen.

A fekete március egyik kortanúja, az akkori események egyik fontos szereplője és a
támadások egyik fő célpontja Kincses Előd volt. 1990. március 19-én a román tüntetők az
RMDSZ marosvásárhelyi székházára támadtak. Több magyart súlyosan bántalmaztak, a
legbrutálisabban Sütő András írót, a szervezet akkori, megyei elnökét. A történtekről
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részletesen olvashatunk az író későbbi visszaemlékezéseiben, a „Fülesek és fejszések között”
című naplókötetében. Most részletet hallunk egy 2004-ben készült interjúból, amelyben
Sütő András a magyarellenes pogrom okairól, előzményeiről beszélt.

Kelemen Ferenc 1990-ben a marosvásárhelyi rádió szerkesztője volt. Ő eleveníti fel a 30 évvel
ezelőtt történteket. Mintegy 300 sebesült és 5 halott. Három magyar, két román. Az utóbbiak
egyike a békésen tüntető magyar tömegbe hajtó teherautóról esett le részegen. Ez a Fekete
Március mérlege. A sáromberki Gémes István és a nagyernyei Csipor Antal akkor vesztette
életét, amikor megpróbálták feltartóztatni a városba tartó görgényvölgyi teherautókat és
autóbuszokat. A marosszentgyörgyi úttorlaszok/blokád szervezőit, köztük Lőrincz Kóka
Jánost börtönbüntetésre ítélték.

A marosvásárhelyi Cseresznyés Pál egyike volt az elítélt, meghurcolt magyaroknak, ő kapta a
legsúlyosabb börtönbüntetést, 10 évre ítélték egy videofilm alapján. Büntetéséből 6 évet
töltött le. Szabadulása után könyvet írt „Március mártírja” címmel. Cseresznyés Pál 2016-ban
hunyt el. Emlékét egy 2010-ben készült felvétellel idézzük.

Az elmúlt 30 évben – a fekete március évfordulóin – számos emlék rendezvényt,
konferenciát, magyar-román értelmiségi kerekasztalt szerveztek azért, hogy elemezzék a
tragikus etnikai konfliktus következményeit, társadalmi hatásait és felhívják a figyelmet arra,
hogy az események hiteles feldolgozásán túl nagyon fontos volna – a mindmáig elmaradt –
igazságtétel. Az, hogy megnevezzék és felelősségre vonják a magyarellenes támadások
szervezőit, elkövetőit. Most az emlék-konferenciákon készült beszélgetésekből hallunk
részleteket.

Határok nélkül
2020. március 22. – Kossuth Rádió

Bár a március 15-i ünnepségek túlnyomó többsége idén elmaradt, a legjelesebbek díjazása
nem. Ha szűk körben is, de sort kerítettek rá.

Akiről a következő percekben szó lesz, egy felvidéki kisvárosban, Rozsnyón született. Itt lépett
először a világot jelentő deszkákra és játszott a magyar színjátszás nagyjaival. Ám országos
elismertséget a Fekete gyémántokban nyújtott filmszerepe hozta számára. Dolgozott a
kultúrdiplomáciában, és ma is aktív közösségi ember. Ő Sunyovszky Sylvia, akinek
életpályáját Kossuth díjjal ismerték el március 15 -én.
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1711 februárjában zord téli idő fogadhatta Rákócziékat Kárpátalján, Salánkon, ahol Rákóczi
szabadságharc utolsó országgyűlését tartotta a nagyságos fejedelem. Hogy miért éppen ezt a
helyszínt választotta?

Az ugocsai régió mindvégig bázisa volt a kuruc forradalomnak. A harcokban kitűntek a
salánki karabélyosok és talpasok is. A szabadságharc csillaga azonban a salánki országgyűlés
idején már leáldozóban volt.

A településen mai is erős Rákóczi-kultusz él. A nagyságos fejedelmet számos monda köti az
ugocsai településhez.

Tasi József jelenleg a Krassó-Szörény megyei dombvidéken, Szakaláron alkotó temesvári
képzőművész. Alkotásainak egyik fő témája, de sok esetben alapanyaga is a könyv: azt
mondja, új életre kelti a már nem használt könyveket. Több helyen is bemutatta már őket, de
most valóban méltó helyre kerültek: a temesvári egyetemi könyvtárban nyílt belőlük kiállítás,
amely három hónapig látogatható.

Temesváron 25 unitárius egyháztagot tartanak számon, a gyülekezet a dévai székhelyű
Délnyugat-Erdélyi Unitárius Szórványegyházközség része. Koppándi Zoltán lelkipásztor –
aki, mint elmondta, a bibliai pásztorhoz hasonlóan nyája minden egyes tagjának lelki
ápolását fontosnak tartja – havonta tart istentiszteletet Temesváron, évente egyszer pedig
szélesebb körű találkozót, az istentisztelet mellett kulturális műsorral, közös ebéddel
nemcsak a gyülekezet tagjai, hanem családtagok, barátok, ismerősök részvételével.

A legfrissebb stastisztikák szerint az Ausztráliában élő 67 ezer magyarból 30 ezer él
Sydneyben. Nagyon sokan a másik nagyvárosban, Melbourne-ben, elszórtan Adelaide-ben
vagy a manapság egyre népszerűbb Brisbane-ben, ahol egyébként magyar nyelvű rádióadást
is hallgathatnak.
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