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Nyomtatott és online sajtó 
 

Izsák Balázs: a felvidéki magyarok választási sikertelensége a jövő új 
lendületének forrása lehet 
2020. március 2. – MTI, hirado.hu, Hír Tv, Körkép, Ma7.sk, Erdély Ma 

Izsák Balázs szerint a felvidéki magyaroknak a hét végén tartott szlovákiai parlamenti 

választásokon elszenvedett sikertelensége a jövő új lendületének forrása lehet. A Székely 

Nemzeti Tanács (SZNT) elnöke a felvidéki magyarokhoz intézett hétfői üzenetében arra 

buzdított, hogy a székelyek és a felvidéki magyarok tegyék közösen sikeressé a nemzeti 

régiókért elindított európai polgári kezdeményezést, és folytassák együtt a küzdelmet a 

nemzeti régiók védelmében. Az MTI-hez eljuttatott dokumentumban Izsák Balázs 

megemlítette: a polgári kezdeményezést eddig 5700-an írták alá elektronikus formában a 

Felvidékről. „Mennyivel jobban állnánk, ha legalább annyi aláírója lenne, mint a szombati 

választásokon, a magyar közösséget megszólító pártokra adott szavazatok száma” – jelentette 

ki. Hozzátette: 9500 felvidéki aláírásra van szükség ahhoz, hogy Szlovákia is ott legyen azon 

hét EU-tagállam között, amelyben az aláírások számra meghaladja a küszöbértéket. A 

sikerhez azonban százezer felvidéki magyar aláírás kell. 

 

Merre van az előre? Őry Péter így szervezné újjá a magyar politikai képviseletet 
2020. március 2. – Ma7.sk 

A február 29-i választáson az etnikai politizálás létjogosultsága nem kérdőjeleződött meg, de 

világossá vált, hogy haladéktalanul véget kell vetni a felvidéki magyar politika 

megosztottságának – véli az MKP Országos Tanácsának elnöke. Őry Péter szerint az egységes 

magyar érdekképviseletnek alulról építkezőnek kell lennie, tekintet nélkül a 

párthovatartozásra, de nem hagyható figyelmen kívül, kinek vannak a régiókban működő 

struktúrái. Interjúban fejtette ki véleményét: „Nem becsülném le az elvégzett munkát, s azt 

sem állítom, hogy nem álltunk helyt tisztességesen, de be kell vallani, hogy számos ígéret az 

érkező új szavazók tekintetében nem lett beváltva. Február 29-én azonban világossá vált az is, 

hogy a magyar képviselet legfőbb akadálya a továbbra is létező megosztottság. 

Meggyőződésem, hogy sok magyar választó emiatt maradt távol az urnáktól, vagy 

tájékozódott más pártok felé. Tapasztalatom szerint főleg a fiatalok körében vált hangzatossá 

a nézet, hogy az a szavazat hasznosul igazán, mely szlovák ellenzéki párthoz kerül.” 

 

Visszahelyezték a 12 megrongált nagybányai helységnévtáblát 
2020. március 2. – Krónika, maszol.ro 

Megtisztíttatták, majd hétfőn délelőtt visszahelyeztették a város bejárataihoz a hétvégén 

megrongált nagybányai háromnyelvű helységnévtáblákát – számolt be a Nagybánya.ro helyi 

hírportál Vida Noémi alpolgármesterre hivatkozva. Az RMDSZ-es elöljáró azt is bejelentette, 
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hogy Apjok Norbert parlamenti képviselővel feljelentést tesznek a vandalizmus elkövetői 

ellen. A rendőrség hivatalból már eljárást indított az ügyben. 

 

Szabad emberekké válnának a kiábrándult polgáriak 
2020. március 2. – Krónika, transindex.ro 

A Szabad Emberek Pártja felé vehetik az irányt a Magyar Polgári Párttal szakító Maros 

megyei politikusok. Berki Ferenc, az MPP volt megyei elnöke a POL-t tartja a 

legszimpatikusabb alakulatnak. Utóbbi vezetője, Dan Maşca szerint Erdély-szerte újabb 

szervezeteik alakulhatnak a nagyobb pártokból kiábrándultaknak köszönhetően. 

 

Kizárásokkal „tisztítaná a közéletet” az MPP országos vezetősége 
2020. március 2. – Krónika 

A Magyar Polgári Párt elnökségének határozata szerint kizárnak soraikból mindenkit, aki 

előzetes egyeztetés nélkül más párt vagy érdekképviseleti szervezet listáin indul, hogy 

„megóvják a közösséget és tisztítsák a közéletet”. Az MPP vezetősége vasárnapi 

közleményében reagált arra a hírre, miszerint „néhány háromszéki politikus egyik percről a 

másikra politikai tábort vált, és egyéni érdekeik miatt RMDSZ-es képviselői listán indulnak.”  

 

Megsínyli a PNL népszerűsége a politikai válságot, erősödik a PSD, küszöb alatt 
az RMDSZ 
2020. március 2. – Krónika, maszol.ro 

Először csökkent a Klaus Johannis államfőt támogató, tavaly novemberben kormányra került 

jobbközép Nemzeti Liberális Párt (PNL) támogatottsága az utóbbi egy évben, a tavaly ősz óta 

ellenzékben lévő Szociáldemokrata Párt (PSD) megítélése pedig először javult számottevően a 

tavalyi európai parlamenti választások óta. Mindez az IMAS közvélemény-kutató intézet friss, 

az Europa Fm kereskedelmi rádiócsatorna megrendelésére készült, hétfőn közzétett 

felméréséből derül ki. 

 

Kedden választ új rektort a Babeș-Bolyai Tudományegyetem  
2020. március 2. – transindex.ro 

Több mint 1600 tanár, kutató és egyetemista választja meg kedden, március 3-án a Babeș-

Bolyai Tudományegyetem (BBTE) új rektorát, aki várhatóan 2024-ig tölti majd be a 

tisztséget. A rektori tisztségre jelenleg ketten pályáznak: Daniel David pszichológus és Ioan 

Chirilă ortodox teológus. Az egyetem honlapján elérhető adatok szerint mindkét jelölt 

jelenleg is tagja a BBTE vezetőségének.  

 

Soós Zoltán polgármesterjelölt: nem álom az élhető Marosvásárhely  
2020. március 2. – maszol.ro 

„Nekem nem Dorin Florea az ellenfelem, hanem azok a súlyos gondok, amiket 20 év alatt 

felhalmozott” – jelentette ki a Maszolnak adott interjúban Soós Zoltán, a marosvásárhelyi 

magyar közösség pártok fölött álló polgármesterjelöltje. A civilben történész hatgyermekes 
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családapa szerint a kishitűség okozza Marosvásárhely vesztét. Azt mondja, a választási 

csatában nem tart semmitől. Azt azonban elismeri, hogy a győzelme útjába állhat a közöny – 

az emberek egy része nem hisz abban, hogy a frontvárosban lehet változás, de az érződik, 

hogy egyre többen akarják a váltást.  

 

EMNP: Csak mi vagyunk tárgyalóképes erő a liberálisok számára 
2020. március 2. – Bihari Napló 

Sajtótájékoztatón reagált az Erdélyi Magyar Néppárt (EMNP) arra, hogy a Pásztor Sándor 

megyeelnököt támogató koalíció elvesztette többségét a megyei tanácsban. Csomortányi 

István EMNP-elnök hétfőn Nagyváradon kifejtette, hogy a történtek ellenére a magyar 

jelenlétet meg kell őrizni a város vezetésében. „Visszaszerezzük a magyar alpolgármesteri 

helyet a városban, hiszen ez jár nekünk” – hangoztatta a pártelnök, azzal együtt, hogy a város 

lakosságának mintegy negyedét kitevő magyarság természetesnek veszi azt, hogy a település 

irányításában jár neki az őt megillető hely. 

 

Románok támogatásával kapja vissza magyar nevét egy marosvásárhelyi utca 
2020. március 2. – szekelyhon.ro 

A tizenegy magyar mellett öt román nemzetiségű marosvásárhelyi önkormányzati képviselő is 

megszavazta a múlt héten, hogy a marosvásárhelyi Rovinari utca és lakónegyed visszakapja 

történelmi nevét, amelytől a kommunizmus utolsó, egyre hangsúlyosabban magyarellenes 

éveiben fosztották meg. 

 

A székelyföldi románokkal való szolidaritás napját ünneplik március 14-én 
Sepsiszentgyörgyön 
2020. március 2. – Krónika, maszol.ro 

A világ románsága Kovászna-Hargita-Maros megyei románok iránti szolidaritásának a napját 

ünneplik március 14-én Sepsiszentgyörgyön a Románok románokért című 

rendezvénysorozattal – közölte hétfőn az Agerpres hírügynökség a szervező civil szervezetek 

közleményére hivatkozva. A Kovászna, Hargita és Maros Megyei Románok Civil Fóruma által 

szervezett rendezvénysorozatot a sepsiszentgyörgyi Román Szellemiség Múzeumában tartják. 

Ezen megvitatják többek között annak a beadványnak a helyzetét, amelyben a székelyföldi 

románok civil fóruma a bukaresti kormány, parlament és elnöki hivatal segítségét kérte a 

székelyföldi románok megmaradásához és az etnikumközi viszonyok normalizálásához a 

térségben. Ez alkalommal öt olyan román személyiségnek készülnek átadni az Ilie Moldovan 

ortodox teológiai tanárról elnevezett díjat, akik sokat tettek a székelyföldi románok 

identitásának megőrzéséért. 

 

Kétszázezer oldallal bővült az erdélyi digitális tudománytár, a Digitéka  
2020. március 2. – maszol.ro 

Kétszázezer oldallal és 16 újságcímmel bővült az erdélyi digitális tudománytár, a Digitéka, 

amelynek célja hozzáférhetővé tenni a széles közönség számára is a 19. és 20. századi erdélyi 
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magyar sajtótermékeket és könyvkülönlegességeket. A Digitékát 2018-ban indította a 

Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) által alapított Iskola Alapítvány, valamint 

a Jakabffy Elemér Alapítvány és az MTA TK Kisebbségkutató Intézete az 1000 év Erdélyben 

100 év Romániában elnevezésű program részeként. A tudománytár olyan magyar nyelvű 

napi- és hetilapokat, valamint folyóiratokat akar közkinccsé tenni, amelyek az erdélyi és 

később a romániai magyarság nyilvánosságát jelentették a 19. és a 20. század folyamán.  

 

A remélt három tanácsosi helyhez maximális részvétel szükséges 
2020. március 2. – Nyugati Jelen 

Bognár Leventével, az RMDSZ Aradi Szervezetének az elnökével a közelgő helyhatósági 

választásokon való szereplésről beszélgettek. 

 

Kelemen Hunor a Cîţu-kormány támogatásáról: megvárnánk az 
alkotmánybíróság döntését  
2020. március 2. – maszol.ro, Krónika 

Az RMDSZ törvényhozói készek biztosítani a szükséges többséget a Cîţu-kormány 

megszavazásához, de a végső döntés az előre hozott választásokra vonatkozó 2020/26-os 

rendelet sorsától függ – jelentette ki hétfő este Kelemen Hunor, a Romániai Magyar 

Demokrata Szövetség elnöke, miután megbeszélést folytatott Ludovic Orban PNL-elnökkel, 

Florin Cîţu kijelölt kormányfővel és Raluca Turcan PNL-elnökhelyettessel. „Azt mondtuk, 

hogy akik megérdemlik, azok meg fogják kapni a szavazatunkat, ahogy az ezelőtt két héttel is 

történt a szakbizottságokban. Várjuk az együttes házbizottságok döntését a Cîţu-kormányról 

való szavazás időpontjára vonatkozóan. Természetesen várjuk az alkotmánybíróság döntését 

a 26-os kormányrendeletről. Addig nem hinném, hogy bármit is lehetne tenni a 

parlamentben ezzel a rendelettel kapcsolatban, mert az alkotmánybíróság döntésére van 

szükség ahhoz, hogy tudjuk, továbbmegyünk-e az előre hozott választások felé vagy nem” – 

nyilatkozta a tárgyalásokat követően Kelemen Hunor.  

 

Diszkriminációt fognak kiáltani a románok, ha magyar kapja az elismerés 
2020. március 2. – szekelyhon.ro 

Idén is pályázatot hirdet a Pro Urbe díj odaítélésére Sepsiszentgyörgy önkormányzata. A 

címet az a 70. életévét betöltött személy kaphatja meg, aki munkásságával állampolgárságtól, 

nemzetiségtől, lakóhelytől, nemtől, illetve felekezeti és politikai hovatartozástól függetlenül, 

„pénz és taps nélkül” öregbítette a város hírnevét. Hatodik éve zajlik azonban a vita a díj 

odaítélése miatt, mert a románok képviselői szerint esélyük sincs, hogy az ő jelöltjük 

megkapja az elismerést, hiszen a nevesítettekről a magyar többségű testület szavaz. Azért 

elégedetlenkednek, mert 2014-ben módosították a szabályzatot: míg azelőtt három-négy 

magyar és egy román személyiség kaphatta meg a díjat, azóta már minden évben csak egy, a 

közösségért tevékenykedő személy lehet Pro Urbe díjas. 
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Jelöltaspiránsok vitája: így melegített be Korodi Attila és Ráduly Róbert a 
csíkszeredai előválasztásokra 
2020. március 2. – maszol.ro, szekelyhon.ro 

Nyilvános vita keretében osztották meg a városvezetésről, Csíkszereda fejlődéséről, jövőjéről 

alkotott elképzeléseiket Korodi Attila és Ráduly Róbert Kálmán, az RMDSZ színeiben indulni 

kívánó polgármesterjelölt-aspiránsok hétfőn este. A Porcsalmi Bálint ügyvezető elnök által 

moderált, teltház előtt megtartott beszélgetésen elejtett kisebb odaszúrásoktól eltekintve 

egészen békésre sikeredett a bemelegítés a szombati előválasztásokra. 

 

Értékelő és tisztújító közgyűlést tart az Összefogás mozgalom 
2020. március 2. – Ma7.sk, Felvidék Ma 

A választási kudarc okainak elemzése és a (személyi) konzekvenciák levonása is sorra kerül 

majd a mozgalom esedékes közgyűlésén. "Az Összefogás köszöni a bizalmat a választóknak, 

különösen azoknak, akik a Magyar Közösségi Összefogás listájára voksoltak és a mozgalom 

jelöltjeinek szavaztak bizalmat. Annak ellenére, hogy nagyrészt fiatal, új, ezáltal a választók 

többsége számára nem vagy kevésbé ismert jelöltekről volt szó, a mozgalom jelöltjei a 

preferenciavoksokat tekintve erőn felül teljesítettek a közös magyar listán. Az Összefogás fél 

éve alakult, ez idő alatt sikerült a releváns szereplőket egy asztalhoz ültetnie, az 

együttműködés irányába terelni az összefogásban érdekelt partnereket, és elindulni a 

választáson – egy új névvel. A munkát folytatni kell, a cél a magyar érdekképviselet 

megújítása és összefogása.” 

 

Szlovák konzervatív lap: a magyaroknak ott lett volna a helyük az új 
kormányban 
2020. március 2. – Ma7.sk 

A Postoj.sk konzervatív portál még a választások eredményeinek ismerete előtt egy olyan 

eszmefuttatást tett közzé, amely szerint, ha beigazolódnak a sejtések, és nem jut magyar 

képviselő a szlovák parlamentbe, az egy „második Trianon” lesz száz év után a magyarok 

számára. Az első Trianon után saját államuk határaikon kívül találták magukat a magyarok, 

ezután a második után meg a parlamenten kívül, s csak az önkormányzati politika marad 

nekik” – Jaroslav Daniška. Szerinte több oka is van annak, hogy a dolgok így történtek. És 

persze, van egy kézenfekvő megoldás is erre a jövőben. 

 

A napnál is világosabb 
2020. március 2. – Magyar Szó, Pannon RTV 

Ahogy bejelentették, egyetlen pont szerepelt a tartományi képviselőház mai ülésének 

napirendjén: a vajdasági parlamenti választásokról szóló döntés hiteles értelmezésének 

megvitatása. Mint ismeretes, az értelmezés a kisebbségi pártok választási eredményének 
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számlálására vonatkozik. Az előző ülésen ugyanis – a köztársasági parlamenthez hasonlóan – 

a tartományi képviselőház is módosította a választási szabályokat, köztük a kisebbségi 

pártokra vonatkozóakat is. 

 

Érdemes itthon továbbtanulni 
2020. március 3. – Magyar Szó, Pannon RTV  

Szombaton délelőtt a végzős középiskolások két szabadkai felsőoktatási intézménybe is 

ellátogathatnak. A Szabadkai Műszaki Szakfőiskola és a Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar 

nyílt napot szervez, amelyre várják az érdeklő diákokat és szüleiket. Ennek kapcsán tegnap 

sajtótájékoztatót tartottak a Városháza médiaközpontjában. 

 

KMKSZ-közgyűlés Nagypaládon 
2020. március 2. – Kárpátalja 

Kárpátalja egyetlen, Trianonig a történelmi Magyarország Szatmár vármegyéjéhez tartozó 

községében február 29-én, a Móricz Zsigmond Középiskola dísztermében tartották meg a 427 

főt számláló helyi KMKSZ-alapszervezet tisztújító közgyűlését. Illés Katalin, az alapszervezet 

elnöke beszámolója kezdetén szólt a taglétszám kivándorlás miatti csökkenéséről, majd 

visszatekintett a tavalyi parlamenti választásokra, melyek során Nagypaládon dr. Brenzovics 

László, a KMKSZ elnöke kapta a legtöbb voksot, de sajnos, sokan szavaztak az ellenfeleire is. 

Ám maradva az elmúlt évnél, óriási pozitívumként értékelte, hogy végre teljesen felújították a 

Tiszapéterfalva–Nagypalád útvonalat. 

 
 

 

Elektronikus sajtó 

 

Határok nélkül 

2020. március 2. – Kossuth Rádió 

 

Nem jutott be a parlamentbe sem a Magyar Közösségi Összefogás, sem a Most-Híd szlovák-

magyar vegyes párt. Elnöke, Bugár Béla bejelentette lemondását, és a sikertelen választások 

után a Magyar Közösség Pártja és tisztújító kongresszusra készül.  
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https://www.magyarszo.rs/hu/4236/kozelet_oktatas/216323/%C3%89rdemes-itthon-tov%C3%A1bbtanulni.htm
https://karpataljalap.net/2020/03/02/kmksz-kozgyules-nagypaladon
https://mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth/?date=2020-03-02_18-02-00&enddate=2020-03-02_18-40-00&ch=mr1
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Március végéig tartanak Kárpátalja szerte a KMKSZ alapszervezeti tisztújító közgyűlések. A 

Szövetség közgyűlését a tervek szerint április 4-én rendezik majd Beregszászon. Hétvégén a 

megyeszékhelyen, Ungváron tartottak tisztújítást.  

 

Az új szerb oktatási stratégia volt a témája az Észak-Bácskai Magyar Pedagógusok Egyesülete 

13. közoktatási konferenciájának, amit a hétvégén rendeztek Szabadkán. A tanácskozáson a 

legnagyobb érdeklődést a nyelvi kompetenciák fejlesztése váltotta ki. Halasi Ágnes, a Szerbiai 

Oktatási Minisztérium tanácsosa beszélt arról, hogy a kisebbségi oktatás fejlesztési 

elképzeléseit beleemelik az országos koncepcióba.  

 

Bethlen-bált tartottak szombaton Nagyenyeden. Tíz éve vált ez a rendezvény a nagyenyedi 

magyarok báljává, de már 25 éve megrendezik. Mindenki ott volt, aki számított: a kollégium 

végzős diákjai, a diákok hozzátartozói, a tantestület és a helyi magyar vállalkozók is. Idén 

Potápi Árpád János, a Miniszterelnökség nemzetpolitikai államtitkára volt a bál fővédnöke.  

 

Temerinben a kertbarátok nemcsak a veteményes ápolják, hanem a magyar közösséget is.  A 

kisebbségben élő magyarság szülőföldön való megmaradásához a politikai érdekvédelem 

mellett a civil szervezetek hatékony tevékenységére is szükség van. Dél-Bácskában, 

Temerinben az egyik legnépesebb civil szervezet, a Kertbarát kör, a minap tartotta meg évi 

közgyűlését.  

 

 A táj- és kertépítészetet, a kiskertészetek előnyeit népszerűsíti az immár harmadik 

alkalommal megszervezett csíkmadarasi kertészeti konferencia. Idén magyarországi előadók 

és partnerek is részt vettek a székelyföldi rendezvényen.  

 

40 ország több mint 250 kiállítója között ott voltak a határon túli magyar régiók, városok 

kiállítói is Magyarország első számú turisztikai vásárán, az Utazás 2020 kiállításon. Annak 

reményében érkeztek, hogy akár a hagyományos magyar vendégszeretettel, egy-egy 

különleges programmal, vagy épített örökségünk emlékeivel régiójukba, településükre 

csábítsák a vásár hazai és külföldi látogatóit. 

 

 


