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Nyomtatott és online sajtó 
 

 
Az agrárkamara és a Magosz is csatlakozik a Székely Nemzeti Tanács európai 
polgári kezdeményezéséhez 
2020. március 4. – MTI, Híradó, Székelyhon, Agrotrend 
A  Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) és a Magyar Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek 

Szövetsége (Magosz) is csatlakozik a Székely Nemzeti Tanács által a nemzeti régiók 

védelméért indított európai polgári kezdeményezéshez, és tagjait is arra buzdítja, hogy írják 

alá azt. Győrffy Balázs, a NAK elnöke a petíció aláírása előtt sajtótájékoztatón azt mondta, 

erkölcsi kötelesség csatlakozni ehhez az össznemzeti ügyhöz, amely komoly kihatással van a 

kárpát-medencei magyarság sorsára. Mint fogalmazott, fel kell hívni az Európai Unió 

figyelmét a nemzeti kisebbségek helyzetére, amelyek sok esetben ki vannak téve az 

asszimilációnak, az elvándorlásnak és az elszegényedésnek. A sajtótájékoztatót szervezők 

közölték, hogy a szerdai rendezvénynek helyet adó Magyarság Háza is csatlakozik a 

kezdeményezéshez. Ennek célja, hogy az Európai Unió a kohéziós alapokra vonatkozó 

döntéseinél és a saját intézkedései során elősegítse az őshonos nemzeti kisebbségek 

szülőföldön való boldogulását és gyarapodását. Hét országból egymillió támogató aláírásnak 

kell összegyűlnie május 7-ig. 

 

Kiemelt szerephez juthat a magyar tagozat a kolozsvári Babeș–Bolyai 
Tudományegyetemen 
2020. március 4. – Krónika 

A magyar tagozat fejlesztését, az emellett való, a nyilvánosság számára is jól látható kiállást 

remél a kedden megválasztott új rektortól, Daniel Davidtól a kolozsvári Babeș-Bolyai 

Tudományegyetem magyar tagozatának vezetősége. Az eddigi jó együttműködés további 

erősödésére számít Daniel David rektorrá választása után a kolozsvári Babeș–Bolyai 

Tudományegyetem magyar tagozata. Soós Anna rektorhelyettes a Krónikának elmondta, az új 

vezető az egyetem multikulturális jellegét hangsúlyozná, és ebben a magyar tagozatnak 

kiemelt szerepe lesz. A kolozsvári egyetemen kedden választották meg az új rektort, a rangos 

felsőoktatási intézményt a következő négy évben Daniel David vezeti. A szatmárnémeti 

születésű pszichológus az Agerpres szerint az 1403 érvényes szavazat közül 1026 voksot 

kapott, így több mint kétharmados támogatottsággal győzte le ellenfelét, Ioan Chirilă ortodox 

teológust. 
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https://hirado.hu/belfold/kozelet/cikk/2020/03/04/az-agrarkamara-es-a-magosz-is-csatlakozik-a-szekely-nemzeti-tanacs-europai-polgari-kezdemenyezesehez
https://hirado.hu/belfold/kozelet/cikk/2020/03/04/az-agrarkamara-es-a-magosz-is-csatlakozik-a-szekely-nemzeti-tanacs-europai-polgari-kezdemenyezesehez
https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/kiemelt-szerep-jut-a-magyar-tagozatnak-a-bbte-n
https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/kiemelt-szerep-jut-a-magyar-tagozatnak-a-bbte-n
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Szász Jenő: sérültek a magyar-magyar kapcsolatok Székelyudvarhelyen 
2020. március 4. – MTI, Krónika, transindex.ro, maszol.ro, szekelyhon.ro 

Szász Jenő, Székelyudvarhely volt polgármestere szerint a Székelyudvarhelyért Párt 

bejegyzése körül kedden előállt helyzet hátterében olyan ügyek állnak, amelyekben a 

székelyföldi város új vezetését „olyan nehezen megfogható érdekek hajtották, amelyek 

biztosan nem álltak a magyarság érdekében”. Szász Jenő, aki jelenleg a budapesti központtal 

működő Nemzetstratégiai Kutatóintézet elnöke az MTI-nek telefonon nyilatkozva elmondta, 

hogy már Székelyudvarhely megválasztott polgármestereként is nemzetstratégiai kérdésként 

tekintett még a magyar-magyar együttműködésre. 

 

Európai kitüntetést kapott Klaus Johannis 
2020. március 4. – Krónika, transindex.ro, maszol.ro, Nyugati Jelen, Bihari Napló 

A Coudenhove-Kalergi Európa-díjjal tüntették ki szerdán Klaus Johannis államfőt. A 

Cotroceni-palotában tartott ceremónián az Európai Néppárt elnöke mondott laudációt a 

díjhoz. Donald Tusk „rendkívüli politikusnak” nevezte Johannis elnököt, aki „kiáll olyan 

értékek mellett, amelyeket mások már rég elvetettek”, őszinte az emberekhez, nem próbálja 

meg manipulálni őket, és így elnyerte a bizalmukat. Egy kis városból származik, egy nemzeti 

kisebbség tagja, a kisebbségek nézőpontját is képviseli” – hangoztatta.  

 

Kelemen Hunor: több érv is szól az előrehozott választások mellett 
2020. március 4. – transindex.ro, Erdély Ma, maszol.ro, Nyugati Jelen 

Több érv is szól az előrehozott választások mellett - véli Kelemen Hunor RMDSZ-elnök, aki 

azonban nem ért egyet a választási rendszer "burkolt" módosításával. A szövetségi elnök a 

Digi24 televízió kedd esti műsorában rámutatott, erős többség nélkül nem lehet 

kormányozni, nem lehet sürgősségi rendeletekkel, kormányzati felelősségvállalással 

irányítani az országot. "Az utóbbi időben ez volt a hozzáállás: ha nálam van a végrehajtói 

hatalom, én vagyok az abszolút igazság birtokosa. Ez nem így van" - fogalmazott Kelemen, aki 

állítása szerint ezt a Nemzeti Liberális Párt (PNL) illetékeseivel is közölte. Kelemen szerint 

több érv szól az előre hozott választás mellett, továbbra is szükségesnek véli ezt, a választási 

rendszer "burkolt" módosításával azonban nem ért egyet.  

 

Az MPP elhatárolódik a Székelyudvarhelyért Párt bejegyzését bíróságon támadó 
egykori tagjától  
2020. március 4. – transindex.ro 

Koszta Attila nem tagja a Magyar Polgári Pártnak (MPP), írja sajtóközleményében az MPP. A 

párt közölte, hogy elhatárolódnak Koszta Attila cselekedetétől: a politikai pluralizmust és a 

területi önrendelkezést keretprogramjukban is támogatják. A párt ezzel reagált Gálfi Árpád 

hétfői Facebook-bejegyzésére, amelyben a polgármester azt állította, hogy az említett személy 

a bíróságon támadta meg a Székelyudvarhelyért Párt bejegyzését, mert az „autonómia-

törekvésű”. Gálfi azt állította, hogy Koszta korábban további 16 személlyel együtt azért állt be 
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https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/szasz-jeno-serultek-a-magyar-magyar-kapcsolatok-szekelyudvarhelyen
https://kronikaonline.ro/kulfold/europai-kituntetest-kapott-klaus-johannis
http://itthon.transindex.ro/?hir=58720
http://itthon.transindex.ro/?hir=58719
http://itthon.transindex.ro/?hir=58719
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az MPP-be, hogy többségben legyenek azok, akik puccs által el tudják őt távolítani a pártbeli 

tisztségéből.  

 

Ők Kolozsvár és Kolozs megye RMDSZ-es tanácsos-jelöltjei 
2020. március 4. – transindex.ro 

Március 3-án lejárt az RMDSZ Kolozs megyei szervezeténél a jelentkezési határidő Kolozs 

megyei tanácsos-jelöltségi dossziék leadására. A kolozsvári önkormányzati képviselői listára 

öten, a megyei listára kilencen jelentkeztek. Az eddigi képviselőink mellett sikerült új 

embereket is megszólítani, akik vállalják a megmérettetést és a munkát a következő négy 

évben. A Megyei Képviselők Tanácsa (MKT) rangsorolja a Kolozs megyei önkormányzati 

listát Kilencen méretkeznek meg a március 13-i MKT ülésen. A jelöltek között vannak, akik 

már több mandátumon át a megyei önkormányzatban tevékenykednek, de van öt olyan 

személy is, akik eddig nem szerepeltek a tanácsosok között, közöttük van két nő is.  

 

Korodi Attila: Csíkszeredának idősek otthonára van szüksége  
2020. március 4. – maszol.ro, szekelyhon.ro 

Csíkszereda nem hagyhatja figyelmen kívül a városban élő időskorú lakosság szükségleteit és 

megfelelő intézmény-rendszert kell kialakítani ellátásukra. Ezt Korodi Attila, csíkszeredai 

polgármester jelöltaspiráns nyilatkozta szerdai sajtótájékoztatóján. A megyeszékhely 

központi parkjában tartott sajtóeseményen a jelenleg parlamenti képviselő elmondta: 

hasznos volt a hétfőn közte és Ráduly Róbert között lezajlott vita. Mint fogalmazott: „Néhány 

kulcsfontosságú kérdésben napvilágra kerültek az ellentétes álláspontjaink. 

Elfogadhatatlannak tartom, hogy Csíkszereda polgármestere, Ráduly Róbert Kálmán azt 

mondja: Csíkszeredában az időskorúaknak, szépkorúaknak nem kell idős otthont építeni, a 

hagyományos családi modell ezt meg tudja oldani”.  

 

Helyhatósági választások: a hajrához közeledik az RMDSZ jelöltállítási folyamata  
2020. március 4. – maszol.ro 

A héten befejeződik a jelöltállítás az RMDSZ megyei és helyi szervezeteiben az idei 

helyhatósági választásokra. Az előválasztások és rangsoroló küldöttgyűlések eredményeit a 

jövő héten a szövetségi Állandó Tanácsnak (SZÁT) kell jóváhagynia, a jelöltállítási folyamat – 

az esetleges óvások, fellebbezések megtárgyalása után – pedig március 16-án, hétfőn zárul. A 

legnagyobb érdeklődésre számot tartó kérdés, hogy ki lesz az RMDSZ polgármester-jelöltje 

Csíkszeredában – fogalmazott Novák Levente, a magyar érdekvédelmi szövetség területi 

szervezetekért felelős ügyvezető alelnöke.  

 

Zajlik a leváltott alpolgármester pere, és ha igazat adnak neki, visszamenőleg 
kaphatja meg a fizetését 
2020. március 4. – szekelyhon.ro 

Dorin Florea polgármestert is ki szeretné hallgatni Makkai Gergely volt marosvásárhelyi 

alpolgármester védőügyvédje, aki többek között ezt kérte a szerdai tárgyaláson. Peti András, a 
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http://itthon.transindex.ro/?hir=58721
https://www.maszol.ro/index.php/belfold/122994-korodi-attila-csikszeredanak-id-sek-otthonara-van-szuksege
https://www.maszol.ro/index.php/belfold/122976-helyhatosagi-valasztasok-a-hajrahoz-kozeledik-az-rmdsz-jeloltallitasi-folyamata
https://szekelyhon.ro/aktualis/zajlik-a-levaltott-alpolgarmester-pere-es-ha-igazat-adnak-neki-visszamenoleg-kaphatja-meg-a-fizeteset
https://szekelyhon.ro/aktualis/zajlik-a-levaltott-alpolgarmester-pere-es-ha-igazat-adnak-neki-visszamenoleg-kaphatja-meg-a-fizeteset
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marosvásárhelyi önkormányzatot védő jogász, jelenlegi RMDSZ-es önkormányzati képviselő 

a Székelyhonnak elmondta, hogy a szerdai tárgyaláson több érdekes fejlemény volt. Makkai 

Gergely volt alpolgármester ügyvédje kérte a bírót, hogy engedélyezze, Dorin Florea 

polgármester és a városházi jegyző kihallgatását. Engedélyt kért továbbá arra is, hogy az egész 

képviselő-testületnek tehessen fel kérdéseket írásban, valamint arra, hogy bekérjen több 

iratot, ami Makkai leváltásával kapcsolatos. A volt alpolgármester védőügyvédje azt akarja 

bebizonyítani, hogy Makkai Gergely leváltása törvénytelen volt, és azt akarja elérni, hogy 

semmisítsék meg a lemondatásáról szóló határozatot. 

 

Borboly „óvna attól minden túlbuzgó politikust”, hogy Úzvölgyét saját céljaira 
használja fel 
2020. március 4. – transindex.ro 

Borboly Csaba, Hargita Megye Tanácsának elnöke cáfolta Csomortányi István, az Erdélyi 

Magyar Néppárt (EMNP) elnökének arra vonatkozó utalásait, miszerint nem tett volna le 

feljelentést az úzvölgyi konfliktus ügyében. Borboly Csaba a Transindex megkeresésére 

elmondta, vannak olyan politikusok, akik valószínűleg a jelentéktelenségből úgy próbálnak 

láthatóvá válni, hogy keresik a magyar-magyar cirkusznak a lehetőségét. „Önmagáért beszél 

az, ahogyan az MPP és az EMNP Úzvölgye tekintetében nyilatkozik. A múlt év folyamán végig 

nagyon kártékony volt a hozzáállásuk. Mi tesszük a dolgunkat, és továbbra is azt mondom, 

amit eddig is: hogyha Úzvölgye tekintetében valamilyen téma rossz irányba fordul, akkor 

fogok tájékoztatni. Egyelőre zajlanak a perek, zajlanak a kivizsgálások, és óvnék attól minden 

túlbuzgó politikus társat, hogy Úzvölgyét felhasználja a sajtó nyilvánossága előtt, amikor 

nincsenek alapos bizonyítékai, mert az mind árt az ügynek, ahogyan láthattuk ezt az elmúlt 

időszakban is” – nyilatkozta Borboly.  

 

Tüntetésről, táblafestésről tájékoztatják a nemzetközi közvéleményt a jogvédők 
2020. március 4. – maszol.ro 

A rendszeresen megjelenő angol nyelvű hírlevele legutóbbi kiadásában arról tájékoztatja a 

nemzetközi közvéleményt a Mikó Imre Jogvédelmi Szolgálat, hogy Bukarestben a román 

nyelv védelmében szerveztek tüntetést román civil szervezetek, illetve lefestették a 

Nagybánya bejáratainál található háromnyelvű helységnévtáblák magyar és német feliratait. 

 

Kulcsár-Terza: a románok fegyverként használhatják a pártbejegyzés elleni 
indoklást 
2020. március 4. – szekelyhon.ro 

Fegyver a románok kezében, hogy Koszta Attila szeparatizmusra és autonómiapártiságra 

hivatkozva próbálja megakadályozni, hogy Bukarestben bejegyezzék a Székelyudvarhelyért 

Pártot – jelentette ki szerdai sajtótájékoztatóján Kulcsár-Terza József parlamenti képviselő. 

Kulcsár-Terza József, az RMDSZ színeiben mandátumot szerzett polgári pártos parlamenti 

képviselő sajtótájékoztatóján rámutatott, félő, hogy a román politikusok a 
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http://itthon.transindex.ro/?hir=58727&borboly_8222ovna_attol_minden_tulbuzgo_politikust8221_hogy_uzvolgyet_sajat_celjaira_hasznalja_fel
http://itthon.transindex.ro/?hir=58727&borboly_8222ovna_attol_minden_tulbuzgo_politikust8221_hogy_uzvolgyet_sajat_celjaira_hasznalja_fel
https://szekelyhon.ro/vilag/tuntetesrol-tablafestesrol-tajekoztatjak-a-nemzetkozi-kozvelemenyt-a-jogvedok
https://szekelyhon.ro/aktualis/kulcsar-terza-a-romanok-fegyverkent-hasznalhatjak-a-partbejegyzes-elleni-indoklast
https://szekelyhon.ro/aktualis/kulcsar-terza-a-romanok-fegyverkent-hasznalhatjak-a-partbejegyzes-elleni-indoklast
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Székelyudvarhelyért Párt bejegyzése elleni indoklást érvként fogják felhasználni, amikor az 

általa benyújtott autonómiastatútumot tárgyalják. 

 

„Házon belüli” beszélgetés lett a polgármesterjelölti vita helyett 
2020. március 4. – szekelyhon.ro 

Vitapartner nélkül, Becze Zoltán újságíró moderálásával, Szőke Domokos és Füleki Zoltán 

alpolgármesterek értékelték a csíkszeredai városvezetés utóbbi négy évét szerda délután a 

Grundban. Az előválasztás előtti kampányhét hajrájában szervezett beszélgetésen a 

jövendőbeli tervekről, beruházásokról, kudarcokról is szó esett. 

 

Ráduly újabb vitát akar, Korodi vállalja 
2020. március 4. – szekelyhon.ro 

Eleve három jelöltvitát tervezett a területi RMDSZ a csíkszeredai előválasztása kapcsán, az 

első után aztán lefújták az egészet. Úgy néz ki, mégis lesz második menet. „Annyi valótlanság 

és hazugság hangzott el az utóbbi napokban, hogy ezeket mindenképpen tisztázni kell. Éppen 

ezért várom pénteken este hét órára Korodi Attilát egy újabb vitára a Grundba” – jelentette 

be a Székelyhonnak Ráduly Róbert Kálmán. 

 

Magyarországon és Romániában már összegyűltek az aláírások 
2020. március 4. – szekelyhon.ro 

Eddig két országban gyűlt össze a Székely Nemzeti Tanács európai polgári kezdeményezése 

sikeréhez elengedhetetlen számú aláírás. Az akció irányítói horvátországi, szlovéniai 

támogatásban, illetve a balti államokban élő oroszok segítségében is bíznak. 

 

Nem tudni, ki kivel van 
2020. március 5. – Rostás Szabolcs – Krónika 

Rostás Szabolcs cikke szerint „egyáltalán nem véletlenül tűnik zűrzavarosnak egy ideje az 

erdélyi magyar politika, különösen annak RMDSZ-en „túli” fele. Miközben a szövetség 

jobbára a bukaresti belpolitikai válsággal, a végeérhetetlen kormánybuktatási és -alakítási 

kísérletekkel, no és persze a rendkívül képlékeny helyzethez való igazodással, helyezkedéssel 

van elfoglalva, a vele szemben álló politikai táboron belül eléggé áttekinthetetlen folyamatok 

mennek végbe. Az RMDSZ alternatívájának tekintett oldalon, az Erdélyi Magyar Néppárt és a 

Magyar Polgári Párt között tavaly beindult közeledésnek idén januárban az Erdélyi Magyar 

Szövetség (EMSZ) létrejöttével érett be a gyümölcse. A két párt ennek az új alakulatnak az 

égisze alatt kíván részt venni a nyári helyhatósági választásokon, a végső cél pedig az 

egyesülés. Ami nem véletlen, hiszen belátták ők is: külön-külön nem sikerült átütő sikert, 

igazi alternatívát, erdélyi magyar politikai rendszerváltást elérniük. Csakhogy a 

várakozásokat alulmúló eredmények jelentette ballaszton túlmenően mindkét alakulat 

többnyire botrányoktól, belső konfliktusoktól hangos, ilyen körülmények között pedig elég 

nehéz megkettőzni az erőt”. 
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https://szekelyhon.ro/aktualis/szajkarate-helyett-parbeszed-hazon-beluli-beszelgetes-lett-a-polgarmesterjelolti-vitabol
https://szekelyhon.ro/aktualis/raduly-ujabb-vitat-akar-korodi-vallalja-1
https://szekelyhon.ro/vilag/magyarorszagon-es-romaniaban-mar-osszegyultek-az-alairasok
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Via Novás fiatalok is részt vesznek az európai szintű kisebbségvédelem 
alakításában 
2020. március 4. – Felvidék Ma 

Tavaly ősszel adtunk hírt arról, hogy a Via Nova küldöttsége 2019 októberében jelezte 

tagfelvételi kérelmét az Európai Nemzetiségek Ifjúsági Szervezetéhez (Youth of European 

Nationalities, YEN) a Szocsiban rendezett őszi vezetőképzőjén. A küldöttség tagját, Zuber 

Szilvia kisebbségvédő jogászt kérdeztük, mi történt az azóta eltelt időben, milyen 

lehetőségeket nyújt a közös munka. „Az YEN a nemzeti kisebbségekkel foglalkozó ifjúsági 

csoportok ernyőszervezete, amely egyben a FUEN (Európai Nemzetiségek Föderatív Uniója) 

ifjúsági szervezetének is tekinthető. Míg a FUEN felvidéki tagszervezete az MKP, a YEN-nek 

eddig nem volt a felvidéki magyarságot képviselő tagszervezete, ezért is hiánypótló a Via 

Nova lépése” – magyarázta. 

 

Oktatható hagyomány – egy felvidéki képzés tapasztalatai 
2020. március 4. – Felvidék Ma 

Sikeres kezdeményezésnek bizonyult a Néphagyomány az oktatásban címmel meghirdetett 

kurzus a nyitrai egyetemen. A tanulmányi időszakban külön programok is szolgálják az ifjú 

hagyományőrző-pedagógusok oktatását. A tavaly őszi szemeszterben kezdődött a 

Hagyományok Háza Hálózat – Szlovákia a Néphagyomány az oktatásban címmel 

meghirdetett első képzése a nyitrai Konstantin Filozófus Egyetem Közép-európai 

Tanulmányok Karán. A tizenhárom előadáson 33 pedagógus-hallgató vett részt. A 

kezdeményezésnek mind hallgatói részről, mind pedig az egyetem oldaláról nagyon jó volt a 

visszhangja. „A pozitív eredmények nyomán idén három közös programot is szervezünk” – 

beszél a tervekről Varga Norbert, közművelődési szakember, folklórkutató, a Hálózat 

munkatársa. 

 

Így szavaztak a magyarok a választáson 
2020. március 4. – Új Szó 

A parlamenti választás alatt készített exit poll felmérés azt is megmutatta, hogyan szavaztak a 

magyarok. Az MKÖ szavazóinak negyede 2016-ban még a Hídra adta a voksát. A Híd 7 

százaléknyi MKP-szavazót tudott átcsábítani. De kiderült, hogy a választáson részt vevő 

minden harmadik magyar nem volt hajlandó sem a Hídra, sem az MKÖ-re szavazni. A 

voksolás napján a Focus által készített exit poll szerint a magyarok 50 százaléka az MKÖ-re, 

20,4 százaléka a Hídra, és 10,1 százaléka az OĽaNO-ra szavazott. A többi szlovák párt a 

magyar választók körében 5 százalék alatti eredményt ért el: például a Smer 4,6 százalékot, a 

PS/Spolu 2,3 százalékot. Összességében a magyarok 29,7 százaléka erősítette szavazatával 

valamelyik szlovák pártot. 
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https://felvidek.ma/2020/03/via-novas-fiatalok-is-reszt-vesznek-az-europai-szintu-kisebbsegvedelem-alakitasaban/
https://felvidek.ma/2020/03/via-novas-fiatalok-is-reszt-vesznek-az-europai-szintu-kisebbsegvedelem-alakitasaban/
https://felvidek.ma/2020/03/oktathato-hagyomany-egy-felvideki-kepzes-tapasztalatai/
https://ujszo.com/kozelet/igy-szavaztak-a-magyarok-a-valasztason
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Topolya: Elismeréseket vehettek át a sikeres vállalkozók 
2020. március 4. – Vajdaság MA 

A Topolyai Vállalkozók Általános Egyesülete minden évben odaítéli a díjat a legsikeresebb 

fiatal vállalkozónak és a sokéves sikeres munkáért is elismerést vehet át egy vállalkozó. 

Mintegy százan voltak ott a topolyai vállalkozók már hagyományosnak tekinthető bálján a 

Gurman étteremben. Vanyúr Gabriella, a Vállalkozók Általános Egyesületének a titkára 

elmondta, hogy idén is kiosztották az egyesület által odaítélhető díjakat. 

 

Kovács Elvira: Tartalmas kampányra készül a VMSZ 
2020. március 4. – Pannon RTV 

A Közügyek című műsorunkban a Vajdasági Magyar Szövetség alelnökével, köztársasági 

parlamenti képviselővel a 2020-as választásokról, valamint a köztársasági képviselőház 

munkájáról beszélgetünk. Kovács Elvira műsorunkban kiemelte, hogy a Vajdasági Magyar 

Szövetség intenzív kampányra készül, amely lényege, hogy minél több emberrel találkozzanak 

személyesen és válaszoljanak a kérdéseikre. 

 

Lebovics Ábrahám kárpátaljai rabbi kapta idén a Scheiber Sándor-díjat 
2020. március 4. – MTI, Kárpáthír 

Soltész Miklós ünnepi köszöntőjében kiemelte: ha valaki Nyugat-Európában szeretné 

megismerni ennek a térségnek az életét, történelmét, és a lehető legmélyebbre szeretne ásni, 

akkor érdemes ellátogatni Kárpátaljára, ahol Lebovics Ábrahám és szülei is éltek, illetve 

élnek. Lebovics Ábrahám határon túli, magyar zsidó ember, akinek családi, vallási és 

felekezeti élettörténete, közösségi története mindent elmond egy évszázadról és arról a 

területről, ahol élnek - fogalmazott Soltész Miklós. Az államtitkár megköszönte, hogy 

Lebovics Ábrahám 1996 óta képviseli a zsidó felekezet munkácsi és kárpátaljai törekvéseit, 

amelyeket a magyar kormány is igyekszik segíteni. 

 

Balladamondó verseny az Ungvári Nemzeti Egyetemen 
2020. március 4. – karpat.in.ua 

Arany János miniszobrának megkoszorúzásával vette kezdetét az Ungvári Nemzeti Egyetem 

Magyar Tanszékén szervezett balladamondó verseny. Idén negyedik alkalommal mérhették 

össze tudásukat a kárpátaljai magyar iskolák tanulói a költő születésnapján. A 29 jelentkező 

két korosztályban versenyzett egy szabadon választott balladával. A szavalatok között akadt 

több magyar illetve székely népballada, de Arany művei közül is sokan válogattak erre az 

alkalomra. Az előadásokat négytagú zsűri értékelte. A győztesek ajándékcsomagokat vehettek 

át, valamint pénzjutalomban részesültek. 
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https://www.vajma.info/cikk/vajdasag/24783/Topolya-Elismereseket-vehettek-at-a-sikeres-vallalkozok.html
https://pannonrtv.com/rovatok/politika/kovacs-elvira-tartalmas-kampanyra-keszul-vmsz
https://karpathir.com/2020/03/04/lebovics-abraham-karpataljai-rabbi-kapta-iden-a-scheiber-sandor-dijat/
http://life.karpat.in.ua/?p=6711&lang=hu
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KárpátHáz Civil Szervezet – a kultúra és hagyományok ápolásáért 
2020. március 4. – Kárpáti Igaz Szó 

A KárpátHáz Civil Szervezet megalakulásakor azt a célt tűzte ki maga elé, hogy gazdagítsa a 

magyar kulturális életet, támogassa hagyományaink megtartását. Programjaik száma és 

tevékenységi körük folyamatosan bővül. Példaként hozhatjuk fel itt a különféle fesztiválokat, 

a gyermekeket támogató programokat (utolsó csengő, iskolakezdés, Mikulás, stb.) 

 

Magyarnak maradni a kárpátaljai szórványban 
2020. március 5. – Dankai Péter – Mandiner  

A huszti járásban fekvő Visk 8142 lakosából jó 40 százalék tartja magát magyarnak. Váradi 

Enikő itt végezte el az általános iskolát, aztán a Nagyberegi Református Líceumban tanult, 

majd pedig az Ungvári Nemzeti Egyetemen nemzetközi kapcsolatok, valamint magyar szakon 

diplomázott. A Debreceni Egyetemen, a néprajztudományi doktori iskolában a fokozatszerzés 

előtt áll. Enikő a Visk Jótékonysági Alapítvány ügyvezető igazgatójaként karitatív 

tevékenységet folytat jó néhány kollégájával együtt, és a Kárpátaljai Magyar Kulturális 

Szövetség Ifjúsági Szervezetének a felső-Tisza-vidéki elnökeként is dolgozik. Igyekszik 

segíteni a kárpátaljai táncházmozgalmat, hat éve dolgozik a helyi magyar sajtóban. A 

népművészet- és hagyományőrzés világában szerepet vállal a Beregszászi Rezeda Folkműhely, 

valamint a Sodró együttes művészeti vezetőjeként, és a Kárpátalja Néptáncegyüttes 

táncosaként és koordinátoraként is tevékenykedik. 

(A teljes cikk a Mandiner  2020. március 5-i számában olvasható.) 

 

Felújítják a kapornaki tájházat 
2020. március 4. – Népújság  

hodosmonk0920Február 26-án tartotta meg soron következő ülését a Hodos Községi Magyar 

Nemzeti Önkormányzati Közösség Tanácsa, amelyen elfogadták a tavalyi zárszámadást és a 

kapornaki tájház 90 ezer euró értékű beruházásának projektazonosító dokumentumát (DIIP). 

A kapornaki tájházfelújítás projektazonosító dokumentumának tárgyalásával és elfogadásával 

bővült a hodosi nemzetiségi ülés napirendje. A Muraszombati Fejlesztési Központ által 

elkészített dokumentumra a szlovén gazdaságfejlesztési alapból támogatott 90.000 euró 

értékű beruházás miatt volt szükség, amely a tájház belső és külső vakolatának, valamint az 

elektromos hálózat felújítását tartalmazza, emellett sor kerül ablakcserére és konyha 

kialakítására is. 

 

Indul a Genius Lendavae sorozat 
2020. március 4. – Népújság  

gml0920A Galéria-Múzeum (GML) a 2019-es évet – hasonlóan, mint az előzőket – 

eredményesen zárta, hiszen a nagy kiállítások vonzzák a látogatókat. Programjaikat 33 ezren 

tekintették meg, a belépők és emléktárgyak értékesítésével több mint 130 ezer euró bevételre 

tettek szert. Az intézet tanácsa múlt pénteki ülésén elfogadta a tavalyi évi programbeszámolót 
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https://kiszo.net/2020/03/04/karpathaz-civil-szervezet-lepesrol-lepesre-a-bereg-videki-kultura-es-hagyomanyok-apolasaert/
https://nepujsag.net/nemzetiseg/8502-fel%C3%BAj%C3%ADtj%C3%A1k-a-kapornaki-t%C3%A1jh%C3%A1zat.html
https://nepujsag.net/kultura/8508-indul-a-genius-lendavae-sorozat.html
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(34 különböző projekt) és a pénzügyi zárszámadást is, mely pozitív évről ad jelentést. A 

Galéria-Múzeum 2019-ben 460 ezer eurós költségvetéssel rendelkezett, kiadásai 396 ezer 

eurót tettek ki. 

 
 

Elektronikus sajtó 
Határok nélkül 

2020. március 4. –Kossuth Rádió 

 

Szerbiában kihirdették az általános választásokat. Április 26-án köztársasági és tartományi 

parlamenti, valamint önkormányzati választásokat tartanak. A legbefolyásosabb délvidéki 

magyar párt, a VMSZ mindhárom szinten részt vesz a megmérettetésen – jelentette be 

Pásztor István, a VMSZ elnöke. 

 

Újabb kormányalakítási törekvések folynak Romániában, melynek egyik lehetséges 

kimenetele az előrehozott választások. Bizonytalanság és iszapbirkózás jellemzi hónapok óta 

a román belpolitikát, az RMDSZ-nek pedig az a legfőbb célja, hogy a következő kormány 

alakításában megkerülhetetlen legyen  – véli Illyés Gergely, a Nemzetstratégiai Kutatóintézet 

politológusa.  

 

A választási kampányban Székelyföldön, magyar-magyar versenyre kell számítani.  Bár az  

még nem ismert, hogy mikorra írják ki az önkormányzati választást Romániában, a jelöltek 

kiválasztása, az előválasztások  már megkezdődtek. Csíkszeredában jelöltetné magát Korodi 

Attil parlamenti képviselő beszélt a város és Székelyföld jelenéről és jövőjéről. 

 

Az Erdélyi Magyar Szövetség Soós Zoltán független polgármester jelöltet támogatja 

Marosvásárhelyen, az önkormányzati választáson - jelentette be közös marosvásárhelyi 

sajtótájékoztatóján a szövetség 2 társelnöke: Mezei János, a Magyar Polgári Párt elnöke és 

Csomortányi István, az Erdélyi Magyar Néppárt elnöke. Az Erdélyi Magyar Szövetség Erdély 

több településén indít saját jelölteket, Marosvásárhelyen és Maros megyében önálló 

képviselői jelölt-listát állít.   

 

A Székely Nemzeti Tanács nemzeti régiós polgári kezdeményezéséhez a támogató aláírásokat 

Erdélyben az RMDSZ is gyűjti.  A január vége óta tartó kampány eredményeiről, és 

tapasztalatairól Horváth Anna, az RMDSZ ügyvezető alelnöke beszélt.  

https://mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth/?date=2020-03-04_18-02-00&enddate=2020-03-04_18-40-00&ch=mr1
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A Szlovákiai Magyarok Kerekasztalának kezdeményezésére tavaly december 8-án hirdette 

meg megalakulását a Magyar Tanács. Ez egy olyan, hosszú távon működőképes intézmény 

lenne, amely új szintre emelné a társadalmi párbeszédet. Láttatná, hogy az ideológiai és 

világnézeti különbségek ellenére is vannak közösen képviselhető és vállalható témák és a 

parlamenti képviselet hiánya esetén is,  legalább részben meg tudná valósítani a „magyar” 

hang hallatását Szlovákiában. Akkor decemberben - abban egyeztek meg a pártok és 

szervezetek képviselői, hogy a parlamenti választások után, a helyzetnek megfelelően 

folytatják a decemberben megkezdett munkát - mondta Öllös László politológus, a Fórum 

Intézet elnöke.  

 

A Sinkó Ervin-díj az egyik legrangosabb délvidéki magyar irodalmi elismerés. 1970 óta ítélik 

oda minden évben annak a fiatal vajdasági szerzőnek, aki magyar nyelven megjelent önálló 

irodalmi művével, vagy huzamosabb időn át folytatott irodalmi, illetve tudományos 

tevékenységével kiemelkedő munkát hozott létre. 2019-es munkásságával Bíró Tímea 

szabadkai költő érdemelte ki az elismerést. 

 

 


