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Nyomtatott és online sajtó 
 

Kövér: újjá fogjuk építeni a Kárpát-medencét 
2020. március 5. – MTI, Magyar Nemzet, Mandiner, hirado.hu, Hír Tv,  

Most új történetet írunk. Száz évvel Trianon és harminc esztendővel a rendszerváltoztatás 

után arról kell beszélnünk, hogy nagy munkában vagyunk: újjá fogjuk építeni a Kárpát-

medencét. Mindenekelőtt a magyar-magyar kapcsolatokat, s aztán lépésről lépésre a többit is 

– jelentette ki az Országgyűlés elnöke csütörtökön Budapesten, a XI. Kárpát-medencei 

Egyetemek Kupájának ünnepélyes megnyitóján. Kövér László, a rendezvény fővédnöke úgy 

fogalmazott: „már nem csak részt vehetünk, de újra részt is veszünk egymás életében, s ennek 

egyik leginkább magától értetődő terepe a sport”. Már a profi sportban is vannak erre szép 

példák – mondta a házelnök, megjegyezve, hogy a magyar jégkorongbajnokságban 

megszokottá vált például a Fradi-Csíkszereda rangadó. Sőt, minapi hírek szerint a román 

belügyminisztérium egykori klubjának, a Dinamónak a kézilabdacsapata is fontolgatja, hogy 

átjelentkezik a magyarországi bajnokságba, mert azt színvonalasabbnak tartja. 

 

Temesváron hirdette meg Potápi Árpád János államtitkár a Szülőföldön 
magyarul program idei kiírását 
2020. március 5. – MTI, Webrádió, hirado.hu, Magyar Nemzet, Demokrata, 

kulhonimagyarok.hu, Ma7.sk, Körkép, Hír Tv, Krónika, hirado.hu, maszol.ro, transindex.ro, 

Nyugati Jelen 

A temesvári Bartók Béla gimnáziumban tartott sajtótájékoztatón hirdette meg csütörtökön 

Potápi Árpád János, a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára a Szülőföldön 

magyarul külhoni támogatási program 2020-as kiírását. A program keretében azok a szülők 

igényelhetnek nevelési, oktatási, valamint tankönyv- és taneszköz támogatást, akiknek a 

gyermekei Magyarország határain kívül magyar tannyelvű óvodában, iskolában tanulnak, 

vagy ahol ez nem létezik, választható tantárgyként tanulják a magyart. A Bethlen Gábor 

Alapkezelő Zrt által meghirdetett pályázat értelmében a magyarul tanuló gyermekek 

mindegyikét 22 400 forint értékű támogatás illeti meg, melyet a szülők pályázat 

benyújtásával igényelhetnek. Potápi Árpád János ugyanakkor bejelentette: idén külön 

programot hirdettek a jól tanuló, és emellett jó sportteljesítményt is nyújtó külhoni magyar 

diákoknak. Értékes jutalmakat fognak közöttük kiosztani. Mint fogalmazott: az a cél, hogy 

ezeket a fiatalokat példaképként állítsák a többi fiatal elé. 

 

Szlovák választások - Menyhárt: erős, egységes etnikai politizálást folytató 
magyar képviseletre van szükség 
2020. március 5. – MTI, Webrádió, Ma7.sk, Felvidék Ma 

Erős, egységes és etnikai politizálást folytató magyar képviseletre van szükség a Felvidéken - 

jelentette ki csütörtökön sajtótájékoztatóján Menyhárt József, aki a minap mondott le a 

Magyar Közösség Pártjának (MKP) elnöki tisztéről. Menyhárt József - aki a párt ügyvezető 
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https://magyarnemzet.hu/belfold/kover-laszlo-ujja-fogjuk-epiteni-a-karpat-medencet-7855253/
https://webradio.hu/hirek/kulfold/temesvaron-hirdette-meg-potapi-arpad-janos-allamtitkar-a-szulofoldon-magyarul-program-idei-kiirasat
https://webradio.hu/hirek/kulfold/temesvaron-hirdette-meg-potapi-arpad-janos-allamtitkar-a-szulofoldon-magyarul-program-idei-kiirasat
https://webradio.hu/hirek/kulfold/szlovak-valasztasok-menyhart-eros-egyseges-etnikai-politizalast-folytato-magyar-kepviseletre-van-szukseg
https://webradio.hu/hirek/kulfold/szlovak-valasztasok-menyhart-eros-egyseges-etnikai-politizalast-folytato-magyar-kepviseletre-van-szukseg
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elnökségének tagja maradt - Őry Péterrel, az MKP Országos Tanácsának elnökével, az 

ügyvivő elnökség koordinátorával közösen tartott sajtótájékoztatón beszélt erről. A 

pártvezetők az MKP szombati voksoláson elért eredményeiről részleteiről, és további 

tervezett lépéseikről tájékoztattak. A Magyar Közösségi Összefogás (MKÖ) néven indított 

közös felvidéki magyar lista - amelynek legerősebb szereplője az MKP volt - a szombati 

választáson nem jutott be a parlamentbe, amire reakcióként hétfőn az MKP teljes elnöksége 

lemondott. Menyhárt először megköszönte választóiknak, hogy az etnikai politizálásra 

voksoltak, majd elmondta: a parlamenti választások megmutatták a kijózanító valóságot, azt, 

hogy erős és egységes képviseletre van szükség a Felvidéken, olyanra, amely teljes 

mellszéleséggel kiáll a magyar etnikai politizálás mellett. Rámutatott: a felvidéki magyarok 

legtöbbje is emellett döntött, mert az MKP-ra voksoltak, arra a pártra, amely ezt az irányt 

tartotta az elmúlt harminc évben.  

 

Társadalmi célú reklámfilmmel jelentkezett a Kisebbségi Jogvédő Intézet 
2020. március 5. – Felvidék Ma 

A Kisebbségi Jogvédő Intézet nyolcadik éve küzd a külhoni magyarok jogvédelméért. Szakmai 

és anyagi támogatást nyújt magánszemélyeknek és intézményeknek egyaránt, ha 

magyarságuk, vagy vélhetően magyarságuk miatt jogsérelem éri őket. Az intézet támogatása 

kiterjed az adott ország nemzeti kisebbségeit érintő törvényeinek betartatására, az 

anyanyelvhasználattól kezdve az oktatáson és kultúrán át a közéleti szerepvállalásig. 2012 óta 

több mint ezer esetben nyújtott segítséget honfitársainknak. Akit ilyen ügyekben sérelem ér, 

bizalommal fordulhat a szervezethez: a www.kji.hu honlapon mindenről pontos tájékoztatás 

található a szükséges elérhetőségekkel együtt. 

 

Polgármesterek és egyházi vezetők találkoztak Pusztafalun 
2020. március 5. – MTI, Magyar Nemzet 

Takács Viktor (Fidesz-KDNP), a község polgármestere a rendezvényen azt mondta: egy 

száznegyven lakosú falu is tud példát mutatni, ma már több környékbeli település keresi őket, 

hogy hozzájáruljanak a találkozó költségeihez vagy csatlakozzanak a külhoni településeket 

támogató, évek óta tartó adománygyűjtési akcióikhoz. Mindez azt igazolja, hogy egy ekkora 

közösség is hatékony tud lenni a nemzetpolitika területén - tette hozzá. Soltész Miklós 

egyházi, nemzetiségi és civil társadalmi kapcsolatokért felelős államtitkár arról beszélt, hogy 

száz éve igazi tragédia történt a magyar nemzettel, amikor országát példátlan módon 

megcsonkították. Ennek ellenére ünnepelni is van okunk, hiszen "a szláv, latin és germán 

tengerben" megmaradtunk, ami annak köszönhető, hogy a magyarok ragaszkodtak hitükhöz 

és nyelvükhöz is - jelentette ki. Kiemelte: azóta felelősek vagyunk egymásért, anyaországiak a 

külhoni magyarokért és fordítva, éppen ezért "meg kell találnunk azokat a kapcsolódási 

pontokat, amelyek segítségével megmaradhatnak, sőt fejlődhetnek is a magyar közösségek". 

Zsukovszky Miklós, a Kárpátaljai Református Egyház Beregi Egyházmegyéjének esperese 

elmondta: a megszűnés és ellehetetlenülés széléről épült újjá közösségük Ukrajna 

megalakulása után, építették újjá egyházi életüket, alakították ki intézményeiket és kezdték el 

ismét missziós munkájukat. A legnagyobb gondjuk az elvándorlás, de érzik az anyaország és a 
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https://felvidek.ma/2020/03/kisebbsegi-jogvedo-intezet-a-kulhoni-magyarok-jogvedelmeert/
https://magyarnemzet.hu/belfold/polgarmesterek-es-egyhazi-vezetok-talalkoztak-pusztafalun-7855688/
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magyar kormány támogatását, így "Isten segítségével folyamatosan erőt nyernek" a 

folytatáshoz - fogalmazott. 

 

Előválasztásokra várják szombaton a csíkszeredaiakat – újabb Ráduly-Korodi 
vita is lehetséges  
2020. március 5. – maszol.ro, szekelyhon.ro 

Jelentős részvételre számít a szombati, csíkszeredai előválasztáson Borboly Csaba, Hargita 

Megye Tanácsának elnöke. A csíki térség nyolc településén versengenek egymással az RMDSZ 

jelöltaspiránsai, a legnagyobb figyelem Ráduly Róbert Kálmánnak és Korodi Attilának a 

csíkszeredai polgármesteri jelöltségért folyó párharcát kíséri. Elképzelhetően Ráduly és 

Korodi péntek este is leülnek egymással vitázni. 

 

„Jó útra terelni Csíkszeredát” – lezárta kampányát Korodi Attila  
2020. március 5. – maszol.ro, szekelyhon.ro 

Csütörtökön rövid sajtóeseményen zárta másfél hónapos kampányát Korodi Attila. A 

Csíkszereda polgármesteri jelöltségéért az RMDSZ színeiben ringbe szálló politikus a 

csíkszeredai zöldségpiac szomszédságában tartott sajtóeseményén jelen voltak Korodi Attila 

önkormányzati képviselő-jelölt csapatának tagja is.  

 

Pénteken dönt polgármesterjelöltjéről a kolozsvári RMDSZ  
2020. március 5. – maszol.ro 

A Kolozs megyei RMDSZ közleménye szerint az eddigi önkormányzati képviselőik mellett 

sikerült új embereket is megszólítaniuk, akik vállalják a megmérettetést és a munkát a 

következő négy évben. A Kolozs megyei önkormányzati listát a Megyei Képviselők Tanács 

(MKT) rangsorolja. A tájékoztatás szerint 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 két hölgy is.  

 

Eddig öt RMDSZ-es polgármesterjelölt van Temes megyében  
2020. március 5. – maszol.ro, Nyugati Jelen 

A jelenlegi két polgármesteri és hét alpolgármesteri mandátum megőrzése, illetve a megyei 

közgyűlésbe való bejutás az RMDSZ Temes megyei szervezetének a fő célja az idei 

helyhatósági választásokon. A bánsági RMDSZ-szervezet közleménye szerint a szövetség 

Temes megyei tanácselnökjelöltje Marossy Zoltán RMDSZ-elnök lesz, és a Területi Állandó 

Testület döntése értelmében Farkas Imre alelnököt, temesvári alpolgármestert indítják a 

megyeszékhely, Pozsár József alelnököt pedig Lugos polgármetserjelöltjeként. 
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https://www.maszol.ro/index.php/belfold/123053-el-valasztasokra-varjak-szombaton-a-csikszeredaiakat-ujabb-raduly-korodi-vita-is-lehetseges
https://www.maszol.ro/index.php/belfold/123053-el-valasztasokra-varjak-szombaton-a-csikszeredaiakat-ujabb-raduly-korodi-vita-is-lehetseges
https://www.maszol.ro/index.php/belfold/123042-jo-utra-terelni-csikszeredat-lezarta-kampanyat-korodi-attila
https://www.maszol.ro/index.php/belfold/123029-penteken-dont-polgarmesterjeloltjer-l-a-kolozsvari-rmdsz
https://www.maszol.ro/index.php/belfold/123016-eddig-ot-rmdsz-es-polgarmesterjelolt-van-temes-megyeben


 

 

 

Napi Nemzetpolitikai Sajtószemle – 2020. március 6. 
4 

Harmadik rektori mandátumát kezdheti meg a MOGYE élén Leonard Azamfirei  
2020. március 5. – MTI, maszol.ro 

Harmadik rektori mandátumát kezdheti meg a Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti 

Egyetem (MOGYE) élén Leonard Azamfirei professzor. A George Emil Palade 

Marosvásárhelyi Orvosi, Gyógyszerészeti, Tudomány- és Technológiai Egyetemmé átnevezett 

multikulturális tanintézet versenyvizsga útján választotta ki kedden az új rektorát. Leonard 

Azamfirei volt az egyedüli jelölt a tisztségre.  

 

Szatmári meséskönyvet kaptak a szatmárnémeti elsősök  
2020. március 5. – maszol.ro 

10 szatmárnémeti tanintézmény 11 magyar tagozatú első osztályosának, közel 300 kisdiáknak 

kedveskedett a Szatmárnémeti RMDSZ Nőszervezete egy-rgy meséskönyvvel. Méghozzá igazi 

szatmári meséskönyvvel, a partiumi falugazdászok által kiadott Miből mi lesz? című kötettel, 

amelynek a vidéki életet, lekvárfőzést, kalácssütést, túrókészítést megismertető meséit, 

történeteit szatmári tanítónők írták, illusztrációit pedig szatmári gyermekek rajzolták. A 

nőszervezet a Bethlen Gábor Alap egy pályázatának köszönhetően valósíthatta meg 

elképzelését – Könyvet minden elsős kezébe! –, azzal a céllal, hogy megszerettessék az 

olvasást a betűk birodalmába frissen belépettekkel. 

 

Amikor az egyik jobban tudja, mit akar a másik 
2020. március 5. – maszol.ro, Krónika 

Kétnyelvű szórólapok jelentek meg csütörtök reggel a marosvásárhelyi tömbházlakók 

postaládáiban. A Claudiu Maior által szignózott irományban azzal riogatják a vásárhelyeiket, 

hogy Soós Zoltán és az RMDSZ elöljárói le akarják bontani a garázsokat. Soós cáfolja az 

állításokat. 

 

Tartalékállományba helyezték az úzvölgyi botrányért is felelős Sebastian Cucoşt 
2020. március 5. – szekelyhon.ro, Nyugati Jelen, maszol.ro 

Saját kérésére tartalékállományba helyezték Sebastian Cucoş ezredest, aki a 2018 augusztus 

10-ei bukaresti tüntetés idején a Román Csendőrséget irányította. A hírt szerdai 

sajtótájékoztatóján közölte Marcel Vela ügyvivő belügyminiszter. 

 

Csíkszentmártoni falumenedzser: sértésnek és támadásnak tartjuk az EMNP 
közleményét 
2020. március 5. – transindex.ro, szekelyhon.ro 

Hatalmas sértésnek és egyben támadásnak tartja Ravasz Arnold Csíkszentmárton 

falumenedzsere az Erdélyi Magyar Néppárt (EMNP) csütörtökön kiadott sajtóközleményét, 

amelyben az EMNP azt állítja az ügyészség közlésére hivatkozva, hogy a csíkszentmártoni 

önkormányzat nem kívánt feljelentést tenni rongálás miatt az úzvölgyi eset kapcsán.  
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https://www.maszol.ro/index.php/tarsadalom/123023-harmadik-rektori-mandatumat-kezdheti-meg-a-mogye-elen-leonard-azamfirei
https://www.maszol.ro/index.php/tarsadalom/123036-szatmari-meseskonyvet-kaptak-a-szatmarnemeti-els-sok
https://szekelyhon.ro/aktualis/amikor-az-egyik-jobban-tudja-mit-akar-a-masik
https://szekelyhon.ro/vilag/tartalekallomanyba-helyeztek-az-uzvolgyi-botranyert-is-felelos-sebastian-cucot
http://itthon.transindex.ro/?hir=58734&csikszentmartoni_falumenedzser_sertesnek_es_tamadasnak_tartjuk_az_emnp_kozlemenyet
http://itthon.transindex.ro/?hir=58734&csikszentmartoni_falumenedzser_sertesnek_es_tamadasnak_tartjuk_az_emnp_kozlemenyet
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Vasárnap tartják az előválasztást Gyergyószentmiklóson 
2020. március 5. – szekelyhon.ro 

Vasárnap reggel 7 és este 9 óra között zajlik az RMDSZ gyergyószentmiklósi előválasztása. A 

polgárok két szavazólapot kapnak, egyiken a két polgármesterjelölt, a másikon a 19 

tanácsosjelölt neve és arcképe szerepel, és a hozzájuk tartozó karikába kell egy X-et rajzolni. 

Fontos tudnivaló: tíz személy nevét kell megjelölni. Az előválasztással kapcsolatos 

információkat Barti Tihamér, az RMDSZ gyergyószéki elnöke közölte, arra buzdítva az 

embereket, hogy vegyenek részt a szavazáson. Gyergyószék más helységeiben is a napokban 

zajlik az előválasztás. Az eredményeket hétfőn teszik közzé. 

 

Sajtótájékoztatót tartott a CSTIT három önkormányzati képviselőjelöltje 
2020. március 5. – MTI, transindex.ro 

Csík Terület Ifjúsági Tanácsa (CSTIT), illetve a három fiatal csíkszeredai önkormányzati 

képviselőjelölt, Dr. Trandafir-Orbán Timea fogorvos, Kovács-Szécsi Attila CSTIT elnök, 

illetve Horvát Tamás a Sapientia jégkorongklub elnöke sajtótájékoztatót tartott 

Csíkszeredában, a Petőfi kávéházban 2020. március 5-én, 13.45 órától, ,,Önkormányzati 

területeket fiataloknak!” címmel.  

 

Mezei János elképzelhetőnek tartja, hogy Borboly Csaba valótlanul állította 
magáról, hogy hatósági panaszokat iktatott az úzvölgyi események kapcsán  
2020. március 5. – transindex.ro 

Mezei János, a Magyar Polgári Párt elnöke egy ügyészségi dokumentum alapján 

„elképzelhetőnek tartja”, hogy Borboly Csaba, Hargita Megye Tanácsának elnöke „valótlanul 

állította” magáról, miszerint hatósági panaszokat iktatott a 2019-es úzvölgyi magyarellenes 

incidensek nyomán. Korábban Borboly Csaba a Transindex megkeresésére azt rosszallta, 

hogy az MPP vezetése a Hargita megyében működő hatóságok helyett a bákói szervekhez 

fordult volna. Mezei gyergyószentmiklósi sajtótájékoztatóján pontosított, közölte: a közösség 

elleni felbujtásra és testi sértésre vonatkozó panaszait eredetileg a Hargita Megyei 

Törvényszéken iktatta, az továbbította később az ügyet Bákóba.  

 

Megoldották a két nagyváradi magyar líceum fűtési gondjait  
2020. március 5. – maszol.ro 

Szerdán elfogadták Bihar megye költségvetését. A rendkívüli tanácsülésen még egy 

határozatról döntöttek, ezt egyhangúlag szavazták meg a tanácstagok, ennek segítségével az 

Alma Mater Alapítvánnyal és a Pro Schola Sancti Ladislai Egyesülettel lépett partnerségre a 

megyei önkormányzat. Előbbi a nagyváradi Ady Endre Líceum, utóbbi a Szent László Római 

Katolikus Teológiai Líceum civil szervezete, a cél pedig mindkét esetben azonos: gondoskodni 

az  iskolák fűtéséről.  
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https://szekelyhon.ro/aktualis/vasarnap-tartjak-az-elovalasztast-gyergyoszentmikloson
http://itthon.transindex.ro/?hir=58737
http://itthon.transindex.ro/?hir=58738
http://itthon.transindex.ro/?hir=58738
https://www.maszol.ro/index.php/tarsadalom/123062-megoldottak-a-ket-nagyvaradi-magyar-liceum-f-tesi-gondjait
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Európai régiók képviselői érkeznek Háromszékre 
2020. március 5. – szekelyhon.ro 

Kovászna városában szerdán és csütörtökön tizenöt ország száz képviselője a regionális 

fejlesztések témakörét területi megközelítésben vitatja meg Kovászna Megye Tanácsának 

meghívására. Európában évszázados hagyománya van a regionális gondolkodásnak. 

Székelyföld számunkra egységes régió. (…) Kitűzött célunk, hogy elfogadtassuk a román 

közgondolkodásban Székelyföldet, mint régiót, amely épp olyan természetes entitás, mint 

Bukovina vagy Dobrudzsa. Ehhez külföldi jó példákat is segítségül hívunk, az Európa Tanács 

Önkormányzati Kongresszusa mellett most az Európa Régiók Közgyűlésének tagjait hívtuk 

megyénkbe – mondta a nemzetközi konferencia céljáról Tamás Sándor, Kovászna Megye 

Tanácsának elnöke. 

 

Előválasztás a hétvégén Udvarhelyszéken is 
2020. március 5. – szekelyhon.ro 

Bögözben és Újszékelyen biztosan előválasztást tartanak az RMDSZ-es polgármesterjelölt 

kiválasztása érdekében, de vannak települések, ahol az önkormányzati képviselői lista 

rangsorolását is így oldják meg. Továbbra sem tudni, hogy ki lesz a Szövetség jelöltje 

Kápolnásfaluban, valamint Szentegyházán. 

 

 

Gyergyóból is indul autóbusz a Székely Szabadság Napjára 
2020. március 5. – szekelyhon.ro 

A gyergyószéki SZNT, az MPP és az EMNP közös szervezésben indít autóbuszt 

Marosvásárhelyre, a Székely Szabadság Napjára – hívják fel a figyelmet a felsorolt 

szervezetek. Arra buzdítják az embereket, hogy a trianoni békediktátum 100. évfordulóján 

minél nagyobb számban vegyenek részt a március 10-ei megmozduláson, hogy a magyarság 

ezzel is erőt tudjon mutatni. 

 

RMDSZ-rangsoroló: multifunkcionális sportcsarnokot és tanuszodát ígérnek 
Szatmárnémetiben  
2020. március 5. – transindex.ro 

C sütörtökön rangsorolta a városi tanácsosi tisztségre jelentkezetteket az RMDSZ 

szatmárnémeti szervezete. Ugyanakkor a megyeszékhely polgármester-jelöltjéről is 

döntöttek, ez utóbbi azonban nem volt különösebben izgalmas, mivel Kereskényi Gábor 

polgármester volt egy egyetlen jelentkező, így idén is ő indulhat a szövetség színeiben a 

városvezetői tisztségért. Kelemen Hunor RMDSZ-elnök úgy fogalmazott, hogy 2016-ban 

sikerült „visszaszerezni” mind a szatmárnémeti polgármesteri, mind a Szatmár megyei 

tanácselnöki tisztséget, és arra buzdította a jelenlévőket, hogy tegyenek meg mindent azért, 

hogy meg is tudják őrizni ezeket a pozíciókat az idei helyhatósági választásokkor.  
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https://szekelyhon.ro/aktualis/europai-regiok-kepviseloi-erkeznek-haromszekre
https://szekelyhon.ro/aktualis/elovalasztas-a-hetvegen-udvarhelyszeken-is
https://szekelyhon.ro/aktualis/gyergyobol-is-indul-autobusz-a-szekely-szabadsag-napjara
http://itthon.transindex.ro/?hir=58741&rmdszrangsorolo_multifunkcionalis_sportcsarnokot_es_tanuszodat_igernek_szatmarnemetiben
http://itthon.transindex.ro/?hir=58741&rmdszrangsorolo_multifunkcionalis_sportcsarnokot_es_tanuszodat_igernek_szatmarnemetiben
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Évről évre vaskosabb a magyarokat ért jogsértésekről készülő jelentés 
2020. március 5. – szekelyhon.ro, Krónika 

Évről évre több és intenzívebb támadás éri a romániai magyar közösséget, ám a magyarok is 

tudatosabbak, jobban ismerik a jogaikat, és jelzik, ha azok csorbulnak – szögezte le csütörtöki 

sajtótájékoztatóján Benkő Erika, a Mikó Imre Jogvédelmi Szolgálat igazgatója. A szolgálat 

elkészítette az évi részletes angol nyelvű beszámolóját a romániai magyarságot érintő 

problémákról. A hetven oldalas, színes, fényképekkel illusztrált kiadványban beszámolnak a 

tavalyi jogsértésekről, a szimbólumhasználat és nyelvi jogok korlátozásáról, a 

gyűlöletbeszédről, a diszkriminációról. A szolgálat több éve készíti a dokumentumot, 

tudatosan úgy időzítik a nyilvánosságra hozatalát, hogy megelőzze a romániai külképviseletek 

jelentéseit. 

 

Versenyhelyzetet teremt az önkormányzati választásokon az Erdélyi Magyar 
Szövetség 
2020. március 5. – szekelyhon.ro 

A júniusi önkormányzati választásokon biztosan „rajthoz áll” az Erdélyi Magyar Szövetség is 

– jelentették be a szövetség tisztségviselői. „A mostani előválasztás az RMDSZ házi 

selejtezője, az igazi bajnokság később kezdődik, és azon mi is ott leszünk” – fogalmazott 

Mezei János, a Magyar Polgári Párt (MPP) elnöke csütörtökön egy gyergyószentmiklósi 

sajtótájékoztatón. Mint elmondta, ezt azért tartotta fontosnak most közölni, mert sokan 

érdeklődtek, hogy miért nem lehet az MPP, az Erdélyi Magyar Néppárt (EMNP) vagy a 

kettejük fúziójával létrejött Erdélyi Magyar Szövetség (EMSZ) jelöltjeire szavazni a napokban 

zajló előválasztásokon. A sajtótájékoztatón jelen volt az EMSZ Hargita megyei egyeztető 

testületének két tagja, az MPP-s Czink Attila és az EMNP-s tisztségviselő Tőkés Lehel is. 

 

Pálfi József, a PKE újrázni készülő rektora a talpra állásról, fejlesztésekről, 
sorsformálásra nevelésről 
2020. március 6. – Krónika 

Mint Pilátus a krédóba, úgy került bele Pálfi József, a Partiumi Keresztény Egyetem (PKE) 

rektora négy évvel ezelőtt egy anyagi és személyzeti gondokkal egyaránt küzdő felsőoktatási 

intézmény vezetői székébe. A bizalom helyreállításán kívül azóta a szakok és az infrastruktúra 

terén is jelentős előrelépések történtek. Pálfi József reméli, hogy előbb-utóbb nem leszünk 

„second hand polgárok”, és a román állam is beszáll a finanszírozásba. Az újrázni készülő 

rektorral múltról, jelenről és a jövő terveiről beszélgettek. 

 

A tűzzel játszó ügyészségek 
2020. március 6. – Balogh Levente – Krónika 

A Krónika vezércikke szerint “bár a következetesség elvileg szép erény, azért talán érthető, ha 

nem örülünk túlzottan annak, hogy a román ügyészségek a jelek szerint egy dologban 

jóformán maradéktalanul következetesek: a magyarellenes atrocitások, a közösségünk elleni 

uszítás elmismásolásában. Hiszen ahogy egy éve az illetékes ügyész úgy értékelte, nem meríti 
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https://szekelyhon.ro/aktualis/evrol-evre-vaskosabb-a-magyarokat-ert-jogsertesekrol-keszulo-jelentes
https://szekelyhon.ro/aktualis/versenyhelyzetet-teremt-az-onkormanyzati-valasztasokon-az-erdelyi-magyar-szovetseg
https://szekelyhon.ro/aktualis/versenyhelyzetet-teremt-az-onkormanyzati-valasztasokon-az-erdelyi-magyar-szovetseg
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ki a közösség, konkrétan pedig a magyarok elleni uszítás tényállását az, ha egy román lány 

látványosan felgyújt egy magyar zászlót Nagyváradon, ugyanúgy most a román közvádlók 

abban nem látnak semmi kivetni valót, ha a felhergelt román csőcselék egyértelműen 

provokatív céllal nem létező román hősöket akar ünnepelni egy jórészt magyar katonai 

temetőben Úzvölgyében, és rohammal veszi be a létesítményt, félresöpörve, zászlórudakkal 

ütlegelve a sírkertet békésen, imádkozva védeni próbáló magyarokat, és betörve a kaput”. 

 

Létünket jelző ereklyés zászlótartót állítanak fel Gombaszögön 
2020. március 5. – Ma7.sk, Felvidék Ma 

Száz évvel a szégyenletes trianoni békediktátum aláírása után is itt vagyunk a Felvidéken, 

összetartunk és bízunk abban, hogy lesz jövőnk a szülőföldünkön – hirdeti majd a 

Gombaszögi Nyári Tábor területén a gyászos centenárium alkalmából felállítandó ereklyés 

zászlótartó emlékmű, rajta a felvidéki lobogónkkal. A nyaranta megrendezendő tábor 

főszervezője, a Sine Metu Polgári Társulás egy 50 literes fémkapszulában gyűjti össze a több 

mint félezer hazai magyarlakta településről május közepéig hozzá lezárt kis zacskókban 

küldendő földet, amit a nemzeti összetartozás éve alkalmából, a csatlakozók névsorával 

együtt az emlékmű üreges talapzatában helyeznek el. A példaértékű esemény alkalmából 

március 5-én a komáromi Médiaházban tartott közös sajtótájékoztatót Orosz Örs, a Sine 

Metu PT elnöke és további tagja, Sánta Norbert, valamint az ügy sikeréért szintén lelkesen 

munkálkodó Máté Károly, a Hagyomány-Történelem Gömörben Polgár Társulás elnöke, aki e 

tömörülés további három tagjával együtt érkezett a Duna-parti városba. 

 

Lesz-e magyar kormánybiztos az új kormányban? Megkérdeztük Igor Matovičot 
és Őry Pétert 
2020. március 5. – Ma7.sk 

„Szoros kapcsolatban leszünk az MKP-val“ – jelentette ki a ma7-nek nyilatkozva a választások 

legnagyobb nyertese, Igor Matovič, az OĽaNO vezére. „Az együttműködést meg kell próbálni 

kiterjeszteni az egész magyarok lakta területre” – utalt az MKP és az OĽaNO Nagyszombat 

megyében már működő egyőttműködésére Őry Péter, az MKP ügyvivő választmányának 

elnöke. Egy kérdés-egy válasz sorozat első része. 

 

Az SZMPSZ a magyarországi tanárokkal ellentétben kiáll az új Nemzeti 
alaptanterv mellett 
2020. március 5. – bumm.sk 

A Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége – a magyarországi tanárokkal ellentétben – 

üdvözli a Nemzeti alaptanterv (Nat) módosítását, amelynek értelmében csökken a tanórák 

száma, hogy a diákok terhei ne növekedjenek. A szervezet az MTI-hez hétfőn eljuttatott 

közleményében azt írta: a Nat korszerű módszertani alapelvekre épül. Ezek közé sorolják az 

egyénre szabott, aktív tanulási lehetőségeket, az ismeretek kreatív felhasználását lehetővé 

tevő tanulói kompetenciák fejlesztését és a multidiszciplináris témák hangsúlyozását. Ahhoz, 
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https://ma7.sk/tajaink/letunket-jelzo-ereklyes-zaszlotartot-allitanak-fel-gombaszogon
https://ma7.sk/aktualis/lesz-e-magyar-kormanybiztos-az-uj-kormanyban-megkerdeztuk-igor-matovicot-es-ory-petert
https://ma7.sk/aktualis/lesz-e-magyar-kormanybiztos-az-uj-kormanyban-megkerdeztuk-igor-matovicot-es-ory-petert
https://www.bumm.sk/regio/2020/03/05/az-szmpsz-a-magyarorszagi-tanarokkal-ellentetben-kiall-az-uj-nemzeti-alaptanterv-mellett
https://www.bumm.sk/regio/2020/03/05/az-szmpsz-a-magyarorszagi-tanarokkal-ellentetben-kiall-az-uj-nemzeti-alaptanterv-mellett


 

 

 

Napi Nemzetpolitikai Sajtószemle – 2020. március 6. 
9 

hogy a közoktatásban a diákok terhei ne növekedjenek, a Nat a tanórák számának 

csökkentését irányozza elő – emelték ki. Hozzátették: az Európai Unió által ajánlott és a 

magyarországi sajátosságokkal összhangban lévő kulcskompetenciák a 21. század 

elvárásaihoz igazodnak. Ezt a célt meglátásuk szerint jól szolgálja az új tantárgyak bevezetése 

is. 

 

Sólymos: Először a párton belül kell rendeznünk a dolgokat 
2020. március 5. – bumm.sk, Új Szó 

Villáminterjúnkban a Híd ügyvivő testületének tagját, Sólymos Lászlót kérdeztük a Híd 

helyzetéről és arról, hogy részt vesz-e az Összefogás tisztújítása utáni vitán. Sólymos László 

egyike lett a Híd négytagú ügyvivő testületének, amely a Híd országos kongresszusát hivatott 

előkészíteni. „Továbbra is úgy gondolom, hogy a társadalomnak szüksége van azokra az 

értékekre, amelyeket a Híd képvisel” – mondta Sólymos. A holnapi (a dátum a számunkra 

küldött meghívóból nem derült ki, mi is a FB-on akadtunk rá – a szerk. megj.) vitafórumon 

Sólymos részvételét is feltüntették, de mint kiderült, nem tud részt venni rajta. „Aki 

figyelemmel követte az elmúlt egy évben a megnyilatkozásaimat, az tudja, hogy végig az 

együttműködés pártján voltam, de úgy gondolom, most először mindenkinek a saját háza 

táján kell rendet raknia, ahogy nekünk is a Hídon belül és utána le kell ülnünk tárgyalni” – 

tette hozzá Sólymos, aki szerint minden politikai párt, mozgalom rendelkezik olyan 

szimpatizánsokkal, akiket csak ő tud megszólítani, ezért a közös képviselethez ezeknek az 

erőknek közösen kell fellépniük. 

 

A VMSZ megkezdi az aláírásgyűjtést a jelöltlisták állításához 
2020. március 5. – Vajdaság MA, Pannon RTV 

A VMSZ megkezdi az aláírásgyűjtést a jelöltlisták állításához - A cikkhez tartozó kép 

A Vajdasági Magyar Szövetség értesíti a polgárokat, hogy megkezdi a köztársasági, 

tartományi és önkormányzati jelöltlisták állításához szükséges támogató aláírások gyűjtését. 

Az aláírásgyűjtés helyszíne és időpontja: Csantavéren március 6-án (péntek) 12.30-20.00 óra 

között a VMSZ irodában. Hajdújáráson március 7-én (szombat) 9.30-15.00 óra között a helyi 

közösség épületében. Szabadkán március 6-án (péntek) 12.00-20.00 óra között, március 7-én 

(szombat) és március 8-án (vasárnap) 9.00-19.00 óra között a VMSZ irodában (Fasizmus 

áldozatainak tere 9.) 

 

Topolya: Felújítják a Mezőgazdasági Iskola sportcsarnokát 
2020. március 6. – Vajdaság MA 

Folyamatosak a fejlesztések, felújítások a topolyai Mezőgazdasági Iskolában. Áprilisig 

befejeződnek a sportcsarnok felújítási munkálatai, hamarosan elkészül az új 

konferenciaterem is, az intézmény szomszédságában pedig már korábban elkészült a 

diákotthon, most a bebútorozásáról folynak az egyeztetések. 
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https://www.bumm.sk/belfold/2020/03/05/solymos-eloszor-a-parton-belul-kell-rendeznunk-a-dolgokat
https://www.vajma.info/cikk/vajdasag/24791/A-VMSZ-megkezdi-az-alairasgyujtest-a-jeloltlistak-allitasahoz.html
https://www.vajma.info/cikk/vajdasag/24796/Topolya-Felujitjak-a-Mezogazdasagi-Iskola-sportcsarnokat.html
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VIFÓ: „Elkezdtük a kapcsolatokat építeni az ifjúság összefogása érdekében” 
2020. március 5. – Vajdaság MA 

Tisztújítás történt 2020 elején a szabadkai székhelyű Vajdasági Ifjúsági Fórumban. Az új 

elnökség a hagyományos programok megszervezése mellett a kapcsolatok kiépítésére 

törekszik más vajdasági ifjúsági szervezetekkel is, hogy – mint mondták - összefogják a 

fiatalokat és nagy dolgokat vigyenek végbe. 

 
 

Nyílt nap a Nagyberegi Református Líceumban 
2020. március 5. – Kárpátalja, karpatalja.ma 

A Nagyberegi Református Líceum a 2020–2021-es tanévben felvételt hirdet a 7., 8., 9. és 10. 

osztályokba. Az előkészítő alkalmakat február 8-tól szombatonként tartjuk, a felvételi vizsga 

időpontja 2020. április 25. Az intézménnyel való megismerkedés és a személyes találkozás 

céljából a líceumban 2020. március 7-én 10.00 órai kezdettel nyílt napot tartunk.  

 

Megalakulásának 2 éves évfordulóját ünnepli a Kárpátaljai Magyar Borászok 
Egyesülete 
2020. március 5. – karpat.in.ua 

Megalakulásának 2 éves évfordulóját ünnepli a Kárpátaljai Magyar Borászok Egyesülete. A 

szövetség célja a közös érdekképviselet mellett elősegíteni a minőségi bor előállítását a 

vidéken. A kárpátaljai magyar borászok és borvidék szerves részei a Kárpát-medencei bor 

életnek, hangsúlyozta Grezsa István miniszteri biztos. 

 

Görögkatolikus nagyböjti kiállítás és ételbemutató Beregszászon 
2020. március 5. – karpat.in.ua 

Előszenteletek liturgiájával kezdte a nagyböjtöt a Beregszászi Magyar Görögkatolikus 

Esperesi Kerület. A beregszászi görögkatolikus templomban végzett szolgálat után 

evangéliumos könyveket bemutató kiállítás nyílt a beregszászi magyar főiskolán. A kiállítás 

megnyitója után a Batári Görögkatolikus Egyházközség hagyományos böjti eledeleit 

ismerhették és kóstolhatták meg a résztvevők. A rakott puliszka, lekváros derelye, parázs 

paszuly, krumplis fasírt, és gombával töltött darás káposzta jól láthatóan ízlett a 

közönségnek. 

 

Németh Zsolttal tárgyalt Jankovics Róbert 
2020. március 5. – Képes Újság  

Németh Zsolt, a magyar parlament külügyi bizottságának elnöke és Jankovics Róbert, a 

HMDK első embere kedden Zágrábban találkozott. A találkozón a horvátországi magyarság 

helyzetével összefüggő aktuális kérdésekről tárgyaltak. Áttekintették többek között a magyar 
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https://www.vajma.info/cikk/vajdasag/24795/VIFO-Elkezdtuk-a-kapcsolatokat-epiteni-az-ifjusag-osszefogasa-erdekeben.html
https://karpataljalap.net/2020/03/05/nyilt-nap-nagyberegi-reformatus-liceumban
http://life.karpat.in.ua/?p=6887&lang=hu
http://life.karpat.in.ua/?p=6887&lang=hu
http://life.karpat.in.ua/?p=6807&lang=hu
https://kepesujsag.com/nemeth-zsolttal-targyalt-jankovics-robert/
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kormányzati segítséggel a HMDK vidék- és gazdaságfejlesztési stratégiája keretében 

megvalósult beruházások helyzetét. 

 

Múltról, jelenről és jövőről tanácskoztak a vukovári magyarok 
2020. március 5. – Képes Újság  

Február utolsó hetében tartotta meg évi közgyűlését a Vukovári Magyarok Egyesülete. A 

tanácskozáson szó volt az elmúlt évről, az aktualitásokról, valamint a jövőbeli tervekről is. 

Tizenkét évvel ezelőtt, 2008-ban alakult meg a Vukovári Magyarok Egyesülete, melynek 

tagjai aktívan részt vesznek a város és a megye kulturális életében. A helyi Magyarok 

Otthonában megtartott rendszeres összejöveteleik mellett nagysikerű hagyományos 

rendezvényeik is vannak, ilyen a vukovári magyar bál, amely mára nemcsak a horvátországi 

magyarság, hanem a régió egyik legszínvonalasabb társasági eseményévé nőtte ki magát. 

 

A következő időszak programjait vitatták meg 
2020. március 5. – Képes Újság  

A HMDK bellyei alapszervezetének tagjai a múlt heti, húshagyókeddi összejövetelükön 

egyeztettek a következő hónapokra tervezett programjaikról. A bellyei magyarok az elsők 

között hoztak létre HMDK-alapszervezetet Eszéken még menedékesként, majd a békés 

reintegráció után újjáalakították a szervezetüket,  azóta számos eseményt, programot hoztak 

tető alá. Az idei évre is több rendezvényt terveznek. Ezekről egyeztettek húshagyókeddi 

összejövetelükön. 

 
 

Elektronikus sajtó 

 
Határok nélkül 

2020. március 5. – Kossuth Rádió 

 

Potápi Árpád János nemzetpolitikáért felelős államtitkár ma a temesvári Bartók Béla 

Líceumban megtartott sajtótájékoztatóján jelentette be a Szülőföldön magyarul oktatási, 

támogatási program indulását az idei tanévre, ismertetve az egyéb támogatási programokat 

is.  

 

Napokon belül Klaus Johannis román államfő dönt a szenátus által elfogadott oktatási 

törvénymódosító javaslatcsomagról, amit szakemberekkel és a szakszervezetekkel együtt 

dolgozott ki Novák Csaba Zoltán RMDSZ-es szenátor. Amennyiben az államfő elfogadja, 

olyan reformok kerülnek be a román oktatási rendszerbe, mint a tanterv szellősítése, az 
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https://kepesujsag.com/multrol-jelenrol-es-jovorol-tanacskoztak-a-vukovari-magyarok/
https://kepesujsag.com/a-kovetkezo-idoszak-programjait-vitattak-meg/
https://mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth/?date=2020-03-05_18-02-00&enddate=2020-03-05_18-40-00&ch=mr1
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alanyi jogon járó meleg étel,  kisebb létszámú osztályok, anyanyelven zajló felvételi Románia 

bármely területén és a délutáni napközi. A pedagógusok üdvözlik a változásokat, de úgy vélik, 

hogy az oktatási reformok plusz költségek és társadalmi reformok nélkül nehezen 

kivitelezhetőek.  

 

Az ukrán parlament szerda este az  eddigi miniszterelnök-helyettest nevezte ki 

kormányfőnek, miután elfogadta az eddigi miniszterelnök, Olekszij Honcsaruk lemondását, 

és menesztette őt hivatalából. A kárpátaljai magyarság szempontjából kulcsfontosságú 

oktatási miniszteri posztra még nincs meg a végső jelölt.  

 

A felvidéki magyar közösség a trauma-feldolgozás szakaszában van. A szombati parlamenti 

választás kudarcát elemzik a szakemberek és a pártok. A Magyar Közösség Pártja rendelkezik 

a legnagyobb szavazóbázissal, állapították meg újságírók előtt a párt vezetői a parlamenti 

választások értékelése kapcsán. Jelöltjeik 89 ezer szavazatot gyűjtöttek be a nem egészen 113 

ezerből, a jövőt tehát erre kell építeni – mondják az MKP vezetői.  

 

A dulakodás, a köpködés, a kamera kiverése az újságíró kezéből és a temető gyalázás nem 

bűncselekmény a román ügyészség szerint.  Marosvásárhelyi sajtótájékoztatóján Csomortányi 

István, az EMNP elnöke beszámolt arról, hogy a Bákó megyei Ügyészség lezárta a nyomozást 

és NEM indít bűnvádi eljárást a tavaly júniusi, Úz-völgyi, magyarellenes incidensek ügyében.  

 

Aradon az idei költségvetésben is elkülönítettek olyan összegeket, amelyeket célirányosan a 

magyar kultúrára, a magyar oktatásra vagy a magyar történelmi egyházak ingatlanjainak 

felújítására fordíthatnak - mondja Bognár Levente Arad RMDSZ-es alpolgármestere. 

 

 „Zeng, mint a búza, panaszkodik téli estéken, sír, mint a csöpp gyermek, zsong, mint a 

méhek a barackfán, pereg, mint a kasza az üllőn –írja Fehér Ferenc – Apám citerája c 

versében. Ezek a sorok immár 16. alkalommal hangzottak el a Muzslyán megrendezett Szilasi 

Napon, ahol a vajdasági citeramozgalom színe-java találkozott.   

 

 


