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Nyomtatott és online sajtó 
 

Gulyás: Esterházy János öröksége egyszerre egyetemes és nemzeti 
2020. március 8. – MTI, Origo, 888.hu, Lokál 

Esterházy János felvidéki politikus öröksége egyszerre egyetemes és nemzeti, mindenütt és 

mindenkitől főhajtás illeti, ahol és akinek megkérdőjelezhetetlen érték a szabadság és az 

emberi méltóság - mondta Gulyás Gergely, Miniszterelnökséget vezető miniszter a mártír 

sorsú politikus emlékére rendezett ünnepségen vasárnap, az Országház felsőházi termében. 

Gulyás Gergely kiemelte: Esterházy János politikája racionális számítások szerint kudarcra 

volt ítélve a kommunizmus idején. Ő azonban nem a sikeresség, hanem tetteinek örök mérce 

szerinti helyessége alapján cselekedett - mondta. Vállalta sorsát, így élete rövid, életigazsága 

azonban örök lett. A szabadságára és életére törő diktatúrák és eszmék azóta megbuktak, 

Esterházy János öröksége azonban múlhatatlan példa, a nemzete mellett határoktól, 

korszellemtől és sorscsapásoktól függetlenül kiálló bátor hazafi példája - fogalmazott a 

tárcavezető. 

 

Szili Katalin: Sok magyar család gondolkodik Nagy-Britanniában a 
hazatelepülésen 
2020. március 6. – MTI, Mandiner, Magyar Nemzet, Szóljon,  

Elmondása szerint egyre több a magyar iskola a szigetországban. 

A Nagy-Britanniában élő magyar családok közül sokan gondolkodnak a hazatelepülésen, 

mert drága a brit óvodai ellátás, a magyar kormány családtámogatói intézkedései pedig 

vonzóak – mondta Szili Katalin az MTI-nek pénteken telefonon nyilatkozva, miután 

meglátogatta a Walesben élő magyar közösséget. A miniszterelnöki megbízott tudatta, hogy 

Wales fővárosában, Cardiffban regionális diaszpóra értekezleten vett részt, amelyen mások 

mellett részt vett Norton Éva, a Magyarok Angliai Országos Szövetségének elnöke. Szili 

Katalin elmondása szerint egyre több a magyar iskola a szigetországban. Angliában már 23 

működik, Walesben három – mondta a miniszterelnöki megbízott. Hozzátette, hogy a 23 

magyar iskolába összesen 1550 tanuló jár, és a tanintézetek közül hat az utóbbi három évben 

nyílt meg. 

 

Polgármester-választással felérő előválasztást nyert meg Korodi Attila 
Csíkszeredában 
2020. március 7. – MTI, maszol.ro, Krónika, hirado.hu, transindex.ro, szekelyhon.ro 

Korodi Attila parlamenti képviselő fölényes győzelmét hozta a Romániai Magyar Demokrata 

Szövetség (RMDSZ) szombaton tartott csíkszeredai előválasztása. A korábbi 

környezetvédelmi miniszter a szavazatok közel háromnegyedét szerezte meg a várost 12 éve 

vezető Ráduly Róbert polgármesterrel szemben, így a júniusi önkormányzati választásokon ő 

lesz az RMDSZ csíkszeredai polgármesterjelöltje. A 37 ezer lakosú Csíkszeredában közel 

8500-an vettek részt az előválasztáson. A 81 százalékban magyarok által lakott városban 
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https://www.origo.hu/itthon/20200308-gulyas-esterhazy-janos-oroksege-egyszerre-egyetemes-es-nemzeti.html
https://mandiner.hu/cikk/20200306_szili_katalin_sok_magyar_csalad_gondolkodik_nagy_britanniaban_a_hazatelepulesen
https://mandiner.hu/cikk/20200306_szili_katalin_sok_magyar_csalad_gondolkodik_nagy_britanniaban_a_hazatelepulesen
https://www.maszol.ro/index.php/belfold/123139-polgarmester-valasztassal-feler-el-valasztast-nyert-meg-korodi-attila-csikszeredaban
https://www.maszol.ro/index.php/belfold/123139-polgarmester-valasztassal-feler-el-valasztast-nyert-meg-korodi-attila-csikszeredaban
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ugyanis a magyar ellenzéki pártok eddig nem veszélyeztették az RMDSZ vezető pozícióját, így 

Korodi Attilának jó esélye van arra, hogy a város következő polgármestere legyen.A szombati 

előválasztáson a város valamennyi lakója részt vehetett, a közösségi portálokon a csíkszeredai 

románok is részvételre buzdítottak. 

 

Lemondták a Székely szabadság napjára tervezett megemlékezést 
2020. március 8. – MTI, hirado.hu, Krónika, transindex.ro, maszol.ro, szekelyhon.ro 

A koronavírus-járvánnyal kapcsolatos óvintézkedések miatt a Székely Nemzeti Tanács 

(SZNT) lemondta a március 10-ére, a székely szabadság napjára meghirdetett idei 

marosvásárhelyi megemlékezést és autonómia-tüntetést. Izsák Balázs, az SZNT elnöke ezt 

vasárnap jelentette be, azt követően, hogy a koronavírus-járvánnyal foglalkozó operatív törzs 

betiltott minden olyan rendezvényt, amelyen több mint ezren vesznek részt. Raed Arafat, a 

belügyminisztérium katasztrófavédelmi államtitkára szerint a kisebb rendezvények esetleges 

betiltásáról a helyi hatóságok döntenek. Azt is közölte: a fertőzés terjedésének meggátolása 

érdekében Romániában felfüggesztik az oktatást minden olyan iskolában, ahol valamely 

diáknál, vagy tanárnál kimutatják a koronavírust. 

 

Rákóczi Szövetség: közel kétszázezer aláírás gyűlt már össze a nemzeti régiók 
védelme érdekében 
2020. március 8.  –MTI, Origo, Híradó, Magyar Nmezet 

Közel kétszázezer aláírás gyűlt már össze online a nemzeti régiók védelme érdekében - 

mondta a Rákóczi Szövetség elnöke az M1 aktuális csatorna vasárnap reggeli műsorában. 

Csáky Csongor hangsúlyozta: az elektronikus lehetőség mellett papír alapon is támogatható a 

Székely Nemzeti Tanács kezdeményezése, a szövetség az ívek összegyűjtésében is segítséget 

nyújt. Elmondta: az ívek a szövetség honlapjáról is letölthetők - egy ívre három aláírás 

vezethető fel - és azokat a 1255 Budapest, Pf. 23 címükre is visszaküldhetik. Az ide érkező 

íveket a Rákóczi Szövetség az aláírásgyűjtés május 7-ei befejeztével átadja a szervezőknek - 

tette hozzá. 

 

RMDSZ: Csoma Botond pályázza meg a polgármesteri tisztséget idén 
Kolozsváron 
2020. március 6. – Krónika, transindex.ro, maszol.ro 

Csoma Botond parlamenti képviselőt, az RMDSZ Kolozs megyei szervezetének elnökét küldi 

versenybe a szövetség Kolozsvár polgármesteri tisztségéért az idei helyhatósági választáson. A 

döntést pénteki ülésén hozta meg az alakulat kincses városi szervezete. A küldöttgyűlésen 

Oláh Emese kolozsvári alpolgármester, az RMDSZ városi szervezetének elnöke javasolta 

polgármesterjelöltnek Csoma Botondot, aki elfogadta a felkérést. A 45 éves jogász-politikus 

elmondta, Kolozsvárnak élhető, környezetbarát várossá kell válnia, ennek érdekében szerinte 

az infrastruktúra-fejlesztésnek követnie kell a város rohamos fejlődésének ütemét. A városi 

szervezet küldöttgyűlésén rangsorolták az RMDSZ tanácsosjelöltjeit is. 
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https://hirado.hu/kulfold/cikk/2020/03/08/lemondtak-a-szekely-szabadsag-napjara-tervezett-megemlekezest
https://www.origo.hu/itthon/20200308-mar-kozel-ketszazezer-alairas-gyult-ossze-a-nemzeti-regiok-vedelmeben.html
https://www.origo.hu/itthon/20200308-mar-kozel-ketszazezer-alairas-gyult-ossze-a-nemzeti-regiok-vedelmeben.html
https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/rmdsz-csoma-botond-palyazza-meg-a-polgarmesteri-tisztseget-iden-kolozsvaron
https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/rmdsz-csoma-botond-palyazza-meg-a-polgarmesteri-tisztseget-iden-kolozsvaron
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Korodi Attila: bizonyos értelemben Csíkszereda sajnos még a 20. század 
derekán jár 
2020. március 6. – transindex.ro 

Lesz-a városnak strandja? Mi Ráduly Róbert legjobb tulajdonsága? Lesznek-e szociális 

lakások? Mi lesz a romákkal? Interjú a csíkszeredai polgármesteri székért induló Korodi 

Attilával.  

 

Választási egyezséget kötöttek 
2020. március 6. – Bihari Napló 

Az RMDSZ Bihar megyei szervezete és a Nemzeti Liberális Párt (PNL) megyei szervezete 

megállapodást kötött Élesdre vonatkozólag. Ennek lényege, hogy az RMDSZ 2020-ban a 

helyhatósági választásokon támogatja Ioan Todoca jelenlegi liberális városvezető 

újraválasztását, ezáltal adván esélyt annak, hogy a városnak továbbra is lehessen RMDSZ-es 

magyar alpolgármestere. 

 

Szilágyi Róbert István az RMDSZ Szilágy megyei tanácselnök-jelöltje  
2020. március 6. – maszol.ro 

Szilágyi Róbert István az RMDSZ támogatásával indul a közelgő helyhatósági választásokon a 

Szilágy megyei tanács elnöki tisztségéért – szavazott csütörtökön a szövetség döntéshozó 

testülete, az MKT. Az MKT-gyűlésen rangsorolták a megyei tanácsosjelölteket, valamint a 

testület bizalmat szavazott Szilágyi Róbert Istvánnak, a Szilágy megyei tanács jelenlegi 

alelnökének, a tanácselnöki tisztség jelöltségéhez.  

 

Dan Tanasă szerint Klaus Johannis nem vonja vissza Kelemen Hunor állami 
kitüntetését 
2020. március 6. – maszol.ro 

„Klaus Johannis egyetért Kelemen Hunornak a román nemzeti ünneppel kapcsolatos 

»felháborító« kijelentéseivel” – ezzel az „exkluzív” bevezetővel közölt cikket a Cotidianul a 

hírhedten magyarellenes blogger, Dan Tanasă honlapján megjelent írásra alapozva, azt 

állítva: az államfő nem vonja vissza az RMDSZ elnökétől a Románia Csillaga-kitüntetést.  

 

Előválasztások: mégis elmarad a Ráduly-Korodi vita Csíkszeredában  
2020. március 6. – maszol.ro, szekelyhon.ro 

Elmarad a péntek estére tervezett nyilvános vita a csíkszeredai polgármesterjelöltségre 

aspiráló Korodi Attila parlamenti képviselő és Ráduly Róbert Kálmán jelenlegi városvezető 

között. Korodi Attila szerint az újabb szópárbajt kezdeményező polgármester nem reagál sem 

az ő, sem a Csík Területi Szervezet megkeresésére, ezért – mint írta pénteken a Facebook-

oldalán – „ebben a kutyakomédiában" nem vesz részt.  
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http://itthon.transindex.ro/?cikk=28293&korodi_attila_bizonyos_ertelemben_csikszereda_sajnos_meg_a_20._szazad_derekan_jar
http://itthon.transindex.ro/?cikk=28293&korodi_attila_bizonyos_ertelemben_csikszereda_sajnos_meg_a_20._szazad_derekan_jar
https://www.erdon.ro/kozelet/helyi-kozelet/valasztasi-egyezseget-kotottek-2685372/
https://www.maszol.ro/index.php/belfold/123091-szilagyi-robert-istvan-az-rmdsz-szilagy-megyei-tanacselnok-jeloltje
https://www.maszol.ro/index.php/belfold/123095-dan-tanas-szerint-klaus-johannis-nem-vonja-vissza-kelemen-hunor-allami-kitunteteset
https://www.maszol.ro/index.php/belfold/123095-dan-tanas-szerint-klaus-johannis-nem-vonja-vissza-kelemen-hunor-allami-kitunteteset
https://www.maszol.ro/index.php/belfold/123098-el-valasztasok-megis-elmarad-a-raduly-korodi-vita-csikszeredaban
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Hivatalosan is az UTA „feltámasztója” lett az RMDSZ aradi polgármesterjelöltje  
2020. március 6. – maszol.ro 

Mészár Sándort indítja aradi polgármesterjelöltként az idei helyhatósági választásokon az 

RMDSZ – ismertették a pénteki sajtótájékoztatón az elektoros jelölőgyűlés eredményét. 

Mészár Sándor az egyetlen jelentkező volt a tisztségre. A város alpolgármesteri tisztségét 20 

éve betöltő Bognár Levente csak önkormányzati képviselőnek jelöltette magát. Döntését azzal 

indokolta, hogy a fiatalítás jegyében olyan jelöltre volt szükség, aki más hangon és más 

lendülettel tudja megszólítani a magyarokat, ellátni az érdekképviseletet. Bognár Levente a 

városi RMDSZ-szervezet elnökeként a helyi tanácsosi lista első helyén szerepel majd, 

második Mészár Sándor, őt a rangsoroló gyűlés eredményeként Szabó Mihály jelenlegi városi 

tanácsos, Molnár Melinda, az Aradi Magyar Ifjúsági Szervezet (AMISZ) elnöke , valamint 

Balta Emese tanítónő követi – a névsort utóbb kiegészítik, hogy teljes listát állíthassanak a 

választásokon.  

 

Vitafórumra hívja a jelölteket Csergő Tibor Gyergyószentmiklóson 
2020. március 6. – szekelyhon.ro 

Sajtótájékoztatón jelentette be pénteken az RMDSZ gyergyószentmiklósi előválasztásán 

polgármesterjelöltnek induló Csergő Tibor, hogy nyilvános vitát szervez szombaton, a 

választás előestéjén. Ellenfele nem lesz jelen. 

 

Csíkszeredai előválasztás: vita helyett baráti beszélgetés 
2020. március 6. – szekelyhon.ro, transindex.ro 

Pénteki Facebook-bejelentésének megfelelően nem jelent meg a péntek esti nyilvános vitán 

Korodi Attila polgármesterjelölt, így a csíkszeredai előválasztás előtti utolsó 

kampányesemény tulajdonképpen egy baráti beszélgetés formájában valósult meg Ráduly 

Róbert Kálmán jelenlegi városvezető, Antal Árpád sepsiszentgyörgyi polgármester, Tamás 

Sándor Kovásza megyei tanácselnök, Zsigmond Barna Pál volt csíkszeredai főkonzul és 

Tánczos Barna szenátor között. 

 

Diszkriminálja a magyar diákokat a vizsganaptár: jövőre változás történhet 
2020. március 6. – maszol.ro 

Januárban írt beadványukban a Hargita megyei tanács képviselői az oktatási 

minisztériumnak kifejtették: mind a kisérettségi, mind pedig az érettségi naptár jelenlegi 

formája diszkriminálja a magyar diákokat, mert míg ők magyar nyelv és irodalomból 

vizsgáznak, román anyanyelvű társaik pihenőnapot kapnak, és több idejük van a következő 

vizsgára készülni. Válaszában a szaktárca közölte, javaslataikat megvizsgálják és figyelembe 

veszik a 2021-es vizsganaptár kidolgozásánál. 
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https://www.maszol.ro/index.php/belfold/123122-hivatalosan-is-az-uta-feltamasztoja-lett-az-rmdsz-aradi-polgarmesterjeloltje
https://szekelyhon.ro/aktualis/vitaforumra-hivja-a-jelolteket-csergo-tibor-gyergyoszentmikloson
https://szekelyhon.ro/aktualis/csikszeredai-elovalasztas-vita-helyett-barati-beszelgetes
https://www.maszol.ro/index.php/tarsadalom/123096-diszkriminalja-a-magyar-diakokat-a-vizsganaptar-jov-re-valtozas-tortenhet
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Petrolul Ploiești – Sepsi OSK : a diszkriminációellenes tanácshoz fordult a Mikó 
Imre Jogvédelmi Szolgálat 
2020. március 6. – transindex.ro 

A Mikó Imre Jogvédelmi Szolgálat panaszt tett az Országos Diszkriminációellenes Tanácsnál, 

illetve levélben kérte a Román Labdarúgó Válogatottat (FRF), hogy vizsgálják ki a Sepsi OSK 

és a FC Petrolul Ploiești csapatának március 4-i mérkőzésén történt magyarellenes 

megnyilvánulásokat. A Prahova megyei Ilie Oană Stadionban megtartott mérkőzésen aratott 

győzelem révén a piros-fehérek bejutottak a Román Kupa elődöntőjébe, 1–0 arányban 

legyőzve a másodosztályban érdekelt ploiești csapatot. A Sepsi OSK csapatát több mint 100 

háromszéki szurkoló is elkísérte a kiszállásra, ahol magyarellenességben sem volt hiány, a 

hazai pályán játszó csapat szurkolói Magyarország-ellenes obszcén bekiabálásokkal hívták fel 

magukra a figyelmet, „bozgoroztak”, és a Kifele a magyarokkal az országból rigmus is 

felcsendült, illetve öngyújtókat és pénzérméket dobáltak Niczuly Roland OSK-s játékos 

irányába.  

 

Korodi: holnap normálisabb időszak következik, és elkezdjük építeni a város 
következő tíz évét  
2020. március 7. – transindex.ro 

Villáminterjú a csíkszeredai előválasztások eredménye után. Számított rá, hogy ekkora lesz a 

részvétel és ilyen könnyű a győzelem? - Tudtuk azt, hogy Csíkszeredában az emberek várják a 

változás. Ezért indultam el, mert fontos a közösségnek a változás, és hogy biztonságot adjunk 

a városnak. És egy fiatal csapattal, sok energiával megoldásokat tudtunk fölajánlani a 

problémáikra. Örülök annak, hogy a városlakók ezt bizalommal vették, ez nagyon fontos.  

 

Pásztor: Feltettük a megyét a turisztikai térképre 
2020. március 7. – Bihari Napló 

Másfél évtizeddel ezelőtt karolta fel a Bihar Megyei Tanács a turisztikai ügyeket. Létrejöttek 

intézményen belüli és azon kívüli testületek is. Sajnos csak az elmúlt négy évben léptünk 

komolyabban előre – mondja Pásztor Sándor, a Bihar Megyei Tanács RMDSZ-es elnöke 

lapunknak adott e heti interjújában. 

 

Zatykó Gyula: A várostól is lehet lakást bérelni 
2020. március 7. – Bihari Napló 

Azt a városfejlesztési stratégiát támogatja Zatykó Gyula, amely megőrzi és hangsúlyozza a 

magyar kulturális örökséget. A nagyváradi polgármester tanácsadója a Szigligeti-szoborral 

kapcsolatos álhírek hátterét is megvilágította a Bihari Naplónak adott, eheti interjújában. 
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http://itthon.transindex.ro/?hir=58750&petrolul_ploiesti_8211_sepsi_osk__a_diszkriminacioellenes_tanacshoz_fordult_a_miko_imre_jogvedelmi_szolgalat
http://itthon.transindex.ro/?hir=58750&petrolul_ploiesti_8211_sepsi_osk__a_diszkriminacioellenes_tanacshoz_fordult_a_miko_imre_jogvedelmi_szolgalat
http://itthon.transindex.ro/?cikk=28295&korodi_holnap_normalisabb_idoszak_kovetkezik_es_elkezdjuk_epiteni_a_varos_kovetkezo_tiz_evet
http://itthon.transindex.ro/?cikk=28295&korodi_holnap_normalisabb_idoszak_kovetkezik_es_elkezdjuk_epiteni_a_varos_kovetkezo_tiz_evet
https://www.erdon.ro/kozelet/helyi-kozelet/feltettuk-a-megyet-a-turisztikai-terkepre-2686392/
https://www.erdon.ro/kozelet/helyi-kozelet/zatyko-gyula-a-varostol-is-lehet-lakast-berelni-2686374/
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Csergő a gyergyószentmiklósiak osztályfőnöke lenne 
2020. március 7. – szekelyhon.ro 

Vitaműsornak tervezték, de vitapartner, ellenfél hiányában csak egyoldalú beszélgetés zajlott 

a gyergyószentmiklósi RMDSZ-előválasztás előestéjén. Len Emil távol maradt, de Csergő 

Tibortól sem hallhattak konkrétumokat az érdeklődők. 

 

Arad megye legnagyobb magyar közösségének az élte 
2020. március 8. – Nyugati Jelen 

Bölöni György megyei tanácsossal, az RMDSZ Pécskai Szervezetének az elnökével, Arad 

megye legnépesebb vidéki magyar közösségének a szempontjából értékelték az elmúlt évet. 

 

Rangsorolták az RMDSZ-es tanácsos jelölteket Csíkszeredában: Ambrus Lilla 
vezeti a listát  
2020. március 8. – transindex.ro, szekelyhon.ro 

Az RMDSZ-es polgármester-jelöltségért zajló előválasztás mellett a szövetség tanácsosi 

listájának a rangsorolója is volt a szombati választás. Információink szerint Ambrus Lilla 

családorvos kapta a legtöbb szavazatot, akit Sógor Enikő pszichológus követ. Az előző 

ciklusban egyikük sem volt önkormányzati képviselő. A lista harmadik helyére Ábrahám 

Előd-Lajos került, aki az előző ciklusban is az RMDSZ-t képviselte a tanácsban.  

 

A változásra szavaztak a csíki községekben 
2020. március 8. – szekelyhon.ro 

Több csíkszéki községben tartottak előválasztást a hétvégén az RMDSZ polgármester- és helyi 

önkormányzati képviselőjelöltjeinek kiválasztása érdekében. Egynél több polgármesterjelölt 

Csíkszentléleken, valamint Tusnádon volt, és mindkét esetben a változást választották a 

helybeliek. 

 

Ezzel a listával indul a székelyudvarhelyi önkormányzati választáson az RMDSZ 
2020. március 8. – szekelyhon.ro 

Huszonnégy fős listával indul helyhatósági választásokon az udvarhelyi RMDSZ – 

tájékoztattak közleményben a szervezettől, megjegyezve, hogy a fiatal, új arcok mellett 

sokéves bölcsességgel és tapasztalattal rendelkezők is tagjai a csapatnak. „Teljes bizalmam 

van a jelöltekben: hiszem, hogy egységes csapatként meg tudjuk mutatni, hogy a viaskodás 

helyett békére, (…) együttműködésre van szüksége Székelyudvarhelynek” – idézte az 

udvarhelyi szervezet közleménye Derzsi Lászlót, az RMDSZ székelyudvarhelyi 

polgármesterjelöltjét. 
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https://szekelyhon.ro/aktualis/csergo-tibor-a-gyergyoszentmiklosiak-osztalyfonoke-lenne
https://www.nyugatijelen.com/jelenido/arad_megye_legnagyobb_magyar_kozossegenek_az_elte.php
http://itthon.transindex.ro/?hir=58770
http://itthon.transindex.ro/?hir=58770
https://szekelyhon.ro/aktualis/a-valtozasra-szavaztak-a-csiki-kozsegekben
https://szekelyhon.ro/aktualis/ezzel-a-listaval-indul-a-szekelyudvarhelyi-onkormanyzati-valasztason-az-rmdsz
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Tisztújítás az Összefogásban: továbbra is Mózes Szabolcs vezeti a pártot 
2020. március 6. – Ma7.sk, Felvidék Ma 

Mózes Szabolcs, eddigi elnök további két évig irányíthatja az Összefogás mozgalmat. 

Tisztújító kongresszust tartott az Összefogás mozgalom március 6-án, Komáromban. A 

kongresszus nem tartogatott sok meglepetést, hiszen mindössze egyetlen jelölt pályázott az 

elnöki tisztségre. Orosz Örs a ma7-nek nyilatkozva elmondta, Mózes Szabolcs eddigi elnököt 

az 50 megjelent küldöttből 47-en támogatták. Mózes további két évig irányíthatja a pártot. 

Nem történt nagy változás az alelnöki tisztségekben sem: egyedül Kovács György távozott 

posztjáról, helyette Zachar Pált, és további két új alelnököt, Bauer Ildikót és Agócs Gergelyt 

választották meg erre a tisztségre. Nagy József és Orosz Örs korábbi alelnökök szintén 

tisztségükben maradtak. 

 

Előválasztásokkal teremthető meg a politikai egység a Felvidéken? – Nagy 
Józsefet és Tokár Gézát kérdezték 
2020. március 6. – Ma7.sk 

Nagy bejelentésre készül Nagy József, az Összefogás mozgalom politikusa. A volt EP-

képviselő pártja ma esti, komáromi kongresszusára egy javaslattal érkezik: szerinte a felvidéki 

magyar politikai egység megteremtéséhez – amerikai mintát alapul véve – minden nagy 

országos megmérettetés előtt előválasztásokat kellene tartani. Egy kérdés-egy válasz sorozat 

újabb része. 

 

A felvidéki magyar pedagógusokat segíti a szlovák-magyar közoktatási 
szószedet 
2020. március 7. – Felvidék Ma 

Az oktatásügyi minisztérium nemzetiségi főosztálya a napokban tette közzé a Szlovák-magyar 

közoktatási szószedetet. A szótár hiánypótló segédeszköz a felvidéki magyar iskolák kétnyelvű 

dokumentációja elkészítésében. Mint a szószedet előszavában olvashatjuk: a most közreadott 

szlovák–magyar közoktatási szószedet több mint 500, elsősorban az oktatásszervezést érintő, 

a közoktatással kapcsolatos jogszabályokban és egyéb oktatási dokumentumokban előforduló 

terminust és egyéb kifejezést tartalmaz. A szószedet összeállításakor arra törekedtek, hogy 

egyszerű és könnyen használható legyen, ezért a szerkesztéskor nem alkalmazták a bokrosítás 

elvét. Azaz minden szó, kifejezés önálló címszó, a kifejezések az első szó szerint vannak 

ábécérendbe sorolva. 

 

Itt az Összefogás 14 "magyar pontja" az új kormány programjába 
2020. március 8. – Ma7.sk, Felvidék Ma 

A Magyar Közösségi Összefogás pénteki közgyűlésén határozatban erősítette meg az 

Összefogás által aláírt választási szerződésben foglalt vállalásokat. Az utóbbi napokban 

egyesek vitákat szeretnének gerjeszteni a választási szövetségbe tömörült pártok között, 

akkor, amikor az egységre kellene törekednünk. Ezért akartuk, hogy a mozgalom legfelsőbb 

szerve határozatban erősítse meg: teljes mértékben tartjuk magunkat a szerződésben 
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https://ma7.sk/aktualis/tisztujitas-az-osszefogasban-tovabbra-mozes-szabolcs-vezeti-a-partot
https://ma7.sk/aktualis/elovalasztasokkal-teremtheto-meg-a-politikai-egyseg-a-felvideken-nagy-jozsefet-es-tokar
https://ma7.sk/aktualis/elovalasztasokkal-teremtheto-meg-a-politikai-egyseg-a-felvideken-nagy-jozsefet-es-tokar
https://felvidek.ma/2020/03/a-felvideki-magyar-pedagogusokat-segiti-a-szlovak-magyar-kozoktatasi-szoszedet/
https://felvidek.ma/2020/03/a-felvideki-magyar-pedagogusokat-segiti-a-szlovak-magyar-kozoktatasi-szoszedet/
https://ma7.sk/aktualis/itt-az-osszefogas-14-magyar-pontja-az-uj-kormany-programjaba
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rögzítettekhez. A választási támogatást úgy fogjuk elosztani, ahogy arról novemberben 

szerződtünk partnereinkkel” – fejtette ki Mózes Szabolcs, az Összefogás újraválasztott elnöke. 

A mozgalom közgyűlésén megvitatták azt a 14 pontot is, amit a most formálódó koalíciós 

pártoknak küldenek. Ezek a pártok a kampány során többször is deklarálták, hogy a 

magyarságot is képviselni szeretnék. Amennyiben ezt komolyan gondolják, a 14 pontot 

beemelhetik az új kabinet programjába. 

 

Merre tovább, magyar politika? 
2020. március 8. – Ma7.sk 

Bugár, miután nyilvánvalóvá vált a vegyespárt megsemmisítő veresége, azonnal lemondott a 

pártelnöki posztjáról. „Ez az eredmény nagyon rossz, sokkal jobbat vártunk” – jelentette ki. A 

gyenge szereplés okaként az OĽaNO-t jelölte meg, mondván, dél-szlovákiai szavazóik közül 

sokan pártoltak át hozzájuk. Bugár nagyon szkeptikusan nyilatkozott a leendő, Matovič 

vezette kormány kisebbségvédelmi intézkedéseivel kapcsolatban, felhánytorgatva a 

pártvezérnek a korábbi, kisiskolákkal és a kettős állampolgársággal kapcsolatos 

nyilatkozatait. 

 

Magyarul is lehet boldogulni 
2020. március 8. – Ma7.sk 

Minden közösség életében kell egy olyan ember, akiben ég az a tűz, amit lángra akar 

lobbantani másokban is. A jubiláló Galánta és Vidéke Társulás vezetőjének, a Partiumból 

származó, Felsőszeliben élő Horváth Juditnak a szemében állandóan huncutság és tenni 

akaró vágy csillog. A Galántai járás magyar oktatási intézményeivel, önkormányzataival, civil 

szervezeteivel szorosan együttműködő Galánta és Vidéke Társulás (GAVIT) 2010-ben került 

bejegyzésre. A társulás szíve, lelke és motorja egyértelműen Horváth Judit. Talán nincs is a 

régióban olyan magyar kultúrember, aki ne ismerné a nevét. 

 

Vajdaságban jártak a magyar Országgyűlés nemzetbiztonsági bizottságának 
tagjai 
2020. március 6. – Vajdaság MA 

Törökkanizsa és Magyarkanizsa településvezetőivel találkoztak pénteken az Országgyűlés 

nemzetbiztonsági bizottságának tagjai - közölte Stummer János jobbikos bizottsági elnök és 

Hubay György, a bizottság fideszes tagja közleményben az MTI-vel. Azt írták: Stummer János 

és Hubay György tájékozódó látogatásának célja annak feltérképezése volt, hogy a magyar-

szerb határ szerb oldalán élő magyaroknak milyen, az illegális migrációval kapcsolatba 

hozható kihívásokkal kell szembenézniük. 
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https://ma7.sk/aktualis/merre-tovabb-magyar-politika
https://ma7.sk/tajaink/magyarul-lehet-boldogulni
https://www.vajma.info/cikk/vajdasag/24803/Vajdasagban-jartak-a-magyar-Orszaggyules-nemzetbiztonsagi-bizottsaganak-tagjai.html
https://www.vajma.info/cikk/vajdasag/24803/Vajdasagban-jartak-a-magyar-Orszaggyules-nemzetbiztonsagi-bizottsaganak-tagjai.html
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Megkezdődött az aláírásgyűjtés Zentán és Magyarkanizsán 
2020. március 6. – Magyar Szó  

A Vajdasági Magyar Szövetség Zenta községi szervezete csütörtökön megkezdte a támogatói 

aláírások gyűjtését annak érdekében, hogy listát tudjanak állítani a köztársasági, a parlamenti 

és az önkormányzati választáson – mondta el lapunknak Sztantity Szebasztián, a párt községi 

szervezetének alelnöke. Az aláírásgyűjtés pénteken és szombaton is zajlik, reggel 9-től 19 

óráig várják a polgárokat Zentán, a volt internátus épületében, a Svetozar Miletić utca 2. szám 

alatt. 

 

Nagy volt az érdeklődés az VMSZ Újvidéki Városi Szervezetének 
aláírásgyűjtésén 
2020. március 8. – Pannon RTV 

A köztársasági és a tartományi parlamenti választásokon való induláshoz szükséges aláírást 

sikeresen összegyűjtötték. Az újvidéki önkormányzati szavazáson való induláshoz további 

aláírásokra van szükségük. Vicsek Annamária, újvidéki elnök, VMSZ: „Az 1000 aláírásból 

még 500-ra van szükségünk városi szinten. A köztársasági listára megvan a megfelelő számú 

aláírásunk, szintúgy a tartományira. A tartományi, köztársasági listát a mai nap folyamán 

fogjuk eljuttatni Szabadkára, és ott fogja a VMSZ iroda összesíteni a listákat.” 

 

Felsőoktatás itthon, magyarul! 
2020. március 7. – Pannon RTV 

Nyílt napot szervezett ma a szabadkai Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar és a Szabadkai 

Műszaki Szakfőiskola. A felsőoktatási intézmények kínálatára sokan voltak kíváncsiak. A 

jövendőbeli egyetemisták választ kaphattak kérdéseikre és betekintést nyerhettek az egyetemi 

életbe. A szabadkai Varga Judit festő, vagy rajztanár szeretne lenni, de ettől még fontosabb 

számára, hogy itthon tanulhasson magyar nyelven. Tájékozódott a Magyar Tannyelvű 

Tanítóképző Kar által biztosított lehetőségekről. Elmondta: „Mivel szabadkai vagyok, ezért a 

szívemen van Szabadka, és én mindennél jobban szeretnék itthon tanulni, ez nekem 

mindennél fontosabb.” 

 

Sikeres a Pető-módszer a Kárpát-medencében 
2020. március 8. – Pannon RTV, Vajdaság MA 

A Kárpát-medencében több helyszínen megvalósult Pető-kurzust értékelték ma a Zentai 

Magyar Kamaraszínház kamaratermében. A konduktív fejlesztési program eddigi sikereit 

összegző konferencián a vajdasági kurzusok lebonyolítóin kívül jelen voltak az anyaországi 

képviselők is. A konferencián Kiss Rigó László szeged-csanádi püspök, Kató Béla, az Erdélyi 

Református Egyházkerület püspöke, valamint Hankó Balázs magyar miniszteri biztos és 

Czegledi Rudolf, Zenta polgármestere is köszöntötte az egybegyűlteket. A beszédek után 

Csuka Pál, a Semmelweis Egyetem Pető András Karának Kárpát-medencei 

programkoordinátora számadatokkal támasztotta alá a Pető-kurzus sikerességét a térségben. 
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https://www.magyarszo.rs/hu/4240/vajdasag/216507/Megkezd%C5%91d%C3%B6tt-az-al%C3%A1%C3%ADr%C3%A1sgy%C5%B1jt%C3%A9s-Zent%C3%A1n-%C3%A9s-Magyarkanizs%C3%A1n.htm
https://pannonrtv.com/rovatok/politika/nagy-volt-az-erdeklodes-az-vmsz-ujvideki-varosi-szervezetenek-alairasgyujtesen
https://pannonrtv.com/rovatok/politika/nagy-volt-az-erdeklodes-az-vmsz-ujvideki-varosi-szervezetenek-alairasgyujtesen
https://pannonrtv.com/rovatok/tarsadalom/felsooktatas-itthon-magyarul
https://pannonrtv.com/rovatok/tarsadalom/sikeres-peto-modszer-karpat-medenceben
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A kaponyai csatára emlékeztek Bajmokon 
2020. március 7. – Pannon RTV, Vajdaság MA 

Szombaton megkoszorúzták a Bajmok és Szabadka közötti emlékművet, illetve elhelyezték a 

kegyelet virágait Töröky Pál bajmoki kántor sírjánál is, aki részt vett az 1849-es ütközetben, 

tudósít a Pannon RTV. A bajmoki paprenyacsai temetőben emlékeztek meg Töröky Pálról, aki 

nyolc másik társával részt vett az 1848/49-es magyar forradalom és szabadságharcban. A 

kaponyai csata után telepedett le Bajmokon, ahol több mint negyven évig kántorként 

tevékenykedett. Ükunokája, Kiss Rózsi, minden évben részt vesz a megemlékezésen. Mint 

mondja, a család büszke ősére. 

 

Ifjú kísérletező kutatók Zentán 
2020. március 7. – Pannon RTV 

Fiatal fizikusok és kémikusok költöztek egy napra a zentai Bolyai Tehetséggondozó 

Gimnázium és Kollégium épületébe szombaton. A 19. alkalommal megrendezett Kovács 

Sztrikó Zoltán fizika-kémia diákversenyre kísérletekkel egybekötött kutatásokkal 

jelentkezhettek az általános iskolák hetedikes és nyolcadikos tanulói. A Vajdasági Magyar 

Pedagógusok Egyesülete és a GENIUS tehetséggondozó mozgalom közös versenyére az idén 

széles témakörben készültek a diákok. A hanghullámok vizsgálata mellett a keményítő, 

valamint különböző fémek és még a hétköznapi margarin kémiai tulajdonságait is 

bemutatták. 

 

Dunán innen, Tiszán túl tehetségkutató verseny Horgoson 
2020. március 7. – Pannon RTV 

A XI. Dunán innen, Tiszán túl elnevezésű, kárpát-medencei ifjúsági tehetségkutató verseny 

délvidéki elődöntőjére 300 gyerek érkezett Vajdaság számos településéről. A népművészetben 

tehetséges gyerekek mutathatták meg tudásukat ma Horgoson. Több mint 50 

versenyszámban mutatták meg tudásukat a vajdasági gyerekek a Művelődési Házban. A 

csantavériek népzene kategóriában neveztek és igazi tamburamuzsikával léptek színpadra. 

 

Hazajáró túra Bácskában, másodszor 
2020. március 7. – Vajdaság MA 

Megtartották a II. Bácskai Hazajáró Túrát. Ez alkalommal Tóthfaluban és környékén 

túrázhattak az érdeklődők. Az eseményre több mint 100 magyarországi és vajdasági érkezett, 

akik az egész napos gyalogos túra alkalmával 24 kilométert tettek meg, körbejárva Tóthfalu 

nevezetességeit, majd a tanyavilágon keresztülhaladva Oromhegyesig. 

 

250 gyerek számára építenek óvodát Ungváron 
2020. március 7. – Kárpátalja 

A megyeszékhelyen 250 férőhelyes óvodát építenek – olvashatjuk a pmg.ua hírportálon. A 

kivitelezők március 6-án tartottak megbeszélést a város polgármesterével az intézmény áram- 
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https://www.vajma.info/cikk/vajdasag/24809/A-kaponyai-csatara-emlekeztek-Bajmokon.html
https://pannonrtv.com/rovatok/tarsadalom/ifju-kiserletezo-kutatok-zentan
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és gázellátásával kapcsolatban. Az ülésen részt vett Vaszil Homonaj alpolgármester, Oleh 

Borsovszkij építészmérnök, a Zakarpattyaoblenerho és Zakarpathaz vállalatok képviselői, 

valamint a városi tanács képviselői. A projekt nagyon fontos a város számára, ezért a lehető 

legrövidebb időn belül szeretnék kivitelezni. Az intézmény a Zahorszka utcán épül, inkluzív 

csoportokkal is rendelkezik majd, ezáltal minden ungvári gyerek egyenlő hozzáférést kap az 

óvodai oktatáshoz. Az intézményben sportpálya, játszótér, fedett medence, táncterem és lift is 

lesz. 

 

Trianon 100 – tematikus délután a Rákóczi-főiskolán 
2020. március 8. – karpatalja.ma 

A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Történelem- és Társadalomtudományi 

Tanszéke és a Trianon 100 MTA-Lendület Kutatócsoport együttműködve Trianon 100 

címmel tematikus délutánt szervez a Rákóczi-főiskolán március 17-én. Az eseményen három 

előadást tartanak a kutatócsoport szakemberei. Ablonczy Balázs Mi lett volna, ha nincs 

Trianon?, Révész Tamás 1918. Honvédelem, leszerelés és erőszak, Zahorán Csaba pedig 

Önrendelkezési versenyek Erdélyben 1918-1920 között című prezentációján osztja meg 

kutatási eredményeit. 

 

XVII. Beregszászi Nemzetközi Borfesztivál 
2020. március 8. – karpat.in.ua 

Péntektől tart a XVII. Beregszászi Nemzetközi  Borfesztivál, a Szent Vencel Borrend és a 

polgármesteri hivatal szervezésében.  Az ünnepélyes felvonulást követően hivatalosan is 

megnyitották a rendezvényt, ahol először új borlovagokat avattak, akiknek a minőségi borok 

előállítása s a borhagyományok védelme lesz a feladata Kárpátalján. A fesztiválon számos 

borfajtát, remek ételeket és egyéb finomságokat kóstolhattak meg az idelátogatók, valamint 

azokat a borokat is, amelyek az idei mustrán jó helyezést értek el. 

 

Vezetői hétvégét szervezett a Kárpátaljai Magyar Cserkészszövetség Viharoson 
(videó) 
2020. március 8. – karpat.in.ua, Kárpátalja 

Felnőtt tagjai számára szervezett csapatépítő hétvégét  a Kárpátaljai Magyar 

Cserkészszövetség a nagycsaládosok egyesülete által működtetett Vadvölgy Panzióban. Az 

évente megrendezett program célja, hogy a kárpátaljai cserkészcsapatok vezetői 

megbeszéljék, értékeljék az előző évet, megismerjék egymást, valamint megosszák a 

vezetéssel kapcsolatos tapasztalataikat. A jelenlévők beszámoltak a vidékünkön folyó 

cserkészmunkáról, az elért sikerekről, valamint a működésüket megnehezítő tényezőkről is. A 

kétnapos rendezvényen a vezetők közösen keresték a felmerülő problémák megoldását, 

emellett ötleteket, tanácsokat is kaptak a további sikeres cserkészmunkához. 
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http://www.karpatalja.ma/karpatalja/oktatas/trianon-100-tematikus-delutan-a-rakoczi-foiskolan/
http://life.karpat.in.ua/?p=7088&lang=hu
http://life.karpat.in.ua/?p=7087&lang=hu
http://life.karpat.in.ua/?p=7087&lang=hu
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Kitüntették a Felsőőri Református Olvasókört 
2020. március 8. – volksgruppen.orf.at 

A Felsőőri Református Ifjúsági Olvasókör vehette át február végén a tartomány 6. 

Burgenlandi Amatőrszínházak Díját. A három évente odaítélendő kitüntetést az egyesület 

színjátszói a nagybárándi/Großwarasdorf Kuga kultúrcentrumban vették át. A Református 

Ifjúsági Olvasókör Felsőőr legrégebbi egyesülete és tavaly ünnepelte fennállásának 130. 

jubileumát. 

 

Elektronikus sajtó 

 

 
Határok nélkül 

2020. március 6. – Kossuth Rádió 

 

A papíralapú aláírásokkal meglendült a Nemzeti Régiókért indított polgári kezdeményezés 

aláíróinak száma. Csíkban az RMDSZ is támogatja az aláírásgyűjtést és a hét végén sorra 

kerülő előválasztások is alkalmat adnak arra, hogy megszólítsák, tájékoztassák az embereket 

és növeljék a támogatók számát.  

  

Felvidéken is egyre többen csatlakoznak a Székely Nemzeti Tanács által elindított európai 

polgári kezdeményezéshez. Az aláírásgyűjtést a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház is 

támogatja, amelynek püspök-helyettesét, Géresi Róbertet halljuk először. A Nemzeti 

régiókért indított polgári kezdeményezést aláírhatja ön is a nemzetiregiok.eu honlapon, a 

támogatom fülre kattintva.  

  

Az óvodaavatás mindig ünnep Kárpátalján.  Grezsa István Szabolcs-Szatmár-Bereg megye és 

Kárpátalja fejlesztéséért felelős miniszteri biztos csütörtökön  Fancsikán,  a Szent Katalin 

Római Katolikus Óvoda új épületszárnyát adta át a kicsiknek és a pedagógusoknak.  

 

A Marosvásárhelyi Orvosi, Gyógyszerészeti, Technológiai és Tudomány Egyetem (MOGYTTE)  

rektora a következő 4 évben is az eddigi rektor lesz.  Leonard Azamfirei  egyedüli jelöltként 

indult, így harmadik mandátumát kezdheti el, noha az érvényes tanügyi törvény szerint, 2 

D
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https://volksgruppen.orf.at/magyarok/stories/3038045/
https://mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth?date=2020-03-06_18-02-00&enddate=2020-03-06_18-40-00&ch=mr1
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mandátum után már nem pályázhatott volna. Azamfirei arra hivatkozva pályázta meg a 

harmadik mandátumát is, hogy a második mandátuma nem volt teljes, mert hat hétre 

felfüggesztette a rektori tisztség betöltését, hogy egy külföldi körúton vegyen részt. És innen 

hallgassuk Szilágyi Tibor professzort a szenátus alelnökét. 

 

Jövőre lesz negyed évszázados a Vajdasági Ifjúsági Fórum, a VIFO. Most egy új vezetés 

irányítása alatt szeretnének megújulni, szeretnék felfrissíteni kapcsolataikat a többi ifjúsági 

szervezettel, hogy hatékonyabb legyen a délvidéki magyar  ifjúsági érdekképviselet, és 

legjelentősebb rendezvényüket, a Vajdasági Szabadegyetemet is már új formában kívánják 

megszervezni.  

  

Ereklyés zászlótartó emlékmű hirdeti majd a Gombaszögi Nyári Tábor területén, hogy száz 

évvel a trianoni tragédia után is vagyunk! Magyarok, itt a Felvidéken, majdnem félmilliónyian 

– hangzott el a tábort szervező Sine Metu – Félelem Nélkül polgári társulás sajtóértekezletén. 

Az emlékmű talapzata a gombaszögiek értékmentésének az eredménye: a selmecbányai 

ledöntött honvédemlékmű eredeti talapzata.  

  

Nyírbátorban évek óta megrendezik a Wass maraton felolvasó estet. A világ számos pontján, 

február 28-án emlékeztek meg Erdély írójára. A felolvasó maratonon  a felnőttek mellett a 

verseket kedvelő általános és középiskolások is szívesen szerepeltek. 

 

 

Határok nélkül 

2020. március 7. – Kossuth Rádió 

 

Közösen a világ magyarságáért! Ez is lehetett volna a mottója a hétvégi magyar iskolák 

találkozójának, amelyet harmadszor rendezett meg Budapesten a Miniszterelnökség 

Nemzetpolitikai Államtitkársága, és amelyre a diaszpóra 27 országából 114 iskolavezető és 

pedagógus érkezett. Valamennyien azon fáradoznak, hogy a külföldön élő magyarok 

gyermekei megőrizzék magyarságtudatukat kultúránk megismerése és a nyelvgyakorlás 

révén. 

 

A torontói Szent Erzsébet iskola az egyik legnagyobb diaszpórában működő magyar 

tanintézmény, amelyben Bereczki Ildikó már harminc éve oktatja a gyermekeket. A budapesti 

találkozón beszélgettünk először az iskola múltjáról. 

  

https://mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth/?date=2020-03-07_19-05-00&enddate=2020-03-07_19-45-00&ch=mr1
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Két hete, szombati műsorunk a gyerekvonatok indulásának 100. évfordulójáról szólt. A 

hollandiai Kampenben rendezett konferencia után Hágába utaztam, hogy megismerjem az 

ottani magyar iskola életét.  

 

A hágai magyar iskolából utunk Zwolléba vezetett, ahol magyar istentiszteletre gyülekeztek 

honfitársaink. Ez az ország északkeleti részén fekvő város a régészeti leletek tanúsága szerint 

ősidők óta lakott, de első írásos említése 1040-ből származik, és a híres Szent Mihály 

templom alapításához kapcsolódik. 

 

S hogy a magyar református gyülekezet milyen múltra tekint vissza, azt a zwollei gyülekezet 

alapító lelkészétől, Hermán Jánostól, a nagyváradi Partiumi Keresztény Egyetem oktatójától 

máris meghalljuk. 

  

Hermán János említette az imént, hogy hitépítő, közösségteremtő munkájában milyen nagy 

segítséget jelent a Körösi Csoma Sándor program ösztöndíjasa. A magyar kormány jóvoltából 

három fiatal teljesít szolgálatot Hollandiában. Kettőjüket sikerült mikrofonvégre kapnom 

Zwolléban. 

 

Térjünk vissza a magyar istentisztelethez, amelynek hangulatát a Hágai Magyar Kórus 

fellépése is emelte.  

 

 

Határok nélkül 

2020. március 8. – Kossuth Rádió 

 

„A székelységet pedig, mint kedves híveinket intjük fejenként: szolgáljanak hazájuknak híven 

és az országgal szép egyezséggel alkuvón, igyekezzenek az egész magyar nemzetnek 

megmaradására. Többé magyar vérben fertőzni és a nemesség romlására ne igyekezzenek, 

hogy minden nemzetségek előtt jó hírek s nevek fennmaradhasson” – olvasható az 1606. 

december 17-én kelt Bocskai István fejedelem Testámentomi rendelésében. Erdélynek és 

Magyarországnak volt fejedelme. Az előbbinek  415 évvel ezelőtt  1605 február 21-én 

Nyárádszeredában választották meg. Idén már 27. alkalommal szerveztek a településen 

Bocskai Napokat,  amelyen  az elmúlt évekhez hasonlóan -  részt vettek a magyarországi 

testvértelepülések küldöttségei is.  

  

https://mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth/?date=2020-03-08_18-02-00&enddate=2020-03-08_18-40-00&ch=mr1
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Szeretném megérni, hogy kicsiny-kis portámat olyan rendben lássam, ahogyan én azt 

elgondoltam magamnak. Legyenek a földek egy tagban, gyümölcsfáim termők, pajtám tele, 

méhesem népes…Legyen minden gondosan gondozva, tisztán művelve, rendben tartva. Szép 

legyen és gyönyörű a szemnek is, és azt szeretném, hogy gazdaságom, melynek minden rögét 

magam szereztem, minden fűjét-fáját magam ültettem, minden épületét magam építettem, 

így szálljon az én maradékaimra.” - írta Kós Károly kalotaszegi otthonában 1915-ben, amikor 

még nem tudhatta, mit hoz a nagy háború. A történelem nem a gyarapodást szolgálta, ennek 

ellenére, mégis érvényesült a megmaradás parancsa. Utódai ma is őrzik az ősi hagyatékot, és 

teszik, amit kell, ahogy lehet!. Kós Károly unokája, Kós Béla beszél arról Sztánán és a falutól 3 

kilométrerre épült Varjúvárban, hogy mi maradt a Kós örökségből  

  

Hűség a hivatáshoz, hűség a nemzethez. Visszakerültek Vajdaságba Kiscsepcsényi Sántha 

György sebész, a Trianon után megalakult első délvidéki Magyar Párt alapító elnöke, az 

Országgyűlés felsőházi képviselője és felesége hamvai. A magyar szervezetek és 

önkormányzatok képviselőinek jelenlétében a zentai felsővárosi köztemetőben főtisztelendő 

Szeles Oszkár plébános felszentelte kolumbáriumukat és az emléktáblát.  

  

Vaján a Vay kastélyban hosszú évek óta alkotnak anyaországi és a határon túl élő művészek. A 

napokban véget ért alkotótáborban Nagybányáról és Nagyváradról is érkeztek festők, akik a 

múltról, a jelenről és a kapcsolatokról beszélnek,  de előbb Molnár Sándortól, a Vay Ádám 

Múzeum Baráti Köre titkárától az alkotótábor történetéről hallunk.  

 

  

Kárpát Expressz 

2020. március 8. – M1 

 

Székelyföldért megmozgatjuk Európát! 

Dávid Botond, székelyudvarhelyi fotóművész a Kárpát-medencei népviseleteket kutatja és 

örökíti meg. A művész szerint a népviseletek az identitás és kultúra megőrzését szolgálják, aki 

hordja, így áll ki jogaiért. Botond aláírásával támogatta a Székelyföldért indított polgári 

kezdeményezést. A kezdeményezésnek egyre több támogatója van, de csak akkor lehet 

sikeres, ha május 7-ig legkevesebb 7 európai országból legkevesebb egymillió aláírás gyűlik 

össze. 

 

Kürtössy Péter, Petőfi Sándor Program 

A felsőgödi Kürtössy Péter Kisorosziban tölti Petőfi ösztöndíjas szemeszterét. 

Néprajzkutatóként gyerekeknek mutatja be őseink népszokásait. Véleménye szerint a magyar 

https://mediaklikk.hu/video/karpat-expressz-2020-03-08-i-adas-3/
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népmesékből tanulhatják a legtöbbet a gyerekek, mert azokban olyan útmutatások vannak, 

amelyeket máshol nem találnak meg. A legfontosabb, amit magával akar vinni, az emberi 

kapcsolatok, amelyeket kialakított, mert szerinte a Kárpát-medence egységet alkot. 

 

Jásfalva mintagazdasága 

Hargita-megye tejtermelő tehenészet mintagazda programjának első díjasa, Tóth Árpád látta 

vendégül a Kárpát Expressz stábját otthonában. A mintagazdaságot a család 2000-ben 

indította 3 tehénnel, mára igencsak megszaporodott az állatállomány és 260 dolgozóval bír. 

Minden családtag besegít a gazdaságban – fejnek, állatot etetnek, rendben tartják a házat. A 

kisebbik fiú, Hunor mezőgazdasági líceumban szeretné folytatni tanulmányait a gimnázium 

után.  

 

A felvidéki Sivák család 

Az abaújszinai Sivák család otthonában nagyon fontos a magyar identitás megőrzése. 

Mindhárom gyerek a közeli Kassán tanul magyar nyelven, helyben erre már nincs lehetőség. 

A legnagyobb lány, Dóri a helyi Rozmaring néptáncegyüttes tagja, amely 70. évfordulóját 

ünnepli. A 2200 fős község alig 10%-a magyar, így a magyarság megőrzését a Csemadok és a 

Rozmaring néptáncegyüttes biztosítja. 

 

 

Térkép 

2020. március 7. – Duna World 

 

Az idei tanévben több mint 100 ezer magyarországi iskolás utazhat a külhoni magyar 

területekre a Határtalanul! program keretében, a Magyarság Háza és a Székelyföldi 

Legendárium együttműködése révén pedig elkészült az a Bakancslista is, amely a Kárpát-

medencei „legeket”, azaz a kihagyhatatlan látnivalókat tartalmazza, s amelyet minden 

határtalanul utazó diák megkap és hazavihet magával. És, ahogy következő riportunkból 

kiderül, nem ez az egyetlen turisztikai projektje a legendagyűjtéssel és rajzfilmkészítéssel 

foglalkozó Legendárium csapatának.  

 

Az UNESCO Világörökség részét képező székelyderzsi vártemplom, a Szent László legendát 

ábrázoló falképek és a térség misztikus legendákkal átszőtt helyszínei is felkerültek arra a 

Bakancslistára, amelyet a Legendárium csapata készített a Hargita megyébe látogatók 

számára, a megyei önkormányzattal karöltve. A Székelyföldre érkező turistáknak olyan 

történeteket és élményeket ajánlanak az aprócska füzetben, amelyek érdemesek lehetnek 

arra, hogy bárkinek a bakancslistájára felkerüljenek.  

https://mediaklikk.hu/video/terkep-2020-03-07-i-adas/
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Akkor, amikor a megye turizmusának a népszerűsítéséről kezdtünk el beszélni, hogy milyen 

formában, mit és hogyan népszerűsítsünk, akkor azt láttuk, hogy Udvarhelyszékről kiindulva, 

a Székelyföldi Legendárium csapata, Fazakas Szabolcsékkal, akik összegyűjtötték az elmúlt 10 

év alatt azokat a legendákat, amik minket meghatároznak, az identitásunknak a része. És azt 

mondtuk, hogy akkor igen, a legendás helyszíneket kell nekünk népszerűsíteni, és azt a 

misztériumot, amit Hargita megye tud nyújtani az ide látogatóknak.  

 

És ebből az ötletből kiindulva készült el nem sokkal ezelőtt a teljes Kárpát-medence 

látnivalóit lajstromozó Bakancslista is, azoknak a magyarországi diákoknak, akik a 

Határtalanul! program révén látogatnak valamelyik külhoni magyar területre. A bakancs 

alakú füzetben Erdély, Felvidék, a Vajdaság és Kárpátalja legfontosabb látnivalóit Gyöngyössy 

János illusztrációi teszik emlékezetessé a diákok számára. 

        

A székelyföldi legendákat, a magyar kultúrát és az ízes tájnyelvet népszerűsíti a Legendárium 

rajzfilmsorozata is: a székely animációs sorozat első évadában a legkisebbeket Zete, Rika, 

Szőr Manó, Nagyapó, valamint Csetlik és Botlik kalauzolja végig a székelyföldi helyszíneken, 

valamint a magyar történelmen. Ugyanakkor idén nyáron is megrendezik a Kárpát-medencei 

Legendárium Karnevált, amelyre saját térségük legendáival várják a színjátszást kedvelő 

gyerekeket.  

 

Nagy szeretettel várunk Kárpát-medencei csoportokat, tehát oktatók, figyelem! Amennyiben 

jelentkeznek és elfogadjuk a történetet, és megfelelnek az elvárásoknak, akkor az ide utazás 

költségeit és a szállásköltségeket is a Legendárium ajándékba adja, hogyha részt vesznek ezen 

a karneválon.  

 

A székely rajzfilmsorozat főhősei a második évad epizódjaiban csángóföldi mondákkal 

ismertetik meg a gyerekeket, a Legendárium Karneválra készülő iskolás csoportok pedig 

heteken át foglalkoznak szülőföldjük történelmével. Ha csak ennyi haszna lenne a 

Legendárium szerteágazó tevékenységének, már figyelemreméltó lenne a székelyföldi 

sikertörténet, ám az elmúlt tíz év megvalósításait látva, biztosak lehetünk benne: a 

kiapadhatatlan Kárpát-medencei mondakincs még számos ismeretterjesztő és turisztikai 

ötletre serkenti őket.  

 

Múzeumpedagógiai helyiséggel bővült a Márai Emlékkiállítás Kassán. Az egy évvel ezelőtt 

megnyílt egyedülálló Márai-tárlat így az általános- és középiskolás diákok számára még 

emlékezetesebbé válik. Magát az emeleti lakást mint kiállítást egy évvel ezelőtt a Magyar 
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Kultúra Napján nyitották meg. Azóta a világ 30 országából érkeztek Márai olvasói, hogy az 

eredeti bútorokat, az író személyes tárgyait is bemutató kiállítást megtekinthessék.  

 

A Rákóczi szabadságharc utolsó országgyűlésére emlékeztek Kárpátalján, melyet Ugocsában, 

Salánkon tartott a nagyságos fejedelem. A 309 évvel ezelőtti eseményről minden évben 

megemlékeznek a magyar faluban. Salánkon ma is erős Rákóczi-kultusz él, hiszen a 

nagyságos fejedelmet számtalan monda köti az ugocsai településhez. A Salánk melletti 

erdőben például még mindig megtalálható Rákóczi tölgyfája. 

 

A kárpátaljai magyarság történetének egyik legnehezebb időszakát éli. Ukrajnában változó 

intenzitású, de szinte folyamatos a politikai-, gazdasági- és szociális válság. A nehézségek a 

kárpátaljai magyarokat hatványozottan sújtják. Ilyen körülmények között nem könnyű a 

szülőföldön maradni, és magyarként élni Kárpátalján. A nagyságos fejedelem, II. Rákóczi 

Ferenc emléke azonban kitartásra biztatja a salánkiakat, hisz ereikben kuruc vér csörgedezik. 

 

 

 


