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Nyomtatott és online sajtó 
 

Potápi: 2020 az erős magyar nemzeti közösségek éve 
2020. március 9. – MTI, hirado.hu, Magyar Nemzet, kulhonimagyarok.hu, Felvidék Ma, 

Pannon RTV 

2020 az erős magyar nemzeti közösségek éve, a Miniszterelnökség nemzetpolitikai 

államtitkársága az idei tematikus esztendő programjaira egymilliárd forintot biztosít – 

mondta Potápi Árpád János nemzetpolitikai államtitkár hétfőn, háttérbeszélgetésen 

Budapesten. Potápi Árpád János felidézte: a tematikus évről a Magyar Állandó Értekezlet 

döntött tavaly novemberben. A programok párhuzamosan zajlanak a Trianon évfordulóhoz 

kapcsolódó nemzeti összetartozás évével, amelyről pedig a parlament határozott – jelezte. Az 

erős magyar nemzeti közösségek éve programsorozatról szólva kiemelte: a 20. század sok 

szempontból Magyarország számára nem volt nyertes évszázad. Úgy szeretnék megalapozni 

Magyarország jövőjét, hogy az utódok azt mondhassák, a 21. század már egy nyertes és igen 

sikeres évszázad volt – mutatott rá az államtitkár. Azt szeretnék, ha a külhoni lét előny és 

erőforrás lenne, hogy határon túli magyarnak lenni ne hátrányt, hanem előnyt jelentsen – 

hangsúlyozta. 

 

Potápi Árpád János a szlovákiai választásokról: új formációra, új struktúrára van 
szükség a megerősödéshez 
2020. március 9. – Ma7.sk, Krónika 

A rendszerváltás óta eltelt 30 év korszaka a parlamenti választásokkal most zárult le a 

Felvidéken, újra kell gondolni mindent, hogy megerősödjön a magyar közösség, és erős 

képviselete lehessen majd a jövőben – fogalmazott Potápi Árpád János a ma7.sk kérdésére 

válaszolva azon a sajtótalálkozón, melyet a nemzetpolitikai államtitkárság szervezett az Erős 

magyar közösség éve programjainak ismertetése kapcsán. A magyar kormány 

nemzetpolitikáért felelős államtitkára a szlovákiai választások kapcsán nem titkolta 

csalódottságát, s mint fogalmazott, ma már nem elég az, hogy egy jelölt magyar, ennél a 

választók többet várnak. Annak érdekében, hogy az emberek a magyar pártokra szavazzanak, 

a magyar pártoknak fel kell nőni a feladathoz, olyan alternatívát kell nyújtaniuk, ami 

megszólítja a választókat” – fogalmazott Potápi Árpád János, aki a Vajdaságot hozta fel 

példaként, ahol nagyon erős a szervezettség és a képviselet, helyi, tartományi és központi 

szinten is, a VMSZ a magyar szavazók 85 százalékának a támogatását magáénak tudja. 

 

Nem javasolt a márciusi Határtalanul! tanulmányi kirándulások megtartása 
2020. március 9. – MTI, Felvidék Ma, Körkép, Ma7.sk, Krónika 

A Miniszterelnökség nemzetpolitikai államtitkársága nem javasolja a Határtalanul! 

tanulmányi kirándulások megtartását márciusban a koronavírus-járvány terjedése miatt – 

mondta Potápi Árpád János nemzetpolitikai államtitkár hétfőn Budapesten. Az államtitkár 

háttérbeszélgetésen kérdésre válaszolva azt mondta: reményeik szerint a május-júniusi 
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programokat már meg lehet tartani. Hozzátette: maximálisan rugalmasak az aláírt 

szerződéseket tekintve, illetve arra vonatkozóan, hogy a támogatások elköltését át lehessen 

ütemezni. Megjegyezte: amióta a koronavírussal a Kárpát-medence is érintett, alaposan 

áttekintették a helyzetet. Kérik, mindenki tájékozódjon, mielőtt útnak indulna, noha a vírus 

terjedése a Kárpát-medencei régióban sokkal lassúbb. 

 

Szerbiai választások - A VMSZ átadta listáját a parlamenti választásokhoz 
2020. március 9. – MTI, Webrádió, Vajdaság MA, Pannon RTV, Magyar Szó 

A Vajdasági Magyar Szövetség (VMSZ) átadta választási listáját a köztársasági választási 

bizottságnak hétfőn Belgrádban, s ezzel hivatalossá tette részvételét a szerbiai parlamenti 

választáson. A választáson való induláshoz 10 ezer támogatói aláírásra van szükség, a VMSZ 

11 967 aláírást gyűjtött össze. A magyar párt előtt, a választások kiírása óta három szerb párt 

adta át jelöltlistáját. Pásztor István, a VMSZ elnöke arra számít, hogy pártja folytatni tudja azt 

a munkát, amelyet az előző több mint tíz évben végzett, valamint a korábbi parlamenti 

ciklusban megkezdett. Reményének adott hangot, hogy a VMSZ-en keresztül a vajdasági 

magyarságnak továbbra is lesz parlamenti képviselete Belgrádban. Rámutatott, hogy a 

várakozások szerint más magyar párt nem indul a parlamenti választáson, így a magyar 

érdekképviselet teljes egészében a VMSZ képviselőire hárul majd. 

 

Aradon a Megbékélés parki ünnepség, Váradon a Beatrice-koncert látja kárát a 
koronavírusnak március 15-én 
2020. március 9. – Krónika, transindex.ro, maszol.ro 

A koronavírus terjedése jelentette veszély miatt nem tartják meg az idei március 15-ei 

ünnepségeket az aradi román–magyar Megbékélés parkjában – döntötte el az RMDSZ Arad 

megyei szervezetének vezetősége. Faragó Péter, a szövetség Arad megyei szervezetének 

elnöke az Agerpres hírügynökségnek nyilatkozva elmondta, a döntést a szervezet politikai 

bizottságában hozták meg, tekintettel arra, hogy az eseményen évente több száz ember vesz 

részt. A politikus elmondta, nem arról van szó, hogy a közegészségügyi intézet kérte volna 

tőlük, hogy mondjanak le a rendezvény idei megszervezéséről. „Mi döntöttünk így a 

szervezetben, figyelembe véve a fővárosi hatóságok óvintézkedéseit a nyilvános 

rendezvényeket illetően” – nyilatkozta Faragó Péter. Ezzel egy időben a nagyváradi 

polgármesteri hivatal is bejelentette hétfőn, hogy elmarad Nagy Feró és a Beatrice március 

15-ére beharangozott koncertje a megyeszékhely Szent László terén.  

 

Lemondja tömeges köztéri rendezvényeit március idusán az RMDSZ a 
koronavírus-járvány miatt 
2020. március 9. – Krónika, transindex.ro, maszol.ro, szekelyhon.ro, Erdély Ma 

A hatósági szigorítást és a közegészségügyi helyzetet figyelembe véve az RMDSZ nem szervezi 

meg idén március 15-i tömeges köztéri megemlékezéseit – közölte hétfőn 

szerkesztőségünkkel a szövetség. A szövetség szerint a legfontosabb az, hogy a magyar 
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közösség tagjai biztonságban legyenek, egészségüket ne veszélyeztesse semmi. Az RMDSZ a 

továbbiakban azt javasolja a magyaroknak, hogy március 15. alkalmából egyénileg vagy 

kiscsoportokban helyezzék el koszorúikat a megemlékező helyeken, így tesznek a szövetség 

helyi és országos vezetői is. „A koszorúzási időpontokat és annak feltételeit a helyi szervezők 

fogják bejelenteni. A Szövetség arra kér mindenkit, hogy tartsa be a közegészségügyi 

előírásokat!” – olvasható a közleményben. 

 

Ámulatba ejtő a Sepsi OSK új stadionjának látványterve  
2020. március 9. – maszol.ro, transindex.ro 

Az ország egyik legmodernebb és legszebb stadionja épül Sepsiszentgyörgyön – 

győződhettünk meg a saját szemünkkel hétfő délelőtt, amikor a hazai labdarúgó-bajnokság 

élvonalában szereplő Sepsi OSK épülő, új otthonának a látványterveit mutatta be Diószegi 

László, a klub elnöke és tulajdonosa, valamint Kertész Dávid alelnök. A tavaly áprilisban 

elkezdett építkezés a felénél tart, és várhatóan ősz végére készül el az új stadion. Diószegi 

László szerint a napokban véglegesítették a 8400 férőhelyes, az európai szövetség (UEFA) 

kritériumrendszerében 4-es besorolású stadion homlokzatának a végleges tervét, amely 

Makovecz Imre és Kós Károly stílusát idézi, és amit premierként bemutattak.  

 

Ezen a héten lezárul az RMDSZ jelöltállítása a helyhatósági választásokra  
2020. március 9. – maszol.ro 

Az elmúlt napokban több erdélyi, partiumi és bánsági településen is előválasztással vagy 

jelölő küldöttgyűlésekkel választották ki az RMDSZ polgármesterjelöltjeit, rangsorolták a 

helyi és megyei tanácsba képviselőnek jelentkezőket, illetve megyei tanácselnök-jelölteket is 

választottak. Sok helyütt a héten tartják meg a jelöltállítást, ahol nem születik döntés, a 

Szövetségi Állandó Tanács határoz majd.  

 

Helyhatósági választások: ő lesz Soós Zoltán liberális kihívója  
2020. március 9. – maszol.ro, transindex.ro 

Benedek Theodora lesz a Nemzeti Liberális Párt (PNL) marosvásárhelyi polgármesterjelöltje, 

döntött hétfőn Bukarestben a párt országos bürója. A marosvásárhelyi Maros Megyei 

Sürgősségi Kórház Kardiológiai Klinikájának vezetőjének a párton belül Ervin Molnar, a PNL 

helyi szervezetének az elnöke volt az ellenfele. Korábban azt nyilatkozták helyi liberális 

források, hogy közvéleménykutatás során döntik el, hogy ki indul a polgármesteri, illetve 

megyei tanácselnöki székért. Állítólag Benedek Theodora támogatottsága helyi szinten közel 

kétszer akkora volt, mint az Ervin Molnaré. A kardiológusprofesszor már egy ideje elkezdte a 

kampányt, ám helyi sajtóhírek szerint azért lett ő liberálisok jelöltje, mert (volt) férje, 

Benedek Imre révén jó kapcsolatokat ápol a városvezetéssel. Bár a PNL színeiben nyert 

önkormányzati képviselői mandátumot, így az ALDE színeiben politizáló Dorin Florea 

ellenlábasa, ez csak a felszín.  
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Megnyerte az előválasztást, Csergő Tibor lesz az RMDSZ gyergyószentmiklósi 
polgármesterjelöltje 
2020. március 9. – szekelyhon.ro 

Nagyon szoros eredménnyel, 89 szavazatnyi különbséggel Csergő Tibor nyerte meg az 

RMDSZ gyergyószentmiklósi előválasztását, így ő lesz a szövetség polgármesterjelöltje. A 

tanácsosi listán is változás körvonalazódik, a lista első tíz helyén nyolc új név szerepel. 

 

Győzött a rendszerváltó hangulat Tordaszentlászlón 
2020. március 9. – Krónika 

A változást óhajtók kerültek ki győztesen a Tordaszentlászló község magyar falvaiban 

szervezett vasárnapi előválasztáson. Az RMDSZ-es megmérettetést Asztalos István jelenlegi 

alpolgármester nyerte, így nagy esély van arra, hogy a következő négy évben ő álljon a Kolozs 

megyei község élén. Asztalos a tordaszentlászlói Tamás Gebe Liviu vállalkozóval szállt 

versenybe, miután Tamás Gebe András jelenlegi polgármester úgy döntött, hogy nem kíván 

részt venni a belső megmérettetésen.  

 

Háromszéken elmaradnak a március 15-ei tömegrendezvények, de lesznek 
koszorúzások 
2020. március 9. – maszol.ro, szekelyhon.ro 

A koronavírus-fenyegetettség miatt bevezetett szigorú hatósági szabályok miatt Háromszéken 

elmaradnak a március 15-ei tömegrendezvények, ám a koszorúzásokat megtartják, 

tájékoztatott Antal Árpád sepsiszentgyörgyi és Bokor Tibor kézdivásárhelyi polgármester.  

 

RMDSZ-jelöltek Hunyad megyében 
2020. március 9. – Nyugati Jelen 

Rangsorolták a tanácsosjelölteket a Hunyad megyei RMDSZ-nél. Hétvégi ülésén a megyei 

képviselők tanácsa (MKT) a városi listákat is véglegesítette, amelyekkel a Szövetség a helyi 

önkormányzati választáson indul. Hunyad megyében 15 helyi RMDSZ-szervezet működik, 

azonban szórványközösség jellegéből kifolyólag csak néhány településen sikerült tanácsosi 

helyet szerezni a helyi önkormányzatokban. Szórványvidéken különösen nagy kihívás az 5%-

os küszöb átlépése, megyei szinten és olyan településeken, ahol a magyarok számaránya az 

alatt van. Ennek ellenére mindenütt jelöltlistát állítanak, ahol rendelkeznek helyi szervezettel, 

jegyezte meg Winkler Gyula, a megyei RMDSZ-szervezet elnöke. A legnagyobb kihívás 

kétségtelenül Déva, ahol 2016-ban az RMDSZ megszerezte a második tanácsosi tisztséget, 

illetve 2018-ban az egyik alpolgármesteri tisztséget is. Ezen eredményeket meg szeretnék 

őrizni a következő ciklusban is. 
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Elmaradnak a marosvásárhelyi március 15-i ünnepségek is 
2020. március 9. – szekelyhon.ro 

Marosvásárhelyen a  Postarétre és a Petőfi szoborhoz március 15-re meghirdetett 

megemlékező ünnepségek elmaradnak. A Könyv és gyertya ünnepség és a Csík zenekar 

koncertje sem lesz megtartva.  

 

A változásra szavaztak a Maros megyei előválasztásokon is 
2020. március 9. – szekelyhon.ro 

Maros megye több településén is állóurnás előválasztással döntöttek arról, hogy kik legyenek 

az RMDSZ polgármester-, és önkormányzati képviselőjelöltjei. A marosvásárhelyi jelöltlista 

még nem készült el, ezt a héten véglegesítik.  

 

Független polgármesterek, akik az RMDSZ-szel újráznának 
2020. március 9. – szekelyhon.ro 

Udvarhelyszéken a lövétei és a homoródalmási polgármester is úgy döntött, hogy korábbi 

függetlenségét feladva idén már az RMDSZ színeiben indul a községvezetői tisztségért. 

Mihály Dénes lövétei polgármester l elmondta, pártfüggetlenként nem érezte azt, hogy az 

önkormányzat RMDSZ-es, illetve MPP-s tagjai hátráltatták volna munkáját, sőt mindenkivel 

jó volt a viszonya. Ennek ellenére úgy érzi, hatékonyabban fejleszthetné a községet RMDSZ-

es színekben, mivel így a párt kapcsolatait kihasználva több pályázatot nyerhetne, és 

gördülékenyebben menne a kivitelezés is. 

 

Borboly: építőteleppé alakul a Hargita megyei utak egy része 
2020. március 9. – szekelyhon.ro, Krónika 

Több Hargita megyei útszakasz is építőteleppé alakul idén, mivel jelentős korszerűsítési 

munkálatok kezdődnek – hangzott el a megyei tanács 2020-as költségvetésének 

ismertetésén. Tavalyhoz képest idén kevesebb pénzből gazdálkodik majd a megyei 

önkormányzat. 

 

A székelyudvarhelyi polgármester döntéseit kifogásolja az MPP helyi elnöke 
2020. március 9. – szekelyhon.ro 

Az elmúlt hónapok székelyudvarhelyi tanácsülésein téma volt a város és a Macops Kft., illetve 

a város és a városháza volt beruházási igazgatója között zajló perekben történő ügyvédfogadás 

– vetette fel hétfő esti közleményében Mike Levente, a Magyar Polgári Párt székelyudvarhelyi 

szervezetének elnöke. A Facebookon közzétett, általa szignózott dokumentumban néhány 

részletre tér. 

 

Dél-Erdély ipara a legfejlettebb, Székelyföldé kevésbé 
2020. március 10. – Krónika 

Erdélyben fejlettebb az ipar, mint Románia más régióiban, akár a régió 34 százalékos 

lakosságarányához viszonyítunk, akár a GDP-hez való átlagos hozzájárulását nézzük, ami az 
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elmúlt években 32–34 százalék közötti volt – derül ki az Erdélystat friss elemzéséből. 

Erdélyen belül Dél-Erdélyben a legerősebb a komplex ipari tevékenység, itt található a régió 

legnagyobb vállalata is. A Bánság ipara szintén nagyon fejlett a nagy autóipari beszállítóknak 

köszönhetően. A Partiumban a legtöbb üzleti forgalmat a számítógép, elektronikai és optikai 

eszközök gyártása adja, de az élelmiszergyártás, a fémalapanyag gyártása, valamint a gumi- 

és műanyag termékek előállítása szintén jelentős ágazatok. Székelyföldön az ipar a többi 

régióhoz képest lényegesen kisebb, a térségen belül a könnyűipar számít jelentősnek. Az 

erdélyi megyék közül 2018-ban Temes megyében lehetett alkalmazottként elérni a 

legnagyobb nettó bért a komplex iparban (3449 lej), ami jóval magasabb, mint a teljes megyei 

átlag (2739 lej). A könnyűiparban szintén Temes megyében láthatóak a legnagyobb nettó 

fizetések (2132 lej). A legalacsonyabb átlagbér a komplex iparban Hargita megyében volt 

(1782 lej), míg a könnyűipari minimum Beszterce-Naszód megyében található (1551 lej). 

 

Esterházy Jánosra emlékeztek Kassán 
2020. március 9. – Ma7.sk 

Esterházy Jánosra emlékeztek Kassán, ahol halálnak évfordulóján megkoszorúzták a gróf 

mellszobrát a Csáky-Dessewffy palota udvarán. Gris Emese Diána, Magyarország kassai 

főkonzulátusának elsőbeosztott konzulja felidézte a gróf életútját, emlékeztetve, a második 

háború után Esterházyt a Szovjetunióba hurcolták, kényszermunkára ítélték, majd miután 

egészségi állapota válságosra fordult, 1949-ben kiadták a csehszlovák hatóságoknak, amelyek 

a távollétében hozott halálos ítéletet életfogytiglanra változtatták. 56 éves korában, 1957. 

március 8-án halt meg a csehországi Mírov börtönében. Végakarata csak 2017 

szeptemberében teljesült, amikor hamvait a zoboraljai Alsóbodokon helyezték nyugalomra. A 

Vatikán 2018 novemberében engedélyezte boldoggá avatási eljárásának megindítását, 

jelenleg a magyar, szlovák, lengyel és cseh szakértőkből álló történészbizottság információkat 

gyűjt, adatokat rendez, tanúkat hallgat meg. 

 

A 48-as hős, Bátori Schulcz Bódog síremlékénél tisztelegtek a garamkövesdiek 
2020. március 9. – Ma7.sk 

Bátori Schulcz Bódogot, 23 csatának hősét, a bátrak bátorát 1885. március 8-án ragadta el a 

halál Garamkövesden. Holttestét ágyútalpon vitték Kövesdről az esztergomi honvédtemetőbe. 

„Kövesdtől Esztergomig úgy tömve volt az út résztvevőkkel, hogy a leeső alma földet nem ért 

volna”- írja a temetésről Schulcz János. Halálának évfordulóján érte mutatta be a szentmisét 

Hupka József helyi plébános atya, majd a Zöldfaliget Egyesület szervezésében a 

garamkövesdiek először mentek át csoportosan az esztergomi honvédtemetőbe leróni 

kegyeletüket. 
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https://ma7.sk/tajaink/esterhazy-janosra-emlekeztek-kassan-kepgaleriaval
https://ma7.sk/tajaink/a-48-hos-batori-schulcz-bodog-siremlekenel-tisztelegtek-a-garamkovesdiek
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Vajdasági siker Jászberényben 
2020. március 10. – Magyar Szó  

A budapesti Hagyományok Háza az idén második alakalommal szervezte meg a Hencidától 

Boncidáig… elnevezésű határokon és generációkon átívelő népmesemondó versenyét. Az 

eseményre az Otthonról Haza program keretében került sor. Ennek második elődöntőjét a 

hétvégén tartották meg Jászberényben. Az eseményen 13 népmesemondó mutatkozott be, 

köztük a zombori Csuvárdity Tamara, a szabadkai Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar 

negyedéves hallgatója, továbbá a muzslyai Kónya-Kovács Otília újságíró, Mesefa-díjas 

népmesemondó. 

 

A törökbecsei turulmadár helyreállítására gyűjtöttek Budapesten 
2020. március 9. – Pannon RTV 

Jótékonysági estet szervezett a budapesti Duna Palotában vasárnap este a Magyar 

Csodaszarvas Egyesület. A törökbecsei turulmadaras Szabadság-szobor helyreállítására 

gyűjtöttek. A rendezvényen számos anyaországi és határon túli művész is fellépett, és licitálni 

lehetett különböző felajánlott tárgyakra. Az esemény fővédnöke Kásler Miklós, a magyar 

Emberi Erőforrások minisztere. 1903-ban állították fel, majd 1918-ban az első világháború 

háború végén a szerb csapatok ledöntötték a törökbecsei Szabadság emlékoszlopot. A 

turulszobor azóta is a Tiszában nyugszik. Ennek a szobornak a visszaállítására szervezték a 

budapesti jótékonysági estet. 

 

Kárpátaljai díjazottak az ünnepi rajzpályázat nyertesei között 
2020. március 9. – karpatalja.ma 

A zászló és a címer a közösség összetartozásának jelképei, melyek számunkra magyar 

emberek számára különös jelentőséggel bírnak. Ennek legfőbb oka, hogy bár Magyarország 

határai nem esnek egybe a magyar nemzet határaival, a nemzet nyelvi, kulturális és 

történelmi hagyományai mégis egységesek. A Magyar Országgyűlés március 16-át jelölte ki a 

magyar zászló és címer emléknapjául. Ugyanakkor a 2020-as esztendő a nemzeti 

összetartozás éve, valamint Zrínyi Miklós emlékév is egyben. A Nemzetstratégiai 

Kutatóintézet az emléknap alkalmából – a Kárpát-medencében, illetve a világban szétszórtan 

élő – valamennyi magát magyarnak valló óvodás, diák és egyetemista számára pályázatot 

hirdetett. 

 

Tisztújító közgyűlés Munkácson 
2020. március 9. – Kárpátalja 

Rendhagyó módon a munkácsi Nemzetiségek Központjában tartotta soros tisztújító 

közgyűlését a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség (KMKSZ) Munkácsi Alapszervezete 

március 7-én. A patinás épületbe érkező KMKSZ-tagokat süteménnyel és kávéval fogadták, s 

közben kivetítőn megtekinthették az elmúlt év eseményeit. A gyűlést megtisztelte jelenlétével 

Gulácsy Géza, a KMKSZ alelnöke, a KMKSZ Munkácsi Középszintű Szervezetének elnöke, a 
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https://www.magyarszo.rs/hu/4242/kultura/216664/Vajdas%C3%A1gi-siker-J%C3%A1szber%C3%A9nyben.htm
https://pannonrtv.com/rovatok/kultura/torokbecsei-turulmadar-helyreallitasara-gyujtottek-budapesten
http://www.karpatalja.ma/karpatalja/kultura/karpataljai-dijazottak-az-unnepi-rajzpalyazat-nyertesei-kozott/
https://karpataljalap.net/2020/03/09/tisztujito-kozgyules-munkacson


 

 

 

Napi Nemzetpolitikai Sajtószemle – 2020. március 10. 
8 

„KMKSZ” Jótékonysági Alapítvány igazgatója. Olekszandr Halaj, a munkácsi Nemzetiségek 

Központjának vezetője köszöntötte a megjelenteket, gyümölcsöző, eredményes munkát 

kívánva a tagságnak. Korolyova Erzsébet, a KMKSZ Munkácsi Alapszervezetének elnöke előre 

jelezte, hogy hosszú beszámolója lesz, mert igencsak eseménydús volt az elmúlt év. 2019 első 

hónapjaiban színházi előadásokon vett részt az alapszervezet, és megünnepelték a KMKSZ 

30. születésnapját. 

 

Fényképkiállítás nőnap alkalmából 
2020. március 9. – Kárpátalja 

A Kárpátaljai Megyei Gyermek és Ifjúsági Alkotói Palotában (PADIJUN) fényképkiállítást 

szerveztek, melynek témája a Nő. A fotópályázatra amatőrök és szakképzett fotográfusok 

egyaránt benyújthatták fényképeiket. A 39 résztvevő összesen 101 fotót küldött be. A legjobb 

25 pályamunkát március 19-ig tekinthetik meg a PADIJUNban. Március 5-én, a tárlat 

ünnepélyes megnyitóján kihirdették a győzteseket és a díjazottakat. Az ő fényképeik közül 

láthatnak néhányat. 

 
 

 

Elektronikus sajtó 

 

Határok nélkül 

2020. március 9. – Kossuth Rádió 

 

A Vajdasági Magyar Szövetség átadta jelöltlistáját a szerbiai Köztársasági Választási 

Bizottságnak az április 26-án tartandó parlamenti választásokra. A közel 12 ezer támogató 

aláírást valamivel több, mint egy nap alatt sikerült összegyűjteni.  

  

A romániai hatóságok betiltották a több, mint 1000 embert érintő tömegrendezvények 

megszervezését. A rendelet értelmében elmarad a március 10-i   ̶  Marosvásárhelyre 

meghirdetett ̶   Székely Szabadság Napi rendezvény is.  

  

2020 az Erős Magyar Nemzeti Közösségek éve. A Miniszterelnökség Nemzetpolitikai 

Államtitkársága az idei tematikus esztendő programjaira egymilliárd forintot biztosít - 

mondta Potápi Árpád János, nemzetpolitikai államtitkár a ma délelőtti háttérbeszélgetésen, 

Budapesten. Azt szeretnék, ha a külhoni lét előny és erőforrás lenne, hogy határon túli 

magyarnak lenni ne hátrányt, hanem előnyt jelentsen. Potápi Árpád János ismertette, hogy a 
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https://karpataljalap.net/2020/03/09/fenykepkiallitas-nonap-alkalmabol
https://mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth/?date=2020-03-10_04-30-00&enddate=2020-03-10_05-10-00&ch=mr1
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magyar kultúra és oktatás összesen két milliárdos keretű pályázatára 3700 kérelem érkezett. 

A diaszpóra 500 milliós keretére 452-en adtak be kérelmet, míg az ifjúsági és cserkész 

pályázat 250 milliós keretére 181-en jelentkeztek. A pályázatok elbírálása folyamatban van. 

Ám az utazós tavaszi programok többségét egyelőre elhalasztják.  

  

Megalakulásának két éves évfordulóját ünnepelte hétvégén a Kárpátaljai Magyar Borászok 

Egyesülete. A szövetség célja a közös érdekképviselet mellett elősegíteni a minőségi bor 

előállítását a vidéken.  

  

Mészár Sándort indítja aradi polgármesterjelöltként az idei helyhatósági választásokon az 

RMDSZ. Az Arad megyei Ifjúsági és Sportigazgatóság vezetője az egyetlen jelentkező volt a 

tisztségre, és a múlt csütörtöki elektoros jelölőgyűlésen a küldöttek is megerősítették 

indulását. Szombaton a Megyei Küldöttek Tanácsát tartották Aradon, és azon többek között 

eldöntötték, hogy Faragó Péter parlamenti képviselő lesz az RMDSZ Arad megyei 

tanácselnök-jelöltje.  

  

Magyarországon a cserkészmozgalom az 1910-es években kezdte meg hódítását. A 

nagybecskereki községi főgimnázium értesítőjében ekkor jelent meg Králik László tanárnak a 

Boy Scout, az angolok legújabb ifjúsági egyesületéről írt részletes ismertetése, melynek 

hatására sorra megalakultak a  cserkészcsapatok.  

 

A Vajdasági Magyar Cserkészszövetség mint minden évben megtartja rendes évi közgyűlését, 

és elsőként Králik Lászlóra, "az első cserkészre" emlékeznek, megkoszorúzták 

Nagybecskereken az egykori piarista templomban elhelyezett emléktáblát. Jelenleg 428 

cserkész tevékenykedik a Vajdaságban.  

  

A szeptemberben Budapesten sorra kerülő Eucharisztikus Kongresszusra a világ minden 

tájáról várnak résztvevőket, kiemelten a szomszédos országokból. A szervezők rendszeresen 

tájékoztatják az elszakított területen élő katolikusokat a bejelentkezésről, a programról, az 

utazásról, a szálláslehetőségről.  

  

 

 

 


