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Nyomtatott és online sajtó 
 

 

Szijjártó: Magyarország blokkolja a NATO-Ukrajna tanácsüléseket, amíg nincs 
megállapodás a kisebbségi jogokról 
2020. március 10. – MTI, Magyar Hírlap, Magyar Nemzet, Origo, Híradó, Népszava, 

karpatalja.ma, Kárpáthír, Ma7                          

A NATO-Ukrajna tanácsülések blokkolása mindaddig fennmarad, amíg nem tudunk 

megállapodni az elvett kisebbségi jogok visszaadásáról - jelentette ki Szijjártó Péter 

külgazdasági és külügyminiszter az Országgyűlés keddi ülésén. A tárcavezető napirend előtti 

felszólalásában kiemelte: amikor erről a kérdésről beszélnek, a világpolitikában gyakran úgy 

állítják be Magyarországot, mintha ez egy oroszbarát politika lenne, ami "nevetséges". 

Érthető, hogy több ezer kilométerre innen, "egy óceánnal odébb", más gondolati 

perspektívában, 150 ezer magyar kevésbé fontos, mint a geopolitika, de nekünk sokkal 

fontosabb ez a közösség, mint bármely geopolitikai megközelítés – fogalmazott. Szijjártó 

Péter közölte: március 26-án Budapestre látogat az ukrán külügyminiszter, akit az ukrán 

elnök azzal bízott meg, hogy próbálja meg a kétoldalú kapcsolatokat helyreállítani. "Mi erre 

készen állunk", erre a találkozóra is ésszerű, józan észen alapuló javaslatokkal készülünk" - 

tette hozzá. A külügyminiszter kifejtette: a kétoldalú kapcsolatok a szomszédos országok 

tekintetében az a reláció, ahol a legtöbb kihívás érte az országot. 

 

Potápi: az elmúlt évtizedben megerősödtek a Kárpát-medence és a diaszpóra 
magyar közösségei 
2020. március 10. – MTI, kormany.hu, Webrádió, Vajdaság MA, Pannon RTV, 

kulhonimagyarok.hu 

Az elmúlt tíz évben radikális irányváltozás történt a nemzetpolitikában, így megerősödtek a 

Kárpát-medence és a diaszpóra magyar közösségei - mondta a nemzetpolitikai államtitkár 

kedd reggel az M1 aktuális csatornán. Potápi Árpád János hangsúlyozta, sokat tettek azért 

2010-től mostanáig, hogy ezeket a közösségeket megerősítsék: megváltozott például a 

támogatáspolitika, és a külhoni magyarok mind jobban érzik, nemcsak hátrányt jelent 

számukra a származásuk, hanem előnnyel is jár. Kiemelte, a 2010-es évek közepén indult 

gazdaságfejlesztési pályázatoknak, programoknak köszönhetően mára nemcsak kulturális, 

hanem gazdasági szempontból is egységes Kárpát-medencéről lehet beszélni. Elmondta azt is, 

a "2020 az erős magyar nemzeti közösségek éve" programsorozattal a legfontosabb céljuk, 

hogy olyan erős kapcsolatrendszert építsenek ki a különböző települések, intézmények, 

egyházak között, ami aztán elszakíthatatlannak bizonyul.” 
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https://www.magyarhirlap.hu/kulfold/20200310-magyarorszag-blokkolja-a-nato-ukrajna-tanacsuleseket-amig-nincs-megallapodas-a-kisebbsegi-jogokrol
https://www.magyarhirlap.hu/kulfold/20200310-magyarorszag-blokkolja-a-nato-ukrajna-tanacsuleseket-amig-nincs-megallapodas-a-kisebbsegi-jogokrol
http://webradio.hu/hirek/belfold/potapi-az-elmult-evtizedben-megerosodtek-a-karpat-medence-es-a-diaszpora-magyar-kozossegei
http://webradio.hu/hirek/belfold/potapi-az-elmult-evtizedben-megerosodtek-a-karpat-medence-es-a-diaszpora-magyar-kozossegei
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KDNP: kiállunk a kárpátaljai magyarok oktatási és nyelvi jogainak visszaszerzése 
mellett 
2020. március 10. – MTI, hirado.hu, Lokál, Hír Tv, karpatalja.ma, Kárpátalja, karpat.in.ua 

A KDNP kiáll a kárpátaljai magyarok oktatási és nyelvi jogainak visszaszerzése mellett – 

mondta Juhász Hajnalka, a KDNP országgyűlési képviselője keddi sajtótájékoztatóján. 

Juhász Hajnalka idézte a külgazdasági és külügyminiszter napirend előtti parlamenti 

felszólalását és megerősítette: a magyar kormány továbbra is elkötelezett a kárpátaljai 

magyarok oktatási és nyelvi jogai ügyében. Jelezte: a KDNP egyetért azzal, hogy mindaddig 

blokkolni kell az Ukrajna-NATO tanácsüléseket, ameddig Ukrajna a kárpátaljai magyarok 

oktatási és nyelvi jogait nem állítja vissza. Százötvenezer magyar él Kárpátalján, ezért 150 

ezer okunk van arra, hogy a kárpátaljai magyarság oktatási és nyelvi jogainak visszaszerzése 

mellett kiálljunk – hangoztatta Juhász Hajnalka, hozzátéve: nem többletjogokról, hanem a 

szerzett jogok visszaállításáról van szó. Hozzátette, hogy Kárpátalján több mint 70 magyar 

oktatási intézményt és 16 ezer diákot érint hátrányosan a kialakult helyzet. 

 

Székely szabadság napja - Szimpátiarendezvényt tartottak Budapesten 
2020. március 10. – MTI, Híradó, Magyar Nemzet, Magyar Hírlap, Teol, Bama 

Az erdélyi székely szabadság napjának szimpátiarendezvényét tartották meg kedden 

Budapesten, a Hősök terén a Székelyföldért Társaság szervezésében. Az eseményen Németh 

Zsolt, az Országgyűlés külügyi bizottságának fideszes elnöke azt mondta, hogy újabb 

lendületet akarnak adni a nemzeti régiókról szóló európai polgári kezdeményezésnek, 

amelyet a Székely Nemzeti Tanács (SZNT) indított el. Fogytán az idő az egymillió aláírás 

összegyűjtéséhez - hangoztatta. Ünnepelni jöttek, mert egy éve az SZNT "legyőzte" az Európai 

Bizottságot a jog eszközével - mondta, arra utalva, hogy hatévi pereskedés után sikerült 

elindítani a kezdeményezést. Németh Zsolt kijelentette, az aláírásgyűjtés arról szól, hogy az 

Európai Unió (EU) "ne olvassza be" a nemzeti régiókat, ne számolja fel a kulturális 

sokszínűséget. Ne járuljon hozzá anyagilag ahhoz, hogy a régiók elveszítsék a sajátosságaikat 

- mondta Németh Zsolt, aki magyar régiónak nevezte egyebek mellett a Székelyföldet, a 

Csallóközt és a Vajdaságot. Az SZNT jelentősége felbecsülhetetlen - fogalmazott. A fideszes 

képviselő arról is beszélt, hogy a kezdeményezés támogatásában konszenzus van, ami 

említésre méltó a magyar politikában. 

 

Székely szabadság napja a bukaresti parlamentben és a szentgyörgyi 
turulszobornál 
2020. március 10. – Krónika, Nyugati Jelen, hirado.hu, szekelyhon.ro, maszol.ro 

Románia kormánya hagyjon fel „Székelyföld erőltetett és mesterséges elszegényítésével”, 

engedjék szabadon a „székely terrorper” elítéltjeit, létesüljön magyar kar a marosvásárhelyi 

orvosin, állítsák helyre az úzvölgyi katonatemetőt, Székelyföld alkosson önálló, autonóm 

jogkörökkel rendelkező közigazgatási és fejlesztési régiót – áll többek között az SZNT székely 

szabadság napi kiáltványában, melyet a bukaresti parlamentben is ismertettek. 
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https://hirado.hu/belfold/kozelet/cikk/2020/03/10/kdnp-kiallunk-a-karpataljai-magyarok-oktatasi-es-nyelvi-jogainak-visszaszerzese-mellett
https://hirado.hu/belfold/kozelet/cikk/2020/03/10/kdnp-kiallunk-a-karpataljai-magyarok-oktatasi-es-nyelvi-jogainak-visszaszerzese-mellett
https://hirado.hu/belfold/cikk/2020/03/10/szekely-szabadsag-napja-szimpatiarendezvenyt-tartottak-budapesten
https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/szekely-szabadsag-napja-a-bukaresti-parlamentben-es-a-szentgyorgyi-turulszobornal
https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/szekely-szabadsag-napja-a-bukaresti-parlamentben-es-a-szentgyorgyi-turulszobornal
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Székely szabadság napja: megtartják a budapesti szimpátiarendezvényt 
2020. március 10. – MTI, Krónika, hirado.hu 

Megtartják a székely szabadság napi, a koronavírus elleni óvintézkedések miatt Romániában 

elmaradó autonómiatüntetések magyarországi szimpátiarendezvényét helyi idő szerint kedd 

délután 5 órától a budapesti Hősök terén – hangzott el az M1 aktuális csatornán. Incze Árpád, 

a szimpátiarendezvényt szervező Székelyföldért Társaság elnöke azt mondta, felelősséggel 

járnak el és folyamatosan konzultálnak a hatóságokkal. 

 

Kós és Makovecz stílusát idézi az épülő sepsiszentgyörgyi stadion homlokzata 
2020. március 10. – Krónika 

Véglegesítették a Sepsiszentgyörgyön épülő UEFA 4-es besorolású, 8400 férőhelyes 

futballstadion homlokzatának látványtervét. A tervek szerint az ország egyik legkorszerűbb és 

legszebb arénája lesz a sepsiszentgyörgyi, a homlokzat elemei Kós Károly és Makovecz Imre 

stílusát idézik. 

 

Csoma Botond: vagy élhetőbb lesz Kolozsvár, vagy bele fogunk fulladni a nagy 
fejlődésbe  
2020. március 10. – transindex.ro 

Kolozsvár polgármesteri székének elnyerésében nem igazán bízhat, ennek ellenére a 

kampány kiváló alkalom az olyan üzenetek átadására, amelyek máskor a híráramlásban 

könnyen elvesznének. Ilyen téma lehet a mélyszegénységben élő patarétiek helyzete, az 

előítéletek, a szelektív hulladékgyűjtés kérdése és a stagnáló vagy éppen fejlődő 

infrastrukturális beruházások, amelyekről Csoma Botonddal, az RMDSZ kolozsvári 

polgármesterjelöltjével beszélgettünk.  

 

Jövőre népszámlálás lesz: újdonságok várhatók nyelvhasználati és módszertani 
kérdésekben  
2020. március 10. – maszol.ro 

A szenátus plénuma hétfőn jóváhagyta azt a sürgősségi kormányrendeletet, amely a 2021-es 

népszámlálást szabályozza. Az RMDSZ javaslatára a magyar közösség számára kedvező 

feltételeket ír elő a módosított rendelet, amelyről a képviselőháznak is döntenie kell, csak ezt 

követően léphet érvénybe. A módosítások egyaránt vonatkoztak nyelvhasználati és 

módszertani kérdésekre, derül ki az RMDSZ hétfői közleményéből. 

 

Ezután mindenki a felekezete szerint kaphat szabadnapot húsvétkor és 
pünkösdkor 
2020. március 10. – transindex.ro, maszol.ro 

Az RMDSZ kezdeményezésére ezután keresztény egyházi ünnepekkor a különböző vallási 

felekezetekhez tartozó személyek akkor kapnak szabadnapot, amikor saját felekezeti ünnepük 

van. A képviselőház döntőházként megszavazta a törvénykezdeményezést. „Az elmúlt 
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https://kronikaonline.ro/kulfold/szekely-szabadsag-napja-megtartjak-a-budapesti-szimpatiarendezvenyt
https://kronikaonline.ro/sport/kos-es-makovecz-stilusat-idezi-az-epulo-sepsiszentgyorgyi-stadion-homlokzata
http://itthon.transindex.ro/?cikk=28298
http://itthon.transindex.ro/?cikk=28298
https://www.maszol.ro/index.php/tarsadalom/123232-jov-re-nepszamlalas-lesz-ujdonsagok-varhatok-nyelvhasznalati-es-modszertani-kerdesekben
https://www.maszol.ro/index.php/tarsadalom/123232-jov-re-nepszamlalas-lesz-ujdonsagok-varhatok-nyelvhasznalati-es-modszertani-kerdesekben
http://itthon.transindex.ro/?hir=58807&ezutan_mindenki_a_felekezete_szerint_kaphat_szabadnapot_husvetkor_es_punkosdkor
http://itthon.transindex.ro/?hir=58807&ezutan_mindenki_a_felekezete_szerint_kaphat_szabadnapot_husvetkor_es_punkosdkor
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években folyamatosan érkeztek jelzések, hogy a munkaadók, sőt maga az állami 

intézményrendszer is előszeretettel a többségi vallás ünnepét, például az ortodox húsvétot 

adják ki az alkalmazottaiknak szabadnapnak, noha legtöbbször az nem esik egybe a katolikus 

vagy protestáns vallási ünnepekkel”− mondta el Szabó Ödön a törvénytervezet egyik 

kidolgozója. Az RMDSZ parlamenti csoportja által kezdeményezett, és kedden elfogadtatott 

törvénytervezet erre a problémára ad megoldást és a Hivatalos Közlönyben való kihirdetés 

után, immár mindenki akkor ünnepelhet, kaphat szabadnapot, amikor a saját vallása szerinti 

ünnepe van.  

 

Valószínűleg június 28-án lesznek a helyhatósági választások  
2020. március 10. – transindex.ro, maszol.ro, szekelyhon.ro 

A pártelnökökkel tárgyalt Ludovic Orban ügyvivő miniszterelnök kedden a helyhatósági 

választások időpontjáról. Úgy tűnik, a kormányfő június 28-ra vonatkozó javaslatát mindenki 

elfogadhatónak tartotta, legalábbis ez derül ki Victor Ponta (ALDE), Eugen Tomac (PMP), 

Kelemen Hunor (RMDSZ) és Dan Barna (USR) nyilatkozataiból. Többen is megjegyezték 

ugyanakkor, hogy csak akkor hajlandóak támogatni a júniusi választásokat, ha addigra 

enyhül a koronavírus-veszély. A pártelnökök két hét múlva tárgyalnak erről ismét, várhatóan 

akkor születik végső döntés a helyhatósági választások időpontjával kapcsolatosan.  

 

Tiszta kampányért emelnek szót a székelyudvarhelyi civilek  
2020. március 10. – szekelyhon.ro 

Több mint húsz közismert székelyudvarhelyi civil tett közzé nyílt levelet kedden a 

Facebookon. Mint írják, elegük van a közelgő helyhatósági választással kapcsolatos „kisded 

játékokból”, az áljelöltekből és a névtelen, mocskolódó blogokból, Facebook-oldalakból. 

 

Székely szabadság napja: a rendezvény elmarad, az aláírásgyűjtés folytatódik 
2020. március 10. – hirado.hu 

A koronavírus-járvánnyal kapcsolatos óvintézkedések miatt a Székely Nemzeti Tanács 

lemondta a keddre meghirdetett, a Székely szabadság napja alkalmából szervezett 

marosvásárhelyi megemlékezést. A nemzeti régiókért indított európai polgári 

kezdeményezésről szólt volna az idei rendezvény. Bíznak abban, hogy összegyűlik a kellő 

számú aláírás. 

 

Pozsonypüspökin már megemlékeztek március idusáról 
2020. március 10. – Felvidék Ma 

A Csemadok Pozsonypüspöki Alapszervezetének rendezésében 2020. március 8-án a község 

Szent Miklós Plébánia Templomában Vadkerti József plébános a szentmisével a szabadságért 

vívott küzdelmek hőseire emlékezett. Utána a szentmisén résztvevők átvonultak a temetőbe, 

ahol rövid kultúrműsorral és méltató beszéddel tisztelegtek az 1848-49 forradalom és 

szabadságharc előtt. Ebből az alkalomból már évtizedek óta rendszeresen koszorúkat és 
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http://itthon.transindex.ro/?hir=58812&valoszinuleg_junius_28an_lesznek_a_helyhatosagi_valasztasok
https://szekelyhon.ro/aktualis/tiszta-kampanyert-emelnek-szot-a-szekelyudvarhelyi-civilek
https://hirado.hu/kulfold/cikk/2020/03/10/szekely-szabadsag-napja-a-rendezveny-elmarad-az-alairasgyujtes-folytatodik
https://felvidek.ma/2020/03/pozsonypuspokin-mar-megemlekeztek-marcius-idusarol/
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virágcsokrokat helyeznek el a temetőben nyugvó Kutsera Jósef lengyel származású, a 

szabadságharcok hős katonája sírjára. Kutsera Jósef menekülés közben a településen talált 

menedéket, később élettársat, itt alapított családot és itt élte le az életét. Sírját koszorúzva 

emlékezünk a jeles napra, március 15-re, valamint a faluból a harctereken maradt névtelen 

hősökre és a szomszéd faluból, Éberhárdról származott gróf Batthyány Lajosra, a forradalom 

első miniszterelnökére. 

 

Átadta tartományi jelöltlistáját a Vajdasági Magyar Szövetség 
2020. március 10. – Vajdaság MA, Pannon RTV, Magyar Szó  

Átadta a tartományi választási bizottságnak teljes összetételű, azaz 120 képviselőjelöltet 

tartalmazó listáját a Vajdasági Magyar Szövetség. Nem egész egy nap alatt összesen 5236 

támogató aláírást gyűjtött össze a párt. 

Pásztor István listavezető, a VMSZ elnöke elmondta, a lista összetételét tekintve olyan, mint 

amilyen a vajdasági magyar közösség területiség, képzettség, előélet, foglalkozás 

szempontjából, elkötelezettség vonatkozásában pedig van neki egy mindenki számára látható 

közös nevezője: a tenniakarás. 

 

A vajdasági magyarok úgy érzik, a személyes életük javulni fog 
2020. március 10. – Pannon RTV 

Vajdaság is egyik állomása volt a Kárpát-medencei magyarságot vizsgáló kutatásnak, amelyet 

a budapesti Századvég Alapítvány végzett. A kutatás ötlete már 2017 végén megszületett, 

ezután következett az előkészítő munkafolyamat, amelyben részt vett a szabadkai Vajdasági 

Magyar Képző-, Kutató- és Kulturális Központ is. Vajdaságban ezer fős mintán és hat 

fókuszcsoportban végeztek kutatást. 

 

Megtartotta éves közgyűlését a Kárpátaljai Magyar Cserkészszövetség 
2020. március 10. – karpat.in.ua 

Kétnapos vezetői hétvégéjének záró napján tartotta éves közgyűlését a Kárpátaljai Magyar 

Cserkészszövetség Viharoson. A rendezvényen az elnökség tagjai beszámoltak a hétvége során 

közösen kidolgozott éves programtervről, amely elősegítheti a szervezet további hatékony 

működését. Jakab Anna ügyvezető elnök elmondta, elsődleges céljuk, hogy az eddigiekhez 

hasonlóan az elkövetkező évben is színes programokkal, valamint számtalan újdonsággal 

tegyék még vonzóbbá a cserkészetet a fiatalok számára. A vezetői hétvégére jelentkezők jó 

hangulatú, eredményes programon vehettek részt. Ötleteket, tanácsokat kaptak a további 

sikeres munkához, hogy még hatékonyabbá tehessék saját cserkészközösségüket. 
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https://www.vajma.info/cikk/vajdasag/24815/Atadta-tartomanyi-jeloltlistajat-a-Vajdasagi-Magyar-Szovetseg.html
https://pannonrtv.com/rovatok/tarsadalom/vajdasagi-magyarok-ugy-erzik-szemelyes-eletuk-javulni-fog
http://life.karpat.in.ua/?p=7224&lang=hu
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Elektronikus sajtó 

 

Határok nélkül 

2020. március 10. – Kossuth Rádió 

 

Romániában március 9-ét nyilvánította a parlament a kommunizmus áldozatainak 

emléknapjává. A kommunizmusról azonban csak szűkszavúan értekeznek a tankönyvek, ezen 

a napon  azok emlékeznek, akik megszenvedték a diktatúra megtorlását. Csíkszereda 

központjába emlékművet állítottak, itt gyűlnek össze, egyre kevesebben, akik fontosnak 

tartják ezen a napon felidézni a közelmúltnak ezt a lassan feledésbe merülő fejezetét. A 

román kormány képviselői idén sem tartották fontosnak képviseltetni magukat.  

 

Szlovákiában is gyűlnek - ugyan nagyon lassan -, a nemzeti régiókról szóló európai polgári 

kezdeményezés támogatására az aláírások. A kezdeményezés felvidéki felelőse, Őry Péter bő 

egy hónappal ezelőtt azt mondta műsorunkban, hogy a választási kampány után több idejük 

lesz ezzel foglalkozni, ám egyelőre még nem jött össze a minimális számú aláírás sem.  

 

A szerbiai kisebbségek nemzeti tanácsai létrehoztak egy koordinációs testületet, hogy 

együttesen képviseljék érdekeiket a kormány előtt. A testület elnöki tisztségét 2017 júniusától 

mostanáig Hajnal Jenő, a Magyar Nemzeti tanács elnöke töltötte be. A feladatkört a 

Szabadkán megtartott kétnapos ülés után, pénteken a bolgár nemzeti tanács vette át. Hajnal 

Jenő sajtótájékoztatón értékelte az elmúlt időszakot.  

 

Súlyos munkaerőhiánnyal küzdenek már a székelyföldi vállalkozók is. Egyes becslések szerint 

a romániai munkaerőpiacról hiányzik négy, mások szerint hatmillió munkavállaló, akik 

többnyire a nyugat-európai országokban  vállalnak munkát. Közben a krónikus 

munkaerőhiánnyal küzdő Románia évről évre emelte a vendégmunkások számát.  

 

A Temes Megyei Tanfelügyelőség és a Romániai Magyar Pedagógusok Szövetsége 

szervezésében, pedagógusok, civil szervezetek, egyházak, önkormányzatok, szülők  

képviselőinek részvételével tartottak oktatási fórumot a Bartók Béla Líceumban. Bár a megye 

egészében a gyermeklétszám az utóbbi évtizedben stabilizálódott, a vidéki iskolákat egyre 

inkább az egyes magyar osztályok, csoportok, vagy egész tagozatok megszűnése veszélyezteti.  

 

https://mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth/?date=2020-03-10_18-02-00&enddate=2020-03-10_18-40-00&ch=mr1
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Festett, kazettás mennyezetet kap a felvidéki kisváros, Fülek református temploma, amelyet a 

kis létszámú gyülekezet nagy összefogással épített  meg az ezredfordulóra.  A tárgyalkotó 

művészetben egyre több területen jeleskedő füleki gimnáziumi tanár, Benkó Pál, a helyi 

reformátusok gondnoka beszél a részletekről. 

 

Ma van a Székely Szabadság Napja. A Székely Nemzeti Tanács a koronavírus-járvány miatt 

életbe léptetett megszorítások miatt lemondott a marosvásárhelyi megemlékezésről és 

tiltakozó felvonulásról, de a Sepsiszéki Székely Tanács sepsiszentgyörgyi rendezvényét – 

melyen mintegy 250-en vettek részt – engedélyezte a polgármesteri hivatal. Itt felolvasták a 

rendezvény kiáltványát, melyet Izsák Balázs, az SZNT elnöke jegyzett. A dokumentum szerint 

Románia kormányát súlyos felelősség terheli Székelyföld mesterséges elszegényítéséért.  A 

közfelkiáltással elfogadott dokumentumban, ahogy eddig minden évben ismét szerepel, hogy 

Székelyföld területi autonómiája nem sérti Románia területi egységét és állami 

szuverenitását, nem sérti a Székelyföldön élő román és más nemzetiségű polgárok érdekeit, és 

nem Románia alkotmányát sem.  

 

Ahogy a Székely Szabadság napi marosvásárhelyi felvonulás elmaradt a koronavírus-járávány 

miatt, úgy a  március 31-ig tartó intézkedés miatt  minden magyarlakta településen 

lemondták a március 15-i megemlékezések hivatalos programját. Persze, szűkebb körben 

tartanak megemlékezéseket, illetve bárki elhelyezheti virágait, koszorúit a március ifjak 

tiszteletére állított emlékműveknél.  

 

 

 


