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Nyomtatott és online sajtó 
 

Székely szabadság napja: sajtótájékoztatón beszéltek az autonómiaigényről 
2020. március 11. – MTI, hirado.hu, Erdély Ma, Krónika 

Kolozsvári sajtótájékoztatón beszéltek Székelyföld autonómiája melletti elkötelezettségükről 

szerdán a székely szabadság napja egészségügyi okokból lemondott marosvásárhelyi 

megmozdulásának tervezett szónokai. Tőkés László, az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács 

(EMNT) elnöke felidézte: az 1848-49-es forradalom és szabadságharc idején a bécsi udvar 

ördögi módon osztotta meg a történelmi Magyarország kisebbségeit és a magyarságot. Úgy 

vélte: erre ma is van próbálkozás, hiszen román nacionalista civil szervezetek a román 

hatóságok közvetlen vagy hallgatólagos támogatásával szerveznek magyarellenes tüntetéseket 

Bukarestben és Sepsiszentgyörgyön. „Ne hagyjuk napjainkban, hogy a románokat és a 

magyarokat egymás ellen fordítsák” – jelentette ki a politikus. 

 

Farkas Iván: A Magyar Közösség Pártja nem szűnik meg, hanem alaposan 
átalakul 
2020. március 11. – Felvidék Ma, Ma7.sk 

„A szökőév szökőnapján, azaz 2020. február 29-én lezajlottak a parlamenti választások. 

Mindenekelőtt meg szeretném köszöni a részvételt mindazoknak, akik eljöttek választani. 

Egyúttal meg szeretném köszönni a Magyar Közösségi Összefogás 22-es választási listájára 

leadott szavazatokat. Ismét sokan voltunk, ám újra nem elegen. Újbóli megosztottságunk oda 

vezetett, hogy a rendszerváltozás óta eltelt harminc év után első ízben lesz a pozsonyi 

törvényhozás magyar képviselet nélkül. Ami önmagában véve új, ám korántsem kedvező 

helyzet közösségünkre nézve, sőt, régióinkra, szülőföldünkre való tekintettel sem az. Az első 

reakció gyanánt leszögezhető, hogy a Magyar Közösség Pártja összefogott ugyan az 

Összefogással és a Magyar Fórummal, ám ez a szövetség, valamint az összefogás ismételt 

hangoztatása sem hozta meg a kívánt eredményt” – írta Farkas Iván, az MKP Ügyvivő 

Testületének tagja . 

 

Kormányt kíván a koronavírus-válság, lemondhatnak a liberálisok az 
előrehozott választásokról 
2020. március 11. – MTI, Krónika, transindex.ro, maszol.ro 

A koronavírus-járvány felboríthatja Romániában a teljes választási évet: Klaus Johannis 

államfő letett az év végén esedékes parlamenti választások előrehozásáról, de még az is 

lehetséges, hogy a júniusi önkormányzati választásokat is el kell halasztani – írta szerdai 

számában a kormánypárthoz közel álló Adevărul. 
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https://hirado.hu/kulfold/cikk/2020/03/11/szekely-szabadsag-napja-sajtotajekoztaton-beszeltek-az-autonomiaigenyrol
https://felvidek.ma/2020/03/farkas-ivan-a-magyar-kozosseg-partja-nem-szunik-meg-hanem-alaposan-atalakul/
https://felvidek.ma/2020/03/farkas-ivan-a-magyar-kozosseg-partja-nem-szunik-meg-hanem-alaposan-atalakul/
https://kronikaonline.ro/belfold/kormanyt-kivan-a-koronavirus-valsag-lemondhatnak-a-liberalisok-az-elorehozott-valasztasokrol
https://kronikaonline.ro/belfold/kormanyt-kivan-a-koronavirus-valsag-lemondhatnak-a-liberalisok-az-elorehozott-valasztasokrol
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Borboly-per: vitatják a bíró megbízását 
2020. március 12. – Krónika 

A Borboly Csaba és 12 másik személy elleni büntetőper tárgyalását vezető legújabb bíró 

korrupciós ügyekre történt szakosítását kifogásolják az ügyvédek, akik szerint így nem 

folytatódhat a per tárgyalása. A per tegnapi tárgyalását megelőzően a Hargita Megyei Tanács 

elnökének ügyvédei kifogást nyújtottak be: a bíró szerintük nem rendelkezik a korrupciós 

ügyek tárgyalásához szükséges szakosítással. Sergiu Bogdan ügyvéd szerint csak az ismert, 

hogy egy bírói testületet szakosítottak, de az alkotmánybíróság rendelkezése egyértelmű: nem 

a bírói testületet, hanem a bírót személyesen kell szakosítani, erről pedig nincs dokumentum. 

 

Csemadok-évzáró Nánán 
2020. március 11. – Felvidék Ma 

Igen gazdag évet tudhat maga mögött a hetven éve folyamatosan működő nánai 

alapszervezet. Ritka esemény, hogy elnök nélkül tartanak évzárót, de előfordul, olykor 

betegség miatt. Viszont jelen volt a helyi polgármester, Molnár Dezső, valamint Danczi József 

járási titkár és legnagyobb támogatójuk, Béres József vállalkozó. S persze a jó 

együttműködésnek köszönhetően részt vette a rendezvényen a helyi iskola igazgatónője, 

tanítónője, és két kis szavaló is. Az alapszervezet különös gondot fordít a nemzeti ünnepek 

megtartására, mert vallják és hiszik, hogy a kultúránk és nemzeti értékeink védelme, az 

anyanyelv ápolása az egyik legfőbb feladata a szövetségnek. 

 

Képesek vagyunk az összefogásra! 
2020. március 12. – Magyar Szó  

Tegnap délelőtt a Vajdasági Magyar Szövetség Újvidéki Szervezetének képviselői a székvárosi 

önkormányzat épületében átadták a helyi választási bizottságnak a jelöltlistát, amelyet a 

szükséges 780 helyett jóval többen, 836-an támogattak aláírásukkal. Azt hiszem, hogy az 

elmúlt napokban Újvidék magyarsága megmutatta, hogy képesek vagyunk erős összefogásra, 

és hogy rövid idő alatt összegyűjthetjük mindazokat az aláírásokat, amelyek a VMSZ önálló, 

újvidéki listájának az állításához szükségesek. Egyharmados listáról van szó, 27 jelölt nevével, 

ők mindannyian olyan emberek, akiket az újvidéki magyarság ismer, akik már évek óta 

tevékenykednek városunkban közösségünkért, magyarságunkért. 

 

Számos bejelentett rendezvény marad el 
2020. március 11. – Vajdaság MA 

Szerkesztőségünkbe egymás után érkeznek a bejelentések, amelyekkel a szervezők lemondják 

a nemzeti ünnepünkre tervezett vajdasági megemlékezéseket vagy egyéb rendezvényeket, 

amely március 15-éhez kapcsolódnak. Ám nemcsak ünnepi megemlékezéseket mondtak le, 
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https://felvidek.ma/2020/03/csemadok-evzaro-nanan/
https://www.magyarszo.rs/hu/4245/vajdasag_ujvidek/216793/K%C3%A9pesek-vagyunk-az-%C3%B6sszefog%C3%A1sra!.htm
https://www.vajma.info/cikk/vajdasag/24818/Szamos-bejelentett-rendezveny-marad-el.html
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hanem egyéb művelődési rendezvényeket is. Egyes pártok a kampánygyűléseket is áprilisra 

halasztották a fenyegető koronavírus-járvány miatt. 

 

Felújították a magyarcsernyei általános iskolát 
2020. március 11. – Pannon RTV 

Ettől a tanévtől kezdve Bánát egyik legkorszerűbb és legjobban felszerelt tanintézményében 

tanulhatnak a csernyei és a tóbai gyerekek. Harmincöt év után újították fel az intézményt. 

Közben korszerűsítették az iskolaépületben működő óvodát is. 

 

KMKSZ-közgyűlések 
2020. március 11. – Kárpátalja 

Tiszaásványban egyperces néma főhajtással emlékeztek meg az alapszervezet elhunyt 

tagjairól. Orbán István, a KMKSZ helyi alapszervezetének elnöke beszámolójában elmondta, 

hogy jelenleg 400 tagja van az alapszervezetnek. Július második vasárnapján megrendezték a 

negyedik gyermeknapot a községben, majd szeptemberben az ötödik falunapot. Részt vettek a 

KMKSZ központi és járási rendezvényein, illetve novemberben megemlékeztek a temetőben a 

sztálini terror áldozatairól. Az elnök kiemelte, hogy az egész közösséget megszólító 

rendezvényeiket a községi tanáccsal és a helyi kultúrházzal közösen szervezik, ez az 

összefogás a tiszaásványiak erőssége. A faluban megalakult a KMKSZ Ifjúsági Szervezetének 

alapszervezete, melynek elnökévé Mucsicska Tamást választották, ugyancsak létrejött kilenc 

farmergazda összefogásából az Egán Ede Kör, ők Kertész Jánost választották elnökükké. 

 

A Katolikus Karitász orvosmissziója Visken 
2020. március 11. – karpat.in.ua, 

Harmadik éve végez egészségügyi szűrést Kárpátalján a Katolikus Karitász Orvosmissziója. 

Ott látnak el egészségügyi szolgálatot, ahol a szórványban élő magyarok számára nehezen 

érhető el az egészségügyi ellátás. Az önkéntes orvosok többek között EKG vizsgálatot, 

vércukor mérést, szemészeti, fogászati, nőgyógyászati és ortopédiai vizsgálatokat végeznek. 

Ez alkalommal Viskre tértek vissza, hogy ellenőrizzék a kisgyermekek fejlődését és a felnőtt 

páciensek állapotát, valamint elvégezzék a lakosság alapvető egészségügyi szűrését. Az 

orvosok szerint nagyon jó az együttműködés a szülőkkel, akik betartják a gyermeküknek 

javasolt utasításokat, a visszarendelt betegek pontosan megjelennek a rendelésen, ami 

nagyban hozzájárul gyógyulásukhoz és az orvosmisszió hatékonyságához. 

 

Gyöngykokárdák készültek a Nagyberegi tájházban 
2020. március 11. – karpatalja.ma 

Nemzeti ünnepünk, március 15-e közeledtével gyöngyből készültek a kokárdák a Nagyberegi 

tájházban. Az 1848-49-es forradalom és szabadságharc a magyar nemzet történetének talán 

egyik legismertebb háborús konfliktusa. A magyar szívekben mindig magában hordozott egy 

sajátos, szimbolikus jelentéstartalmat, a szabadság, a fejlődés, a modernizáció és a nemzeti 
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https://pannonrtv.com/rovatok/onkormanyzatok/felujitottak-magyarcsernyei-altalanos-iskolat
https://karpataljalap.net/2020/03/11/kmksz-kozgyulesek
http://life.karpat.in.ua/?p=7299&lang=hu
http://www.karpatalja.ma/karpatalja/kultura/gyongykokardak-keszultek-a-nagyberegi-tajhazban/
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tudat érzését. Ez a történelmi esemény a Nagyberegi Tájház programjai között is évről évre 

szerepet kap kézműves foglalkozás formájában. A március 11-én tartott rendezvényen 

gyöngyből készítettek kokárdát a foglalkozásra érkező Kisbégányi Általános Iskola tanulói. A 

program elején a kokárda eredetéről, jelentéséről és szimbolikus értékéről tanulhattak. 

Ezután kezdetét vette az alkotó munka. A gyöngy csokorba kötése és fűzése sokuknak 

újdonságot jelentett, ám mindenkinek sikerült megbirkózni a feladattal. 

 

Ünnep és emlékezés 
2020. március 11. – Népújság  

A Hodos községi és a domonkosfai magyarság a múlt héten még hagyományosan ünnepi 

rendezvénnyel, koszorúzással ünnepelte meg március 15-ét, leróva tiszteletét az 1848/49-es 

forradalom és szabadságharc hősei előtt. Az ismert és egyre bonyolultabb járványügyi helyzet 

miatt azonban sajnos a hétvégére tervezett ünnepélyek a Muravidéken, illetve az 

anyaországban is elmaradnak, vagy csak részlegesen tartják meg azokat. A nemzeti ünnepen 

azért emlékezzünk a dicső márciusi napokra, akár családi vagy baráti körben. 

 

Bemutatták a magyar–szlovén nagyszótárt  
2020. március 11. – Népújság   

Múlt pénteken Muraszombatban, a regionális és tanulmányi könyvtárban mutatták be a 

tavaly ősszel elkészült magyar–szlovén nagyszótárt, amely elektronikusan érhető el, és közel 

74 ezer szócikket, illetve kapcsolódó példamondatot tartalmaz. A ljubljanai egyetemen már 

dolgoznak a szlovén–magyar nagyszótár digitális változatának létrehozásán. A könyvtár 

előadótermében egybegyűlteket Marko Jesenšek akadémikus köszöntötte, majd kitért az 

óriási munka, a magyar–szlovén nagyszótár készítőire. 
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https://nepujsag.net/nemzetiseg/8540-%C3%BCnnep-%C3%A9s-eml%C3%A9kez%C3%A9s.html
https://nepujsag.net/horizont/8546-bemutatt%C3%A1k-a-magyar%E2%80%93szlov%C3%A9n-nagysz%C3%B3t%C3%A1rt-%20.html

