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Nyomtatott és online sajtó 
 

Székelyföldön lassult a népességfogyás üteme 
2020. március 12. – MTI, hirado.hu 

Székelyföldön érezhetően lassult tavaly a népességfogyás tempója a születések számának 

növekedése és a halálozások jelentős csökkenésének együttes hatása következtében – 

állapították meg az Erdélystat.ro portál szakértői a megyei statisztikai hivatalok adataiból 

készített összesítés alapján. A magyar többségű Hargita és Kovászna megyékben 2019-ben 

5314 gyermek jött a világra, ami 126 gyermekkel (2,4 százalékkal) több, mint a 2018-as év 

hasonló adata. A többletet lényegében Hargita megye adta, ahol 111-gyel nőtt a születésszám. 

Ugyanebben az időszakban a két megyében 6322 ember halt meg. Ez az érték mintegy 

háromszázalékos csökkenést jelent az előző évhez viszonyítva, amikor 6518 volt az 

elhalálozások száma. A születésszámnak az erdélyi átlagnál jelentősebb növekedése és a 

halálozások jelentősebb csökkenése együttesen eredményezte, hogy Székelyföldön érezhetően 

lassult a népesség természetes fogyása. 

 

Pásztor István: „Mindenhol lesz VMSZ-es jelölt, ahol magyarok élnek” 
2020. március 12. – Vajdaság MA, Pannon RTV 

A Vajdasági Magyar Szövetség a kitűzött céloknak, feladatoknak megfelelően, rekordidő alatt 

gyűjtötte össze a támogató aláírásokat, melyek lehetővé tették, hogy március 9-én átadják a 

köztársasági parlamenti jelöltlistát, amelyet 11.969 polgár támogatott aláírásával. A listát már 

ki is hirdették negyedikként. Március 10-én, kedden, 5236 aláírással átadták a tartományi 

jelöltlistát is, amelyet ugyancsak a négyes sorszámmal hirdettek ki, szerdán, jelentette be 

csütörtöki, szabadkai sajtótájékoztatóján Pásztor István.  Az önkormányzati választásokkal 

kapcsolatosan a VMSZ elnöke elmondta: – A Vajdasági Magyar Szövetség tizenegy 

önkormányzatban indít teljes jelöltlistát, tizenhárom helyen egyharmados listát, kilenc 

önkormányzatban pedig a Szerb Haladó Párttal koalícióban indulunk a választásokon. 

Összesen harminchárom önkormányzatban van jelöltje a Vajdasági Magyar Szövetségnek a 

soron következő önkormányzati választásokon. Ha figyelembe vesszük, hogy összesen 

negyvenhárom önkormányzatban kerül sor választásokra, akkor megállapíthatjuk, hogy ott, 

ahol magyar emberek élnek, ott a Vajdasági Magyar Szövetségnek valamilyen formában 

lesznek jelöltjei.  

 

Karantén Kárpátalján, avagy milyen intézkedéseket vezettek be régiónkban 
2020. március 12. – karpat.in.ua, Kárpátalja, karpatalja.ma, Kárpáti Igaz Szó 

Mint arról a minap beszámoltunk, a Covid-19-es koronavírus-járvány elterjedésének 

megakadályozása érdekében háromhetes karantént vezettek be az országban. A rendelet 

értelmében március 3-tól április 4-ig Kárpátalja területén is bezárnak az óvodák, iskolák és a 

felsőoktatási intézmények. Ezenkívül elmaradnak a tömeges rendezvények, beleértve a 

sporteseményeket, a szórakoztató és kulturális rendezvényeket is. A megyénkben bevezetett 
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intézkedésekről Viktor Burisin, a Kárpátaljai Megyei Állami Adminisztráció (ODA) 

polgárvédelmi és rendőrségi együttműködési osztályának vezetője számolt be egy március 11-i 

sajtótájékoztatón. „Március 12. és április 3. között korlátozásokat vezetünk be Kárpátalja 

területén a kulturális és szórakoztató rendezvényekre, az éjszakai klubok, a mozik és a 

színházak látogatására. A korlátozások érvényesek lesznek a sporteseményekre is. Ami a 

szentmiséket illeti, egyelőre még nem kaptunk parancsot azok beszüntetésére. Jelenleg 

tárgyalnak a prioritási intézkedésekkel kapcsolatban, továbbá a járványellenes 

intézkedésekben résztvevő személyek és a betegekkel érintkező egészségügyi dolgozók 

finanszírozásáról” – közölte Burisin. 

 

Alkotmányellenes az előre hozott választásokról szóló sürgősségi 
kormányrendelet 
2020. március 12. – Krónika, transindex.ro, maszol.ro, Nyugati Jelen 

Az alkotmánybíróság (CCR) helyt adott a Nép Ügyvédje beadványának, és alaptörvénybe 

ütközőnek ítélte az előre hozott választásokról szóló 2020/26-os sürgősségi 

kormányrendeletet – tájékoztatták az Agerpres hírügynökséget a taláros testület illetékesei. A 

taláros testület közleménye értelmében sérti az alaptörvényt a rendelet azon kitétele, amely 

lehetővé tenné az állampolgárok számára, hogy bárhol voksolhassanak, lakhelyüktől 

függetlenül. Az intézkedés ugyanakkor okafogyottá tenné a választási körzetes rendszert – 

mutat rá a CCR. 

 

Mélyül a belpolitikai válság, Florin Cîțu visszaadta kormányfői megbízatását 
2020. március 12. – Krónika, transindex.ro, maszol.ro, Nyugati Jelen 

Visszaadta miniszterelnöki megbízását csütörtökön Florin Cîțu kijelölt kormányfő, Klaus 

Johannis államfő pedig tudomásul vette a döntést. A bejelentés nyomán felfüggesztették a 

parlament két házának együttes ülését. A Ludovic Orban vezette kormányban a 

pénzügyminiszteri tisztséget betöltő Cîțu lépéséről a bukaresti államelnöki hivatal bocsátott 

ki közleményt csütörtökön délután. A Cotroceni-palota közölte, Johannis elnök az este 

folyamán nyilatkozik a témában. A bejelentés mindössze negyedórával azt megelőzően 

történt, hogy a román törvényhozás plénuma összeülni készült a Cîțu-kabinet 

megalakulásáról szóló bizalmi szavazás céljából. 

 

Enyhén nőtt a születésszám, csökkent a házasodási kedv 2019-ben Erdélyben 
2020. március 12. – Krónika, maszol.ro, Nyugati Jelen 

Erdélyben 1,6, míg a Székelyföldön 2,4 százalékkal növekedett 2019-ben a születések száma 

az előző év hasonló adataihoz viszonyítva – derül ki az Erdélystat csütörtökön közzétett 

népmozgalmi jelentéséből. A születések számának növekedése és a halálozások jelentős 

csökkenése együttesen azt eredményezte, hogy Székelyföldön érezhetően lassult a 

népességfogyás üteme. 
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A koronavírus miatt inkább a médián keresztül hirdetné az igét a református 
egyház 
2020. március 12. – transindex.ro, Krónika, maszol.ro, szekelyhon.ro 

Mivel úgy véli, az egyházaknak kötelessége, hogy tájékoztassák híveiket arról, mi a teendő egy 

ilyen rendkívüli koronavírusos helyzetben, Kató Béla, az Erdélyi Református Egyházkerület 

püspöke Kántor Csaba, püspökhelyettessel és Ballai Zoltánnal, a Gazdasági Ügyosztály 

előadó-tanácsosával közösen sajtótájékoztatót tartott, amelynek alkalmával felhívást intézett 

a református gyülekezetek felé.  

 

Felelősségvállalást és együttérzést kér híveitől a katolikus és az unitárius egyház   
2020. március 12. – Krónika, maszol.ro, szekelyhon.ro 

Televíziós és online szentmiseközvetítésekkel, az egyházi alkalmakra összegyűlt hívek 

számának monitorizálásával segíti a hatóságok munkáját a koronavírus terjedésnek 

megfékezése érdekében a római katolikus és az unitárius egyház. Az egyházi elöljárók a 

keresztény lelkület szellemében együttérzést, a betegek segítését kérik híveiktől. 

 

Kelemen Hunor nem tartja kizártnak a helyhatósági választások elhalasztását 
2020. március 12. – maszol.ro 

Kelemen Hunor, az RMDSZ szövetségi elnöke nem tartja kizártnak, hogy a koronavírus-

járvány miatt el kell halasztani a júniusban esedékes helyhatósági választásokat. A szövetségi 

elnök a parlamentben adott nyilatkozatában kifejtette, hogy a politikai vezetők mintegy két 

hét múlva egyeztetnek erről, és lehetségesnek tartja, hogy ezt követően kidolgozzanak egy 

törvénytervezetet – nem kormányrendeletet –, amelyet mindenki elfogad, és amellyel 

későbbi időpontra halasztják a választásokat.  

 

A MIÉRT a járványról: a fiatalok segítsék az idős, veszélyeztetett szomszédaikat 
2020. március 12. – maszol.ro 

A koronavírus-fertőzés által leginkább veszélyeztetett időskorúak támogatására szólít fel a 

Magyar Ifjúsági Értekezlet (MIÉRT). Mivel a román hatóságok figyelmeztetése szerint az 

időskorúaknak csak nagyon indokolt esetben javallott elhagyniuk az otthonaikat, a MIÉRT 

arra hívja fel a figyelmet, hogy a fiatalok segíthetnek abban, hogy a napi szintű, szükségszerű 

feladatokat elvégzik helyettük.  

 

Tatár Imolát indítja Sepsiszentgyörgy polgármesteri székéért az EMSZ, Balázs 
Attilát pedig Kézdivásárhelyen 
2020. március 12. – szekelyhon.ro, maszol.ro, Krónika 

Az Erdélyi Magyar Szövetség (EMSZ) színeiben Tatár Imola mérkőzik meg Sepsiszentgyörgy 

polgármesteri tisztségéért, míg Balázs Attila Kézdivásárhelyen száll versenybe a 

polgármesteri mandátumért az idei helyhatósági választásokon. Tatár Imola az újrázásra 

készülő Antal Árpád RMDSZ-es polgármester kihívója, egy csütörtöki sajtótájékoztatón 

mutatkozott be. Kézdivásárhelyen Balázs Attila az Erdélyi Magyar Néppárt háromszéki 
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szervezetének alelnöke, a párt megyei önkormányzati képviselője indul a helyhatósági 

választásokon a polgármesteri tisztségéért. Az udvarterek városában újabb mandátumra 

jelentkezett a jelenlegi polgármester is, az RMDSZ színekben politizáló Bokor Tibor. 

 

Íme, a felmérés, amely megmondja, hogy Csík-, Gyergyó- vagy Udvarhelyszéken 
a legnépszerűbb az RMDSZ 
2020. március 12. – szekelyhon.ro 

A választópolgárok túlnyomó többsége az RMDSZ jelöltjeire szavazna az idei önkormányzati 

választásokon egy olyan felmérés szerint, amelyet az RMDSZ három Hargita megyei területi 

szervezetének megbízásából készítettek. A csíki, udvarhelyi és gyergyói térségekben 1758 

nagykorú megkérdezésével elvégzett év eleji felmérést Borboly Csaba, Hargita Megye 

Tanácsának elnöke ismertette csütörtökön Csíkszeredában. Mint mondta, a felmérésben arra 

is kíváncsiak voltak, a lakosság szerint „mennyire jó” Hargita megyében élni.  

 

Az RMDSZ-nek is feltehet kérdéseket a koronavírusról  
2020. március 12. – maszol.ro 

Az RMDSZ a következő napokban folyamatosan tájékoztatja az erdélyi magyar közösséget a 

koronavírussal kapcsolatos információkról szakértők és az önkormányzati vezetői 

bevonásával – közölte csütörtök este Hegedüs Csilla. Videóüzenetében az RMDSZ szóvivője 

emlékeztetett, hogy elmarad a szövetség által tervezett összes március 15-ei 

tömegrendezvény. Arra kérnek mindenkit, hogy saját biztonsága érdekében a magyar 

ünnepen maradjon otthon, és egyénileg emlékezzen meg. 

 

Kelemen Ferenc egykori marosvásárhelyi Rádiós 1990 márciusáról 
2020. március 13. – Krónika 

Ha nincs a Marosvásárhelyi Rádiónak a Székelyföld lakosságát higgadtságra, megfontoltságra 

és nyugalomra intő meggyőző „műsorszáma”, az 1990-es fekete márciusi események 

könnyűszerrel polgárháborúba torkolltak volna – vallja a magyar szerkesztőség egykori 

munkatársa, Kelemen Ferenc. Mint kifejtette, az akkori legforróbb pillanatokban a rádiósok 

testi épségüket kockáztatva dolgoztak, a szerencse és egyik román kollégájuk gerincessége, 

leleményessége mentette meg őket a tömeges lincseléstől. Arról is beszélt, három évtized 

elteltével csak felszínesen gyógyultak be az akkori véres események okozta sebek. 

 

Kevés magyar sérelem az amerikai jelentésben 
2020. március 13. – Krónika 

Az anyanyelv-használat román hatóságok általi korlátozását és a magyarellenes szurkolói 

rigmusokat emeli ki az Egyesült Államok külügyminisztériumának 2019-es, Romániára 

vonatkozó emberi jogi jelentése, amelyet csütörtökre virradóra hoztak nyilvánosságra 

Washingtonban. A dokumentum megemlíti: a magyar közösség továbbra is diszkriminációra 

panaszkodott a magyar nyelv használatának korlátozása miatt, több jelentés is érkezett arról, 

hogy a helyi hatóságok nem alkalmazták a törvényt, amely szerint azon településeken, 
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amelyekben egy nemzeti kisebbség aránya eléri a 20 százalékot, az útjelző tábláknak 

kétnyelvűeknek kell lenniük. A Mikó Imre Jogvédő Szolgálat jelentésére hivatkozva a 

dokumentum azt is rögzíti, hogy a 2020-as labdarúgó-Európa-bajnokság selejtező 

mérkőzésein, amelyeket a román válogatott Norvégiában és Máltán játszott, a román 

szurkolók folyamatosan magyarellenes rigmusokat skandáltak, köztük a „Ki a magyarokkal az 

országból!” jelmondatot is. Ezen túlmenően a magyar közösség jogsértéseiről külön nem, 

csak általánosságban esik szó, amikor a jelentés a kommunizmus idején elvett egyházi 

ingatlanok visszaszolgáltatásának halogatását taglalja. Így a jelentésben nem esik egy szó sem 

az úzvölgyi osztrák–magyar katonatemetőnél lezajlott magyarellenes román 

pogromkísérletről sem. 

 

Adományokat gyűjtenek az érsekújvári Szent István-szobor állítására 
2020. március 12. – Felvidék Ma 

A Csemadok Érsekújvári Alapszervezete Szent István-szobor emelését kezdeményezi a 

városban. A nemzeti hovatartozást erősítő szobor elkészítésének anyagi feltételeit 

közadakozásból szeretnék biztosítani. A Csemadok Érsekújvári Alapszervezete március első 

napjaiban tartott évzáróján fogalmazódott meg a szoborállítás kezdeményezése és az ehhez 

szükséges közadakozás megszervezése a tagság jóváhagyásával – nyilatkozta a Felvidék.ma 

kérdésére Danczi József, a Csemadok Érsekújvári Alapszervezetének elnöke. Mint hozzátette: 

az érsekújváriak régi vágya Szent István-szobor állítása a városban. Danczi József a 

kezdeményezés kapcsán kifejtette: a leendő alkotás pontos mérete és formája nagyban függ a 

beérkező adományok összegétől. A szobor helyét már kijelölték. A Csemadok 

megalapításának hetvenedik évfordulója alkalmából Érsekújváron kialakítottak egy 

Csemadok-emlékparkot a helyi magyar tannyelvű gimnázium mögött. Jelenleg hetven fa van 

az emlékparkban, a tervek szerint ezt a parkot gazdagítaná a szobor. 

 

A Felvidéki Mária Rádió egyelőre Magyarországról közvetít miséket 
2020. március 12. – Felvidék Ma 

Mint ismert, a napokban a szlovák kormány válságstábjával folytatott egyeztetés után a 

Szlovák Püspöki Konferencia (KBS) további rendelkezésig két hétre felfüggeszti a nyilvános 

istentiszteleti alkalmakat, köztük a szentmiséket is Szlovákiában. Erre reagált ma délelőtt a 

Felvidéki Mária Rádió koordinátora, Kacz Gábor. Megtudtuk, a felvidéki magyar Mária Rádió 

a technika adta lehetőségeket kihasználva igyekszik biztosítani, hogy a felvidéki magyar hívők 

ne maradjanak lelki táplálék nélkül. 
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A koronavírus terjedése miatt KMKSZ törölte március 15-i rendezvényeit 
2020. március 12. – karpat.in.ua 

A koronavírus-járvány terjedésének megakadályozása érdekében háromhetes karantént 

vezettek be Ukrajnában. A rendelet értelmében március 12-tól április 4-ig Kárpátalja 

területén is bezárnak az óvodák, iskolák és a felsőoktatási intézmények. Elmaradnak a 

tömegrendezvények, beleértve a sporteseményeket, a szórakoztató és kulturális 

rendezvényeket is.  

 

A nemzeti kisebbségek jogairól tárgyaltak a HMDK médiaházában 
2020. március 12. – Képes Újság  

Kedden az Európa Tanács kisebbségjogi delegációja azzal a céllal érkezett a HMDK bellyei 

székházába, hogy úgymond a terepen is tájékozódjanak a Horvátországban élő nemzeti 

kisebbségek jogainak az aktuális helyzetéről. A küldöttséget Jankovics Róbert, a HMDK 

elnöke és Matijević Olivér, a szervezet ügyvezető elnöke fogadta. 

 

A mesemondás hagyományát ápolták 
2020. március 12. – Képes Újság  

Lapzártánkkal egy időben zajlott az idei mesemondó vetélkedő a Horvátországi Magyar 

Pedagógusok Fóruma szervezésében. Harminchét általános iskolás gyűlt össze a laskói iskola 

tornacsarnokában, hogy elmondják kedvenc népmeséjüket a zsűri előtt. A Horvátországi 

Magyar Pedagógusok Fóruma évente több programot szervez az anyanyelv ápolása és 

népszerűsítése érdekében. Ezek közé tartozik a mesemondó verseny is, amelyet a Laskói 

Általános Iskolával közösen rendeznek. 

 

Vidékünkön is voltak, akik a 48-as eszmékért éltek-haltak 
2020. március 12. – Képes Újság  

Büszkék lehetünk rá, hogy vannak baranyai és szlavóniai 48-as hőseink, akiknek sírjai, 

emlékhelyei előtt emlékezhetünk március 15-én. Ács Gedeon, Tóth Ambrus, Béni Izsák, 

Apostol János, Antal Mihály, Damjanich János, Knezić Károly, ők mind a szabadságharc 

eszméiért éltek-haltak, nevüket emlékhelyek őrzik országszerte. 
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http://podiji.karpat.in.ua/?p=6558&lang=hu
https://kepesujsag.com/a-nemzeti-kisebbsegek-jogairol-targyaltak-a-hmdk-mediahazaban/
https://kepesujsag.com/a-mesemondas-hagyomanyat-apoltak/
https://kepesujsag.com/videkunkon-is-voltak-akik-a-48-as-eszmekert-eltek-haltak/
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Elektronikus sajtó 

 
Határok nélkül 

2020. március 12. – Kossuth Rádió 

 

 

Kolozsváron ma sajtótájékoztatón beszéltek Székelyföld autonómiája melletti 

elkötelezettségükről a Székely szabadság napja - a koronavírus miatt lemondott - 

marosvásárhelyi megmozdulás tervezett szónokai.  

  

Tőkés László ma Kolozsváron történelmi párhuzamot vont napjaink romániai valósága és a 

172 évvel ezelőtt történtek között. A nemzeti régiók polgári kezdeményezés és az azt támogató 

aláírásgyűjtés adta lehetőségekről is kérdeztük az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács elnökét.  

 

A Nemzeti régiókért indított polgári kezdeményezést aláírhatja ön is a nemzetiregiok.eu 

honlapon, a támogatom fülre kattintva.  

  

Kulcsár-Terza József parlamenti képviselő kedden a bukaresti parlamentben - napirend előtti 

felszólalásában - ismertette a Székely Szabadság napi kiáltvány kivonatát. A háromszéki 

képviselő szerint – aki felszólalását magyar nyelven zárta - a székelyföldi területi autonómia 

ügyét következetesen kell képviselni a román törvényhozásban, valamint az uniós és a 

nemzetközi fórumokon is.  

  

Romániának jelenleg ügyvezető kormánya van, de várhatóan a politikai pártok megszavazzák 

azt a régi/ új kormányt, amelyben csak a kormányfő fog változni, helyébe a Ludovic Orban 

kabinet pénzügyminisztere lép. A járványhelyzet felülír mindent Romániában. Kelemen 

Hunor RMDSZ elnök helyzetértékelése. 

 

Szerbiában a vajdasági tartományi választási bizottság hitelesítette a Vajdasági Magyar 

Szövetség kedden este átadott választói jelöltlistáját. Ez azt jelenti, hogy a legerősebb 

délvidéki magyar szervezet, akárcsak a köztársasági választási listán, a tartományi listán is a 

negyedik helyen szerepel majd az április 26-i politikai erőpróbán. 

  

https://mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth/?date=2020-03-12_18-02-00&enddate=2020-03-12_18-40-00&ch=mr1
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Nyolc éve 2012. március 10-én égett le Krasznahorka vára. Az Andrássy várkastély a gömöri 

régió legpompásabb és leglátogatottabb műemléke volt a  tűzvész előtt. A várfelújítás 

elhúzódó munkálatai, a bírósági perek, főigazgató váltások  – ez mind az elmúlt nyolc 

esztendő szomorú mérlege. Kedden az emlékezés gyertyái égtek Krasznahorkaváralján. 

 

 


