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Nyomtatott és online sajtó 
 

Orbán Viktor: Magyarország nem létezhet az erdélyi, délvidéki, felvidéki és 
kárpátaljai magyar közösségek nélkül 
2020. március 15. – MTI, Origo, Mandiner, 888.hu, Magyar Hírlap, HírTv, Promenad, 

Szóljon, Ma7.sk, Körkép 

Orbán Viktor miniszterelnök levelet intézett a határon kívüli magyarsághoz a március 15-i 

nemzeti ünnepen, melyben az 1848-49-es forradalom és szabadságharc örökségén túl 

Trianon 100. évfordulójáról is megemlékezett - tájékoztatott Havasi Bertalan, a 

Miniszterelnöki Sajtóirodát vezető helyettes államtitkár vasárnap. "1848. március 15-e 

minden magyar közös öröksége és ünnepe. 172 év óta ezen a napon együtt teszünk hitet 

szabadságunk és nemzeti összetartozásunk mellett. Bárhol éljünk is a világon, mind 

emlékezünk a márciusi ifjakra, és felidézzük a hősöket, akik Pákozdtól Háromszékig, 

Branyiszkótól Szenttamásig egy emberként küzdöttek a magyar szabadság lobogója alatt" - 

fogalmazott a miniszterelnök. Orbán Viktor szerint idei ünneplésünknek különös hangsúlyt 

ad, hogy száz évvel vagyunk a trianoni országvesztés után. "Akárcsak 172 évvel ezelőtt, 

amikor Gábor Áron nélkül gyorsan elbukott volna a szabadság ügye, Magyarország ma sem 

létezhet az erdélyi, délvidéki, felvidéki és kárpátaljai magyar közösségek nélkül, amelyek 

megerősítése és jogainak védelme közös feladatunk és felelősségünk" - írta, hozzátéve: "a '48-

asok követőiként azt kívánjuk, s arra esküszünk, hogy az egyedülálló nyelvi, szellemi és 

kulturális örökséget, amelyet több mint ezer év leforgása alatt a Kárpát-medencében 

létrehoztunk, megtartjuk, és mindannyiunk javára tovább is gyarapítjuk". 

 

Kelemen Hunor: a világszabadságért érdemes, egy világjárvány miatt nem 
érdemes kockáztatni 
2020. március 15. – MTI, maszol.ro, Krónika, transindex.ro 

A világszabadságért érdemes kockáztatni, egy világjárvány miatt azonban nem érdemes és 

nem is helyes - jelentette ki Kelemen Hunor, a Romániai Magyar Demokrata Szövetség 

(RMDSZ) elnöke az egyik közösségi portálon közzétett üzenetében a nemzeti ünnephez és a 

Covid-19 vírusfertőzés terjedéséhez kapcsolódóan. Megemlítette: a koronavírus-járvány és a 

leküzdésére hozott intézkedések miatt az erdélyi magyaroknak nélkülözniük kell a közös 

ünneplés élményét. "Nem tartunk köztéri ünnepséget március 15-én, mert vigyázunk 

egymásra. (.) A felelős döntés idén az volt, hogy legyünk észnél, vigyázzunk egymásra, mert 

nem lehet közösen ünnepelni akkor, ha az egy világjárvány fertőzésének aránytalanul magas 

kockázatát hordozza magában. Ükapáink azzal jártak el helyesen, hogy kardot rántottak a 

szabadságért. Mi pedig úgy járunk el bölcsen, ha ügyelünk a magunk és szüleink egészségére, 

ha ügyelünk arra, hogy közösségünk épen és egészségesen vészelje át ezt a nehéz időszakot. A 

világszabadságért érdemes kockáztatni. Egy világjárvány miatt azonban nem érdemes és nem 

is helyes" - fogalmazott Kelemen Hunor.     
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https://www.origo.hu/itthon/20200315-orban-viktor-magyarorszag-nem-letezhet-az-erdelyi-delvideki-felvideki-es-karpataljai-magyar.html
https://www.origo.hu/itthon/20200315-orban-viktor-magyarorszag-nem-letezhet-az-erdelyi-delvideki-felvideki-es-karpataljai-magyar.html
https://www.maszol.ro/index.php/tarsadalom/123498-kelemen-hunor-unnepeljunk-hat-ma-is-mint-mindannyiszor-az-elmult-harom-evtizedben
https://www.maszol.ro/index.php/tarsadalom/123498-kelemen-hunor-unnepeljunk-hat-ma-is-mint-mindannyiszor-az-elmult-harom-evtizedben
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Pásztor István: mind tudjuk, mit jelent, hogy nem engedünk a '48-ból 
2020. március 15. – MTI, Vajdaság MA, Pannon RTV, Magyar Szó 

Ha dacos, magyaros keménységünket akarjuk hangsúlyozni, akkor azt mondjuk, nem 

engedünk a'48-ból, és mindannyian ugyanarra gondolunk: a nemzeti önrendelkezésre, a 

szuverenitásra és a népfelség elvének fontosságára - hangsúlyozta az 1848-1849-es 

forradalom és szabadságharc 172. évfordulója alkalmából elmondott ünnepi beszédében 

Pásztor István, a Vajdasági Magyar Szövetség (VMSZ) elnöke vasárnap, Szabadkán. Az új 

típusú koronavírus-járvány megfékezése érdekében a szerb kormány szerdán betiltotta a száz 

főnél tömegesebb beltéri rendezvényeket, így a március 15-i központi ünnepség is elmaradt. A 

kisebb, szabadtéri rendezvényeket, koszorúzásokat megszervezték, Pásztor István pedig 

televíziós felvételről mondta el ünnepi beszédét. Kiemelte, nem mondták le teljes mértékben 

az ünnepi rendezvényeket, ugyanis úgy ítélte meg, hogy "az elmúlt 172 évben is, 1848-tól a 

mai napig, számtalan olyan eset volt, amikor a napi kihívások nagyon nagyok voltak, és 

amikor '48 emléke erőt adott a magyaroknak". 

 

Az ukrán elnök aláírta a középfokú oktatásról szóló vitatott törvényt 
2020. március 13. – MTI, Magyar Hírlap, Híradó, Kárpátalja, karpatalja.ma, Webrádió 

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök aláírta pénteken a középfokú oktatásról szóló, Budapest és 

a kárpátaljai magyar kisebbségi szervezetek által is kifogásolt törvényt - derült ki az államfői 

hivatal honlapján megjelent közleményből. A törvényt az ukrán parlament január 16-án 

fogadta el. A közlemény szerint a törvény részletezi a 2017-ben elfogadott oktatási 

kerettörvény rendelkezéseit, figyelembe véve a Velencei Bizottság vonatkozó ajánlásait. A 

törvény az Ukrajnában élő nemzeti kisebbségeket három csoportba sorolja, különböző 

modellek bevezetését kínálva fel számukra a középfokú oktatás megszervezésére. A 

magániskoláknak ugyanakkor - a Velencei Bizottság ajánlásának megfelelően - biztosítja az 

oktatás nyelvének szabad megválasztását. Magyarország és a kárpátaljai magyar szervezetek 

elsősorban azt kifogásolták, hogy a jogszabály a nemzetiségi iskolákban az ötödik osztálytól 

elrendeli a fokozott áttérést az ukrán nyelvű oktatásra, ami szerintük sérti a kisebbségek már 

megszerzett jogait. 

 

Árnyalni kell az 1848-as forradalomról alkotott képünket 
2020. március 15. – Krónika 

„Azt szorgalmazom, hogy tanuljunk meg úgy ünnepelni, hogy közben ne csupán egy 

frázisokra, illúziókra épülő képünk legyen a forradalomról, hanem legyen része az 

ünnepléseknek az önvizsgálat, a szakmaiság is” – mondta el a Krónikának T. Szabó Levente, a 

Babeș-Bolyai Tudományegyetem bölcsészkarának docense, irodalomtörténész, a 19. század 

irodalmának oktatója. 
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https://www.vajma.info/cikk/vajdasag/24840/Pasztor-Istvan-Mind-tudjuk-mit-jelent-hogy-nem-engedunk-a-48-bol.html
https://hirado.hu/kulfold/cikk/2020/03/13/alairta-a-vitatott-oktatasi-torvenyt-az-ukran-elnok
https://kronikaonline.ro/kultura/arnyalni-az-1848-as-forradalomrol-alkotott-kepunket
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Lemondott a március 15-i villámcsődületről Csíkszereda polgármestere 
2020. március 15. – maszol.ro, transindex.ro, szekelyhon.ro 

Eltekintett eredeti szándékától, és mégsem hív össze villámcsődületet március 15-én Ráduly 

Róbert, Csíkszereda polgármestere. A városvezető szombaton videóüzenetben szólította fel a 

lakosságot, hogy a tiltások ellenére ünnepeljenek közösen március 15-e alkalmából. Vasárnap 

újra a Facebookon üzent, és lemondta a flashmobot.  

 

Csendben ünnepeltek Székelyudvarhelyen 
2020. március 15. – szekelyhon.ro 

Mindenféle szertartás és ünnepség nélkül, koszorúzással emlékeztek az 1848–1849-es 

forradalom és szabadságharc hősire vasárnap Székelyudvarhelyen. Gálfi Árpád és a 

városvezetőség, az Erdélyi Magyar Néppárt, a Székely Nemzeti Tanács és a Magyar Polgári 

Párt helyi szervezetei délben, illetve előttük a helyi RMDSZ-szervezet is elhelyezte az 

emlékezés koszorúit a Márton Áron téren lévő Vasszékelynél. 

 

Közös erkélyi himnuszénekléssel „dobták fel” a nem szokványos erdélyi március 
15-ét 
2020. március 15. – Krónika, szekelyhon.ro 

Közös ünneplés és beszédek nélkül telt az idei március 15-e, az erdélyi magyar politikai 

vezetők Facebookon üzentek. Egy közös erkélyi himnuszéneklés színesítette a napot, és egy 

kisebb konfliktus is kialakult. 

 

Csonka csíkszeredai megemlékezés maroknyi résztvevővel 
2020. március 15. – szekelyhon.ro 

Igencsak furcsára sikeredett az 1848-49-es szabadságharc és forradalom kitörése 172. 

évfordulójának csíkszeredai megemlékezése: a koronavírus-járvány megfékezése érdekében 

tömegrendezvény helyett csendes, egyéni koszorúzás mellett rótták le tiszteletüket a 

jelenlévők. Csíkszereda elöljárói, Ráduly Róbert Kálmán polgármester, illetve Szőke 

Domokos és Füleki Zoltán alpolgármesterek síri csendben helyeztek el koszorút a Gál Sándor-

szobornál. Darvas Kozma József plébános vezetésével a maroknyi tömeg elmondta a 

Miatyánkot, a pár perces esemény végén pedig felcsendültek a magyar, illetve székely 

himnuszok. Nem sokkal később hasonlóan csendes megemlékezésre került sor a Vár-téren is. 

 

Online üzentek a háromszéki polgármesterek március 15-én 
2020. március 15. – szekelyhon.ro, maszol.ro 

Noha a március 15-ei ünnepi rendezvényeket nem tartották meg sem Sepsiszentgyörgyön, 

sem Kézdivásárhelyen, mindkét várost feldíszítették, koszorúkat helyeztek el, és az elöljárók 

online, a közösségi oldalukon fogalmazták meg ünnepi üzenetüket. Antal Árpád, 

Sepsiszentgyörgy polgármestere 16 órakor élőben jelentkezett a Facebookon, Bokor Tibor 

kézdivásárhelyi polgármester gondolatait szintén a közösségi oldalon tette közzé. 
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https://www.maszol.ro/index.php/tarsadalom/123496-lemondott-a-marcius-15-i-villamcs-duletr-l-csikszereda-polgarmestere
https://szekelyhon.ro/aktualis/csendben-unnepeltek-szekelyudvarhelyen
https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/kozos-erkelyi-himnuszeneklessel-bdobtak-felr-a-nem-szokvanyos-erdelyi-marcius-15-et
https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/kozos-erkelyi-himnuszeneklessel-bdobtak-felr-a-nem-szokvanyos-erdelyi-marcius-15-et
https://szekelyhon.ro/aktualis/csonka-csikszeredai-megemlekezes-maroknyi-resztvevovel
https://szekelyhon.ro/aktualis/online-uzentek-a-haromszeki-polgarmesterek-marcius-15-en
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 A koronavírus-járvány Gyergyószentmiklóson is felülírta a megemlékező 
ünnepséget 
2020. március 15. – szekelyhon.ro 

A koronavírus-járvány megfékezése érdekében Gyergyószentmiklóson is rendhagyó módon 

zajlott a magyar nemzeti ünnep: az önkormányzat itt is lemondta a Petőfi Sándor-szoborhoz 

tervezett ünnepséget, ugyanakkor arra kérték az embereket, hogy egyénileg róják le 

kegyeletüket a szabadságharc hőseinek emléke előtt. 

 

A szeparatizmus vádjától a pogromig 
2020. március 16. – Krónika 

A fekete március eseményei mindmáig elhintették a kétely, a kölcsönös bizalmatlanság 

magvát, amely jelentősen fékezte a város gazdasági-szellemi fejlődését, két egymással szinte 

teljesen párhuzamos társadalmat teremtve – vallja Novák Csaba Zoltán történész, szenátor, 

aki szerint az ügyészségnek fel kellene göngyölítenie a szálakat.   

 

Kevés magyar sérelmet taglalnak a Romániáról szóló amerikai jelentésben 
2020. március 13. – Krónika 

Az anyanyelvhasználat 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, 

amelyekben egy nemzeti kisebbség aránya eléri a 20 százalékot, az útjelző tábláknak 

kétnyelvűeknek kell lenniük. 

 

A koronavírus keresztbe tett a székelyföldi románok iránti szolidaritás napjának 
is  
2020. március 13. – transindex.ro 

Elmarad a Sepsiszentgyörgyre tervezett Világ románsága a Kovászna-Hargita-Maros megyei 

románok iránti szolidaritásának a napja is a koronavírus-járvány miatt - számolt be a hírről 

Facebok-oldalán Mihai Sorin Tîrnoveanu, a nacionalista Calea Neamului Egyesület elnöke. A 

Kovászna, Hargita és Maros Megyei Románok Civil Fóruma által szervezett 

rendezvénysorozatot a sepsiszentgyörgyi Román Szellemiség Múzeumában tartották volna 

március 14-én, szombaton.  

 

Felelős magatartásra szólítja fel a gyulafehérvári érsek a hívőket 
2020. március 13. – szekelyhon.ro, transindex.ro 

A koronavírus terjedése minket, krisztushívőket is felelős magatartásra kötelez. Legfőbb 

feladatunk ebben a helyzetben a megelőzés. Intézkedéseink is ezt a célt szolgálják – írja az 

érsek a romkat.ro portálon is közzétett üzenetében Kovács Gergely. „A járvány – és a 
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https://szekelyhon.ro/aktualis/a-koronavirus-jarvany-gyergyoszentmikloson-is-felulirta-a-megemlekezo-unnepseget
https://szekelyhon.ro/aktualis/a-koronavirus-jarvany-gyergyoszentmikloson-is-felulirta-a-megemlekezo-unnepseget
https://kronikaonline.ro/belfold/keves-magyar-serelmet-taglalnak-a-romaniarol-szolo-amerikai-jelentesben
http://itthon.transindex.ro/?hir=58865&a_koronavirus_keresztbe_tett_a_szekelyfoldi_romanok_iranti_szolidaritas_napjanak_is
http://itthon.transindex.ro/?hir=58865&a_koronavirus_keresztbe_tett_a_szekelyfoldi_romanok_iranti_szolidaritas_napjanak_is
https://szekelyhon.ro/aktualis/felelos-magatartasra-szolitja-fel-a-gyulafehervari-ersek-a-hivoket
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megelőzése, megállítása érdekében tett erőfeszítés – megváltoztatja mindennapjainkat, 

szokásainkat. Kényelmes és megszokott életmódunkon mindannyiunk érdekében 

változtatnunk kell, szükséges szabályoknak és intézkedéseknek kell megfelelnünk – olvasható 

az érseki levélben. 

 

Kelemen Hunor: támogatjuk, hogy szombat estig beiktatott kormánya legyen az 
országnak  
2020. március 13. – maszol.ro 

Klaus Johannis ma délutánig javasolni fog egy miniszterelnököt, mert azt szeretné, hogy 

szombaton már szavazás legyen a parlamentben, estig pedig beiktatott kormánya legyen az 

országnak – közölte Kelemen Hunor az államfővel való telefonos konzultáció után.  

Rámutatott, az RMDSZ „a mostani krízishelyzetben” támogatja, hogy szombaton szavazzanak 

a parlamentben az új kormányról, a gyorsított eljárást nem kérdőjelezik meg. „Most az 

emberek egészsége és biztonsága a legfontosabb! Olyan kormányra van szükség, amely teljes 

jogkörrel tud fellépni a járvány további terjedésének lassítása érdekében” – mutatott rá a 

szövetségi elnök.  

 

Fertőtlenítve szavaztak, online folytatják: bizalmat kapott az új Orban-kormány 
az RMDSZ-től is 
2020. március 14. – Krónika, transindex.ro, maszol.ro 

Az RMDSZ képviselői és szenátorai is megszavazták Ludovic Orban újabb kormányát. A 

Krónikának nyilatkozó magyar törvényhozók a rendkívüli járványhelyzettel indokolták a 

megelőlegezett bizalmat. A honatyákat koronavírustesztnek vetették alá, a voksolást, 

aláírásokat fertőtlenítés előzte meg. A parlament online üzemmódban folytatja a munkáját. A 

kormánynak – a minimálisan szükséges 233 helyett – 286 képviselő és szenátor szavazott 

bizalmat, 23-an pedig ellene szavaztak. 

 

Hétfőtől sürgősségi állapot lép életbe Romániában a koronavírus terjedése 
miatt 
2020. március 14. – Krónika, szekelyhon.ro 

Sürgősségi állapot foganatosítását jelentette be szombaton a koronavírus-fertőzés miatt Klaus 

Johannis államfő. A helyi és központi hatóságok korlátozásokat és tiltásokat vezethetnek be a 

sürgősségi állapot keretében, elrendelhetik akár bizonyos egységek bezárását is. A Cotroceni-

palotában tett sajtónyilatkozatában az elnök azzal indokolta a lépést, hogy nagyon fontos 

időben meghozni az intézkedéseket annak érdekében, hogy legyen hatásuk. „Annak 

érdekében, hogy lehetővé tegyem ezt a harcot, úgy döntöttem, rendkívüli állapotot hirdetek 

jövő hét elejétől” – mondta az államfő az elnöki hivatalban, miután a harmadik Orban-

kormány tagjai letették a hivatali esküt. Johannis közölte, a sürgősségi állapot lehetőséget 

teremt arra, hogy többletforrásokat különítsenek el az új típusú koronavírus terjedésének 

megfékezését célzó intézkedések gyakorlatba ültetésére.  
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https://www.maszol.ro/index.php/belfold/123423-kelemen-hunor-tamogatjuk-hogy-szombat-estig-beiktatott-kormanya-legyen-az-orszagnak
https://www.maszol.ro/index.php/belfold/123423-kelemen-hunor-tamogatjuk-hogy-szombat-estig-beiktatott-kormanya-legyen-az-orszagnak
https://kronikaonline.ro/belfold/bizalmat-kapott-az-uj-orban-kormany-fertotlenitve-szavaztak-online-folytatjak
https://kronikaonline.ro/belfold/bizalmat-kapott-az-uj-orban-kormany-fertotlenitve-szavaztak-online-folytatjak
https://kronikaonline.ro/belfold/hetfotol-surgossegi-allapot-lep-eletbe-romaniaban-a-koronavirus-terjedese-miatt
https://kronikaonline.ro/belfold/hetfotol-surgossegi-allapot-lep-eletbe-romaniaban-a-koronavirus-terjedese-miatt
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Pásztor Sándor: Szívügyünk a magyar oktatás fejlesztése 
2020. március 14. – Bihari Napló 

A Bihar Megyei Tanács Pásztor Sándor elnök kezdeményezésére tavaly júniusban döntött 

úgy, hogy jelentős mértékben támogatja az iskolák korszerűsítését, fejlesztését. Összesen 

tizenkilenc Bihar megyei tanintézet részesült a megyei önkormányzat magyar vezetése által 

biztosított finanszírozásból – nyilatkozta a Bihari Naplónak Pásztor Sándor. 

 

Zatykó Gyula: Vigyázzunk magunkra és egymásra 
2020. március 14. – Bihari Napló 

Főkertészi hivatal létrehozását kezdeményezné Nagyváradon Zatykó Gyula. Ilie Bolojan 

polgármester tanácsadója szerint ez lenne a megoldás a város zöldövezeteinek és fáinak a 

szakszerű gondozására. A tanácsadó beszélt még a fakivágásokról, a városrendezési tervről, az 

ingatlanok kisajátításának problémáiról, vagy az esetleges bontásokról is. 

 

Honlapot indított az RMDSZ a koronavírussal kapcsolatos tudnivalókról 
2020. március 14. – maszol.ro, transindex.ro 

Elérhetővé vált az RMDSZ tájékoztató honlapja a koronavírus-járvánnyal kapcsolatos 

tudnivalókról – közölte szombat este a szövetség sajtóirodája. A korona.rmdsz.ro honlapon 

hiteles és naprakész információkat talál a kormányzati és az erdélyi magyar önkormányzati 

intézkedésekről, a megelőzéshez szükséges lépésekről és teendőkről a panaszok esetén.  

 

Nem érdeklik az óvintézkedések: villámcsődületre hívja a csíkszeredaiakat 
Ráduly Róbert  
2020. március 14. – maszol.ro, transindex.ro, szekelyhon.ro 

Flashmobra, azaz villámcsődületre hívja Csíkszereda polgármestere a város lakóit március 15-

én. A városvezető szombaton délután a Facebookon közzétett videóüzenetben szólította fel a 

lakosságot, hogy találkozzanak vasárnap 16 órakor a forradalmi megemlékezések szokásos 

helyszínén, a Gál Sándor szobornál található téren. Ráduly Róbert felhívásával teljes 

mértékben szembemegy a harmadik fokozatba lépett koronavírus-járvány terjedését gátló 

intézkedésekkel, amelyek korlátozzák az emberek közötti személyes kapcsolatfelvételt és a 

kollektív tevékenységeket.  

 

Viharvert história: kötetben emlékeznek a bukovinai székelyekre 
2020. március 15. – Krónika 

A hányatott sorsú bukovinai székelyekről emlékeztek meg Marosvásárhelyen Ábrám Zoltán 

könyvbemutatója alkalmából. A Krónika külső munkatársa, az orvos-közíró azok után 

ragadott tollat, miután sikerült ellátogatnia Bukovinába, és felkereste őket az al-dunai 

otthonaikban.  
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https://www.erdon.ro/kozelet/helyi-kozelet/pasztor-sandor-szivugyunk-a-magyar-oktatas-fejlesztese-2700297/
https://www.erdon.ro/kozelet/helyi-kozelet/zatyko-gyula-vigyazzunk-magunkra-es-egymasra-2700285/
https://www.maszol.ro/index.php/tarsadalom/123483-honlapot-inditott-az-rmdsz-a-koronavirussal-kapcsolatos-tudnivalokrol
https://www.maszol.ro/index.php/tarsadalom/123479-nem-erdeklik-az-ovintezkedesek-villamcs-duletre-hivja-a-csikszeredaiakat-raduly-robert
https://www.maszol.ro/index.php/tarsadalom/123479-nem-erdeklik-az-ovintezkedesek-villamcs-duletre-hivja-a-csikszeredaiakat-raduly-robert
https://kronikaonline.ro/kultura/viharvert-historia-kotetben-emlekeznek-a-bukovinai-szekelyekre
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Így vagy úgy emlékezetes március 15-ék 
2020. március 15. – Ma7.sk 

A magyar kormány a koronavírus terjedésének megfékezése érdekében lemondta a március 

15-re tervezett budapesti központi ünnepségeket, mivel a múzeumkerti ünnepség 

Magyarország legnagyobb rendezvénye, ahová az ország minden pontjáról érkeznek emberek. 

Várhatóan további magyarországi települések is hasonlóan fognak határozni. A Felvidéken is 

elmaradnak megemlékezések. A koronavírus közbeszólt, és az idei március 15. besorakozik 

majd azon megemlékezések közé, amelyek valami okból kifolyólag puszta mivoltukban is 

történelmi eseménynek számítottak: zavargások, tüntetések, elégedetlenség és szabadságvágy 

megnyilvánulások, ezek eltiprásai, illetve kegyetlen időjárási viszonyok fűződnek 

emlékezetesen ehhez a naphoz. 

 

Március 15.: “…nem egymás ellen kell küzdenünk – tartozzunk bármelyik 
nemzethez, sorsunkat nem nehezíthetjük kicsinyes torzsalkodásokkal!” – Fenes 
Iván 
2020. március 15. – Körkép 

A szabadság napja köszöntött be ránk. Sajnos, magyarságunknak jelenleg nincs lehetősége 

közösségében az 1848/49-es forradalom és szabadságharc alkalmából szervezett 

ünnepségeken részt venni. A jelenleg uralkodó veszélyhelyzet ezt nem teszi lehetővé.   A 

Körkép.sk ezért úgy döntött, felkéri Fenes Ivánt, Bős város polgármesterét, hogy ossza meg 

olvasóinkkal ünnepi gondolatait. „Ismét valahogy szomorú lett ez az ünnep. Büszkén hittük, 

hogy a múltban elszenvedett bajokat végleg magunk mögött hagytuk, s a század éves 

kórságok és nyavalyák többé vissza nem térnek. Most, otthonainkba kényszerítve, félig 

önkéntes száműzetésben ismét az apokalipszis lovasaitól rettegünk. Olybá tűnik, a történelem 

megint súlyos leckével emlékeztet bennünket arra: nem vagyunk győztesei a históriának, 

keresztjeinket bizony újból és újból vállunkra kell vennünk! Minden kornak és nemzetségnek 

fel kell vállalnia saját harcait… Nekünk is!” 

 

Emlékezés március idusára – a körülmények ellenére is méltósággal 
2020. március 15. – Felvidék Ma 

Március 15-én az 1848/49-es magyar forradalom és szabadságharc kitörésére emlékezünk. 

Ilyenkor immár hagyományosan Kárpát-medence-szerte ünnepi megemlékezéseket, 

koszorúzásokat tart a magyarság, ebbe az idei ünneplésbe azonban beleszólt a koronavírus-

járvány, aminek következtében a nyilvános megemlékezések, nagy tömegeket vonzó 

összejövetelek elmaradnak. Ez azonban nem jelenti azt, hogy ne emlékezhetnénk 

méltósággal, hiszen az igazi érzelmeknek nem a külsőségekben kell megnyilvánulniuk. 

 

A kisebbségi nyelvi jogok bővítésre szorulnak 
2020. március 13. – Ma7.sk 

Szlovákiában a kissebségeknek csak korlátozott jogaik vannak. Nagyobb hangsúlyt kellene 

fektetni a televíziós műsorokra, amelyek kisebbségi nyelven sugároznak, illetve a 
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https://ma7.sk/hethatar/igy-vagy-ugy-emlekezetes-marcius-15-ek
https://korkep.sk/cikkek/hagyomanyok/2020/03/15/marcius-15-nem-egymas-ellen-kell-kuzdenunk-tartozzunk-barmelyik-nemzethez-sorsunkat-nem-nehezithetjuk-kicsinyes-torzsalkodasokkal-fenes-ivan/
https://korkep.sk/cikkek/hagyomanyok/2020/03/15/marcius-15-nem-egymas-ellen-kell-kuzdenunk-tartozzunk-barmelyik-nemzethez-sorsunkat-nem-nehezithetjuk-kicsinyes-torzsalkodasokkal-fenes-ivan/
https://korkep.sk/cikkek/hagyomanyok/2020/03/15/marcius-15-nem-egymas-ellen-kell-kuzdenunk-tartozzunk-barmelyik-nemzethez-sorsunkat-nem-nehezithetjuk-kicsinyes-torzsalkodasokkal-fenes-ivan/
https://felvidek.ma/2020/03/emlekezes-marcius-idusara-a-korulmenyek-ellenere-is-meltosaggal/
https://ma7.sk/aktualis/a-kisebbsegi-nyelvi-jogok-bovitesre-szorulnak


 

 

 

Napi Nemzetpolitikai Sajtószemle – 2020. március 16. 
8 

hivatalokban is lehetővé kellene tenni a kisebbségek nyelvhasználatát. Ezt állítja az Európai 

Charta regionális és kisebbségi nyelvekre vonatkozó kutatása, amelyet Szlovákiában végeztek. 

A kutatást már ötödik alkalommal végeztek Szlovákiában. A szakértői bizottság arra az 

eredményre jutott, hogy számos pozitív intézkedés bevezetése mellett további plusz 

intézkedésekre van szükség, például a kisebbségi nyelvtanítás hatékonyabb formái is ide 

tartoznak. Rugalmasabb és hatékonyabb jogalkotási intézkedésekre van szükség, hogy a 

Chartán belül  a kisebbségi jogokat kibővítsük“ - mondták a szakértők. Többek között azt is 

javasolják, hogy a kisebbségeknek több műsoridő jusson a televízióban, illetve több megyei, 

és regionális hírlapot adjanak ki az adott kisebbségeknek. 

 

Az MKÖ szerint botrányos az Alkotmánybíróság döntése 
2020. március 13. – Ma7.sk 

Az igazságügy megtisztulásában bízók számára csalódás az Alkotmánybíróság csütörtök esti 

döntése. 13 bírót hallgattak meg, nyolc esetben pedig nem egyeztek bele az előzetes 

letartóztatásba. Miközben az Alkotmánybíróság tagjainak nem az elzárásról kellett 

dönteniük, csak arról, hogy az elzárást engedélyezheti-e az arra illetékes specializált bíróság. 

A döntés azt mutatja: a bírók sokkal nagyobb védelmet élveznek, mint az átlagpolgárok, még 

abban az esetben is, amikor evidens, hogy politikai maffiózók megbízására cselekedtek - 

fogalmaz az MKÖ közleményében. „A csütörtöki döntésnek két oka lehet. Vagy az 

alkotmánybírák nem voltak képesek átlépni saját árnyékukat, és a „sajátjaikat” védték, vagy a 

főügyész által készített beadványok voltak silány színvonalúak” – véli Mózes Szabolcs, az 

Összefogás elnöke. 

 

A szlovák televízió érdeklődik: Mi történt a magyarokkal? 
2020. március 13. – Felvidék Ma, Körkép 

Szerda késő este Duray Miklós és Nagy András voltak a szlovák közszolgálati televízió 

Keresztben című műsorának vendégei, akik arra keresték a választ, mi történt a szlovákiai 

magyarokkal a parlamenti választások után. A két vitapartner beszélgetése nemcsak azért volt 

érdekes, mert két, politikai nézeteiket tekintve különböző személyiség ült le vitázni, de a 

köztük lévő generációs különbségből adódó nézeteltérések és a felszínre kerültek. Sok egyéb 

mellett szó esett Bugár Béla politikai tündökléséről és bukásáról, de arról is, hogy Budapest 

saját gazdasági ambíciói miatt gyakorlatilag eladta a szlovákiai magyarokat. Ahogy a két 

műsorvezető, Štefan Chrappa és Jaroslav Daniška a felvezetésben elmondták, 1989 

novemberét követően a magyarok elidegeníthetetlen részei voltak a (cseh)szlovák 

törvényhozásnak. Az új kormányok megalakulásánál gyakran épp a magyarok voltak a mérleg 

nyelve. 

 

Kijózanító választások: Talpra áll a felvidéki magyarság? 
2020. március 14. – Ma7.sk 

Március 1-re virradóra alapjaiban rajzolódott át az ország politikai térképe. A Ma7 politikai 

magazinműsorában, a Nézőpontban az eredményekről, az ide vezető útról és a lehetséges 

jövőről beszélgettek politológus vendégeikkel, Öllös Lászlóval és Tokár Gézával. A 
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https://ma7.sk/aktualis/az-mko-szerint-botranyos-az-alkotmanybirosag-dontese
https://felvidek.ma/2020/03/a-szlovak-televizio-erdeklodik-mi-tortent-a-magyarokkal/
https://ma7.sk/aktualis/kijozanito-valasztasok-talpra-all-a-felvideki-magyarsag


 

 

 

Napi Nemzetpolitikai Sajtószemle – 2020. március 16. 
9 

választásokon sokak számára csalódást keltő eredmény született, de felmerül a kérdés, vajon 

meglepetés volt ez az eredmény, vagy benne volt a levegőben? Gondolok Matovič győzelmére 

és a magyar képviselet kimaradására a parlamentből. Öllös László: „A kampány végén 

Matovič győzelme lehetőségként már felmerült, számomra a siker mértéke okozott 

meglepetést. Ami az MKÖ és a Most–Híd kimaradását illeti a parlamentből, az benne volt a 

pakliban. Sőt a belső arány is előre látható volt, nevezetesen, hogy az MKÖ szavazói közel 

kétszer annyian lesznek, mint a Hídra voksolók.” 

 

Minden magyar ünnepe 
Bácskossuthfalván ünnepi koszorúzással emlékeztek a forradalom hőseire 

2020. március 16. – Magyar Szó, Vajdaság Ma, Pannon RTV 

Az érvényben levő egészségügyi rendelet értelmében ezúttal csupán a Kossuth-szobor 

koszorúzásával, a hagyományos ökumenikus istentisztelet nélkül zajlott az 1848/49-es 

forradalom és szabadságharc márciusi történései kapcsán szervezett központi megemlékezés 

Bácskossuthfalván. A Kossuth parkban a Himnusz dallamai után után a házigazda 

szerepében Seffer Attila, a helyi közösség tanácselnöke köszöntötte a jelenlevőket, elsőként 

Németi Zsoltot, Magyarország belgrádi nagykövetségének tanácsosát, Csallóközi Eszter 

szabadkai főkonzult, Pásztor Istvánt, a Vajdasági Magyar Szövetség elnökét, Hajnal Jenőt, a 

Magyar Nemzeti Tanács elnökét, a jelen levő egyházi méltóságokat, a közéleti és a művelődési 

élet közszereplőit, a köztársasági, tartományi és községi tisztségviselőket, illetve valamennyi 

jelenlevő polgárt. 

 

Március 15-ei megemlékezés Temerinben 
2020. március 16. – Vajdaság MA, Pannon RTV 

Az 1848/49-es forradalom és szabadságharc évfordulója alkalmából vasárnap délután 

megemlékezést tartottak a temerini Nyugati temető kopjafájánál. Nehéz helyzetben vagyunk. 

Március idusának ünnepét talán még sohasem vártuk ilyen szorongással, mint az ideit – 

kezdte alkalmi beszédét Csorba Béla, a Vajdasági Magyar Demokrata Párt elnöke. - Mintha 

valóban új életre keltek volna a mitológiai démonok, hogy őrületet és ellenségeskedést 

szítsanak az emberek, a nemzetek és az államok között. Új zsarnokság készül, hogy igájába 

döntse az emberiséget a hatalomgyakorlás eddig soha nem látott eszközeivel. 

 

Magyarittabén a Kossuth-szobornál ünnepeltek 
2020. március 15. – Vajdaság MA, Magyar Szó, Pannon RTV 

A nemzeti ünnepünk alkalmával az idén is Magyarittabén, a Kárpát-medence legdélebbi 

Kossuth-szobránál gyűlt össze a magyar közösség, ezúttal a helyzetre való tekintettel 

elmaradt az istentisztelet, csak a szabadtéri ünnepséget, illetve koszorúzást tartották meg - 

sokkal szerényebb érdeklődés közepette. 
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https://www.magyarszo.rs/hu/4247/vajdasag/216982/Minden-magyar-%C3%BCnnepe.htm
https://www.vajma.info/cikk/vajdasag/24843/Marcius-15-ei-megemlekezes-Temerinben.html
https://www.vajma.info/cikk/vajdasag/24839/Magyarittaben-a-Kossuth-szobornal-unnepeltek.html
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Beregszászban csendes március 15-i megemlékezést tartottak 
2020. március 15. – karpat.in.ua, Kárpátalja, karpatalja.ma, Kárpáti Igaz Szó 

A koronavírus-járvány miatt Ukrajnában is betiltottak minden tömegrendezvényt, így 

magyarságunk az idei március 15-i hagyományos megemlékezést igen szűk körben 

bonyolították le: a városi szervezetek képviselői koszorúzással és néma főhajtással rótták le 

tiszteletüket a márciusi ifjak és az 1848–49 forradalom és szabadságharc hőseinek emléke 

előtt. 

 

Március 15-e Ungváron 
2020. március 15. - karpat.in.ua, Kárpátalja, Kárpáti Igaz Szó 

Ungváron 1989 óta a magyarság – jelentős számban képviseltetve magát – minden évben 

megemlékezést tart az 1848–49-es forradalom és szabadságharc kezdetéről. Ma azonban, a 

koronavírus-járvány megfékezése céljából kihirdetett karantén miatt (amely a 

tömegrendezvényre is kiterjed) csak kis létszámú, csendes koszorúzásra és főhajtásra 

kerülhetett sor. 

 

Csendesen koszorúzott a Rákóczi-főiskola 
2020. március 15. - karpat.in.ua 

Mivel az ukrán kormány március 12. és április 3. között országos karantént hirdetett a 

koronavírus-járvány megfékezése érdekében, így Beregszászban is elmarad az eddig minden 

évben megrendezett 1848–49-es megemlékezési ünnepség is. Erre való tekintettel a II. 

Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola vezetősége csendes koszorúzást szervezett, ahol 

Orosz Ildikó, a II. RF KMF rektorasszonya és Rácz Béla rektorhelyettes koszorút helyezett el a 

főiskola épületén található emléktábla mellett, megemlékezve és tisztelegve ezzel a március 

15-ei események előtt. 

 

V. Kárpátaljai Magyar Szónokverseny 
2020. március 15. – karpat.in.ua 

Ötödik alkalommal rendezték meg a Kárpátaljai Magyar Szónokversenyt, amelyen a II. 

Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Felsőfokú Szakképzési Intézetének növendékei 

vettek részt.  
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http://life.karpat.in.ua/?p=7832&lang=hu
http://life.karpat.in.ua/?p=7798&lang=hu
http://life.karpat.in.ua/?p=7680&lang=hu
http://life.karpat.in.ua/?p=7730&lang=hu
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Elektronikus sajtó 
Öt kontinens 

2020. március 15. – Duna World 

 

Brazíliában mintegy százezer magyar él, a legnagyobb részük Sao Paulo-ban, a kontinensnyi 

ország üzleti fővárosában telepedett le. Sokan közülük XIX. és XX. századi emigránsok 

leszármazottai. Kisebb hányaduk pedig első generációs bevándorló. Sao Pauloban Magyar 

Ház is működik, mely a különböző magyar szervezetek, táncegyüttesek találkozóhelye. 

 

Hatalmas területen sok magyar - Houston-ban lelkes közösség él, akik igyekeznek életben 

tartani a magyar ünnepeket, szokásokat. Rengeteg programot szerveznek maguknak, 

amelyeken magyarul beszélhetnek honfitársaikkal. Houstonban tavaly májusban nyílt konzuli 

képviselet. A kint élő aktív magyarok pedig kamarát is alapítottak, hogy segítsék a magyar 

vállalkozások amerikai boldogulását.  

 

A diaszpóra magyar közösségei előtt álló egyik legnagyobb kihívás az, hogy miként tudják 

megszólítani a fiatalokat, és megtartani magyarságukban. A távoli Vancouverben szolgáló 

református lelkipásztor, Szigeti Miklós szerint a küldetés nem lehetetlen, de mindenképpen 

áldozatos tevékenység. 

 

A sao paolói Szent Imre Kollégiumot 1951-ben alapították, ahol ma is óvoda, iskola és 

gimnázium működik. A középiskolának – amely Brazíliában az egyik legszínvonalasabb 

intézménynek számít – megközelítőleg 1500 tanulója van, ahova nem csak a magyar szülők 

íratják be szívesen gyermekeiket. 

 

Mindent Isten nagyobb dicsőségére - hirdeti egy márványtábla a jezsuiták jelmondatát a 

montreáli Magyarok Nagyasszonya Katolikus Templomban. A több mint 90 éve alapított 

katolikus egyházközség az elmúlt évtizedekben fontos szerepet játszott a montreáli magyar 

közösség összetartásában és fejlődésében. 

 

A magyar hagyományok egyik legkedveltebb ünnepe a farsang, amikor a gyerekek, felnőttek 

álarcban, jelmezben ijesztik a telet. Így van ez a világ másik végén élő magyar közösségekben 

is, azzal a különbséggel, hogy 15 ezer kilométerrel arrébb a nyártól vesznek búcsút egy kis 

időre. Az ausztráliai Gold Coast-on február utolsó napján rendezték meg az álarcos bált. 

 

https://mediaklikk.hu/video/ot-kontinens-2020-03-14-i-adas/
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Kárpát Expressz 

2020. március 15. – M1  

 

Március 15-re emlékeztek Kárpátalján 

A 11 éves csapi Bereczky Tamás a Nemzeti dalt tanulja, a csapi Széchenyi iskolában Debreceni 

Anikó magyar nyelv- és irodalomtanár készíti fel a gyerekeket, a Kárpátalja-szerte ismert 

koreográfus, Adrejcsik Boglárka pedig a néptáncoktatás hagyományát oktatja. Csapon 

megemlékeztünk  a március 15-i forradalomról. Nem könnyű a kijevi jogtipró törvények után, 

de a közösség nem adja fel.  

 

 

Határok nélkül 

2020. március 13.  –Kossuth Rádió 

 

Szerbiában április 26-án minden szintre kiterjedő választásokat tartanak. A Vajdasági 

Magyar Szövetség listái megszerezték a szükséges számú támogató aláírást, hivatalosan 

kihirdette azokat a választási bizottság. A VMSZ listája a tartományi és köztársasági 

választásokon is a 4-es sorszám alatt szerepel majd a szavazócédulákon, jelentette be Pásztor 

István pénteki, szabadkai sajtótájékoztatóján.  

  

A romániai lapértesülések szerint házi karanténbe kerül a román kormány valamennyi 

minisztere és a kormányzó Nemzeti Liberális Párt vezető testületének minden tagja, miután a 

párt egyik koronavírus fertőzöttnek találták.  

  

A Vajdasági Magyar Újságírók Egyesülete idén tízedik alkalommal ítélte oda szakmai 

elismeréseit az arra érdemesült újságíróknak,  pályakezdő, írott sajtó, elektronikus média, 

valamint szórvány/kistérségi média és életműdíj kategóriában. A zentai kamaraszínházban 

megtartott, nemzeti jelentőségű vajdasági magyar rendezvényről hallgassák 

összeállításunkat! 

  

Március 15-i nemzeti ünnepünk alkalmából Magyarország Ungvári Magyar Főkonzulátus, és 

a Beregszászi Magyar Konzulátus magyar állami kitüntetéseket adott át a koronavírus-

járvány megelőzése érdekében hozott ukrajnai korlátozások miatt – szerény körülmények 

között.. Iváncsik Attila mikrofonja előtt elsőként Brenzovics Lászlót, a KMKSZ elnökét 

hallják.  

https://mediaklikk.hu/video/karpat-expressz-2020-03-15-i-adas/
https://mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth/?date=2020-03-13_18-02-00&enddate=2020-03-13_18-40-00&ch=mr1
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Nyilvánosan nem, de a csíkszeredai Petőfi Sándor Iskola növendékei és tanárai lélekben 

ünnepelnek ezen a napon. Az ünnep kettős jelentésű a közösségnek, az iskola névadásának 

napja és a magyar szabadság napja is. Az iskola történetéről kérdeztük  az intézmény volt és 

jelenlegi igazgatóját. 

  

A Muzslai Petőfi Sándor Magyar Művelődési Egyesület rendezett csütörtökön  Petőfi a 

szívünkben - Petőfi és kortársai címmel szavalóversenyt. Sok éve ezzel az eseménnyel 

kezdődik Muzslán  az 1848/49-es forradalomra és szabadságharcra a megemlékezés. Az idei 

megmérettetésre 32 diák nevezett be Közép-Bánát több településéről. 

 


