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Nyomtatott és online sajtó 
 

 

Ortodox húsvétig biztosan szünetel az oktatás, hétfőn elindult az iskolatévé 
2020. március 16. – Krónika, Erdély Ma, transindex.ro, maszol.ro, Nyugati Jelen 

Monica Anisie oktatási miniszter szerint ortodox húsvét, április 19-e előtt semmiképpen sem 

kezdik újra az oktatást a romániai iskolákban. Hétfőn kezdetét vette a román közszolgálati 

televízióban az iskolapótló műsorfolyam. A nyolcadik osztályos tanulók számára az órák 

reggel zajlanak (9 órától a román nyelv és irodalom, 9:30-tól a matematika), a 12. 

osztályosoknak pedig délután (15 órától román nyelv és irodalom, 15:30-tól matematika), a 

román közszolgálati televízió kettes csatornáján (TVR 2). A 12. osztályosoknak heti két-két 

kurzust tartanak románból és matematikából, és egy-egy kurzust biológiából, kémiából, 

fizikából, történelemből és földrajzból. 

 

Brenzovics László: Tovább küzdünk jogaink megtartásáért 
2020. március 15. – karpat.in.ua, kmksz.com.ua 

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök aláírta a kisebbségi oktatást ellehetetlenítő középfokú 

oktatási törvényt. Ennek értelmében a magyar iskolákban csupán az ötödik osztályig 

biztosított az anyanyelvű oktatás. Korábban az ukrajnai magyar szervezetek levélben kérték 

Zelenszkijt arra, hogy ne írja alá a kisebbségek már megszerzett jogait csorbító törvényt. 

Brenzovics László, a KMKSZ elnöke sajnálatosnak tartja, hogy a tiltakozások ellenére ez 

mégis megtörtént. 

 

Pásztor István: „Vegyük komolyan a veszélyt, vigyázzunk az idősekre!” 
2020. március 16. – Vajdaság MA 

Egészen biztos, hogy jó döntés volt a rendkívüli állapot bevezetése, annak ellenére, hogy 

nagymértékben meg fogja változtatni a mindennapjainkat, mondta Pásztor István, a 

Vajdasági Magyar Szövetség elnöke hétfő reggel megtartott szabadkai sajtótájékoztatóján. – 

Meg kell tenni mindent annak érdekében, hogy a vírus terjedését meg lehessen állítani és 

azok az intézkedések, amelyeket tegnap este bejelentettek, illetve amelyeknek kibontása, 

részletezése a mai nap folyamán, illetve az elkövetkező napokban meg fog történni, azok 

biztos, hogy ehhez hozzá fognak járulni – jelentette ki Pásztor István. A pártelnök szerint be 

kell tartani a szabályokat és oda kell figyelnünk egymásra, mert csak így tudunk a hasonló 

helyzetekből sikerrel kijönni. – A helyzetet komolyan kell venni, de ez nem azt jelenti, hogy 

pánikba kell esni, ugyanakkor legyinteni sem szabad, hogy nem kell félni a vírustól. A 

foganatosítandó intézkedések betartásával meg tudjuk akadályozni a fertőzés terjedését. 
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https://kronikaonline.ro/belfold/ortodox-husvetig-biztosan-szunetel-az-oktatas-hetfon-indul-az-iskola-teve
http://life.karpat.in.ua/?p=7698&lang=hu
https://www.vajma.info/cikk/vajdasag/24845/Pasztor-Istvan-Vegyuk-komolyan-a-veszelyt-vigyazzunk-az-idosekre.html


 

 

 

Napi Nemzetpolitikai Sajtószemle – 2020. március 17. 
2 

Magyar állami kitüntetést kapott Tóth-Páll Miklós szatmárnémeti színész, 
rendező 
2020. március 16. – Krónika 

A Magyar Érdemrend lovagkeresztje polgári tagozatának kitüntetésében részesült március 15. 

alkalmából Tóth-Páll Miklós szatmárnémeti színész és rendező, az Ady Endre Társaság 

alapítója és elnöke, a Harag György Társulat örökös tagja – közölte a szatmári társulat. A 

kitüntetést az indoklás szerint a magyar kultúra szolgálatában határon innen és túl végzett 

művelődésszervezői tevékenységéért, különösen az Egycsillagú égbolt – A Magyar Kultúra 

Hete című programsorozat megszervezésében vállalt szerepe elismeréseként kapja. 

 

Bemutatták Borbély Ernő politikai foglyokról szóló román nyelvű könyvét 
Bukarestben 
2020. március 16. – Krónika 

Bukarestben mutatták be Borbély Ernő Az Enyedi politikai főiskola. Politikai foglyok a 80-as 

évek Romániájában című könyvét. A kötet magyar nyelvű változata 2013-ban jelent meg a 

csíkszeredai Status Kiadó gondozásában, a román nyelvű változatot pedig múlt évben adta ki 

a Polirom Kiadó – tájékoztatott az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács (EMNT) sajtóirodája. 

 

A járvány időszakára telefonos lelkigondozói szolgálatot indít a Magyar 
Unitárius Egyház  
2020. március 16. – transindex.ro 

Telefonos lelkigondozói szolgálatot indít Magyar Unitárius Egyház a koronavírus-járvány 

időszakára. Azt írják, hogy e járvány-sújtotta napokban szinte természetszerűen tör az 

eberekre a félelem és az aggodalom, ez ellen szeretnének tenni. "Ilyenkor jól esik a jó szó, a 

közös imádkozás, a beszélgetés. Éppen ezért a Magyar Unitárius Egyház lelkészei telefonos 

lelkigondozói szolgálatot indítanak el. Felekezeti hovatartozástól függetlenül, naponta 9 és 21 

óra között bárki hívhatja lelkigondozói beszélgetés végett az alább található lelkészek 

bármelyikét" - írják.  

 

Magyarórákat és magyar matekórákat is nyújtana a TVR iskolatévé-programja  
2020. március 16. – maszol.ro 

Kedd déli 12 óráig várja a Román Televízió (TVR) és a Magyar Szülők Szövetsége azoknak a 

magyar nyelv és irodalom, valamint magyarul oktató matematika tanárok jelentkezését, akik 

szeretnének bekapcsolódni a közszolgálati televízió által hétfőn beindított iskolatévé-

programba.  A Magyar Szülők Szövetsége elsősorban a Bukarestben, Marosvásárhelyen és 

Kolozsváron (ezekben a városokban van a román köztévének magyar nyelvű tartalmakat is 

gyártó stúdiója - szerk. megj.) élő pedagógusok jelentkezését várja, hogy vállalják be az 

online/live órák megtartását a képességvizsgára és érettségire készülő diákoknak.   
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https://kronikaonline.ro/kultura/magyar-allami-kituntetest-kapott-toth-pall-miklos-szatmarnemeti-szinesz-rendezo
https://kronikaonline.ro/kultura/magyar-allami-kituntetest-kapott-toth-pall-miklos-szatmarnemeti-szinesz-rendezo
https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/bemutattak-borbely-erno-politikai-foglyokrol-szolo-roman-nyelvu-konyvet-bukarestben
https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/bemutattak-borbely-erno-politikai-foglyokrol-szolo-roman-nyelvu-konyvet-bukarestben
http://itthon.transindex.ro/?hir=58930
http://itthon.transindex.ro/?hir=58930
https://www.maszol.ro/index.php/tarsadalom/123536-magyarorakat-es-magyar-matekorakat-is-nyujtana-a-tvr-iskolateve-programja
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Erdélyiek magyar állami kitüntetése 
2020. március 17. – Krónika 

A kultúra területén tevékenykedő erdélyi személyiségeket: Bogdán Zsolt kolozsvári 

színművészt, Demény Attila zeneszerzőt, Angi István zeneesztétát, kritikust, a kincses 

városbeli Gheorghe Dima Zeneakadémia nyugalmazott professzorát, valamint Tóth-Páll 

Miklós szatmárnémeti színészt és rendezőt is magyar állami kitüntetéssel díjazták március 15. 

alkalmából. Bogdán Zsolt és Demény Attila a Krónika megkeresésére értékelte az elismerést.    

 

Nem maradunk élő mise nélkül a Felvidéken 
2020. március 16. – Felvidék Ma 

„A különleges helyzetek különleges megoldásokat szülnek. Most határozottan különleges 

időket élünk. Mi itt, a felvidéki Mária Rádióban is igyekszünk alkalmazkodni a 

változásokhoz” – fogalmazott Kacz Gábor, a rádió koordinátora, hozzátéve, a felvidéki Mária 

Rádió munkatársai a Gondviselésbe vetett bizalommal dolgoznak hallgatóikért. Mint mondja, 

a Mária Rádió egyik küldetése volt eddig is, hogy az emberekhez eljuttassa Isten igéjét. A 

kialakult új helyzetre való tekintettel hatványozottan folytatják ezt a küldetésüket. Eddig is 

hétköznapokon reggel 9 órától élőben közvetítettek szentmiséket Magyarországról, este 18 

órától pedig felvételről Szepsiből. 

 

Az elvesztett örökség 
2020. március 16. – Felvidék Ma – Surján László 

Több is veszett Mohácsnál, így vigasztalja magát a magyar, ha veszteség éri. A veszteség 

jelentéktelen voltát hangsúlyozzuk ezzel. Talán ezért nem alkalmazzuk a mondást a trianoni 

veszteségre? Most, a centenáriumhoz közeledve érdemes Trianon következményeiről 

elgondolkodnunk. A veszteséglista ismert, az elveszített terület, népesség, vagyontárgy, erdő, 

szántó, bánya s minden létező erőforrás felméretett és felhánytorgattatott. Száz év után már 

jogos megkérdezni az új birtokosoktól: hogyan kamatozott az átvett vagyon. (Persze ebben 

van egy kis álság. A vagyon eltünedezésében nemcsak annak volt szerepe, hogy az új urak 

rossz gazdák voltak, hanem nyomot hagyott egy pusztító háború és egy háborúnál is 

pusztítóbb, ördögi, jobb híján kommunizmusnak nevezett rendszer. Ezt aligha írhatjuk az 

impériumváltás számlájára.) 

 

Ma délután elindult a VMSZ koronavírussal kapcsolatos tájékoztatása 
2020. március  16. – Pannon RTV  

A Vajdasági Magyar Szövetség oldalán, a vmsz.org.rs-en a legfontosabb információkat 

találják meg a fertőzéssel és a rendkívüli állapottal kapcsolatban. Egyebek mellett 

olvashatnak a rendkívüli állapot intézkedéseiről, az oldalon megtalálhatók a koronavírus 

gyanúja esetén hívható telefonszámok, valamint a Magyarország és Szerbia közötti 
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https://felvidek.ma/2020/03/nem-maradunk-elo-mise-nelkul-a-felvideken/
https://felvidek.ma/2020/03/az-elvesztett-orokseg/
https://pannonrtv.com/rovatok/tarsadalom/ma-delutan-elindult-vmsz-koronavirussal-kapcsolatos-tajekoztatasa


 

 

 

Napi Nemzetpolitikai Sajtószemle – 2020. március 17. 
4 

határinfókról is értesülhetnek. A párt célja a hiteles és megbízható tájékoztatás segítése. Az 

oldal a https://koronavirus.vmsz.org.rs internetes címen, vagy ide kattintva érhető el. 

 

Intézkedések Vajdaságban: Néhány napon belül megoldódik a kisebbségi 
távoktatás 
2020. március 16.  – Vajdaság MA 

Vajdaság Autonóm Tartomány ezen vagy a jövő héten sürgősségi eljárásban legalább tíz új 

egészségügyi felügyelőt vesz fel, akik a határokon végeznek vizsgálatokat és ellenőrzik a 

karanténban lévőket, közölték ma a Rendkívüli Helyzetek Tartományi Törzskarának ülését 

követően. A sajtótájékoztatón az is elhangzott, hogy néhány napos késéssel oldódik meg a 

kisebbségi nyelveken történő távoktatás. 

 

Szigorú karantént vezetnek be Beregszászban, Munkácson és Ungváron 
2020. március 16. – karpat.in.ua, Kárpátalja, Kárpáti Igaz Szó 

Március 16-án ülésezett a technogén-ökológiai biztonsági bizottság Beregszászban, 

Munkácson és Ungváron is. Az ülésen hozott rendelet értelmében a karantén idején csak az 

élelmiszer üzletek, a gyógyszertárak és az üzemanyagtöltő állomások dolgoznak majd. 

Bohdan Andrijiv, Ungvár polgármestere a megbeszélésen elmondta, hogy figyelembe véve 

Illja Jemec egészségügyi miniszter kérését a szórakoztató központok, vendéglátó-ipari 

intézmények működésének korlátozását illetően, a városi tanács úgy döntött, hogy további 

megelőző intézkedéseket vezetnek be a megyeszékhely területén. A rendelet értelmében 

2020. március 17-től a következő intézményeket zárják be: mozik, színházak, múzeumok, 

könyvtárak és más kulturális, illetve szórakozóhelyek; gyermekek számára kialakított 

szórakozóhelyek, klubok, játszóterek, sportpályák; fitness-klubok, edzőtermek, medencék, 

látványosságok; minden bolt, mely nem élelmiszerüzlet; bevásárló- és szórakoztató 

központok; kiskereskedelmi objektumok, piacok (kivéve az élelmiszerpiacokat); éttermek, 

étkezdék, szállók, a hotelek területén pedig a bárok, klubok, kávézók, diszkóhelyiségek, 

pubok. 

 

Ungváron is tisztelegtek a forradalmárok előtt 
2020. március 16. – karpat.in.ua 

A gyülekezési tilalom miatt Ungváron sem tartottak nagyszabású ünnepséget az 1848-49-es 

forradalom és szabadságharc kitörésének évfordulója alkalmából. A KMKSZ képviselői és az 

Ungvári Magyar Főkonzulátus munkatársai jelképesen elhelyezték a megemlékezés koszorúit 

Petőfi Sándor szobra előtt.  

 

Kokárdakészítés a Nagyberegi Tájházban 
2020. március 16. – Kárpátalja 

A francia forradalom mintájára a magyar szabadságharcnak is egyik jelképe lett a nemzeti 

színű kokárda. Viselője ezzel mutatta, hogy szimpatizánsa, esetleg résztvevője a polgári 
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https://www.vajma.info/cikk/vajdasag/24847/Intezkedesek-Vajdasagban-Nehany-napon-belul-megoldodik-a-kisebbsegi-tavoktatas.html
https://www.vajma.info/cikk/vajdasag/24847/Intezkedesek-Vajdasagban-Nehany-napon-belul-megoldodik-a-kisebbsegi-tavoktatas.html
http://podiji.karpat.in.ua/?p=7052&lang=hu
http://life.karpat.in.ua/?p=7799&lang=hu
https://karpataljalap.net/2020/03/16/kokardakeszites-nagyberegi-tajhazban
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forradalomnak. Ám míg a trikolór kokárdát a franciák a kalapjukra tűzték, addig a pesti 

ifjúság a kabátjára, még pedig a szív felőli oldalra tűzte. A magyar kokárda a nemzeti 

függetlenedési eszmét valló polgárok szimbóluma lett, ezzel pedig látható módon közölték a 

viselői, hogy a magyar forradalmi eszméket követik. 

 
 

Elektronikus sajtó 

 
Határok nélkül 

2020. március 16. – Kossuth Rádió  

 

Nemzeti ünnep takarékon, mert a koronavírus-járvány mindent felülírt. Nem volt március 15-

i diákutaztatás, amit a Rákóczi Szövetség 1994 óta szervez a Kárpát-medencei 

középiskolásoknak, nem voltak ünnepélyes díjátadások, fogadások, gálák, de még ünnepi 

beszédek sem. Ám voltak azért megemlékezések, kis csoportokban koszorúzás, és voltak, aki 

egyénileg keresték fel az emlékhelyeket, hogy a 172 évvel ezelőtt kitört forradalom napján egy 

szál virággal jelezzék a nemzethez tartozásukat.  

 

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök aláírta a kisebbségi oktatást ellehetetlenítő középfokú 

oktatási törvényt. A jogszabály értelmében a magyar tannyelvű iskoláknak fokozatosan át kell 

térniük az ukrán nyelvű  tanításra. Korábban a kárpátaljai magyar szervezetek levélben kérték 

Volodimir Zelenszkij elnököt, hogy ne írja alá a jogszűkítő törvényt. A KMKSZ elnöke szerint 

a középfokú oktatási törvény ellentmond az ukrán alkotmánynak és az ország nemzetközi 

kötelezettségvállalásainak is.  

  

Alkotmányossági kifogást emelt a román liberális párt a román parlament által már 

elfogadott tanügyi törvény módosítása ellen, konkrétan az ebben szereplő az iskolai ebédet és 

a délutáni foglalkozást biztosító passzusok ellen.  A megtámadott törvénycsomag egyik 

kidolgozóját, Szabó Ödön RMDSZ-es szenátort kérdeztük arról, mit remél az 

alkotmánybíróság áprilisban várható döntésétől. 

  

És most jöjjenek a március 15-i beszámolók a Felvidéktől, a Temes megyei Újbesenyőig! 

  

https://mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth/?date=2020-03-16_18-02-00&enddate=2020-03-16_18-40-00&ch=mr1
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Mivel a Felvidéken is elmaradtak a március 15-i megemlékezések, a Csemadok Országos 

Vezetősége és Ifjúsági Tagozata egy videóval tisztelgett az 1848-49-es magyar forradalom és 

szabadságharc 172. évfordulóján.  

  

Felvidék egyetlen egész alakos Kossuth szobra ma a nyelvhatár szélén, a felvidéki 

bányavárosban,  Rozsnyón található. Mostoha sorsot szánt az utókor a három méter magas, 

több, mint egy tonnás egész alakos bronzszobornak, amelyet először 1907-ben 

közadakozásból avattak fel a város főterén.  Háromszor is ledöntötték és háromszor állították 

újra. Utoljára 2004-ben, már nem eredeti helyén, a város főterén, hanem a Múzeum melletti 

téren avatták fel.  

  

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.  

  

Temerinben a nyugati temetőben az 1848/49-es szabadságharc temerini hőseinek emlékére 

állított kopjafánál ünnepeltek az egybegyűltek.  

  

Az Erdélyi Magyar Néppárt vezetősége a március 15-i nemzeti ünnepen  szűk körben 

koszorúzta meg Petőfi Sándor költő és Szacsvay Imre mártír jegyző köztéri szobránál. A 

járványhelyzetre való tekintettel a Néppárt minden rendezvényét lemondta, és arra kértek 

mindenkit, hogy egyénileg helyezze el virágait.  

  

Nagyváradon a Forradalom Óriásképregénye című tárlatot csak szűk körben nyitották meg – 

tekintettel a járványhelyzetre. A Magyar Képregény Szövetség tagjai a 12 pontot mutatják be 

humorral fűszerezve. A szervezők a későbbiekben szeretnének egy műhelygyakorlatot is 

tartani, amelyen az érdeklődők a képregény rajzolás folyamatával ismerkedhetnek meg.   

  

Temesváron és a Bánságban a legtöbb március 15-i megemlékezés elmaradt vagy csak 

egészen szűk körben tartották meg. A Losonczy István Hagyományőrző és Sportegyesület 

évenkénti főhajtásának helyszíne Újbesenyő község határa, ahol egy 1905-ben emelt obeliszk 

őrzi a sorsdöntő – 1849. augusztus 9-i – temesvári csata honvéd hőseinek emlékét. Az idei 

rendezvényt Kovács Jánossal, a Petőfi program ösztöndíjasával és az újszentesi Butykos 

néptánccsoporttal közösen szervezték meg. Először Erdei Lajos, a Losonczy István 

Hagyományőrző és Sportegyesület elnöke tájékoztat a rendezvényről és az elmúlt több mint 

száz év által megviselt emlékoszlop helyreállítási munkálatairól. 

 


