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Nyomtatott és online sajtó 
 

Szerbiában elhalasztották a választásokat, éjszakai kijárási tilalmat vezettek be 
2020. március 17. – MTI, Origo, Híradó, Hír TV, Demokrata, HVG, Vajdaság MA, Pannon 

RTV, Magyar Szó 

Szerbiában határozatlan időre elhalasztották az április 26-ra tervezett parlamenti, vajdasági 

tartományi és önkormányzati választásokat, és az új típusú koronavírus-járvány megfékezése 

érdekében a kormány este 8 és reggel 5 óra között szerdától kijárási tilalmat vezet be. Az 

országban vasárnap hirdettek szükségállapotot, azóta a kormány folyamatosan közli szigorító 

intézkedéseit. Korábban 100-ban, majd 50-ben határozták meg a beltéri rendezvényeken 

részt vevők maximális létszámát, a keddi döntés értelmében zárt helyiségben, így az 

éttermekben és a kávézókban is legalább két méternek kell lennie egy-egy ember között, 

vagyis négy négyzetméterenként egy vendég tartózkodhat a helyiségben. További 

intézkedésként már nemcsak a Szerbiában gyártott, hanem a jelenleg az országban található 

valamennyi gyógyszer kivitelét megtiltották, illetve megtiltották a napraforgóolaj, valamint a 

napraforgómag exportját is. Minden munkáltatót arra kértek, hogy tegye lehetővé a 

távmunkát, a kormány döntése értelmében pedig az így elvégzett munkáért ugyanolyan 

bérezés jár, mint a munkahelyen végzettért. 

 

A KMKSZ nemtetszését fejezte ki amiatt, hogy Zelenszkij aláírta az ukrán 
középfokú oktatásról szóló törvényt 
2020. március 17. – MTI, Webrádió, Magyar Hírlap 

Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség (KMKSZ) megdöbbentőnek és felháborítónak tartja, 

hogy a jelenlegi válsághelyzetben Ukrajna elnöke módosítások nélkül írta alá a parlament 

által január 16-án elfogadott középoktatásról szóló törvényt, amely az ország alkotmányát és 

nemzetközi vállalásait semmibe véve megfosztja a nemzetiségi kisebbségeket az anyanyelven 

való tanulás lehetőségétől - közölte kedden az MTI-hez eljuttatott nyilatkozatában a KMKSZ. 

Az ukrajnai magyar szervezet leszögezte: "módfelett aggasztónak tartja, hogy ígéreteivel 

ellentétben az új ukrán politikai vezetés tovább folytatja az előző kormányzat által elkezdett 

kisebbségellenes politikáját". "Az elnök által aláírt törvény rendkívül diszkriminatív a 

nemzetiségi kisebbségek számára, nem veszi figyelembe sem a Velencei Bizottság ajánlásait, 

sem a nemzeti kisebbségek javaslatait. Elfogadhatatlannak tartjuk, hogy a kárpátaljai 

magyarság nem lehet hivatalosan őshonos kisebbség saját szülőföldjén, annak ellenére, hogy 

ezer éve itt él" - hangsúlyozta a KMKSZ. 

 

Ötletpályázat a nemzeti összetartozás emlékművének az elkészítésére 
2020. március 17. – MTI, Magyar Nemzet, Propeller, Felvidék Ma 

A nemzeti összetartozás emlékművének az elkészítésére vár ötletpályázatokat a Magyar 

Alkotóművészeti Közhasznú Nonprofit Kft. (MANK); a pályaművek benyújtásának határideje 

május 22. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából meghirdetett ötletpályázaton 
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https://www.origo.hu/nagyvilag/20200317-szerbiaban-ejszakai-kijarasi-tilalmat-vezettek-be-es-elhalasztottak-az-aprilis-26ra-tervezett.html
https://webradio.hu/hirek/kulfold/a-kmksz-nemtetszeset-fejezte-ki-amiatt-hogy-zelenszkij-alairta-az-ukran-kozepfoku-oktatasrol-szolo-torvenyt
https://webradio.hu/hirek/kulfold/a-kmksz-nemtetszeset-fejezte-ki-amiatt-hogy-zelenszkij-alairta-az-ukran-kozepfoku-oktatasrol-szolo-torvenyt
https://magyarnemzet.hu/kultura/otletpalyazatot-hirdetnek-a-nemzeti-osszetartozas-emlekmuvenek-az-elkeszitesere-7897376/
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referenciával rendelkező, munkájukat hivatásszerűen végző képzőművészek és iparművészek 

indulhatnak – olvasható a MANK pályázati felhívásában, amelyet kedden juttattak el az MTI-

hez. A kiírás szerint az emlékmű egyaránt lehet a trianoni békediktátum mint a 

Magyarországot megcsonkító és szétszabdaló történelmi esemény allegorikus ábrázolása, de 

kapcsolódhat a magyarság nemzettudatának szimbólumvilágához, a történelmi Magyarország 

attribútumaihoz. A térbeli kompozíció művészeti mondanivalójának a magyar nemzet 

egységének, erős nemzettudatának és fennmaradni akarásának üzenetét kell hordoznia. 

 

Elhunyt Szilágyi Aladár író, helytörténész, publicista 
2020. március 17. – MTI, Krónika, transindex.ro, maszol.ro, Bihari Napló 

Türelemmel viselt, hosszú szenvedés után életének 77. évében kedden hajnalban elhunyt 

Szilágyi Aladár Spectator-díjas nagyváradi író, újságíró, helytörténész – közölte honlapján a 

Várad folyóirat. A nemcsak Erdélyben, hanem az egész Kárpát-medencében nevet szerzett író 

a Várad folyóirat alapító szerkesztője, az Erdélyi Riport hetilap szerkesztője volt, a Bihari 

Napló egykori munkatársa, igazgatója, a Királyhágómelléki Református Egyházkerület volt 

főgondnoka, számos történelmi, irodalmi tematikájú interjú- és riportkötet szerzője. 

Temetéséről később intézkednek. 

 

Bogdan Aurescu humanitárius folyosót kért az osztrák–magyar határon rekedt 
románoknak Budapesttől 
2020. március 17. – Krónika, transidnex.ro 

Bogdan Aurescu román külügyminiszter magyar kollégájánál, Szijjártó Péternél járt közben 

kedden annak nyomán, hogy miután Magyarország már éjféltől lezárta a határait, és csakis a 

magyar állampolgárok belépését engedélyezi, mintegy 3500 román állampolgár torlódott fel 

az osztrák–magyar határon. A magyar hatóságok egyszeri átutazást biztosítanak a várakozó 

külföldieknek. 

 

Tanügyminiszter: nem fogjuk befagyasztani a tanévet  
2020. március 17. – transindex.ro, maszol.ro 

Nem fogjuk befagyasztani a tanévet, nyilatkozta az Edupedu.ro-nak , Monica Anisie 

tanügyminiszter. A tárcavezető elmondása szerint a minisztérium szakemberei már 

dolgoznak a koronavírus utáni időszak stratégiáján, de eddig még nem merült fel az, hogy 

esetleg be kellene fagyasztani a tanévet. A miniszter ugyanakkor higgadt és felelősségteljes 

magatartásra szólított fel mindenkit, és ígéretet tett arra vonatkozóan, hogy elemezni fogják, 

melyek a legjobb intézkedések a diákok és az egyetemi hallgatók számára.  
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https://kronikaonline.ro/kultura/elhunyt-szilagyi-aladar-iro-helytortenesz-publicista
https://kronikaonline.ro/kulfold/bogdan-aurescu-humanitarius-folyosot-kert-az-osztraknmagyar-hataron-rekedt-romanoknak-budapesttol
https://kronikaonline.ro/kulfold/bogdan-aurescu-humanitarius-folyosot-kert-az-osztraknmagyar-hataron-rekedt-romanoknak-budapesttol
http://itthon.transindex.ro/?hir=58952
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Magyar nyelvű matektanárok jelentkezését várják, hogy elindulhasson a 
magyar nyelvű tévéiskola 
2020. március 17. – szekelyhon.ro, Krónika 

Előbb azokat a magyar anyanyelvű pedagógusokat kell megtalálni, akik bevállalják a 

tévéiskola óráinak megtartását, csak azután indulhat el a magyar nyelvű adás is a 

közszolgálati televízió kettes csatornáján. Matematika tanár még nem jelentkezett a 

felhívásra, ezért a kérést iktató szülők szövetsége arra kéri a számtantanárokat, hogy minél 

hamarabb jelentkezzenek azok, akik bevállalnák az élőben sugárzott tanórákat. 

 

Tízezer lejes bírságra számíthat, aki külföldről hazatérve elmegy szerette 
temetésére 
2020. március 17. – szekelyhon.ro, maszol.ro 

Videóüzenetben ismertette Borboly Csaba, Hargita Megye Tanácsának elnöke a 

magyarországi határátlépéssel kapcsolatos fontos tudnivalókat. Elmondta, az anyaország 

lezárta határait, ami azt jelenti, hogy csak magyar állampolgárok léphetnek be az ország 

területére. Hozzátette, a Magyarország Csíkszeredai Főkonzulátusával folyatott egyeztetések 

során az is kiderült, hogy az említett intézkedés minden magyar állampolgárra vonatkozik. 

Azt is számításba kell venni azonban, hogy Romániához hasonlóan Magyarországon is 14 

napig házi elkülönítésben kell tartózkodniuk a magas kockázatú országokból érkezőknek, 

állandó lakcím hiányában azonban ez gondot okozhat a csak lakcímkártyával rendelkezők 

számára. 

 

Valószínűleg halasztani fogják a Szülőföldön magyarul pályázat leadási 
határidejét 
2020. március 17. – transindex.ro 

Az erdélyi szülők számára kérdésessé vált, hogy milyen módon lehet majd pályázni az idei 

Szülőföldön magyarul programra, ugyanis annak leadási határideje április 30-ra van kitűzve, 

az iskolák pedig nem sokkal azelőtt, leghamarabb április 21-én nyithatnának ki újra a 

jelenlegi döntés értelmében. A gondot az jelenti, hogy a pályázáshoz szükséges iskolai 

igazolást az iskoláknak csak személyesen állna módjukban átadni, online pályázni pedig nem 

lehet. A transindex.ro információi szerint a járványügyi gondok miatt vélhetően a pályázat 

határidejének meghosszabbítását fogja kérni a Romániai Magyar Pedagógusok Szövetsége 

(RMPSZ).  

 

Nem kell fizetnie a polgármesternek 
2020. március 17. – szekelyhon.ro, Krónika 

Noha létezik erre vonatkozó ítélet, fizetni nem kell – így áll jelenleg a korondi polgármester 

megbírságolásának ügye, amely egyúttal a romániai igazságszolgáltatás megosztottságát, 

egymástól eltérő jogszabály-értelmezését is jellemzi. Katona Mihály községvezető számára 

ugyanaz a marosvásárhelyi ítélőtábla hozott kedvező, jogerős ítéletet hétfőn, amely egy évvel 

ezelőtt pénzbírság kifizetésére kötelezte. A tavaly szeptemberben a Méltóságért Európában 
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https://szekelyhon.ro/aktualis/magyar-nyelvu-matektanarok-jelentkezeset-varjak-hogy-elindulhasson-a-magyar-nyelvu-teveiskola
https://szekelyhon.ro/aktualis/magyar-nyelvu-matektanarok-jelentkezeset-varjak-hogy-elindulhasson-a-magyar-nyelvu-teveiskola
https://szekelyhon.ro/aktualis/tizezer-lejes-birsagra-szamithat-aki-kulfoldrol-hazaterve-elmegy-szerette-temetesere
https://szekelyhon.ro/aktualis/tizezer-lejes-birsagra-szamithat-aki-kulfoldrol-hazaterve-elmegy-szerette-temetesere
http://itthon.transindex.ro/?hir=58961&valoszinuleg_halasztani_fogjak_a_szulofoldon_magyarul_palyazat_leadasi_hataridejet
http://itthon.transindex.ro/?hir=58961&valoszinuleg_halasztani_fogjak_a_szulofoldon_magyarul_palyazat_leadasi_hataridejet
https://szekelyhon.ro/aktualis/elutasitottak-tanas-keresetet-a-korondi-kozseghaza-ugyeben
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Polgári Egyesület (ADEC) által indított és most lezárult bírósági eljárás célja az volt, hogy 

megállapítsák, milyen összegű bírságot kell fizetnie a polgármesternek – mivel korábban ez a 

döntés született. A keresetet első fokon a Hargita megyei törvényszék, most pedig az 

ítélőtábla jogerősen is elutasította. Így az ítélőtábla által a Községháza felirat eltávolítása 

elmulasztásának sajátos értelmezése miatt megállapított pénzbírságot nem 

számszerűsítették, tehát kifizetni sem kell. 

 

A fejetlenség ellenére, iskolába járás nélkül is folytatódhat az oktatás?  
2020. március 17. – transindex.ro 

Mit vár el az oktatóktól a tanügyminiszter, milyen óvintézkedéseket tesznek az iskolákban és 

mennyire vannak felkészülve a kényszervakáció meghosszabbítására? Ferencz-Salamon Alpár 

RMPSZ-alelnököt kérdezték a kialakult helyzetről.  

 

A Petőfi programosok áldásos tevékenysége 
2020. március 17. – Ma7.sk 

Szilágyi Péter, a nemzetpolitikai feladatok koordinálásáért felelős miniszteri biztos és 

Czimbalmosné Molnár Éva a Felvidéki Főosztály főosztályvezetője Imregre látogattak, hogy 

az ott tevékenykedő Petőfi Sándor Program ösztöndíjasának, Fekete Krisztiánnak a munkáját, 

illetve a helyi közösséget megismerjék. A Nemzetpolitikai Államtitkárság 2015 tavaszán 

indította el a Kárpát-medence szórványmagyarságát segítő programját, melynek alapvető 

célja, hogy az ösztöndíjasok segítségével a szórványterületeken fogyásban lévő magyarság 

identitása megerősödjön. 

 

Pásztor István: Egy olyan rendszer kialakításán dolgozunk, amely segít az 
időseknek ebben a helyzetben 
2020. március 17. – Vajdaság Ma, Pannon RTV, vmsz.org 

A kormányzat meghozza a döntéseket, az élet pedig olyan helyzeteket teremt, amelyekre 

nincsenek szabályok. Ezért kell kombinálni az alapvető célkitűzéseket és a józan paraszti észt. 

Ezt nyilatkozta a Szabadkai Magyar Rádió reggeli műsorában Pásztor István. A Vajdasági 

Magyar Szövetség elnöke kiemelte: most az élet megváltozik, de mindenkinek 

felelősségteljesen kell viselkednie, betartva a rendkívüli állapotra meghatározott 

intézkedéseket. Kiemelte: hamarosan megszervezik azt a rendszert, amely lehetővé teszi, 

hogy ellássák azokat, aki most nem hagyhatják el otthonaikat. 
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http://itthon.transindex.ro/?cikk=28307&a_fejetlenseg_ellenere_iskolaba_jaras_nelkul_is_folytatodhat_az_oktatas?
https://ma7.sk/videok/a-petofi-programosok-aldasos-tevekenysege
https://www.vajma.info/cikk/vajdasag/24857/Pasztor-Istvan-Egy-olyan-rendszer-kialakitasan-dolgozunk-amely-segit-az-idoseknek-ebben-a-helyzetben.html
https://www.vajma.info/cikk/vajdasag/24857/Pasztor-Istvan-Egy-olyan-rendszer-kialakitasan-dolgozunk-amely-segit-az-idoseknek-ebben-a-helyzetben.html
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Egy benei család megsegítése, akik mindenüket elvesztették egy tragikus 
tűzesetben 
2020. március 17. – Kárpátalja 

Még február 9-én a tűz martaléka lett Sándor Beátának és öt kiskorú gyermekének otthona 

Benében. Ezen szörnyű tragédiát követően a falu lakosai, valamint civil és vallási szervezetek 

összefogtak és gyűjtést szerveztek egy kisebb családi ház vásárlása céljából. Ennek okán 

március 15-én ellátogatott Benébe dr. Brenzovics László, a KMKSZ elnöke, Orosz Ildikó, a II. 

RF KMF rektor asszonya, és Bocskor Andrea, a Fidesz–KDNP európai parlamenti 

képviselője, akik anyagilag támogatják a családot, és segítséget nyújtanak a ház 

megvásárlásában, továbbá annak felújításában is. A látogatás során személyesen találkoztak a 

családdal, és kiválasztották a megvásárolandó családi házat. A ház szintén Benében van, 

vásárlás és felújítás után a család beköltözhet. Emellett Bocskor Andrea képviselő asszony 

egy-egy kisebb ajándékcsomagot is átadott a szerencsétlenül járt család gyermekeinek. 

 
 

 

 

Elektronikus sajtó 

 
Határok nélkül 

2020. március 17. – Kossuth Rádió 

 

A koronavírus-járvány miatt Szerbiában vasárnap kihirdették a rendkívüli állapotot. A 

rendelet értelmében az oktatási intézményeket is bezárták. Alekszandar Vucsity államfő azt 

feltételezi, hogy a második félévben nem valószínű, hogy visszatérhetnek a diákok a 

tanintézményekbe. Az oktatás digitális formában és a közmédia segítségével zajlik.  

  

Romániában március 11-től szünetel az oktatás. Hétfőtől ugyan elindult a távoktatás, de 

egyelőre csak a román tanulóknak. A bezártság sok gondot okoz a szülőknek. Böjte Csaba 

ferences szerzetestől beszél arról, hogyan szervezték meg a Dévai Szent Ferenc Alapítvány 

otthonaiban az életet.  

  

A kárpátaljai magyar gazdák érdekeit védő és képviselő társadalmi szervezet alakult 

Kárpátalján, Bereg-társulás néven. A tervek szerint a tagok hivatalos ügyeit és a jogi-peres 

eseteket intézi a szervezet. Az egyik fő feladat, hogy segítsék a gazdákat termőföldhöz jutni. 

Ennek érdekében a Bereg-társulás a földigénylésekben is képviseli a tagjait.  
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https://karpataljalap.net/2020/03/17/egy-benei-csalad-megsegitese-akik-mindenuket-elvesztettek-egy-tragikus-tuzesetben
https://karpataljalap.net/2020/03/17/egy-benei-csalad-megsegitese-akik-mindenuket-elvesztettek-egy-tragikus-tuzesetben
https://mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth/?date=2020-03-17_18-02-00&enddate=2020-03-17_18-40-00&ch=mr1
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A temesvári Szórvány Alapítvány irodaeszköz-adományra hirdetett pályázatot oktatási 

intézményeknek, kulturális egyesületeknek, civil szervezeteknek. A nyomtatók, többfunkciós 

eszközök átadásakor készült a beszélgetés az alapítvány projektmenedzserével, Kovács 

Katalinnal. 

  

Példaértékű együttműködés az Élő levéltár - A közös kulturális örökség emlékei című projekt , 

amelyet az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékpark és a zentai Történelmi Levéltár valósít 

meg Európa Uniós pályázatból. Az Emlékpark és a zentai Levéltár együttműködésé hosszú 

múltra tekint viasza - mondja Kis Róbert, az Emlékpark igazgató-helyettese. 

  

Arad és Gyula szecessziós építészetéről, Szántay Lajos műépítész munkásságáról tartottak 

vetélkedőt – még a koronavírus-járvány előtt a két testvértelepülés középiskolás diákjainak. A 

versenyre közel 30 csapat nevezett be. A Palotáról palotára Aradon c. helytörténeti-

művészetismereti játék egy része az interneten zajlott. A díjkiosztó ünnepséget az aradi Csiky 

Gergely Főgimnáziumban tartották. 

 

 


