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Nyomtatott és online sajtó 
 

Lemondott rektori posztjáról Orosz Ildikó 
2020. március 19. – karpat.in.ua, Kárpátalja, Kárpáti Igaz Szó, karpatalja.ma 

Március 19-én hivatalosan lemondott rektori posztjáról dr. Orosz Ildikó, a II. Rákóczi Ferenc 

Kárpátaljai Magyar Főiskola rektora. A főiskolán megtartott sajtótájékoztatón az intézmény 

vezetője lemondását a nyugdíjkorhatár elérésével indokolta. „Ma betöltöttem a 

nyugdíjkorhatárhoz szükséges életévemet, ezért rektori pozíciómról március 20-tól 

lemondok. A főiskola elnöki megbízatását továbbra is vállalom” – mondta el Orosz Ildikó. A 

járványhelyzet miatt szűk körben megtartott sajtótájékoztatón a főiskola rektora beszámolt az 

intézmény elmúlt öt évéről, ezt követően hivatalosan bejelentette, lemond rektori 

pozíciójáról. „A főiskolán már 2001-ben bevezettük, hogy a rektor felel az intézmény oktatási 

folyamataiért, az elnök – amely lényegében a magyarországi kancellár megfelelője – pedig az 

intézmény gazdasági, pénzügyi felületeiért, valamint a menedzsment jellegű munkáért. A 

főiskolán ez 2015-ig duális formában működött, amikor is dr. Szikura József rektor 2015-ben 

bekövetkezett váratlan halála miatt nem volt alkalom a folyamat felfrissítésére. A váratlan 

helyzetből adódóan a Kárpátaljai Magyar Főiskoláért Jótékonysági Alapítvány 

kuratóriumának kérésére mindkét pozíciót én láttam el ez idáig” – mondta el dr. Orosz 

Ildikó. 

 

Tíz részes Youtube-sorozatot indít az RMPSZ a nyolcadikos diákok felkészítése 
érdekében  
2020. március 19. – transindex.ro, maszol.ro, szekelyhon.ro, Krónika 

Vizsgafelkészítő videók gyártását kezdi el a nyolcadikos diákok számára a Romániai Magyar 

Pedagógusok Szövetsége (RMPSZ) együttműködésben Hargita Megye Tanácsával, Hargita és 

most már Kovászna Megye Tanfelügyelőségével, illetve az Apáczai Csere János Pedagógusok 

Házával. Terveik szerint a 10-10 részből álló videósorozatot készítenek majd magyar, román 

és matematika tantárgyakból, felkészítő gyanánt. A sorozat rögzítése hétfőn indul, így 

várhatóan szerdától rajtol majd a SuliTV8 elnevezésű program, elsősorban a Youtube-on, de 

remélhetőleg több kábeltévé csatornáján is látható lesz majd – áll a Romániai Magyar 

Pedagógusok Szövetségének oldalán.  

 

A szeparatizmus vádjától a pogromig: a kölcsönös bizalmatlanság máig nem 
szűnt meg Marosvásárhelyen 
2020. március 19. – 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, 
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http://life.karpat.in.ua/?p=8334&lang=hu
http://itthon.transindex.ro/?hir=58997
http://itthon.transindex.ro/?hir=58997
https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/a-szeparatizmus-vadjatol-a-pogromig-a-kolcsonos-bizalmatlansag-maig-nem-szunt-meg-marosvasarhelyen
https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/a-szeparatizmus-vadjatol-a-pogromig-a-kolcsonos-bizalmatlansag-maig-nem-szunt-meg-marosvasarhelyen


 

 

 

Napi Nemzetpolitikai Sajtószemle – 2020 március 20. 
2 

aki szerint az ügyészség korábban is megtehette volna, de ma is megtehetné, hogy 

felgöngyölíti a szálakat. 

 

Antal Lóránt szenátor beszállt az udvarhelyi kórháznak szervezett gyűjtésbe 
2020. március 19. – maszol.ro 

Székelyudvarhelyen Összefogás a megelőzésért és legyőzésért címmel gyűjtést indítottak a 

városi kórház számára. Antal Lóránt RMDSZ-es szenátor három havi fizetésének 70 

százalékával támogatja a kezdeményezést, derül ki a politikus Facebook-oldalán közzétett 

videóbejegyzésből.  

 

Antal Árpád: a járvány idején a magyar zászlók számolásával foglalatoskodik a 
prefektus 
2020. március 19. – maszol.ro, szekelyhon.ro, Krónika 

Antal Árpád megfellebbezi a Kovászna megyei prefektus által a magyar zászlók március 15-i 

kitűzéséért kiszabott, összesen 10 ezer lejes pénzbírságot, de a koronavírus-járvány által 

okozott helyzetben nem tekinti prioritásnak ezzel az üggyel foglalkozni. A sepsiszentgyörgyi 

polgármester csütörtöki, rendhagyó módon online tartott sajtótájékoztatóján az egy nappal 

korábbi büntetés kapcsán kifejtette: szomorú, hogy Iulian Constantin Todor háromszéki 

komránymegbízottnak van arra ideje, hogy „ilyenkor magyar zászlókat számoljon a 

városban”. Eszerint minden más probléma meg van oldva Kovászna megyében? – tette fel a 

költői kérdést Antal Árpád.  

 

A sepsiszentgyörgyi önkormányzat RMDSZ frakciója elítéli Antal Árpád 
megbírságolását  
2020. március 19. – maszol.ro 

Az RMDSZ sepsiszentgyörgyi tanácsosai közös közleményben foglaltak állást a prefektusi 

zászlós büntetés kapcsán. Ebben ünneprontónak nevezik Iulian Constantin Todor 

cselekedetét, hogy a koronavírus járvány miatt visszafogott, és minden hivatalos intézkedést 

figyelembe vevő március 15-i sepsiszentgyörgyi ünneplést is helyteleníti. Ugyanakkor elítélik, 

hogy a Kovászna megyei prefektus a világot sújtó egészségügyi járvány idején is azzal van 

elfoglalva, hogy a városban található magyar zászlókat számolja, és minden alkalmat 

megragad a magyar közösség vezetőinek megbírságolására. Rámutatnak, hogy teszi mindezt 

az 1. iktatószámot viselő, tehát az első idén kiállított büntetőjegyzőkönyvvel, eszerint a 

kormányhivatal idei, egyetlen problémája mindeddig a magyar nemzeti ünnep volt.  

 

Koronavírus: újabb intézkedéseket vezet be az unitárius egyház  
2020. március 19. – maszol.ro 

A Magyar Unitárius Egyház Képviselő Tanácsának Elnöksége Istenbe vetett bizalommal, 

ugyanakkor aggodalommal követi a koronavírus-járvány terjedését, és lehetőségeihez képest 

mindent megtesz, hogy a gyülekezeti tagokat, a lelkészeket, valamint a tágabb közösséget óvja 
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https://www.maszol.ro/index.php/belfold/123745-antal-lorant-szenator-beszallt-az-udvarhelyi-korhaznak-szervezett-gy-jtesbe
https://www.maszol.ro/index.php/belfold/123759-antal-arpad-a-jarvany-idejen-a-magyar-zaszlok-szamolasaval-foglalatoskodik-a-prefektus
https://www.maszol.ro/index.php/belfold/123759-antal-arpad-a-jarvany-idejen-a-magyar-zaszlok-szamolasaval-foglalatoskodik-a-prefektus
https://www.maszol.ro/index.php/belfold/123771-a-sepsiszentgyorgyi-onkormanyzat-rmdsz-frakcioja-eliteli-antal-arpad-megbirsagolasat
https://www.maszol.ro/index.php/belfold/123771-a-sepsiszentgyorgyi-onkormanyzat-rmdsz-frakcioja-eliteli-antal-arpad-megbirsagolasat
https://www.maszol.ro/index.php/tarsadalom/123741-koronavirus-ujabb-intezkedeseket-vezet-be-az-unitarius-egyhaz
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és segítse a nehéz időkben – közölte az unitárius egyház sajtóirodája, hozzátéve, hogy az 

illetékes hatósági szervek legutóbbi rendeletei alapján újabb intézkedéseket vezetnek be.  

 

Koronavírus-helyzet Csíkszeredában: ezek a legfontosabb új információk  
2020. március 19. – maszol.ro 

Nem változott a Csíkszeredában karanténba helyezett személyek száma. A középiskolák 

többségében elkezdődött az online oktatás, míg az általános iskolák esetében is több jó 

kezdeményezés indult el a városban, ahol még nem tudható, van-e megbetegedés, mivel a 

karanténba helyezett személyek vírustesztjeinek eredményei egyelőre ismeretlenek. 

Minderről és a Hargitai megyeszékhelyen tapasztalható járványhelyzetről Ráduly Róbert 

polgármester és Füleki Zoltán alpolgármester számolt be a csütörtöki katasztrófavédelmi 

bizottság ülése után.  

 

Eljutott a koronavírus Sepsiszentgyörgyre: két esetet igazoltak  
2020. március 19. – maszol.ro, szekelyhon.ro 

Két koronavírus-fertőzést igazoltak Sepsiszentgyörgyön, ez az első két bizonyított eset a 

háromszéki megyeszékhelyen – tájékoztatott Facebook-oldalán Antal Árpád polgármester. 

Mint kiderült, egy házaspárról van szó.  A háromszéki prefektúra közleménye szerint egy 30 

éves nő és egy 32 éves férfiról igazolódott be, hogy koronavírussal fertőzöttek. A 

sepsiszentgyörgyi házaspár március 17-én tért haza Franciaországból és azonnal lakhelyi 

elkülönítésbe vonultak. A laborvizsgálatok során csütörtökön igazolódott be, hogy 

fertőzöttek, de általános állapotuk jónak mondható. Esetükben újabb laborvizsgálatot 

végeznek. 

 

Módosították Hargita megye költségvetését a járvány miatt  
2020. március 19. – maszol.ro 

Rendkívüli tanácsülést tartott Hargita Megye Tanácsa csütörtökön, amelyen a költségvetés 

módosítása volt a fő napirendi pont. Az összegek átcsoportosításával oda juttattak kiegészítő 

összegeket elsősorban, ahol a koronavírus-járvány elleni küzdelem ezt indokolttá teszi. A 

Megyei Készenléti Felügyelőség keretein belül létrehozott központi parancsnokság 

felállításáról is döntöttek.  

 

Nem lehet beltéri liturgiát tartani – új intézkedéseket rendelt el a 
gyulafehérvári érsek 
2020. március 19. – szekelyhon.ro 

Új intézkedéseket rendelt el a Gyulafehérvári Főegyházmegyében Kovács Gergely, újonnan 

kinevezett érsek a koronavírus-járvány terjedésének lassítása érdekében. Az új rendelkezések 

értelmében nem lehet beltéri liturgiákat tartani, a hívek felmentést kapnak a kötelező 

vasárnapi szentmisén való kötelezettség alól, és ajánlatos, hogy a papok az egyedül végzett 

szentmisét online közvetítsék, ha lehetőségük van rá. 
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https://www.maszol.ro/index.php/tarsadalom/123760-koronavirus-helyzet-csikszeredaban-ezek-a-legfontosabb-uj-informaciok
https://www.maszol.ro/index.php/tarsadalom/123761-eljutott-a-koronavirus-sepsiszentgyorgyre-ket-esetet-igazoltak
https://www.maszol.ro/index.php/gazdasag/123783-modositottak-hargita-megye-koltsegveteset-a-jarvany-miatt
https://szekelyhon.ro/aktualis/nem-lehet-belteri-liturgiat-tartani-n-uj-intezkedeseket-rendelt-el-a-gyulafehervari-ersek
https://szekelyhon.ro/aktualis/nem-lehet-belteri-liturgiat-tartani-n-uj-intezkedeseket-rendelt-el-a-gyulafehervari-ersek
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Smaranda Enache a 30 éve fájó marosvásárhelyi fekete márciusról 
2020. március 20. – Krónika 

Bár egészen más értékeket képviseltek, mint azok, akik a marosvásárhelyi magyarellenes 

harcot kirobbantották, mégis bűntudatot éreztek azok a román értelmiségiek, akik a harminc 

éve, március 19–20-án történt véres események ideje alatt éppen Budapesten tartózkodtak, 

magyar–román baráti találkozón. Egyikük az a Smaranda Enache volt, aki – számos 

kockázatot vállalva – azóta is következetesen kiáll az erdélyi magyarság jogaiért. A Krónika 

interjújában az emberjogi aktivista úgy fogalmaz: 1990 elején számos román osztotta a 

véleményét, de a rájuk nehezedő nyomás miatt nem merték felvállalni. A 30. évforduló 

alkalmából idéznek Petre Roman emlékirataiból is: az akkori miniszterelnök az egykori 

Jugoszláviában történtekhez vezető forgatókönyvet lát a történések mögött. Idén elmaradnak 

a megemlékezések – az elmúlt harminc évben először. 

 

Nemzeti Régiók Védelme európai polgári kezdeményezés – még 3500 aláírás 
kell a Felvidékről 
2020. március 19. – Ma7.sk 

A Székely Nemzeti Tanács által elindított, a nemzeti régiók védelmét célzó európai polgári 

kezdeményezést eddig 230 ezren írták alá elektronikus formában. Ahhoz, hogy május 7-ig 

összegyűljön a szükséges egymillió szignó, átlagban napi 15 ezer aláírásra van szükség. A 

koronavírus-járávny miatt viszont egyre kevesebben csatlakoznak a kezdeményezéshez. 

Szlovákiában is lecsökkent az aláírásgyűjtés lendülete. 

 

Anyanyelvi órák a nemzeti kisebbségek számára a vajdasági közszolgálati 
televízió kettes csatornáján 
2020. március 19. – Pannon RTV 

Az általános iskolás diákok számára magyar, szlovák, román, ruszin és horvát nyelven hétfőn 

kezdődik a távoktatás a Vajdasági Rádió és Televízió kettes csatornáján. Az órák, amelyeket 

iskolai tanárok tartanak reggel 7.45 és délután 17.45 között, fél órásak lesznek. Az 

elődadásokat utólag is visszanézhetik a tanulók az rtv.rs jelzésű honlapon. A pontos 

órarendet is a csatorna honlapján tüntetik fel. 

 

Március 31-ig át kell adni az aktuális Prosperitati pályázatokat! 
2020. március 19. – Vajdaság MA 

Jelen pillanatban a Prosperitati Alapítvány online ügyfélfogadással működik, ami azt jelenti, 

hogy a területi irodái nem dolgoznak. Telefonon és e-mailben fogadják az ügyfeleket, a 

központi irodában is ügyeleti rend van érvényben, s ott is csak online lehet intézni az ügyeket 

– válaszolta kérdésünkre Juhász Bálint, az alapítvány ügyvezetője. 
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https://ma7.sk/videok/nemzeti-regiok-vedelme-europai-polgari-kezdemenyezes-meg-3500-alairas-kell-a-felvidekrol
https://ma7.sk/videok/nemzeti-regiok-vedelme-europai-polgari-kezdemenyezes-meg-3500-alairas-kell-a-felvidekrol
https://www.vajma.info/cikk/vajdasag/24876/Anyanyelvi-orak-a-nemzeti-kisebbsegek-szamara-a-vajdasagi-kozszolgalati-televizio-kettes-csatornajan.html
https://www.vajma.info/cikk/vajdasag/24876/Anyanyelvi-orak-a-nemzeti-kisebbsegek-szamara-a-vajdasagi-kozszolgalati-televizio-kettes-csatornajan.html
https://www.vajma.info/cikk/vajdasag/24872/Marcius-31-ig-at-kell-adni-az-aktualis-Prosperitati-palyazatokat.html
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Módosul a „Szól a fülemüle!” – VI. Kárpátaljai Népzenei és Néptánc 
Tehetségkutató elődöntőjének dátuma 
2020. március 19. – Kárpátalja 

Tisztelettel tájékoztatjuk Önöket/Titeket, hogy a koronavírus következtében kialakult 

járványhelyzet miatt a „Szól a fülemüle!” – VI. Kárpátaljai Népzenei és Néptánc 

Tehetségkutató 2020. április 4-re tervezett elődöntőjét egy későbbi időpontban tartjuk meg! 

Ennek értelmében a jelentkezési határidő is kitolódik! Jelentkezni 2020. április 8-ig van 

lehetősége a 7 és 16 év közötti, kárpátaljai tanintézményekben tanuló, hagyományápoló 

hangszeres szólistáknak, hangszeregyütteseknek, szólótáncosoknak és néptáncegyütteseknek. 

 

Szűkebb keretek között ugyan, de méltóképpen megemlékeztünk 1848. 
március 15-éről 
2020. március 19. – Képes Újság  

A koronavírus-járvány miatt a HMDK Kopácsra tervezett központi ünnepsége elmaradt, 48-

as emlékhelyeinket viszont megkoszorúztuk Csúzán, Vörösmarton, Stazán, Zágrábban, 

Harasztiban, Nagygordonyán és Eszéken is. Legszebb nemzeti ünnepünk március 15-e. A 

Horvátországi Magyarok Demokratikus Közössége (HMDK) központi ünnepségének idei 

helyszíne Kopács lett volna, de a koronavírus-járvány miatt nem tartottuk meg az alkalmi 

műsort. 

 

Rekordösszegű támogatás Zágrábból református templomaink további 
felújítására 
2020. március 19. – Képes Újság  

A horvát kormány továbbra is támogatja református templomaink felújítását. Az egyházi 

épületek helyreállítására az idei évre mintegy 1,27 millió kúnát hagyott jóvá a kulturális 

minisztérium. A Horvátországi Magyarok Demokratikus Közössége (HMDK) mindig is 

nagyon fontosnak tartotta épített örökségünk megóvását. A HMDK jóvoltából az elmúlt 

években több, a horvátországi magyarok által használt egyházi és világi épület is megújult. 

Jankovics Róbert parlamenti képviselőnk közbenjárásának köszönhetően az idei évben is 

folytatódnak a felújítások a sepsei, a várdaróci és az eszék-rétfalusi református templomokon. 

 

Március idusa az iskolákban és egyesületeinknél 
2020. március 19. – Képes Újság  

A múlt héten 1848. március idusára emlékeztek a laskói és kórógyi általános iskolában, 

valamint az eszéki HMOM Központban is. A Várdaróc Magyar Kultúregyesület gyerekek 

számára szervezett kézműves foglalkozást, a Verőce-Dráva menti megyei Magyarok 

Közösségében pedig Petőfi-estet tartottak. 
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https://karpataljalap.net/2020/03/19/modosul-szol-fulemule-vi-karpataljai-nepzenei-es-neptanc-tehetsegkutato-elodontojenek
https://karpataljalap.net/2020/03/19/modosul-szol-fulemule-vi-karpataljai-nepzenei-es-neptanc-tehetsegkutato-elodontojenek
https://kepesujsag.com/szukebb-keretek-kozott-ugyan-de-meltokeppen-megemlekeztunk-1848-marcius-15-erol/
https://kepesujsag.com/szukebb-keretek-kozott-ugyan-de-meltokeppen-megemlekeztunk-1848-marcius-15-erol/
https://kepesujsag.com/rekordosszegu-tamogatas-zagrabbol-reformatus-templomaink-tovabbi-felujitasara/
https://kepesujsag.com/rekordosszegu-tamogatas-zagrabbol-reformatus-templomaink-tovabbi-felujitasara/
https://kepesujsag.com/marcius-idusa-az-iskolakban-es-egyesuleteinknel/
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Elektronikus sajtó 

 

 

Határok nélkül 

2020. március 19. – Kossuth Rádió 

 

Sepsiszentgyörgy polgármestere március 15-én nem tűzött a magyar lobogók mellé románt. 

De miért is tette volna? Azt hinnénk a járvány elleni küzdelem mindent felülír. De nem! 

Megbírságolták idén is Sepsiszentgyörgy polgármesterét a magyar zászlók  és kokárdák miatt. 

Két bírságot is kirótt a kormánybiztos.  

  

Sepsiszentgyörgy pillanatnyi koronavírus –járványhelyzetével, már a témánál is vagyunk. 

Tegnap arról számoltunk be, hogy az oktatásban milyen megoldásokat találtak a 

pedagógusok, hogy  zökkenőmentes legyen az átállás a távoktatásra. Ma az idősek helyzetéről 

– akik fokozottan veszélyeztettek -  tudósítanak kollégáink Kárpát-medencében  szerte.  Az 

első régió Délvidék. 

  

Délvidéken, Magyarszentmihályon  is megszervezték az idős emberek ellátását, erre azért is 

volt szükség, mert többen  nem beszélik jól a szerb nyelvet. Ugyanakkor arra is odafigyelnek a 

falu vezetői, hogy mindenki otthon maradjon, akik esetleg külföldről mostanában érkeztek 

haza. Kónya-Kovács Otília beszélgetett Tóth Ernővel, a tanácselnökkel. 

  

Közben Szerbiában rendkívüli rendelettel szabályozták a 65 évesnél idősebbek mozgását, akik 

csak reggel öt és tíz óra között tartózkodhatnak otthonukon kívül. A nap nagyobbik részét a 

házukban, lakásukban kénytelenek tölteni. A rendelet azonban lehetővé teszi az idős 

földművesek számára, hogy most, a tavaszi mezei munkák időszakában dolgozhassanak a 

határban. Részletek Fremond Árpádtól, a Vajdasági Magyar Szövetség szerbiai parlamenti 

képviselőjétől, a törvényhozás mezőgazdasági bizottságának az alelnökétől.  

 

A szerbiai  járványügyi intézkedések miatt az aktuális Prosperitati pályázatokat kizárólag 

online bonyolítják.  A hiányos dokumentumokat később majd pótolni kell, miután a hivatalok 

újból megkezdik rendes működésüket, mondja Juhász Bálint, a Prosperitati Alapítvány 

ügyvezetője.  
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Ezután a kis  kitérő után kanyarodjunk vissza az idősekhez,  pontosabban ahhoz, hogy milyen  

civil, és egyházi kezdeményezések vannak a járvány idejére.  

  

Székelyudvarhelyen  egy 50 főből álló önkéntes  csoport vállalja például, hogy gyógyszert és 

élelmet visz az időseknek, vagy egyéb információt, segítséget nyújt azoknak, akik nem 

szívesen hagyják el otthonaikat. A munka megszervezését és az önkéntesek megfelelő helyre 

delegálását, egy  mobil applikáció,  és virtuális térkép segíti a közösségi médiában jelen levő 

Segítsünk egymáson!  csoport számára.  

  

A Magyar Unitárius Egyház telefonos lelki gondozói szolgálatot indít a járvány idejére. 

Felekezeti hovatartozástól függetlenül -  naponta 9 és 21 óra között-  bárki és bárhonnan - 

bármelyik országból -  hívhatja a szolgálatban részt vevő lelkészeket. A részletekről a szolgálat 

egyik kezdeményezője,  Rácz Norbert Zsolt lelkész, a Magyar Unitárius Egyház püspöki 

titkára beszélt. 

  

 A koronavírus járvány nem állíthatja meg az aláírás gyűjtést. Továbbra is fontos aláírni a 

nemzeti régiókról szóló polgári kezdeményezést - véli Gergely Balázs, az erdélyi magyarok 

egyik legnagyobb közösségi eseményének, a Kolozsvári Magyar Napoknak a főszervezője.  

  

A Székely Nemzeti Tanács által elindított európai polgári kezdeményezést eddig 232 ezren 

írták alá elektronikus formában.  A papíralapú gyűjtését a járvány gátolja, de az online- t 

semmi sem akadályozhatja. Felvidékről még csaknem 2000 aláírásra van szükség ahhoz, 

hogy Szlovákia is ott legyen azon hét EU-tagállam között, amelyekben az aláírásokat 

gyűjthetik. A Nemzeti régiókért indított polgári kezdeményezést aláírhatja ön is a 

nemzetiregiok.eu honlapon, a támogatom fülre kattintva. 

 


