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Orbán Viktor Szerbia elnökével egyeztetett Budapesten 

A koronavírus-járvány elleni összehangolt fellépésről és állandó kapcsolattartásról 

egyezett meg Orbán Viktor miniszterelnök és Aleksandar Vucic, Szerbia elnöke a 

Karmelita kolostorban tartott tárgyalásukon vasárnap délelőtt - tájékoztatta az MTI-t 

Havasi Bertalan, a miniszterelnök sajtófőnöke. A megbeszélésen - melyen részt vett 

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter illetve Sinisa Mali szerb pénzügyminiszter 

is - országaik kölcsönös szolidaritásáról biztosították egymást, valamint megvitatták a 

határokon kialakult helyzetet. Orbán Viktor és Aleksandar Vucic megállapodtak abban, 

hogy a lehető legnagyobb mértékben összehangolják Magyarország és Szerbia védekezését 

a járvány ellen. Ennek érdekében a két kormány közötti folyamatos online és személyes 

kapcsolattartásról döntöttek - ismertette Havasi Bertalan. 

 

Az ösztöndíjasok jelentős része már hazatért 

Minden segítséget megad a nemzetpolitikai államtitkárság a Kőrösi Csoma Sándor 

Programban és a Petőfi Sándor Programban a világ különböző pontjain, diaszpórában és 

szórványban szolgálatot teljesítő ösztöndíjasoknak – nyilatkozta a Magyar Nemzet 

érdeklődésére Potápi Árpád János, a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős 

államtitkára.Mint ismert, a járvány kirobbanása előtt a két programban összesen 221 

ösztöndíjas dolgozott a világ számos pontján. A Kőrösi Csoma Sándor Program a 

diaszpórában élő magyarság támogatására, közösségeik megerősítésére jött létre, míg a 

Petőfi Sándor Program ösztöndíjasai a Kárpát-medence szórványmagyarságát segítik. A 

nemzetpolitikáért felelős államtitkár kiemelte: nincs tudomásuk arról, hogy a két 

programban résztvevő ösztöndíjasok közül jelenleg bárki is fertőzött lenne. 

 

Vigyázzunk egymásra – Potápi Árpád János videóüzenete 

Potápi Árpád János nemzetpolitikáért felelős államtitkár koronavírus-helyzettel 

kapcsolatos videóüzenetet tett közzé a közösségi oldalán. Üzenetében úgy fogalmaz: 

„Életünk gyökeresen átalakult. Arra kérek  mindenkit, határon innen és túl, hogy vegyük 

komolyan a veszélyt. Figyeljünk idősebb szüleinkre és nagyszüleinkre.” Ezekkel a 

szavakkal üzen a határon túli magyarokhoz, éljenek a Kárpát-medencében vagy a 

diaszpórában: „fontos, hogy tudják, a jelenlegi nehéz helyzetben sem engedi el az 

anyaország a kezüket.”  Hozzáteszi: „2020 az erős magyar közösségek éve, a nemzeti 

összetartozás éve, és most már a nemzeti szolidaritás éve is.” 

 

 

 

M
a
g
ya
ro
rs
zá
g

 

https://m.vajma.info/cikk/karpat/13630/Potapi-Arpad-Janos-videouzenete-Vigyazzunk-egymasra.html


 

 

 

 

 

 
3 

Szili Katalin: fejet kell hajtanunk a marosvásárhelyi fekete március 
mártírjai előtt 

Az emlékezés fontosságát hangsúlyozta a harminc éve az erdélyi Marosvásárhelyen történt 

– fekete márciusként elhíresült – magyarellenes események kapcsán Szili Katalin 

nemzetpolitikáért felelős miniszterelnöki megbízott, az MTI-hez pénteken eljuttatott 

közleményében. Harminc éve, 1990. március 19-én és 20-án Marosvásárhelyen véres 

összecsapások zajlottak le románok és magyarok között, a zavargásoknak több halottja és 

több száz sérültje volt. Szili Katalin az új koronavírus okozta helyzetre is utalva azt 

hangsúlyozta: „ha nem is együtt, de egyénenként otthonainkban mégis szükséges 

visszatekintenünk a három évtizeddel ezelőtti márciusi történésekre”. Úgy folytatta: fejet 

kell hajtanunk mindazok előtt, akik életüket, egészségüket adták és küzdöttek azokban a 

napokban a magyarok elleni provokációval szemben”. Szili Katalin felhívta a figyelmet arra 

is, hogy azóta felnőtt egy újabb generáció, „akiknek ismerni és tudni kell, hogy az európai 

alapelvek betartása csak akkor lehet teljes, ha a szülőföldjükön kisebbségben élő 

közösségek számára az identitás kiteljesítése, megélése és az önigazgatás lehetősége 

biztosított”. 

 

Szijjártó Péter a gazdaságfejlesztési program folytatásáról 
biztosított Kolozsváron 

A magyar kormány készen áll arra, hogy a járványügyi helyzet véget értével folytassa a 

határon túli magyarok támogatását szolgáló gazdaságfejlesztési programot – szögezte le 

pénteki kolozsvári látogatása során Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter. A 

magyar diplomácia vezetője az RMDSZ vezetőségével folytatott megbeszélést a szövetség 

Majális utcai székházában. A tárcavezető kijelentette: a magyar kormány készen áll az 

erdélyi és székelyföldi gazdaságfejlesztési program folytatására. Magyar–román sikernek 

nevezte, hogy eddig 6000 pályázatot támogattak Erdélyben 47 milliárd forint értékben a 

magyar költségvetésből, amelyek nyomán 87 milliárd forint befektetés jött létre, mely a 

magyar közösséget és Románia gazdaságát is gazdagította. „Készen állunk arra, hogy ezt a 

programot a Partiumba továbbvigyük, és mihelyt a körülmények megengedik, az 

előkészítését el fogjuk végezni” – szögezte le Szijjártó Péter a kincses városban. A 

miniszter hangsúlyozta, készek az óvodafejlesztési programot is folytatni. Megemlítette: a 

program keretében eddig 79 új óvoda és bölcsőde épült Erdélyben, 385 pedig megújult. 
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Az önkormányzati választások elhalasztása mellett foglalt állást az 
RMDSZ 

Az RMDSZ szerint hat hónappal el kellene halasztani a júniusban esedékes önkormányzati 

választásokat, jelenleg ugyanis a lakosság egészségének védelme és a koronavírus-járvány 

hatásainak csökkentése kell hogy legyen a prioritás – nyilatkozta szerdán az Agerpres 

hírügynökségnek Kelemen Hunor. A szövetségi elnök azt mondta, az elsődleges cél jelen 

pillanatban a vírus terjedésének késleltetése, hogy ne nehezedjen túl nagy nyomás az 

egészségügyi ellátórendszerre és az állami intézményekre. Ennek érdekében szigorúan be 

kell tartani a szakemberek utasításait és a hatóságok döntéseit – tette hozzá. „Aztán 

következik a gazdaság, mi történik a kis- és középvállalkozásokkal, mert ők képezik az 

alapot, és milyen gyorsan kellene előállnia a kormánynak néhány intézkedéssel. Csak ezek 

után lehet majd az önkormányzati választásokkal foglalkozni, de nem júniusban” – 

fogalmazott Kelemen. 

 

Tíz részes Youtube-sorozatot indít az RMPSZ a nyolcadikos diákok 
felkészítése érdekében 

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. Az RMPSZ kezdeményezése 

mellett párhuzamosan a kisebbségi államtitkárság és RMDSZ közbenjárására televíziós 

távoktatást is indul a 8. és 12. diákoknak a romániai közszolgálati televízió országos és két 

regionális csatornáján. 

 

Izsák Balázs: tegyük hasznossá a kényszerű karantént a polgári 
kezdeményezés online támogatásával 

A Székely Nemzeti Tanács (SZNT) elnöke egy szerdai közleményben arra kérte az új 

koronavírus miatt veszteglésre kényszerülőket, tegyék hasznossá szobafogságukat azzal, 

hogy interneten keresztül aláírják a nemzeti régiókért elindított európai polgári 

kezdeményezést. „A kényszerű karantén akkor elviselhető, akkor emberi, ha közben az 

emberek értelmes és hasznos dolgokat tehetnek egymásért! A nemzeti régiók érdekében 

indított polgári kezdeményezés erre kínál lehetőséget. Használjuk ki az időt és a helyzetet 

a kezdeményezés támogatására” – fogalmazott Izsák Balázs. Az SZNT elnöke 
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megállapította: a járvány miatt a papír alapú aláírásgyűjtés gyakorlatilag leállt, az 

internetes pedig drámaian lelassult. A határidő lejárta előtt 51 nappal még mindig csak 

230 ezer aláírást sikerült összegyűjteni a szükséges egymillióból. Maga is arra kérte azokat 

az önkénteseket, akik papíron gyűjtöttek aláírásokat, hogy maguk és a támogatók 

egészségének a védelmében szüntessék be tevékenységüket.  

 

Kelemen Hunor: soha többé, fekete március! 

Kelemen Hunor pénteken videóüzenetben ítélte el, hogy kereken harminc évvel a véres 

marosvásárhelyi összecsapások, a fekete március után sem lehet tudni, kinek az 

utasítására törtek rá a magyarokra. Az RMDSZ elnöke úgy fogalmaz, 2020 márciusában 

mindannyiunkat más kérdések foglalkoztatnak, „de minduntalan eszünkbe jut a fekete 

március”. Kiemeli, harminc éve ideje lenne választ kapni kérdéseinkre, arra, hogy kinek az 

utasítására törtek rá közösségünkre, a törvény előtt kell felelniük azoknak, akik szerepet 

vállaltak egy etnikai konfliktus kirobbantásában. De el kell jutnunk oda közösen, hogy 

románul és magyarul is kimondjuk: soha többé, fekete március!” – jelentette ki Kelemen 

Hunor, aki arra szólít fel, nézzünk szembe a múlttal, beszéljük ki sérelmeinket 

gyermekeink, unokáink érdekében. 

 

Hivatalos: magyar nyelven is sugároz az otthonülő iskolásoknak a 
TVR  

Magyar nyelvű adásokkal bővül a romániai közszolgálati televízió (TVR) tévéiskola-

projektje, ezeket a 3-as csatornán, valamint a marosvásárhelyi és kolozsvári területi 

stúdiók műsorán sugározzák majd, közölte a médiaintézmény. A magyar tannyelvű iskolák 

tanulói hétfőtől péntekig anyanyelv, matematika, fizika, kémia, történelem, földrajz, 

biológia, informatika és társadalomtudomány tantárgyakból nézhetnek televíziós 

tanórákat. A tévéiskola a TVR gyártásában készül, a tanügyminisztérium által biztosított 

témák, leckesorrend és tanárok segítségével. A televíziós tanórákat a TVR YouTube-

csatornáján és honlapján is közzéteszik.  

 

Szijjártó: a magyarok és a szlovákok átjárhatnak a két Komáromot 
összekötő hídon 

Péntek reggeltől a magyar és a szlovák állampolgárok kishatárforgalom keretében 

átjárhatnak a két Komáromot összekötő hídon – nyilatkozta Szijjártó Péter külgazdasági 

és külügyminiszter. A tárcavezető kifejtette: a mostani világjárvány idején különösen 

fontos, hogy megvédjük a magyar embereket, egészségüket, ugyanakkor természetesen 
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fontos feladat az emberek ellátásának és a gazdaság működőképességének a biztosítása is. 

Közölte: a magyar-szlovák határ mindkét oldalán nagyon komoly gyárak, ipari kapacitások 

jöttek létre, és a határ két oldaláról folyamatosan járnak át az emberek dolgozni, nagyon 

sok felvidéki magyar jár át dolgozni a határ déli oldalára, és sok itt lakó magyar dolgozik a 

határ északi oldalán. Ezért fontos volt megteremteni annak a lehetőségét, hogy a magyarok 

és a szlovákok át tudják lépni a határt – mutatott rá. Szijjártó Péter kiemelte: hét 

határátkelő pontot jelöltek ki a magyar és a szlovák állampolgárok számára, akik a határ 

30 kilométeres sávjában mozoghatnak. Ugyanakkor a hét átkelő mellett igény merült fel a 

komáromiak részéről az itteni határátkelőhely újranyitására, amit a Szlovákiával folytatott 

együttműködés alapján lehetővé tettek – mondta. 

 

Elhalasztották a választásokat Szerbiában 

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. Az ország vezetésének döntése értelmében szerda 10 órától nem léphetnek az 

utcára a 65 év felettiek, az ötezer lakosnál alacsonyabb népességű településeken pedig a 70 

év felettiek. 

 

Anyanyelvi órák a nemzeti kisebbségek számára a vajdasági 
közszolgálati televízió kettes csatornáján 

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, félórásak lesznek. 

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

órarendet is a csatorna honlapján tüntetik fel. 
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A KMKSZ nemtetszését fejezte ki amiatt, hogy Zelenszkij aláírta az 
ukrán középfokú oktatásról szóló törvényt 

A 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. A szervezet leszögezte: „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. Volodimir Zelenszkij ukrán elnök 

múlt pénteken írta alá a Budapest és a kárpátaljai magyar szervezetek által már korábban 

is kifogásolt törvényt. 

 

Lemondott rektori posztjáról Orosz Ildikó 

Március 19-én hivatalosan lemondott rektori posztjáról 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 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 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 Orosz Ildikó. 

 

Rekordösszegű támogatás Zágrábból a református templomok 
további felújítására 

A horvát kormány továbbra is támogatja a horvátországi magyarság református 

templomainak felújítását. Az egyházi épületek helyreállítására az idei évre mintegy 1,27 

millió kúnát hagyott jóvá a kulturális minisztérium. „Legfontosabb épített örökségeinknek 

K
á
rp
á
ta
lj
a

 
H
o
rv
á
to
rs
zá
g

 



 

 

 

 

 

 
8 

a templomainkat tekinthetjük. A horvátországi magyarság által használt egyházi épületek 

védelmére és tatarozására már az elmúlt években is tekintélyes összeget sikerült 

kieszközölnünk horvát állami forrásokból, és ez idén sincs másként. Ezúttal egy 

tekintélyes, 1,27 millió kúnás támogatás érkezik majd Sepsére, Várdarócra és Rétfaluba” – 

nyilatkozta Jankovics Róbert parlamenti képviselőnk, aki hozzátette, hogy a jövőben is 

mindent meg fog tenni azért, hogy folytatódhasson a közösségünk által használt épületek 

felújítása. 
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