Vezető hírek

Nyomtatott és online sajtó
Magyar Becsület Renddel tüntették ki Tőkés Lászlót
2016. március 11. – Krónika, MTI, hirado.hu, transindex.ro, maszol.ro, Erdély Ma
Magyar Becsület Renddel tüntette ki Tőkés Lászlót a köztársasági elnök a kormányfő
előterjesztésére – az indoklás hasonló, mint amivel 2009-ben megkapta a Románia Csillaga
kitüntetést. A Magyar Közlöny pénteki számában megjelent határozat szerint bátorságának és
emberi méltóságának – ami a személyes példa erejével a kommunista diktatúrát megdöntő
temesvári forradalom kirobbanásához vezetett, s ezáltal megnyitotta a szabadság útját
Románia és az erdélyi magyarság előtt – kivételes elismeréseként adományozza a kitüntetést
Tőkés László európai parlamenti képviselőnek (Fidesz-KDNP), volt királyhágó-melléki
református püspöknek, az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács elnökének Áder János államfő.

Bugár Béla kutya kötelessége – koalícióra lépni a Smerrel és az SNS-szel
2016. március 14. – MTI, bumm.sk, Felvidék Ma, hirek.sk, Új Szó
Megoldódni látszik a választások után kialakult patthelyzet. Napokig úgy tűnt, sem a Smer
Robert Fico vezetésével, sem a jobboldali pártok, élükön Richard Sulíkkal nem lesznek
képesek összehozni egy működőképes koalíciót. Az ellentétek mindkét tömbben
feloldhatatlannak tűntek, a megnyilatkozások leginkább arról szóltak, ki kivel nem hajlandó.
Az alapgondot azonban mégis a Most-Híd és az SNS közti ellentét jelentette – gondolták az
elemzők. De a politika mást gondolt! Mint kiderült, a Most-Híd és az SNS elfér egy asztalnál,
és az sem zavar senkit, hogy az asztalfőn Robert Fico ül. Bugár Béla megoldotta – vége a
patthelyzetnek. Szombaton este pártja elnökségi ülése után nyilvánvalóvá vált, a vegyespárt
elnöke nem aprózza el, a Most-Híd hajlandó tárgyalni Robert Ficóval és Andrej Dankóval is.

A Magyar Közösség Pártja egyelőre nem ül le tárgyalni a Most-Híddal
2016. március 14. – MTI, bumm.sk, Felvidék Ma, hirek.sk, Új Szó
Hétfő 11 órára szólt a Most-Híd meghívása az MKP számára, a magyar párt azonban
vasárnapi elnökségi ülésén úgy döntött, a hétvégi váratlan fordulat után, vagyis, hogy a MostHíd egyértelművé tette, hajlandó tárgyalni az SNS-szel is a kormányalakításról, egyelőre nem
kíván tárgyalóasztalhoz ülni a Bugár Béla vezette párttal. A Magyar Közösség Pártja szerint
elfogadhatatlan és vállalhatatlan, amit Bugár Béla és a Most-Híd csinál, ezért egyelőre, amíg a
leendő kormány összetételéről nem születik döntés, elnapolják a tárgyalást.

Kész az új kormány alapja
2016. március 15. – MTI, bumm.sk, Felvidék Ma, hirek.sk, Új Szó
Robert Fico miniszterelnök, a Smer elnöke kedd délután bejelentette, Andrej Dankóval, a
Szlovák Nemzeti Párt, Bugár Bélával, a Híd, és Radoslav Procházkával, a Sieť elnökével
megegyeztek a 2016-2020-as kormányprogram prioritásaiban. A prioritásokat tizenegy
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részterületre osztották. A külpolitikában marad a kontinuitás, az euroatlanti orientáció.
Aktualizálják az ország biztonsági és védelmi stratégiáját. Fokozzák a gondoskodást a külföldi
szlovákokról. Robert Fico elmondta, létrejön az állami Kisebbségi Kulturális Alap, amely a
kisebbségek finanszírozását fogja szolgálni. Átértékelik a szlovák nyelvoktatás módszertanát a
magyar iskolákban. A vegyesen lakott területeken nem szűnnek meg a kisiskolák, és
előrelépés várható a kétnyelvűség terén is.

Gulyás Gergely: Esterházy
kiküszöbölendő csorba

János

elmaradt

szlovákiai

rehabilitációja

2016. március 13. – MTI, hirek.sk
Esterházy János gróf rehabilitációjának eddigi elmaradása a szlovák állam becsületén esett
kiküszöbölendő csorba - mondta Gulyás Gergely, az Országgyűlés törvényalkotásért felelős
alelnöke vasárnap a felvidéki politikus emlékére rendezett budapesti ünnepségen. Gulyás
Gergely beszédében hangsúlyozta: Esterházy János a 20. századi magyar politika egyik
legtiszteletreméltóbb személyisége, aki bármely nemzet számára példaképül szolgálhat. A
"népéért életét is feláldozni kész közszolga" felmentése sokkal inkább érdeke az őt elítélő
államnak, mint az erőszakot, rabságot és halált elszenvedett mártírnak.

Partnertelepülés lesz Madéfalva és Bonyhád
2016. március 14. – maszol.ro, szekelyhon.ro
Partnertelepülési kapcsolatra lép a Tolna megyei Bonyhád és a romániai Madéfalva
önkormányzata, az erről szóló szerződést március 15-én, Bonyhádon írja alá ünnepélyesen a
két polgármester. „Bonyhád lakossága ezer szállal kötődik Madéfalvához, hiszen ha nincs
Madéfalva, nincs bukovinai székelység sem" - mondta Filóné Ferencz Ibolya (Fidesz-KDNP),
a völgységi város polgármestere az MTI-nek. A polgármester azt mondta, hogy a Bonyhád és
Madéfalva között meglévő, élő kapcsolat válik most hivatalossá, amit Szentes Csaba, a csíki
település polgármestere kezdeményezett. Utalt arra, hogy bonyhádi székhellyel működik a
Bukovinai Székelyek Országos Szövetsége, és az ott élő székely származásúak magánúton is
sokszor részt vettek a madéfalvi megemlékezéseken. A szövetség elnöke Potápi Árpád János
nemzetpolitikai államtitkár volt, aki segítette a Siculicidium kápolna megépítését és a
madéfalvi veszedelem emlékművének megújítását.

Magyar állami kitüntetések erdélyieknek
2016. március 13. – Krónika
Már pénteken délután átadta a magyar nemzeti ünnep, március 15. alkalmából odaítélt állami
középdíjakat Balog Zoltán, az emberi erőforrások minisztere a Pesti Vigadóban, a díjazottak
között több erdélyi művész is van. Farkas Árpád József Attila-díjas sepsiszentgyörgyi költő,
író és Király László, József Attila-díjas kolozsvári költő, író, műfordító a Magyarország
Babérkoszorúja díjat kapta meg. Mátray László, a sepsiszentgyörgyi Tamási Áron Színház
színművésze Jászai Mari-díjat, a gyergyóremeti származású Molnár Levente, a Magyar Állami
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Operaház operaénekese pedig Liszt Ferenc-díjat vehetett át. József Attila-díjban részesült
többek között Farkas Wellmann Endre költő, szerkesztő és Nagy Koppány Zsolt író,
műfordító, szerkesztő, tanár is, mindketten Kolozsváron kezdték el irodalmi pályafutásukat.

Néppárti „bérfütyülőket” vádol Biró kifütyülésével az MPP
2016. március 11. – Krónika, transindex.ro, maszol.ro, Erdély Ma, szekelyhon.ro
A Magyar Polgári Párt (MPP) az Erdélyi Magyar Néppárt (EMNP) „bérfütyülőinek"
tulajdonítja, hogy elnökét, Biró Zsoltot kifütyülték a székely szabadság napján tartott
marosvásárhelyi tömegdemonstráción. Pénteki közleményében a párt megütközésének és
felháborodásának adott hangot a székely szabadság napjának megzavarása kapcsán.
Példátlannak tartotta, hogy éppen a magyar közösség soraiból „felbujtott provokátorok"
zavarják meg a nemzeti ünnepet. „Elítéljük az Erdélyi Magyar Néppárt bérfütyülőinek
magatartását, akik a marosvásárhelyi megnyilvánulásukkal felmérhetetlen kárt okoztak az
autonómia ügyének" – áll az MPP sajtóirodájának közleményében.

Beszámolók az autonómia európai elfogadottságáról
2016. március 11. – Krónika, transindex.ro, MTI, Erdély Ma, maszol.ro
Az autonómia fogalmának európai elfogadottságáról beszéltek pénteken egy kolozsvári
sajtótájékoztatón a székely szabadság napja alkalmából előző napon tartott marosvásárhelyi
megemlékezés és tüntetés szónokai. Günther Dauwen, az Európai Szabad Szövetség (EFA)
igazgatója úgy vélekedett, hogy Bukarestnek nem kellene félnie az erdélyi
autonómiatörekvésektől, hiszen az autonómia a demokrácia eszköze, amely teljesen
megszokott Európában. Marc Gafarot i Monjó, a Katalán Demokratikus Párt külügyi
kabinetjének vezetője szerint az autonómia nemcsak a magyar közösséget védené, hanem a
román közösség számára is megadná a fejlődés lehetőségét.

A csendőrség intézkedni fog a marosvásárhelyi „törvénysértőkkel" szemben
2016. március 11. – Erdély Ma, MTI, transindex.ro, maszol.ro, szekelyhon.ro
A videofelvételek megtekintése után fognak intézkedni azokkal szemben, akik a március 10-i
marosvásárhelyi főtéri tüntetés alkalmával törvénysértést követtek el – tudatta pénteken a
Maros megyei csendőrség, amely közrendvédelmi feladatokat látott el a székely szabadság
napja alkalmából tartott megemlékezésen és tüntetésen. A közlemény szerint a csendőrség
biztosította a rendet a székely vértanúk emlékművénél és a résztvevők elvonulásakor oly
módon, hogy ne alakuljon ki „forgalmi torlódás". A közrend fenntartása viszont „szükségessé
tette a gyülekezési törvényben előírt figyelmeztetések és felszólítások" alkalmazását, amikor a
csendőrség a főtér felszabadítását kérte a tüntetőktől, tekintettel arra, hogy a megmozdulást
„nem engedélyezték a törvénynek megfelelően" – állítja a csendőrség.
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2016. március 12. – Lukács Csaba – Magyar Nemzet
A Székelyföld lélekszáma nagyjából nyolcszázezer fő – ha hasonló elkötelezettséggel
vennének részt az autonómiapárti tüntetéseken, mint a katalánok tavaly szeptemberben,
rendezvényeiken százhatvanezres tömegnek kellene megjelenni. A székely autonómia
szükségességéről nincs vita, azt minden érintett fontosnak tartja – az odavezető utat már
sokféleképpen képzelik el, de ez ebből a szempontból lényegtelen. Ha a székelyek a
katalánokéhoz hasonló konoksággal és eltökéltséggel harcolnának az autonómiáért, már
sokkal előrébb tartanának.
(A cikk teljes terjedelmében a Magyar Nemzet 2016. március 12-i számában olvasható)

Erdély

A közöny autonómiája

Átadták Szacsvay Imre felújított szobrát Nagyváradon
2016. március 11. – maszol.ro, Krónika, Bihari Napló
Ünnepélyes keretek között felavatták pénteken Nagyváradon Szacsvay Imrének, az 1849-es
magyar függetlenségi nyilatkozat megszövegezéséért és aláírásáért kivégzett országgyűlési
jegyzőnek a felújított szobrát. „Itt állunk ma a szinte napra pontosan 109 évvel ezelőtt
felavatott szobor mellett, amely önöknek köszönhetően eredeti pompájában fogja újra mártír
jegyzőnk bátorságát, hősiességét hirdetni” –mondta a Himnusz közös éneklése után Ritli
László Csongor, a Bihar megyei RMDSZ alelnöke Szacsvay Imre felújított nagyváradi
szobrának péntek délutáni átadásán.

Lemondott Szilágy megye magyar alprefektusa
2016. március 12. – Erdély Ma, maszol.ro
Személyes okokra hivatkozva pénteken lemondott tisztségéről Szilágy megye magyar
alprefektusa, Szilágyi Róbert – tájékoztat a Vocea Transilvaniei. Szilágyi 2014 óta tölti be ezt
a tisztséget. Szilágyi megköszönte az együttműködést a prefektúra alá tartozó
intézményekkel, a belügyminisztériummal és kollégáival. Elmondta, nem tartja kizártnak,
hogy júniusban indul az önkormányzati választásokon.

Dilettánsnak nevezi a Spiegel Johannist Tőkés kitüntetésének visszavonása
miatt
2016. március 12. – transindex.ro, Erdély Ma
Nagy reformokat ígérve indult a választásokon Klaus Johannis, de mandátuma egy
katasztrófa - írja a Spiegel. A német lap a legutóbbi hibáját emeli ki, hogy "konfliktusba
keveredett a '89-es forradalom egyik hősével." A lap felidézi, hogy Tőkés Lászlót 2009-ben
tüntették ki a Románia Csillaga érdemrenddel, a forradalomban betöltött szerepéért, a
kitüntetést pedig Johannis visszavonta márciusban, az érdemrend becsületbíróságának
döntését követően. A Spiegel azt írja, a becsületbíróság nacionalistákból, a volt kommunista
hatalom kiszolgálóiból és korrupció miatt elítélt politikusokból áll.
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Megjelent az M4 az RCS&RDS kínálatában
2016. március 13. – Krónika
Az RCS&RDS kábeltévé-szolgáltató digitális kínálatába is bekerült az M4 Sport, az viszont
még kérdéses, hogy meddig lesz fogható és mennyire szigorúan alkalmazzák majd a
geokódolást. Az Országos Audiovizuális Tanács (CNA) honlapján található közlemény szerint
ugyanis a Médiaszolgálatás-támogató és Vagyonkezelő Alap (MTVA) ideiglenesen
engedélyezte az általa működtetett magyar állami csatornák, közte az M4 sugárzását
Románia területén. A még januárban kiadott, majd a CNA által február végén nyilvánosságra
hozott általános engedély április 30-ig érvényes, és a műsorok teljes, változtatás nélküli
sugárzására jogosít fel, ugyanakkor ez csak arra a tartalomra vonatkozik, amelyeknek
közvetítését az MTVA Magyarország határain kívülre is átadhatja.

Lesz magyar felvételi az orvosin
2016. március 13. – Bihari Napló, Krónika
A Nagyváradi Egyetem Orvosi és Gyógyszerészeti Karának kari tanácsa legutóbbi ülésén
megszavazta azt, hogy a soron következő felvételi vizsgák alkalmával a felsőfokú
tanintézmény magyar nyelvű felvételi vizsgákat is tartson. A részletekről dr. Pallag
Annamária az orvosi egyetem dékánhelyettese tájékoztatta a Bihari Naplót elmondva, hogy az
elmúlt időszakban – egyébként többek között a Bihari Naplóban a témában közölt cikk
hatására is – összesen százöt kérvény érkezett a kar titkárágára arról, hogy legyen magyar
nyelvű felvételi vizsga a váradi orvosin. Ezek nyomán a kari tanács elfogadta azt a javaslatot,
hogy magyar nyelvű felvételit is szervezzenek a következő tanév elején.

Bicskával tompított a zászlórúdon, rendőrségre vitték
2016. március 13. – szekelyhon.ro, MTI, Krónika, Erdély Ma, transindex.ro
„Elővigyázatosságból” kobozták el a székely szabadság napi események részvevőitől a
hosszabb, vastagabb zászlórudakat – erősítette meg az MTI érdeklődésére Ciprian Căluşer. A
csendőrség mobil egységének szóvivője ugyanakkor hozzátette, a székely vértanúk
emlékművénél tartott megemlékezés és a részvevők elvonulása rendbontás nélkül történt.

Néppárt: az MPP elnöke csak súlyosbítja saját helyzetét
2016. március 13. – szekelyhon.ro
Biró Zsoltnak szembe kell néznie politikai ámokfutásának következményeivel – reagált az
MPP által megfogalmazott bérfütyülős vádakra közleményben az Erdélyi Magyar Néppárt. A
néppártiak kifejtik, hogy a Postaréten összesereglett tömeg „spontán módon nyilvánított
véleményt Biró Zsoltról és az ő két éve tartó politikai ámokfutásáról”. „Ahelyett, hogy az MPP
elnöke, Biró Zsolt mást rágalmazna és valótlan állításokkal másra hárítaná a felelősséget,
jobban tenné, ha szembe nézne azzal a ténnyel, hogy az erdélyi magyarok körében az
RMDSZ-t minden áron kiszolgálni akaró lakájpolitikája erkölcsi bukást eredményezett, és
politikai bukást vetít előre” – mutat rá a közlemény. A néppárt sajnálatosnak,
sokatmondónak és szánalmasnak nevezi, hogy „minden valóságalapot nélkülöző rágalmaival
a Magyar Polgári Párt elnöke csak súlyosbítja saját helyzetét”.
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Színre lépett egy független polgármesterjelölt Kézdivásárhelyen
2016. március 13. – Erdély Ma, Háromszék
A céhes városban eddig négy polgármesterjelölt lépett a nyilvánosság elé. Elsőként a román
pártkoalíció színeiben induló Constantin Pătru vállalkozó neve vált ismertté, aki tanácsi
listavezető is lesz, majd egyazon nap az Erdélyi Magyar Néppárt és az RMDSZ is nevesítette
kézdivásárhelyi jelöltjét: Johann Taierling és Bokor Tibor. Pénteken Slezinger László mérnök,
a Gosp-Com Kft. volt igazgatója megerősítette a városban és a Facebookon terjedő hírt,
miszerint függetlenként méretkezik meg a június 5-i helyhatósági választásokon.

Bihar megyei MPP: elherdálja Magyarország nagylelkű támogatását a PKE
2016. március 14. – maszol.ro
Aggodalommal tölti el a Magyar Polgári Párt Bihar megyei szervezetét a nagyváradi Partiumi
Keresztényi Egyetem helyzete. Hétvégi közleményük szerint a PKE inkompetens vezetői
elherdálják Magyarország nagylelkű támogatását. Az MPP azzal kapcsolatban foglalt állást,
hogy a nagyváradi felsőoktatási intézmény súlyos anyagi válsággal küszködik, és „túlélési
tervet” kellett benyújtania a magyarországi finanszírozást kezelő Sapientia Alapítványnak.
Ennek megfelelően összevonnak karokat és csökkentik a szakok számát. Az MPP szerint a
partiumi magyarság egyik legfontosabb önálló intézménye roskadozik az inkompetencia alatt.
„Ha a legfelsőbb döntéshozók (…) komolyan vették volna jogkörüket, és nem ingaóraként
Brüsszel és Nagyvárad között repkedtek volna, egyértelművé vált volna sokkal hamarabb
számukra, hogy a Partiumi Keresztény Egyetemnek nem sportbálra, hanem komoly
átvilágításra és reformra van szüksége” – írják.

Iohannis bizarr nacionalizmusa és Tőkés László
2016. március 14. – Erdély Ma, MTI
A Román Hírszerző Szolgálat megerősödésével hozza összefüggésbe a Romania Libera című
lap Johannis-rezsim bizarr nacionalizmusa című véleménycikke Tőkés László európai
parlamenti képviselő román állami kitüntetésének visszavonását és azt, hogy terrorizmus
gyanújával indult eljárás egy petárdákat tartó kézdivásárhelyi férfi ellen. A cikket jegyző
Cristian Campeanu szerint Klaus Johannis államfő elvesztette a nevetségessé válásra
figyelmeztető „érzékszervét”, ha az 1989-as rendszerváltozásban „meghatározó szerepet”
játszó forradalmár címmel tünteti ki a Eugen Nicolicea képviselőt, de visszavonja az
ugyanezekért az érdemekért megítélt kitüntetést a magyar Tőkés Lászlótól. A cikkíró a
titkosszolgálat túlkapásaként értékeli a kézdivásárhelyi „terroristaügyet” is.

Bűnvádi dossziét nyitottak a zászlófaragó székely férfinak
2016. március 14. – transindex.ro, maszol.ro, MTI, Erdély Ma, szekelyhon.ro
Bűnvádi dossziét nyitott az ügyészség a Székely Szabadság Napján tartott marosvásárhelyi
megemlékezés és tiltakozás egyik kovásznai résztvevőjének, mert zsebkés volt nála - közölte
ügyészségi forrásra hivatkozva hétfőn az Agerpres hírügynökség. Az érintett kovásznai
személy az MTI-nek elmondta: személyes használatra volt nála a bicska, és azért vette elő,
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Beiktatták a BBTE magyar rektorhelyetteseit
2016. március 14. – maszol.ro
A Babeș-Bolyai Tudományegyetem szenátusa hétfőn beiktatta az egyetem rektorhelyetteseit,
akiknek mandátuma négy évre szól. A beiktatott rektorhelyettesek között szerepel a magyar
tagozat két képviselője, az újraválasztott Soós Anna, valamint a most megválasztott Markó
Bálint is.

Erdély

hogy lefaragja egy, a csendőrség által kifogásolt zászlórúd hegyes végét. Mindezt az
egyenruhások szeme láttára tette, eszébe sem jutott, hogy a zsebkése fegyvernek minősül.

Kopjafákat állítottak a vásárhelyi színház egykori művészeinek emlékére
2016. március 14. – Krónika
A Marosvásárhelyi Nemzeti Színház kezdeményezésére vasárnap délután a helyi református
és a római katolikus temetőben is egy-egy kopjafát avattak a 70 évvel ezelőtt alapított Székely
Színház, valamint az intézmény egykori, a temetőkben nyugvó művészei emlékére.

Két Diaconu-féle kisebbségellenes törvénytervezetet véleményeztek negatívan
parlamenti szakbizottságok
2016. március 15. – transindex.ro, maszol.ro, Krónika
Két , nyíltan kisebbségellenes, Bogdan Diaconu független képviselő által kezdeményezett
törvényjavaslatot véleményezett negatívan hétfőn a szenátus emberjogi bizottsága, valamint
kedden, március 15-én a köztudottan magyarellenes képviselő által kidolgozott, az
anyanyelvhasználatot betiltó jogszabályjavaslatot a parlament felsőházának kulturális
szakbizottsága is negatívan véleményezte.

Elmaradt a döntés a perben
2016. március 15. – szekelyhon.ro
Miután a Hargita Megyei Törvényszékről a Maros Megyei Törvényszékre került át a Ráduly
Róbert Kálmán és Szőke Domokos ellen indult büntetőper tárgyalása, a két vádlott hétfőn
első alkalommal jelent meg a tárgyalást vezető bíró előtt. A Csíkszereda tavaly lemondott
polgármestere és hivatásának gyakorlásától eltiltott alpolgármestere ellen elrendelt hatósági
felügyelet fenntartásáról tárgyaltak, a vádat képviselő Országos Korrupcióellenes Ügyosztály
(DNA) az előzetes kényszerintézkedés fenntartását, a védelem ennek megszüntetését kérte. A
bíró, miután meghallgatta az ügyész és az ügyvédek érvelését, az ítélet kihirdetését keddre
halasztotta.

Késik, de még az idén beindul a 24 órás kolozsvári magyar rádióadás
2016. március 15. – maszol.ro, Krónika
Nem kerek évforduló és nem felhőtlen időkben: így jellemezte a Kolozsvári Rádió magyar
szerkesztőségének helyzetét annak főszerkesztője, Rostás-Péter István. Az intézmény hétfőn,
március 14-én ünnepelte fennállásának 62. évfordulóját. A felhők azonban nem az ünnepet,
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Erdély

hanem az elkövetkező hétköznapokat árnyékolják be: szeptemberben ugyanis még az volt a
terv, hogy március 15-étől beindul a 24 órás magyar rádióadás, saját frekvencián. Mára
kiderült, hogy az elképzelés túlságosan optimista volt, az egésznapos adás elindítása még
legalább 2-3 hónapot várat magára.

Borboly az egyetlen jelentkező
2016. március 15. – szekelyhon.ro
Mindössze Borboly Csaba jelentkezett RMDSZ-es polgármesterjelöltnek Csíkszeredában. Így
eldőlt, hogy Hargita Megye Tanácsának elnöke lesz az RMDSZ hivatalos polgármester-jelöltje
a júniusi helyhatósági választáson. Mivel csak egyetlen jelentkező volt, erre a tisztségre a
szövetség nem szervez előválasztást. Az RMDSZ-es önkormányzati képviselőjelöltek listájára
húszan iratkoztak fel, esetükben megtartják az előválasztást, hogy kiderüljön, a nyári
helyhatósági választásokon a jelentkezők hányadik helyre kerülnek az RMDSZ tanácsosi
listáján. A helyhatósági választásokra a Magyar Polgári Párt már megnevezte
polgármesterjelöltjét: az MPP színeiben Bokor Márton csíkszeredai háziorvos méretteti meg
magát. Az Erdélyi Magyar Néppárt polgármesterjelöltje továbbra is ismeretlen.

Visszavonta a bíróság Ráduly és Szőke hatósági felügyeletét

Felvidék

2016. március 15. – maszol.ro, szekelyhon.ro
Kedden este nyilvánosságra hozta a Marosvásárhelyi Bíróság az egy nappal korábban,
március 14-én tartott tárgyalás eredményét: visszavonta Ráduly Róbert Kálmán és Szőke
Domokos csíkszeredai elöljárók ügyében a hatósági felügyeletükről szóló korábbi ítéletet.
Amennyiben 48 órán belül nem fellebbezik meg, érvénybe lép a Marosvásárhelyi Bíróság
március 15-én hozott döntése Ráduly Róbert Kálmán lemondott polgármester és Szőke
Domokos alpolgármester ügyében: megszűnik az ellenük féléve érvénybe lépett, kéthavonta
hosszabbított hatósági felügyelet. Az ítélet az ellenük 2015. június 22 illetve 18-án hozott
előzetes intézkedést érvényteleníti.

Esterházy-díjat kapott László Béla és a kassai Szakkay József Szakközépiskola
2016. március 13. – MTI, hirek.sk
Március 13-án emlékezett Esterházy Jánosra a Rákóczi Szövetség Budapesten. Az
emlékünnepségen Esterházy-díjjal tüntették ki László Béla egyetemi tanárt, a nyitrai magyar
pedagógusképzés kiemelkedő alakját, valamint a kassai Szakkay József Szakközépiskolát.

Elemző: a Most-Híd elveszítheti presztízsét
2016. március 13. – hirek.sk
Michal Horský politikai elemző szerint a Most-Híd és elnöke, Bugár Béla az IránySzociáldemokráciával való tárgyalási készség miatt politikai befolyása és presztízse
elvesztésének határán áll. „Nehéz veszteségek árán született lehetséges megoldás ez, viszont
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Ezekhez a dolgokhoz köti a Híd a kormánytagságát
2016. március 14. – bumm.sk, Új szó
A Híd Szlovákia európai és atlanti irányultságának egyértelmű megerősítését, az euróövezet,
a schengeni övezet és az Európai Unió jövőjével kapcsolatos kérdésekhez való aktív és
konstruktív hozzáállást fogja követelni. „A következő kormánynak teljes komolysággal kell
vennie a NATO-partnerekkel szembeni kötelezettségeket” – mondta a SITA hidas forrása
azzal, hogy a párt szeretné megváltoztatni a kormány politikai stílusát belpolitikai és EU-val
kapcsolatos kérdésekben.

Felvidék

adhat némi reményt egy stabil kormányzat létrehozására” – nyilatkozott Horský a TASR
hírügynökségnek.

Bugárt nem kímélik a választók
2016. március 14. – hirek.sk
Bugár Béla drágán fizet az Irány-Szociáldemokráciával és Szlovák Nemzeti Párttal kötött
szövetségért. A világháló csak úgy hemzseg a csalódott választók megjegyzéseitől - a
szánakozótól a rendkívül éles támadásokig, válogatás nélkül szidják.

Matovič: a Smer-SNS-Híd-Sieť koalíciót már előre "lezsírozták”
2016. március 14. – Új Szó
Igor Matovič, az OĽaNO - NOVA elnöke a Facebook-profilján reagált a jelenlegi politikai
helyzetre. Azt állítja, hogy a készülő Smer-SNS-Híd-Sieť koalíció már előre "le volt zsírozva".
„Szombatig a Híd és a Sieť eljátszották, hogy ők mindent megtesznek egy jobboldali
koalícióért, mert féltek, hogy ellenkező esetben széthullanak a frakcióik. Azt, hogy az egész
egy előre megírt fortgatókönyv szerint zajlott, Matovič szerint az is bizonyítja, hogy az SNS
bejelentésére a Híd és a Sieť nagyon gyorsan és nagyon hasonlóan reagált” – véli a pártelnök.

Gubík László: „A Most ma már rászól a Hídra, hogy ne beszéljen magyarul”
2016. március 14. – Felvidék Ma
Nagyon fontos, hogy megőrizzük racionalitásunkat és hidegvérünket, mielőtt az érzelmeink
elsodornának - mondja Gubík László. A Via Nova elnöke az MKP és a Most-Híd
együttműködéséről fejtette ki véleményét. A fiatal politikus támogatja az MKP és a Most-Híd
tárgyalását, de csakis szilárd elvek mentén tudja azt elképzelni.

Koszorúzás Esterházy János kassai mellszobránál
2016. március 14. – Felvidék Ma
A kassai Csáky-Dessewffy-palota udvarán gyülekeztünk március 13-án, hogy emlékezzünk
Esterházy Jánosra és megkoszorúztuk mellszobrát. A rendezvényt már hagyományosan a
Kassai Polgári Klub (KPK) szervezésében történik. Palenčárné Csáji Ildikó, a KPK elnöke
üdvözölte a jelenlevőket, közöttük Szesztay Ádám főkonzult, Regéczy-Nagy Lászlót, a
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Politikai viccnek rossz
2016. március 15. – Tokár Géza – Új Szó
„Ami a Hidat illeti, a pártvezetés a választások után szintén osztott-szorzott és meghúzta azt a
lépést, amit végképp senki nem hitt volna: nem az SNS-szel lép koalícióra egy jobboldali
kormányban, és nem külön a Smerrel. Rátenyereltek a nagy piros gombra, és meghúzták a
két lépést egyszerre, hogy magukat jó helyzetbe, mindkét választói csoportjukat pedig másmás okokból kifolyólag lehetetlen helyzetbe hozzák. A Híd az egész létét és identitását annak
tagadására építette fel, amit most tesz. A szlovák városi-kávéházi szavazók felé azt
közvetítette, hogy Fico jobboldali alternatíváját szeretné kiépíteni és néha úgy tűnt, hogy
komolyan is gondolja. Integrálta a szombatig tényleg hitelesnek tűnő Lucia Žitňanskát,
kokettált a nagyvárosi értelmiséggel. A Smerrel való összeborulással viszont az összes szlovák
szavazóját és szimpatizánsát csőbe húzta, nem véletlen, hogy a dühös és csalódott facebookos
reakciók nagy része szlovák szavazóktól származik. Ők nem erre adtak mandátumot, elveszett
a szavazatuk.”

Felvidék

Történelmi Igazságtétel Bizottság elnökét, főtisztelendő Pásztor Zoltán püspöki helynököt,
Zakariaš Istvánt, a Kassai Önkormányzati Kerület alelnökét és az MKP kerületi elnökét.

A Polis szerint már csak hatpárti parlament lenne, Kotleba erősödik
2016. március 15. – bumm.sk, Felvidék Ma, Új Szó
Ha előrehozott választásokat tartanának, akkor annak a korábbi jobbközép standard pártok
nem nagyon örülnének, ugyanis közülük egyedül a Híd jutna a parlamentbe. Bugárék a
választások előtti utolsó felmérésen még 9,2%-on álltak a Polisnál, a választásokon elért
eredményekhez képest is rosszabbul szerepelne a Híd, de 5,2%-kal még bekerülnének a
parlamentbe. A Háló támogatottságát a választások előtt 10,4%-ra mérték, de egy előrehozott
választáson a csalódást okozó 5,6%-os eredménynél is rosszabbul szerepelnének a maguk
2,3%-val.

Kormányalakítás - Van, aki elutasítja, van aki megérti, van, aki meg is
magyarázza
2016. március 15. – hirek.sk, Felvidék Ma, Új Szó
Simon Zsolt, a Most-Híd alelnöke a vegyespárt keddi elnökségi ülésén bejelentette: nem tudja
támogatni az Irány-Szociáldemokrácia, a Szlovák Nemzeti Párt, saját pártja és a Háló romjai
alkotta kormányt. A többi között hozzátette: ha a Most-Híd aláírja a koalíciós szerződést és
belép a kormányba, ő nem lép be annak parlamenti frakciójába.

Bugár: Simon Zsolton kívül más nem távozik a Most-Híd frakciójából
2016. március 15. – hirek.sk, bumm.sk, Új Szó
imont Zsolton kívül senki más nem távozik a Most-Híd parlamenti frakciójából - jelentette ki
pozsonyi sajtótájékoztatóján Bugár Béla pártelnök. Simon Zsolt már korábban jelezte, ha a
Most-Híd kormányra lép az Irány - Szociáldemokráciával és a Szlovák Nemzeti Párttal, kilép
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Simon: az MKP–Híd összefogás a cél

Felvidék

a párt parlamenti frakciójából. Mint mondta, a hivatalnokkormányt, illetve az előrehozott
választásokat alkalmasabb megoldásnak tartja. František Šebej, akit szintén a távozók között
emlegettek, nem ért egyet Simon döntésével. "Úgy döntöttem, mégsem távozom" - jelentette
be. Bár Šebej korábban nem volt a Smerrel kötendő kormánykoalíció híve, meggyőzték őt,
hogy nincs más lehetőség.

2016. március 15. – Új Szó
Simon Zsolt az Új Szónak adott interjúban elmondta: „A Smerrel való együttműködés nem
összeegyeztethető az értékrendemmel. Azokkal nem lehet együtt dolgozni, akik kiűzték az
országból Malina Hedviget, akik a peredi népszavazás eredményét nem vették figyelembe,
ismert a dunaszerdahelyi szurkolók esete is. Amíg nem látszott eldöntöttnek, hogy milyen
koalícióba lépünk be, addig nem tartottam fontosnak elmondani a véleményemet. A kampány
során végig azt mondtuk, hogy nagyon rossz, ha a Smer fog kormányozni, és ettől csak az a
rosszabb, ha az SNS-szel együtt kormányozna. Most a Híd ilyen koalícióba készül belépni.”

Bugár: Teljesült a Híd kormányalakítási feltételeinek 90 %-a
2016. március 15. – bumm.sk, Új Szó
Bugár Béla a Híd keddi elnökségi ülése után tartott sajtótájékoztatón bejelentette, hogy a
kormányalakításról folytatott tegnapi maratoni tárgyaláson sikerült kialkudni a Híd által
megszabott feltételek 90 %-ának teljesítését. Simon Zsolttal kapcsolatban megjegyezte, hogy
szombaton még ő is egyetértett a Smerrel és az SNS-szel folytatandó tárgyalással.

Nyílt levél a jövendőbeli iskolaügyi miniszternek

Vajdaság

2016. március 15. – hirek.sk
Nyílt levélben fordult a jövendőbeli iskolaügyi miniszterhez a Mi Magunk Mozgalom a
magyar nemzeti történelem szlovákiai oktatásával kapcsolatban. Somogyi Szilárdék nemzeti
ünnepünk, március 15-e kapcsán írták meg levelüket, mert úgy vélik, elengedhetetlen, hogy a
szlovák történelem mellett a diákok tanuljanak történelmünkről, a magyar történelemről is,
ezt azonban a központi tanterv nem rendezi, miközben az elmúlt 25 év alatt nagyon sok terv
és javaslat megfogalmazódott már magyar részről, ezeket azonban rendre elutasították.

Véglegesítette választási programját a VMSZ
2016. március 12. – Pannon RTV
Véglegesítette választási programját a Vajdasági Magyar Szövetség, amelyet korábban
egyeztetett a Vajdasági Magyar Demokrata Párttal és a Magyar Egység Párttal. VMSZ – a
biztos pont. Következetesség. Autonómia. Felelősség – ezzel a mottóval indulnak a
választáson. A 9 pontos program a következő témaköröket öleli fel: gazdaságfejlesztés;
fenntartható mezőgazdaság és környezetvédelem; Vajdaság Autonóm Tartomány és az
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Kihirdették a VMSZ választási listáját
2016. március 12. – Pannon RTV, Magyar Szó
Kihirdette a Vajdasági Magyar Szövetség választási listáját a Köztársasági Választási
Bizottság. 11.698-an támogatták aláírásukkal a párt indulását az április 24-i előrehozott
köztársasági parlamenti választáson. A VMSZ szombaton délben adta át listáját, amely a
Vajdasági Magyar Szövetség – Pásztor István nevet viseli, kétszázötven jelölt nevét
tartalmazza, jelszava pedig VMSZ – a biztos pont. Ez a hatodik választási lista, amelyet a
Köztársasági Választási Bizottság kihirdetett. Elsőként a Szerb Haladó Párt, majd a
Demokrata Párt, a Szerbiai Szocialista Párt és az Egységes Szerbia, a Szerb Radikális Párt,
valamint a Szerbiai Demokrata Párt és a Dveri listájára került kihirdetésre.

Vajdaság

alkotmánymódosítás kérdése; a régiók és a határon átnyúló együttműködés Európája;
nemzeti kisebbségek jogai a törvénytől a gyakorlati jogérvényesítésig; szociális támogatási
rendszer, szolidaritás, egészségvédelem; a méltósághoz, a történelmi igazságtételhez és a
kárpótláshoz fűződő jog; személyi és vagyoni biztonság; migránsválság.

Az MM és a VMDK megkezdte az aláírásgyűjtést
2016. március 12. – Pannon RTV, Vajdaság Ma, Vajdasági RTV, Magyar Szó
A Magyar mozgalom – hogy változtassunk! – VMDK elnevezésű köztársasági parlamenti
jelöltlista megkezdte a támogatói aláírások gyűjtését. A listát támogatók aláírását Zentán,
Tornyoson, Szabadkán és Adán várják.

Pásztor: A cél, hogy a vajdasági magyarságnak erőteljes parlamenti képviselete
legyen
2016. március 14. – Pannon RTV
A cél az, hogy a vajdasági magyarságnak erőteljes képviselete legyen a köztársasági
parlamentben – nyilatkozta Pásztor István, a Vajdasági Magyar Szövetség elnöke a
Közügyekben az áprilisi választásokkal kapcsolatban. A köztársasági parlamenti választásra
teljes jelöltlistát adtak át. A Vajdasági Magyar Szövetség szombaton adta át köztársasági
parlamenti listáját 250 jelölttel. Koalíciós listáról van szó, amelyet a Vajdasági Magyar
Demokrata Párt és a Magyar Egység Párt is támogat. Valamivel több mint 3 nap alatt sikerült
összegyűjteniük a 11 698 támogató aláírást.

Egyeztető találkozó a szerb-magyar kisebbségi kormányközi bizottság ülése
előtt
2016. március 14. – Pannon RTV, Vajdaság Ma, Vajdasági RTV
Szerbia és Magyarország viszonyában nincsenek nyitott kérdések – hangzott el a szerbmagyar kisebbségi kormányközi vegyes bizottság szerb társelnökének, a Tartományi
Képviselőház elnökének és a Magyar Nemzeti Tanács elnökének szabadkai találkozóján.
Elégedettséggel nyugtázták a két állam kapcsolatának folyamatos javulását, illetve
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Vajdaság

hangsúlyozták az effajta egyeztető találkozók fontosságát a bizottság áprilisra tervezett ülése
előtt.

Magyarkanizsa: Fejsztámer Róbert a VMSZ polgármesterjelöltje

Beregszásznak nyújtott magyar támogatást jelentett be Grezsa István
2016. március 11. – MTI, kormany.hu, karpatalja.ma, Kárpátalja, Kárpáti Igaz Szó, stop.hu
Beregszász szociális gondjainak enyhítésére és kulturális életének fejlődésére szolgáló magyar
kormánytámogatást jelentett be pénteken a kárpátaljai városban Grezsa István, a SzabolcsSzatmár-Bereg megye és Kárpátalja fejlesztési feladatainak kormányzati koordinációjáért
felelős kormánybiztos. A beregszászi magyar konzulátuson Babják Zoltánnal, a város
polgármesterével közösen tartott sajtótájékoztatón Grezsa István hangsúlyozta: a kormány
évek óta kiemelt figyelmet fordít a kárpátaljai magyar közösségre, miközben nem feledkezik
meg a régióban élő ruszin-ukrán többségről sem, amelyet erejéhez mérten szintén igyekszik
segíteni a jelenlegi nehéz helyzetben. Ezt jelzi az a 12,5 millió forintos mostani támogatás,
amelyet a kormány Beregszász szociális problémáinak az enyhítéséhez és kulturális életének a
fejlődéséhez nyújt - tette hozzá.

Kárpátalja

2016. március 14. – Vajdaság Ma, Pannon RTV
A Vajdasági Magyar Szövetség magyarkanizsai községi szervezetének önkormányzati
jelöltlistáját mutatta be ma délelőtti sajtótájékoztatóján Bimbó Mihály, Magyarkanizsa
polgármestere. A sajtótájékoztatón részt vett Nyilas Leonov Anita, a Magyar Nemzeti Tanács
alelnöke is. A lista, amelyet szombaton adtak át, a 2-es számot fogja viselni. A polgármester
először is köszönetet mondott a támogatói aláírásokért mindazoknak a polgároknak, akik
bizalmat szavaztak a pártnak és bizalmukkal megtisztelik a választásokon is, majd bemutatta
a listavezetőt, a VMSZ községi szervezetének polgármesterjelöltjét, Fejsztámer Róbert
okleveles közgazdászt.

Lezsák Sándor a kisebbségi nyelvhasználatról tárgyalt Kijevben az ukrán
parlament alelnökével
2016. március 12. – MTI, karpatalja.ma
A nemzetiségi nyelvek ukrajnai használatának újraszabályozásáról folytatott megbeszélést
pénteken Kijevben Lezsák Sándor, az Országgyűlés alelnöke Okszana Szirojiddal, az ukrán
házelnök helyettesével. A négyszemközti beszélgetést – mint Lezsák Sándor az MTI kijevi
tudósítójának a találkozó után elmondta – az ukrán törvényhozás elnökhelyettese
kezdeményezte. Az ukrán fél részéről elhangzott, hogy a kisebbségi nyelvhasználatot érintő
elképzeléseikről készek egyeztetni ukrajnai társadalmi és politikai szervezetekkel kiemelten a
Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetséggel (KMKSZ), valamint a magyar parlament azon
tagjaival, akik ezzel a kérdéssel foglalkoznak.
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2016. március 11. – karpatalja.ma
Buhajla József ungvári magyar főkonzul munkamegbeszélés keretében tárgyalt a város
vezetőivel, Bohdan Andrijiv polgármesterrel és Cap István első alpolgármesterrel a mindkét
felet érintő kérdésekről. A főkonzul elsősorban a szennyvíztisztítással kapcsolatos tervről
érdeklődött. Az Ungváron tervezett szennyvíztisztító hivatalos papírjait már benyújtották az
Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bank kijevi fiókjához. Buhajla József Magyarország
támogatásáról biztosította a város vezetőit. Tervben van a magyar konzulátus melletti terület
felújítása, illetve a járda javítása, amelyet a magyar fél költségén fognak elvégezni a város
beleegyezésével.

Kárpátalja

Ungvár vezetőivel tárgyalt Buhajla József főkonzul

Közel nyolcvanezer vízumot adtak ki a magyar konzulátusok 2015-ben
2016. március 12. – karpatalja.ma, mukachevo.net
Csaknem nyolcvanezer vízumot adtak ki a kárpátaljai magyar konzulátusok 2015-ben, ezek
kétharmada többszöri beutazásra jogosító engedély volt – közölte a mukachevo.net hírportál
március 11-én.Az ungvári főkonzulátus adatai szerint ez a mennyiség meghaladja a 2014-ben
kiadott vízumok számát. A vízumkérelmek visszautasításának aránya egy százalék alá
csökkent. A Magyarország és Ukrajna közötti államközi megállapodásnak köszönhetően a
beutazási engedélyeknek majdnem a felét ingyen vehették át a kérelmezők.

Kárpátaljai családokat segít a Karitász

Megalakult a horvátországi magyarok első országos kisebbségi önkormányzata
2016. március 11. - MTI, Hirado.hu
Kilenc hónappal a kisebbségi önkormányzati választások után megalakult a horvátországi
magyar kisebbségi önkormányzatok koordinációs testülete, amely Balázs Piri Zoltánt, Zágráb
magyar kisebbségi önkormányzatának elnökét választotta meg vezetőjének. Ezzel először jött
létre országos kisebbségi önkormányzata a horvátországi magyarságnak. Balázs Piri Zoltán
megválasztása után elmondta: "élni kell azokkal a jogokkal, amelyeket adtak nekünk, hogy
később elmondhassuk, mindent megtettünk a közösség érdekében, hogy megőrizzük
identitásunkat és biztosítsuk megmaradásunkat". A koordinációs testület megalakulása csak
az első lépés a cél eléréséhez, hogy végre megkezdődhessen az érdemi munka - tette hozzá.
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2016. március 13. – Kárpátalja
Egy évvel ezelőtt ötszáz olyan kárpátaljai család havi rendszeres támogatását vállalta a
Katolikus Karitász, amelyek valamilyen módon érintve vannak az Ukrajnában zajló
háborúban. Ezek a családok minden hónapban tartós élelmiszert, tisztító- és
tisztálkodószereket tartalmazó csomagot kapnak. A rászoruló családoknak nagy segítség a
havonta érkező karitászcsomag.
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Diaszpóra

Esterházy Jánosra emlékeztek Prágában
2016. március 12. - MTI, Ujszo.com, MNO
Esterházy Jánosra, a szlovákiai magyarság két világháború közötti politikai vezetőjére
emlékeztek szombaton Prágában a csehországi magyarok. A magyar szervezetek, valamint a
prágai magyar nagykövetség képviselői koszorúkat helyeztek el a motoli köztemetőben, a
csehországi kommunizmus áldozatainak központi emlékhelyén, ahol az emlékműre Esterházy
János emléktáblája is felkerült. Az emlékünnepséget, amelyre a politikus halálának 59.
évfordulója alkalmából került sor, a közelmúltban alakult Esterházy János Társulás az
Emberi és Keresztény Értékekért, a Coexistentia-Együttélés politikai mozgalom, a Cseh- és
Morvaországi Magyarok Szövetségének prágai alapszervezete és az Ady Endre Diákkör
szervezte közösen. A megemlékezésen részt vettek a csehországi Politikai Foglyok Szövetsége
Konföderációjának, valamint a révkomáromi Selye János Gimnáziumnak a képviselői is.

Népművészeti kiállítás nyílik a New York-i Magyar Házban
2016. március 12. - MTI
Hetvenhárom magyar kézműves alkotásaiból nyílik tárlat a New York-i Magyar Házban, az
évente szokásos adománygyűjtő gála alkalmából. A mestermunkák zömét a népi
iparművészeti zsűri minősítette, és a Népművészeti Egyesületek Szövetségének tagjai
ajánlották fel adományként. Az 1966 óta közösségi programoknak helyet adó New York-i
Magyar Ház Manhattanben van, a környék magyarságának fontos találkozóhelye: a
legjelentősebb magyar művészeti és közösségi programokat itt rendezik. A mostani
kiállításon magyar kézműves alkotások szerepelnek, valamennyit magyarországi és határon
túli magyar népművészek ajánlották fel, adományként.
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Elektronikus sajtó
Határok nélkül
2016. március 11. - Kossuth Rádió
Keveset szólt a Székely Szabadság Napjáról a román sajtó
Két külön történetnek tűnhet a marosvásárhelyi Székely Szabadság Napja annak, aki az
esemény sajtóvisszhangját mind a Magyar, mind a román nyelvű sajtóban végigkövette.
Miközben a magyar sajtó végig aktívan tudósított, addig a román hírtelevíziók gyakorlatilag
nem, vagy csak alig számoltak be a demonstrációról.
Magyarország 40 ezer eurós támogatásban részesíti Beregszászt
40 ezer eurós Beregszásznak szánt kormányzati támogatást jelentett be Grezsa István, a
határon átnyúló beruházások ellenőrzéséért felelős miniszteri biztos. A támogatás három
területre irányul. A Kossuth Rádiónak Grezsa István nyilatkozott.
Először van külhoni tagja a Nemzeti Együttműködési Alap Tanácsának
Az alap eddig is lehetőséget biztosított a külhoni szervezeteknek a pályázásra, partnerség
révén, például, a nemzeti összetartozás kollégiumában, de a tanács tagjai között eddig
egyetlen külhoni sem képviseltette magát.
Véget ért a temesvári Szórvány Alapítvány szórványgondnoki szolgálata
Szapáryfalván
A 2016-os falunaptár megjelentésével véget ért a temesvári Szórvány Alapítvány
szórványgondnoki szolgálata Szapáryfalván. Beszélgetés az eddigi időszak legfontosabb
eredményeiről és a folytatás lehetőségeiről.
Kulturális együttműködés Arad és Pécs között
Az aradi magyarság egyértelmű nyertese, a két város pedig egyformán haszonélvezője annak a
kulturális együttműködésnek, amely Arad és Pécs között köttetett – értékelte Bognár Levente
aradi alpolgármester a baranyai megyeszékhelyen aláírt megállapodást.
Kő kövön – épített és természeti értékeink
Szabadkán a nemzeti kaszinó előtti téren állt egy 15 méter magas emlékoszlop. Az obeliszk
tetején egy kiterjesztett szárnyú turul csőrében kardot tartott. Szabadka határában, Kaponyán
1849. március 9-én vívott győztes csata tiszteletére állították 1899-ben. Az emlékművet 1919ben megrongálták, majd lebontották. Beszélgetés állításának körülményeiről és történetéről.

Napi Nemzetpolitikai Sajtószemle – 2016. március 16.

16

Határok nélkül
2016. március 12. - Kossuth Rádió
Ősbemutató a szabadkai Színházban
Magyar nyelvű ősbemutatónak tapsolhatott a Szabadkai Népszínház közönsége péntek este.
Tenessee Williams Camino Real című darabjának különlegessége, hogy mindeddig nem
játszották magyarul, sőt, Közép-Európa más színpadain sem. A szabadkai színtársult tehát
úttörő szerepet vállalt.
Beszélgetés Farkas Ottó nyugdíjas újságíróval
Farkas Ottó a Gortva völgyében, Dobfeneken élő nyugdíjas újságíró évtizedek óta gyűjti a
környező falvak és Medvesalja mondáit. Állítja: nagyon gazdag a vidék mondavilága, az
adatközlők viszont egyre fogynak.
Kiállítás a csíkszeredai Megyeháza Galériában
A restaurálás művészetének titkaiba és folyamatába enged betekintést a csíkszeredai
Megyeháza Galériában nyílt kiállítás, amelynek szervezését a Pro Arte et Natura alapítvány
támogatta. A Kossuth Rádió riportere a kiállítás megnyitóján járt.
Helyreállítják Feszty Árpád Krisztus temetése című triptichonját Aradon
Feszty Árpád Krisztus temetése című triptichonja közel 60 éve várja feltámadását Aradon. A
helyi Kölcsey Egyesület kezdeményezte helyreállítását, amelyet a város vezetése kedvezően
fogadott.
Séta Beregszász római katolikus plébániatemplomában
Beregszász római katolikus plébániatemplomának falán emléktábla őrzi a városalapító
Lampert herceg nevét. Eredetileg ugyanis Lampertházának nevezték a települést I. Béla király
fiáról, Szent László testvéréről. Kalauzunk Molnár János Atya a nagyböjti mise után.

Határok nélkül
2016. március 13. - Kossuth Rádió
Átadta jelöltlistáját a Szerbiai Választási Bizottságnak a VMSZ
A Vajdasági Magyar Szövetség szombaton átadta a Szerbiai Választási Bizottságnak a több
mint tízezer, közjegyző által hitelesített támogatói aláírással ellátott jelöltlistáját Belgrádban.
A VMSZ a Vajdasági Magyar Demokrata Párt és a Magyar Egységpárttal egyeztetett
programmal, a két szervezet támogatásával indul a szerbiai parlamenti választásokon.
Választmányi ülést tartott a KMKSZ Beregszászon
Egy magyar tankerület kialakítása Kárpátalján, a Beregszászt elkerülő út megépítése, a
kárpátaljai gazdaság fellendítése - többek között ezekről is szó volt a Kárpátaljai Magyar
Kulturális Szövetség beregszászi választmányi ülésén. A KMKSZ közösen a Kárpátaljai
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Magyar Pedagógus-szövetséggel a szülők körében aláírásgyűjtésbe kezd annak érdekében,
hogy az ukrán oktatási minisztérium vegye fel a magyar nyelv és irodalmat az emelt szintű
vizsgatantárgyak közé.
Ünnepség gróf Esterházy János emlékére Budapesten
1901. március 14-én született Nyitraújlakon gróf Esterházy János politikus, és 59 évvel
ezelőtt, Csehszlovákiában, a mirovi politikai foglyok börtönében halt meg. Nagysága abszolút
és megkérdőjelezhetetlen - mondta Gulyás Gergely, az Országgyűlés alelnöke a felvidéki
politikus emlékére rendezett budapesti ünnepségen. A Rákóczi Szövetség által szervezett
koszorúzás után Esterházy-díjjal tüntették ki László Béla egyetemi tanárt, a nyitrai magyar
pedagógusképzés érdekében kifejtett munkájáért.
1848-as megemlékezés Maconkán
Az 1848-49-es forradalom és szabadságharcra zászlószenteléssel emlékezett a palócság
Maconkán. A rendezvényre nem csupán palócföld országhatáron inneni és túli területeiről, de
az ország távoli szegleteiből is érkeztek vendégek.

Határok nélkül
2016. március 14. - Kossuth Rádió
Elmaradt az MKP küldöttségének Most-Híddal tervezett találkozója
Elmaradt az MKP, azaz Magyar Közösség Pártja küldöttségének találkozója a Most - Híd
szlovák-magyar párttal, miután az utóbbi tárgyalásokat folytat Robert Fico szociáldemokrata
pártjával a kormányalakításról, és az ezt támogató kormánykoalícióban benne lenne a
szélsőségesen magyarellenes múltjáról ismert Szlovák Nemzeti Párt, az SNS.
Péntek óta zajlanak az 1848-49-es megemlékezések a Délvidéken
A Délvidéken péntek óta zajlanak az 1848-as 49-es magyar forradalomra és szabadságharcra
való megemlékezések, és természetes, hogy van aktuálpolitikai üzenetük, hiszen gyakorlatilag
választási kampány van.
József Attila-díjban részesült Tari István óbecsei költő, képzőművész
Tari István óbecsei költő, képzőművész nemzeti ünnepünk alkalmából József Attila-díjban
részesült. Tari István, aki egyben a Vajdasági Magyarok Demokratikus Közössége párt, a
VMDK alelnöke és képviselője a Magyar Nemzeti Tanácsban, budapesti kitüntetéséről
beszélt.
Magyar állami
alkalmából

kitüntetéseket

adták

át

Kárpátalján

nemzeti

ünnepünk

Kárpátalján is magyar állami kitüntetéseket adtak át nemzeti ünnepünk alkalmából a
beregszászi és az ungvári magyar főkonzulátusok ünnepi fogadásán, a Beregszász melletti
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Jánosiban. A rendezvényen Grezsa István, a határon átnyúló beruházások ellenőrzéséért
felelős miniszteri biztos is részt vett.
Átadta idei elismeréseit a KMKSZ
A Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség vezetősége is átadta az idei elismeréseit, a Fodó
Sándor-díjakat. Az elismeréssel a kárpátaljai magyarságért tevékenykedő személyeket
tüntetik ki. Interjú Brenzovics László KMKSZ-elnökkel és a díjazottakkal.
Megkezdődött Kolozsváron a Feszty Árpád-emlékév rendezvénysorozata
Magyarságtudományi előadással és diákvetélkedővel kezdődött szombaton Kolozsváron a
Feszty Árpád-emlékév rendezvénysorozata. A Feszty-körkép Alapítvány abból az alkalomból
nyilvánította emlékévvé 2016-ot, hogy a festőművész 160 éve született és 120 éve festette meg
a honfoglalás monumentális festményét.
Székelyföld-szerte ünneplik március idusát
Székelyföld-szerte már ünnepelik március idusát, sok helyen az anyaországi testvériskolákkal,
településekkel vagy testvérszervezetekkel együtt. A Nyerges-tetői emlékműnél is
megemlékezést tartottak. Itt zajlott a ’48-49-es szabadságharc utolsó székelyföldi csatája.

Határok nélkül
2016. március 15. - Kossuth Rádió
Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter köszöntötte a Székelykeresztúron
emlékező magyarságot
Az 1848-49-es magyar forradalom és szabadságharc kezdetére emlékeztek
Székelykeresztúron, ahol Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter volt a meghívott szónok.
Interjú a miniszterrel.
Péntek óta zajlanak a megemlékezések Vajdaságban
Délvidék-szerte péntek óta zajlanak a megemlékezések. Kedd délután megemlékezést
tartottak Szabadkán, délelőtt pedig Magyarittabén nagy tömeg előtt rangos vajdasági és
magyarországi vendégek jelenlétében felavatták a tavaly áprilisban ellopott Kossuth-szobor
hasonmását..
A kártpátaljai ünnepi megemlékezések Beregszászon kezdődtek
A kárpátaljai ünnepi megemlékezések délben kezdődtek Beregszászon, ahol fennállásuk óta
először ünnepeltek együtt a két magyar politikai szervezet, a Kárpátaljai Magyar Kulturális
Szövetség és az Ukrajnai Magyar Demokrata Szövetség képviselői. A KMKSZ központi
rendezvényét Ungváron tartotta Petőfi Sándor egész alakos szobránál.
A felvidéki magyarság is az 1848-49-es hősök előtt tisztelgett
A hét vége óta zajló felvidéki megemlékezéseket beárnyékolja a március 5-i parlamenti
választások eredménye és a kormányalakítás. Kassán a Thália színházban Tisztelet a
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bátraknak címmel tartottak megemlékezést a magyar forradalom kitörésének évfordulóján. A
helyi Márai Sándor Alapiskola és Gimnázium, valamint a ceglédi iskolák vendégdiákjai
mutattak be közös zenés irodalmi műsort. A magyar főkonzul állami kitüntetést is átadott.
Rövid kolozsvári séta és látogatás a márciusi ifjak egyikének kopjafájánál
Rövid kolozsvári séta és egy körösfői látogatás következik. A kalotaszegi település határánál
van a márciusi ifjak egyike, Vasvári Pál kopjafája, hiszen nem messze onnan, a havasokban
esett el a szabadságharcban, a Rákóczi szabadcsapat élén védte a román betörés elől a magyar
falvakat..
Átadták Nagyváradon Szacsvay Imre felújított szobrát
Nagyváradon még az ünnep előtt átadták Szacsvay Imre felújított szobrát, amely immár régi
pompájában díszíti a Körös-partot az anyaországnak és a helybéli magyar adományoknak
köszönhetően.

Kárpát Expressz
2016. március 12.
Bemutatkozik Aranyos Dominika Fanni, a Petőfi Sándor Program aknaszlatinai
ösztöndíjasa
Néptáncot tanít a kárpátaljai Aknaszlatina magyar középiskolája diákjainak Aranyos
Dominika Fanni, a Petőfi Sándor Program ösztöndíjasa, aki 2015 óta teljesít szolgálatot a
kárpátaljai Felső-Tisza-vidéken. Aknaszlatinán kívül Bustyaházán és Huszton segíti a
szórványmagyarság megtartását.
Még januárban utasították el a Székelyföld turisztikai népszerűsítésére
létrehozott szövetség bejegyzését
Székelyföld hivatalosan nem létezik, legalábbis ezt már bírósági ítéletek mondják ki
Romániában. A Hargita megyei törvényszék még januárban utasította el a Székelyföld
turisztikai népszerűsítésére létrehozott szövetség bejegyzését. Az indoklás szerint mivel a
régió hivatalosan nem létezik, ezért Székelyföld turisztikai népszerűsítése sem elfogadott.
Interjú Szécsi Zsolt vajdasági néptáncossal
Mindennapos mozdulat, ahogy Szécsi Zsolt tánccipőjét táskájába teszi és néptánc próbára
indul. A tavalyi vajdasági szólótánc fesztivál legjobb táncosa címet elnyerő horgosi
fiatalember civil munkája mellett délután a környékbeli településeket járja, és tanítja a
fiatalokat.
Visszaemlékezés a délszláv háborúra a kórógyiak szemével
A kilencvenes években zajló délszláv háború megtépázta a dévidéki magyarságot. Honfitársak
egymás ellen harcoltak, értelmetlenül. Horvátországban, a szerb határtól nem messze
található kis településen, Kórógyon a templomtornyot is lerombolták a tankok.
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Térkép
2016. március 12. – Duna World
Máramaros megye egyetlen magyar nyelvű heti lapja, a Bányavidéki Újszó 1500. lapszámához
ért. Az újság 1958-ban napilapként indult, Bányavidéki Fáklya címmel. A hasábjain helyi és
országos hírek, valamint helytörténeti írások jelentek meg. Nagybánya szórványvidéken
fekszik, ahol a magyarság aránya alig hát százalék. Az újság léte talán számukra a
legfontosabb.
A Miniszterelnökség nemzetpolitikai államtitkársága a Design Terminállal együttműködve
2016-ot a külhoni magyar fiatal vállalkozók évének nevezte ki. A Program, amely elsősorban a
szülőföldön való boldogulást segíti elő, a napokban Kárpát-medencei körútra indult. Az első
állomása a felvidéki Dunaszerdahely volt, ahol helyi és környékbeli fiatal magyar vállalkozók
mutatták be vállalkozásaikat, illetve vállalkozási ötleteiket. Potápi Árpád János,
Nemzetpolitikáért felelős államtitkár a stúdióban számolt be a 2016 a külhoni magyar fiatal
vállalkozók éve program nyújtotta lehetőségekről és tervekről.
Idén tíz éves a Nagyszebeni Kulturális Központ, kiállítás megnyitóval, ifjúsági filmvetítéssel
és színházi előadással ünneplik az eltelt évtizedet. A nagyszebeni Híd Egyesület az elmúlt
években számtalan kulturális eseményt szervezett a térségben, most a jubileum alkalmával is
több programmal készül a nagyszebeni közönségnek, de nemcsak a magyaroknak, hanem az
ott élő szászoknak és románoknak is.
Egy nem mindennapi zongoraverseny Egerben, amelyet a Várnagy Éva, Farkas Zsolt házaspár
álmodott meg. A Határok nélkül elnevezésű zongoraversenyre meghívót kaptak Kárpátmedencei fiatal zenészek is. A művészek az együtt zenélés örömét próbálják átadni a
klasszikus zenére nyitott gyerekeknek.

Öt kontinens
2016. március 12. – Duna World
Immár több mint három évtizede lehetősége van az érdeklődőknek arra, hogy a Torontó-i
Egyetemen magyarul és magyar kultúráról tanulhassanak. A magyar volt az első nemzetiségi
tanszék Kanadában és azzal a céllal jött létre, hogy a magyar nyelvet, történelmet és kultúrát
megismertesse és elismertesse az egyetemi oktatáson keresztül. Ma már a Torontóban
működő, a legnagyobb ilyen magyar program Észak-Amerikában és népszerűsége évek óta
töretlen.
Kalifornia lakossága etnikailag rendkívül változatos, a magyarság aránya és lélekszáma
elenyésző a 30 milliós államban. Egy balett iskolának köszönhetően mégis mindenki közel
érzi magához a magyar kultúrát. A Sacramento közelében lévő Elk Grove városban tavaly
júliusban kezdte meg működését a Belissima European Dance Academy, a magyar-amerikai
balett művész, Lengyel Alexandra irányítása alatt. Igazodva a helyi igényekhez és
szokásokhoz az intézmény elsősorban balett iskolaként működik, ugyanakkor nagy az igény a
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különböző népek táncainak oktatására, így a magyarra is. A magyar vezetésű iskola hamar
népszerűvé vált Elk Grove városában.
2015-ben rendezték meg először hagyományteremtő céllal a Bartók fesztivált Brüsszelben,
Bartók halálának 70. évfordulója alkalmából. A kezdeményezést idén is folytatták. A fesztivált
néhány napja nyitották meg, az eseményen Nagy Zoltán, Magyarország brüsszeli nagykövete
és Vitézy Zsófia a Brüsszeli Magyar Intézet vezetője köszöntötte a csaknem 100 fős
közönséget.
Magyar ízek kóstolója a szlovén fővárosban. A gasztro élmények sorozat éveként magyar
kulináris hetet szervezett a Magyar Turizmus Zrt. a Ljubljana-i Magyar Nagykövetséggel
együttműködve. A Több, mint gulyás elnevezésű program keretében a magyar konyha
kísérletező kedvű elismert séfjei mutatkoznak be. Az ételkülönlegességek mellett kiváló
magyar borokkal is megismerkedhetnek az érdeklődők.
Svédországban több, mint 18 városban élnek magyarok, ők mindmáig őrzik hagyományaikat,
sport, kulturális és tudományos programokat rendeznek. A legnagyobb problémát számukra
a katolikus vallás gyakorlás jelenti, hiszen nincs magyar nyelvű szentmise.
Magyarul élni, beszélni, gondolkozni, álmodni. Nem is olyan magától értetődő azoknak, akik
hosszú évtizedek óta élnek távol Magyarországtól, netán már külföldön látták meg a
napvilágot. Világszerte sokan és sokat munkálkodnak azért, hogy ezek az emberek ne
veszítsék el gyökereiket és mindennapokban használva szüleik, nagyszüleik nyelvét
továbbadják azt, saját gyerekeiknek is. Sipos Ilona is ezért dolgozik. Székelykeresztúron
született és nőtt fel, de az élet úgy hozta, hogy a messzi Ausztráliába találta meg azt, hogyan
tehet a legtöbbet a magyarokért és szülőföldjéért, Erdélyért.
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A napi nemzetpolitikai sajtószemle a Nemzetpolitikai Államtitkárság és a
Nemzetpolitikai Kutatóintézet munkatársainak közreműködésével

Magyarország
www.atv.hu
www.blikk.hu
www.borsonline.hu
www.dunatv.hu
www.hirado.hu
www.hirszerzo.hu
www.hirtv.hu
www.hvg.hu
www.index.hu
www.kitekinto.hu
www.magyarhirlap.hu
www.mno.hu
www.mti.hu
www.nepszava.hu
www.nol.hu
www.origo.hu
Románia
www.erdely.ma
www.transindex.ro
www.kronika.ro
www.maszol.ro
www.nyugatijelen.ro
www.szekelyhon.ro
www.hhrf.org
/erdelyinaplo

Szlovákia
Ukrajna
www.ujszo.com
www.hhrf.org
www.szabadujsag.com www.karpatinfo.net
www.felvidek.ma
www.karpataljalap.net
www.karpatalja.hu
www.bumm.sk
hirek.sk
www.karpatalja.ma

Ausztria
www.volksgruppen.at

Szlovénia
www.nepujsag.net
www.rtvslo.si

Szerbia
Horvátország
www.magyarszo.com www.hmdk.hr
www.pannonrtv.com www.huncro.hr
www.vajdasagma.info

Figyelt weblapok jegyzéke

készült.

Hírvivő
www.reggeliujsag.ro
www.manna.ro
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