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Nyomtatott és online sajtó 
 

Bukaresti válasz Orbánnak: a román igazságszolgáltatás pártatlan 
2016. március 1. – Krónika, transindex.ro, maszol.ro, Erdély Ma, MTI, Magyar Nemzet, 

Magyar Hírlap, Magyar Idők 

Az igazságszolgáltatás pártatlanságát hangoztatta a bukaresti külügyminisztérium hétfőn, 

válaszképpen Orbán Viktor miniszterelnök kijelentésére, miszerint Romániában politikai 

hadjárat folyik magyar politikusokkal szemben. A tárca a román média kérdésére rövid 

közleményben reagált Orbán Viktor Romániát érintő megállapítására. A bukaresti 

külügyminisztérium hozzáteszi: következésképpen a romániai illetékes szervek döntéseit 

ilyen szempontból nem lehet megkérdőjelezni. A Mediafax hírügynökség nem a székelyföldi 

vezetők elleni ügyészségi eljárásokkal, hanem Tőkés László EP-képviselő román állami 

kitüntetésének elvitatásával hozta összefüggésbe a magyar miniszterelnök kijelentését. 

 

150 millió forint testvér települési programok támogatására 
2016. március 1. – MTI, Kormány.hu, Magyar Idők, Orientpress 

A kormány 150 millió forinttal támogatja testvér települési programok és együttműködések 

megvalósítását, a pályázatokat kedd éjféltől március 31-ig lehet benyújtani - közölte Potápi 

Árpád János nemzetpolitikai államtitkár keddi budapesti sajtótájékoztatón. A nemzetpolitikai 

államtitkár elmondta: a második alkalommal meghirdetett pályázat célja a magyarországi 

önkormányzatok, települések és külhoni magyar közösségek sokoldalú kapcsolatait ápolni, 

fejleszteni, a magyar nemzeti azonosságtudatot erősíteni a testvér-települési 

együttműködések támogatásával. A felhívásra magyarországi települési önkormányzatok 

nyújthatnak be pályázatot.  

 

Magyar Levente: a magyar kormány számára is fontos, hogy a felvidéki 
magyarságnak parlamenti képviselete legyen 
2016. március 1. – MTI, Felvidék Ma, hirek.sk, Új Szó 

A magyar Külgazdasági és Külügyminisztérium gazdaságdiplomáciáért felelős államtitkára 

tett látogatást a Magyar Közösség Pártja pozsonyi székházában, ahol a nyugat-szlovákiai 

térség polgármestereivel is találkozott, hogy áttekintsék a gazdasági fejlesztések lehetőségeit. 

Magyar Levente a sajtónak nyilatkozva elmondta, a magyar kormány számára rendkívül 

fontos, hogy a felvidéki magyarságnak parlamenti képviselete legyen. Az államtitkár egyúttal 

jelezte, Budapest egy megközelítőleg 300 millió eurós gazdasági hitelcsomaggal tervezi 

támogatni a felvidéki vállalkozásokat. 

 

„Nemzetpolitikai szempontból” a diaszpórai magyarság egyenlő fél 
2016. március 1. – MTI, Magyar Hírlap 

Nemzetpolitikai szempontból ma már egyenlő félként kezeljük a diaszpóra magyarságát a 

Kárpát-medencében élő honfitársakkal - mondta Grezsa István kormánybiztos a Kőrösi 
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Csoma Sándor Programról kedden Budapesten rendezett kerekasztal-beszélgetésen. A 

nemzetpolitikai államtitkárság összegzése szerint a kormánybiztos az eseményen kiemelte: 

2011 óta következett be az a változás a nemzetpolitikában, amelynek köszönhetően a 

diaszpóra magyarsága a megfelelő helyre kerülhetett és továbbra is kiemelt figyelmet 

érdemel, ezt támasztja alá a Kőrösi Csoma Sándor Program sikere is. 

 

Politikai piranhák mardossák a Magyar Szocialista Pártot 
2016. március 2. – Magyar Idők 

Az autonómia kérdésének pártpolitikán felül kell állnia – jelentette ki a Magyar Időknek 

adott interjúban Szili Katalin, a határon túli autonómiakoncepciók kidolgozására felkért 

miniszterelnöki megbízott. Az MSZP egykori meghatározó politikusa úgy véli, a nemzet 

gerincét törte el a 2004-es, kettős állampolgárságról szóló népszavazás. Az MSZP-ről szólva 

közölte, a párt a mai napig nem döntötte el, hogy neoliberális vagy szociáldemokrata elveket 

valljon. A volt szocialista házelnök beszélt Gyurcsány Ferenchez fűződő viszonyáról, az 

államfőválasztási fiaskóról és az őszödi beszéd kiszivárogtatásáról is. 

 

Néppárti jelöltlistával is versenyezhet Gergely Balázs Kolozsváron 
2016. március 1. – Krónika, transindex.ro, maszol.ro, Erdély Ma, MTI 

Gergely Balázst, az Erdélyi Magyar Néppárt (EMNP) volt országos alelnökét jelölték a 

történelmi magyar egyházak az RMDSZ kolozsvári jelöltlistájára. Gergely elfogadta a 

felkérést, amihez az EMNP vezetősége beleegyezését adta, továbbra is szorgalmazva a 

koalíciós listát az RMDSZ-szel. Az RMDSZ decemberben kérte fel az egyházakat, hogy az 

önkormányzati képviselői listára jelöljenek valakit, aki számára a lista biztos befutónak 

számító második helyét biztosítja. A szövetség kolozsvári szervezetének keddi közleménye 

szerint az egyházfők hangsúlyozták, hogy javaslatukkal – a kolozsvári magyar összefogás 

szükségességéből kiindulva – olyan érdekképviseleti csapat kialakításához kívánnak 

hozzájárulni, amely képes a bizalom megerősítését, a magyar önkormányzati képviselet 

megszilárdítását szolgálni. 

 

Szilágyi: tudomásul vettük Gergely Balázs RMDSZ-listára jelölését 
2016. március 1. – Krónika, Erdély Ma 

Az Erdélyi Magyar Néppárt (EMNP) tudomásul vette a történelmi magyar egyházak 

javaslatát, hogy Gergely Balázs az RMDSZ kolozsvári tanácsosjelölt-listájának befutó helyén 

szerepeljen a helyhatósági választáson – nyilatkozta a Krónikának kedden Szilágyi Zsolt. 

Szilágyi Zsolt a Krónikának elmondta, az egyházak Kató Bélán, az Erdélyi Református 

Egyházkerület püspökén keresztül tolmácsolták jelölésüket az EMNP-nek. Hozzátette, 

miután négy történelmi egyház vezetője kérte a beleegyezésüket, ilyen helyzetben nem 

vétózhatták meg a felkérést, amelyet tudomásul vesznek. A politikus közölte, Kató Bélát 
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tájékoztatta arról, hogy a néppárt helyi és országos szinten egyaránt több próbálkozást tett a 

magyar–magyar összefogás, a koalíció létrehozása érdekében, az RMDSZ azonban 

mindannyiszor visszautasította a javaslatokat. 

 

Hatósági vizsgálódás Böjte Csaba Hargita megyei házaiban 
2016. március 1. – Krónika, Erdély Ma, szekelyhon.ro 

Hatósági ellenőrzésekre panaszkodik Böjte Csaba, a Dévai Szent Ferenc Alapítvány vezetője. 

A ferences szerzetes a Hargita megyei intézmények legutóbbi megbeszélésén elmondta, a 

székelyföldi megyében az elmúlt időszakban számos ellenőrzést hajtottak végre a hatóságok 

az alapítvány által működtetett otthonokban, miközben más megyékben nem voltak hasonló 

vizsgálatok. „Hargita megyében a konyhák modern felszerelését kérik, amelyre nincs anyagi 

lehetőségünk, ugyanakkor más megyékben nem tapasztaltam ezt a szintű ellenőrzést” – 

idézte Böjte Csabát a Hargita Megyei Tanács közleménye. 

 

Biró Rozália: alkotmányellenes Diaconunak az RMDSZ megszüntetésére 
irányuló törvénytervezete 
2016. március 1. – transindex.ro 

Az RMDSZ betiltásáról terjesztett törvénytervezetet a képviselőház elé Bogdan Diaconu 

független képviselő még december elején arra az állítólagos merényletkísérletre hivatkozva, 

amelyet - az ügyészség szerint - a Hatvannégy Vármegye Ifjúsági Szervezet (HVIM) 

kézdivásárhelyi elnöke akart elkövetni. Az RMDSZ megalakulása óta támadja az alkotmány 

első cikkelyét és nyíltan etnikai alapon követel területi autonómiát - érvelt a képviselő. Biró 

Rozália az emberjogi, felekezeti és kisebbségi szakbizottság elnöke a tervezet kapcsán az 

Erdély FM rádiónak elmondta, hogy a törvénykezési hatóság, amely a jogszabály-tervezeteket 

a szakbizottsági vitákat megelőzően véleményezi, már eleve elutasította a tervezetet. 

 

Biró Zsolt: az MPP nem adta fel identitását 
2016. március 1. – Krónika, Erdély Ma 

Tíz megyében indít jelölteket a Magyar Polgári Párt (MPP) az önkormányzati választásokon – 

jelentette be Biró Zsolt, az alakulat országos elnöke Sepsiszentgyörgyön. Rámutatott: eddig 

még egyetlen választáson sem indítottak ennyi megyében jelöltet, igaz, Máramaros vagy 

Brassó megyében csak néhány közigazgatási egységben méretkeznek meg. Céljuk, hogy önálló 

listákkal álljanak rajthoz azokon a településeken, ahol a magyar–magyar verseny nem 

veszélyezteti az érdekképviseletet, és a listákat saját polgármesterjelöltjük vezesse. Biró Zsolt 

cáfolta azt a „rosszhiszemű mendemondát”, hogy az MPP feladta identitását, amikor 

szövetségre lépett az RMDSZ-szel. 

 

RMDSZ–EMNP: külön tanácsosi jelöltlisták körvonalazódnak Marosvásárhelyen 
2016. március 1. – maszol.ro 

Közösen támogatott független polgármesterjelölt, külön RMDSZ-es és külön EMNP-s 

tanácsosi jelöltlista – ez a megoldás körvonalazódik a marosvásárhelyi önkormányzati 
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választásokon, miután megszakadtak a tárgyalások a két politikai szervezet között az RMDSZ 

által az EMNP-nek felajánlott tanácsosjelölti helyekről. De ezt egyik fél sem tekinti 

tragédiának. „Csak azért nem tudom száz százalékosan kijelenteni, hogy külön tanácsosjelölti 

listák lesznek, mert ezt az EMNP közgyűlésének meg kell még erősítenie. De nagyon ebbe az 

irányba mutatnak a dolgok” – jelentette ki kedden Maszolnak Portik Vilmos. Néppárt 

marosvásárhelyi szervezetének alelnöke elmondta, lezártnak tekintik a tárgyalásokat az 

RMDSZ-szel. 

 

Jövő héten tárgyalja a diszkriminációellenes tanács a megalázott magyar lány 
ügyét 
2016. március 1. – maszol.ro 

A kolozsvári gyermekkórházban hiányos román nyelvtudása miatt megalázott magyar lány 

ügyében március tizedén hallgatja meg a feleket az Országos Diszkriminációellenes Tanács 

(CNCD) - tájékoztatta a Maszolt Asztalos Csaba. A testület  elnöke méltányosnak nevezte a 

beidézési határidőt, hiszen a felszólítást mindkét félnek ki kell kézbesíteni, és időt kell adni 

számukra, hogy felkészüljenek a meghallgatásra. A CNCD-nek három hónap áll 

rendelkezésére, hogy elbírálja a panaszt. Asztalos elmondta, a meghallgatást követő 1-2 héten 

belül akár döntést is hozhat a tanács. 

 

Az aradi magyarság az egyértelmű nyertese a Péccsel létrejött 
együttműködésnek 
2016. március 1. – maszol.ro 

Az aradi magyarság egyértelmű nyertese, a két város pedig egyformán haszonélvezője annak a 

kulturális együttműködésnek, amely Arad és Pécs között köttetett – értékelte Bognár Levente 

RMDSZ-es alpolgármester azután, hogy kedden a helyhatóság képviseletében aláírta a 

baranyai testvérvárossal az idei évre szóló megállapodást. A házigazdák részéről Páva Zsolt 

polgármester szignálta a konkrét programokról szóló tervezetet. Bognár Levente 

hangsúlyozta, hogy Arad és Pécs testvérvárosi viszonyában kiemelt helyet foglalnak el a 

magyar–magyar kapcsolatok, ami nemcsak az anyaországi kulturális rendezvények „házhoz 

szállításában” nyilvánul meg, hanem a pécsi és az aradi magyar kulturális és civil szervezetek, 

iskolák, színházak közti konkrét együttműködésekben is. 

 

Tisztújítás a Hargita megyei MPP-ben 
2016. március 1. – szekelyhon.ro 

Továbbra is Salamon Zoltán vezeti az MPP Hargita megyei alakulatát, az alelnök pedig Szakál 

Csaba maradt – döntötte el hétfői ülésén a pártszervezet. Az MPP minderről a kedden kiadott 

közleményében adott hírt. Salamon Zoltán az ülésen jelentette be, hogy „mintegy 30–35 

közigazgatási egység esetében az MPP önállóan méretkezik meg és az esetek többségében 

önálló polgármesterjelöltet is állít”. A közlemény szerint a megyei elnök azt hangsúlyozta, 

hogy az MPP pozícióinak megerősítése a legfontosabb, így minden helyi koalíciós ajánlatot 

ennek függvényében értékelnek. 
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Zászlóhasználati kisokos 
2016. március 1. – szekelyhon.ro 

Az ország zászlajának törvényes használatáról tartott beszámolót Radu Sandu Moldovan, a 

Hargita Megyei Rendőr-főkapitányság vezetője hétfőn a Hargita Megyei Prefektúra 

kollégiumi ülésén. Mint fogalmazott, a megye egyes részein előfordult, hogy nem a törvényes 

előírásoknak megfelelően tűzték ki a román trikolórt. 

 

Felnégyelve 
2016. március 1. – Páva Adorján – Krónika 

A Krónika vezércikke szerint „Négy évvel ezelőtt az RMDSZ azt vetette új riválisa, az Erdélyi 

Magyar Néppárt szemére, hogy a budapesti kormány támogatását élvezi; azt pedig brutális 

beavatkozásként értékelte, hogy a Magyar Polgári Párt kampányában anyaországi politikus is 

részt vett. Mára azonban a szövetség is rájött, hogy a magyar kormánnyal ápolt jó kapcsolat 

nem ördögtől való. Sőt miközben korábban az RMDSZ vezetői nem nézték jó szemmel, ha 

Budapest határozottan kiállt az erdélyi magyarság jogai mellett, ma már egyesek szerint 

„fokozza a nehéz helyzetet, ha Magyarországon nem ismerik föl, hogy most kell lépni és nem 

holnap”.” 

 

Marosvásárhely: Peti András megtörte a frakciófegyelmet 
2016. március 1. – transindex.ro 

A múlt heti tanácsülésen Peti András, Marosvásárhely RMDSZ-es alpolgármestere a másik 

alpolgármester, Claudiu Maior felszólítására megtörte a frakciófegyelmet, és megszavazta a 

városmenedzseri tisztség létrehozását. Tette ezt úgy, hogy az RMDSZ-frakció úgy döntött, a 

tisztség létrehozása nem időszerű: a júniusi polgármester-választás nyertesének meg kell 

hagyni a lehetőséget arra, hogy saját csapat kialakításával vágjon neki a mandátumának, 

beleértve a városmenedzser személyének kiválasztását is. A frakciófegyelem megtörése – bár 

nem első alkalommal fordul elő ebben a városvezetési ciklusban – két ok miatt is kiütötte a 

biztosítékot: először is azért, mert a román alpolgármester vállalhatatlan hangnemben, a 

sajtó jelenlétében szólította fel Peti Andrást, hogy szavazza meg a tervezetet, mondván, hogy 

most városvezetőként, nem pedig RMDSZ-frakció tagként kell szavaznia. A másik ok az, hogy 

a frakciófegyelem úgy tört meg, hogy közben az EMNP városi szervezetével tárgyaló RMDSZ, 

amikor a szövetség tanácsosi listáján felajánlott két helyet a néppártiaknak, cserébe 

frakciófegyelmet kért, aminek Portik Vilmos nem örült. 

 

Beszélgetés Sógor Csaba RMDSZ-es európai parlamenti képviselővel 
2016. március 2. – Krónika 

A nemzeti kisebbségeknek és a nagycsaládosoknak nincs annyi idejük, hogy utcára 

vonuljanak, kiabáljanak, mint a szexuális kisebbségeknek – jelentette ki a lapunknak adott 

interjúban Sógor Csaba. Az RMDSZ-es EP-képviselő a múlt héten az anyanyelv világnapjához 

kapcsolódóan szervezett konferenciát az Európai Parlamentben, ahol Szlovákia, Románia és a 

tagságra pályázó országok, Szerbia és Ukrajna kisebbségi kérdései kerültek terítékre. 
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Berényi József: az MKP-nak a magyar érdekérvényesítés hiánya miatt is bent a 
helye a parlamentben 
2016. március 1. – hirek.sk 

A hirek.sk portál pártelnöki vitát kezdeményezett, amelyre meghívást kapott Bugár Béla, a 

Most-Híd elnöke és Berényi József, a Magyar Közösség Pártja elnöke. Meggyőződésünk, hogy 

szükség van a magyar–magyar párbeszédre. A vita egy választási kampánynak fontos 

meghatározója, akár igazodási pontja is lehet. Vita azonban mégsem lesz, mert a felkérést a 

Most-Híd elnöke, Bugár Béla elutasította. Berényi József viszont elfogadta a meghívást, így 

Bíró Éva az MKP elnökét kérdezte a kampány menetéről, a választók mozgósításáról, a párt 

programjáról és a választások utáni együttműködési lehetőségekről. 

 

Bárdos Gyula: célunk a kisebbségi ügyekért felelős miniszterelnök-helyettesi 
poszt visszaállítása 
2016. március 1. – hirek.sk 

A Szencen élő 57 éves Bárdos Gyula az első szlovákiai magyar államfőjelöltként írta be nevét a 

felvidéki magyarság történetébe. A Magyar Közösség Pártja volt parlamenti képviselője és 

frakcióvezetője jelenleg a Csemadok országos elnökeként tevékenykedik, emellett az MKP 

országos elnökségi tagja és Pozsony megyei elnöke. Az MKP választási jelöltlistájának 2. 

helyén szerepel. A Hírek.sk-nak adott interjújában egyebek mellett a végéhez közeledő 

választási ciklust értékelte, illetve az esetleges mandátumszerzésével kapcsolatos prioritásait, 

valamint az MKP koalíciós elképzeléseit is ecsetelte. 

 

Híd: Gyanús, hogy személyi adatokkal éltek vissza a kampányban 
2016. március 1. – bumm.sk 

Az elmúlt napokban több bejelentés is érkezett a Híd központi irodájába magánszemélyektől 

azzal kapcsolatban, hogy magyar nemzetiségű szlovák állampolgárok telefonhívásokat 

kapnak, amelyben egy konkrét párt támogatására szólítják fel őket. Az érintett személyek 

telefonszámukat nem tették elérhetővé hasonló célokra. A bejelentők több esetben jelezték, 

hogy a telefonszámuk gyanújuk szerint a Bethlen Gábor Alapon vagy a Rákóczi Szövetségen 

keresztül kerülhetett a telefonközpontba. 

 

Fehér Csaba: az MKDSZ egy cselekvő párt 
2016. március 1. – bumm.sk 

„A Magyar Kereszténydemokrata Szövetség független, határozott és következetes 

kereszténydemokrata politikát folytat és hitelesen képviseli a szlovákiai magyarság érdekeit. 

Az MKDSZ az a párt, amelyik a huszonöt évvel ezelőtt megfogalmazott politikai célkitűzéseket 

nem adja fel. Következetesen kiáll az oktatásügyi és kulturális autonómia, a nyelvi jogok 

védelme, illetve a megyerendszer átszervezése mellett” – mondta egyebek mellett Fehér 

Csaba, a Magyar Kereszténydemokrata Szövetség elnöke a bumm.sk-nak adott interjújában. 
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http://www.hirek.sk/belfold/20160301151246/Berenyi-Jozsef-az-MKP-nak-a-magyar-erdekervenyesites-hianya-miatt-is-bent-a-helye-a-parlamentben.html
http://www.hirek.sk/belfold/20160301151246/Berenyi-Jozsef-az-MKP-nak-a-magyar-erdekervenyesites-hianya-miatt-is-bent-a-helye-a-parlamentben.html
http://www.hirek.sk/belfold/20160229225727/Bardos-Gyula-celunk-a-kisebbsegi-ugyekert-felelos-miniszterelnok-helyettesi-poszt-visszaallitasa.html
http://www.hirek.sk/belfold/20160229225727/Bardos-Gyula-celunk-a-kisebbsegi-ugyekert-felelos-miniszterelnok-helyettesi-poszt-visszaallitasa.html
http://www.bumm.sk/belfold/2016/03/01/hid-gyanus-hogy-szemelyi-adatokkal-eltek-vissza-a-kampanyban
http://www.bumm.sk/belfold/2016/03/01/feher-csaba-az-mkdsz-egy-cselekvo-part
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Matovič: Inkább válasszák az MKP-t, mint a Most-Hidat! 
2016. március 1. – Felvidék Ma 

Kétszázötven ezer szórólapot küldött szét Igor Matovič, az OĽaNO elnöke a dél-szlovákiai 

településekre. Ebben azt üzeni az ott élőknek, hogy azok közül a pártok közül válasszanak, 

amelyek egyértelműen elutasították a Smerrel való együttműködést – írja a denník N napilap. 

Matovič szerint ezek az OĽaNO-n kívül az SaS és az MKP. A szórólap kétnyelvű, és a címe 

Vegyük kezünkbe az igazságot. 

 

Húsz magyar képviselő többet ér el, mint tíz 
2016. március 1. – Új Szó 

„Mindössze két magyarokat érintő javaslat volt a parlament előtt: az egyik a kisebbségi 

kultúrára, a másik a vasúti kétnyelvűségre vonatkozott. Egyiket sem fogadta el a parlament. 

Ilyen sikertelen négy éve még nem volt a felvidéki magyarságnak. Nem voltak támadások a 

magyarokkal szemben, de ez nem a parlamenti képviseletnek köszönhető, hanem annak, 

hogy Orbán és Fico több kérdésben kooperál, ezért a magyarkérdést mindketten félretették 

ebben a ciklusban. De éppen ezt a viszonylag nyugalmas időszakot abszolút nem sikerült 

kihasználniuk a parlamentben ülő magyar képviselőknek pozitív eredmények elérése 

érdekében” – mondta Berényi József az Új Szónak adott interjújában. 

 

Milyen jellem az, aki megszavazza a kollektív bűnösséget? 
2016. március 2. – Felvidék Ma 

A magyar apától származó Lucia Žitňanská 2007-ben, a Szlovák Nemzeti Párt 

kezdeményezésére megszavazta a magyarok örökös háborús bűnösségét. Lucia Žitňanská 

tehát megszavazta Beneš-dekrétumok megerősítését, majd Bugár Béla hívására vitte magával 

a Hídba az Alföld felé zakatoló vonatokat, a szétszakított családokat, az elkobzott mátyusföldi 

birtokokat, a megnyomorított életeket. Ezt üzeni tehát a polgári párt a listája 2. helyéről: nem 

bánjuk, ha kitelepítenek, de ha megúsznád, szavazz ránk! – írja honlapján a Via Nova. 

 

Az amerikai nagykövet példaértékűnek nevezte Vajdaságot 
2016. február 29. – Vajdaság Ma, Pannon RTV, Vajdasági RTV 

Kyle Scott, az USA belgrádi nagykövete hétfőn Újvidéken kijelentette, Vajdaság példaértékű a 

régióban a népek együttélése tekintetében. „Vajdaság mindenki számára példát mutat a 

régióban arra vonatkozóan, hogyan kell a különböző népeknek együtt élniük” – közölte Scott 

Bojan Pajtić tartományi kormányfővel folytatott találkozóján. Hozzátette, a vajdasági 

kormány aktív politikájával gondoskodik arról, hogy megőrizze a különböző nemzeti 

közösségek nyelvét, kultúráját és hagyományait. 
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http://www.felvidek.ma/felvidek/politika/59766-matovi-inkabb-valasszak-az-mkp-t-mint-a-most-hidat
http://ujszo.com/online/kozelet/2016/03/01/husz-magyar-kepviselo-tobbet-er-el-mint-tiz
http://www.felvidek.ma/felvidek/politika/59777-milyen-jellem-az-aki-megszavazza-a-kollektiv-bunosseget
http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/19771/Az-amerikai-nagykovet-peldaertekunek-nevezte-Vajdasagot.html
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Konzuli fogadónapot tartottak Bácsföldváron 
2016. március 1. – Pannon RTV 

Ezerháromszáz körül van azok száma, akik eddig Bácsföldváron magyar állampolgárságot 

kérvényeztek. Ma tizenegyedik alkalommal volt lehetőség a faluban arra, hogy a kérvényezők 

a helyi közösség épületében átadják Magyarország Szabadkai Főkonzulátusa munkatársainak 

honosítási kérelmüket. Több mint száz bácsföldvári és környékbéli nyújtott be 

állampolgársági kérvényt. 

 

Üzleti fórumot tartottak Magyarkanizsán 
2016. március 1. – Pannon RTV 

Mintegy húsz vállalkozó részvételével üzleti fórumot tartott Magyarkanizsán a szabadkai 

Körzeti Gazdasági Kamara. A községi önkormányzattal közösen megszervezett eseményen a 

térség 2015-ös gazdasági mozgásait és áruforgalmát tekintették át, de foglalkoztak az aktuális 

gazdasági folyamatokkal is, hogy ezzel is erősítsék a kamara, valamint a vállalkozók és az 

önkormányzat kapcsolatát. A Körzeti Gazdasági Kamara elnöke, Slobodan Vojinović szerint a 

2015-ös évben külfölddel megvalósított 1 milliárd 800 millió dolláros forgalom jó eredmény, 

de lehetne jobb is. 

 

A Prosperitati Alapítvány irodáiban mától nyújthatóak be a pályázatok 
2016. március 1. – Pannon RTV 

Március 1-től március 31-éig lehet átadni a Prosperitati Alapítvány aktuális pályázatait. A 

pályázók tíz kategóriában jelentkezhetnek, a fő területek pedig a falusi házak vásárlása, 

mikro- és kisvállalkozások eszközbeszerzése, turisztikai, valamint mezőgazdasági fejlesztések. 

Bővebb információkat az Alapítvány területi irodáiban személyesen kérhetnek, valamint a 

http://www.prosperitati.rs honlapon találnak az érdeklődők. A pályázatok kiírásával a 

magyar kormány és a Vajdasági Magyar Szövetség célja a 2016 és 2018 közötti időszakban a 

vajdasági magyar közösség gazdasági megkapaszkodásának és fejlődésének hathatós 

támogatása. 

 

Vučić: Két napon belül kezdeményezik a parlament feloszlatását 
2016. március 1. – Vajdaság Ma, Pannon RTV 

Csütörtökön a szerb kormány felkéri Tomislav Nikolić államelnököt, hogy oszlassa fel a 

parlamentet, és írja ki az előre hozott választásokat - jelentette be Aleksandar Vučić 

miniszterelnök kedden a szerbiai közszolgálati televízió esti interjúműsorában. Hozzátette: a 

választások legvalószínűbb időpontja április 24-e. Az előre hozott parlamenti választással egy 

időben Vajdaságban tartományi és önkormányzati választást is tartanak.  
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http://pannonrtv.com/web2/?p=257184
http://pannonrtv.com/web2/?p=257168
http://pannonrtv.com/web2/?p=257106
http://www.vajma.info/cikk/szerbia/23380/Vucic-Ket-napon-belul-kezdemenyezik-a-parlament-feloszlatasat.html
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III. Ortutay Elemér Kárpátaljai Keresztény Tudományos Diákköri Konferencia 
2016. március 1. – karpatalja.ma 

„…hogy ne legyünk hulló falevelek” – mondta egykor dr. Ortutay Elemér (1916–1997) 

görögkatolikus pap, teológiai tanár, akinek a nevét viseli ettől az évtől kezdve a Rákóczi-

főiskolán megrendezett Kárpátaljai Keresztény Tudományos Diákköri Konferencia. A 100 

évvel ezelőtt született teológus gondolatát vette alapul a beregszászi főiskolai lelkészség, a 

GörögKör a február 25-én megtartott tudományos konferenciához. A harmadik alkalommal 

megvalósult programnak idén is a Rákóczi-főiskola adott otthont. 

 

Kárpátalja is támogatást kaphat 
2016. február 2. – Pataky István - Magyar Nemzet 

A vajdaságihoz hasonló gazdaságfejlsztési programot indíthat a kormány Kárpátalján. A 

Magyar Nemzet úgy tudja, a kabinet már áprilisban dönthet az ügyben, de a támogatás 

összese s annak elosztási módja még nem ismert. Jelenleg a Külgazdasági és 

Külügyminisztérium készíti elő a program részleteit, amely a kárpátaljai vállalkozókat, 

valószínűleg elsősorban a mezőgazdaságból élőket érintené. A külügyi tárca a Magyar Nemzet 

megkeresésére azt válaszolta, „a hét folyamán” közölnek részleteket a programról. 

(A cikk teljes terjedelmében a Magyar Nemzet 2016. március 2-i számában olvasható) 

 

Zártkörű tanácskozást tartott a Corvinus kör 
2016. március 1. - Volksgruppen 

Zártkörű tanácskozást tartott Sopronban az Osztrák-Magyar Corvinus Kör az elmúlt 

hétvégén, február 26-án. A tanácskozáson osztrák, burgenlandi és magyar tagok is részt 

vettek, hogy megbeszéljék az idei, 2016-os terveket és együttműködéseket. 

 

Őrség a partnervárosok jegyében 
2016. március 1. - Volksgruppen 

Megjelent a Burgenlandi Magyar Kultúregyesület színes magazinjának legújabb, 57. száma. 

Az Őrség ezúttal a Felsőőr és Szombathely közötti testvérvárosi kapcsolat történetét dolgozza 

fel. Az immár 25 év alatt számos rendezvény és projekt valósult meg. A BMKE több 

szombathelyi intézménnyel is kapcsolatban áll, közvetítő szerepet játszva. 

 

Kossuthra emlékeztek a washingtoni szenátusban 
2016. március 1. – MTI, mno.hu, InfoRádió, Magyar Nemzet 

Az amerikai szenátus egyik patinás termében Kossuth Lajosra emlékeztek hétfőn este az 

Észak-amerikai Magyar Alapítvány bemutatkozó rendezvényén. Az alapítvány 2014-ben 

alakult, amerikaiak hozták létre az amerikai-magyar kapcsolatok elmélyítése, sokrétűbbé 

tétele érdekében. Ezt a magyar kulturális örökség és történelem megismertetésével, kulturális 

Ő
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http://www.karpatalja.ma/karpatalja/tudomany/iii-ortutay-elemer-karpataljai-kereszteny-tudomanyos-diakkori-konferencia/
http://volksgruppen.orf.at/magyarok/stories/2760339/
http://volksgruppen.orf.at/magyarok/stories/2760493/
http://mno.hu/kulfold/kossuth-lajosra-emlekeztek-a-szenatusban-1331110
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programokkal, csereprogramokkal kívánják elérni. A szervezet alapítói között két befolyásos 

politikus is van: Dennis Ross és Mario Díaz-Balart floridai képviselők. 

 

Svájci magyar egyesületek vezetőinek találkozója Bernben 
2016. március 1. – Nemzeti Regiszter 

K özös együttműködésre hívta meg Nagy István, Magyarország berni nagykövete a svájci 

magyar egyesületek vezetőit és képviselőit 2016. február 23-án Bernbe. A találkozó azzal a 

céllal jött létre, hogy az 1956-os forradalom és szabadságharc 60. évfordulójának méltó 

megünneplését közös összefogással szervezzék meg, hozzákapcsolódva egy Magyarországról 

induló koncepcióhoz. A felkérés ugyanis nem csak a svájci magyarságot érintette, hasonló 

gyűléseket szerte a világban összehívnak a különböző országok magyar nagykövetei a magyar 

Külgazdasági és Külügyminisztérium javaslatára. 

 

A Csöbörcsök Táncegyüttes fellépése a stuttgarti Jótékonysági Magyar Bálon 
2016. március 1. – Nemzeti Regiszter 

I mmár 41. alaklommal szervezték meg Stuttgartban 2016. január 30-án a Jótékonysági 

Magyar Bált, mely minden évben az egyik legjelentősebb magyar esemény a városban és 

környékén. A rendezvényt a Szent Gellért Magyar Katolikus Egyházközség szervezte, akik 

ismét lehetőséget biztosítottak a stuttgarti magyar Csöbörcsök Táncegyüttesnek a fellépésre 
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https://www.nemzetiregiszter.hu/svajci-magyar-egyesuletek-vezetoinek-talalkozoja-bernben
https://www.nemzetiregiszter.hu/a-csoborcsok-tancegyuttes-fellepese-a-stuttgarti-jotekonysagi-magyar-balon
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Elektronikus sajtó 

 

Határok nélkül  

Kossuth Rádió, 2016. március 1., 18.30. 

A Magyar-szlovák együttműködés lehetőségeiről tartott tájékoztatót Magyar 

Levente Pozsonyban 

Magyar gazdasági fejlesztési csomag Felvidéknek is - a tervről a Magyar Közösség Pártjának 

elnöke, Berényi József beszélt Pozsonyban, azon a konferencián, amelyet nyugat-szlovákiai 

magyar polgármesterek bevonásával tartott a párt. A rendezvényen a magyar - szlovák 

együttműködés lehetőségeiről Magyar Levente gazdaságdiplomáciai államtitkár tartott 

tájékoztatót. 

Nagy az érdeklődés a szabadkai Prosperitati irodában 

A Délvidéken már be lehet adni a magyar gazdaságfejlesztési és térségfejlesztési 

támogatásokra a pályázatokat. A szabadkai Prosperitati irodában ma reggel is nagy volt az 

érdekelődés, folyamatosan érkeztek az emberek, bár nagyon sokan voltak köztük olyanok, 

akik egyelőre még csak a lehetőségről informálódtak. 

A Nemzetpolitikai Államtitkárság testvértelepülései támogatási pályázatot 

hirdet 

Testvértelepülési támogatási pályázatot hirdetett meg a nemzetpolitikai államtitkárság 

összesen 150 millió forintos keretösszeggel. 

Visszafogottak az RMDSZ képviselői az SZNT által kezdeményezett március 10-i 

megmozdulás támogatását illetően 

Az RMDSz székelyföldi szervezetei visszafogottak a Székely Nemzeti Tanács által 

kezdeményezett március 10-ki, marosvásárhelyi megmozdulás támogatását illetően. Borboly 

Csaba, a Hargita Megyei Tanács elnöke, az RMDSz csíki területi szervezetének vezetője kitérő 

választ adott arra a kérdésre, hogy támogatják-e a Székely Szabadság Napjára meghirdetett 

demonstrációt. A politikus először egy felmérésről beszél, amely a magyar-román együttélést 

vizsgálta Hargita megyében. 

A Rákóczi Szövetség Temes megyében is támogatja a magyar iskolát választó 

családokat 

A budapesti Rákóczi Szövetség a bánsági Temes megyében is támogatja a magyar iskolát 

választó családokat. Pár napja jártak Temesváron, hiszen Romániában most kezdődik a 

beiratkozás a közoktatás előkészítő osztályaiba. 

Bemutatkoznak a Via Nova ICS parlamenti képviselőjelöltjei 

A Magyar Közösség Pártjával együttműködő Via Nova ifjúsági szervezet 23 képviselőjelölttel 

indul a szombati parlamenti választásokon. Közülük Mag-Fodor Enikő Guszonáról, a 133. 

http://www.mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth/?date=2016-03-01_18:30:00&ch=mr1
http://www.mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth/?date=2016-03-01_18:30:00&ch=mr1
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helyen van. Öt és félszáz fős, zömmel magyar települése a Rimaszombati járásban van. 

Kolléganője, Varga Henrietta 104. helyen szerepel az MKP listáján. Ő Losonci járásban lévő 

hasonlóan 550 fős, zömmel magyar lakosságú Füleksávolyon lakik. 
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A napi nemzetpolitikai sajtószemle a Nemzetpolitikai Államtitkárság és a  

Nemzetpolitikai Kutatóintézet munkatársainak közreműködésével 

készült. 

 

Magyarország Szlovákia Ukrajna 

www.atv.hu www.ujszo.com www.hhrf.org 

www.blikk.hu www.szabadujsag.com www.karpatinfo.net 
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