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Nyomtatott és online sajtó 
 

Dunaszerdahelyen indul a 2016 a külhoni magyar fiatal vállalkozók éve 
programkörútja  
2016. március 2. – MTI, Felvidék Ma, Erdély Ma 

A Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkársága a Design Terminállal 

együttműködésben a 2016 a külhoni magyar fiatal vállalkozók éve program keretében 

márciusa és májusa között Kárpát-medencei körutat szervez. A körút során tizennégy 

helyszínre látogatnak el a Kárpát-medencében. A körút első állomása Dunaszerdahelyen lesz. 

A program során ellátogatnak Rimaszombatra és Kassára is. A körút célja a 40 év alatti helyi 

pályakezdő vállalkozók szakmai erősítése és támogatása, az induló vállalkozások segítése. 

 

Cemo: az RMDSZ nem nyújthat be árnyékjelentést 
2016. március 2. – Krónika, Erdély Ma, maszol.ro 

A Civil Elkötelezettség Mozgalom (Cemo) szerint az RMDSZ nem független civil szervezet, 

ezért nem nyújthat be a magyar közösség nevében árnyékjelentést az Európa Tanácshoz (ET). 

A marosvásárhelyi civil szervezet az MTI-hez szerdán eljutott közleményében vonta kétségbe 

az RMDSZ jelentéstevői jogát. Állásfoglalásával Kelemen Hunor RMDSZ-elnök szombati 

bejelentésére reagált, mely szerint a szövetség árnyékjelentést készít ahhoz a jelentéshez, 

amelyet Románia a kisebbségvédelmi keretegyezmény végrehajtásáról nyújtott be az ET-nek. 

A Cemo az Európa Tanács kritériumait idézte, amelyek szerint a nemzetközi egyezmények 

alkalmazásáról szóló országjelentések mellett az adott országban működő független civil 

szervezetek fogalmazhatják meg árnyékjelentésekben az álláspontjukat. 

 

Kelemen Hunor: arra biztatom a felvidéki magyarságot, válasszák az MKP-t 
2016. március 2. – MTI, Felvidék Ma, hirek.sk, Új Szó, Krónika, maszol.ro 

A Magyar Közösség Pártja meghívására Felvidékre érkezett a Románia Magyar Demokrata 

Szövetség elnöke, hogy testvérpártját, az MKP-t ily módon is támogassa a szombati 

parlamenti választások előtt. Kelemen Hunor arra biztatja a felvidéki magyarokat, hogy 

szombaton menjenek el szavazni, és szavazzanak az MKP jelöltjeire. Mint mondta, az erdélyi 

és a vajdasági magyarságnak erős parlamenti képviselete van, a felvidéki magyarság 

képviseletének is meg kell erősödnie. 

 

Szoros lesz a verseny szombaton 
2016. március 2. – Új Szó 

Martin Slosiarik elemzővel, a Focus vezetőjével készített interjút az Új Szó. Az MKP 

parlamentbe jutási esélyeit firtató kérdésre elmondta: „Alacsonyabb részvételnél juthat be. A 

határt 55% körül látom. Ha alatta lesz, esélye lehet a bejutásra, ha fölötte, akkor nagyon 

lecsökken. Emellett még egy komoly veszély van a párt számára: a szavazók egy része úgy 

gondolkodhat, hogy ha az MKP már kétszer nem jutott be, akkor most inkább a Hídra szavaz, 
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http://felvidek.ma/kitekinto/magyarorszag/59791-dunaszerdahelyen-indul-a-2016-a-kulhoni-magyar-fiatal-vallalkozok-eve-programkorutja
http://felvidek.ma/kitekinto/magyarorszag/59791-dunaszerdahelyen-indul-a-2016-a-kulhoni-magyar-fiatal-vallalkozok-eve-programkorutja
http://www.kronika.ro/erdelyi-hirek/cemo-az-rmdsz-nem-nyujthat-be-arnyekjelentest
http://www.hirek.sk/belfold/20160302154651/Kelemen-Hunor-arra-biztatom-a-felvideki-magyarsagot-valasszak-az-MKP-t.html
http://ujszo.com/online/kozelet/2016/03/02/szoros-lesz-a-verseny-szombaton
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még ha közelebbinek érzi is az MKP-t. Azt ugyanis tudni kell, hogy az MKP szavazóinak 

többsége számára az első számú alternatíva a Híd, és ez fordítva is igaz. Ebből most a Híd 

profitálhat. Az MKP ellen játszik az is, hogy hat éven keresztül a parlamenten kívül volt, 

vagyis sokkal kevésbé látható, mint a Híd.” 

 

Kovács Péter: az RMDSZ-nek minden joga megvan árnyékjelentést készíteni 
2016. március 2. – transindex.ro, maszol.ro 

„Bizonyára elkerülte a Civil Elkötelezettség Mozgalom (CEMO) vezetőinek figyelmét az 

Európa Tanács (ET) nemzeti kisebbségek védelmére vonatkozó keretegyezményével 

kapcsolatos előírása, miszerint a civil szervezetek mellett a kisebbségi szervezetek is 

megfogalmazhatják álláspontjukat ezen nemzetközi egyezmény alkalmazásáról szóló 

országjelentés kapcsán” – cáfolta a CEMO közleményében megjelenteket Kovács Péter, az 

RMDSZ ügyvezető elnöke, amely szerint a Szövetség nem nyújthat be árnyékjelentést az 

Európa Tanácshoz, hiszen nem civil szervezet. Az ügyvezető elnök szerint az RMDSZ-nek 

minden joga és kötelezettsége is megvan ahhoz, hogy előterjessze árnyékjelentését, amely 

érinteni fogja a diszkrimináció, a kultúra és restitúció, a tolerancia és párbeszéd, a szabad 

gyülekezés és társulás, a vallásszabadság, a nyelvhasználat, a kétnyelvű feliratok, az 

anyanyelvi oktatás témáit is. A dokumentumot várhatóan a jövő hét folyamán véglegesítik. 

 

Tüntetés: fellebbezett Florea – Az SZNT nem aggódik 
2016. március 2. – Krónika, Erdély Ma, MTI, transindex.ro, maszol.ro, Bihari Napló, 

szekelyhon.ro 

Megfellebbezte Dorin Florea marosvásárhelyi polgármester azt a bírósági ítéletet, amely arra 

kötelezi a városházát, hogy engedélyezze a Székely Nemzeti Tanács (SZNT) március 10-re 

kitűzött felvonulását. A peres eljárás folytatásától függetlenül az SZNT nem áll el a székely 

szabadság napjára időzített megemlékezés, majd az azt követő tiltakozó akció 

megszervezésétől – szögezte le Izsák Balázs, a szervezet elnöke. Mint mondta, őt 

különösebben nem zavarja, hogy Marosvásárhely polgármestere megfellebbezte a január 8-ai 

bírósági ítéletet. Izsák már csak azért is nyugodt lehet, mert fizikai képtelenség ilyen rövid idő 

alatt másodfokon is letárgyalni az ügyet azok után, hogy a polgármesteri hivatal február 29-

én nyújtotta be a fellebbezést. 

 

Lemondott Claudiu Maior marosvásárhelyi alpolgármester 
2016. március 2. – Krónika, transindex.ro, maszol.ro, szekelyhon.ro 

Hivatalosan bejelentette, lemond alpolgármesteri és tanácsosi tisztségéről Claudiu Maior, 

Marosvásárhely eddigi városvezető-helyettese, miután március elsején a legfelsőbb bíróság 

kimondta: helyt ad az Országos Feddhetetlenségi Ügynökség (ANI) óvásának, amely 

összeférhetetlennek minősítette Claudiu Maiort. A legfelsőbb bíróság döntése végleges. Maior 

azt is elmondta, hogy a döntés értelmében három évig nem tölthet be köztisztviselői állást. 
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http://itthon.transindex.ro/?hir=42020
http://www.kronika.ro/erdelyi-hirek/tuntetes-fellebbezett-florea-a-az-sznt-nem-aggodik
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Elbukhat a szenátusban a zászlótörvény? 
2016. március 2. – Krónika 

Bár szerdán szerepelt a szenátus napirendjén, végül nem szavaztak arról a törvényjavaslatról, 

amely szerint akár három év szabadságvesztéssel is sújtható lenne az, aki meggyalázza a 

román nemzeti zászlót. Pataki Csaba, az RMDSZ szenátusi frakcióvezető-helyettese 

lapunknak elmondta: már nem volt idő a szociáldemokrata és UNPR-es honatyák által 

benyújtott tervezet megvitatására, de az hétfőn ismét napirendre kerülhet. Mint kifejtette, 

igyekeznek meggyőzni román kollégáikat, hogy utasítsák el az „eszement" jogszabályt, és úgy 

tűnik, hajlanak is rá, még a beterjesztők párttársainak többsége sem támogatja az indítványt. 

 

Adevărul: Orbán beszól Romániának, de közben magyar bűnözőt bújtat 
2016. március 2. – transindex.ro 

A román lapok több írása is reagált szerdán Orbán Viktor magyar miniszterelnöknek a hétfői 

nagyköveti értekezleten elhangzott megállapítására, miszerint "a jogállamiság, a jogszerűség 

és korrupció elleni harc örve alatt" Romániában valójában politikai hadjárat folyik magyar 

politikusokkal szemben. Az Adevărul Orbán ráförmed a román igazságszolgáltatásra, de 

magyar bűnözőket bújtat címmel közölt cikke "már csak azért is botrányosnak" tartja a 

magyar miniszterelnök nyilatkozatát, mert "Budapest rejtegeti a Romániából elmenekült 

Markó Attila volt RMDSZ-képviselőt, akitől a korrupcióellenes ügyészség kérésére megvonták 

a mentelmi jogot és aki ellen nemzetközi körözést adtak ki". 

 

Tőkés László erkölcsi kártérítési perét tárgyalta a bukaresti törvényszék 
2016. március 2. – transindex.ro, maszol.ro 

Befejeződött az érdemi tárgyalás a bukaresti törvényszéken szerdán abban az erkölcsi 

kártérítési perben, amelyet Tőkés László EP-képviselő indított az 1989-es temesvári 

forradalmi szerepét elvitató, őt hazaárulónak és idegen kémnek nevező volt Securitate-tisztek 

ellen. Filip Teodorescu, a Securitate, egykori kommunista titkosrendőrség kémelhárításának 

korábbi helyettes parancsnoka és Ioan Talpes, a Külföldi Hírszerző Szolgálat (SIE) volt 

igazgatója azt állították 2014 szeptemberében az Antena 3 hírtelevízió műsorában, hogy 

Tőkés László 1989-ben a magyar titkosszolgálat fizetett ügynöke volt. 

 

Kisebbségi nyelvhasználatot veszélyeztető törvénykezdeményezést utasított el 
a szenátus 
2016. március 2. – transindex.ro, maszol.ro, Erdély Ma, MTI 

Visszautasította a szenátus március 1-jén, kedden azt a törvénykezdeményezést, amely azt 

tette volna kötelezővé, hogy a Románia területén működő magyar nyelvű – országos vagy 

regionális – televíziók csak román feliratozás mellett sugározhatták volna műsoraikat - 

közölte az RMDSZ. A törvénytervezet kezdeményezője azt nehezményezte, hogy román 

feliratozás hiányában ezen műsorok tartalmai nem monitorizálhatók hatékonyan az állami 

szervek által. Tánczos Barna, az RMDSZ szenátusi frakcióvezetője plénumi felszólalásában 
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hangsúlyozta: meglátása szerint a törvénykezdeményezés nem a román nyelv védelmét 

szolgálja, hanem a kisebbségi nyelvhasználatot próbálja ellehetetleníteni. 

 

Beolvaszthatják a Sapientiába a Partiumi Keresztény Egyetemet 
2016. március 2. – maszol.ro, Krónika 

Megszűnik a Partiumi Keresztény Egyetem, és a Sapientia nagyváradi részlegeként működik 

tovább, ha vezetői nem dolgoznak ki március 2-ig életképes átszervezési tervet a súlyos 

pénzügyi gondokkal küszködő intézmény gazdasági talpra állítására. A beolvadás elkerülése 

érdekében szakok szűnhetnek meg a PKE-n – tudta meg a Maszol. 

 

Háromszék kitart Antal Árpád mellett 
2016. március 2. – maszol.ro, Krónika 

A háromszéki RMDSZ kitart Antal Árpád mellett. Tamás Sándor, a szövetség háromszéki 

elnöke sajtótájékoztatón mutatott rá: Antal jelenleg is Sepsiszentgyörgy polgármestere, és azt 

szeretnék, hogy az idei önkormányzati választásokon ismét ő legyen az RMDSZ 

polgármesterjelöltje. „Kiállunk mellette, és hiszünk abban, amit Antal Árpád képvisel. Bízunk 

abban, hogy minél hamarabb lezárulhat az ügy, amibe belerángatták”, nyilatkozta Tamás 

Sándor, aki szerint azt szeretnék, hogy Antal Árpád újra elkezdhessen dolgozni a 

sepsiszentgyörgyi emberekért és a székelyföldi közösségért. Mint ismert, Sepsiszentgyörgy 

polgármestere a korrupcióellenes ügyészség vizsgálatai miatt 60 napig nem gyakorolhatja 

polgármesteri tisztségét. 

 

Szórványvidéki gyermekotthonokat támogatott a BGA 
2016. március 2. – Nyugati Jelen 

A magyarországi Bethlen Gábor Alap és az Emberi Erőforrás Minisztérium által biztosított 

támogatások tavaly is nagymértékben hozzájárultak a dévai Szent Ferenc Alapítvány 

szórványvidéki gyermekotthonainak fenntartásához. A támogatások a dévai Magyarok 

Nagyasszonya Kollégium, valamint a petrozsényi Jézus Szíve Gyermekvédelmi központ felé 

irányultak. Ezekben az otthonokban közel háromszáz erdélyi magyar nehézsorsú gyermek 

nevelkedik, s a támogatásoknak köszönhetően sikerült fedezni a központok jókora 

közköltségeit, és biztosítani a gyermekek számára a meleg otthont. Ehhez a Bethlen Gábor 

Alap: 2 200 000 Ft, az Emberi Erőforrás Minisztérium: 3 500 000 Ft összeggel járult hozzá. 

 

Magyar Kulturális Központ nyílt Resicabányán 
2016. március 2. – Nyugati Jelen 

Megnyitotta kapuit a resicabányai magyarok új találkozóhelye Krassó-Szörény megye 

székhelyének új negyedében, Govondáron. A kétszobás, konyhás, fürdőszobás földszinti 

lakást 2015-ben vásárolta meg a Resicabányai Református Egyházközség a Bethlen Gábor 

Alap támogatásával. Majd önkéntesek segítségével kulturális és közösségi céloknak 

megfelelően felújította és berendezte, hogy 2016 februárjában már magyar programoknak 

adhasson helyet a Magyar Kulturális Központ. Az ingatlan elhelyezkedése „stratégiai 

jelentőségű”, ugyanis Govondáron lakik a resicabányai magyarok többsége. Főleg az idős 
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embereknek nagy segítség, hogy nem kell buszra szállniuk, hanem pár lépésnyire – szinte 

karnyújtásnyira – vannak a magyar rendezvényektől. 

 

Nem rótták meg az RMDSZ-frakcióból kiszavazókat 
2016. március 2. – szekelyhon.ro, Krónika 

Nem történt fegyelmi kihágás, így megrovásban sem részesültek a kiszavazók, hanem inkább 

jól kibeszélték magukat, s erőt gyűjtöttek az elkövetkező nehéznek ígérkező három hónapra – 

nyilatkozta a Vásárhelyi Hírlapnak a kedd esti marosvásárhelyi RMDSZ-es frakcióülésről 

ennek vezetője, Soós Zoltán.  

 

A dévai Szent Ferenc Alapítványt támogatja Ákos 
2016. március 2. – Krónika, maszol.ro, nol.hu, Mandiner, valasz.hu, Mno, Magyar űKurír, 

Index, Origo 

Ötven millió forinttal (161 ezer euróval) támogatja Ákos Kossuth-díjas zenész a dévai Szent 

Ferenc Alapítvány gyermekmentő tevékenységét. Az adományt Budapesten adta át a zenész 

Böjte Csaba ferences szerzetesnek, az alapítvány vezetőjének. „Ez a legnagyobb egyéni 

adomány a dévai Szent Ferenc Alapítvány történetében. Igyekszünk a lehető legjobb 

árfolyamon átváltani gyermekkacagássá, jó magyar szóvá. Ez a támogatás az anyaotthonaink, 

gyermekvédelmi központjaink számára váratlan tavaszi angyaljárás. Isten fizesse meg!” – 

mondta a szerzetes. 

 

Támogatják a BBTE régi-új rektorát 

2016. március 2. – Krónika 

Pozitívumként értékelte Soós Anna, a kolozsvári Babeş–Bolyai Tudományegyetem (BBTE) 

magyar tagozatának vezetője, hogy Ioan-Aurel Pop marad a felsőoktatási intézmény rektora, 

miután az intézmény oktatói és hallgatóinak képviselői újraválasztották a kedd este véget ért 

voksoláson. Soós Anna úgy fogalmazott: a magyar tagozat szempontjából a döntés 

folytonosságot jelent. Mint rámutatott: ennek nyomán megerősíthetik, amit eddig 

felépítettek, hogy a további változás minőségi legyen. 

 

Háromszéki vita a magyar pártok összefogásáról 
2016. március 2. – Krónika 

Tovább gyűrűzik a vita a magyar politikai alakulatok választási együttműködéséről és annak 

módozatairól Kovászna megyében. Tamás Sándor, az RMDSZ háromszéki szervezetének 

elnöke szerdai sajtótájékoztatóján bejelentette, Gelencén, Zabolán és Málnáson – ahol a 

szövetség a Magyar Polgári Párt (MPP) polgármesterjelöltjét támogatja, a polgári pártiak 

pedig RMDSZ-listán méretkeznek meg – teljes körű összefogás alakult ki. Mint mondta, az 

Erdélyi Magyar Néppárt (EMNP) tagjai úgy döntöttek, felszámolják a helyi szervezetet, mert 

a megyei és az országos szervezet nem támogatta az együttműködést.  
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Új elnök az MPP Maros megyei szervezetének élén 
2016. március 2. – szekelyhon.ro 

Makfalván tartott tisztújító küldöttgyűlést a Magyar Polgári Párt Maros megyei szervezete 

kedden – tájékoztat közleményében az alakulat. Mint a dokumentumban beszámolnak, az 

öttagú megyei elnökség élére Berki Ferencet választották, kommunikációs feladatokat ellátó 

alelnök Biró József Attila, a nyárádszeredai szervezet tagja lett. A marosszéki régióért felelős 

alelnöknek Vass Imre makfalvi polgármestert választották. A mezőségi településekért Selyem 

Levente (Mezőpanit), míg a szórványért Simó István, a segesvári szervezet tagja felel. A 

Megyei Etikai Bizottság összetételéről is döntöttek a küldöttek: Szabó Enikő, Porkoláb Zoltán 

és Illyés Levente kapott bizalmat – tájékoztatnak. 

 

A KDH kész a Most-Híddal és a Hálóval való szoros együttműködésre 
2016. március 2. – hirek.sk 

Kereszténydemokrata Mozgalom kész a Most-Híd és a #Háló pártokkal való szorosabb 

együttműködésre – jelentette ki Ján Figeľ, a KDH elnöke rámutatva, hogy ez egy lehetséges, a 

programokat tekintve is összeegyeztethető alternatíva. 

 

Gömör és Nógrád összefog 
2016. március 2. – Felvidék Ma, hirek.sk 

Összefogott Gömör és Nógrád a március 5-ei parlamenti választások kapcsán a két térség 

jövőjéért. Történelmi lehetőség előtt áll a Gömör-Nógrádi régió, ugyanis az MKP 21. 

sorszámú listáján két jelölt is van az első tízben – a 8. helyen Auxt Ferenc, a 10. helyen 

Cziprusz Zoltán – s erre még soha nem volt példa, eddig még egyetlen politikai párt sem tett 

így az elmúlt 25 év folyamán. 

 

A Híd víziója nem etnikai program 
2016. március 2. – Új Szó 

Bugár Béla az Új Szónak adott terjedelmes interjúban elmondta: „A választási gyűléseken a 

programunkból három dolgot emelünk ki. A regionális csomagot, a jogállamisági és 

korrupcióellenes, illetve a kisebbségi csomagot. Ez a szlovák vidékeken is elhangzik. A szlovák 

vidékeken is elmondjuk, ahhoz, hogy egy kisebbség otthon érezze magát Szlovákiában, három 

dolgot kell kézben tartani: nyelvhasználat, kultúra, oktatásügy. Ennek alapján nem lehet azt 

mondani, hogy mi csak magyar párt vagyunk. Mi egy polgári párt vagyunk, amely 

megmutatta azt – talán egyedüliként Európában –, hogy egy párton belül lehet csökkenteni a 

feszültséget. A szlovák–magyar feszültség csökkenését többek között a Hídnak tulajdonítják. 

Az emberek 22%-a gondolja, hogy a Híd járult hozzá ennek a feszültségnek a csökkentéséhez. 

Nem hiszem, hogy mi kettős kommunikációt folytatnánk.” 
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http://www.szekelyhon.ro/aktualis/marosszek/uj-elnok-az-mpp-maros-megyei-szervezetenek-elen
http://www.hirek.sk/belfold/20160302145358/A-KDH-kesz-a-Most-Hiddal-es-a-Haloval-valo-szoros-egyuttmukodesre.html
http://www.hirek.sk/itthon/20160302164442/Gomor-es-Nograd-osszefog.html
http://ujszo.com/online/kozelet/2016/03/02/a-hid-vizioja-nem-etnikai-program
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A Smert nem érdeklik a magyarok 
2016. március 3. – Új Szó 

Nem nagyon számítanak magyar szavazatokra a szlovák pártok, vagy legalábbis nem sokat 

tesznek azokért. A választások fő esélyesének számító Smer, bár négy éve viszonylag jelentős 

számú szavazatot szerzett Dél-Szlovákiában is, és a 2014-es köztársaságielnök-választás után 

a magyar szavazóknak magyarul is köszönetet mondott a voksokért, ezúttal nem szólította 

meg a magyarokat. 

 

Ötezer eurót adott Fico a Štúr-szoborra 
2016. március 3. – Új Szó 

Tavaly decemberben ötezer euró támogatást hagyott jóvá a kormányhivatal a párkányi Štúr-

szobor elkészítésére. A szoborállítással járó tőkeberuházások teljes összegét a miniszterelnöki 

alapból fedeznék. A Matica slovenskának azonban még mindig nincs meg a szoborállításhoz 

szükséges összes engedélye. 

 

Ha megy is, inkább jön 
2016. március 3. – Molnár Norbert – Magyar Narancs 

Szombaton választások lesznek Szlovákiában és jelenleg a legerősebb jobboldali párt a Siet 

lett. Harmadik helyre az SNS-t teszik a kutatások, amely Ján Slotától, valamint a magyar- és 

idegenellenességtől megszabadulva Andrej Dankóval biztos befutónak számít. Biztos befutó 

még a Most-Híd szlovák magyar párt és az is biztosnak tűnik, hogy több szavazatot söpör be, 

mint négy éve. Az MKP-t stabil 4,3%-ra mérik, ami nem bejutó hely, ezt hozták négy és hat 

éve is. 

(A cikk teljes terjedelmében a Magyar Narancs 2016. március 3-i számában olvasható.) 

 

Migránsok kíméljenek! 
2016. március 3. – G. Fehér Péter – Heti Válasz 

Bár Szlováki közvetlenül nem érintett a menekültkérdésben ennek ellenére mégis 

kampánykérdéssé vált. A másik tétje a hétvégi szlovákiai választásnak, hogy lesz-e hiteles 

képviselete a felvidéki magyarságnak. A négy évvel ezelőtti megmérettetésen a Most-Híd 

szlovák-magyar vegyespárt bekerült a parlamentbe az MKP viszont nem. Berényi József az 

MKP elnöke szerint a Híd bejutása nem lendítette előre a felvidéki magyarság helyzetét, az 

elmúlt négy évben összesen két magyar vonatkozású törvényjavaslatot nyújtott be. Bár 

Pozsony jottányit sem változtatott a lényegi kérdésekben, hiszen például még mindig 

megfosztják szlovák állampolgárságuktól azokat, akik felveszik egy másik országét. 

(A cikk teljes terjedelmében a Heti Válasz 2016. március 3-i számában olvasható.) 
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Március 22-én írja ki a tartományi választásokat Pásztor István 
2016. március 2. – Pannon RTV 

Március 22-én írja ki a tartományi választásokat Pásztor István, a Vajdasági Képviselőház 

elnöke – ezt nyilatkozta a VMSZ elnöke telefonon a Pannon RTV-nek. Elmondása szerint a 

hét végéig tárgyalni fog a Köztársasági Parlament elnökével, Maja Gojkovićtyal, hogy 

megbeszéljék, ugyanazon a napon tartsák a köztársasági, a tartományi és az önkormányzati 

választásokat. A Vajdasági Magyar Szövetség választásokon való szerepléséről elmondta, hogy 

a Vajdasági Magyar Demokrata Párttal és a Magyar Egység Pártjával indulnak majd 

koalícióban. Ez az együttműködés elsősorban az önkormányzati szinteken értendő, országos 

és tartományi szinten pedig ezek a pártok támogatják majd a VMSZ listáját, személyekkel, 

vagy a program támogatásával.  

  

Hétszer kevesebb pénz jut a pártoknak a tartományi választásokon 
2016. március 2. – Vajdaság Ma 

Az előttünk álló tartományi választások kampányára a politikai pártok hétszer kevesebb pénzt 

kapnak a tartományi költségvetésből, mint az előző választási időszakban, 2012-ben - írja a 

021 hírportál. A pártok idén összesen 63.000 eurót költhetnek a választási kampányra a 

helyhatósági és a tartományi választásokon, míg 2012-ben ez az összeg 450.000 euró volt. Az 

idei kampányra szánt pénzt 5 párt között osztják szét, ami azt jelenti, hogy a pártok fejenként 

12.600 eurót kapnak. Ebből a pénzből kevesebb mint 30 hirdetőtáblát tudnak bérelni a 

pártok, melyek értéke 400 euró körül mozog havonta, tehát nem tudják lefedni a 

Vajdaságban lévő 40 községet.  

 

Vajdaságba látogattak magyarországi diákok 
2016. március 2. – Pannon RTV 

27 magyarországi diák látogatott el a szabadkai “Bosa Milićević” Közgazdasági Középiskolába 

a magyarországi Határtalanul! program keretében. A diákok a budapesti Varga István 

Kereskedelmi, Közgazdasági Szakközépiskola és Szakiskola tanulói és öt napot töltenek 

Szabadkán. A közös program keretében szakmai tapasztalatokat, új barátságokat köthetnek a 

fiatalok. 

  

A haladók a legnépszerűbbek a polgárok körében 
2016. március 2. – Pannon RTV, Magyar Szó, Vajdaság Ma 

Ha szerdán tartották volna a köztársasági parlamenti választásokat Szerbiában, akkor a Szerb 

Haladó Pártot a voksolók 49,4 százaléka támogatná, a Szerbiai Szocialista Pártot 11,3, a 

Demokrata Pártot 6,4, a Szerb Radikális Pártot 6 százalékuk, a Szerbiai Demokrata Párt és a 

Dveri mozgalom alkotta koalícióra a szavazók 5,7 százaléka voksolna, míg a Szociáldemokrata 

Párt, Liberális Demokrata Párt és Vajdasági Szociáldemokrata Liga együttesének a szavazatok 

5 százaléka jutna a Faktor plus felmérése szerint.  
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http://pannonrtv.com/web2/?p=257305
http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/19773/Hetszer-kevesebb-penz-jut-a-partoknak-a-tartomanyi-valasztasokon.html
http://pannonrtv.com/web2/?p=257312
http://pannonrtv.com/web2/?p=257301
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Már több mint százezer kárpátaljai kapott magyar állampolgárságot 
2016. március 2. – karpatalja.ma, mukachevo.net 

Ez év elejéig több mint százezer kárpátaljai lakos szerzett magyar állampolgárságot az 

egyszerűsített honosítási eljárás során – adta hírül a mukachevo.net hírportál február 29-én. 

Keskeny Ernő, Magyarország kijevi nagykövete az Ekonomicseszkije Izvesztyija című lapnak 

adott interjújában megjegyezte, hogy a magyar törvényeknek megfelelően a határon túli 

magyarok továbbra is igényelhetik az egyszerűsített honosítást. Ez azokra a kárpátaljai 

magyarokra vonatkozik, akik igazolni tudják magyar származásukat, és beszélik a nyelvet. A 

magyar állam által biztosított lehetőséget nem Ukrajna elleni lépésként kell értékelni – 

hangsúlyozta a nagykövet. 

 

Videóklipet készítettek az aknaszlatinai Bolyai János Középiskoláról 
2016. március 2. – karpatalja.ma 

A Kárpát-medence szórványmagyarságát segítő Petőfi Sándor program keretén belül 

ösztöndíjasként Aknaszlatinára érkezett Aranyos Dominika Fanni egy megható videoklipet 

készített a Bólyai János Középiskola tanárainak és diákjainak közreműködésével. A 

máramarosi hegyekből Magyarország belseje felé vezető hajdani híres Só-út 

kiindulópontjában működik Kárpátalja legkeletibb magyar tannyelvű középiskolája, – a 

Bolyai János Középiskola. Aknaszlatina a szórványmagyarság legnagyobb magyarlakta 

települése, ahol már 1778-tól folyt magyar oktatás.  

 

Évértékelő közgyűléseiket tartják a KMKSZ alapszervezetei  
2016. március 2. – Kárpátalja 

A Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség alapszervezetei idén is megtartják soros évértékelő 

közgyűléseiket, amelyek alkalmával az alapszervezeti elnökök összegzik az elmúlt év 

eseményeit, a szervezet munkáját, valamint célokat fogalmaznak meg a következő évre. 

 

Együttműködési megállapodást kötött Kárpátalja és Borsod-Abaúj-Zemplén 
megye  
2016. március 2. – Kárpátalja 

A 2016–2017-es évekre szóló megállapodást a két régió közötti együttműködés fejlesztéséről 

Miskolcon írták alá ünnepélyes keretek között február 26-án – jelentette a Kárpátaljai Megyei 

Tanács sajtószolgálata. A kárpátaljai megyei önkormányzat küldöttségének Magyarország 

északkeleti megyéjébe tett kétnapos látogatása során szóba került többek között a turisztikai 

és a gazdasági együttműködés, illetve az összefogás lehetősége a környezetvédelem, valamint 

a vízgazdálkodás aktuális kérdéseinek megoldásában. 
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http://www.karpatalja.ma/karpatalja/nezopont/mar-tobb-mint-szazezer-karpataljai-kapott-magyar-allampolgarsagot/
http://www.karpatalja.ma/karpatalja/oktatas/videoklipet-keszitettek-az-aknaszlatinai-bolyai-janos-kozepiskolarol/
http://karpataljalap.net/?q=2016/03/02/evertekelo-kozgyuleseiket-tartjak-kmksz-alapszervezetei
http://karpataljalap.net/?q=2016/03/02/egyuttmukodesi-megallapodast-kotott-karpatalja-es-borsod-abauj-zemplen-megye
http://karpataljalap.net/?q=2016/03/02/egyuttmukodesi-megallapodast-kotott-karpatalja-es-borsod-abauj-zemplen-megye
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Szakvéleményt kérnek a magyar nyelv tudásáról 
2016. március 2. - Népújság 

Lendva Község Tanácsa a legutóbbi ülésén második olvasatban elfogadta a községi 

költségvetést minden mellékletével. A költségvetés még mindig stabil, bár a közpénzek 

felhasználóit takarékosságra és a saját források megteremtésére intette Balažek Anton 

polgármester. Lendva Község 2016-os költségvetésének bevétele az első olvasat után 

figyelembe vett változások szerint 9,173 millió euró, a kiadások pedig 11,3 millió eurót tesznek 

ki. Balažek Anton polgármester elmondta, elégedett az előkészített költségvetéssel, amit a 

bizottságok is pozitívan értékeltek. Az ellenőrzőbizottság viszont a közpénzek felhasználóit 

racionális gazdálkodásra szólítja fel, s a költségvetési pénzek Balažek szerint sem luxust, 

hanem működési lehetőséget biztosítanak, mint ahogy ez igaz a község számára is, ahol 

egyelőre a pénzügyi helyzettel nincs probléma.  

 

Éves egyeztetés a művelődési csoportok vezetőivel 
2016. március 2. - Népújság 

A Magyar Nemzetiségi Művelődési Intézet (MNMI) hagyományos, a művelődési 

egyesületekkel, illetve csoportvezetőkkel folytatott év eleji egyeztető ülésén az intézetet és a 

szakembereket, illetve a csoportok vezetőit érintő kérdések, a takarékossági program 

ismertetése volt a téma. 

A gyűlés előtt Horváth Ferenc, az MMÖNK elnöke kérte az MNMI munkatársait néhány 

felvilágosító, informatív jellegű „közérdekű” kérdés tisztázására. Ezek az intézet adósság-, 

illetve takarékossági politikájához kapcsolódtak. 

 

Kétnyelvűség: a „szabad gazdasági kezdeményezés” előnyt élvez? 
2016. március 2. - Népújság 

Azt, hogy a kétnyelvűség a gazdasági szférában csak nehezen tud előre törni – 

különösképpen, mert az állami, önkormányzati szervekkel is van „némi” nehézségünk –, azt 

tudtuk, és a Nemzetiségi Bizottság legutóbbi ezirányú határozatai, illetve leginkább az 

illetékes vezetők ezt követő válaszai csak megerősítettek bennünket ebben. Göncz László 

nemzetiségi képviselő már több ízben próbálta képviselői kérdések formájában 

előremozdítani a kétnyelvűség szekerét ezen a téren, és eddig – ahogy most is – negatívnak 

általánosságban nem mondható, de a tárgykör érzékenységére hivatkozva „kikerülő” 

válaszokat kapott. 

 

A kanadai magyarság egyik Forrás-a! 
2016. március 2. – Nemzeti Regiszter 

Mindennek van valami forrása, a jólétnek, boldogságnak, szeretetnek és a Mi csodálatos 

kultúránknak is. Magyarországtól távol, de közel a magyar szívekhez, Vancouverben, meg szó 

szerint is van a kultúránknak forrása! Hivatalos nevükön Forrás Hungarian Folk Ensemble of 

Vancouver azaz a Vancouveri Forrás Magyar Néptánccsoport. D
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http://www.nepujsag.net/2015-11-20-16-30-27/389-szakv%C3%A9lem%C3%A9nyt-k%C3%A9rnek-a-magyar-nyelv-tud%C3%A1s%C3%A1r%C3%B3l.html
http://www.nepujsag.net/kultura/386-%C3%A9ves-egyeztet%C3%A9s-a-m%C5%B1vel%C5%91d%C3%A9si-csoportok-vezet%C5%91ivel.html
http://www.nepujsag.net/nemzetiseg/387-k%C3%A9tnyelv%C5%B1s%C3%A9g-a-%E2%80%9Eszabad-gazdas%C3%A1gi-kezdem%C3%A9nyez%C3%A9s%E2%80%9D-el%C5%91nyt-%C3%A9lvez.html
https://www.nemzetiregiszter.hu/a-kanadai-magyarsag-egyik-forras-a
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A Csöbörcsök Táncegyüttes intenzív tánchétvégéje Lenzkirch-Kappelben 
2016. március 2. – Nemzeti Regiszter 

2016. február 12-én délután felkerekedett a Csöbörcsök Táncegyüttes felnőtt kezdő, haladó és 

az idősebbekből álló Törekvők csoportja és meg sem állt egészen a Fekete-erdőben található 

Lenzkirch-Kappelig, ahol egy hétvégére birtokba vettek egy hatalmas táncteremmel 

rendelkező vendégházat. A megérkezést követően nem telt bele sok idő, és már mindenki 

próbaruhában várta, hogy megismerkedhessen a felvidéki Gömör tájegység hagyományos 

tánc- és zenekultúrájával jómagam irányításával. Hamarosan el is kezdődött az éjszakába 

nyúló próba, de ezt senki sem bánta, fáradtságot nem ismerve tanulták az újabb és újabb 

figurákat. A táncolást aztán éneklés követte, majd lassan mindenki nyugovóra tért, hogy 

kipihenje magát a következő napra. 
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https://www.nemzetiregiszter.hu/a-csoborcsok-tancegyuttes-intenziv-tanchetvegeje-lenzkirch-kappelben
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Elektronikus sajtó 

 

Határok nélkül  

Kossuth Rádió, 2016. március 2., 18.30. 

Kampányhajrá Szlovákiában 

A felvidéki magyarokat szavazásra buzdította Kelemen Hunor RMDSZ-elnök, a Magyar 

Közösség Pártjának vendége. Pásztor István VMSZ-elnökkel este az MKP komáromi 

kapányzárójára is hivatalosak. Interjú Berényi Józseffel, az MKP elnökével. 

Március tizedikére, Marosvásárhelyre hívja a székelyeket, magyarokat a Székely 

Nemzeti Tanács 

A Székely Szabadság Napján a Székely Vértanúk obeliszkjénél, az egykori Postaréten  tartják a 

megemelékezést, majd demonstráció lesz az autonómiáért, illetve azon román közigazgatási 

tervek ellen, amelyek a nyolc székely széket szétválasztva román többségű közigazgatási 

régiókba olvaszanák, vagy az egész Székelyföldet egy óriási régióhoz csatolnák. 

Beszélgetés Szilágyi Péter nemzetpolitikáért felelős helyettes államtitkárral 

A napokban tartotta az uruguayi Montevideoban harmadik közgyűlését a Latin-Amerikai 

Magyar Országos Szervezetek Szövetsége, a LAMOSZSZ, és ezzel egyidőben zajlott a 

Tizenharmadik Dél-Amerikai Magyar Néptánctalálkozó is. Mindkét eseményen részt vett 

Szilágyi Péter nemzetpolitikáért felelős helyettes államtitkár. 

Kárpát-medencei zenepedagógia konferencia 

A zene összeköt, a zene is anyanyelv - hangzott el a Kárpát-medencei zenepedagógiai 

konferencián, melyet Debreceni Egyetem Hajdúböszörményi Gyermeknevelési és 

Felnőttképzési Karán rendeztek. A szakmai tanácskozáson 200 pedagógus, zenetanár gyűlt 

össze a Kárpát-medencéből, hogy az óvodai zenei nevelésről, a népzeneéneklés élményének 

fontosságáról hallgasson előadásokat. 

 

 

  

http://www.mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth/?date=2016-03-02_18:30:00&ch=mr1
http://www.mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth/?date=2016-03-02_18:30:00&ch=mr1
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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 

www.borsonline.hu www.felvidek.ma www.karpataljalap.net 

www.dunatv.hu www.bumm.sk www.karpatalja.hu 

www.hirado.hu hirek.sk www.karpatalja.ma 

www.hirszerzo.hu   

www.hirtv.hu   

www.hvg.hu Ausztria Szlovénia 

www.index.hu www.volksgruppen.at www.nepujsag.net 

www.kitekinto.hu  www.rtvslo.si 

www.magyarhirlap.hu   

www.mno.hu   

www.mti.hu   

www.nepszava.hu   

www.nol.hu   

www.origo.hu   

Románia Szerbia Horvátország 

www.erdely.ma www.magyarszo.com www.hmdk.hr 

www.transindex.ro www.pannonrtv.com www.huncro.hr 

www.kronika.ro www.vajdasagma.info  

www.maszol.ro   

www.nyugatijelen.ro   

www.szekelyhon.ro   

www.hhrf.org 

/erdelyinaplo 

  

Hírvivő   

www.reggeliujsag.ro   

www.manna.ro   
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