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Nyomtatott és online sajtó 
 

Johannis megfosztotta érdemrendjétől Tőkés Lászlót 
2016. március 3. – Krónika, transindex.ro, maszol.ro, Erdély Ma, MTI, Bihari Napló, 

hirado.hu, Pesti Srácok, ATV, Origo, hirado.hu, Inforádió, hvg.hu, MNO, Magyar Hírlap, 

Magyar Nemzet, Magyar Idők, Népszabadság 

Visszavonta Klaus Johannis államfő Tőkés Lászlótól a Románia Csillaga érdemrend lovagi 

fokozatát. Döntéséről csütörtök délutáni sajtótájékoztatóján számolt be az államelnök. 

Johannis emlékeztetett, hogy az európai parlamenti képviselőt elődje, Traian Băsescu elnök 

tüntette ki 2009-ben, majd Tőkés nyilatkozata miatt az érdemrend becsületbírósága a 

kitüntetés visszavonására tett javaslatot. Február 25-én kihirdetett ítéletében a legfelsőbb 

bíróság elutasította az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács elnökének az ügyben beterjesztett 

fellebbezését. A román államfő nem indokolta meg a visszavonásról hozott döntését, 

szavaiból azonban az a következtetés vonható le, hogy szerinte Tőkés László nem tartotta 

tiszteletben Románia alkotmányát. „Amikor a román állam elismerésben részesít valakit, 

jutalmazza a kitüntetettet, el akarja ismerni az érdemeit. Ezzel egy időben a kitüntetettnek el 

kell ismernie Romániát, az alkotmányt és az alaptörvény alapját képező értékeket" – 

jelentette ki Klaus Johannis. 

 

Három év letöltendőt kapott Olosz Gergely 
2016. március 3. – Krónika, Erdély Ma, transindex.ro, Bihari Napló 

Három év letöltendő börtönbüntetésre ítélte alapfokon a bukaresti táblabíróság Olosz 

Gergelyt, az RMDSZ volt szenátorát egy korrupciós ügyben – adta hírül a Mediafax 

hírügynökség. A csütörtökön kihirdetett ítélet – amelyet a táblabíróság még nem tett közzé 

honlapján – mindazonáltal nem jogerős. Az Országos Energiaár-szabályozó Hatóság (ANRE) 

elnöki tisztségét 2007 és 2008 között betöltő háromszéki politikust többrendbeli befolyással 

üzérkedés vádjában találták vétkesnek. A táblabíróság 384 ezer euró és 400 ezer lej 

elkobzását is elrendelte Olosztól, fenntartva a vádlott bankszámláinak zárolásáról 2011-ben 

hozott döntést. Ugyanebben a korrupciós ügyben 2013-ban a bularesti törvényszék hét év 

letöltendő szabadságvesztéssel sújtotta az egykori RMDSZ-es honatyát. 

 

Berényi József: a választás megmaradásunkról és önbecsülésünkről szól 
2016. március 2. – hirek.sk, Felvidék Ma 

A Magyar Közösség Pártja Szívünkben a döntés címmel március 2-án este a Komáromi Városi 

Sportcsarnokban tartotta meg kampányzáró rendezvényét, amelyen Berényi József, az MKP 

elnöke, valamint Kelemen Hunor, az RMDSZ és Pásztor István, a VMSZ elnöke osztotta meg 

üzenet értékű gondolatait a hallgatósággal. Berényi József pártelnök beszédében leszögezte: a 

magyaroknak létfontosságú az etnikai alapú politizálás, a vegyespárti kezdeményezés ugyanis 

az önfeladás és asszimiláció felé vezető lépést jelenti. 
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Elhunyt Tokay György egykori kisebbségügyi miniszter 
2016. március 3. – Krónika, transindex.ro, maszol.ro, Erdély Ma, Nyugati Jelen, Bihari 

Napló, Magyar Hírlap 

Hetvenhét évesen elhunyt Tokay György, az RMDSZ egykori politikusa – közölte a szövetség. 

Tokay parlamenti képviselőként, RMDSZ-frakcióvezetőként, kisebbségügyi miniszterként, 

balti országokbeli nagykövetként is tevékenykedett, ugyanakkor az RMDSZ ügyvezető 

elnökségének tagja és az RMDSZ Arad megyei szervezetének alapító tagja volt. Az RMDSZ 

parlamenti csoportja „tiszteletbeli székelynek” nevezte Tokay Györgyöt a Har-Kov néven 

elhíresült ügyben való felszólalása miatt. Mint a nekrológban írják: Tokay György az elmúlt 

26 év egyik legmarkánsabb politikai személyisége volt, aki elhivatottsággal, becsülettel és 

igazi úriemberként képviselte a szövetséget. 2015-ben, az RMDSZ kongresszusán Ezüst 

Tulipán díjjal köszönték meg több évtizedes munkásságát. 

 

Gazdaságilag is meg kell erősíteni a magyarságot a Kárpát-medencében 
2016. március 3. – transindex.ro 

A szimbolikus jogszabályok után Magyarország gazdaságpoltikai eszközökkel is tenni akar a 

szülőföldön boldogulásért - mondta Potápi Árpád államtitkár a bukaresti RMÜE 

konferencián. Potápi elmondta, a gazdaságélénkítés egyik stratégiai alapillérét továbbra is a 

szakképzés támogatásában látják, hiszen a Magyarország által felvállalt gazdasági motor 

szerepet nem tudják teljesíteni, ha a szakemberek mennyisége és minősége nem növekedik. 

„Az elmúlt években egyre többet beszélünk a duális szakképzés jelentőségéről és 

megerősítéséről. Magyarország 2016-ban is, akárcsak 2015-ben, 500 millió forintot (mintegy 

1,61 millió eurót) fordít konkrét határon átnyúló fejlesztésekre, tanműhelyek felújítására, 

illetve eszközök beszerzésére" - mondta az államtitkár. 

 

Kovács Péter: a cél évről évre 10 ezer fölött tartani a magyar iskolába íratott 
gyerekek számát 
2016. március 3. – transindex.ro, maszol.ro 

Enyhén növekedik azoknak a diákoknak a száma, akik magyar tannyelvű iskolában kezdik a 

tanulást - mondta el Kovács Péter, az RMDSZ ügyvezető elnöke, aki Magyari Tivadar oktatási 

ügyekét felelő ügyvezető alelnökkel együtt mutatta be az ötödik alkalommal megszervezett 

kampányt, amely a magyar gyerekek magyar iskolába való irattatását célozza meg. Kovács 

Péter elmondta, érzelmekre alapuló imázskampányt indított a szövetség a magyarul tanulás 

előnyeiről. Szerinte a kampány azért tud sikeres lenni, mert a szolidaritáson és az 

összefogáson alapul: pedagógusokra, civil és ifjúsági szervezetekre, egyházakra és a magyar 

médiára támaszkodnak, általuk jutnak el a szülőkhöz. Elmondta, öt pontban próbálják meg 

lebontani az előítéleteket, amelyek a magyarul való tanuláshoz kapcsolódnak. Elsősorban 

fontos megértetni a szülőkkel, hogy anyanyelvén gyorsabban tanul a gyerek, továbbá 

téveszme az, hogy a magyar nyelven való tanulás akadályozná az érvényesülést. A harmadik 
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érv az, hogy az idegen nyelveket, második nyelvet, például a román nyelvet könnyebben el 

tudja sajátítani az a gyerek, aki anyanyelvén tanulhat. 

 

A székely szabadság napján való részvételre biztat az EMNP, az EMNT és az 
MPP 
2016. március 3. – transindex.ro, MTI, szekelyhon.ro, Krónika, Erdély Ma 

Az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács, az Erdélyi Magyar Néppárt és a Magyar Polgári Párt is 

arra biztatja szimpatizánsait, hogy vegyenek részt a Székely Nemzeti Tanács által 

meghirdetett székely szabadság napja elnevezésű marosvásárhelyi megemlékezésen és 

tiltakozáson. Az RMDSZ később dönt a március 10-i rendezvényhez való viszonyulásáról. Egy 

csütörtöki sepsiszentgyörgyi sajtótájékoztatón az EMNT nevében Sándor Krisztina ügyvezető 

elnök, az EMNP nevében Zakariás Zoltán alelnök, az MPP részéről pedig Kulcsár Terza 

József, a párt önkormányzati tanácsának az elnöke számolt be arról, hogy részt vesznek a 

mozgósításban. Grüman Róbert, az RMDSZ háromszéki szervezetének ügyvezető elnöke 

elmondta: álláspontjukat az RMDSZ marosvásárhelyi polgármesterjelöltjének, Soós 

Zoltánnak az álláspontjához igazítják. 

 

Püspöki vizitációt tartottak a marosvásárhelyi városházán 
2016. március 3. – maszol.ro 

A Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatalba látogatott szerdán az Erdélyi Református 

Egyházkerület generális vizitációs bizottsága, Kató Béla püspökkel az élen. A találkozón a 

36.300 marosvásárhelyi református fő kérdéseiről, a Bolyai Farkas Elméleti Líceum 

helyzetéről, a remeteszegi temető bővítéséről, a Tulipán utcai gyülekezet templom építésének 

lehetőségeiről, a Református Kollégium és óvoda helyzetéről, valamint a Kapa utcai 

felújításról egyeztettek. 

 

Felsőoktatási szórványkollégium létesül Temesváron 
2016. március 3. – maszol.ro, Nyugati Jelen 

Felsőoktatási szórványkollégium létesül Temesváron. Az intézmény létrehozásához a 

Temesvári Római Katolikus Püspökség mellett a magyar kormány is hozzájárul, az 

elképzelést ugyanakkor az RMDSZ is s stratégiai projektek közé emelte. A kollégium tervét 

először az RMDSZ hétfői hírlevele említette meg, amely Kelemen Hunor RMDSZ-elnök és 

Orbán Viktor miniszterelnök budapesti találkozójáról számolt be. A temesvári felsőoktatási 

szórványkollégium és közösségi tér létrehozása a magyar kormányfő támogatását bírja – áll a 

dokumentumban. Molnár Zsolt, az RMDSZ Temes megyei parlamenti képviselője a Nyugati 

Jelennek elmondta: a 2000-es években elképzelt szórványkollégium ügye azáltal kapott új 

lendületet, hogy sikerült támogatókat találni a megvalósításhoz. A Temesvári Római 

Katolikus Püspökség egy visszaszolgáltatott ingatlant biztosít, az RMDSZ vezetősége a 

stratégiai projektek közé emelte, a magyar kormány pedig anyagilag támogatja a 

megvalósítást. 
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Sepsiszentgyörgyön vizsgálják a Tanasă elleni feljelentést 
2016. március 3. – szekelyhon.ro, Háromszék 

Sepsiszentgyörgyre irányította át a Legfelsőbb Semmítő- és Ítélőszék azt a feljelentést, 

amelyet Kis Péter tett Dan Tanasă ellen magyarellenesség, uszítás és gyűlöletkeltés miatt – 

írja a Háromszék napilap. A jelenleg külföldön élő sepsiszentgyörgyi Kis Péter 

magyarellenességgel, uszítással és gyűlöletkeltéssel vádolja Dan Tanasăt – írja a Háromszék 

napilap. A férfi annak kapcsán tett feljelentést, hogy Tanasă a Moldva és Havasalföld 

egyesülésének évfordulóján, a sepsiszentgyörgyi önkormányzat homlokzatára kitűzött 

gyászlobogót kifogásolta. Tanasă akkor úgy fogalmazott, a Kis Egyesülésként is ismert 

ünnepség miatt tűzték ki a lobogót, ám azt az akkor elhunyt, Pro Urbe-díjas Sinka Mózes 

emlékére helyezték ki. A feljelentést a sepsiszentgyörgyi ügyészség vizsgálja. 

 

A román történelemszemlélet dogmáiról 
2016. március 3. – szekelyhon.ro 

Nem beszélhetünk nagy áttörésről, ami a történelem megítélését illeti a román és magyar fél 

hivatalos kapcsolatában, véli Novák Zoltán Csaba marosvásárhelyi történész. A Román 

Akadémia marosvásárhelyi, Gheorghe Șincai társadalomtudományi kutatási intézményének 

munkatársa úgy véli, az utóbbi időben viszont érdekes jelenség figyelhető meg a fiatal 

történészek szintjén, akik mindenféle kibeszélési szándék nélkül gyakran találkoznak és 

vitáznak a történelmet illetően. 

 

Folyik a Szülőföldön magyarul iratcsomóinak feldolgozása 
2016. március 3. – szekelyhon.ro 

Hétfőn lejárt a Szülőföldön magyarul támogatás igénylések beküldésének határideje. Az eddig 

beérkezett igénylések száma meghaladja a százezret, és még pár napig eltart a postázott 

iratcsomók kézbesítése. A nevelési, oktatási, valamint tankönyv- és taneszköz-támogatás 

értéke 17 200 forintnak, míg a hallgatói támogatás 2800 forintnak megfelelő lej. A 

támogatásokat a magyar képzésben részt vevő óvodások és iskolások szülei, valamint 

egyetemisták igényelhetik. 

 

Összefogásra buzdítják a háromszéki románokat 
2016. március 3. – Krónika, szekelyhon.ro 

Összefogásra buzdítja a háromszéki románokat a Kovászna, Hargita, Maros megyei Románok 

Civil Fóruma: meglátásuk szerint a Székelyföldön kisebbségben levő románok így akár 

polgármesteri tisztséget is nyerhetnek azokban a falvakban, ahol a számuk megközelíti a 

magyarokét. Felhívásukban találkozóra hívják a román politikai pártok helyi képviselőit, hogy 

közösen találják meg az együttműködés formáit. Ioan Lăcătuşu, a fórum egyik alapítója az 

Agerpres hírügynökségnek úgy nyilatkozott, több településen a román közösségnek évek óta 

nincs képviselője a helyi önkormányzatban, mert a románok szavazatai megoszlanak a 

különböző politikai pártok között, másrészt a vegyes nemzetiségű összetételű falvakban sem 

tudtak éppen ezért román polgármestert választani, bár elméletileg lett volna rá esély. 
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Johannis, a jó román 
2016. március 3. – Balogh Levente – Krónika 

A Krónika vezércikke szerint „Ha valakiben esetleg élt még némi remény azzal kapcsolatosan, 

hogy a romániai magyar közösség jogkövetelései szempontjából kedvezőbb helyzet állhat elő 

azáltal, hogy az ország élére kisebbségi, szász államfőt választottak, akkor nyugodtan búcsút 

mondhat neki. Azzal, hogy Klaus Johannis elnök engedett a Románia Csillaga érdemrend 

szociáldemkrata párti többségű becsületbírósága soviniszta indíttatású kezdeményezésének, 

és visszavonta Tőkés Lászlótól az 1989-es rendszerváltás elindításában szerzett érdemeiért 

kapott Románia Csillaga érdemrendet, végképp beigazolódott, hogy német származása 

ellenére teljesen felvállalta a román nemzetállamiság eszméjét, illetve hogy nem ő képviseli 

azt a szemléletmódváltást, amely miatt 2014 végén az ország polgárainak többsége – köztük a 

magyarok zöme is – rá voksolt”. 

 

Nem hagyják magukat átvilágítani az önkormányzatok 
2016. március 3. – Bihari Napló 

Akadályozzák az RMDSZ-es vezetésű Bihar megyei települések vezetői, hogy kiderüljön, 

mennyi közpénzt költenek és kikkel szerződnek – mondta csütörtöki tájékoztatóján az EMNP 

képviselője.  

 

Jó reggelt, Bogdan Diaconu! 
2016. március 4. – Kollár Árpád – Magyar Nemzet 

Románia uniós csatlakozásával kapcsolatban nagy volt a várakozás, sokan gondolták, hogy ez 

majd megoldja Trianont így a határon túli magyarok problémáit. Tény, hogy a csatlakozás, a 

jogharmonizáció, az intézményes kontroll lehetősége javított az uniós polgárrá vált külhoni 

magyarok helyzetén, azonban az autonómia még a kanyarban sincs. Ráadásul az EU-tag 

Szlovákiában, vagy Romániában ma is mindennaposak azok a magyarságot érintő 

visszásságok, amelyek egy liberális demokráciában elméletileg nem maradhatnának 

következmények nélkül. 

(A cikk teljes terjedelmében a Magyar Nemzet 2016. március 4-i számában olvasható.) 

 

Új épületet építenek a Salkaházi Sára Iskolaközpontnak: Szilágyi Péter 
Szepsiben tárgyalt 
2016. március 3. – Felvidék Ma 

Szepsiben a szülők és a helyi római katolikus plébánia még 2013-ban indítványozták, hogy a 

Bódva-völgye fogyó magyarságának összefogása érdekében alapítsanak egy egyházi iskolát. 

Az intézmény ugyan megalakult és beindult az oktatás, de nem rendelkezik saját épülettel. Az 

intézménynek jelenleg telekvásárlásra kell elköltenie a Bethlen Gábor Alaptól kapott 

támogatás jelentős részét, ami azzal jár, hogy az egész iskola nem fog egyből megépülni. A 

helyzet tisztázása céljából érkezett Szepsibe Szilágyi Péter, a Miniszterelnökség 

nemzetpolitikáért felelős helyettes államtitkára, aki Slavomír Borovský polgármesterrel is 
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tárgyalt. A tárgyalás után elmondta, áttekintették az érintett telek ügyét. A korábbi döntés, 

mely szerint 99 évre koncessziós szerződés keretében kapja meg az iskola a telket, a 

polgármester számára elfogadhatatlan, mert szerinte nem teremt tiszta jogi helyzetet. Marad 

az eladás. Ezután megtárgyalták az építkezéssel kapcsolatos lépéseket. A polgármester 

nyitottnak mutatkozott. Ígéretet tett, hogy a március 14-i rendkívüli önkormányzati ülés 

után, ahol a képviselők az eladásról döntenek, mindenben segítséget megad, hogy a hivatalos 

eljárás és az engedélyek minél gyorsabban rendeződjenek, így az építkezés mihamarább 

elkezdődjön. 

 

Lejárató kampány indult az MKP ellen - a párt feljelentést tett 
2016. március 3. – hirek.sk, Felvidék Ma 

Ismeretlen elkövetők a szerdai nap folyamán tömegesen mobiltelefonos sms-üzeneteket 

küldtek szét a Magyar Közösség Pártja nevében. Szerda este az ügyben az MKP pártigazgatója 

feljelentést tett a komáromi rendőrségen. A feljelentés oka, hogy az MKP úgy látja, valakik a 

választási moratórium előtt és alatt próbálják lejáratni a pártot, tömeges üzenetekkel zaklatva 

a választópolgárokat. Ez rossz fényt vethet az MKP-ra, és veszélyezteti a jó eredmény elérését. 

 

Kerekasztal: Válasszunk erős magyar képviseletet! 
2016. március 3. – hirek.sk, Felvidék Ma 

„A választástól való távolmaradás éppen azokat segíti, akiknek nagy a befolyásuk és 

tömegeket tévesztenek meg. A választások figyelmen kívül hagyása nem segít! Ha mi 

magyarok nem választunk, megteszi majd más. A távol maradottak szavazatait pedig 

elosztják egymás között a pártok, tehát olyanok is kapnak a le nem adott voksunkból, akiket a 

hátunk közepére sem kívánunk” – áll a Szlovákiai Magyarok Kerekasztala felhívásában. 

 

Siker koronázta az Értéktár Bizottságok határon átnyúló együttműködését 
2016. március 3. – hirek.sk 

A Duna szétválaszt, de értékeink összekötnek címmel mutatta be első közös projektjét kedden 

Győrben, szerdán pedig a dunaszerdahelyi Vidékfejlesztési Szakközépiskolában a Győr-

Moson-Sopron Megyei Értéktár Bizottság és a Felvidéki Magyar Értéktár Bizottság, amelyek a 

Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzattal és felvidéki magyarlakta településekkel együtt 

3 millió forint támogatásban részesültek. 

 

A dunaszerdahelyi fociakadémiának ad 300 milliót a magyar kormány 
2016. március 3. – bumm.sk, Új Szó, vs.hu 

Újabb határon túli labdarúgó-beruházást támogat a magyar kormány. A nemzetpolitikai 

célokat segítő elkülönített állami pénzalap, a Bethlen Gábor Alap a csíkszeredai fociklub évek 

óta tartó támogatása mellett ezúttal a most épülő Dunaszerdahelyi Labdarúgó Akadémia 

fejlesztéseinek és programjainak támogatására ítélt meg 300 millió forintot – közölte a VS.hu 

nyomán a bumm.sk portál. 
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http://www.hirek.sk/belfold/20160303184650/Lejarato-kampany-indult-az-MKP-ellen-a-part-feljelentest-tett.html
http://www.hirek.sk/belfold/20160303164931/Kerekasztal-Valasszunk-eros-magyar-kepviseletet.html
http://www.hirek.sk/itthon/20160303171122/Siker-koronazta-az-Ertektar-Bizottsagok-hataron-atnyulo-egyuttmukodeset.html
http://www.bumm.sk/regio/2016/03/03/a-dunaszerdahelyi-fociakademianak-ad-300-milliot-a-magyar-kormany
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Várszegi Asztrik: „Jogtalannak, igazságtalannak és az egyházhoz méltatlannak 
tartom a döntést” 
2016. március 3. – bumm.sk 

„A szerzetesi kongregációnak az újabb dekrétuma arról dönt és arra utasít, hogy mind a 

komáromi házat, mind pedig a hozzá tartozó földeket adjam át a nagyszombati 

egyházmegyének, illetve tárgyaljak velük arról, hogy hajlandóak-e egyházjogilag a házat és a 

földeket esetleg külön kezelni, hogyha majd a magyar közösség felnő ahhoz, hogy jelen tud 

lenni, annak egy részéből élhessünk, azt használhassuk. Ezt is el tudom képzelni, de 

megítélésem szerint kézenfekvőbb, hogy egy döntést vissza lehet vonni, meg lehet változtatni, 

ha a másik felet, azaz engem is meghallgatnak. Az általam írt kifogásnak van egy 

moratóriuma, átfutási ideje. Egyelőre még nem kaptam választ a szerzetesi kongregációtól. 

Kiválasztottunk egy jogtanácsost, akit tájékoztattunk az ügy részleteiről és a közeljövőben 

megfontoljuk, a fellebbezünk-e. Szeretném beadni. Valószínűleg évekig el fog tartani az 

eljárás, nem várhatunk gyors döntést” – nyilatkozta Várszegi Asztrik pannonhalmi főapát. 

 

Problémakezelő rendszer magyar nyelven Komáromban  
2016. március 3. – bumm.sk, Felvidék Ma 

Komárom város bekapcsolódott az Odkazprestarostu.sk (magyar megnevezése Járókelő) 

portál által működtetett problémakezelő, panaszmegoldó rendszerbe, amely a polgárok 

számára lehetővé teszi a különböző rendellenességek bejelentését, nyilvános közzétételét és 

követni a probléma kezelésének folyamatát. 

 

Elfogadták a kisebbségi akciótervet 
2016. március 3. – Pannon RTV 

Elfogadta a csütörtöki ülésén a szerb kormány a kisebbségi akciótervet. Erre azért volt 

szükség, hogy folytatódhassanak az európai uniós csatlakozási tárgyalások. A 23-as fejezet 

megnyitásának feltétele az akcióterv elfogadása. A kisebbségi akcióterv kidolgozása során 

figyelembe vették a nemzeti tanácsok javaslatait és annak megvalósítása során számítanak a 

tanácsok segítségére. Az illetékes minisztérium jelentése szerint ez bizonyíték arra, hogy 

Szerbia elkötelezte magát a kisebbségi jogszabályozás és intézményi rendszer, valamint az 

emberi és kisebbségi jogok fejlesztése mellett. 

  

SzékelyKapuk – ZöldKapuk 
2016. március 3. – Pannon RTV 

A szabadkai Széchenyi István Általános Iskola is részt vett a Kárpát-medencei SzékelyKapuk 

– ZöldKapuk programban. A pályázat elsősorban magyarországi és határon túli iskolák 

részére készült. A cél a résztvevő iskolák, pedagógusok és gyerekek népművészeti 

hagyományokkal, közösségi kultúrával, környezeti neveléssel kapcsolatos 

együttműködésének elősegítése és támogatása. Szabadkán a programban tizenkét általános 

iskolás tanuló vett részt, a Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar négy hallgatójának 
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http://www.bumm.sk/regio/2016/03/03/varszegi-asztrik-jogtalannak-igazsagtalannak-es-az-egyhazhoz-meltatlannak-tartom-a-dontest
http://www.bumm.sk/regio/2016/03/03/varszegi-asztrik-jogtalannak-igazsagtalannak-es-az-egyhazhoz-meltatlannak-tartom-a-dontest
http://www.felvidek.ma/felvidek/egyeb/59796-problemakezelo-rendszer-magyar-nyelven-komaromban
http://pannonrtv.com/web2/?p=257598
http://pannonrtv.com/web2/?p=257584
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felkészítésével. Ökoplakátokat készítettek, az ötlet és a kivitelezés a gyerekek kreativitását 

dicséri 

  

Hungaricum Központ nyílt Szabadkán 
2016. március 3. – Pannon RTV, Vajdasági RTV 

Belgrád, Újvidék és Magyarkanizsa után Szabadkán is megnyílt a Hungaricum Központ. Az 

üzletben hétszáz magyarországi és vajdasági termék közül válogathatnak a vásárlók. A 

legfinomabb anyaországi borok, szalámik és sajtok is megtalálhatóak a Dimitrije Tucović 

utcában lévő boltban. Már az első napon nagy volt az érdeklődés az áruk iránt. A szabadkai a 

negyedik olyan szerbiai üzlet, ahol különleges hungarikumokat vásárolhatnak az érdeklődők. 

A tervek között szerepel további boltok megnyitása is. 

 

A kárpátaljai történelmi egyházaknak nyújtott támogatások növelését 
jelentette be Soltész Miklós Munkácson 
2016. március 3. – MTI, kormany.hu, karpatalja.ma, Webradio 

A magyar kormány az idén jelentős mértékben megnöveli a kárpátaljai történelmi 

egyházaknak nyújtott, a helyi magyarság megmaradását, hitéletét és közösségként való 

megerősítését szolgáló támogatások összegét – jelentette be csütörtökön Munkácson Soltész 

Miklós, az Emberi Erőforrások Minisztériumának (EMMI) egyházi, nemzetiségi és civil 

társadalmi kapcsolatokért felelős államtitkára. Az egynapos kárpátaljai látogatáson 

tartózkodó Soltész Miklós Munkácson találkozott és megbeszélést folytatott Majnek Antallal, 

a Munkácsi Római Katolikus Egyházmegye püspökével. Az államtitkár a városban felkereste 

az egyházmegye által fenntartott Szent István Líceumot. 

 

Márciusban dönthetnek a mozgósításról  
2016. március 3. – Kárpátalja 

Már márciusban döntés születhet arról, meghirdetik-e a mozgósítás következő hullámát – 

jelentette ki Olekszandr Turcsinov, a Nemzetbiztonsági és Védelmi Tanács (RNBO) titkára. 

„Nagyon fontos a számunkra, hogy erős, hadra fogható legyen a hadseregünk, mely kész 

kivívni a győzelmet. Kétségtelen, hogy e hadsereg döntő hányadának hivatásos alapon kell 

harcolnia. Minél nagyobb ez a hivatásos összetevő, annál hatékonyabban működik a 

katonaság” – idézte az RNBO titkárát az UNIAN hírügynökség szerdán este. 

 

Magyar napok lesznek Fiumében 
2016. március 3. – Huncro.hr 

A hét végén tartotta tisztújító közgyűlését a rijekai székhellyel működő Tengermelléki-

fennsíki megyei HMDK-szervezet. Az elmúlt időszak értékelésén kívül körvonalazták az idei 
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http://pannonrtv.com/web2/?p=257500
http://www.karpatalja.ma/karpatalja/hitelet/a-karpataljai-tortenelmi-egyhazaknak-nyujtott-tamogatasok-noveleset-jelentette-be-soltesz-miklos-munkacson/
http://www.karpatalja.ma/karpatalja/hitelet/a-karpataljai-tortenelmi-egyhazaknak-nyujtott-tamogatasok-noveleset-jelentette-be-soltesz-miklos-munkacson/
http://karpataljalap.net/?q=2016/03/03/marciusban-donthetnek-mozgositasrol
http://www.huncro.hr/magyarsagunk/6908-magyar-napok-lesznek-fiumeben
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év terveit, a már hagyományosnak tekinthető rendezvények mellett egy háromnapos Magyar 

Napok-programra is sort fognak keríteni. 

 

Beiskolázási helyzetkép 
2016. március 3. – Muravidéki Magyar Rádió 

A muravidéki kétnyelvű általános iskolák beiratkozási képe igen változatos. A létszám 

általánosságban csökkent, de a programkínálat a tavalyi lehetőségekkel azonos maradt. 

 

Az egykori átmeneti otthon ökoszociális gazdasággá válik 
2016. március 3. – Muravidéki Magyar Rádió 

A Párosfalván lévő egykori átmeneti otthon Moravske Toplice Község tulajdonába került. A 

község a Kocljevina Intézetnek adja bérbe, amely ökoszociális gazdaságot kíván működtetni a 

létesítményben és a hozzá tartozó területen. 

 

BUOD Médiasuli Hagenben 
2016. március 3. – Nemzeti Regiszter 

Hagenben 2016. január 30-án került megrendezésre a BUOD Médiasuli. Ambrus István, a 

hannoveri Kőrösi Csoma Sándor Program ösztöndíjasa látogatott el hozzánk, hogy 

megismertesse velünk, a médiával kapcsolatos elméleti és technikai ismereteket. 
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http://www.rtvslo.si/mmr/prispevek/174391886
http://www.rtvslo.si/mmr/prispevek/174391889
https://www.nemzetiregiszter.hu/buod-mediasuli-hagenben
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Elektronikus sajtó 

 

Határok nélkül  

Kossuth Rádió, 2016. március 3., 18.30. 

Visszavonta Tőkés László kitüntetését Klaus Iohannis 

Visszavonta Klaus Iohannis román államfő Tőkés Lászlótól a legmagasabb államit kitünetést, 

amit az1989-es temesvári forradalom elindításáért és a kommunista rendszer bukásához 

vezető szerepéért kapott 2009-ben a korábbi elnöktől, Traian Basescutól. Egy, a román sajtó 

és a bukaresti nacionalista baloldali elit által félremagyarázott kijelentésre alapozta korábban 

a kitüntetés visszavonását az érdemrend úgynevezett becsületbírósága. Pedig Tőkés László 

csak annyit mondott: Magyarország vállaljon védhatalmi szerepet az erdélyiek érdekében, 

ahogy Ausztria tette South Tyrol esetében.  

Egyre több magyarellenes kezdeményezés kerül a román parlamentbe 

Futószalagon a magyarellenes kezdeményezések a román parlamentben – a szenátus most 

leszavazott egy magyarellenes törvényt, de az alső- és felsőházi bürokráciában résen kell 

lenni. Táncos Barna RMDSZ-es frakcióvezető szerint az ilyen kezdeményezéseket csak 

hatalmas odafigyeléssel lehet elutasítani. 

A magyar állam a kárpátaljai történelmi egyházaknak nyújt újabb támogatást 

A kárpátaljai magyar történelmi egyházak támogatásáról tartott sajtótájékoztató Soltész 

Miklós, az Emberi Erőforrások Minisztériumának egyházi, nemzetiségi és civil társadalmi 

kapcsolatokért felelős államtitkár és Majnek Antal munkácsi romai katolikus megyéspüspök. 

Vészesen fogy a vajdasági magyarság 

Az elvándorlás mellett a fogyás oka az asszimiláció is. Ez utóbbi megakadályozására tett 

javaslatot Mészáros Zoltán szabadkai történész, aki szerint nem lehet autonómiáról beszélni, 

amíg nincs egy magyar kisebbségi intézményrendszer, például egy meghatározott számú 

magyar iskolából álló iskolahálózat. 

A felvidéki magyarság asszimilációját gyorsítaná az új oktatási törvény 

A felvidéki magyarság asszimilációját gyorsítaná és az egész közösséget veszélyeztetné a 

szlovák kisiskolák bezárása. Magyar tannyelvű iskolából mintegy 100 szűnne meg, jórészük 

falvakban van, ahol az iskola az utols olyan intézmény, ami a lakosság kohézióját biztosítja. A 

szeptembertől életbe lépő oktatási törvényt a marcius 5-i váalsztások után felálló új 

parlament még megváltoztathatja. Ezért is harcol parlamenti képviseletért az MKP. 

Megújult szórvány cselekvési tervet fogadott el az RMDSZ 

Megújult szórvány cselekvési tervet fogadott el az Romániai Magyar Demokrata Szövetség. 

Fontosabb programjairól Hegedűs Csilla ügyvezető alelnök beszélt. A cselekvési terv a 

Nemzetstatégia szórványban nevet viseli.  

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