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Nyomtatott és online sajtó 
 

„A székely szabadságot éhezzük!” 
2016. március 10. – Krónika, MTI, Erdély Ma, transindex.ro, maszol.ro, szekelyhon.ro, 

hirado.hu, Bihari Napló, Hír TV, Mandiner, Magyar Idők, Index, Magyar Idők, Magyar 

Hírlap, 

Székelyföld területi autonómiáját és az erről szóló párbeszéd elindítását követeli a székely 

szabadság napja alkalmából szervezett marosvásárhelyi tüntetés kiáltványa, melyet Izsák 

Balázs, a Székely Nemzeti Tanács (SZNT) elnöke olvasott fel csütörtökön a székely vértanúk 

emlékműve előtti megemlékezésen. A körülbelül hétezer résztvevő által közfelkiáltással 

elfogadott dokumentum leszögezi: a székelység mindaddig fenntartja jogi követeléseit, amíg a 

Székelyföld státuszát megnyugtató módon törvény garantálja. A tüntetés résztvevői 

követelték, hogy a történelmi Székelyföld alkosson sajátos hatáskörökkel felruházott önálló 

fejlesztési és közigazgatási régiót, és ezt a közjogi státuszt a Székelyföld autonómiastatútuma 

szavatolja. Kezdeményezték, hogy a román kormány folytasson párbeszédet a Székelyföld 

jogállásáról a Székely Nemzeti Tanáccsal (SZNT) és a székely önkormányzatokkal. Azt is 

követelték ugyanakkor, hogy Románia maradéktalanul tartsa tiszteletben Románia és 

Magyarország alapszerződését, különös tekintettel a dokumentumnak arra a szakaszára, 

amelyben a felek vállalják, hogy tartózkodnak minden olyan gyakorlattól, amely 

megváltoztatná a nemzeti közösségek által lakott régiók nemzetiségi összetételét. A székely 

szabadság napja marosvásárhelyi rendezvénye résztvevőinek nevében megfogalmazott 

dokumentum megállapítja: Románia, nem tartja be önként vállalt nemzetközi 

kötelezettségeit. 

 

Támogató üzenet a magyar kormánytól 
2016. március 10. – Krónika, MTI, Erdély Ma, Magyar Hírlap 

A miniszterelnökség nemzetpolitikai államtitkársága csütörtökön jelezte: támogatja az SZNT 

által szervezett marosvásárhelyi felvonulást. A budapesti kormány álláspontja szerint a 

különböző autonómiaformák, amelyekkel más európai kisebbségek rendelkeznek, járnak a 

székelyeknek, és járnak valamennyi külhoni magyar közösségnek. „A nemzetpolitikai 

államtitkárság támogatja a székelység törekvését, hogy anyanyelvét és szimbólumait 

szabadon használhassa, ugyanakkor a leghatározottabban elítéli a Székelyföld önkormányzati 

vezetői, polgármesterei ellen irányuló román hatósági fellépéseket" – olvasható az MTI-hez 

eljuttatott közleményben. 
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Magyar rendezvények tíz éve Nagyszebenben 
2016. március 10. – Krónika 

Kiállításmegnyitóval, filmvetítéssel és színházi előadással ünnepeli fennállásának 10. 

évfordulóját a Nagyszebeni Magyar Kulturális és Ifjúsági Központ. Az intézményt 2006. 

március 11-én avatták fel, jelenleg a nagyszebeni református egyházközség Sörház utcai 

ingatlanjában, a második emeleten működik. Az eltelt tíz év alatt a központot működtető 

nagyszebeni HÍD egyesület számtalan kulturális eseményt szervezett meg a térségben, elég ha 

csak az Ars Hungarica nevű, évente sorra kerülő rendezvénysorozatot, a térség legnagyobb 

magyar vonatkozású kulturális fesztiválját említjük, amelynek idén ősszel már a 11. kiadását 

szervezik meg. 

 

Kolozsvári kórházügy: belső vizsgálatot indítanak 
2016. március 10. – Krónika, transindex.ro, maszol.ro, Bihari Napló 

Belső vizsgálatot indít a kolozsvári sürgősségi gyermekkórház a hiányos román nyelvtudása 

miatt megalázott magyar lány ügyében – erről az egészségügyi intézmény levélben 

tájékoztatta az Országos Diszkriminációellenes Tanácsot (CNCD), közölte a Krónikával 

Asztalos Csaba, a testület elnöke. Mint mondta, a CNCD által csütörtökre kitűzött 

meghallgatás elmaradt, mivel a beidézett felek nem jelentek meg, ehelyett levélben 

ismertették álláspontjukat. „A kolozsvári gyerekkórház a hozzánk eljutott állásfoglalásban 

sajnálatosnak nevezte az incidenst, azonban úgy értékelik, hogy a pácienst nem érte 

hátrányos megkülönböztetés és az intézményre nem jellemzőek a hasonló esetek” – tudta 

meg a lap Asztalostól. A múlt hónapban történt eset kivizsgálását kezdeményező RMDSZ 

csütörtökön szintén levélben fordult a CNCD-hez, melyben nyomatékosítani kívánták korábbi 

álláspontjukat, miszerint a 17 éves olaszteleki diáklány jogai súlyosan sérültek, amikor nem 

megfelelő nyelvtudása miatt megalázóan bántak vele és családjával a kolozsvári 

gyermekkórházban. 

 

Elfogadhatatlannak és észszerűtlennek tartják Klaus Johannis államfő döntését 
az érdemrend birtokosai 
2016. március 11. – Krónika 

Egyöntetűen elítélik a Románia Csillaga érdemrend lapunk által megkérdezett magyar 

birtokosai, hogy Klaus Johannis államfő megfosztotta magas rangú román állami 

kitüntetésétől Tőkés Lászlót. Eckstein-Kovács Péter jogász-politikus populista, gyáva 

intézkedésnek, Kolozsváry Zoltán marosvásárhelyi mérnök, egyetemi tanár 

elfogadhatatlannak, Puskás Bálint alkotmánybíró észszerűtlennek, Nagy Ágnes közgazdász 

pedig helytelennek tartja az államelnök döntését. Szerintük ugyanakkor nem segítenének az 

ügynek azzal, ha tiltakozásképp önként visszaadnák az érdemrendjüket. Többségük 

egyébként támogatja, hogy megvonják az elismerést azoktól a személyektől, akiket különböző 

bűncselekmények miatt jogerősen elítéltek, és emiatt méltatlanná váltak a kitüntetésre. 
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Érdemrendügy: „tisztogatna" a Temesvár Társaság 
2016. március 10. – Krónika, Erdély Ma, MTI, transindex.ro, maszol.ro 

Nyílt levélben kérte fel csütörtökön a Temesvár Társaság Klaus Johannist, hogy vonja vissza a 

magas rangú állami érdemrendeket azoktól a kitüntetettektől, akik az ellenük született 

jogerős bírósági ítélet nyomán méltatlanná váltak az elismerésre. Florian Mihalcea elnök 

közölte, a szervezet tudomása szerint több olyan személy is birtokosa az állami 

elismeréseknek, akik a kitüntetések odaítélését szabályozó törvény alapján az általuk 

elkövetett bűncselekmények miatt megfoszthatók érdemrendjüktől. Az 1989-es romániai 

forradalom emlékét ápoló civil társaság név szerint említi többek közt a korrupció miatt 

börtönviselt Adrian Năstase volt kormányfőt, a Năstase bűnpártolásáért felfüggesztett 

börtönre ítélt Şerban Brădişteanu orvost (a Tőkés László kitüntetésének megvonását 

kezdeményező becsületbíróság tagját), a csúszópénz elfogadása miatt kétéves 

szabadságvesztését töltő Miron Mitrea volt közlekedési minisztert és Rodica Stănoiu volt 

igazságügy-minisztert, akiről az átvilágítóbizottság megállapította, hogy együttműködött a 

Szekuritátéval. 

 

Pénteken avatják fel a megújult Szacsvay-szobrot 
2016. március 10. – Krónika 

Péntek délután avatják fel Szacsvay Imre civil összefogással, több mint 2100 személy 

hozzájárulásával felújított nagyváradi szobrát. Az RMDSZ Bihar megyei szervezete által 

kezdeményezett restaurálás kapcsán Szabó Ödön ügyvezető elnök emlékeztette a Krónikát, 

hogy a munkálatokat a tervezettnél később, csak tavaly nyáron tudták elkezdeni, mert 

vállalásával ellentétben az önkormányzat nem gondoskodott az engedélyeztetésről. „Ha rájuk 

vártunk volna, nem tartanánk sehol. Végül mi oldottuk meg, de sokkal erőltetettebb 

tempóban kellett dolgoznunk, hogy időben meglegyen” – mutatott rá a politikus. 

 

Károly Róbert teret javasol egy kolozsvári román tanácsos 
2016. március 10. – Krónika 

Károly Róbert Anjou-házi magyar királyról neveznék el Kolozsvár egyik közterét, a 

Szentháromság teret (jelenleg Karl Liebknecht) – a kezdeményezés meglepő módon Adrian 

Mureşantól, a Liberálisok és Demokraták Szövetségének (ALDE) önkormányzati 

képviselőjétől származik. A városi tanácsos ezzel egyidőben egy másik módosítást is szeretne: 

azt javasolja, hogy a Majális (Republicii) utcát nevezzék át Királyi (Regală) utcára. Adrian 

Mureşan szerint a Károly Róbert elnevezés azért aktuális, mert a kincses város éppen hétszáz 

éve kapta meg a szabad királyi város címet a magyar uralkodótól, míg a Királyi utcára történő 

átnevezéssel annak állítanának emléket, hogy száz éve vonultak be a román csapatok 

Erdélybe. 

 

Dossziéversennyel lett ismét Azamfirei a MOGYE rektora 
2016. március 10. – Krónika, szekelyhon.ro 

Az országban elsőként a Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetemen (MOGYE) 

fordult elő, hogy a rektor kilétéről nem szavazással, hanem dossziéversennyel döntöttek. Az 
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állásra egyedül a funkciót az elmúlt négy évben is betöltő Leonard Azamfirei nyújtotta be 

iratcsomóját. A bizottságnak arról kellett döntenie: megfelel-e a kritériumoknak, vagy sem. A 

módszer premiernek számít Romániában – több neves nyugati egyetemen rég bevett szokás – 

eddig ugyanis mindenhol az egyetemek oktatói szavaztak a rektor kilétéről.  

 

Jószomszédi iszony 
2016. március 10. – Balogh Levente – Krónika 

A Krónika vezércikke szerint „újfent megbizonyosodhattunk arról, hogy Románia 

meglehetősen sajátosan értelmezi a jószomszédi viszonyt és a stratégiai partnerséget. 

Legalábbis jó szomszédok és stratégiai partnerek között nem túl gyakran fordul elő, hogy 

egyik ország indoklás nélkül hosszú évekre kitiltja a területéről a másik ország 

parlamentjének egyik tagját. Függetlenül attól, hogy ki mennyire ért egyet a Jobbik 

politikájával és retorikájával (jelen sorok szerzője például enyhén szólva nem igazán), az, 

hogy Románia ismét, ezúttal három évre tiltotta ki az országból Szávay Istvánt, a párt 

alelnökét, a legkevésbé sem a felhőtlen barátság és szivárványos, jó viszony ismérve. Főleg 

úgy, hogy érdemi magyarázattal és indoklással nem szolgált, csak sejthetjük, hogy ezúttal is a 

két évvel ezelőtti, egy évre szóló kitiltás semmitmondó, konkrétumokat nélkülöző indoklását 

hallhatjuk majd, miszerint olyan szélsőségesen nacionalista tevékenységet folytató szervezet 

tagja, amely Románia nemzetbiztonságát és közrendjét veszélyezteti. Pedig ilyen alapon, ha a 

kölcsönösség elvét akarná alkalmazni, Magyarország – csak nagyon kis túlzással – jóformán a 

fél román parlamentet kitilthatná a területéről kóros, a józan ésszel és a normalitással 

notóriusan szembe menő magyargyűlölet és sovinizmus miatt”. 

 

Biharországban gondolkodnak 
2016. március 10. – Bihari Napló 

Csütörtökön az RMDSZ-nél dr. Vitányi István fideszes országgyűlési képviselő 3 kilométer 

összhosszúságú nemzeti színű szalagtekercset adott Biró Rozália szenátor kokárdakészítés 

céljából. Dr. Vitányi István fideszes országgyűlési képviselő a sajtótájékoztatón felidézte, hogy 

az együttműködés 2001-re nyúlik vissza, amikor Nagyvárad és Berettyóújfalu közösen 

szervezte meg A Magyar Kultúra Napját, mely aztán az elmúlt 15 évben minden esztendőben 

egy-egy hétig tartó sorozattá nőtte ki magát úgy, hogy idén Debrecen és Margitta is 

csatlakozott a programokhoz. 

 

Anyaországi feltételeket teremtenének az erdélyi gazdáknak 
2016. március 10. – szekelyhon.ro 

A Magyar Nemzeti Kereskedőház Zrt. (MNK) helyi és magyarországi képviselői mutatkoztak 

be csütörtökön azon a marosvásárhelyi konferencián, melyet Romániai Magyar Gazdák 

Egyesületének (RMGE) Maros megyei szervezete rendezett. A hallgatóság köréből is 

felszólaltak, kérdéseket intéztek az előadókhoz. Nemes József, a hármasfalui gazdakör elnöke 

saját példájával illusztrálta az itt adódó nehézségeket. Ő több mint 50 hektáron gazdálkodik, 

és többek közt kölest, szóját, repcét termeszt, jó terméseredménnyel, viszont nehezen tudja 

értékesíteni. Emellett nehézséget jelent az erdélyi gazdatársadalom számára, hogy hiányzik a 
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magyar nyelvű szakmai oktatás. Ezt csak tetézi a vadak által okozott kártétel, amit 

gyakorlatilag senki nem térít meg. 

 

Szász Jenő Budapesten marad, nem indul az udvarhelyi választásokon 
2016. március 10. – szekelyhon.ro 

Nem felelnek meg a valóságnak azok a híresztelések, miszerint indulna az udvarhelyi 

választásokon polgármesterjelöltként – reagált a moderátor felvetésére Szász Jenő, az 

Nemzetstratégiai Kutatóintézet (NSKI) elnöke a csütörtökön tartott székelyudvarhelyi 

sajtótájékoztatón. Hozzátette, nem kíván részt venni a helyi közéletben. Magyarország 

miniszterelnökével folytatott beszélgetése értelmében egyelőre Budapesten van megbízatása 

– fogalmazott Szász Jenő, hangsúlyozva, hogy a Nemzetstratégiai Kutatóintézet talpon 

marad, továbbra is biztosított az önállósága. 

 

Bíznunk kell a cselekvés erejében – Megemlékezés Sepsiszentgyörgyön 
2016. március 11. – Erdély Ma, Háromszék 

„A székely vértanúk áldozatvállalása figyelmeztet arra, hogy nem lehetünk pusztán 

elszenvedői a történelmi viharoknak. S csakis akkor leszünk méltók a főhajtásra, ha 

veszteségeink számbavételével együtt lehetőségeinket is számba vesszük, és közös cselekvéssé 

formáljuk” – hangzott el tegnap Sepsiszentgyörgyön a Turul téren a székely szabadság napján 

szervezett megemlékezésen. Mintegy félezren gyűltek össze tegnap délelőtt a Turul-szobornál 

a Székely Nemzeti Tanács (SZNT) hívó szavára. Hagyományőrző huszárok álltak díszőrséget, 

a Kónya Ádám Művelődési Ház magyar férfidalárdája pedig a Szózat eléneklésével indította a 

megemlékezést. 

 

Ritka az anyanyelvű sofőrvizsga 
2016. március 11. – Krónika 

A hatályos törvények ugyan biztosítják, hogy a valamely kisebbséghez tartozó román 

állampolgárok anyanyelvükön, a Romániában huzamosabb ideig tartózkodó külföldiek pedig 

nemzetközi nyelven kaphassák kézhez a jogosítvány megszerzéséhez szükséges tesztet, az 

viszont már nincs szabályozva, hogy a gyakorlati vizsgát milyen nyelven lehet vagy kell 

lebonyolítani, ez pedig gyakran félreértésekhez vezet.  

 

A minisztérium nem sieti el Hedvig kérvényének elbírálását 
2016. március 10. – Új Szó 

Zsák Malina Hedvig ügyéről magyarországi bíróság dönthet, ha az igazságügyi miniszter is 

úgy akarja. Az erre vonatkozó kérelmet a Nyitrai Járási Bíróság február 18-án küldte el Tomáš 

Borec igazságügyi miniszternek, válasz azonban a mai napig nem érkezett. Alexandra 

Donevová, a tárca szóvivője a SITA hírügynökségnek elmondta: a törvény nem írja elő, 

milyen határidőn belül kell a tárcavezetőnek döntést hoznia. Az igazságügyi miniszternek 

E
rd

é
ly

 
Fe

lv
id

é
k

 

http://www.szekelyhon.ro/aktualis/udvarhelyszek/szasz-jeno-budapesten-marad-nem-indul-az-udvarhelyi-valasztasokon
http://erdely.ma/autonomia.php?id=201088&cim=biznunk_kell_a_cselekves_erejeben_megemlekezes_sepsiszentgyorgyon
http://ujszo.com/online/kozelet/2016/03/10/a-miniszterium-nem-sieti-el-hedvig-kervenyenek-elbiralasat


 

 

 

Napi Nemzetpolitikai Sajtószemle – 2016. március 10. 
6 

meg kell vizsgálnia, hogy a kérvény minden törvény által előírt feltételnek megfelel-e, az ügy 

átadásához pedig a magyar fél beleegyezése is szükséges - tette hozzá a szóvivő. 

 

Sikerrel jár-e a felvidéki jogfosztottak állampolgársági ügyében benyújtott 
petíció? 
2016. március 10. – hirek.sk 

Lomnici Zoltán, az Emberi Méltóság Tanácsának elnöke reméli, hogy mivel az erdélyi magyar 

egyházi ingatlanok ügyében az Európai Parlament Petíciós Bizottságához (PETI) benyújtott 

petícióját már befogadták, s az ügyben április 5-én közmeghallgatásra kerül sor Brüsszelben, 

hasonlóan alakul majd a felvidéki jogfosztottak állampolgársági ügyében benyújtott petíciója 

sorsa is. Hozzátette: Csáky Pál, az MKP EP-képviselője a PETI alelnökeként befolyásolhatja 

az ügyben születendő döntést. 

 

Kerekasztal: Felül kell kerekedni társadalmunk válságán! 
2016. március 10. – hirek.sk, Új Szó 

Szlovákia múlt hét szombaton választott. A voksolás eredménye lesújtó: erős magyar 

képviselet helyett a magyar szavazókat megszólító pártok válságba kerültek - fogalmaz a 

Szlovákiai Magyarok Kerekasztala a választásokat értékelő közleményében. 

 

Konténeriskola épült Gömörfalván 
2016. március 10. – hirek.sk 

A gömörfalvai szlovák és magyar tanítási nyelvű iskolában több mint tíz évig küzdöttek 

helyhiánnyal, ahol csak lehetett, mindenhol tanítottak. Most az új konténeriskolában 7 

törzstanterem és egy új számítógépes szaktanterem is az oktatás rendelkezésére áll. 

 

Harmadik szakasza indulhat a négy éve leégett Krasznahorkai vár felújításának 
2016. március 10. – bumm.sk, Felvidék Ma, hirek.sk, Új Szó 

Bár négy évvel ezelőtt azt ígérték, hogy már szeptemberre újra látogatható lesz a 

krasznahorkai vár, még csak a felújítás második szakaszában járnak és tervezik a harmadikat. 

A harmadik szakaszban a vár teljes körű újra élesztése következik, melyet Peter Kucharovič, 

elismert építész fog végezni. A szerződést várhatóan egy hét múlva, március 17-én írják majd 

alá a felek. 

 

Választások a Komáromi járásban - a fele sem szavazott 
2016. március 10. – Felvidék Ma 

A Komáromi járásban a 2011-es népszámláláskor a 103 995 lakosból 66 356 (63,8%) magyart 

és 29 463 (28,33%) szlovákot számláltak. Ebben a járásban négy évvel korábban is több 

szavazatot szerzett az MKP, mint a Most-Híd. Ez most is így volt, viszont amiatt, hogy nagyon 

alacsony volt a választási részvétel (49,02% - a csaknem 60 százalékos országos átlaggal 

szemben) mindkét párt kevesebb szavazatot kapott, mint 2012-ben. Az MKP-voksok száma 

2586-tal, a Most-Hídé pedig 2389-cel csökkent. 
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http://www.hirek.sk/belfold/20160309160901/Sikerrel-jar-e-a-felvideki-jogfosztottak-allampolgarsagi-ugyeben-benyujtott-peticio.html
http://www.hirek.sk/belfold/20160309160901/Sikerrel-jar-e-a-felvideki-jogfosztottak-allampolgarsagi-ugyeben-benyujtott-peticio.html
http://www.hirek.sk/itthon/20160310113244/Kerekasztal-Felul-kell-kerekedni-tarsadalmunk-valsagan.html
http://www.hirek.sk/itthon/20160310104655/Konteneriskola-epult-Gomorfalvan.html
http://www.bumm.sk/regio/2016/03/10/harmadik-szakasza-indulhat-a-negy-eve-leegett-krasznahorkai-var-felujitasanak
http://www.felvidek.ma/felvidek/regio/60007-valasztasok-a-komaromi-jarasban
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Hidas képviselő magyar blogja miatt ekézi a Híd-ifi elnökét 
2016. március 10. – Új Szó 

Komoly vita keveredett a Facebookon Morvay Péter hidas képviselőjelölt, a párt ifjúsági 

tagozatának elnöke által posztolt blogbejegyzés alatt. Morvay az SNS szerepéről értekezett, 

ám a vita nem erről, hanem arról szól, hogy a Híd ifjú politikusa blogolhat-e magyarul. Egyik 

ismerőse azt kérte rajta számon, hogy a szlovák politika résztvevőjeként miért nem szlovákul 

kommunikált, hiszen „ebben az esetben különösen érvényes, hogy Szlovákiában szlovákul”. 

Eddig semmi különös nem lenne a történetben, szlovák nacionalistából van elég, a csavar 

ezután jött. Morvay mentegetőzni kezdett, majd beszállt Peter Kresák elismert 

alkotmányjogász, emberi jogi szakértő is, aki a nacionalista kommentelőnek igazat adva 

megdorgálta pártbeli kollégáját. 

 

Akcióban a Most-Híd-nyelvkommandó 
2016. március 10. – Szűcs Dániel – Felvidék Ma 

A Most-Híd ifjúsági tagozatának elnöke, Morvay Péter magyarul írt Facebook-bejegyzése, 

illetve az arra adott szlovák reakciók kapcsán írja a Felvidék Ma véleményrovatában a szerző: 

„A kérdés már csak az, mit képviselnek a Most-Híd listáján bejutott politikusok - szlovákok és 

magyarok - ha az egyik legintelligensebbnek számító, legnagyobb tiszteletnek örvendő 

tagjuktól ennyire futja ország-világ nyilvánossága előtt? A magyar párt parlamenten kívül 

maradásával ugyebár nekik kellene képviselniük a felvidéki magyarság érdekeit is - lévén 

szavazói bázisuk döntő része egyelőre még a magyarokból áll és utalást tettek rá, hogy erre is 

kérnék a mandátumot. Tartok tőle, erre már a szavak szintjén sem fog sor kerülni. De 

legalább a Most-Híd jó úton van ahhoz, hogy végleg levesse magáról a vegyespárt kissé 

elhasznált, szagos címkéjét (még ha ezt maguk is varrták fel). Szó sincs itt már vegyességről, 

íme egy lelkében-szellemében színtiszta szlovák polgári párt.” 

 

Válságban az etnikai politizálás 
2016. március 11. – Pataky István – Magyar Nemzet 

Nem jutott be a szlovák parlamentbe a Berényi József által vezetett Magyar Közösség Pártja, a 

másik magyar-szlovák vegyespártnak is nevezett Most-Híd pedig bár vesztett szavazataiból 

benn van a szlovák törvényhozásban. Felmerül a kérdés, hogy van-e jövője a magyar 

pártoknak Szlovákiában. Tokár Géza a Fórum Kisebbségkutató intézet munkatársa szerint a 

Most-Híd identitásválságba kerül a szlovák-magyar szavazórétegek közti konfliktus 

kiéleződése miatt. Szerinte reális opció magyar-magyar együttműködés visszaállítása lenne. 

(A cikk teljes terjedelmében a Magyar Nemzet 2016. március 11-i számában olvasható.) 

 

A VMDP felhívása: Írjunk alá! 
2016. március 10. – Vajdaság Ma, Pannon RTV 

A Vajdasági Magyar Demokrata Párt két nappal ezelőtt hivatalosan is választási szövetségre 

lépett a Vajdasági Magyar Szövetséggel és a Magyar Egységpárttal. Jelenleg a Délvidék 
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http://ujszo.com/online/kozelet/2016/03/10/hidas-kepviselo-magyar-blogja-miatt-ekezi-a-hid-ifi-elnoket
http://www.felvidek.ma/nezopont/jegyzet-kommentar/60002-akcioban-a-most-hid-nyelvkommando
http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/19811/A-VMDP-felhivasa-Irjunk-ala.html
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magyarok lakta településein a támogató aláírások gyűjtése és hitelesítése zajlik, ami az első és 

nélkülözhetetlen erőpróbája minden pártnak és pártszövetségnek, amely indulni kíván az 

április 24-ei választásokon. Fontos, hogy ezt az akadályt sikerrel és minél gyorsabban 

teljesítsük. Felszólítjuk tagságunkat és párton kívüli támogatóinkat, hogy kézjegyükkel minél 

nagyobb számban támogassák aláírás-gyűjtési akciónkat! - áll a ma kiadott közleményben, 

amelyet Csorba Béla, a párt elnöke jegyzett aláírásával. 

  

Sikeres volt a VMSZ aláírásgyűjtése Kishegyesen 
2016. március 10. – Pannon RTV 

Kishegyes községben a Vajdasági Magyar Szövetség hétfőn és szerdán gyűjtötte a támogatói 

aláírásokat. Szűgyi István, a párt önkormányzati listavezetője arról tájékoztatta ma a 

nyilvánosságot, hogy az aláírásgyűjtés sikeresen zajlott le, a köztársasági listához a vártnál 

jóval több aláírást gyűjtöttek össze. Két nap alatt 448 kishegyesi és bácsfeketehegyi polgár 

támogatta a VMSZ köztársasági listáját. Az önkormányzat szintjén is sikeres volt az akció: 

szerdán mindössze két óra alatt 240 támogatói aláírás gyűlt össze a VMSZ helyhatósági 

választásokon való részvételéhez. 

 

Kárpátalján tartotta első kihelyezett ülését a Karitatív Tanács 
2016. március 10. – MTI, Kárpátalja, karpatalja.ma, Magyar Kurír 

Üzenetértéke van annak, hogy Kárpátalján tartotta első kihelyezett ülését a Karitatív Tanács 

(KT), jelezve ezzel a kárpátaljai magyarságnak és az ukrán embereknek, hogy a magyar 

emberek, Magyarország nem feledkezett meg róluk, és továbbra is számíthatnak a 

támogatásra – jelentette ki csütörtökön Beregszászban Soltész Miklós, az Emberi Erőforrások 

Minisztériumának (EMMI) egyházi, nemzetiségi és civil társadalmi kapcsolatokért felelős 

államtitkára. A beregszászi polgármesteri hivatalban tartott tanácskozást követő 

sajtótájékoztatón Soltész Miklós elmondta: a KT tagszervezetei  Kárpátalján tartott 

kihelyezett ülésükkel természetes módon kifejezték, hogy Magyarország, más országokhoz 

hasonlóan, elsősorban a máshová szakadt testvéreit segíti. 

 

Kerekes székeket adományozott Tiszakeresztúrnak és Karácsfalvának a 
magyarországi Mozgássérült Emberek Rehabilitációs Központja 
2016. március 10. – Kárpátalja 

Az ukrán állam képtelen (többek között) ezt finanszírozni – szembesülhetett Dobsa István, 

Tiszakeresztúr és Karácsfalva települések polgármestere, a KMKSZ ISZ elnöke a 

meglehetősen népszerűtlen – ám az elmúlt években összegyűlt problémák miatt még valahol 

megérthető – kijelentéssel, amikor megpróbált a mozgássérült falubeliek családtagjainak 

megkeresésére egészségügyi rehabilitációs eszközöket kérni az illetékesektől Kárpátalján. 

Szerencse, hogy aki kitartóan segítségért kiált, annak előbb vagy utóbb, de megfogják a kezét. 
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http://pannonrtv.com/web2/?p=258906
http://karpataljalap.net/?q=2016/03/10/karpataljan-tartotta-elso-kihelyezett-uleset-karitativ-tanacs
http://karpataljalap.net/?q=2016/03/10/kerekes-szekeket-adomanyozott-tiszakereszturnak-es-karacsfalvanak-magyarorszagi
http://karpataljalap.net/?q=2016/03/10/kerekes-szekeket-adomanyozott-tiszakereszturnak-es-karacsfalvanak-magyarorszagi
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Ukrajnai konzulátusok rangsora: Magyarország az élmezőnyben 
2016. március 10. – Kárpátalja 

Az Európa Akadályok Nélkül (EWB) civil szervezet közzétette a schengeni egyezményhez 

tartozó országok ukrajnai konzulátusainak rangsorát, melyet a Jevropejszka Pravda ismertet. 

A szakértők a szóban forgó országok konzulátusaihoz és vízumközpontjaihoz folyamodó 

ukrajnai lakosok véleményére alapoztak. A kutatási eredmények az Európai Unió 18, 

Ukrajnában schengeni vízumot kiadó tagországára terjednek ki. Körükből választották ki a 

három győztes államot, amelyeknek „baráti” a vízumkiadási gyakorlata az ukrán polgárok 

vonatkozásában. Ezek Észtország, Litvánia és Magyarország. 

 

A tapasztalatszerzés újabb helyszíne Eger volt 
2016. március 10. – Huncro.hr 

A hét végén a HMDK Gazdaköre egy újabb szakmai kirándulást szervezett tagsága számára, 

ezúttal Egerrel és az egri borvidékkel ismerkedtek. A HMDK Gazdakör elnöke, Szabó Attila 

azt mondja, a horvátországi magyar gazdák felzárkózása szempontjából fontos a pozitív 

példákkal való folyamatos ismerkedés. Ezért szerveznek különböző témájú szakmai 

kirándulásokat az év során. 

 

Állami támogatás nélkül kénytelenek működni a kórógyi hagyományápolók 
2016. március 10. – Huncro.hr 

Múlt szombaton tartotta évi közgyűlését a Kórógy Magyar Hagyományápoló Egyesület. Az 

ülésen az elmúlt év eseményeiről beszéltek. Elhangzott az is, hogy nyolc éve dolgoznak a 

település és a magyar hagyományok ápolásáért, a zágrábi Kisebbségi Tanács viszont továbbra 

sem támogatja munkájukat. 

 

„Magyarok a világ nyolcezresein" - Kollár Lajos és Mécs László Edmontonban 
2016. március 10. – Nemzeti Regiszter 

2016. március 6-án a „Magyarok a világ nyolcezresein” előadássorozat Calgary után 

Edmontonba ért. Kollár Lajos és Mécs László alapító tagok 15:00- kor film és képvetítéssel 

egybekötött előadást tartottak az edmontoni Corvin Történeti Társaság meghívására az 

Edmontoni Magyar Kultúrkörben. 
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http://karpataljalap.net/?q=2016/03/10/ukrajnai-konzulatusok-rangsora-magyarorszag-az-elmezonyben
http://www.huncro.hr/magyarsagunk/6930-a-tapasztalatszerzes-ujabb-helyszine-eger-volt
http://www.huncro.hr/magyarsagunk/6928-allami-tamogatas-nelkuel-kenytelenek-mkoedni-a-korogyi-hagyomanyapolok
https://www.nemzetiregiszter.hu/magyarok-a-vilag-nyolcezresein-kollar-lajos-es-mecs-laszlo-edmontonban
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Elektronikus sajtó 

 

Határok nélkül 

2016. március 10. - Kossuth Rádió 

Március 10-dike a Székely Szabadság Napja 

1854-ben ezen a napon végezték a Makk-féle összeesküvés székely vezetőit 

Marosvásárhelyen, és Sepsiszentgyörgyön. Ezen a napon a Székely Nemzeti Tanács 

demonstrációt tart a Székelyföld autonómiájáért, és azért, hogy ne olvasszák be Székelyföldet 

egy óriási román közigazgatási régióba. Tiltakoznak a román kormány magyarellenes 

intézkedései ellen is. Délelőtt Sepsiszentgyörgyön tartottak megemlékezést, délután 

Marosvásárhelyen volt a központi rendezvényt, ahol a Székely Nemzeti Tanács meghívására 

beszédet mondtak az erdélyi magyar pártok és külföldi politikai alakulatok képviselői. 

A választás utáni helyzet megvitatására hívja a Most-Híd az MKP-t 

Bugár Béla, a Most-Híd szlovák-magyar vegyes párt elnökének aláírásával meghívó érkezett a 

Magyar Közösség Pártjához, hogy a pártok képviselői üljenek tárgyalóasztalhoz és vitassák 

meg a választások után kialakult helyzetet. Az MKP elfogadta a hétfő délelőttre szóló 

meghívót. A két párt között hosszú évekkel ezelőtt szakadt meg a párbeszéd.  

Kárpátalján tartotta első kihelyezett ülését a Karitatív Tanács 

Üzenet értéke van annak, hogy Kárpátalján tartotta első kihelyezett ülését a Karitatív Tanács, 

jelezve ezzel a kárpátaljai magyarságnak és az ukrán embereknek, hogy Magyarország nem 

feledkezett meg róluk, és továbbra is számíthatnak a támogatásukra - mondta ma 

Beregszászon Soltész Miklós, az Emberi Erőforrások Minisztériumának egyházi, nemzetiségi 

és civil társadalmi kapcsolatokért felelős államtitkára. 

 

  

http://www.mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth?date=2016-03-10_18:30:00&ch=mr1
http://www.mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth?date=2016-03-10_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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http://www.atv.hu/
http://www.blikk.hu/
http://www.karpatinfo.net/
http://www.borsonline.hu/
http://www.felvidek.ma/
http://www.karpataljalap.net/
http://www.dunatv.hu/
http://www.hirado.hu/
http://www.hirszerzo.hu/
http://www.hirtv.hu/
http://www.hvg.hu/
http://www.index.hu/
http://www.kitekinto.hu/
http://www.magyarhirlap.hu/
http://www.mno.hu/
http://www.mti.hu/
http://www.nepszava.hu/
http://www.nol.hu/
http://www.origo.hu/
http://www.erdely.ma/
http://www.magyarszo.com/
http://www.hmdk.hr/
http://www.transindex.ro/
http://www.pannonrtv.com/
http://www.huncro.hr/
http://www.kronika.ro/
http://www.vajdasagma.info/
http://www.maszol.ro/
http://www.nyugatijelen.ro/
http://www.szekelyhon.ro/

