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Nyomtatott és online sajtó 
 

Kormányalakítás – Megszületett a megállapodás 
2016. március 16. – MTI, bumm.sk, Felvidék Ma, hirek.sk, Új Szó, Magyar Hírlap, MNO, 

Inforádió, ATV, Híradó, Magyar Idők 

A leendő kormánykoalíció négy pártjára, a Smer, a Szlovák Nemzeti Párt, a Most-Híd és a 

Háló egyezségre jutott a kormányon belüli posztok eloszlásáról – jelentette be a szerdai 

tárgyalásokat követően Robert Fico, a Smer-SD elnöke. A Smer kapja meg a miniszterelnöki 

és a beruházásokért felelős miniszterelnök-helyettesi posztot, valamint a belügyi, pénzügyi, 

külügyi, egészségügyi, gazdasági, kulturális és munkaügyi miniszteri tisztséget. A Szlovák 

Nemzeti Párt (SNS) javasolhat jelöltet a védelmi, az oktatásügyi és a mezőgazdasági tárca 

élére. A Most-Híd kapta az igazságügyi és a környezetvédelmi miniszteri posztot, a Háló 

(#Sieť) pedig a közlekedési tárca vezetőjét jelölheti. 

 

Tízezer lejre bírságolták meg Izsák Balázst a Székely Szabadság Napján tartott 
felvonulásért 
2016. március 16. – transindex.ro, maszol.ro, Magyar Idők 

Tízezer lejre bírságolta a csendőrség Izsák Balázst, a március 10-én Marosvásárhelyen 

szervezett Székely Szabadság Napján tartott felvonulásért. A szerdán kézhez kapott 

jegyzőkönyv szerint Izsák Balázs tízezer lejes bírságot kell fizessen azért, mert március 10-én 

a több ezres tömegnek nem volt engedélye a város központ felé vonulni. Izsák az Agerpresnek 

elmondta, hogy bíróságon fogja kérni a jegyzőkönyv érvénytelenítését, mivel mint az esemény 

szervezője minden előírást betartott. 

 

Egymásra mutogatás a kitiltott Erdély-zászló ügyében 
2016. március 16. – Krónika, transindex.ro, Erdély Ma, MTI, maszol.ro 

Egymásra hárítja a felelősséget a Kolozs megyei rendőrség, illetve a kolozsvári március 15-ei 

felvonulás szervezőcsapata amiatt, hogy a hatóságok megtiltották az Erdély-zászló 

használatát a rendezvényen. Miközben a rendőrség azt állítja, a szervezők kifejezett kérésére 

igazoltatták az Erdély-zászlós felvonulókat, a szervezők szerint a rendőrség jelezte előre, hogy 

nem engedi az erdélyi jelkép használatát. Csoma Botond, az RMDSZ Kolozs megyei elnöke a 

Krónikának elmondta: a rendőrök már napokkal korábban jelezték az Erdély-zászlóval 

kapcsolatos kifogásaikat az RMDSZ szervezőcsapatának. Az zavarta őket, hogy egy 1918 előtti 

zászlóról van szó, amely semmilyen formában nem utal a román népre, ezért szerintük 

diszkriminatív, mondta. „Nem tudom, honnan pécézték ki az Erdély-zászlót, de már akkor 

jelezték, amikor a rendőrséggel és a csendőrséggel egyeztettük a március 15-ei felvonulás 

részleteit. Hogy mi alapján pont ezt nézték ki maguknak, nem tudom. Szerintem semmilyen 

jogalapja nincs a zászló betiltásának” – fejtette ki a jogász végzettségű politikus. 
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Prefektusi zászlófóbia Hargita megyében 
2016. március 16. – Krónika, szekelyhon.ro, Erdély Ma, MTI, transindex.ro, maszol.ro 

Megtámadta a Hargita megyei törvényszéken Adrian Jean Andrei prefektus a megyei 

önkormányzat tavaly decemberben elfogadott határozatát, amelynek értelmében a kék-arany 

székely zászlót a megye lobogójává választották. A kormánymegbízott szerint az 

önkormányzat képviselőtestülete által elfogadott határozat alkotmányellenes és több 

jogszabályt is megsért, mivel a testület „nem vette figyelembe a megye teljes lakosságának az 

érdekeit”. Adrian Jean Andrei a Maros megyei táblabíróság 2012-ben hozott jogerős ítéletére 

hivatkozik, amely érvénytelenítette a Hargita Megyei Tanács 2009-ben már elfogadott, a 

székely zászlót a megye hivatalos lobogójává nyilvánító határozatát. 

 

Nyúlik a kürtőskalácsvita 
2016. március 16. – Krónika 

Várhatóan jogi útra terelődik a kürtőskalács uniós oltalom alá helyezése kapcsán a román és a 

magyar hatóságok között kirobbant vita. Székelyföldi illetékesek történelemferdítésnek 

tartják és határozottan elutasítják, hogy a bukaresti agrártárca román termékként, földrajzi 

árujelzős védelemben részesítené a rendkívül népszerű dorongos süteményt. 

 

Egész nap hiába vártunk Klaus Johannis üzenetére 
2016. március 16. – transindex.ro 

Nem üzent semmit a magyaroknak március 15. alkalmából Klaus Johannis államfő. Annak 

ellenére, hogy Romániában hagyománynak számít, hogy az ország államelnöke és 

miniszterelnöke a magyar nemzeti ünnepen az ország legnépesebb, 1,2 milliós kisebbségi 

közösségét, idén csupán Dacian Ciolos kományfő tette meg ezt a gesztust. A 2014 végén 

megválasztott Johannis egyébként a tavaly sem üzent semmit. 

 

Középiskolás diák gyűjthetett aláírásokat egy RMDSZ-es politikusnak tanítási 
időben, egy gyergyói kocsmában 
2016. március 16. – transindex.ro 

Tanítási idő alatt Bajkó László számára gyűjthetett aláírásokat egy gyergyószentmiklósi 

kocsmában egy középiskolás lány. A Transindex neve elhallgatását kérő forrása, aki a 

kocsmában tartózkodott, számon kérte a diáklánytól, hogy miért nincs iskolában, hiszen 

ilyenkor még zajlik a tanítás, erre a lány nem válaszolt semmit és távozott a kocsmából. Az 

RMDSZ városi választmánya három potenciális jelentkező közül Bajkót támogatta, hogy az 

RMDSZ jelöleként méretkezzen meg a polgármester-választáson. A jelölti státuszhoz azonban 

aláírásokat kell gyűjteni, és Bajkó előbb arról szeretne megbizonyosodni, hogy létezik valós 

támogatottsága a gyergyóiak körében. A polgármester-jelölti státuszáról csak áprilisban dönt 

a választmány. 
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Nagy szükség lenne egy új kórházra Székelyföldön 
2016. március 17. – Haiman Éva – Magyar Idők 

Úgy tűnik, az erdélyi magyar kórház ügye egyelőre parkolópályára került, a székelyföldi tiszti 

főorvos szerint azonban bármikor is kerüljön elő újra, nagyon fontos, hogy a kérdéseiben ne 

politikai, hanem szakmai döntés szülessen. 

(A cikk teljes terjedelmében a Magyar Idők 2016. március 17-i számában olvasható) 

 
 

Öllös: a bal-jobb koalíció csak elodázza az előre hozott választást 
2016. március 16. – Új Szó 

Öllös László politológus szerint nem teszi elkerülhetővé, csak elodázza az előre hozott 

parlamenti választást az a sokszínű kormánykoalíció, amelyet a Smer vezetője, Robert Fico 

készül megalakítani a Szlovák Nemzeti Párt (SNS), a Híd és a Sieť részvételével. A négyes 

tagjai azzal indokolták az egymástól - egyebek mellett ideológiai alapon is - messze álló 

pártok alkotta koalíció létrejöttét, hogy azzal elkerülhetővé válik az előre hozott választás, és 

stabilizálódik a politika. Öllös László az utóbbi állításokkal nem ért egyet. A politológus az 

MTI-nek nyilatkozva azt mondta: nem hihető a négyes koalíció volt ellenzéki pártjainak - a 

Hídnak és a Sieťnek - az a kommunikációja, hogy csak az ország politikai stabilitásának 

megőrzése érdekében lépnek kormányra Ficóékkal. 

 

Simont már meg sem hívták a Híd elnökségi ülésére 
2016. március 16. – Új Szó 

A Híd szerdai elnökségi ülésére Simon Zsolt alelnököt nem hívták meg. „Nem kaptam 

semmilyen emlékeztetőt vagy meghívót arról, hogy ma összeül az elnökség” - mondta Simon 

a SITA hírügynökségnek. Bugár Béla pártelnök tájékoztatása szerint az elnökség ma hagyta 

jóvá a koalíciós partnerekkel folytatott, soron következő tárgyalások menetét. A Híd alelnöke 

tegnap a Facebook-oldalán jelentette be, hogy ha a Híd aláírja a koalíciós szerződést a 

Smerrel és az SNS-szel, ő nem lesz hajlandó belépni a Híd parlamenti frakciójába. 

 

Omladozik a Híd Komáromban  
2016. március 16. – Felvidék Ma, Új Szó 

A komáromi Híd három tagja jelentette be ma kilépését:  Varga Tamás és Ipóth Szilárd városi 

képviselő, valamint a testületen kívüli Tárnok Magda.  Varga Tamás az alábbiakkal indokolta 

lépését: „Érthetetlen és egyben elfogadhatatlan számomra az a tény, hogy a MOST-HÍD 

polgári párt vezetősége az utóbbi napokban szembefordult saját eszméivel, meghazudtolja 

saját korábbi  kijelentéseit, a választópolgárainak tett ígéreteit és nem utolsó sorban a tagság 

egy részének véleményét sem veszi figyelembe. A MOST-HÍD polgári párt a napokban 

elindult egy úton, amely számomra követhetetlen és erkölcsi szempontból a nevemet nem 

tudom hozzá adni. Ezért kijelentem, hogy megszüntettem tagságomat a MOST-HÍD polgári 

pártban és egyben kilépek Komárom város képviselő-testületének MOST-HÍD képviselői 
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klubjából. A továbbiakban csakis Komárom lakosaitól függő képviselőként fogom folytatni 

képviselői munkámat.” 

 

Kusý: túl gyorsan egyeztek meg a felek 
2016. március 16. – hirek.sk 

Miroslav Kusý politológus szerint az Irány-Szociáldemokrácia, a Szlovák Nemzeti Párt, a 

Most-Híd és a Háló túl gyorsan jutottak konszenzusra egymással a programjukat érintő 

prioritásokat illetően. „Csak a konkrét lépések során derül majd ki, hogy maga a Smer-SD 

mennyire gondolja mindezt komolyan“ – fejtette ki Kusý, aki szerint ugyanis az új koalíción 

belül a Smer-SD és az SNS egy nagyobb blokkban tömörül majd, míg a túloldalon a Most-Híd 

és a Sieť foglal majd helyet, amelyek viszont nem alkotnak egységet, így az általuk 

képviseltekben magukra maradnak. 

 

Kusý: az oktatás lesz a Híd és az SNS fő ütközési pontja 
2016. március 16. – Új Szó 

A tárcák elosztása a Smer, az SNS, a Híd és a Sieť között arányos az egyes pártok választási 

eredményeivel - jelentette ki Miroslav Kusý politológus. Kusý szerint jelen helyzetben a 

legproblematikusabb ágazat az egészségügy. Ha nem a Smer kaparintaná meg, fennállna a 

veszélye, hogy valaki el kezdene a dolgok mélyére ásni. Talán ennél is rosszabb, hogy az 

oktatást az SNS kapja. "Ez újabb nacionalista lendülettel fenyeget" - fogalmazott a 

politológus, hozzátéve: a tárcát nem kaphatta magyar miniszter, mert az összeegyeztethetlen 

lett volna a "szlovák szellemiséggel". Kusý szerint ez a terület lesz a Híd és az SNS közötti 

feszültség fő forrása. 

 

Feszty Zsolt: Felvidéki magyarok, itt az idő, most vagy soha! 
2016. március 16. – hirek.sk 

Ünnepi megemlékezést tartottak az 1848/49-es magyar forradalom és szabadságharc 

kitörésének 168. évfordulója alkalmából kedden délután Jókai Mór és Klapka György 

komáromi szobránál. A rendezvényt többek között megtisztelte jelenlétével Magyari Gyula, 

Magyarország pozsonyi nagykövetségi tanácsosa, Berényi József, a Magyar Közösség Pártja 

országos elnökségi tagja, Nagyszombat megye alelnöke és dr. Molnár Attila, Dél-Komárom 

polgármestere is. 

 

Szlovákia nem lett rosszabb hely 
2016. március 17. – Szentesi Zöldi László – Demokrata 

„A jó hír: a szombati választások után Szlovákia nem lett rosszabb hely annál, amilyen a 

valóságban. A rossz hír: az a helyzet, hogy Szlovákia eddig sem volt jó hely, csak épp a 

politikai képviseletünkön nem tükröződött kellőképpen, hogy nagy a baj a fejekben…” A 

meglehetősen találó gondolatot Tokár Géza, a felvidéki Magyar Szó újságírója osztotta meg 

olvasóival. Való igaz, a nácik előretörésére leginkább Brüsszelben bicsaklik meg a szónok 

hangja, és Strasbourgban rágja még rövidre ceruzacsonkjukat az eurokraták, mi közép-kelet-
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európaiak meg se rezdülünk a hasonló hírekre. Ami a döntő kérdést illeti, hogy miféle 

kormánya lesz Szlovákiának, arra még korai a válasz. 

(A cikk teljes terjedelmében a Demokrata 2016. március 17-i számában olvasható) 

 

Megújult a moholi Bóbita épülete 
2016. március 16. – Pannon RTV, Vajdaság Ma 

Új ajtókat és ablakokat kapott az adai Čika Jova Zmaj Iskoláskor Előtti Intézmény moholi 

Bóbita épülete. Az intézmény külső homlokzatát és a tetőszerkezetét is felújították. A 

beruházás jelentős energia-megtakarítást eredményezhet majd. Az adai Čika Jova Zmaj 

Iskoláskor Előtti Intézmény 12 épületének 29 csoportjába összesen 451 óvodás jár. A moholi 

Bóbita épület 3 csoportjában 74 gyermek tölti a mindennapjait. 

 

A szabadkai Mária Rádióba látogatott az új pápai nuncius 
2016. március 16. – Pannon RTV 

A szabadkai Mária Rádió stúdiójába látogatott ma az új pápai nuncius, Luciano Suriani. A 

szentatya nagykövetének minden olyan intézménnyel meg kell ismerkednie, amely az egyház 

szolgálatában áll. Ilyen a Mária Rádió is – mondta Palatinus István plébános, a rádió 

műsorigazgatója. A Mária Rádió az egyedüli keresztény médium Szerbiában. Szabadkai 

stúdiója 2006 óta működik. Önkéntesek, papok és laikusok járnak ide élő műsorokat illetve 

felvételeket készíteni. 

 

A nagybecskereki megyés püspök lett a Balkán katolikus egyházi vezetőit 
tömörítő püspöki konferencia elnöke 
2016. március 16. – Vajdaság Ma 

Német László nagybecskereki megyés püspök lett a Balkán katolikus egyházi vezetőit 

tömörítő Szent Cirill és Metód Nemzetközi Püspöki Konferencia elnöke - tájékoztatta Erdő 

Péter bíboros, esztergom-budapesti érsek titkársága szerdán az MTI-t. A nemzetközi püspöki 

konferencia elnökségét a testület március 14-16. között megtartott tavaszi rendes ülésén, 

Szabadkán választották meg. A konferencia alelnöke Djura Džudžar görögkatolikus apostoli 

exarcha, titkára pedig Mirko Stefković lett, megbízatásuk öt évre szól. 

 

A forradalomra és szabadságharcra emlékeztek Törökfaluban 
2016. március 16. – Pannon RTV, Vajdaság Ma 

Az 1848–49-es magyar forradalomra és szabadságharcra emlékeztek kedden este 

Törökfaluban. A Százszorszép Művelődési Egyesület székházában a település apraja-nagyja 

összegyűlt, hogy együtt ünnepeljen. A törökfalui megemlékezést a Százszorszép Művelődési 

Egyesület a Cseh Károly Általános Iskolával és a Junitisz Ifjúsági Szervezettel közösen 

szervezte meg. 
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Gazdaságfejlesztési program indul Kárpátalján 
2016. március 16. – Kárpátalja, karpatalja.ma, karpatinfo.net 

Beregszászban, a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola épületének Esztergom 

termében tartotta soros választmányi ülését a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség 

március 12-én, ahol a Szövetség elnökének helyzetértékelését követően kijelölték az idei 

közgyűlés helyét, áttekintették a „KMKSZ” Jótékonysági Alapítvány tevékenységét, valamint 

döntöttek az Egán Ede Kárpátaljai Gazdaságfejlesztési Központ – Jótékonysági 

Alapítványának megalapításáról és tervezett programjáról. Orosz Ildikó, a KMPSZ elnöke 

beszélt az ukrán oktatáspolitikai káoszról, illetve aláírásgyűjtést kezdeményezett a magyar 

érettségiért, végül átadták az idei Fodó Sándor-díjakat és a Fodó Sándor-ösztöndíjat. 

 

Soltész: cserbenhagyta Ukrajnát Nyugat-Európa 
2016. március 16. – MTI, karpatalja.ma 

Cserbenhagyta Ukrajnát Nyugat-Európa, amely most elsősorban a menekültválsággal van 

elfoglalva – jelentette ki Soltész Miklós egyházi, nemzetiségi és civil társadalmi 

kapcsolatokért felelős államtitkár kedden az M1 aktuális csatorna esti műsorában. Soltész 

Miklós elmondta: a nyugat-európai államok mindent megígértek Ukrajnának Oroszország 

ellenében, ehhez képest Ukrajna elvesztette területe egy részét, gazdasági és politikai csődbe 

került. “Ezért minden felajánlás iszonyú sokat segít (...), és ezért sem állunk le a gyűjtéssel és 

a további küzdelemmel” – mondta, hozzátéve, hogy a kormány segítsége nemcsak a 

kárpátaljai magyarokhoz, hanem az ukrán emberekhez is eljut. Emlékeztetett arra, hogy 

nemrégiben 8-10 millió forintnyi támogatást juttattak el Kárpátaljára. 

 

Kést szegeznének a magyarok torkának – magyarellenes megmozdulás 
Ungváron 
2016. március 16. – karpatalja.ma, karpatinfo.net 

Nem mindennapi módon „hangolódtak” Kárpát-Ukrajna kikiáltásának évfordulójára a 

kárpátaljai nacionalista szervezetek tagjai március 13-án, Ungváron. Többek között a 

KarpatszkaSzics, a Pravij Szektor, az Azov civil testület körülbelül 300 tagja tüntetett a város 

utcáin. Felvonulásuk közben a Petőfi-szobor előtt elhaladva magyarellenes jelszavakat, mint 

„Kést a magyarok torkára!” - skandáltak a résztvevők. A KarpatszkaSzics közleményében 

szeparatizmussal és vandalizmussal vádolta meg a kárpátaljai magyarokat, akik a magyar 

szavazókörzet iránti igényükkel szerintük az ország egységét oszlatják, miközben – az ukrán 

törvénnyel szembemenve – sorra veszik fel a magyar állampolgárságot.  

 

Egy szívvel, egy lélekkel, egy akarattal 
2016. március 16. – Kárpátalja, karpatalja.ma 

Ungváron a Petőfi téren tartotta központi rendezvényét a Kárpátaljai Magyar Kulturális 

Szövetség, melyre az esős, hideg idő ellenére több százan jöttek el a megyeszékhelyről és az 
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http://www.karpatalja.ma/karpatalja/kozelet/gazdasagfejlesztesi-program-indul-karpataljan/
http://www.karpatalja.ma/karpatalja/nezopont/soltesz-cserbenhagyta-ukrajnat-nyugat-europa/
http://www.karpatalja.ma/karpatalja/kozelet/kest-szegeznenek-a-magyarok-torkanak-magyarellenes-megmozdulas-ungvaron/
http://www.karpatalja.ma/karpatalja/kozelet/kest-szegeznenek-a-magyarok-torkanak-magyarellenes-megmozdulas-ungvaron/
http://www.karpatalja.ma/karpatalja/kultura/egy-szivvel-egy-lelekkel-egy-akarattal/
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Ungvári járásból. Az ukrán és a magyar himnusz eléneklését követően Balogh Lívia, a KMKSZ 

Ungvári Középszintű Szervezetének elnöke nyitotta meg a rendezvényt, köszöntve a 

megjelent vendégeket. Az eseményen, többek között, részt vet Brenzovics László KMKSZ-

elnök, Zubánic László UMDSZ-elnök és Bocskor Andrea Európai Parlamenti képviselő is. 

 

Megtartotta közgyűlését a KMKSZ Munkácsi Középszintű Szervezete 
2016. március 16. – Kárpátalja, karpatalja.ma 

A KMKSZ alapszervezeti közgyűléseinek végeztével megkezdődött a középszintű szervezetek 

gyűléseinek időszaka. Március 12-én tartotta soros közgyűlését a Kárpátaljai Magyar 

Kulturális Szövetség (KMKSZ) Munkácsi Középszintű Szervezete Gulácsy Géza, a KMKSZ 

általános alelnöke és a „KMKSZ” Jótékonysági Alapítványa igazgatójának elnöklésével. Az 

eseményen jelen volt Brenzovics László, a KMKSZ elnöke, az Ukrán Parlament képviselője.  

 

Gyűjtést szerveztek a kárpátaljai görögkatolikus karitász javára 
2016. március 16. – karpatalja.ma, Magyar Kurír 

A Szent Lukács Görögkatolikus Szeretetszolgálat a kárpátaljai görögkatolikus Szent 

Pantaleimon Karitász javára ajánlott fel 1.267.000 Ft pénzadományt, mely a Szeretetszolgálat 

dolgozói körében meghirdetett nagyböjti gyűjtésből és a Szeretetszolgálat adományából 

tevődött össze. 

Nagyszerű volt megtapasztalni, hogy dolgozóink komolyan vették a szent negyven nap 

üzenetét, mely a testi böjt mellett arra is szólít, hogy „adjunk kenyeret az éhezőknek” – 

fogalmazott a szervezet vezetője. A gyűjtés összegéből élelmiszert vásárol a Karitász, melyet 

szétoszt a rászoruló emberek körében. 

 

Ljubljanai Balassi Intézet: hazai művésszel kezdtek 
2016. március 16. - Népújság 

Március 10-én nyitották meg a nemrég átadott ljubljanai Balassi Intézetben Herman László 

képzőművészeti kiállítását, amely a Holdra szálláshoz kapcsolódó új alkotói ciklusának 

darabjait vonultatja fel. A megnyitót Tarlós István, Budapest főpolgármestere is megtisztelte 

jelenlétével. 

 

Tudatos nyelvhasználatot, az örökség továbbadását! 
2016. március 16. - Népújság 

A Šalovci községben a Domonkosfán élő maroknyi magyarság vasárnap délután rendezte meg 

a március 15-i ünnepélyt. A helyiek szép kultúrműsorral tisztelegtek 1848 nagyjai előtt, illetve 

ünnepi beszédet mondott Jakoša Emerik, a Šalovci Községi Magyar Nemzeti Önkormányzati 

Közösség elnöke. Az ünnepélyt jelenlétével megtisztelte többek között Göncz László 

nemzetiségi parlamenti képviselő, Márky Zoltán lendvai magyar konzul, Fartek Iztok, Šalovci 

polgármestere, illetve nemzetiségi elnökök, intézményvezetők. 
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http://www.karpatalja.ma/karpatalja/kozelet/megtartotta-kozgyuleset-a-kmksz-munkacsi-kozepszintu-szervezete/
http://www.karpatalja.ma/kitekinto/magyarorszag/gyujtest-szerveztek-a-karpataljai-gorogkatolikus-karitasz-javara/
http://www.nepujsag.net/kultura/488-ljubljanai-balassi-int%C3%A9zet-hazai-m%C5%B1v%C3%A9sszel-kezdtek.html
http://www.nepujsag.net/nemzetiseg/482-tudatos-nyelvhaszn%C3%A1latot,-az-%C3%B6r%C3%B6ks%C3%A9g-tov%C3%A1bbad%C3%A1s%C3%A1t.html
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Kerekasztal: március 15-i megemlékezés 
2016. március 16. - Volksgruppen 

Március 15-én az Ausztriai Magyar Szervezetek Kerekasztala és annak tagegyesületei közösen 

emlékeztek az 1848/49-es Forradalom és Szabadságharcra Bécsben a Bessenyei-szobornál 

valamint a Collegium Hungaricumban. Koszorúzással és színes emlékműsorral tisztelegtek a 

magyar történelmi esemény emléke előtt. 

 

„Kossuth Lajos azt üzente, elfogyott a regimentje" - A calgary-i regiment 
megemlékezése az 1848-49-es forradalom és szabadságharcról 
2016. március 16. – Nemzeti Regiszter 

Kitavaszodott nemzeti ünnepünkre Kanada messzi nyugati felében, Calgaryban. A napsütéses 

jó időben, március 13-án, vasárnap közel 300-an gyűltünk össze a Magyar Kultúrközpontban, 

hogy együtt emlékezzünk és ünnepeljük nemzetünk 168 évvel ezelőtti márciusi hőseit. 
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http://volksgruppen.orf.at/magyarok/stories/2763268/
http://www.nemzetiregiszter.hu/kossuth-lajos-azt-uzente-elfogyott-a-regimentje-a-calgary-i-regiment-megemlekezese-az-1848-49-es-forradalom-es-szabadsagharcrol
http://www.nemzetiregiszter.hu/kossuth-lajos-azt-uzente-elfogyott-a-regimentje-a-calgary-i-regiment-megemlekezese-az-1848-49-es-forradalom-es-szabadsagharcrol
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Elektronikus sajtó 

 

Határok nélkül 

2016. március 17. - Kossuth Rádió 

Irány a koalíciós csapda? A Most-Híd kormányba lépése ellehetetlenítette a 

párbeszédet a Magyar Közösség Pártjával. 

Pozsonyban alakulóban van az új, koalíciós kormány, amelyben a Robert Fico 

szociáldemokrata alakulata és a Szlovák Nemzeti Párt mellett a Most-Híd szlovák-magyar 

vegyes párt is szerepet vállalna. Bugár Béla magyar és szlovák választóit sokkolta a hír, a 

közösségi médiában napok óta ez a fő esemény rendkívül éles bírálatok közepette. És ez a 

tény akadályozta meg a magyar-magyar párbeszéd felújítását is.  

Létrejött az Egán Ede Gazdaságfejlesztési Központ Jótékonysági Alapítvány 

A Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség, a KMKSZ létrehozta az Egán Ede 

Gazdaságfejlesztési Központ Jótékonysági Alapítványt. Tevékenysége hasonlítani fog a 

délvidéki Prosperitati Alapítványéhoz, azaz meghirdeti és befogadja a magyar kormány 

gazdaságélénkítő programjára a helyi pályázatokat. 

A magyar kormány által nyújtott gazdaságfejlesztési támogatásáról beszélt 

Varga Mihály Erdélyben 

A magyar kormány gazdaságfejlesztési támogatásáról kérdezte erdélyi útján Varga Mihály 

nemzetgazdasági minisztert a Határok nélkül. Elmondta, hogy Erdélyben uniós programok 

igénybevételével, de ahogy eddig is, ezután is önálló programokkal is támogatja az 

anyarország a magyar közösséget. "Segíteni kell az erdélyi magyar vállalkozókat, az 

önkormányzatokat, hogy az uniós forrásokhoz el tudjanak jutni, ugynakkor Magyarország 

segít abban is, hogy a speciális erdélyi, székelyföldi igényekhez igazodva is legyenek 

támogatások" - mondta Varga Mihály 

Lezárult a hivatalos része a magyar-szerb akadémiai vegyes bizottság 

munkájának 

Az 1944-45-ös délvidéki tragédiát feltárni hivatott magyar-szerb akadémiai vegyes bizottság 

munkájának hivatalos része lezárult, de ez egyben a többszintű, további párbeszéd folytatását 

is jelenti, elsősorban történészek között - állítja Forró Lajos történész, a Délvidék 

Kutatóközpont alelnöke, aki maga is tagja volt a bizottságnak. Arról is beszél, hogy hol tart 

most a partizán megtorlások áldozatainak kárpótlása. 

Tíz éve vált a temesvári művelődési ház együttesévé az Eszterlánc 

Tíz éve vette fel az Eszterlánc nevet és vált a városi művelődési ház együttesévé az a 

tánccsoport, amely két évvel korábban két magyar iskolai tagozat diákjaiból alakult. Az 

évfordulót színpompás gálaműsorral, az emlékezetes pillanatok képes felelevenítésével 

ünnepelte az azóta már négy generáció több, mint száz tagját felvonultató csoport.  

http://www.mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth/?date=2016-03-16_18:30:00&ch=mr1http://www.mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth/?date=2016-03-11_18:30:00&ch=mr1
http://www.mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth/?date=2016-03-16_18:30:00&ch=mr1http://www.mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth/?date=2016-03-11_18:30:00&ch=mr1
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Együtt ünnepelték március 15-ét a szikszói és a szovátai diákok 

Tegnap együtt ünnepelték meg március 15-ét  a szikszói és szovátai diákok.  Immár 22 éves 

hagyománya van a szikszói Szepsi Csombor Márton Gimnázium Szakképző és Általános 

Iskola, valamint a  szovátai  Domokos Kázmér Óvoda Gimnázium és Szakközépiskola 

együttműködésének. Egy ideje sikeresen pályáznak a Határtalanul iskolaprogram 

kirándulásaira, ami megkönnyíti a kapcsolattartást 

Március 15-i ünnepség a Máramarosi-havasokban 

Március tizenötödikét a Máramarosi-havasokban, az ezeréves határon ünnepelte a Szatmári  

Református Egyházmegyéhez tartozó turistacsapat. Már több éve tudatosan keresik fel az 

Árpád vonal bunkerjeit, a hegycsúcsokat, a hágókat, amelyek történelmünkben fontos helyet 

foglalnak el. 
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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.mti.hu/
http://www.nepszava.hu/
http://www.nol.hu/
http://www.origo.hu/
http://www.erdely.ma/
http://www.magyarszo.com/
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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/

