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Nyomtatott és online sajtó 
 

Orbán Viktor az ukrán államfővel tárgyalt Brüsszelben 
2016. március 17. – kormany.hu, Kárpátalja, hirado.hu, Magyar Idők, ATV, Magyar Idők 

Orbán Viktor kormányfő az Európai Néppárt brüsszeli értekezlete előtt megbeszélést folytatott 

Petro Porosenko ukrán államfővel - tájékoztatta Havasi Bertalan, a Miniszterelnöki Sajtóiroda 

vezetője csütörtökön a kormany.hu-t. Az Európát érő kihívásokon túl áttekintették a magyar-

ukrán kétoldalú kapcsolatok helyzetét is - mondta. Orbán Viktor kérte Petro Porosenkót, hogy a 

kárpátaljai fejlesztési programokat - melyekhez a magyar kormány támogatást nyújt - az ukrán 

állam is gyorsítsa fel. A kormányfő fontosnak nevezte a vízummentes utazás ügyét, Orbán Viktor 

álláspontja szerint ezt a könnyítést legelőször Ukrajna számára kell biztosítania az EU-nak. 

 

Hatósági vizsgálat indult Kárpátalján az ukrán nacionalisták magyarellenes 
megnyilvánulásainak ügyében 
2016. március 17. – MTI, karpatalja.ma, Kárpátinfo, Magyar Idők, Vajdaság Ma, Webradio, 

Magyar Nemzet 

Nyomozást kezdett csütörtökön a Kárpátalja megyei ügyészség és az Ukrán Biztonsági Szolgálat 

(SZBU) kárpátaljai főosztálya az ukrán nacionalista szervezetek március 13-i ungvári 

felvonulásán tapasztalt magyarellenes megnyilvánulások ügyében. A vizsgálat megindításáról 

Volodimir Janko megyei ügyész tájékoztatott azt követően, hogy a Kárpátalja megyei tanács 

(közgyűlés) magyar frakciója és képviselői a testület csütörtöki ülésén felszólították a 

rendvédelmi szerveket, hogy vizsgálják ki az ukrán nacionalista szervezetek hétvégi ungvári 

fáklyás felvonulásán elhangzott magyarellenes felhívásokat. A megmozduláson történteket - 

számos képviselővel együtt - elítélte Hennagyij Moszkal, Kárpátalja megye kormányzója is. 

 

Simon: ha az OT jóváhagyja a kormányba lépést, az a Híd vége lesz 
2016. március 17. – Új Szó 

Simon Zsolt, a Híd alelnöke a SITA hírügynökségnek adott interjújában kijelentette: az Országos 

Tanács szombati ülésén nyilvánosan is elmondja, miért nem támogatja, hogy a Híd a Smerrel és 

az SNS-szel lépjen kormányba. Hozzátette: ha az OT megszavazza a Híd koalícióba lépését, az a 

párt végét jelenti. Nagyon rossz előjelnek tekinti Simon azt is, hogy az oktatásügyet az SNS kapta. 

„Az SNS-es miniszterek eddig csak problémákat okoztak a magyaroknak” - jelentette ki az 

alelnök. Szerinte ezt a kormányt nem lehet bal-jobbnak nevezni, hiszen az SNS nem jobboldali 

párt. „Csak három miniszter lesz jobboldali” - hangsúlyozta. 

 

Székely szabadság napja: súlyos pénzbírságok 
2016. március 17. – Krónika, transindex.ro, maszol.ro, Erdély Ma, MTI, transindex.ro, Magyar 

Hírlap 

Megbírságolta a székely szabadság napja alkalmából tartott marosvásárhelyi megemlékezés, 

felvonulás és tiltakozás szervezőit a csendőrség. A román csendőrség marosvásárhelyi mobil 
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egysége közleményben tudatta csütörtökön, hogy a székely szabadság napja néven rendezett 

marosvásárhelyi megemlékezés és tüntetés videofelvételeinek a tanulmányozása után 84 

személyt bírságoltak meg, összesen 70 800 lej értékben. A közlemény szerint 50 embert azért 

bírságoltak meg összesen 61 ezer lej értékben, mert az érintettek „be nem jelentett, be nem 

iktatott, vagy tiltott tömegrendezvényt szerveztek; szervezőként nem léptek fel a 

tömegrendezvény megszakítása érdekében akkor, amikor azt tapasztalták, hogy a közrend és a 

csend megzavarására alkalmas cselekedetek történtek". A csendőrség tájékoztatása szerint 34 

embert csendháborításért bírságoltak meg összesen 9800 lej értékben. A csendőrség veszélyes 

tárgy viselésének a tettenéréseként számolt be közleményében arról az esetről, amikor egy 

résztvevő a zsebkésével faragta le a zászlórúdja hegyesnek talált végét. A hatóság közölte, hogy az 

illetőt átadták a rendőrségnek. 

 

Ülésezett a magyar–szerb gazdasági vegyes bizottság 
2016. március 17. – Pannon RTV 

Nyolcadszor ült össze a magyar–szerb gazdasági vegyes bizottság. Budapest legnagyobb 

hungarikum ajándékboltjában találkozott a magyar és a szerb mezőgazdasági miniszter és a 

két ország küldöttsége, hogy megtárgyalják az eddigi kétoldalú gazdasági és kereskedelmi 

kapcsolatokat, illetve hogy a jövőbeli célokról beszéljenek. Magyarország tanácsokkal és 

segítséggel látja el déli szomszédját. A szerb mezőgazdasági miniszter kiemelte, Budapest már 

megtette azt az utat, amin most Belgrád halad, és Szerbia számára fontos Magyarország 

segítsége. 

  

Történelmi csúcsponton a magyar–szerb kapcsolat 
2016. március 17. – Pannon RTV, Figyelő 

Történelmi csúcsponton Magyarország és Szerbia kapcsolata – jelentette ki Szijjártó Péter, a 

magyar–szerb üzleti fórumon csütörtökön, Budapesten. A magyar külgazdasági és 

külügyminiszter elmondta, hogy Magyarországnak a Nyugat-Balkán szomszédjaként fontos 

az ottani stabilitás, az ahhoz vezető leghatékonyabb út pedig az európai integráció. Kitért rá, 

hogy tavaly a két ország kereskedelmi forgalma 1,8 milliárd euró volt, és 450 millió euró a 

magyar befektetések értéke Szerbiában. 

 

Állásfoglalásban ítélte el az RMDSZ a magyarok tömeges megbírságolását 
2016. március 17. – transindex.ro, maszol.ro, Krónika, MTI, hirado.hu, Erdély Ma, Magyar Idők 

Állásfoglalásban ítélte el a Székely Szabadság Napján és a március 15-i ünnepségen a résztvevők 

tömeges megbírságolását Kelemen Hunor, az RMDSZ elnöke.  "Elfogadhatatlannak és 

felháborítónak tartjuk azt, hogy magyar emberek gyülekezéshez és szimbólumhasználathoz való 

jogát korlátozzák a hatóság képviselői Marosvásárhelyen és Kolozsváron. A szabadságjogainkat 
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sértő intézményi túlkapások folytán a magyar közösség amúgy is megingott biztonságérzete még 

inkább csökken" - áll a szövetségi elnök által aláírt állásfoglalásban. 

 

Vásárhelyi bírságözön: ismét mellényúltak a rendfenntartók 
2016. március 17. – Krónika, Magyar Hírlap 

A 2014-ben megtartott marosvásárhelyi felvonuláshoz hasonlóan a csendőrség ezúttal is 

megbírságolt egy olyan székelyföldit, aki nem is vett részt a múlt csütörtöki székely szabadság 

napi tüntetésen. A kézdivásárhelyi Szőcs Csongor ,a Hatvannégy Vármegye Ifjúsági Mozgalom 

(HVIM) előzetes letartóztatásba helyezett elnökének, Szőcs Zoltánnak a testvére, aki a 

Krónikának elmondta, csütörtökön kapta meg az 500 lejes bírságról szóló jegyzőkönyvet, amely 

szerint március 10-én egy be nem jelentett rendezvényen vett részt, ahol az autonómiát 

népszerűsítette és kiabálásával zavarta a lakókat. „Nem voltam Marosvásárhelyen, a múlt 

csütörtökön épp Bukarestben próbáltam meglátogatni a testvéremet – ennek érdekében kérést is 

nyújtottam be, tehát bizonyítani is tudom, hogy ott voltam –, de még így sem tudok meglepődni 

a csendőrség lépésén" – mondta el a lapnak a céhes városi fiatalember. 

 

Akadozó magyar–magyar tárgyalások Maros megyében 
2016. március 17. – Krónika, szekelyhon.ro 

Úgy tűnik, az összefogást szorgalmazó hangzatos kijelentések ellenére magyar–magyar verseny 

lesz Maros megye azon településein is, ahol a politikai pluralizmus veszélybe sodorhatja a 

választási sikert. Néhány hónappal ezelőtt az RMDSZ, a Magyar Polgári Párt (MPP), valamint az 

Erdélyi Magyar Néppárt (EMNP) is arról igyekezett biztosítani a választópolgárokat, hogy 

azokon a településeken, ahol a magyarság aránya nem garantálja valamelyikük biztos győzelmét, 

nem szállnak versenybe egymás ellen. Brassai Zsombor, az RMDSZ Maros megyei elnöke a 

Krónikának szerdán elmondta, minden jel arra utal, hogy a megyében van néhány olyan 

település – Jedd, Maroskeresztúr, Szászrégen, Vajdaszentivány, Bonyha, Beresztelke vagy akár 

Mezőbánd –, ahol összefogással nyerhetne a magyarság. „Van, ahol tudatosult a kisebb 

pártokban, hogy a politikai pluralizmus az adott településen hátrányt jelent, és van, ahol a 

személyi ambíciók fölülírják az észszerűséget" – állapította meg a politikus, aki szerint néhány 

településen az MPP, de főleg az EMNP csak azzal a szándékkal készül jelöltet indítani, hogy 

gáncsolja el a szövetség emberét. 

 

Brassai: 44 Maros megyei településen van esély nyernie RMDSZ-es 
polgármesterjelöltnek 
2016. március 17. – transindex.ro, maszol.ro 

Negyvennégy Maros megyei településen van reális esélye az RMDSZ polgármesterjelöltjének 

megnyerni a választásokat Brassai Zsombor szerint - tudósít az Erdély FM. Az RMDSZ megyei 

elnöke csütörtökön sajtótájékoztatón ismertette a június 5-i helyhatósági választások 

előkészületeit. Elmondta, elégedett amiatt, hogy egyre több településen választják az előválasztás 

módszerét a jelöltállításra és rangsorolásra. Példaként említette Koronkát, ahol 900-an vettek 

részt az előválasztáson, Mezőmadarason 800-an. Brassai közölte továbbá, hogy Maros megyében 

jelenleg 38 önkormányzatot vezet RMDSZ-es polgármester, az idei helyhatósági választásokon 6 
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helységben lesz változás a jelöltek személyét illetően: Sóvárad, Backamadaras, Mezőmadaras, 

Mezőpanit, Ádámos, és Koronka. 

 

PKE-vezetők: nem kell attól tartaniuk a diákoknak, hogy nem tudják befejezni a 
tanulmányaikat 
2016. március 17. – transindex.ro, maszol.ro, MTI, Bihari Napló, Krónika 

Nem kell attól tartaniuk a magyar állami támogatással működő nagyváradi Partiumi Keresztény 

Egyetem (PKE) diákjainak, hogy nem fejezhetik be a tanintézetben elkezdett tanulmányaikat - 

jelentették ki az egyetem újonnan megválasztott vezetői egy csütörtöki sajtótájékoztatón. Az 

eseményen az egyetemi szenátus decemberben megválasztott elnöke, Fodor Attila és a múlt 

héten megválasztott rektora, Pálfi József válaszolt az újságírók kérdéseire. Pontosították: a 

megválasztott rektor mandátuma akkor válik hivatalossá, ha a minisztérium rendeletben erősíti 

meg a Nagyváradon hozott döntést. Elmondták: az egyetemi struktúra karcsúsítása arra 

vonatkozhat, hogy a következő tanévben nem indulnak egyes olyan szakok, amelyek eddig 

szerepeltek az egyetem kínálatában. 

 

Horváth Anna kitűzte irodájában az Erdély-zászlót 
2016. március 17. – transindex.ro, maszol.ro, MTI, hirado.hu 

Kitűzte irodájában az Erdély-zászlót Horváth Anna kolozsvári alpolgármester. Az erről szóló 

Facebook-bejegyzésében azt írta, így szeretné felhívni a figyelmet arra, hogy a Kolozs megyei 

rendőrség félretájékoztatta a közvéleményt. "Az ünnepséget szervező RMDSZ-re próbálja 

hárítani azt a rendőri túlkapást, amely során a március 15-én felvonuló tömegből eltávolították az 

Erdély-zászlót. Közismert, hogy az Erdély-zászló több mint 3 éve díszíti Vákár István kollégám 

irodáját a Kolozs Megyei Tanács épületében, és ezzel kapcsolatban soha, semmilyen 

törvényességi aggály nem merült fel" - írta Horváth Anna. 

 

Böjte Csaba alapítványa a gyergyószárhegyi Lázár kastély új többségi 
tulajdonosa 
2016. március 17. – maszol.ro, szekelyhon.ro, Erdély Ma, transindex.ro, Krónika 

A Böjte Csaba vezette Szent Ferenc Alapítványnak ajándékozták az örökösök (báró Lipthay Antal 

és felesége, Erzsébet) a gyergyószárhegyi Lázár kastély 13/24 tulajdonrészét. Az adományozás a 

telekkönyvbe is bekerült. „Annak érdekében, hogy ez után a kastély végre ki tudja nyitni kapuját 

a látogatók előtt, és így újra szolgálhassa a szárhegyi népet, Székelyföld történetét és 

hagyományait, fr. Böjte Csaba alapító elnök elfogadta az adományt” – közölte a maszol.ro-val 

Lipthay Erzsébet. Tájékoztatása szerint az új jogviszony életbe lépett. 

 

Titkolt egyeztetés a szakoktatásról Marosvásárhelyen 
2016. március 17. – szekelyhon.ro 

Egy átlagosnak és nem túl érdekesnek ígérkező, nyilvánosan meghirdetett találkozóról dobta ki a 

marosvásárhelyi városháza illetékese szerdán a sajtó képviselőit: Dorin Florea polgármester a 

szakiskolai oktatás ügyében vállalkozókkal egyeztetett. Amint azonban később a résztvevőktől 
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megtudta a szekelyhon.ro, az „egyeztetés” meglehetősen egyoldalúra sikeredett. A vállalkozók 

szerint a városvezető modora nem tesz jót a diákhiánnyal küszködő szakiskolák ügyének. 

 

Soós Zoltán: titkolózva egyezkedik Dorin Florea a szakoktatásról 
2016. március 17. – maszol.ro 

Dorin Florea elsorvasztotta a szakoktatást Marosvásárhelyen és azzal, hogy titokban tárgyalt az 

érintett vállalkozókkal, 16 év múltán ezt maga is felismerte, de szégyelli bevallani – állítja Soós 

Zoltán csütörtöki sajtóközleményében. A marosvásárhelyi magyarok polgármesterjelöltje arra az 

eseményre utal, amikor a napokban a városházára összehívott szakiskolák igazgatóival, 

vállalkozókkal és a kereskedelmi kamara képviselőivel folytatott tárgyalásról kizárták az 

újságírókat. Soós Zoltán szerint a szakoktatás helyzetén sokat segítene a Református Kollégium 

magyar szakiskolai osztályainak beindítása, amit a Maros Megyei Tanfelügyelőség 

megakadályozott. A tanintézmény olyan szakok indítását tervezte, amelyekre komoly piaci igény 

van.  

 

Ötvenezer lejjel büntették Banciu magyarellenes hőbörgését 
2016. március 17. – Krónika, transindex.ro, maszol.ro, Nyugati Jelen, MTI, hirado.hu, Erdély Ma 

Idegengyűlölő kijelentésekért és etnikai gyűlöletszításért 50 ezer lejre bírságolta az Országos 

Audiovizuális Tanács (CNA) a B1 hírtelevíziót csütörtökön Radu Banciu műsorvezető sorozatos 

magyarellenes kijelentései miatt. Az Antena 3 írásbeli megrovást kapott. A médiahatóság – Turos 

Lórándnak, a testület magyar nemzetiségű tagjának a kezdeményezésére – azt vizsgálta, miként 

foglalkoznak a román hírcsatornák és a köztelevízió a kézdivásárhelyi Beke Istvánnak az ügyével, 

akit az ügyészség azzal gyanúsít, hogy házi készítésű bombát akart felrobbantani december 

elsején, Románia nemzeti ünnepén. Turos Lóránd az MTI-nek elmondta, a legkirívóbb 

törvénysértést a B1 hírtévénél tapasztalták, az Antena 3 hírtelevíziót pedig figyelmeztetésben 

részesítették valótlan állításokért, bizonyítékok nélküli vádaskodásért. Radu Banciu, a B1 

csatorna Banciu világa című műsorában többek között ellenségnek, bosszúállónak, velejéig 

szélsőségesnek, középszerűnek, történelem-nélkülinek, egyszerű gondolkodású, együgyű népnek 

nevezte a magyarokat. 

 

Arad és Máramaros megyében vizsgálta meg az RMDSZ a nyelvi jogok 
gyakorlatba ültetését 
2016. március 17. – transindex.ro 

A Kulturális Autonómia Tanács (KAT) döntése értelmében az RMDSZ Ügyvezető Elnöksége 

teljességre törekvő felmérést végez a kisebbségi nyelvi jogok gyakorlatba ültetéséről. A felmérés 

első részében a helységnévtáblákat, az önkormányzatok és ezek intézményeinek névtábláit, 

valamint a minisztériumok alárendeltségébe tartozó megyei intézmények feliratozását vizsgálja a 

Szövetség. Az elmúlt hónapokban az ország számos megyéjéből érkeztek helységnévtáblákat, 

illetve különböző intézmények feliratait rögzítő fotók. Ezen a héten Arad megye és a Történelmi 

Máramaros településeinek adatai váltak teljessé. 
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Húszan jelentkeztek tanácsosnak a csíkszeredai RMDSZ-nél 
2016. március 17. – maszol.ro, Krónika 

Húsz tanácsosjelölt-aspiráns tette le a március 15-i határidőig iratcsomóját az RMDSZ-es 

előválasztásokra, őket rangsorolja Csíkszereda lakossága április 10-én – közölte csütörtök 

délutáni sajtótájékoztatóján Füleki Zoltán városi RMDSZ-elnök. Ugyan a tanácsosi lista első 

helyére hivatalból az RMDSZ-elnökök kerülnek, Füleki maga is összegyűjtötte a 100 ajánlást az 

előválasztáson történő indulásához. Füleki elnök elmondta: bárkinek jelentkezhetett 

polgármester-jelöltnek az RMDSZ-nél, akinek Csíkszereda a lakhelye és magyar ember. Mivel 

egyedül Hargita Megye Tanácsának elnöke, Borboly Csaba tette le a jelentkezését, nem lesz 

előválasztás a polgármester személyéről – erősítette meg a hírt.  

 

Lemázolták a Nagyszalonta feliratot 
2016. március 17. – Bihari Napló, Erdély Ma 

A március 15-i nemzeti ünnep reggelén elszomorító tényre ébredhetett Nagyszalonta lakossága: 

visszatértek a vészjósló ’90-es évek, amikor is a hajdúvárosban az erős nacionalizmus nem tűrte 

el a kétnyelvű feliratokat. A történtekről megkérdezték Török Lászlót, Nagyszalonta 

polgármesterét, aki elmondta: elszomorítja, hogy ez megtörténhet Arany János városában. 

Kijelentette, ez a cselekedet nemcsak minden magyar önérzetébe gázol bele, hanem minden 

jóérzésű román is elítéli az ilyen „merényletet”. Az elmúlt évek során rendre a kétnyelvűség, a 

multikulturális értékek megbecsülése volt az önkormányzat célkitűzése. A hivatal kérvényei sok 

év óta kétnyelvűek, a város internetes honlapjáról is letölthetőek. A hivatalos eseményeken 

mindig két nyelven zajlanak a rendezvények. 

 

Fellebbezett a DNA Rádulyék ügyében 
2016. március 17. – szekelyhon.ro 

Miután a Maros Megyei Törvényszék megszüntette a Ráduly Róbert Kálmán és Szőke Domokos 

ellen tavaly júniusban elrendelt hatósági felügyeletet, az Országos Korrupcióellenes Ügyosztály 

(DNA) fellebbezést nyújtott be a Marosvásárhelyi Ítélőtáblához az elsőfokú döntés ellen. A volt 

csíkszeredai polgármester és a hivatalától eltiltott alpolgármester elleni előzetes 

kényszerintézkedés fenntartása érdekében benyújtott fellebbezésről pénteken dönt az ítélőtábla. 

Már a szavazatokat „számolják” az RMDSZ-nél 
2016. március 17. – szekelyhon.ro, Krónika 

Nemcsak a választások megnyerése, hanem a százezer voks begyűjtése is célja Maros megyében 

az RMDSZ-nek. Ezt csak abban az esetben tudja a szervezet teljesíteni, ha megtartva saját 

szavazóbázisát, begyűjti azoknak a támogatását is, akik négy évvel ezelőtt a Magyar Polgári 

Pártra adták voksukat, véli Brassai Zsombor. Akkor az RMDSZ mintegy 90 ezer szavazatot 

szerzett, az MPP pedig 10 ezret vitt el. 
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http://www.maszol.ro/index.php/belfold/61756-huszan-jelentkeztek-tanacsosnak-a-csikszeredai-rmdsz-nel
http://www.erdon.ro/lemazoltak-a-nagyszalonta-feliratot/3027070
http://www.szekelyhon.ro/aktualis/csikszek/fellebbezett-a-dna-radulyek-ugyeben
http://www.szekelyhon.ro/aktualis/marosszek/mar-a-szavazatokat-aszamoljaka-az-rmdsz-nel
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Visszaszerezné a megyei tanácsi elnökséget az RMDSZ 
2016. március 17. – szekelyhon.ro, Krónika 

Elnököt állítana a megyei önkormányzat élére az RMDSZ Maros megyei szervezete. Brassai 

Zsombor, az RMDSZ megyei vezetője elmondta, hogy szervezetük miként látja a megyei 

önkormányzati lista elméletileg befutónak számító első tizenhárom helyét. A megyét három 

részre osztották: a keletiben a történelmi Marosszék – Szováta, Nyárádszereda, Erdőszentgyörgy 

és környéke – kapott helyet, a nyugatiba Szászrégent, Dicsőszentmártont, Segesvárt, Radnótot, 

Marosludast, Nyárádtőt, Nagysármást és környékét sorolták be, míg a harmadikat 

Marosvásárhely alkotja. A demográfiai mutatók és a korábbi választási eredmények alapján az 

első kistérséget négy befutó hely illetné, a másodikat és harmadikat mindössze három-három. 

 

Fico: Az új kormány már a jövő héten megalakulhat 
2016. március 17. – MTI, bumm.sk, Felvidék Ma, hirek.sk, Új Szó, Magyar Nemzet, Magyar 

Idők, Népszabadság 

Átadta Andrej Kiska köztársasági elnöknek a leendő kormánykoalíció négy pártjának 

megállapodását Robert Fico, a Smer elnöke. Az államfő március 23-ra, szerdára hívta össze a 

parlament alakuló ülését. Fico délután arról beszélt, hogy az új kormány már a jövő héten 

megalakulhat. A koalíciós megállapodás alapján az Irány-Szociáldemokrácia 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 javasolhat jelöltet a védelmi, az oktatásügyi és a mezőgazdasági tárca 

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

közlekedési tárca vezetőjét jelölheti. 

 

Híd: két miniszter, öt államtitkár 
2016. március 17. – bumm.sk, Új Szó 

A Híd két minisztériumot vezethet a harmadik Fico-kormányban, ez már szerdán eldőlt: az 

igazságügyi és a környezetvédelmi tárcát. Csütörtökön kiderült az is, hogy összesen öt 

államtitkára lesz a pártnak. Egy-egy azoknál a tárcáknál, ahol minisztert ad a Híd, három pedig 

más minisztériumoknál. Bugár Béla pártelnök megerősítette, hogy a szociális ügyi, a közlekedési 

és az oktatási minisztériumban lesz államtitkáruk. A kulturális tárca vezetőségében – amely az 

oktatási mellett kisebbségi szempontból kiemeltnek számít – így ismét nem lesz hidas politikus. 

 

Matovič: a Háló és a Most-Híd csak részt akar a zsákmányból 
2016. március 17. – hirek.sk, Új Szó 

Igor Matovič, az Egyszerű Emberek és Független Személyiségek elnöke szerint az Irány-

Szociáldemokrácia, a Szlovák Nemzeti Párt, a Most-Híd és a Háló koalíciójából létrejövő 

kormány legfőbb programpontja az uniós alapokból érkező pénzek ellopása a következő négy év 

folyamán. Mint mondta, a Háló és a Most-Híd számára csak az a fontos, hogy részt kapjon a 

zsákmányból. 
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http://www.szekelyhon.ro/aktualis/marosszek/visszaszerezne-a-megyei-tanacsi-elnokseget-az-rmdsz
http://www.hirek.sk/belfold/20160317103219/Fico-Az-uj-kormany-mar-a-jovo-heten-megalakulhat.html
http://ujszo.com/online/kozelet/2016/03/17/hid-ket-miniszter-ot-allamtitkar
http://www.hirek.sk/belfold/20160317135616/Matovic-a-Halo-es-a-Most-Hid-csak-reszt-akar-a-zsakmanybol.html
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Bugár: Matovič miatt voltunk ilyen gyorsak 
2016. március 17. – Új Szó 

Bugár Béla az Új Szónak adott interjújában arra a kérdésre, hogy miért egyeztek bele abba, hogy 

az SNS vezesse az oktatási tárcát, elmondta: „Nem volt más lehetőség. Ha nem hat és fél 

százalékot kaptunk volna, hanem mondjuk nyolcat, akkor valószínű, hogy ezt a posztot 

elvihetjük. Azt viszont el tudtuk érni, hogy odakerülhessen a mi államtitkárunk, hozzá fog 

tartozni a kisebbségi oktatásügy, vagyis az az osztály, amely valamikor működött a 

minisztériumban, ám fokozatosan leépítették.” 

 

A Híd Országos Tanácsa mondja ki a végső szót a kormánykoalícióról 
2016. március 17. – bumm.sk 

Március 19-én, szombaton ülésezik a Híd Országos Tanácsa, ahol eldől, kormánykoalícióra lép-e 

a Bugár Béla által vezetett politikai tömörülés a Smer-rel, az SNS-szel és a Sieť párttal. „Ha úgy 

dönt az országos tanács, hogy belépünk a már ismertetett feltételek mellett a kormányba, akkor 

teljesíteni fogjuk a programunkat, amelyet a polgároknak ígértünk” – nyilatkozta ma Bugár Béla. 

 

Mi lesz a kisiskolákkal, ha az oktatásügyi miniszter SNS-es?  
2016. március 17. – Felvidék Ma 

A Most-Híd egyik prioritásai közé sorolta a kisiskolák megmentését, de vajon mit tudnak elérni, 

ha az iskolaügyet egy SNS-es vezeti majd? Tegnap befejeződtek a kormánykoalíciós tárgyalások, 

a Most-Híd kormányra lép a Smerrel és az SNS-el. A döntés már megszületése előtt nagy 

felháborodást okozott a felvidéki magyarok körében, Fico és Danko pártja ugyanis magyarellenes 

megnyilvánulásairól ismert. Bugár Béla ennek ellenére úgy nyilatkozott, jövőbeli koalíciós 

partnerei elfogadták feltételeit, így a vegyesen lakott területeken fennmaradhatnak a nemzeti 

kisebbségek kisiskolái. A Most-Híd azt ígéri, hogy az új kormány lehetőséget ad a szlovák nyelv 

oktatásának módszertani megváltoztatására is, így a szlovák nyelvet idegen nyelvként lehet majd 

oktatni. 

 

Kerekasztal: A siker titka a magyar iskola 
2016. március 17. – bumm.sk, Felvidék Ma, hirek.sk, Új Szó 

A napokban zajlanak az alapiskolai beiratkozások. A magyar anyanyelvű gyermek a magyar 

iskolában van a legjobb helyen, ezért a Szlovákiai Magyarok Kerekasztala kisfilmet készített a 

hazai magyar tannyelvű oktatás népszerűsítésének céljából. 

 

Folytatódó együttműködés 
2016. március 17. – hirek.sk 

Az egyetemes magyar kultúra szellemében, a Felvidéken és a Muravidéken élő magyarság két 

évtizedet meghaladó közvetlen kapcsolatait ápolva és elmélyítve, továbbá a muravidéki és a 

csallóközi magyarság széleskörű szakmai együttműködése céljából a lendvai Magyar 

Nemzetiségi Művelődési Intézet (MNMI), a Csemadok Országos Tanácsa, valamint a Szlovákiai 

Magyar Művelődési Intézet (SZMMI) megkötötték a 2016. évre szóló együttműködési 

szerződést. 
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http://ujszo.com/online/kozelet/2016/03/17/bugar-matovic-miatt-voltunk-ilyen-gyorsak
http://www.bumm.sk/belfold/2016/03/17/a-hid-orszagos-tanacsa-mondja-ki-a-vegso-szot-a-kormanykoaliciorol
http://www.felvidek.ma/felvidek/oktatas/60175-a-hid-szerint-nem-fenyegeti-bezaras-a-kisiskolakat
http://www.hirek.sk/itthon/20160317175325/Kerekasztal-A-siker-titka-a-magyar-iskola.html
http://www.hirek.sk/kultura/20160317143415/Folytatodo-egyuttmukodes.html
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Károly herceg vajdasági vizitje 
2016. március 17. – Vajdaság Ma, Magyar Szó, Vajdasági RTV 

Károly herceg és felesége, Kamilla csütörtökön Újvidékre látogattak, ahol tartalmas program 

várta őket. Károly herceg a Katolikus portán felavatta az angliai egészségügyi nővérek 

emléktábláját, akik az első világháborúban segítettek a szerb katonaságnak, s azután is 

Újvidéken maradtak, ott éltek és dolgoztak tovább. A brit hercegi pár megismerkedett a Milan 

Petrović Általános Iskola diákjainak munkájával is. A Katolikus portán tett látogatásuk után 

Károly herceg és Kamilla hercegnő a Zmaj Jovinán elindultak a Szerb Matica Galériája felé, 

útközben azonban többször is megálltak, hogy a polgárokat üdvözöljék és fényképezkedjenek 

velük. 

  

Temerin: Átadták a magyarországi Rákóczi Szövetség az anyanyelven tanulást 
ösztönző egyszeri támogatását 
2016. március 17. – Vajdaság Ma, Pannon RTV 

A főleg tanszerekből álló csomagot adták át ma Temerinben az őszre első osztályba induló 

kisdiákoknak a magyarországi Rákóczi Szövetség képviselői. Négy éve részesíti támogatásban 

a magyar nyelven tanuló, szórványban élő vajdasági elsősök családjait a magyarországi 

Rákóczi Szövetség. A magyar oktatás támogatását célzó programba évről évre több községet is 

bekapcsolnak. A magyarországi Rákóczi Szövetség 2004-ben Felvidéken indította útjára 

beiskolázási programját. Céljuk, hogy minél több magyar gyermeket írassanak magyar nyelvű 

tagozatba. 2013-ban csatlakoztak a Magyar Nemzeti Tanács beiskoláztatási kampányához 

 

Pályázati felhívás – az MNT támogatja a nevek magyarra változtatását 
2016. március 17. – Pannon RTV 

December 31-ig pályázhatnak a Magyar Nemzeti Tanácsnál azok a személyek, akik a szerb 

nyelven anyakönyvezett családi és/vagy utónevüket a magyar nyelv szabályai szerintire 

íratnák át. A résztámogatás az anyakönyvi kivonat, az állampolgársági igazolás és a 

személyigazolvány cseréje, valamint a névváltoztatási eljárás megindítására kifizetett 

illetékekre vonatkozik. 

 

Új szerb-magyar szótár jelenik meg Vajdaságban 
2016. március 17. – Pannon RTV, Inforádió 

Négy évtized után áprilisban új szerb-magyar szótár jelenik meg Vajdaságban. A kötet több 

mint 40 ezer szócikket, 6 és félezer kifejezést, valamint több mint kétezer állandósult 

szókapcsolatot tartalmaz. Legutóbb ilyen mértékű munkát 1968 és 1975 között végeztek 

Kovács Kálmán szerkesztésével, akkor három kötetben adtak ki szerb-horvát-magyar 

nagyszótárt, melynek egy-egy kötetén legalább húsz ember dolgozott több éven keresztül. A 

mostani köteten több mint másfél éve dolgozik hét-nyolc ember, az anyagi támogatást a 

Magyar Nemzeti Tanács és a vajdasági tartomány költségvetéséből biztosították. A kötet 
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http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/19869/Karoly-herceg-vajdasagi-vizitje.html
http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/19867/Temerin-Atadtak-a-magyarorszagi-Rakoczi-Szovetseg-az-anyanyelven-tanulast-osztonzo-egyszeri-tamogatasat.html
http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/19867/Temerin-Atadtak-a-magyarorszagi-Rakoczi-Szovetseg-az-anyanyelven-tanulast-osztonzo-egyszeri-tamogatasat.html
http://pannonrtv.com/web2/?p=260248
http://pannonrtv.com/web2/?p=260279
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szakmai és ünnepélyes bemutatója áprilisban lesz, kereskedelmi forgalomba azonban csak 

júniusban kerül. 

 
Aggódik a KMKSZ az ukrán nacionalisták magyarellenes megnyilvánulásai miatt 
2016. március 17. – MTI, karpatalja.ma, Kárpátalja 

Nyilatkozatban fejezte ki aggodalmát csütörtökön a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség 

(KMKSZ) elnöksége azzal kapcsolatban, hogy szélsőséges ukrán nacionalista szervezetek 

aktivistái március 13-i ungvári vonulásuk során élesen magyarellenes, a magyar etnikum 

elpusztítására buzdító jelszavakat hangoztattak. A magyar szervezet az MTI-hez is eljuttatott 

közleményében aggodalmának ad hangot azon "szélsőséges ukrán nacionalista szervezetek 

március 13-án tanúsított magatartásával kapcsolatban”.  A KMKSZ úgy véli, hogy az efféle 

magatartás a félelemkeltést és a nemzetiségek közötti béke megbontását célozza, s mint ilyen, 

sérti Ukrajna törvényeit és az ország nemzetközi egyezményekben vállalt kötelezettségeit.  

 

Az UMDSZ elítéli az ukrán nacionalisták magyarellenes megnyilvánulásait 
2016. március 17. – MTI, Kárpátinfo 

Elítélte az Ukrajnai Magyar Demokrata Szövetség (UMDSZ) pénteken az ukrán nacionalista 

szervezetek március 13-i ungvári felvonulásán történt magyarellenes megnyilvánulásokat. Az 

UMDSZ elnökségének az MTI-hez is eljuttatott közleménye szerint "vasárnap délután az ungvári 

Petőfi téren tartózkodók szem- és fültanúi lehettek annak a megdöbbentő, gyalázatos 

eseménynek, hogy egy sor militáns és paramilitáris ukrán, magukat hazafiasnak nevező szervezet 

képviselői menetoszlopban vonulva, a Petőfi-szoborhoz érve azt skandálták, hogy magyariv na 

nozsi, ami szabad fordításban azt jelenti, késre a magyarokkal". 

 

Juncker: vízummentességet fog javasolni Ukrajnának áprilisban az Európai 
Bizottság 
2016. március 17. – MTI, Kárpátalja, Magyar Idők 

Az Ukrajnával szemben alkalmazott schengeni vízumkényszer eltörlésére fog javaslatot tenni 

áprilisban az Európai Bizottság - jelentette be csütörtökön Jean-Claude Juncker, a brüsszeli 

testület vezetője, miután Donald Tuskkal, az Európai Tanács elnökével közösen megbeszélést 

folytatott Petro Porosenko ukrán államfővel. "Közös érdekünk megkönnyíteni állampolgáraink 

utazását egymás országaiba. Ukrajna az utóbbi időben komoly reformokat hajtott végre (...) és 

ezek a lépések lehetővé fogják tenni számunkra, hogy áprilisban javaslatot tegyünk a 

vízumliberalizációra" - közölte Juncker a közösen tartott sajtótájékoztatón. 
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http://www.karpatalja.ma/karpatalja/nezopont/a-kmksz-elnoksegenek-nyilatkozata-4/
http://www.karpatinfo.net/cikk/belfold/az-umdsz-elnoksegenek-nyilatkozata-az-ukran-nacionalistak-magyarellenes-megmozdulasaval-kapcsolatban/umdsz-karpataljai-magyarsag-ukran-nacionalistak-karpatalja-ungvar-ukrajna-ukrajnai-hirek-politika-ukran-politika
http://karpataljalap.net/?q=2016/03/17/juncker-vizummentesseget-fog-javasolni-ukrajnanak-aprilisban-az-europai-bizottsag
http://karpataljalap.net/?q=2016/03/17/juncker-vizummentesseget-fog-javasolni-ukrajnanak-aprilisban-az-europai-bizottsag
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A program túlteljesítése ellenére sem csökken a várási idő 
2016. március 17. – Muravidéki Magyar Rádió 
A Muraszombati Általános Kórház elégedett lehet a tavalyi évi ügyvitellel: a programot 5 

százalékkal túlteljesítették, az évet pozitívan zárták. A kiadások és bevételek közti 1,2 millió eurós 

különbséget az intézet tanácsának döntése alapján teljes egészében az elmúlt években 

felhalmozódott hiány fedezésére fordítják. De a több munka és jobb eredmények ellenére a 

páciensek azért várnak többet, mert más régiókból is érkeznek betegek. 
  

Döntést hoztak a költségvetésről és a munkaprogramról 
2016. március 17. – Muravidéki Magyar Rádió 
A 2016-os költségvetés-tervezet és munkaprogram megvitatása és elfogadása szerepelt 

napirenden a Magyar Nemzetiségi Tájékoztatási Intézet Tanácsának 12. soros ülésén, amelyen 

hét tanácstag közül öten voltak jelen. 

 

Miniszteri látogatás a kórógyi iskolában 
2016. március 17. – Huncro.hr 
A múlt héten Vukovár-Szerém megyében tett hivatalos látogatást az új tudományos, oktatási és 

sportminiszter, Predrag Šustar, aki a kórógyi iskolában folyó munkáról is meggyőződhetett. A 

magyar tannyelvű oktatási intézmény diákjai és tanárai egy alkalmi műsorral fogadták. Az iskolát 

az igazgatónő, Kel Rózsika mutatta be, amelyről elismerően szólt a miniszter is. 

 

Segédpüspökkel ünnepeltek a bécsi magyarok 
2016. március 17. - Volksgruppen 
A Bécsi Főegyházmegye magyar katolikus közösségéhez látogatott nagyböjt ötödik vasárnapján 

Franz Scharl segédpüspök, és szentmisét mutatott be a bécsi Árpád-házi Szent Erzsébet / 

Thüringiai Szent Erzsébet templomban. A szentmisében együtt imádkoztak a magyar nemzetért. 

Ez volt az első alkalom, hogy a bécsi magyar közösséggel ünnepelt és imádkozott egy osztrák 

püspök az 1848/49-es magyar forradalomra és szabadságharcra emlékezve. 

 

Ünnepi cserkész-istentisztelet a Kálvin Magyar Református Egyháznál 
Edmontonban 
2016. március 17. – Nemzeti Regiszter 
2016. március 13-án ünnepi istentiszteleten vettek részt az edmontoni magyar cserkészek a 

Kálvin Református Egyháznál. A magyar cserkészeknél már hagyomány, hogy egy cserkész év 

alatt két-két alkalommal vesznek részt a helyi magyar történelmi egyházak istentiszteletein és 

miséin. Mégis ez az esemény a gyerekek életében is különbözött a megszokottól.  
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http://www.rtvslo.si/mmr/prispevek/174394573
http://www.rtvslo.si/mmr/prispevek/174394572
http://www.huncro.hr/magyarsagunk/6936-miniszteri-latogatas-a-korogyi-iskolaban
http://volksgruppen.orf.at/magyarok/stories/2763462/
http://www.nemzetiregiszter.hu/unnepi-cserkesz-istentisztelet-a-kalvin-magyar-reformatus-egyhaznal-edmontonban
http://www.nemzetiregiszter.hu/unnepi-cserkesz-istentisztelet-a-kalvin-magyar-reformatus-egyhaznal-edmontonban
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Elektronikus sajtó 

 

Határok nélkül 

2016. március 17. - Kossuth Rádió 

Remények és eredmények – Ötévnyi szünet után ismét összeül a szerb-magyar 

kisebbségi vegyesbizottság 

Öt év után, most április negyedikén összeül a magyar-szerb kisebbségi vegyes bizottság, amely a 

két országban élő testvérnemzetrészek ügyeivel, gondjaival foglalkozik - tudta meg a Határok 

nélkül a testület társelnökétől, Kalmár Ferenc miniszteri biztostól. Tegnap a találkozó tényét 

Szabadkán jelentette be Nenad Ivanisevics szerb társelnök, aki előzőleg tárgyalásokat folytatott 

Pásztor Istvánnal, a Vajdasági Képviselőház és a VajdaságiMagyar Szövetség elnökével, valamint 

Hajnal Jenővel, a Magyar Nemzeti Tanács elnökével tárgyalt. 

Ukrán szélsőségesek magyarellenes felvonulása után vizsgálatot követel a KMKSZ 

Nyilatkozatban fejezte ki aggodalmát a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség elnöksége azzal 

kapcsolatban, hogy szélsőséges ukrán nacionalista szervezetek aktivistái vasárnapi ungvári 

vonulásuk során élesen magyarellenes, a magyarok elpusztítására buzdító jelszavakat 

skandáltak. 

Tanszercsomagokat vitt a Rákóczi Szövetség immár negyedszer a Délvidékre 

A cél, mint a Budapesten bejegyezett, de a legnagyobb Kárpát-medencei civil szervezet többi 

beiskolázási programja esetében, az hogy meggyőzzék a magyar szülőket, hogy anyanyelvi 

osztályba írassák gyermekeiket.  Az 505 tanszercsomag mellé 10 ezer forintos támogatást is 

kaptak a vajdasági szórványban magyar első osztályba iratkozó gyermekek. Az első segélyeket ma 

délben adták át Temerinben és Szenttamáson. 

Magyar elnöke van a Szent Cirill és Metód Nemzetközi Püspöki Konferenciának.  

Magyar elnöke van a nagybecskereki megyéspüspök, Németh László személyében a Szent Cirill 

és Metód Nemzetközi Püspöki Konferenciának. Azért nemzetközi, mert Szerbia, Montenegró, 

Koszovó és Macedónia kilenc katolikus püspökségét tömöríti, de a hozzájuk tartozó hívek 80 

százaléka magyar. 

Idén Eperjesen rendezte meg március 15-i ünnepi fogadását a kassai magyar 

főkonzulátus 

A kassai magyar főkonzulátus ebben az évben székhelyén kívül, a konzuli kerület második, 

Szlovákia harmadik legnagyobb városában, Eperjesen rendezte meg nemzeti ünnepi fogadását az 

1848-as forradalom és szabadságharc évfordulója alkalmából. A más napokon csak Budapest és 

Kassa között közlekedő Rákóczi Inter City vonat szerelvénye aznap kivételesen Eperjesig vitte a 

magyarországi, illetve a Kassán felszálló vendégeket. 

Isten völgye – közösségi alkalomsorozat Erdélyben 

Isten völgye - ez a neve annak a közösségi alkalomsorozatnak, amelyet Erdélyben az Aranyos 

menti unitáriusok szerveznek néhány éve. A találkozó-sorozatnak népfőiskolai jellege van, 

legutóbb Lezsák Sándor, a Magyar Országgyűlés alelnöke volt az Isten völgye vendége.  

 

 

http://www.mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth?date=2016-03-17_18:30:00&ch=mr1
http://www.mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth?date=2016-03-17_18:30:00&ch=mr1
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Először állítanak ki Erdélyben képeket Csontváry Kosztka Tivadartól 

A nagyszabású kiállítást Csíkszeredában a tervek szerint Balog Zoltán, az emberi erőforrások 

minisztere nyitja meg. Az esemény része annak a világi rendezvénysorozatnak, amellyel a 

csíksomlyói búcsúra érkező vendégeket várják Székelyföldön. 
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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/
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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/
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http://www.magyarszo.com/
http://www.hmdk.hr/
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