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Nyomtatott és online sajtó 
 

 

Tőkés ügyvédje Iohannistól kéri rendelete visszavonását 
2016. március 23. – MTI, Krónika, transindex.ro, maszol.ro, Bihari Napló 

Klaus Johannis államfőtől kérte Kincses Előd, Tőkés László ügyvédje, hogy vonja vissza 

elnöki rendeletét, amellyel elvette az európai parlamenti képviselőtől román állami 

kitüntetését. A marosvásárhelyi ügyvéd szerdán a Krónikának elmondta, postázta az 

úgynevezett előzetes panaszt a bukaresti elnöki hivatalnak, amelyben arra kéri Johannist, 

hogy vonja vissza rendeletét. Kincses Előd szerint az elnöki rendelet törvénytelen, mert a 

román állami kitüntetéseket szabályozó törvény két esetet állapít meg az elismerés 

visszavonhatóságára. Az egyik ilyen eset akkor áll fenn, ha a kitüntetettet jogerősen 

szabadságvesztésre ítélik, valamint olyan tettet vagy tetteket követ el, amelyek méltatlanná 

teszik az elismerésre. A marosvásárhelyi jogász rámutatott: nyilvánvaló, hogy Tőkés László 

esetében egyik lehetőség sem áll fenn, hiszen a nyilatkozat nem számít tettnek. 

 

A polgárok közel fele elégedetlen a parlamenti választások eredményeivel 
2016. március 23. – hirek.sk, Új Szó 

A 2016-os parlamenti választások eredményeivel elégedetlen a szlovák állampolgárok 43%-a, 

derült ki a Focus közvélemény-kutatásából. A felmérés szerint az alakuló kormánnyal nem 

elégedettek a Most-Híd és a Sieť választói sem. A megkérdezettek 39 %-a számára 

elfogadható volt a Smer-SD, a SNS, a Most-Híd és a Háló koalíciója. 10 %-uk számára teljesen 

elfogadható volt ez az összetétel, 29 %-uk számára inkább volt elfogadható, mint 

elfogadhatatlan. Ezen pártok koalícióját a megkérdezettek 47 %-a tartja elfogadhatatlannak, 

24 %-uk számára inkább elfogadhatatlan, mint elfogadható, 23 %-uk számára teljesen 

elfogadhatatlan. 

 

Chişinăuból érkezik Budapestre az új román nagykövet 
2016. március 23. – Krónika 

Marius Lazurca lesz Románia új budapesti nagykövete – értesült a Magyar Nemzet. A napilap 

szerdai számában emlékeztet, hogy Alexandru Victor Miculát, a román külképviselet korábbi 

vezetőjét februárban hívta vissza Klaus Johannis államfő, majd Dacian Cioloş miniszterelnök 

a bukaresti külügyminisztérium államtitkárává nevezte ki. A negyvennégy éves Lazurca 

budapesti kinevezése előtt a Moldovai Köztársaságban volt Románia nagykövete. 

Temesváron született, hat gyerek édesapja. Szülővárosában kezdte filológiai tanulmányait, az 

egyetemet Franciaországban folytatta, 2003-ban doktori címet szerzett a Sorbonne 

történelem–antropológia szakán. 
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http://www.hirek.sk/belfold/20160323154024/A-polgarok-kozel-fele-elegedetlen-a-parlamenti-valasztasok-eredmenyeivel.html
http://www.kronika.ro/belfold/chiainaubol-erkezik-budapestre-az-uj-roman-nagykovet
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Külföldi támogatókat keres a Gyulafehérvári Caritas 
2016. március 23. – Krónika 

Önkormányzati támogatásokból és külföldi adományokból próbálja pótolni a Gyulafehérvári 

Caritas az állami szubvenció csökkenése okozta forráskiesést. A római katolikus egyház 

szociális szervezete idén jelentős állami támogatástól esett el, többek között a 

Székelykeresztúr környéki központ számára sem hagyták jóvá az állami szubvenciót. Noha 

még keresik a megoldásokat a forráskiesés pótlására, Márton András, a Gyulafehérvári 

Caritas igazgatója nem tekinti reménytelennek a helyzetet. 

 

Kallós Zoltán Kolozs megye díszpolgára lett 
2016. március 23. – Krónika, transindex.ro 

Kolozs megye díszpolgárává avatják Kallós Zoltán válaszúti néprajztudóst, a megyei 

önkormányzat szerdai ülésén elfogadta az ezt szentesítő határozatot. Vákár István, a Kolozs 

megyei közgyűlés alelnöke a Krónika kérdésére elmondta: az ünnepélyes ceremónia 

időpontját még nem tűzték ki, de a döntés értelmében mostantól Kallós Zoltán hivatalosan 

Kolozs megye díszpolgárának számít. A szombaton 90. életévét betöltő Kallós Zoltán tavaly a 

Magyar Művészeti Akadémia (MMA) budapesti közgyűlésén életműdíjat vehetett át. A 

néprajzkutató, népzenegyűjtő korábban többek között a nemzet művésze címet, a Magyar 

Köztársasági Érdemrend középkeresztjét, illetve a Kossuth-díjat is megkapta. 

 

Megszűnt Mezei János hatósági felügyelete 
2016. március 23. – Krónika, transindex.ro, maszol.ro, Erdély Ma, szekelyhon.ro 

Megszüntette a hatósági felügyeletet Mezei János, Gyergyószentmiklós hivatalából 

felfüggesztett polgármestere ellen a Hargita Megyei Törvényszék. A Magyar Polgári Párt 

(MPP) politikusa ügyében foganatosított kényszerintézkedés 2015. június 5. óta volt 

érvényben. A törvényszék kedden kihirdetett ítélete nem jogerős, az ellen az Országos 

Korrupcióellenes Ügyészség (DNA) fellebbezést nyújtott be. 

 

Antal Árpád feltétellel indulna a választáson 
2016. március 23. – Krónika, transindex.ro, maszol.ro, Erdély Ma, szekelyhon.ro 

Bár az RMDSZ szerdán már elkezdte az aláírásgyűjtést, Antal Árpád sepsiszentgyörgyi 

polgármester a hatóságok további lépéseitől teszi függővé, hogy megméretkezik-e a júniusi 

önkormányzati választásokon. Az elöljáró, aki immár harmadik mandátumára pályázna, 

szerdán Facebook-bejegyzésében azt írta: „amennyiben a polgármesteri teendőktől való 

eltiltásomat feloldják, akkor boldogan folytatom a megkezdett munkát”. Tamás Sándor, az 

RMDSZ háromszéki területi elnöke szerdán sajtótájékoztatón jelentette be, hogy elkezdik az 

aláírásgyűjtést Antal Árpád indulásához. 

 

Sebestyén Csaba átigazolt az MPP-ből az RMDSZ-be 
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2016. március 23. – Krónika, szekelyhon.ro 

Lemondott a Hargita megyei önkormányzatban betöltött képviselői tisztségéről Sebestyén 

Csaba, a Romániai Magyar Gazdák Egyesületének (RMGE) elnöke. A Magyar Polgári Párt 

(MPP) színeiben mandátumot nyert politikus az RMDSZ-ben folytatja tevékenységét. 

„Lemondtam megyei tanácsosi tisztségemről, és kiléptem az MPP-ből. Az RMDSZ-be március 

15-én léptem be” – nyilatkozta lapunknak Sebestyén Csaba. Mint mondta, az általa vezetett 

gazdaegyesület mintegy három hónapja hárompárti egyeztetést kezdeményezett a 

szövetséggel, a polgáriakkal és az Erdélyi Magyar Néppárttal (EMNP), amelyen arra a 

következtetésre jutottak, hogy a legnagyobb politikai támogatást az RMDSZ-től kaphatják. 

Szerinte ez amiatt fontos, mert rossz helyzetben van a mezőgazdaság, amit sürgősen 

orvosolni kell. 

 

Gyergyószentmiklóson Bajkó László az RMDSZ polgármesterjelöltje 
2016. március 23. – Erdély Ma, maszol.ro, szekelyhon.ro 

A gyergyószentmiklósi RMDSZ sajtótájékoztatón jelentette be: polgármesterjelöltjük a 

gyergyószentmiklósi helyhatósági választásokon Bajkó László lesz. Meg nem erősített 

információk szerint az EMNP Nagy Istvánt – jelenlegi jegyzőt – indítaná, a felsőbb vezetés ezt 

szeretné, a helyi választmány ezzel nem ért egyet. 

 

Kovács Péter: intézkedéseket javasolunk a fiatalok itthon maradására 
2016. március 23. – transindex.ro, maszol.ro 

„Az önkormányzati munkának az emberek legfőbb napi gondjaira kell megoldást találnia. Az 

RMDSZ ezt figyelembe véve készül a tavaszi választásokra: szakpolitikai prioritásokat 

állítottunk fel és konkrét, megvalósítható intézkedéseket javasolunk a fiatalok itthon 

maradása és munkavállalása, a nagycsaládok életének megkönnyítése érdekben, továbbá az 

oktatást, a vidékfejlesztést, a rezsicsökkentést, az önkormányzatiságot, a romák 

felzárkóztatását és a történelmi városközpontok szakszerű felújítását illetően” – nyilatkozta 

Kovács Péter ügyvezető elnök szerdán. Hozzátette: a szakpolitikai intézkedéscsomagot 

hamarosan részletesen is bemutatják, ez képezi az RMDSZ választási programjának gerincét. 

 

A legionárius mozgalmat védték liberálisok a parlamentben. A RMDSZ-nél 
kiütötték a biztosítékot 
2016. március 23. – transindex.ro 

Kivonult tegnap az RMDSZ a köztelevízió vezetőtanácsáról való szavazásról a parlamentből, 

miután a kollégáik a legionárius mozgalomról pozitívan nyilatkoztak. Markó Béla szenátor is 

felszólalt az ügyben, azonban nem igazán bírta jobb belátásra a törvényhozókat, így az 

RMDSZ-frakció tiltakozásképpen kivonult a plénumból. Az ügyről Markó Bélát kérdeztük, aki 

felidézte a tegnapi történéseket, és elítélte a 90-es évek elején végbement nacionalista 

megnyilvánulásokra emlékeztető incidenst. 

 

Függetlenként lenne Gyergyószárhegy polgármestere Danguly Ervin 
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http://itthon.transindex.ro/?hir=42229
http://itthon.transindex.ro/?cikk=25857
http://itthon.transindex.ro/?cikk=25857
http://www.szekelyhon.ro/aktualis/gyergyoszek/fuggetlenkent-lenne-gyergyoszarhegy-polgarmestere-danguly-ervin
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2016. március 23. – szekelyhon.ro 

Facebookon jelentette be Danguly Ervin, hogy független jelöltként indul a helyhatósági 

választásokon Gyergyószárhegy polgármesteri székéért. Danguly Ervin, aki egyebek mellett a 

gyergyószéki népzene és néptáncmozgalom résztvevőjeként és szervezőjeként ismert, 2012 

óta az EMNP színeiben tölt be képviselői tisztséget Hargita megye Tanácsában. 

 

Nem tartják fontosnak a magyar vásárlók köszöntését 
2016. március 23. – Krónika 

Szinte egyetlen multinacionális üzletlánc sem tartja fontosnak, hogy áldott húsvétot kívánjon 

a Jézus feltámadását a hétvégén ünneplő marosvásárhelyieknek, holott nyereségük csaknem 

felét a magyar vásárlóiknak köszönhetik. A Krónika üzletmustráján rádöbbent: nemcsak a 

multinacionális cégek feledkeztek meg a magyarokról, számos anyaországi és székelyföldi 

cégtulajdonos sem tartotta fontosnak üzenetét tolmácsolni. 

 

 

Lemondott a 2. Fico-kormány és megalakult a 3. Fico-kormány 
 2016. március 23. – MTI, bumm.sk, Felvidék Ma, hirek.sk, Új Szó 

Robert Fico, szlovák kormányfő szerdán este Pozsonyban benyújtotta kormánya lemondást 

Andrej Kiska köztársasági elnöknek. Az államfő a kormány lemondását elfogadta és Robert 

Ficot újra kinevezte a Szlovák Köztársaság miniszterelnökévé. Az 51 éves Fico, aki 2006 és 

2010, valamint 2012 és 2016 között már volt kormányfő, a rendszerváltás utáni Szlovákia 

leghosszabban regnáló miniszterelnöke. Ezt követően Andrej Kiska átadta az új kormány 

minisztereinek kinevezési dekrétumaikat. 

 

Megalakult az új szlovák parlament 
2016. március 23. – MTI, bumm.sk, Felvidék Ma, hirek.sk, Új Szó 

Szerdán Pozsonyban a Szlovák Köztársaság Nemzeti Tanácsának március 5-én megválasztott 

150 képviselője ünnepélyes keretek között letette az alkotmány által előírt hivatali esküt, ami 

azt jelenti, hogy megalakult az új szlovák parlament. 

 

Megválasztották a bizottságok elnökeit, az arány 11:8 
2016. március 23. – Új Szó 

Megválasztották a parlamenti bizottságok elnökeit. Az előzetes megegyezésnek megfelelően a 

kormánykoalíció 11, az ellenzék 8 bizottsági elnöki posztot foglalt el. A Smernek hat, az SNS-

nek és a Hídnak 2-2, a Sieťnek pedig egy elnöki szék jutott. Az SaS és az  OĽaNO-NOVA 3-3, a 

Sme rodina 2 elnököt jelölt. A Kotleba-féle Mi Szlovákiánk Néppártnak nem lesz bizottsági 

elnöke.  

 

Focus-felmérés: a Híd a küszöbön billeg 
2016. március 23. – bumm.sk, Új Szó 
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http://felvidek.ma/2016/03/lemondott-a-2-fico-kormany-es-megalakult-a-3-fico-kormany/
http://felvidek.ma/2016/03/megalakult-az-uj-szlovak-parlament/
http://ujszo.com/online/kozelet/2016/03/23/megvalasztottak-a-bizottsagok-elnokeit-az-arany-118
http://ujszo.com/online/kozelet/2016/03/23/focus-felmeres-a-hid-a-kuszobon-billeg
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A felmérés szerint a polgárok nagyjából hasonlóan döntenének egy mostani választáson, mint 

március 5-én. A parlament összetétele csak minimálisan változna meg, nyolc párt helyett hét 

jutna be. A kutatás alapján a Sieť mélyen az 5%-os küszöb alatt van. Esett emellett a Híd 

népszerűsége is, Bugárék 5,9%-on állnak. A Smernek 49 helyett így 50 mandátuma lenne, a 

Hídnak 11 helyett 10. 

 

Csáky Pál EP-képviselő a Csemadokot jelöli az Európai Polgár Díjra  
2016. március 23. – Felvidék Ma, Új Szó 

Az Európai Parlament minden évben odaítéli az Európai Polgár Díjat. A 2008-ban alapított 

díjjal olyan kivételes teljesítményt nyújtó személyeket vagy szervezeteket díjaz az Európai 

Parlament, akik vagy amelyek hozzájárultak a közös megértés, a polgárok és a tagállamok 

közötti szorosabb integráció előmozdításához, vagy az EU értékeinek képviseletére hivatott 

programokat alakítanak ki. Csáky Pál idén a felvidéki magyarság legnagyobb kulturális 

szervezetét jelöli erre az elismerésre. 

 

II. Rákóczi Ferencre emlékeztek Kassán 
2016. március 23. – MTI, hirek.sk 

II. Rákóczi Ferencre emlékeztek a fejedelem közelgő emléknapja alkalmából KDNP-s 

politikusok Kassán. A magyar Országgyűlés tavaly márciusban nyilvánította II. Rákóczi 

Ferenc emléknapjává március 27-ét. Vejkey Imre, a Kereszténydemokrata Néppárt 

frakcióvezető-helyettese ünnepi beszédében kiemelte: a sikeres jövőnk azon is áll vagy bukik, 

hogy "az értékes múltat és az azt jelképező dicső személyeket megfelelően tiszteljük-e, 

vannak-e emléknapjaik, mikor tetteikre emlékezünk és hálát adunk azért, hogy 

történelmünket méltón formálták". 

 

Fico vereséggel felérő diadala 
2016. március 24. – G. Fehér Péter – Heti Válasz 

Politikai öngyilkosságot követnek el a most alakuló új szlovák koalíciós kormány kisebb 

pártjai. Az új kabinet aligha lesz képes kitölteni a teljes ciklus négy évét, így Robert Fico a 

szövetségeseit is magával ránthatja a politikai mély vízbe. 

(A cikk teljes terjedelmében a Heti Válasz 2016. március 24-i számában olvasható) 

 

 

Választások 2016: A VMSZ-VMDP-MEP koalíciója átadta a tartományi 
jelöltlistáját 
2016. március 23. – Vajdaság Ma, Pannon RTV, Magyar Szó 

Átadta jelöltlistáját a tartományi választási bizottságnak a Vajdasági Magyar Szövetség 

(VMSZ), a Vajdasági Magyar Demokrata Párt (VMDP) és a Magyar Egység Párt (MEP) 

koalíciója. Pásztor István, a VMSZ elnöke elégedettségének adott hangot, mivel nagyon rövid 

idő alatt sikerült összegyűjteniük a szükséges számú támogatói aláírást. „Nagy örömünkre 
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http://www.hirek.sk/itthon/20160323132007/Csaky-Pal-EP-kepviselo-a-Csemadokot-jeloli-az-Europai-Polgar-Dijra.html
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szolgál, hogy 4 óra alatt 5688 támogató aláírást sikerült összegyűjtenünk, szeretnék ezúton is 

köszönetet mondani a polgároknak, akik eljöttek és megtiszteltek bennünket az 

aláírásukkal.”, mondta. Hozzátette, hogy a keddi nap egyfajta előzetes véleménynyilvánítás is 

volt a lista, az összefogás és a közbeszéd stílusa mellett. 

  

Választások 2016: Az SNS, a DS, az SPS és az LSV átadta jelöltlistáját a 
tartományi választásokra 
2016. március 23. – Vajdaság Ma Pannon RTV 

A Szerb Haladó Párt (SNS), a Demokrata Párt (DS), a Szerbiai Szocialista Párt (SPS) és a 

Vajdasági Szociáldemokrata Liga (LSV) az éjjel átadta jelöltlistáját a tartományi 

választásokra. A listák átadása közben a tartományi parlament épülete előtt lökdösődés 

alakult ki az SPS és az LSV tagjai között. A Liga közölte, hogy az incidensről tájékoztatta a 

rendőrséget és a választási bizottságot, és egyben bejelentette, hogy ma rendkívüli 

sajtótájékoztatót tartanak, amelyen a nyilvánosság elé tárják a tegnapi tusakodás részleteit. 

  

A két kultúra közötti híd 
2016. március 23. – Magyar Szó 

A Forum Könyvkiadó Intézet kiadványainak bemutatójára került sor tegnap a Tartományi 

Kormány épületének előcsarnokában Újvidéken. Az Intézet munkáját Virág Gábor, a kiadó 

igazgatója ismertette, és bemutatásra került Mirjana Burzan és Kacziba Ágnes szerb–magyar 

középszótárának mintapéldánya. A bemutatót Lazukics Anna képeinek kiállítása kísérte. A 

rendezvényen részt vett Nyilas Mihály tartományi oktatási, jogalkotási, közigazgatási és 

nemzeti kisebbségi – nemzeti közösségi titkár és Slaviša Grujić tartományi művelődési és 

tájékoztatási titkár. 

 

 

Brenzovics László felszólalása az ukrán parlamentben 
2016. március 23. – Kárpátalja, karpatalja.ma 

Brenzovics László parlamenti képviselő a Legfelsőbb Tanács múlt pénteki plenáris ülésén 

elhangzott felszólalásában tiltakozásának adott hangot az ukrán nacionalisták március 13-i 

ungvári rendezvényén tapasztalt magyarellenes megnyilvánulások miatt. Kiemelte: 

véleménye szerint ezek a cselekmények provokatív természetűek voltak, s a kárpátaljai 

társadalmi és politikai helyzet destabilizálására, Ukrajna arculatának rontására irányultak a 

nemzetközi színtéren. 

 

Jó választási eredmények és sok színvonalas rendezvény 
2016. március 23. – Kárpátalja 

A Nagydobronyi Középiskola rendezvénytermében tartotta soros közgyűlését a KMKSZ 

Ungvári Középszintű Szervezete. Balogh Lívia, a KMKSZ Ungvári Középszintű Szervezetének 

elnöke beszámolójában a 2015-ös évet újabb aktív, de ugyanakkor nehéz évnek nevezte a 
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http://karpataljalap.net/?q=2016/03/23/brenzovics-laszlo-felszolalasa-az-ukran-parlamentben
http://karpataljalap.net/?q=2016/03/23/jo-valasztasi-eredmenyek-es-sok-szinvonalas-rendezveny
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kárpátaljai magyarság életében. Emlékeztetett azokra a támogatásokra, amelyek az 

anyaországból és a Kárpát-medencei magyarságtól érkeztek Kárpátaljára, mint fogalmazott: 

„Ilyen összefogásban és együttgondolkodásban régen volt része a kárpátaljai magyarságnak.” 

 

„Azzal kell törődnünk, hogyan s miként tudunk előrelépni” 
2016. március 23. – Kárpátalja 

Március 20-án tartotta éves közgyűlését a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség Felső-

Tisza-vidéki Középszintű Szervezete Huszton. Sari József, a KMKSZ Felső-Tisza-vidéki 

Középszintű Szervezetének elnöke évértékelő beszédében elmondta, hogy a szervezet 

taglétszáma növekszik, jelenleg több mint 6 ezer főt számlál a felső-Tisza-vidéki KMKSZ-

szervezet. Az elnök elmondta, a Felső-Tisza-vidék középszintű szervezet jól szerepelt a tavalyi 

választásokon, igyekezett a tőle telhető maximális eredményeket elérni. 

 

Évértékelő közgyűlést tartott a KMKSZ Nagyszőlősi Középszintű Szervezete 
2016. március 23. – Kárpátalja 

Március 19-én tartotta soros évértékelő közgyűlését a Kárpátaljai Magyar Kulturális 

Szövetség (KMKSZ) Nagyszőlősi Középszintű Szervezete a Nagyszőlősi 3. Számú Perényi 

Zsigmond Középiskola nagytermében. A napirendi pontok elfogadása után Barta József, a 

KMKSZ Nagyszőlősi Középszintű Szervezetének elnöke, a megyei tanács első elnökhelyettese 

tartotta meg évértékelő beszámolóját. 

 

2016: a Népújság jubileuma jegyében 
2016. március 23. - Népújság 

A Magyar Nemzetiségi Tájékoztatási Intézet Tanácsa március 16-i ülésén elfogadta az intézet 

2016-os költségvetési és programtervét. Az intézet az idei évben 359.700 euró bevételt tervez; 

ebből 291.300 euró állami költségvetési támogatás (288.400 euró a Nemzetiségi Hivatal, 

2.900 euró a Médialap részéről) és 68.400 euró a nem adójellegű bevétel (áruk és 

szolgáltatások bevételei, magyarországi pályázatok). 

 

Újra lesz locsolkodás Felsőőrött 
2016. március 23. - Volksgruppen 

Egy régi magyar húsvéti hagyományt, a locsolkodást élesztik újjá a dél-burgenlandi 

Felsőőrött. A Burgenlandi Magyar Kultúregyesület keretein belül működő játékos magyar 

gyermekórán a fiúk nagyapáik már-már kihalófélben lévő húsvéti mondókáit, a locsolás 

praktikáit a lányok pedig a locsolásért járó hímestojás festését tanulhatták meg a héten. 
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http://karpataljalap.net/?q=2016/03/23/azzal-kell-torodnunk-hogyan-s-mikent-tudunk-elorelepni
http://karpataljalap.net/?q=2016/03/23/evertekelo-kozgyulest-tartott-kmksz-nagyszolosi-kozepszintu-szervezete
http://nepujsag.net/nemzetiseg/521-2016-a-n%C3%A9p%C3%BAjs%C3%A1g-jubileuma-jegy%C3%A9ben.html
http://volksgruppen.orf.at/magyarok/stories/2764545/
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Alkonzulátus nyílt Santa Clara-ban 
2016. március 23. - Nemzeti Regiszter 

Ünnepélyes szalagátvágásra került sor Magyarország legújabb diplomáciai alképviseletének, a 

San Francisco-i Alkonzulátus megnyitásának alkalmából. Az alkonzulátus Santa Clara-ban, a 

Techmart Business Centerben nyitotta meg a tegnapi nap folyamán kapuit, San Francisco-

öböl térségében elsőként reprezentálva Magyarországot.  

 

Ünnepi megemlékezés a San Francisco-i magyarok körében 
2016. március 23. - Nemzeti Regiszter 

A magyarságnak a honfoglalástól kezdve máig mindig meg kellett küzdenie a szabadságáért. 

Ezt mondta ünnepi beszédében Magyar Levente gazdaságdiplomáciáért felelős államtitkár az 

1848. március 15-ei szabadságharc évfordulójának ünnepén a San Francisco-i magyaroknak. 
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http://www.nemzetiregiszter.hu/alkonzulatus-nyilt-santa-clara-ban
http://www.nemzetiregiszter.hu/unnepi-megemlekezes-a-san-francisco-i-magyarok-koreben
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Elektronikus sajtó 
Határok nélkül  

2016. március 23. – Kossuth Rádió 

Sepsiszentgyörgy visszaköveteli polgármesterét – aláírásgyűjtésbe kezdett a 

város 

Sepsiszentgyörgy kitart polgármestere mellett. Antal Árpád ellen a Román Korrupcióellenes 

Ügyészség (DNA) indított eljárást és eltiltotta hivatala gyakorlásától. A város lakossága 

ugyanakkor meg van győződve, hogy koncepciós ügyről van szó. Az RMDSZ Antal Árpádot 

újabb mandátumra jelöli, ezért támogató aláírások gyűjtésébe kezdett a város. 

Gyógyászati eszközöket adományozott a munkácsi katonai kórháznak a magyar 

Máltai Szeretetszolgálat 

Másfél millió forint értékben adományozott a magyar Máltai Szeretetszolgálat gyógyászati 

eszközöket a munkácsi katonai kórháznak. Ukrajna válságos helyzete miatt nincs pénz a 

betegellátásra. A Kórház vezetősége listát tett közzé azokról a dolgokról, amire a legnagyobb 

szüksége van. Ez alapján állította összeg adománycsomagját a szeretetszolgálat. 

Rádiócsend – a nagykikindai magyar adás készítőinek csak munkaviszonyuk 

van, bérük nincs 

A papírforma szerint még léteznek, műsort azonban már nem sugároznak a vajdasági 

Bánságban a rádiók. Mivel a központi privatizáció során nem akadt vevőjük, meg kell 

szüntetni tevékenységüket, így a térség magyar lakossága helyi jellegű napi tájékoztatás 

nélkül maradt, a kollégák pedig munka nélkül. 

Lezárult az RMDSZ városi konzultációja 

Közösségi prioritásokról kérdezte az erdélyi magyarokat a nemrég lezárult városi konzultáció 

során az Romániai Magyar Demokrata Szövetség. Négy hónapon keresztül 36 erdélyi 

városban több mint 50 ezer magyar családot kerestek fel. 

Felemás eredménnyel zárult az előkészítő osztályok beiratkozásának első 

szakasza Temes megyében 

Felemás eredménnyel zárult az előkészítő osztályok beiratkozásának első szakasza Temes 

megyében. Míg a Bartók Béla Líceumban mindkét osztály megtelt és a Gerhardinumban is 

csak egy gyerek hiányzik az osztály elindításához, a megye többi településén kevesebb 

gyereket irattak a magyar osztályokba.  

A Szent Ferenc Alapítványnak adományozták a gyergyószárhegyi Lázár-kastélyt 

A gyergyószárhegyi Lázár-kastély az erdélyi reneszánsz építészet egyik legszebb alkotása. Az 

utóbbi időben tulajdonosi viták miatt az épület egyre rosszabb állapotba került. Most Liptai 

Antal, a kastély többségi tulajdonosa a Szent Ferenc Alapítványnak adományozta részét, amit 

Böjte Csaba, az alapítvány elnöke elfogadott.  

http://www.mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth/?date=2016-03-23_18:30:00&ch=mr1
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Megjelent a Régió Világ honismereti szemle legújabb száma 

Nemrég jelent meg a Régió Világ honismereti szemle legújabb, bánsági oktatásról szóló 

száma. A Temesvári Szórvány Alapítvány gondozásában készülő online lap a szervezet 

honlapján olvasható. Interjú a szerkesztővel. 

 
  



 

 

 

Napi Nemzetpolitikai Sajtószemle – 2016. január 18. 
11 

 

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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