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Nyomtatott és online sajtó 
 

Žitňanská bízik benne, hogy hamar lezárul Žák-Malina Hedvig ügye 
Magyarországon 
2016. március 30. – bumm.sk, Felvidék Ma, Új Szó 

Žák-Malina Hedvig ügye óriási traumát jelent ennek a társadalomnak – mondta az új 

igazságügy-miniszter és a kormány alelnöke az új Fico-kabinet mai legelső ülését követően. 

Lucia Žitňanská értékelte elődjének Tomáš Borecnek azt a lépését, hogy röviddel távozása 

előtt az igazságügyi tárca éléről engedélyezte, Magyarországon folytassák le az ellene folyó 

igazságügyi eljárást. „Úgy gondolom, hogy ez jó dolog, még akkor is ha nem tudok azonosulni 

azzal, hogy képtelenek voltunk úgy megbirkózni ezzel a traumával Szlovákiában, ahogyan 

kellett volna” – ismerte be az új igazságügy-miniszter. 

 

Rimaszombatba ért a fiatal vállalkozók program Kárpát-medencei körútja 
2016. március 30. – Felvidék Ma, hirek.sk 

2016 a külhoni magyar fiatal vállalkozók éve. A Miniszterelnökség Nemzetpolitikai 

Államtitkársága és a Design Terminal, kreatívipari központ közös programot indított. Kárpát-

medence 14 városában tartanak előadást. Szerdán Rimaszombatban mutatták be a 

programot. A fórumokon az üzleti tervezés, az értékesítés, a márkatervezés is szóba kerül. A 

résztvevők emellett személyre szabott tanácsadásra is jelentkezhetnek.  

 

Napi bírság a szovátai székely zászló miatt 
2016. március 30. – Krónika, transindex.ro, maszol.ro, MTI, szekelyhon.ro, Erdély Ma, 

Bihari Napló 

A Maros megyei törvényszék ítélete értelmében Péter Ferencnek, Szováta polgármesterének 

minden egyes napra bírságot kell fizetnie, amíg nem távolítja el a székely zászlót a 

polgármesteri hivatal épületéről. A bírósági ítéleteket összesítő portálon közölt bejegyzés 

szerint a polgármesternek naponta a bruttó minimálbér ötödrészének megfelelő 210 lej 

bírságot kell az államkasszába fizetnie, és napi 200 lej késedelmi díjat pedig a prefektusi 

hivatalnak kell átutalnia. Az ítélet nem jogerős, a polgármester a hivatalos közlés utáni 15 

napban fellebbezhet ellene. Lucian Goga, Maros megye prefektusa az Agerpresnek elmondta: 

az általa vezetett hivatal, majd a bíróság is felszólította a polgármestert, hogy távolítsa el a 

zászlót, de ez nem történt meg, ezért újabb pert indított, amelyikben immár bírság 

megállapítását kérte. Péter Ferenc polgármester az MTI-nek adott nyilatkozatában 

értetlenségét fejezte ki az ítélet miatt. Elmondta: tavaly decemberben levették az épület 

homlokzatáról a székely zászlót, és erről a prefektust is tájékoztatták. Hozzátette, mihelyt 

megkapja az ítélet indoklását, azonnal fellebbez ellene. 
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http://www.bumm.sk/belfold/2016/03/30/zitnanska-bizik-benne-hogy-hamar-lezarul-zak-malina-hedvig-ugye-magyarorszagon
http://www.bumm.sk/belfold/2016/03/30/zitnanska-bizik-benne-hogy-hamar-lezarul-zak-malina-hedvig-ugye-magyarorszagon
http://felvidek.ma/2016/03/rimaszombatba-ert-a-fiatal-vallalkozok-program-karpat-medencei-korutja/
http://www.kronika.ro/erdelyi-hirek/napi-birsag-a-szovatai-szekely-zaszlo-miatt
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Ismét megakadályozták Mezei János visszatérését 
2016. március 30. – Krónika, szekelyhon.ro, transindex.ro, maszol.ro, MTI, Erdély Ma 

A marosvásárhelyi táblabíróság másodszor is meghiúsította, hogy a hivatali visszaéléssel 

vádolt Mezei János gyergyószentmiklósi polgármester visszatérhessen hivatalába.A 

táblabíróság szóvivője az MTI-nek elmondta, a szerdán kimondott jogerős ítélet 

megsemmisíti a Hargita megyei törvényszék korábbi ítéletét – mely a polgármesternek 

kedvezett –, és fenntartja a hatósági felügyelet kényszerintézkedését. A hatósági felügyelet alá 

helyezett polgármester nem töltheti be hivatalát, nem hagyhatja el Romániát, nem veheti fel a 

kapcsolatot a büntetőper tanúival, és időközönként jelentkeznie kell a rendőrségen. 

 

Készül a magyar–román jó együttélési kódex 
2016. március 30. – Erdély Ma, transindex.ro, maszol.ro 

Elkezdődött Hargita Megye Tanácsa magyar–román jó együttélési kódexe kidolgozásának a 

folyamata, a Nemzeti Kisebbségkutató Intézettel együttműködve, miután közel három év alatt 

sikerült elhárítani a jogi akadályokat. A napokban találkozott Borboly Csaba megyeelnök az 

intézet vezetőjével, Horváth Istvánnal, aki arról tájékoztatta, hogy hamarosan négy 

fókuszcsoportos interjút szerveznek magyar ajkú résztvevőkkel Csík-, Udvarhely-, Gyergyó-, 

Maroshévíz-területen, majd ugyanennyi készül román ajkúakkal is ugyanezekben a 

térségekben. 

 

Maros megyében is elkezdte az aláírásgyűjtést az MPP 
2016. március 30. – Erdély Ma 

A húsvéti ünnepet követően a Maros megyében is elkezdte a választáson való induláshoz 

szükségek aláírásának gyűjtését a Magyar Polgári Párt.A Magyar Polgári Párt Maros 

megyében mintegy 15 – 20 közigazgatási egységben indul önálló tanácsos-jelölt listával, ezen 

települések többségében pedig saját polgármester-jelöltet is állít. 

 

Székelyföld innovációs és kreatív központján dolgoznak 
2016. március 30. – maszol.ro, Erdély Ma, Marosvásárhelyi Rádió, Krónika, szekelyhon.ro 

„Digitális Székelyföld” koncepcióval segítik a térség vállalkozóit, hogy túllépjenek Székelyföld 

fizikai határain, és az elszármazott székelyföldi szakemberek segítségével futtatnának fel 

start-up vállalkozásokat, fogalmazta meg lapunk érdeklődésére Bihari Béla. A székelyföldi 

informatikai cégeket és intézményeket tömörítő IT Plus Klaszter elnöke szerint a Kovászna 

megyei Kereskedelmi és Iparkamarával közösen kezdeményezték a „Digitális Székelyföld” 

koncepciót, amely négy pillérre épül. Eszerint kiépítik a székelyföldi digitális közösséget 

valamint oktatási és mentorprogramokat-, start-up és innovációs programokat indítanak és 

szorgalmazzák az úgynevezett e-rendszerek bevezetését. Mindezek támogatására 

Sepsiszentgyörgyön  megalapítják a „Design Bank” nevű intézményt, amely inkubációs, tudás 

alapú központként is működne, magyarázta az egyik kezdeményező, Bihari Béla. 
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Támogatják a diákok továbbtanulását 
2016. március 30. – szekelyhon.ro 

Ismét átadták a Moldvai Csángómagyar Oktatási Programból kikerülő moldvai magyar 

diákok továbbtanulásának támogatására 2013-ban alapított Jáki Sándor Teodóz-ösztöndíjat. 

Az eseményről közleményben számolt be a Romániai Magyar Pedagógusok Szövetsége 

(RMPSZ), kitérve arra, hogy az általa gondozott és Pillangó Alapítvány által támogatott 

ösztöndíjra azok a moldvai csángómagyar diákok pályázhattak, akik tanulmányaikat 

Romániában, főiskolai vagy felsőoktatási intézményben magyar nyelven folytatják. 

 

Nem lépteti vissza polgármesterjelöltjét a gyergyószentmiklósi RMDSZ 
2016. március 30. – maszol.ro 

Nem lép vissza a gyergyószentmiklósi RMDSZ polgármesterjelöltje, annak ellenére, hogy egy 

felmérés szerint jóval kisebb a támogatottsága az MPP potenciális jelöltjénél. Ezt Bajkó 

László szerdai sajtónyilatkozatában közölte, amelyben a Maszolon pénteken megjelent írásra 

reagált. Ebben ismertették a gyergyószentmiklósi felmérést, illetve a Gyergyó területi RMDSZ 

elnökének, Bende Sándornak az álláspontját, amely szerint a közvélemény-kutatás 

eredményeinek ismeretében a városi szervezet jobban tenné, ha nem indítana 

polgármesterjelöltet, hanem tárgyalásokat folytatna az MPP-vel Nagy Zoltán megbízott 

polgármester támogatásáról. Bajkó László, aki a városi szervezet alelnöke is, kétségbe vonja 

az RMDSZ által megrendelt felmérés hitelességét, a területi elnök véleményét pedig nem 

tartja mérvadónak ebben a kérdésben. Közölte: a városi szervezet nem ért egyet abban Bende 

Sándorral, hogy a jelöltnek vissza kellene lépnie. 

 

Nem használhatók a lehallgatások Floreáék ellen 
2016. március 30. – Krónika, szekelyhon.ro 

Nem használhatóak a lehallgatások a DorinFlorea és társai ellen a törvénytelen 

sporttámogatások ügyében elindított perben. Erről az ügy első érdemi tárgyalásán, kedden a 

Hargita megyei törvényszék döntött. Kisebb „győzelmet” arattak a Marosvásárhelyi ASA 

futballcsapat törvénytelen támogatása miatt perbe fogott vádlottak: a Hargita megyei 

törvényszék elfogadta kérésüket, hogy az Országos Korrupcióellenes Ügyészség (DNA) által 

összeállított dossziéjukból vegyék ki a lehallgatási jegyzőkönyveket. A DNA, mely a vádat 

Dorin Florea marosvásárhelyi polgármester, valamint az ASA 2013 Sportegyesület képviselői, 

Benedek Istvan, Ioan Fărcaş, Kiss Imola, Claudiu Maior és Nucu Man ellen főként a 

lehallgatásokra építette, a következő tárgyaláson foglal majd állást a törvényszék döntésével 

kapcsolatosan. 

 

„Kabaréba illő nyelvészkedés” Vásárhelyen 
2016. március 30. – Krónika 

Újabb tükörfordítással készült háromnyelvű feliratok jelentek meg Marosvásárhelyen, ezúttal 

a vár udvarán. Ez a sokadik eset, amikor az illetékesek hozzá nem értő személlyel fordíttatják 

le a szöveget. A helyi önkormányzat a napokban függesztette ki a restaurált vár udvarán a 

román, magyar és angol nyelvű tájékoztató táblákat, melyek jelentős része különböző hibákat, 
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pontatlanságokat tartalmaz. Az ügy pikantériája, hogy ezúttal a román nyelvű szöveg is 

helyesírási hibákat tartalmaz. Ilyen például a „Casa Negustorului sec XVI” felirat, mely még 

nevetségesebb módon a magyar változatban „Századi Kereskedőházként” jelenik meg. 

Érdekes módon az angol „16th Century Merchant’s House” feliratot sikerült helyesen 

megfogalmazni. 

 

Árgus szemmel 
2016. március 30. – Rostás Szabolcs – Krónika 

A Krónika vezércikke szerint „az autonómiatörekvések nemzetbiztonsági kockázatként 

történt tálalása óta jól tudjuk, mit ért a Szekuritáte jogutódja szélsőséges elemek és 

cselekedetek alatt, sőt azt sem hagyhatjuk figyelmen kívül, hogy 2015-ben egyetlen 

terrorgyanús ügyet sikerült felgöngyölítenie a hírszerzésnek, mégpedig az állítólagos 

kézdivásárhelyi merényletkísérletet. A napnál is világosabb, hogy a hazai titkosszolgálatok 

kapva kaptak a legújabb merényletek, valamint az Európára fokozott kockázatot jelentő 

terrorizmus nyomán kialakult közhangulaton, amelyet hatalmuk megszilárdítására próbálnak 

felhasználni”. 

 

Magyarországi részképzést hirdetnek orvostanhallgatóknak 
2016. március 30. – szekelyhon.ro 

Június elsejéig jelentkezhetnek a MOGYE hallgatói a Romániai Magyar Orvos és 

Gyógyszerész Képzésért Egyesület (RMOGYKE) által szervezett kéthetes, illetve egy hónapos 

magyarországi részképzésekre. Az RMOGYKE idén is megszervezi a kéthetes, illetve egy 

hónapos részképzéseket az anyaországi egyetemekre (Pécsi Tudományegyetem, Szegedi 

Tudományegyetem, Debreceni Egyetem, Semmelweis Egyetem), legfeljebb 250 hallgatónak. 

A pályázat keretében ingyenesen biztosítanak szállást és napi ebédet, valamint 10-20 

százalékos utazási kedvezményt abban az esetben, ha az érintett diákok olyan autóbuszos 

társasággal utaznak, amellyel az egyesületnek van együttműködési megállapodása. 

 

Halasztással indult Rádulyék pere 
2016. március 31. – Krónika 

Halasztással kezdődött tegnap a Ráduly Róbert Kálmán és Szőke Domokos elleni büntetőper 

elsőfokú tárgyalása a Maros megyei törvényszéken. A per Csíkszeredából történt áthelyezése 

utáni első tárgyalás nagyon rövid idő alatt véget ért, mivel Szőke Domokos alpolgármester 

halasztási kérést nyújtott be a törvényszékre. 

 

A Híd jelöli az új kormánybiztost 
2016. március 30. – Új Szó 

Arról már egyezség született a koalíciós partnerek között, hogy a Híd jelöli az új kisebbségi 

kormánybiztost. Bugár Béla pártelnök megerősítette, a funkciót egyelőre megőrzi az új 

kormány. Bugár egyelőre nem árult el nevet. „Amíg a Kisebbségi Kulturális Alap létre nem 
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jön, szükség lesz a kormánybiztosra, de lehetséges, hogy továbbra is fenntartjuk, bizonyos 

jogalkotói feladatok ellátására” – közölte a Híd elnöke. Meg nem erősített értesülések szerint 

a Híd Ravasz Ábelt, a Bél Mátyás Intézet igazgatóját jelölheti a posztra. 

 

Lehet Híd–MKP együttműködés? 
2016. március 30. – Új Szó 

Bizonytalan a Híd–MKP tárgyalások további alakulása, bár hivatalosan mindkét párt 

támogatja a közeledést. A Híd továbbra is kész tárgyalni, az MKP vezetése a héten dönti el, 

megvalósul-e az egyeztetés. Az MKP környezetéből származó értesülések szerint korántsem 

biztos, hogy a párt szervei a héten dűlőre jutnak. A Híd koalíciókötése új helyzetet teremtett: 

míg korábban az MKP-nak volt inkább érdeke az egység, egyes MKP-s politikusok úgy látják, 

most a Hídnak lenne nagyon nagy szüksége az arculatjavításra, amit az MKP-val való 

tárgyalás jelenthet. 

 

A túlélésért küzd a királyhelmeci magyar könyvesbolt 
2016. március 30. – Felvidék Ma 

Királyhelmecen a több mint húsz éve működő magyar könyvesbolt az életben maradásért 

küzd. A jelenleg magánvállalkozásként működő üzlet tulajdonosa keresi a lehetőségeket, 

hogyan is tarthatná életben a keleti végeken ezt az üzletet, amely már egyedülinek mondható 

az egykor a Madách Posonium által működtetett üzletláncból. 

 

Az új kormány programja április 13-ára készül el 
2016. március 30. – hirek.sk, Új Szó 

Andrej Kiska államfő múlt héten szerdán nevezte ki az új kormányt. Robert Fico már akkor 

jelezte, hogy a héten a kabinet meg is tartja első ülését. A kormányülésen Robert Fico 

harmadik kabinetje a kormányprogram előterjesztésének és jóváhagyásának időpontjáról is 

döntést hozott. 

 

Megrongálták a Híd plakátjait 
2016. március 31. – Új Szó 

Hetekkel a parlamenti választások után sem csitulnak az indulatok, a napokban az Ung-

vidéken és a keleti régió több pontján is letéptek vagy összefirkáltak jó néhány hidas 

választási plakátot. A többi párt még kint lévő plakátjait nem bántották. 

 

Kompország új kapitánya 
2016. március 31. – Szalay Zoltán – Új Szó 

„Alig négy hónap telt el azóta, hogy az ellenzék más pártjaival karöltve leváltotta volna a Híd 

a Smer-kormány egyik tagját, s most ugyanezzel a miniszterrel fényképezkednek az új hidas 

kormánytagok. Félig-meddig ugyan sikerült „elmozdítani” Peter Žigát: nem környezetvédelmi 

miniszter többé. Helyette megkapta a gazdasági tárcát, a változás tehát annyiban áll, hogy 

még több pénz felett ítélkezhet, még fontosabb döntéseket kell hoznia. Tiszta sor. A Híd a 
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környezetvédelmi minisztériumban „innen szép nyerni” alapon kezdheti a munkát. A 

kormány egyetlen magyar minisztere már csak azért sincs könnyű helyzetben, mert számíthat 

rá, hogy tömegével fognak potyogni a csontvázak a szekrényekből. Ráadásul ő lesz az egyik 

felelős azért, hogy a Híd időben bizonyítsa, ez a kormány más, mint az előző volt.” 

 

Mégis érvényes az MM-VMDK óbecsei jelöltlistája 
2016. március 30. – Vajdaság Ma 

Közigazgatási Bíróság az MM-VMDK javára döntött, megsemmisítve a választási bizottság 

korábbi döntését, miszerint érvénytelen a „Magyar mozgalom - hogy változtassunk! – Dr. 

Korhecz Tamás – VMDK” elnevezésű óbecsei önkormányzati jelöltlista. Szerdai döntésével a 

Közigazgatási Bíróság megsemmisítette az Óbecsei Választási Bizottság fent említett 

döntését. Az MM-VMDK szerint a listájuk elleni beadvány készítője "kijárta" Belgrádban, 

hogy a Köztársasági Választási Bizottság utasítsa az Óbecsei Választási Bizottságot a már 

kihirdetett lista megsemmisítésére. 

  

Elkészült a Magyar Mozgalom és a VMDK közös választási programja 
2016. március 30. – Vajdaság Ma, Pannon RTV 

Többhetes demokratikus alkotófolyamat eredményeként megszületett a Magyar Mozgalom és 

a VMDK által támogatott országos és tartományi jelöltlisták közös választási programja. A 

választási program megalkotásakor annak megalkotói arra törekedtek, hogy elkerüljék a 

szerbiai politikai pártokra jellemző magatartást: a nagyotmondást és a felelőtlen ígérgetést - 

olvasható az MM és a VMDK közleményében. A program gyújtópontjában a fogyatkozó, a 

csalódott és a kilátástalanság érzésével küszködő vajdasági magyar emberek állnak. 

Elsősorban olyan intézkedéseket fogalmaztak meg, amelyekhez előteremthetőek, vagy már 

most is rendelkezésre állnak a megfelelő erőforrások, és amelyek eredményes és következetes 

végrehajtásuk esetében érdemben javíthatnák a közösség tagjainak helyzetét, önbecsülését, 

közérzetét és itthoni boldogulását. 

  

Középpontban a vajdasági magyar felsőoktatás 
2016. március 30. – Vajdaság Ma, Pannon RTV 

Pásztor István, a Vajdasági Magyar Szövetség elnöke megbeszélést folytatott Maruzsa 

Zoltánnal, a Magyar Kormány Emberi Erőforrások Minisztériumának miniszteri biztosával, 

Naszvadi Györggyel, a Pallas Athéné Concordiae Domus Alapítvány Kuratóriumának 

elnökével, Erdélyi Rudolf Zalánnal, a Pallas Athéné Concordiae Domus Alapítvány 

igazgatójával és Hajnal Jenővel, a Magyar Nemzeti Tanács elnökével. A találkozó 

középpontjában a vajdasági felsőoktatás magyar vonatkozású programjainak és 

fejlesztésének további lehetőségei álltak, különös tekintettel az Európa Kollégiumban tovább 

bővíthető tartalmi és infrastrukturális kérdésekre, az Újvidéki Univerzitással közösen 

bonyolítandó, tanár- és egyetemistacserét lehetővé tevő Erasmus programra, a vajdasági 
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http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/19923/Megis-ervenyes-az-MM-VMDK-obecsei-jeloltlistaja.html
http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/19922/Elkeszult-a-Magyar-Mozgalom-es-a-VMDK-kozos-valasztasi-programja.html
http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/19921/Kozeppontban-a-vajdasagi-magyar-felsooktatas.html
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magyar oktatásba bekerülő gyerekek készségfejlesztését illetve felzárkóztatását érintő 

kérdésekre is kitértek. 

  

Kosztolányi Dezsőre emlékeztek Szabadkán 
2016. március 30. – Pannon RTV 

Kosztolányi Dezsőre emlékeztek születésnapja alkalmából Szabadkán – a Svetozar Marković 

Gimnáziumnál álló szobrot koszorúzták meg. Kosztolányi Dezső 1885. március 29-én 

született. Az író, költő, műfordító, kritikus, esszéista, újságíró a XX. századi magyar 

széppróza és líra egyik legnagyobb alakja, akiről a szabadkai Kosztolányi Dezső Diáksegélyező 

Egyesület minden évben megemlékezik. A KODDE 25 éve, működésének kezdetétől büszkén 

viseli Kosztolányi nevét. 

  

Hosszú sor a Prosperitatinál 
2016. március 30. – Pannon RTV 

Már csak egy napjuk maradt a pályázóknak, hogy átadják dokumentumaikat a Prosperitati 

irodákban. Szabadkán szerda délután hosszú sorban álltak az igénylők, hogy éljenek a magyar 

kormány által támogatott terület- és gazdaságfejlesztési stratégia lehetőségeivel. Az első kör 

csütörtök délután 2 órakor zárul le. 

 

Választások 2016: Sajtótájékoztató a VMSZ-VMDP választási programjáról 
Topolyán 
2016. március 30. -  Vajdaság Ma 

Sajtótájékoztatón számolt be Topolyán az elmúlt időszak eredményeiről és mutatta be a 

2016-2020-as időszakra a VMSZ-VMDP topolyai községre vonatkozó terveit, választási 

programját Fremond Árpád, a Vajdasági Magyar Szövetség topolyai községi szervezetének 

elnöke és Kovács László, a Vajdasági Magyar Demokrata Párt topolyai-kishegyesi körzeti 

szervezetének elnöke. 

 

Élethosszig tartó tanulás – oklevélátadó a Rákóczi-főiskolán 
2016. március 30. – karpatalja.ma, karpatinfo 

Százkilencvennégy résztvevő kapott oklevelet március 29-én a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai 

Magyar Főiskola Felnőttképzési Központja által meghirdetett nyelvtanfolyamok sikeres 

elvégzéséért. Az eseményt Váradi Natália, a Felnőttképzési Központ vezetője nyitotta meg. 

Beszédében elmondta, évről évre egyre nagyobb az érdeklődés a főiskola tanfolyamai iránt 

annak ellenére is, hogy nem nemzetközi oklevelet kapnak a résztvevők, hanem a főiskola által 

kiállított tanúsítványt. Szeptemberben több mint háromszázan jelentkeztek angol, magyar, 

német és ukrán alap- vagy középfokú képzésre. Százkilencvennégy személynek sikerült 

teljesíteni a hatvanórás tanfolyam követelményeit. 
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http://pannonrtv.com/web2/?p=262782
http://pannonrtv.com/web2/?p=262739
http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/19925/Valasztasok-2016-Sajtotajekoztato-a-VMSZ-VMDP-valasztasi-programjarol-Topolyan.html
http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/19925/Valasztasok-2016-Sajtotajekoztato-a-VMSZ-VMDP-valasztasi-programjarol-Topolyan.html
http://www.karpatalja.ma/karpatalja/oktatas/elethosszig-tarto-tanulas-oklevelatado-a-rakoczi-foiskolan/
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Hrojszman lehet az új kormányfő 
2016. március 30. – karpatalja.ma 

A lelkes, összefogásra, a politikai válság leküzdésére buzdító kinyilatkoztatások ellenére 

lapzártánkig, azaz keddig inkább távolodni, semmint közeledni látszott az új parlamenti 

koalíció létrehozásának, az új miniszterelnök és kormánya megszavazásának várva várt 

pillanata. Oleh Ljasko, a nevét viselő Radikális Párt vezetője még múlt csütörtökön átadta 

Volodimir Hrojszman parlamenti elnöknek azt a dokumentumot, amellyel pártja parlamenti 

képviselői visszavonták aláírásukat a koalíciós megállapodás alól. Ezzel 226 alá csökkent a 

jelenlegi kormány mögött álló koalíció tagjainak a száma a 450 fős ukrán törvényhozásban, 

miáltal most már az ukrán politikai élet legmakacsabb képviselőiben is kétségek merültek fel 

a koalíció létezését illetően. 

 

A közutak felújítása lenne a legsürgetőbb feladat 
2016. március 30. – Kárpátalja 

Március 23-án ülésezett a Beregszászi Járási Tanács, közel 30 napirendi pont ügyében 

döntöttek a képviselők. Számos programot fogadott el a járási tanács, közöttük a KMKSZ 

megyei tanácsi frakciója által kezdeményezett fejlesztéseket. 

 

Ülésezett a Tisza ETT 
2016. március 30. – Kárpátalja 

Március 24-én, Nyíregyházán ülésezett a múlt év októberében megalakult Tisza Korlátolt 

Felelősségű Európai Területi Társulás (röviden Tisza ETT). A társaság az első olyan társulás, 

amely egy európai uniós és egy azon kívüli ország között jött létre. A közgyűlésen jelen volt 

dr. Brenzovics László, a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség elnöke, az ukrán parlament 

képviselője, Mihajlo Rivisz, a Kárpátaljai Megyei Tanács elnöke, valamint Volodimir 

Csubirko, a VI. összehívású Kárpátalja Megyei Tanács elnöke. 

 

Fodó Sándor örökségét is folytatva 
2016. március 30. – Kárpátalja 

Fodó Sándor-díjas lett idén Héder János, a Kárpátaljai Református Egyházkerület lelkészi 

főjegyzője, ungvári és ungtarnóci református lelkész. A főjegyző úr az ungvári református 

parókián öt családdal kénytelen osztozni, egy kétszobás lakrészben lakik feleségével és két 

fiával. Kitüntetése kapcsán kerestük fel és beszélgettünk vele életéről, munkájáról és arról, 

hogy miként látja a jövőt. 

 

A támogatási kampány felénél – a megszokott kerékvágásban 
2016. március 30. - Népújság 

Az idei mezőgazdasági támogatások pályázati időszaka február utolsó napjától május 6-ig 

tart. Nagyobb változások nem történtek a rendszerben, minden az eltervezett módon folyik. 
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http://karpataljalap.net/?q=2016/03/30/hrojszman-lehet-az-uj-kormanyfo
http://karpataljalap.net/?q=2016/03/30/kozutak-felujitasa-lenne-legsurgetobb-feladat
http://karpataljalap.net/?q=2016/03/30/ulesezett-tisza-ett
http://karpataljalap.net/?q=2016/03/30/fodo-sandor-orokseget-folytatva
http://www.nepujsag.net/gazdasag/570-a-t%C3%A1mogat%C3%A1si-kamp%C3%A1ny-fel%C3%A9n%C3%A9l-%E2%80%93-a-megszokott-ker%C3%A9kv%C3%A1g%C3%A1sban.html
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Az illetékes agrárpiaci ügynökség még február során megközelítőleg 57 ezer gazdának küldött 

ki ötéves időszakra, 2020-ig érvényes határozatokat az úgynevezett támogatási jogokról. 

 

Regionalitással a decentralizáció felé 
2016. március 30. - Népújság 

Štakul Aleks, a Szlovén RTV egykori vezérigazgatója, tévés újságíró, szerkesztő múlt heti 

lendvai könyvbemutatója alkalmával nem csak saját életéről szólt, hanem az RTV fél 

évszázados történetét is vázolta, mely a regionalizmussal és a decentralizációval kapta meg 

közszolgálati jellegét. 

 

Felsőőri kórházépítés: újabb huzavona 
2016. március 30. - Volksgruppen 

Tovább húzódik a felsőőri kórház építésének ügye: két ajánlattevő fellebbezett a közbeszerzési 

eljárás ellen. A gazdasági bizottság döntése alapján ma délelőtt hirdették volna ki a nyertes 

ajánlattevőt. Végleges döntés a következő hetekben várható. Az építkezés tényleges kezdetét 

ez állítólag nem befolyásolja. 

 

Californiai cserkészvezetők évi találkozása a Woodside-i bencés gimnáziumban 
2016. március 30. – Nemzeti Regiszter 

A festői környezetben elhelyezkedő woodside-i bencés perjelség adott otthont idén a nyugati 

cserkészvezetők éves értekezletének Portola Valley-ben. Akárcsak tavaly, idén is szép 

számmal jelentek meg a hollywood-i, Los Angeles-i, San Francisco-i csapatok vezetői. San 

Diego alakuló csapatát egy lelkes kontingens, Portland és Seattle alakuló csapatait a körzeti 

parancsnok képviselte. Utóbbi kettő éppen előző héten tartott négy napos közös tábort és 

ezen a hétvégén vezetőik nagy része a seattle-i konzuli napokon vett részt. Öröm volt látni 

Lendvai-Lintner Imre cscst.-t a KMCSSZ elnökét, és Pintér János cscst.-t a nyugat-kanadai 

körzet parancsnokát, akik New Jersey-ből illetve Calgary-ból érkeztek erre az alkalomra. 

 

Magyar vagyok, magyar ... irodalmi és népdal est a Clevelandi Magyar Iskolában 
2016. március 30. – Nemzeti Regiszter 

A clevelandi Magyar Iskola idén is megtartotta hagyományos szavalóversenyét. A kétfordulós 

vetélkedőn a tanulók két verssel készültek. Az elődöntőn mindkét verset elszavalták, míg a 

döntőre szabadon kiválaszthattak, mely verssel szeretnék a zsűri tagjait és a nagyközönséget 

elkápráztatni. Minden osztályban hirdettek első, második és harmadik helyezettet. 
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Elektronikus sajtó 

 

Határok nélkül 

2016. március 30. – Kossuth Rádió 

A magyar nyelv hivatalos használatára buzdít az RMDSZ  

Az erdélyi magyar többségű települések polgármestereinek, alpolgármestereinek és 

önkormányzati képviselőinek elöl kell járniuk a nyelvhasználati jogok alkalmazásában, ezáltal 

is biztatva minden magyar embert, hogy éljen jogaival – nyilatkozta Kovács Péter, a Romániai 

Magyar Demokrata Szövetség ügyvezető elnöke. 

Elutasította a bukaresti törvényszék Tőkés László erkölcsi kártérítési keresetét 

Megalapozatlannak minősítette és elutasította a bukaresti törvényszék Tőkés László erkölcsi 

kártérítési keresetét, amelyet az európai parlamenti képviselő másfél éve nyújtott be az 1989-

es temesvári forradalmi szerepét elvitató, őt hazaárulónak és idegen ügynöknek, kémnek 

nevező állambiztonsági tisztek ellen. Tőkés László jogi képviselője, Kincses Előd 

természetesen fellebbezni fog az ítélet ellen. 

Megtartó erő, avagy magyar gazdaságfejlesztési csomag Kárpátaljának is 

A vajdasági gazdaságfejlesztési programhoz hasonlóan a magyar kormány elindította a 

kárpátaljai fejlesztési tervet is. Az első próbapályázatok pár hónap múlva megjelennek. A 

Határok nélkül vendége Grezsa István Kárpátalja fejlesztéséért felelős kormánybiztos. 

Veszélyben van a vajdasági falusi iskolahálózat 

Veszélyben van a vajdasági falusi iskolahálózat – írja a belgrádi sajtó. Több mint 60 

kihelyezett tagozat, illetve falusi iskola szűnhet meg, mert kevesebb, mint 15 diákjuk van. A 

hír kapcsán Petkovics Máriát, a Magyar Nemzeti Tanács oktatással megbízott tagját kereste 

fel a Határok nélkül riportere. 

Újabb csángómagyar diákok részesültek Jáki Sándor Teodor ösztöndíjban 

Újabb hat, felsőoktatásban tanuló moldvai csángómagyar diák vehette át a Jáki Sándor 

Teodor ösztöndíjat. A 2013-ban alapított ösztöndíjat egy amerikai magyar alapítvány 

biztosítja.  

A magyar kormány finanszírozásával működik a tiszapéterfalvi református 

líceum 

20 éve működik Kárpátalján, a nagyszőlősi járási Tiszapéterfalván a református líceum. A 

vallási tanintézmény megnyitása a nehéz gazdasági helyzetben lévő Ukrajnában csak a 

helyiek szívós akaratának és kitartásának köszönhető. Az ukrán állam évek óta nem 

támogatja az egyházi intézményeket, de az anyagi gondokat megoldotta, hogy a tiszapéterfalvi 

intézményt a magyar kormány felvette a nemzeti jelentőségű intézmények sorába és 

finanszírozza fenntartását. 

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

