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Nyomtatott és online sajtó 
 

 

Megjelent a külhoni magyar családok éve első pályázata 
2018. március 7. – MTI, Magyar Idők, kormany.hu, Krónika, hirstart.hu, Origo.hu, althir.org, 

Körkép, hirek.sk, Felvidék Ma, karpatalja.ma, OrientPress, Petőfi Népe, Magyar Hírlap 

Megjelent a 2018 – a külhoni magyar családok éve első, nyílt pályázati felhívása, az 500 

millió forintos keretre április 6-ig lehet jelentkezni, a cél a családbarát vállalkozások 

támogatása – közölte Potápi Árpád János, nemzetpolitikai államtitkár szerdai budapesti 

sajtótájékoztatóján. A nemzetpolitikai államtitkár elmondta: a felhívás célja a Kárpát-

medencei gazdasági térség erősítése érdekében külhoni magyar vállalkozások támogatása. 

Olyan cégeket segítenek, amelyek az általános vállalkozásfejlesztésen túl három vállalás 

valamelyikét teljesítik. Ezek a családbarát munkahelyek kialakítása, fejlesztése vagy a 

családokat segítő szolgáltatások nyújtása vagy külhoni diákok szakmai képzésének, valamint 

pályakezdő fiatalok foglalkoztatásának támogatása.  

 

Potápi: Mátyás a közép-európai összefogás megteremtője volt 
2018. március 7. – MTI, Magyar Idők, Webrádió, hirado.hu, hirek.sk 

Mátyás király a mai kor szempontjából is kiemelkedő uralkodó volt, mert megteremtette a 

közép-európai népek összefogását - jelentette ki Potápi Árpád János, a Miniszterelnökség 

nemzetpolitikai államtitkára a Pozsonyi Magyar Intézetben, ahol megnyitotta a Mátyás király 

- Mecénás és katona című kiállítást szerdán.  Az államtitkár hangsúlyozta: Hunyadi Mátyás 

(1443-1490) az első olyan magyar uralkodó volt, aki már Közép-Európában gondolkodott és 

közép-európaiságát származása is tükrözte, hiszen felmenői között magyarok mellett kunok, 

besenyők és szlávok is voltak. 

 

Menyhárt: a Fico-kormány gyakorlatilag megbukott 
2018. március 7. – MTI, hirek.sk, Felvidék Ma 

A Fico-kormány gyakorlatilag megbukott, hiszen kiderült, hogy éveken át egy maffiaállamot 

építettek - mondta Menyhárt József, a Magyar Közösség Pártjának (MKP) elnöke szerdán az 

M1 aktuális csatornán. Az MKP vezetőjét az újságíró-gyilkosságról kérdezték, amikor 

elmondta, a Kuciak-ügy arra hívja fel a figyelmet, a szólásszabadság is veszélyben van az 

országban. Hozzátette, ezt érzékeli a szlovák közvélemény is, hiszen tízezrek mentek az 

utcára, s a héten újabb tüntetések lesznek.    

 

A KMKSZ szerint sajnálatos a kisebbségbarát ukrán nyelvtörvény eltörlése, és 
aggasztóak a jogfosztó törvénytervezetek 
2018. március 7. – MTI, Origo.hu, karpatalja.ma 

A Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség (KMKSZ) szerdán Ungváron kiadott 

nyilatkozatában sajnálatosnak nevezi, hogy az ukrán alkotmánybíróság eltörölte a 
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kisebbségbarát nyelvtörvényt, és aggasztóaknak tartja a parlament előtt lévő, további 

jogfosztással fenyegető nyelvtörvénytervezeteket.  Az MTI-hez is eljuttatott nyilatkozat 

szerint "a KMKSZ sajnálatosnak tartja az ukrán alkotmánybíróság azon döntését, mellyel 

formai okokra" – fogalmaz  a magyar szervezet. 

 

KMKSZ: biztató a székház elleni támadás feltételezett elkövetőinek elfogása, és 
üdvözlendő az EBESZ tervezett kárpátaljai jelenléte 
2018. március 7. – MTI, Webrádió, karpatalja.ma 

A Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség (KMKSZ) szerdán Ungváron kiadott 

nyilatkozatában biztatónak nevezi a székháza elleni támadás feltételezett elkövetőinek 

elfogását, egyúttal üdvözli, hogy az Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezet (EBESZ) 

fokozni kívánja jelenlétét Kárpátalján. Az MTI-hez is eljuttatott nyilatkozat szerint "a KMKSZ 

biztatónak tartja, hogy az ukrán rendvédelmi szerveknek sikerült kézre keríteni és előállítani  

a szövetségünk székháza ellen február 27-én véghezvitt merénylet feltételezett elkövetőit." 

 

Halasztott az alkotmánybíróság a marosvásárhelyi gimnázium ügyében 
2018. március 7. – Krónika, transindex.ro, maszol.ro, szekelyhon.ro 

Elhalasztotta a román alkotmánybíróság a döntést a marosvásárhelyi római katolikus 

gimnázium újraalapításáról szóló törvény ellen beterjesztett ellenzéki óvás ügyében. A 

bukaresti taláros testület sajtóosztálya szerdán a Krónikát arról tájékoztatta, hogy az 

alkotmánybíróság március 19-én foglalkozik ismét a kérdéssel. Két román jobboldali ellenzéki 

alakulat február közepén emelt alkotmányossági kifogást emelt a marosvásárhelyi római 

katolikus gimnázium újraalapításáról szóló törvénytervezet ellen, az óvás előterjesztői pedig 

nacionalista szólamokkal támadták Magyarországot, az RMDSZ-t és az azzal együttműködő 

bukaresti balliberális kormánykoalíciót. 

 

Hétfőig lehet jelentkezni a Kőrösi Csoma Sándor- és Petőfi Sándor-programra 
2018. március 7. – MTI, Webrádió, Magyar Idők,hirolvaso.com, hirmutato.hu, karpatalja.ma 

Jövő hétfőig lehet jelentkezni a Kőrösi Csoma Sándor- és Petőfi Sándor-programra - áll a 

Miniszterelnökség által az MTI-hez szerdán eljuttatott közleményben. Mint írják, a 

Miniszterelnökség nemzetpolitikai államtitkársága által meghirdetett, immár hatodik éve 

futó Kőrösi Csoma Sándor-program célja a világban szétszórtságban, diaszpórában élő 

magyarság támogatása és közösségi életének erősítése, míg a 2015-ben indított Petőfi 

Sándor-program középpontjában a Kárpát-medencei szórványban élő magyarság felkarolása 

és segítése áll. Megjegyzik, mindkét programra a magyar nemzet iránt elkötelezett, 

közösségszervező tevékenységekben jártas, huszadik életévüket betöltött, büntetlen előéletű 

magyar állampolgárok jelentkezését várják Magyarországról és a külhoni területekről 

egyaránt. 
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Latorcai János: egy nemzetnek ideálok kellenek 
2018. március 7. – MTI, Magyar Hírlap 

Egy nemzetnek ideálok kellenek, akik haláluk után is továbbélnek a közösség emlékezetében - 

mondta Latorcai János, az Országgyűlés alelnöke Kövér László házelnök szavait tolmácsolva 

a Mátyás király-emlékév alkalmából a Parlamentben tartott emlékülésen szerdán. Európa a 

15. században is megosztott volt, vezetői akkor is csak a saját érdekeiket nézték és nem 

törődtek a kontinenst fenyegető török veszéllyel. Mátyásnak hamar meg kellett tanulnia, hogy 

csak magára és országára számíthat, ha meg akarja védeni a hazát. Erőforrásokat kell 

gyűjtenie és ehhez konfliktusokat kell vállalnia. A helyzet alapvetően azóta sem változott - 

mondta az alelnök. 

 
Angyalossy Sándor kárpátaljai grafikus képeiből nyílt tárlat Budapesten 
2018. március 7. – MTI, Webrádió, Kárpátalja Ma 

Angyalossy Sándor kárpátaljai grafikusművész, építész Vonal, sík, harmónia című kiállítása 

nyílt meg szerdán a budapesti Forrás Galériában a Nemzetstratégiai Kutatóintézet Kárpát-

haza Galéria sorozatának keretében. 

"Angyalossy Sándor amellett, hogy művészként máig foglalkozik rajzolással, építészként is 

maradandót alkotott" - emelte ki Szász Jenő, a Nemzetstratégiai Kutatóintézet elnöke a tárlat 

megnyitóján. Hozzáfűzte: a művész évtizedeken átívelő munkásságának köszönhetően 

sikerült visszaadni Munkács városának szecessziós hangulatát. 

 

Ismét üzent Bocnak a többnyelvű helységnévtáblák ügyében a Musai-Muszáj 
2018. március 7. – Krónika, maszol.ro 

Újfent üzent Emil Boc kolozsvári polgármesternek a Musai-Muszáj civil kezdeményező 

csoport, így hívva fel a figyelmet a kincses város több bejáratánál még mindig hiányzó 

háromnyelvű helységnévtáblák ügyére. A civil csoport szerdán Facebook-oldalán számolt be 

arról, hogy „helyreállították” a polgármesteri hivatal udvarán parkoló musai-mobilt, azaz 

visszatették a háromnyelvű táblát a városháza udvarára leparkolt kerékpárra. Emellett reggel 

egy dokumentumot is iktattak a hivatalban, melyben tájékoztatják Emil Boc polgármestert „a 

fejleményekről és arról, hogy nemrégiben a hivatal udvarán lopás történt”. 

 

PSD-s képviselő: a nemzeti kisebbségek terén Románia a leghaladóbbak és 
legnagylelkűbbek közé tartozik  
2018. március 7. – transindex.ro, maszol.ro 

ictor Boştinaru szociáldemokrata európai parlamenti képviselő azt nyilatkozta kedden 

Brüsszelben, hogy a románoknak hatékonyabban kellene kommunikálniuk, hogy milyen 

megoldásokat alkalmaznak a nemzeti kisebbségek ügyében. Ezek a megoldások - állítja a 

képviselő - a leghaladóbbak és legnagylelkűbbek közé tartoznak az unióban. Boştinaru, Elena 
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Valenciano spanyol képviselővel együtt 'Az európai projekt lehetőségei és kihívásai' címmel 

szervezett konferenciát Brüsszelben.  

 

Széchenyi-szobrot avatnak március 15-én Szatmárnémetiben  
2018. március 7. – transindex.ro 

A forradalom hőseire és a legnagyobb magyarra, Széchenyi Istvánra emlékeznek 

Szatmárnémetiben március 15-én, írja közleményében az Romániai Magyar Demokrata 

Szövetség. A megemlékezés apropóján pedig 17:30 órától leleplezik a megyeszékhely 

központjában felállított új Széchenyi-szobrot. Imát mond Schönberger Jenő, a Szatmári 

Római Katolikus Egyházmegye püspöke és Csűry István, a Királyhágómelléki Református 

Egyházkerület püspöke. Az ünnepségen jelen lesz és beszédet is mond Kelemen Hunor, az 

RMDSZ elnöke, illetve Kereskényi Gábor, Szatmárnémeti polgármestere és Pataki Csaba, 

Szatmár Megye Tanácsának elnöke is megosztja az ünnepi gondolatait az egybegyűltekkel. A 

téren az ünnepség koszorúzással zárul.  

 

A törvények betartására figyelmezteti a székely szabadság napjának résztvevőit 
a csendőrség  
2018. március 7. – MTI, transindex.ro, Erdély Ma 

A tömegrendezvények megszervezését szabályozó törvényes előírások betartására szólította 

fel a csendőrség marosvásárhelyi mobil egysége a székely szabadság napja alkalmából 

tartandó szombati marosvásárhelyi megemlékezés és felvonulás résztvevőit. Az MTI-hez is 

eljuttatott szerdai közleményében a csendőrség, amely a korábbi években több ízben 

megbírságolta a város utcáin úgymond "engedély nélkül" felvonuló tüntetőket, idén semmi 

jelét nem adta annak, hogy jogtalannak tekintené és akadályozni próbálná a résztvevők 

bevonulását a város főterére. 

 

Beiskolázás Aradon: az összevont osztályok sikerétől a románul zajló magyar 
órákig 
2018. március 7. – maszol.ro 

Március 8-én kezdődik a beiratkozás az ősszel induló új tanév előkészítő osztályaiba. 

Szórványvidékeken ilyenkor mindig az a kérdés, hogy megmarad-e egy-egy magyar osztály 

vagy sem. Aradon a kilátások nem túl jók, de a pedagógusok bíznak benne, hogy ha összevont 

osztályok formájában is, de sikerül fenntartani a magyar oktatást. 

 

Összefogtak a csíki és gyergyói jégkorong-egyesületek képviselői 
2018. március 7. – szekelyhon.ro 

Sikerrel járt a Székelyföldi Jégkorong Akadémia kezdeményezése, hogy csíki és gyergyói fiatal 

jégkorongozókból alakuljon egy egyetemista hokicsapat. Az erről szóló szándéknyilatkozatot 

szerdán írták alá a csíkszeredai Hunguest Hotel Fenyőben a csapat kialakításában és 

működtetésében érdekelt felek. Tánczos Barna, a Székelyföldi Jégkorong Akadémia (SZJA) 

elnöke szerint előrehaladt tárgyalásokat folytatnak a Sapientia Erdélyi Magyar 
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Tudományegyetemmel, és szinte biztos, hogy az egyetem csíkszeredai karán több, sporttal és 

testneveléssel kapcsolatos szak indul majd, itt folytatnák tanulmányaikat az egyetemista 

csapatban játszó fiatal hokisok. 

 

Tisztességes Szlovákiát szeretnénk! 
2018. március 7. – hirek.sk 

Állásfoglalást adott ki a Szlovákiai Magyarok Kerekasztalának Koordinációs Bizottsága a Ján 

Kuciak tényfeltáró újságíró és menyasszonyának meggyilkolása ügyében. Egyben felhívják a 

nyilvánosság figyelmét, hogy amennyiben azonosulni tudnak a nyilatkozat szövegével, azt 

vállalják fel és terjesszék. A Ján Kuciak tényfeltáró újságíró és menyasszonyának 

meggyilkolása ügyében, valamint a tragédia következményei rámutattak arra, hogy Szlovákia 

súlyos problémákkal küszködik. Ezek a problémák alapjaiban érintik az igazságszolgáltatást, 

a jogállamiságot, valamint az ország politikai képviseletének elveit és értékeit. A kirobbant 

válság azóta is tart. 

 

Politikai maraton: Kiska megkezdte a tárgyalásokat az ellenzékkel, lesz 
bizalmatlansági indítvány. Percről percre 
2018. március 7. – Körkép 

Tizedik napja, hogy kiderült, Ján Kuciakot és jegyesét meggyilkolták nagymácsédi 

otthonukban, és valószínűleg pontosan két hete, hogy a gyilkosság megtörtént. Andrej Kiska a 

mai nap folyamán megkezdi a tárgyalásokat az ellenzéki pártokkal a jelenleg fennálló politikai 

helyzet stabilizálásáról. 

 

A Híd tudatosítja a helyzet komolyságát, s üdvözli Danko kezdeményezését 
2018. március 7. – bumm.sk 

A Híd párt tudatosítja az országban kialakult helyzet komolyságát, és üdvözöl minden olyan 

kezdeményezést, ami annak lecsitulásához vezet. Ebből a szempontból is egyetértünk Andrej 

Dankoval, a parlament elnökével és közvetítői törekvéseivel az ország legfőbb közjogi 

méltóságai között – közölte Debnár Klára, a Híd szóvivője. 

 

Fico azt szeretné, ha a Híd maradna a kormánykoalícióban 
2018. március 7. – bumm.sk 

Robert Fico azt szeretné, ha a Híd bennmaradna a kormánykoalícióban. "Olyan megoldási 

lehetőségeket fogunk kínálni, hogy a Híd Országos Tanácsának jövő heti ülését követően 

folytathassa a munkát a koalícióban" – jelentette ki ma délelőtti sajtótájékoztatóján a 

miniszterelnök. Az elnöki palotában ma megkezdődik a forgatókönyv, amelynek célja 

egyértelműen a hatalmi erőviszonyok megváltoztatása Szlovákiában és a parlamenti 

választások eredményeinek megtagadása. 
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Álljunk ki a tisztességes Szlovákiáért! – Több egyetem is rektori szabadot ad a 
hallgatóknak pénteken 
2018. március 7. – Körkép 

Pénteken újabb civil megmozdulás lesz Pozsonyban és Szlovákia több városában. A 

felvonulások és egyéb tiltakozó akciók főszervezői most is azok a független személyek, akik a 

múlt pénteki akciókat is elindították. 

 

Új Feszty-ereklyék érkeztek Ógyallára 
2018. március 7. – hirek.sk 

A Felvidéki Értéktár Bizottság (FÉB) támogatásával új Feszty-ereklyék érkeztek a neves 

festőművészről elnevezett emlékszobába az ógyallai Feszty Árpád Alapiskola számára. A 

tárlat anyaga egyre gazdagabb – hamarosan már a tér bővítése is esedékessé válhat. Huszár 

László, a FÉB szakmai alelnöke úgy véli, az emlékhelyeket gyarapítani és óvni kötelesség. 

„Szlovákia magyarlakta területein, de nemcsak azokon, kutyakötelességünk egy országos 

regisztert készíteni, mert ki tudja, hogy mikor tűnik el, vagy mikor vált nevet és mikor vált 

nemzetiséget egy-egy emlékhely például. Elég hozzá egy restaurálás, amikor a szöveget vagy 

lefestik, vagy átírják az ország nyelvére.“ 

 

Nyílt nap a Kazinczyban Tornalján 
2018. március 7. – hirek.sk 

Nyílt napot tartottak Tornalján a Kazinczy Ferenc Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola alsó 

tagozatán. Két nap alatt a szülők, illetve az óvodás korú gyerekek így bepillantást nyerhettek 

az iskolában folyó munkába, az oktatás menetébe. 

 

A Via Nova ICS Országos Tanácsának nyilatkozata 
2018. március 7. – hirek.sk, Felvidék Ma 

A Via Nova ICS a hétvégén tartotta Országos Tanácsát Füleken. A tanácskozás fő témája a 

szervezet strukturális átalakítása volt. A legnagyobb Szlovákiában működő ifjúságpolitikai 

szervezet a jövőben új szervezeti felépítésben működik. Ifjúságot képviselő, fiatal újságírókat 

is tömörítő szervezetként a legmélyebb részvétünket fejezzük ki Ján Kuciak és Martina 

Kušnírová családtagjainak, szeretteinek és munkatársainak. 

 

A dunaszerdahelyi galéria gyűjteményéből nyílik kiállítás Szekszárdon 
2018. március 7. – MTI, bumm.sk 

A 20. század végi és a kortárs magyar képzőművészet jelentős alkotóinak műveit állítja ki a 

szekszárdi Művészetek Háza a Dunaszerdahelyi Kortárs Magyar Galéria gyűjteményéből 

válogatva. A szombaton nyíló, és május elsejéig látható tárlat hetvenhat művész közel száz 

alkotását, grafikákat, festményeket, plasztikákat tár a közönség elé. 

 

Kőedény-kiállítással nyílik meg a turistaszezon a Füleki Vármúzeumban 
2018. március 7. – MTI, bumm.sk 
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http://www.korkep.sk/cikkek/belfold/2018/03/07/alljunk-ki-tisztesseges-szlovakiaert-tobb-egyetem-rektori-szabadot-ad-hallgatoknak-penteken
http://www.korkep.sk/cikkek/belfold/2018/03/07/alljunk-ki-tisztesseges-szlovakiaert-tobb-egyetem-rektori-szabadot-ad-hallgatoknak-penteken
http://www.hirek.sk/itthon/20180307101354/Uj-Feszty-ereklyek-erkeztek-Ogyallara.html
http://www.hirek.sk/itthon/20180307193544/Nyilt-nap-a-Kazinczyban-Tornaljan.html
http://www.hirek.sk/itthon/20180307122107/A-Via-Nova-ICS-Orszagos-Tanacsanak-nyilatkozata.html
http://www.bumm.sk/regio/2018/03/07/a-dunaszerdahelyi-galeria-gyujtemenyebol-nyilik-kiallitas-szekszardon
http://www.bumm.sk/regio/2018/03/07/koedeny-kiallitassal-nyilik-meg-a-turistaszezon-a-fuleki-varmuzeumban
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A murányi kőedény-manufaktúrát bemutató kiállítással nyílik meg az idei turistaszezon a 

szlovákiai Füleki Vármúzeumban március 14-én - közölte a múzeum szerdán az MTI-vel. A 

Rozsnyói Bányászati Múzeum A murányi kőedény emlékezete című időszaki kiállítása a Fülek 

városával szoros kapcsolatban álló murányi manufaktúra történetébe nyújt betekintést, 

amelyet a Koháryak alapítottak, majd a Coburgok vettek át. 

 

Megjelent a külhoni magyar családok éve első pályázata 
2018. március 7. – PannonRTV 

Az 500 millió forintos keretre április 6-ig lehet jelentkezni, a cél a családbarát vállalkozások 

támogatása - közölte Potápi Árpád János mai budapesti sajtótájékoztatóján. 

A megpályázható összeg mezőgazdasági tevékenységet folytató vállalkozások esetén 3-4,5 

millió forint, a nem mezőgazdasági tevékenységet folytató vállalkozásoknál 3-6 millió forint. 

A 2017. január 1-je előtt bejegyzésre került és azóta is folyamatosan működő külhoni magyar 

mikrovállalkozások és kisvállalkozások pályázhatnak, kizárólag egy pályázattal. 

 

Megnyílt a Continental kutatási-fejlesztési központja Újvidéken 
2018. március 7. – Vajdaság.Ma 

A német Continental vállalat ma megnyitotta a kutatási-fejlesztési központját Újvidéken, 

Aleksandar Vučić szerb államfő pedig úgy értékelte, hogy ez a szerbiai gazdaság számára 

„nagy ugrást” jelent, tekintettel arra, hogy „a beruházások és befektetők magasabb szintjéről 

van szó”. Vučić elmondta, hogy Szerbia főként olyan vállalatokkal dolgozik, amelyek 

termeléssel foglalkoznak, de most egy „magasabb szintről” van szó. 

 

Szabadka: Felsőoktatási kiállítás az MTTK-n 
2018. március 7. – Vajdaság.Ma 

Nyolc felsőoktatási intézmény mutatkozott be ma a szabadkai Magyar Tannyelvű 

Tanítóképző Kar (MTTK) és a Karrierépítő Központ által rendezett Edu-Expo elnevezésű 

felsőoktatási kiállításon. A program során a középiskolások megismerkedhetnek azokkal az 

egyetemi karokkal és intézményekkel, amelyek magyar nyelvű oktatást kínálnak - fejtette ki 

Sós Nóra az MTTK munkatársa, a Karrierépítő Központ tagja. 

 

Ukrán párt: a kárpátaljai magyar pártokat a hatóságokéval egyenlő mértékű 
felelősség terheli a KMKSZ-székház felgyújtásáért 
2018. március 7. – MTI, karpatalja.ma, Magyar Hírlap  

A kárpátaljai székhelyű Egységes Központ (JC) ukrán párt szerdán közzétett nyilatkozata 

szerint az államhatalom semmit nem tett a magyarellenes provokációk megelőzése 

érdekében, s mivel a helyi magyar pártok és szervezetek is részesei a hatalomnak, ezért vele 

egyenlő mértékben felelősek a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség (KMKSZ) 
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https://pannonrtv.com/rovatok/regio/megjelent-kulhoni-magyar-csaladok-eve-elso-palyazata
https://www.vajma.info/cikk/gazdasag/5879/Megnyilt-a-Continental-kutatasi-fejlesztesi-kozpontja-Ujvideken.html
https://www.vajma.info/cikk/vajdasag/22226/Szabadka-Felsooktatasi-kiallitas-az-MTTK-n.html
http://webradio.hu/hirek/kulfold/ukran_part_a_karpataljai_magyar_partokat_a_hatosagokeval_egyenlo_merteku_felelosseg_terheli_a_kmksz-szekhaz_felgyujtasaert
http://webradio.hu/hirek/kulfold/ukran_part_a_karpataljai_magyar_partokat_a_hatosagokeval_egyenlo_merteku_felelosseg_terheli_a_kmksz-szekhaz_felgyujtasaert
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székházának a felgyújtásáért. A mukachevo.net munkácsi hírportálon megjelent 

közleményében a JC azt állította, "Kárpátalján nem volt, nincs és nem lesz semmilyen alapja 

a nemzetiségek közötti viszálykodásnak". Szerinte a magyarokat és a többi nemzetiséget 

semmi nem fenyegeti, minden lehetőségük megvan a kulturális, szociális és gazdasági 

fejlődéshez. Mindazonáltal az ukrán államhatalomnak minden tőle telhetőt meg kell tennie a 

kárpátaljai helyzet mesterséges destabilizálásának megakadályozása érdekében - áll a 

nyilatkozatban. 

 
Jótékonysági koncertet tartottak Majkon a kárpátaljai Visk orgonájának 
felújításáért 
2018. március 7. – MTI, Magyar Idők, karpatalja.ma 

Pál István Szalonna és bandája, valamint a Pál család tartott jótékonysági koncertet a 

kárpátaljai Visk református templomában található orgona felújításáért szerdán Majkon, a 

kamalduli szerzetesek felújított apátságában. Az eseményt megnyitó Lévai Anikó 

köszöntőjében emlékeztetett arra, hogy a kárpátaljai magyar közösséget mindennapos 

támadások érik a szülőföldjükön, majd hozzátette: "fontos, hogy tudják, mi velük vagyunk. 

Nem agresszióval válaszolunk erre, hanem építkezéssel, segítséggel, templomok orgonáinak 

felújításával. Ezek vagyunk mi". 

 

A Szovjetunióba elhurcoltak emlékévében készült filmeket vetítik Pécsett  
2018. március 7. – MTI  

A kommunizmus és a diktatúrák bűneire való emlékezés fontosságát hangsúlyozta a 

kultúráért felelős államtitkár a Szovjetunióba elhurcoltak emlékévében készült filmeket 

bemutató pécsi vetítéssorozat szerdai kezdőnapján. Hoppál Péter a pécsi Uránia moziban 

Hajduk Márta Kárpátaljai tragédia című dokumentumfilmjének vetítése előtt mondott 

beszédében úgy fogalmazott: "a feledés biztosan az ellenségünk, ehelyett (.) a múlt feltárása a 

barátunk". 

 

Megkezdte működését a KMKSZ új irodája 
2018. március 8. – karpatalja.ma 

A ukrán Nemzeti Polícia munkatársai őrizetbe vették a KMKSZ székházának felrobbantóit, az 

állítólagos felbujtó külföldre távozott – jelentette be Szerhij Knyazev, a Nemzeti Polícia 

országos parancsnoka. Időközben a megyei ügyészség terrorcselekménynek minősítette a 

robbantást, a bíróság pedig előzetes letartóztatásba helyezte a tetteseket. A fejleményekről 

Barta Józsefet, a KMKSZ alelnökét, a Kárpátaljai Megyei Tanács első elnökhelyettesét 

kérdeztük. 

 

Újabb jogfosztás Ukrajnában 
2018. március 8. – Szőlősi Hunor – Figyelő 
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https://magyaridok.hu/kulfold/jotekonysagi-koncertet-tartottak-majkon-karpataljai-visk-orgonajanak-felujitasaert-2870781/
https://magyaridok.hu/kulfold/jotekonysagi-koncertet-tartottak-majkon-karpataljai-visk-orgonajanak-felujitasaert-2870781/
https://magyaridok.hu/kultura/szovjetunioba-elhurcoltak-emlekeveben-keszult-filmeket-vetitik-pecsett-2870190/
http://www.karpatalja.ma/karpatalja/nezopont/megkezdte-mukodeset-a-kmksz-uj-irodaja/
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Alkotmányellenesnek minősítette az ukrán alkotmánybíróság a 2012-ben elfogadott 

nyelvtörvényt. A szöveg tartalmi részét nem vizsgálta a testület, indoklásuk szerint a 

jogszabályt a házszabály megsértésével hagyta jóvá annak idején a kijevi parlament. 

 
Valamivel kevesebb gyermek támogatására pályáztunk 
2018. március 7. – nepujsag.net 

Az idén a Szülőföldön magyarul pályázatra a Muravidéken valamivel kevesebb gyermek 

támogatására érkezett be kérvény, mint tavaly. A nemzetpolitikai államtitkárság a külhoni 

magyarság oktatási-nevelési támogatását ismét 22.400 forintos fejenkénti támogatási 

összeggel hirdette meg, míg a hallgatói támogatás 2.800 forint. 

A Szülőföldön magyarul pályázat hagyományos szlovéniai kivitelezőjétől, a Magyar 

Nemzetiségi Művelődési Intézet (MNMI) munkatársától, Vida Simonától megtudtuk, a 

2017/2018-as tanévben 289 szülő adta be igényét a pályázati programra, ami összesen 371 

gyermeket jelent (tavaly 384).  

 

Dobronakon kiosztották a tanulmányi támogatásokat 
2018. március 7. – nepujsag.net 

A Dobronak Községi Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösség Tanácsa (DKMÖNK) hétfőn 

zárt ajtók mögött elbírálta a felsőfokú tanulmányi támogatási pályázatra beérkezett 

kérvényeket. 

A hét pályázó közül hatan teljes egészében eleget tettek a feltételeknek, míg egy pályázót, a 

Svájcban tanuló Car Dominikot a dokumentáció kiegészítésére kérték fel. A támogatás 

legalacsonyabb összege 70, míg a legmagasabb 100 euró havonta. 

 

Indulnak a szlovén gazdaságfejlesztési alap nemzetiségi projektjei 
2018. március 7. – nepujsag.net 

A Muravidéki Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösség (MMÖNK) Tanácsa február 28-i 

ülésén elfogadta a közösség idei költségvetését 407 ezer eurós főösszegben. A tanácstagoknak 

a decemberben előterjesztett tervhez nem volt megjegyzésük, így teljes támogatást kapott. 

Élénkebb vita alakult ki viszont a tavalyi zárszámadás bemutatásakor, ahol a lendvai 

fociakadémia finanszírozása került fókuszba. 

 

A nőnap Domonkosfán ma is teltházas esemény 
2018.  március 7. – nepujsag.net 

A Domonkosfai Kispályás Labdarúgóklub mára hagyományt teremtett az évente megtartott 

nőnapi rendezvénnyel. A szombat esti teltházas eseményen színes kultúrműsort, zenét, 

tombolát, egész családokat megszólító programot kínáltak. A hölgyeknek pedig egy-egy szál 

virággal is kedveskedtek. 
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http://nepujsag.net/nemzetiseg/4532-valamivel-kevesebb-gyermek-t%C3%A1mogat%C3%A1s%C3%A1ra-p%C3%A1ly%C3%A1ztunk.html
http://nepujsag.net/nemzetiseg/4529-dobronakon-kiosztott%C3%A1k-a-tanulm%C3%A1nyi-t%C3%A1mogat%C3%A1sokat.html
http://nepujsag.net/nemzetiseg/4528-indulnak-a-szlov%C3%A9n-gazdas%C3%A1gfejleszt%C3%A9si-alap-nemzetis%C3%A9gi-projektjei.html
http://nepujsag.net/2015-11-20-16-30-27/4535-a-n%C5%91nap-domonkosf%C3%A1n-ma-is-telth%C3%A1zas-esem%C3%A9ny.html
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Mátyás király-emlékév: mesemondóverseny 
2018. március 7. – volksgruppen.orf.at 

A Mátyás király-emlékév alkalmából mesemondó- és szavalóversenyt hirdet az Ausztriai 

Magyar Pedagógusok Egyesülete AMAPED. A megmérettetés nemzetközi lesz, már öt 

országból jelentkeztek résztvevők. Vers-, monda-, mesekedvelők még március 25-ig 

jelentkezhetnek. 

 

 
 

 

Elektronikus sajtó 
Határok nélkül 

2018. március 7. – Kossuth Rádió 

 

Közvitára bocsátotta a román parlament Székelyföld autonómiájának 

statútumát 

Közvitára bocsátotta a román parlament, a házszabálynak megfelelően, Székelyföld 

autonómiájának statútumát. Több mint 100 hozzászólás érkezett a tegnapi határidő lejártáig, 

de ezeknek tartalma még nem ismeretes. A Határok nélkül riportere a kezdeményezőt és az 

RMDSZ háromszéki vezetőit kérdezte álláspontjukról. 

 

Visszahelyezte a kolozsvári városháza udvarán leparkolt kerékpárra a három 

nyelvű helységnévtáblát a Muszáj-Muszáj mozgalom 

Visszahelyezte a kolozsvári városháza udvarán leparkolt kerékpárra a három nyelvű 

helységnévtáblát a Muszáj-Muszáj mozgalom, ugyanis az aktivisták által két hete leparkolt 

kerékpárról másnapra eltűnt a háromnyelvű tábla. Ez az installáció emlékeztetni szerette 

volna a polgármesteri hivatal munkatársait, hogy ideje kihelyezni a többnyelvű 

helységnévtáblákat Kolozsváron oda, ahonnan még hiányoznak. 

 

Csütörtökön kezdődik a beiratkozás a romániai közoktatás előkészítő 

osztályaiba 

Ő
rv

id
é

k
 

http://volksgruppen.orf.at/magyarok/stories/2899699/
https://www.mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth?date=2018-03-07_18:30:00&ch=mr1
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Csütörtökön kezdődik a beiratkozás a romániai közoktatás előkészítő osztályaiba. A 

Temesvárral már szinte összenőtt Újszentes általános iskolájában megfelelő körülmények, 

képzett tanítónők várják a kisdiákokat. A helybéli óvodában sok nagycsoportos van, így csak a 

szülők döntésén múlik, hogy a tanfelügyelőség jóváhagyásával már rendelkező önálló 

előkészítő osztály indulhat-e az iskolában.  A Határok nélkül riporterének összeállításában 

először Kiss Ferenc magyar oktatásért felelős megyei tanfelügyelőt halljuk. 

 

Interjú a magyarkanizsai Regionális Szakmai Pedagógus-továbbképző Központ 

igazgatójával 

Akkor lehet népszerű egy középiskolai szak, ha korszerű oktatást nyújt, a munkaerőpiacon 

keresett tudást ad.  A magyarkanizsai Regionális Szakmai Pedagógus-továbbképző Központ 

azoknak a szakembereknek is nyújt képzést, akik a tanárokat oktatják, és írják számukra az 

oktatási programokat. 

 

Újvidéken az Európa Kollégiumban tegnap este bemutatkozott a Várady 

kiválósági ösztöndíjban részesült 102 délvidéki magyar hallgató 

Újvidéken az Európa Kollégiumban tegnap este bemutatkozott a Várady kiválósági 

ösztöndíjban részesült 102 délvidéki magyar hallgató. Közülük kilencvennégyen mester-, 

nyolcan pedig doktorképzésben vesznek részt Várady Tibor jogászprofesszor és a hozzá 

csatlakozott délvidéki magyar vállalkozók anyagi támogatásával.  

 

Mátyás király Emlékév Székelyföldön 

Schenk-figurákkal a kökösi csatáról, találkozó Bánffy Miklós unokáival, Mátyás Emlékév 

meseillusztrációkkal, Baász Imre grafikus munkássága - néhány azok közül a rendezvények 

közül, melyeket a bukaresti Balassi Intézet sepsiszentgyörgyi kulturális központja szervez 

Székelyföldön. 

 

Idén is meg lehet váltani az kolozsvári Március-15- i megemlékezésre szánt 

koszorúkat 

Idén is meg lehet váltani az kolozsvári Március-15- i megemlékezésre szánt koszorúkat! Az 

ünnepséget szervező kolozsvári RMDSZ az ebből befolyó pénzzel a györgyfalvi Angyaltábort 

támogatja. Az évente a Kolozsvár melletti Györgyfalván megszervezett Angyaltáborral a 

szervezők árva, hátrányos helyzetű és nélkülöző gyermek arcára Varázsolnak mosolyt. Az 

Angyalvár Egyesület elnökét, Antal Enikőt a Határok nélkül riportere kérdezte. 

 


