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Nyomtatott és online sajtó 
 

 

Szijjártó: tíz ideiglenes átkelőhely tart nyitva a választás napján a román 
határon 
2018. március 22. – MTI, Híradó.hu, Origo.hu, maszol.ro, Krónika, Erdély Ma, transindex.ro, 

Nyugati Jelen, szekelyhon.ro, Vajdaság.ma 

A magyar és a román hatóságok megállapodtak arról, hogy április 8-án, a magyarországi 

országgyűlési választások napján is nyitva tart majd az a tíz ideiglenes határátkelőhely, 

amelyet jelenleg csak szombatonként használhatnak a két ország állampolgárai - közölte 

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter csütörtökön Marosvásárhelyen. A miniszter a 

magyar állam által finanszírozott Maros-mezőségi gazdaságfejlesztési programot lebonyolító 

Pro Economica Alapítvány székházában tartott sajtótájékoztatóján elmondta: a választások 

napján közép-európai idő szerint 8 és 18 óra között tartanak nyitva az ideiglenes 

határátkelőhelyek, és ezzel könnyebbé válik a határ közelében élő magyarok számára a 

választásokon való részvétel. 

 

Szeretünk Kárpátalja - Jótékonysági gálaműsor a Duna Palotában 
2018. március 22. – MTI, Híradó.hu, Kormany.hu, Magyar Hírlap, Webrádió 

A magyarság összetartozásáról beszélt Balog Zoltán, az emberi erőforrások minisztere 

csütörtökön a Szeretünk Kárpátalja című jótékonysági gálaesten. "Számunkra az 

összetartozás nemcsak erkölcsi kötelesség, hanem erőforrás" - fogalmazott Balog Zoltán. 

Minket, polgári, keresztény, nemzeti közösséget az minősít, hogy akkor sem feledkezünk el a 

lényegről, amikor nem túl kellemes harcok közepén vagyunk. És a lényeg mégiscsak az, hogy 

összetartozunk - mondta, hozzátéve: ezt nem szabad elfelejteni a választási kampány idején 

sem, mert ebből a megvívandó küzdelmekhez is erőt meríthetnek. 

 

Sok év után visszatért a magyar diplomáciai jelenlét Lendvára 
2018. március 22. – MTI, Kormány.hu, Magyar Hírlap, Híradó.hu, Vajdaság.ma, Webrádió 

Sok-sok év után visszatért a magyar diplomáciai jelenlét Lendvára, a szlovéniai magyarság 

fővárosába - mondta Magyar Levente, a Külgazdasági és Külügyminisztérium (KKM) 

parlamenti államtitkára csütörtökön a szlovéniai Lendván a magyar főkonzulátus új 

épületének megnyitásán. Kiemelte: ez a huszonharmadik olyan külképviselet, amelyet az 

elmúlt négy évben Latin-Amerikától Kelet-Ázsiáig megnyitottak vagy újra nyitottak. "Viszont 

a szívünkhöz a Kárpát-medencei képviseletek állnak a legközelebb, amelyekhez Lendva is 

sorolandó"- mondta. Hangsúlyozta, hogy Lendva kiemelt helyen szerepel a magyar kormány 

térképén, és a szlovén kormánnyal és néppel fenntartott kiváló viszonyt tükrözi, hogy ilyen 

gyorsan újjá tudták építeni a külképviseletet. 
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http://www.maszol.ro/index.php/kulfold/93978-szijjarto-tiz-ideiglenes-atkel-hely-tart-nyitva-a-valasztas-napjan-a-roman-hataron
http://www.maszol.ro/index.php/kulfold/93978-szijjarto-tiz-ideiglenes-atkel-hely-tart-nyitva-a-valasztas-napjan-a-roman-hataron
https://www.hirado.hu/belfold/kozelet/cikk/2018/03/22/szeretunk-karpatalja-jotekonysagi-galamusor-a-duna-palotaban/
http://www.kormany.hu/hu/kulgazdasagi-es-kulugyminiszterium/gazdasagdiplomaciaert-felelos-allamtitkar/hirek/sok-ev-utan-visszatert-a-magyar-diplomaciai-jelenlet-lendvara
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Grezsa István: egyértelmű és világos gesztus az ukrán háborús sebesültek 
segítése 
2018. március 22. – MTI, Kárpátalja.ma 

Magyarország egyértelmű és világos gesztusa a kelet-ukrajnai harcokban megsebesült ukrán 

katonák rehabilitációjának segítése – mondta a Miniszterelnökség Szabolcs-Szatmár-Bereg 

megye és Kárpátalja együttműködésének és összehangolt fejlesztési feladatainak kormányzati 

koordinációjáért felelős kormánybiztosa csütörtökön sajtótájékoztatón Hajdúszoboszlón. 

Grezsa István emlékeztetett rá, hogy az elmúlt két évben ez a negyedik alkalom, amikor a lelki 

sebeket és fizikai sérüléseket szenvedett ukrán katonák Magyarországon gyógyulhatnak. 

 

Andrej Kiska kinevezte Peter Pellegrini kormányát 
2018. március 22. – MTI, bumm.sk, Körkép, Felvidék Ma, hirek.sk, Új Szó 

Andrej Kiska köztársasági elnök kinevezte az új szlovák kormányt. A miniszterelnök, Peter 

Pellegrini, a korábbi kormányhoz képest 6 poszton történt változás. A jelenlegi kormánnyal 

összehasonlítva a kormányfői tisztségen kívül változás történik a beruházásokért felelős 

miniszterelnök-helyettes posztján, a funkciót Richard Raši (Smer-SD) fogja betölteni. A 

belügyminiszter Tomáš Drucker (Smer-SD), az egészségügyi miniszter Andrea Kalavská 

(Smer-SD), a kulturális miniszter Ľubica Laššáková (Smer-SD), az igazságügy-miniszter Gál 

Gábor (Most-Híd) lesz. A bizalmi szavazásra várhatóan pénteken kerül sor a szlovák 

törvényhozásban. 

 

Nőtt a szavazási hajlandóság a Vajdaságban és a Partiumban 
2018. március 22. – MTI, Híradó.hu, Magyar Hírlap, Magyar Idők, Magyar Szó, Vajdaság.ma 

Nőtt a szavazási hajlandóság a Vajdaságban és a Partiumban élő magyarok körében - közölte 

Pásztor István, a Vajdasági Magyar Szövetség (VMSZ) elnöke és Toró T. Tibor, az Erdélyi 

Magyar Néppárt ügyvezető elnöke csütörtökön Szegeden. Pásztor István a Rákóczi Szövetség 

által szervezett sajtótájékoztatón azt mondta, az április 8-i országgyűlési választás nem csak 

magyarországi ügy. A VMSZ az elmúlt hónapokban jelentős erőket mozgósított a regisztráció 

érdekében, a névjegyzékbe vettek közül legalább 60 ezren a Vajdaságban élnek. Az aktivisták 

az azonosító nyilatkozat sikeres kitöltéséhez is segítséget nyújtanak annak érdekében, hogy 

mindenki érvényesen adhassa le szavazatát - tudatta a pártelnök. 

 

Tőkés László: A választások alkalmával is egyfajta nemzetvédelmi küzdelem 
folyik 
2018. március 22. – MTI, Magyar Hírlap, Híradó.hu, Mandiner, Demokrata, PestiSrácok 

Kimondhatatlan veszteséget okozna a külhoni magyarság számára, ha Fidesz-KDNP 

elveszítené az országgyűlési választást - jelentette ki Tőkés László európai parlamenti 

képviselő csütörtökön Budapesten. Tőkés László úgy vélekedett: a választások alkalmával is 

egyfajta nemzetvédelmi küzdelem folyik. Ezért egyetért Orbán Viktor miniszterelnökkel 

abban, hogy ezúttal nem a választásokat, hanem a jövőnket kell megnyerni. Ugyanis M
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http://www.karpatalja.ma/karpatalja/nezopont/grezsa-istvan-egyertelmu-es-vilagos-gesztus-az-ukran-haborus-sebesultek-segitese/
http://www.karpatalja.ma/karpatalja/nezopont/grezsa-istvan-egyertelmu-es-vilagos-gesztus-az-ukran-haborus-sebesultek-segitese/
http://www.hirek.sk/belfold/20180322101903/Andrej-Kiska-kinevezte-Peter-Pellegrini-kormanyat.html
https://www.hirado.hu/kulfold/kulpolitika/cikk/2018/03/22/nott-a-szavazasi-hajlandosag-a-vajdasagban-es-a-partiumban/
http://magyarhirlap.hu/cikk/113808/Tokes_Laszlo_A_valasztasok_alkalmaval_is_egyfajta_nemzetvedelmi_kuzdelem_folyik
http://magyarhirlap.hu/cikk/113808/Tokes_Laszlo_A_valasztasok_alkalmaval_is_egyfajta_nemzetvedelmi_kuzdelem_folyik
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vallásunk és nemzeti hovatartozásunk jelenti az erőt adó kohéziót, vagyis Székelyföld legyen 

székely föld, Magyarország pedig magyar ország - tette hozzá. 

 

Megérkeztek Erdélybe a szavazólapokat tartalmazó első levélcsomagok 
2018. március 22. – Krónika 

Az elmúlt napokban a Román Posta kézbesítette az első levélcsomagokat, amelyek a 

magyarországi országgyűlési választásokon leadható szavazólapokat tartalmazzák – 

tájékoztat csütörtöki közleményében az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács (EMNT) 

sajtóirodája. Aki március 24-ig kérvényezi felvételét a választói névjegyzékbe – vagyis 

regisztrál –, még részt vehet a voksoláson. A szavazólaphoz tartozó azonosító nyilatkozat 

kitöltésében, valamint a levélszavazat biztonságos célba juttatásában Erdély-szerte az Erdélyi 

Magyar Nemzeti Tanács által működtetett demokrácia-központok munkatársai, valamint az 

Erdélyi Magyar Néppárt önkéntesei és tanácsosai is segítenek. A választókat arra kérik, 

április 7-ig juttassák el szavazatukat az EMNT irodáiba vagy a néppárt önkénteseihez, hogy 

még időben el tudják szállítani azokat a főkonzulátusokra. 

 

Célegyenesbe ért a Minority SafePack – még hetvenezer aláírás hiányzik 
2018. március 22. – Krónika, transindex.ro, maszol.ro, Nyugati Jelen 

Nyolc országban átlépte már az előírt küszöböt a Minority SafePack európai 

kisebbségvédelmi polgári kezdeményezést támogató aláírások száma, és további 70 ezer 

aláírás hiányzik még a szükséges egymillióból – közölte Vincze Loránt, az Európai 

Nemzetiségek Föderatív Uniójának (FUEN) elnöke az ernyőszervezet brüsszeli irodájának 

szerda esti avatóján. Az RMDSZ közleménye szerint a szövetség képviselői és szenátorai 

jelenlétében, a belgiumi németajkú közösség szecessziós épületében avatták fel a FUEN helyi 

irodáját. A rendezvényen Vincze elmondta, az egyik fontos feltételt teljesítették azáltal, hogy 

nyolc uniós tagállamban – Romániában, Magyarországon, Szlovákiában, Lettországban, 

Spanyolországban, Dániában, Horvátországban és Bulgáriában – sikerült átlépni a minimális 

szavazatszámot, de hozzátette, a sikert egyelőre még nem lehet ünnepelni, mert további 70 

ezer aláírásra van még szükség.  

 

Még várni kell az ítélethirdetésre Horváth Anna volt kolozsvári alpolgármester 
perében 
2018. március 22. – Krónika, transindex.ro, maszol.ro 

Péntekre halasztotta az ítélethirdetést a befolyással üzérkedéssel vádolt Horváth Annának, 

Kolozsvár volt alpolgármesterének perében csütörtökön a Kolozs megyei táblabíróság. A 

tizenöt hónapja húzódó per eredetileg csütörtökre beharangozott ítélethirdetésén a Legyél te 

is Ancsa mellett! elnevezésű Facebook-csoport felhívására több mint húszan jelentek meg az 

ítélőtáblán, ezáltal fejezve ki a jelenleg az RMDSZ önkormányzatokért felelős ügyvezető 

alelnökeként tevékenykedő politikus iránti támogatásukat és szolidaritásukat.  
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https://kronika.ro/erdelyi-hirek/megerkeztek-erdelybe-a-szavazolapokat-tartalmazo-elso-levelcsomagok
https://kronika.ro/erdelyi-hirek/celegyenesbe-ert-a-minority-safepack-n-meg-hetvenezer-alairas-hianyzik
https://kronika.ro/erdelyi-hirek/meg-varni-kell-az-itelethirdetesre-horvath-anna-volt-kolozsvari-alpolgarmester-pereben
https://kronika.ro/erdelyi-hirek/meg-varni-kell-az-itelethirdetesre-horvath-anna-volt-kolozsvari-alpolgarmester-pereben
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Mága Zoltán hegedűművész is aláírta a Minority SafePack kezdeményezést  
2018. március 22. – transindex.ro 

Sepsiszentgyörgyi koncertje végén írta alá Mága Zoltán és zenekarának tagjai az európai 

kisebbségvédelmi kezdeményezést támogató ívet, március 21-én. Az RMDSZ 

Nőszervezetének meghívására a hegedűművész jótékonysági koncert-turnéja egyik 

állomásaként, a 100 Templomi Jótékonysági Koncert elnevezésű egyedülálló kezdeményezése 

révén látogatott Erdélybe, amely nem jöhetett volna létre a magyar kormány támogatása 

nélkül. „Az egységes magyar nemzetért, gyermekeink jövőjéért írjuk mindannyian alá a 

kezdeményezést. Azt kérjük Brüsszeltől, hogy foglalkozzon az őshonos kisebbségek jogainak 

bővítésével, hiszen az erdélyi magyarok otthon vannak Európában, és tennünk kell azért, 

hogy szülőföldjükön boldogulhassanak” – emelte ki az aláírást követően Mága Zoltán. 

 

Két napig sztrájkőrséget állnak a román közösség képviselői a sepsiszentgyörgyi 
polgármesteri hivatal előtt  
2018. március 22. – transindex.ro, maszol.ro 

A sepsiszentgyörgyi román közösség képviselői két napig sztrájkőrséget állnak a 

polgármesteri hivatal épülete előtt, mert elégedetlenek a helyi hatóságok azon döntésével, 

amelynek értelmében nem engednek fellépni román népdalénekeseket a Szent György-napok 

főszínpadán. A tiltakozást Maria Creţu-Graur, az ASTRA Egyesület Hargita és Kovászna 

megyei fiókszervezetének elnöke kezdeményezte, aki az AGERPRES hírügynökségnek 

nyilatkozva elmondta: elégedetlenségüket az váltotta ki, hogy a városnapok szervezői úgy 

döntöttek, a Közösségi színpadot a Szent György térről egy iskola udvarára költöztetik. Az 

elnök hozzátette: ezt követően, tekintettel meghívottjaik ismertségére, azt kérték, hogy ezek a 

főszínpadon léphessenek fel, ezt azonban a szervezők elutasították, arra hivatkozva, hogy ezt 

a helyszínt a pop-rock zenekaroknak tartják fent.  

 

Az ukrán nagykövettel tárgyalt Biró Rozália a kisebbségek anyanyelvi 
oktatáshoz való jogáról  
2018. március 22. – transindex.ro, maszol.ro, Bihari Napló 

Az ukrán tanügyi törvény miatti aggodalmakról és az anyanyelvi oktatáshoz való jogról 

tárgyalt Biró Rozália, a képviselőház külpolitikai bizottságának elnöke Oleksandr Bankov 

ukrán nagykövettel Bukarestben. Biró Rozália kedden találkozott Oleksandr Bankovval, 

ismertetve a diplomatával a romániai társadalom aggodalmát az ukrán tanügyi törvénnyel 

kapcsolatban. A képviselőház külpolitikai bizottságának vezetője nyomatékosította, hogy 

fontosnak tartja a Velencei Bizottság ajánlásainak figyelembe vételét ebben az ügyben, és 

leszögezte, hogy nem lehet korlátozni egy nemzeti kisebbség anyanyelvi oktatáshoz való jogát.  
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http://itthon.transindex.ro/?hir=51113
http://itthon.transindex.ro/?hir=51112
http://itthon.transindex.ro/?hir=51112
http://itthon.transindex.ro/?hir=51116
http://itthon.transindex.ro/?hir=51116
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Az RMDSZ tájékoztatta az Európai Néppárt főtitkárát a marosvásárhelyi 
katolikus iskola helyzetéről  
2018. március 22. – transindex.ro, maszol.ro, Krónika 

Antonio Lopez-Isturiz White európai néppárti főtitkárt tájékoztatta a marosvásárhelyi római 

katolikus iskola ügyének legfrissebb fejleményeiről a Romániai Magyar Demokrata Szövetség 

parlamenti frakciója. A csütörtöki brüsszeli kihelyezett frakcióülésen, amelyen a néppárti 

főtitkár is részt vett, elhangzott: a taláros testület alkotmányellenesnek nyilvánította hétfőn a 

Szövetség törvénytervezetét. „Az Európai Néppárt (EPP) vezetőjének elmondtuk, nem 

hagyjuk az iskolát, újrakezdjük! Nem nyugszunk bele a történtekbe mindaddig, amíg 

különálló jogi személyiségként nem működik az intézmény” – részletezte Kelemen Hunor 

szövetségi elnök.  

 

„Magyarország ma is szabadságharcot folytat” 
2018. március 22. – Bihari Napló 

„A magyarság számára ma is az az üzenete 1848-nak, hogy vállaljuk magunkat, 

identitásunkat” – Németh Zsolt, az Országgyűlés Külügyi bizottságának elnöke nyilatkozott a 

Bihari Naplónak a március 15-iki nemzeti ünnep alkalmából Váradon. 

 

A honvédsírok és a szabadságharcban elesettek emlékműveinek restaurálásán 
dolgoznak Háromszéken 
2018. március 22. –szekelyhon.ro 

Minden háromszéki településen vannak honvédsírok, ám egyre nehezebb ezek felkutatása, 

hiszen a fiatal pedagógusok, lelkészek már nem minden esetben ismerik, tartják számon 

ezeket az emlékhelyeket – mondta el csütörtöki sajtótájékoztatóján Nagy Gábor a 

sepsiszentgyörgyi Magyar Erdélyért Egyesület (MERT) elnöke. 

 

Meglepte Tamás Sándort a fogyasztóvédők köszönőlevele 
2018. március 22. – szekelyhon.ro 

Hivatalos köszönőlevelet kapott Tamás Sándor a romániai fogyasztóvédők országos 

egyesületétől. A Kovászna megyei önkormányzat vezetőjét bevallása szerint meglepte a 

küldemény, és nem is érti, mire gondoltak a fogyasztóvédők az ő esetében. 

 

Egy hónap alatt nem sikerült kiderítenie a rendőrségnek, ki távolította el a 
civilek többnyelvű feliratát 
2018. március 23. – Krónika 

Egy hónap alatt sem sikerült kiderítenie a Kolozs megyei rendőrségnek, hogy ki távolította el 

a Musai–Muszáj civil akciócsoport háromnyelvű helységnévtábláját a kincses város 

polgármesteri hivatalának udvaráról. A rendőr-főkapitányság a Krónika kérdésére írásban 

közölte: minősített lopás vádjával indítottak bűnvádi eljárást egy magánszemély panasza 

nyomán. „A rendőrök nyomoznak az ügyben, melynek befejezését követően a bűnvádi 

iratcsomót továbbítjuk az ügyészségnek” – írta a Krónika hetekkel ezelőtt feltett kérdéseire 

E
rd

é
ly

 

http://itthon.transindex.ro/?hir=51120
http://itthon.transindex.ro/?hir=51120
http://www.erdon.ro/magyarorszag-ma-is-szabadsagharcot-folytat/3804006
https://szekelyhon.ro/aktualis/a-honvedsirok-es-a-szabadsagharcban-elesettek-emlekmuveinek-restauralasan-dolgoznak-haromszeken
https://szekelyhon.ro/aktualis/a-honvedsirok-es-a-szabadsagharcban-elesettek-emlekmuveinek-restauralasan-dolgoznak-haromszeken
https://szekelyhon.ro/aktualis/meglepte-tamas-sandort-a-fogyasztovedok-koszonolevele
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küldött hivatalos válaszában Carmen-Livia Jucan rendőrségi szóvivő. Hozzátette, mivel a 

nyomozás folyamatban van, annak érdekében, hogy ne veszélyeztessék annak kimenetelét, 

nem árulhatnak el részleteket. A rendőrségnek annak ellenére sem sikerült kiderítenie, ki 

távolította el a valós multikulturalizmusért és többnyelvűségért harcoló civilek 

figyelemfelkeltő tábláját, hogy a városháza udvarán biztonsági kamerák vannak. 

 

Jóváhagyta programját a Pellegrini-kormány 
2018. március 22. – bumm.sk, hirek.sk, Új Szó 

Peter Pellegrini új kormánya csütörtökön jóváhagyta programnyilatkozatát. Azonosult az 

eddigi Fico-kormány programjával, amelynek megbízatási időszaka a Kuciak-féle 

kettősgyilkosság miatt a tervezettnél korábban ért véget. A miniszterek a korábbi kormány 

programjában foglaltakat kívánják teljesíteni, amelyet 2016. április 26-án hagytak jóvá. Ezzel 

megőrizték a folytonosságot. Az aktuális társadalmi és politikai helyzettel kapcsolatban is 

állást foglaltak, és rámutattak a megoldáshoz vezető kiindulási pontokra. Deklarálták, 

a nyilvánosság akarata, hogy az emberek valós életének, ne pedig a politikai polarizációnak és 

a társadalom megosztásának szenteljenek figyelmet. 

 

Az előrehozott választásokról szóló népszavazásról tárgyalnak az Egyszerű 
Emberek 
2018. március 22. – hirek.sk 

Az OĽaNO megkezdte a tárgyalásokat a demokratikus pártokkal az előrehozott választásokat 

célzó népszavazás kiírásáról. A mozgalom képviselői találkoztak már az MKP, a Sme rodina és 

a Zmena zdola képviselőivel,soron van még a KDH, az SaS és a NOVA mozgalom.Igor 

Matovič szerint eljött az ideje a népszavazásnak az előrehozott választásokról. "Az 

embereknek lehetőséget kell biztosítani, hogy véleményt nyilváníthassanak. Minden 

demokratikus pártot meg akarunk győzni arról, hogy ez most egy nagyon komoly pillanat. 

Nem adhatjuk fel az igazságért vívott küzdelmet. Az előrehozott választások az egyetlen 

megoldás" - érvelt Matovič. 

 

Meghalt Kulcsár Ferenc költő 
2018. március 22. – MTI, bumm.sk, Felvidék Ma, hirek.sk, Körkép, Új Szó 

Hosszan tartó súlyos betegség után csütörtökön életének 69. évében elhunyt Kulcsár Ferenc 

költő. Temetése hétfőn, március 26-án 13 órakor lesz Dunaszerdahelyen, a városi temetőben. 

Munkásságát több díjjal jutalmazták, 2013-ban például a Magyar Arany Érdemkeresztet 

vehette át. 2014-ben első felvidéki költőként megkapta a Balassi Bálint-emlékkardot, majd 

ugyanabban az évben a Madách-díjat is. 
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http://www.hirek.sk/belfold/20180322132837/Jovahagyta-programjat-a-Pellegrini-kormany.html
http://www.hirek.sk/belfold/20180322084506/Az-elorehozott-valasztasokrol-szolo-nepszavazasrol-targyalnak-az-Egyszeru-Emberek.html
http://www.hirek.sk/belfold/20180322084506/Az-elorehozott-valasztasokrol-szolo-nepszavazasrol-targyalnak-az-Egyszeru-Emberek.html
http://www.hirek.sk/kultura/20180322171505/Meghalt-Kulcsar-Ferenc-kolto.html
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Mi hátráltatja a Dunaradvány és Neszmély közötti kompjárat megvalósulását? 
2018. március 22. – hirek.sk 

Már a láthatáron az egyike azon 25 határátkelőhelynek, amelyek a Magyarország és Szlovákia 

közötti egyezmény alapján létesülnek. Konkrétan a felvidéki Dunaradvány és a magyarországi 

Neszmély közötti kompjáratról van szó. A komp révén a két település közötti 40 kilométeres 

út, 800 méterre csökken. A szlovákiai oldalon azonban egyelőre nem áll rendelkezésre a 

szükséges pénz. 

 

Meglepetésember kerül a kulcspozícióba, avagy Gál Gábor nagy lehetősége 
2018. március 22. – Új Szó 

Mikor Bugár Bélát arról kérdezték, kit jelöl a Híd Lucia Žitňanská megüresedő igazságügyi 

miniszteri posztjára, a pártelnök rá nem jellemzően azonnal mondott egy nevet, Mária 

Kolíková államtitkárét. Aztán mégis máshogy lett: a posztra némi meglepetésre végül Gál 

Gábor kerül.Az igazságszolgáltatásban tevékenykedő szervezetek képviselői óvatos optimisták 

Gállal kapcsolatban. Kristína Babiaková, a Via Iuris szakértője azt mondta, Žitňanská a hátán 

vitte az igazságszolgáltatás rendszerszintű reformját, és remélik, Gál folytatja a munkáját. 

„Van potenciál benne, ha lesz bátorsága konkrét lépéseket tenni. Elsősorban az ügyészség 

közellenőrzését, illetve a rendőrség politikai befolyástól való megszabadítását kell 

végigvinnie, de fontos az alkotmánybírók kiválasztásának reformja, és az információs törvény 

módosítása is” – mondta Babiaková.  

 

Menyhárt József: Minden ember számít… 
2018. március 22. – Felvidék Ma 

Lakossági fórumot tartott a Magyar Közösség Pártja Féli Szervezete március 21-én, amelyen 

részt vett Menyhárt József elnök és Őry Péter, az MKP Országos Tanácsa elnöke is, jelen volt 

Bárdos Gyula, a párt elnökségi tagja, a Csemadok elnöke, Németh Gabriella, szociális és 

családügyekért felelős alelnök, Duray Rezső, az MKP járási elnöke és Pomichal István megyei 

képviselő, Fél község polgármestere, valamint több település polgármestere is. 

 

Több mint hatvanmillió a nemzeti tanácsoknak 
2018. március 22. – Magyar Szó 

Szerdán a tartományi kormányban írták alá a vajdasági székhellyel rendelkező nemzeti 

tanácsok támogatásáról szóló szerződéseket. Vajdaságban összesen 15 ilyen nemzeti tanács 

van. Az eseményen jelen volt Igor Mirović tartományi kormányfő is. Hangsúlyozta: a nemzeti 

tanácsok esetében nemcsak az adott nemzeti kisebbségekhez tartozó polgárokról, hanem egy 

közösségről, egész Vajdaságról, Szerbiáról, közös problémákról beszélünk. Mindannyiunk 

közös érdeke, hogy a felmerülő problémákat megoldjuk. 
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http://www.hirek.sk/itthon/20180322085257/Mi-hatraltatja-a-Dunaradvany-es-Neszmely-kozotti-kompjarat-megvalosulasat.html
https://ujszo.com/kozelet/meglepetesember-kerul-kulcspozicioba-avagy-gal-gabor-nagy-lehetosege
http://felvidek.ma/2018/03/menyhart-jozsef-minden-ember-szamit/
https://www.magyarszo.rs/hu/3633/vajdasag/180463/T%C3%B6bb-mint-hatvanmilli%C3%B3-a-nemzeti-tan%C3%A1csoknak.htm
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Csak az összetartó közösség lehet erős 
2018. március 22. – Magyar Szó 

A Vajdasági Magyar Szövetség szervezésében ünnepi és tájékoztató jellegű lakossági fórumot 

tartottak Verbászon. Vendégként jelen volt Fremond Árpád, a VMSZ alelnöke, Valka Károly, 

a VMSZ kúlai körzetének elnöke és Szinkó Zoltán, a párt ókéri helyi szervezetének elnöke. 

 

Ösztöndíjakról tájékoztatta az MNT a diákokat 
2018. március 22. - Pannon RTV 

A diákok nagy érdeklődéssel hallgatták Szabadkán az Magyar Nemzeti Tanács komplex 

ösztöndíjprogram tájékoztatóját. A Svetozar Marković Gimnázium tanulói közül sokan itthon 

szeretnének továbbtanulni. A tájékoztatón számos információt megtudhattak a számukra 

kínált lehetőségekről. Azok, akik gimnáziumba iratkoznak rendszerint tovább szeretnének 

tanulni. Ezért is szép számban jelentek meg a Svetozar Marković Gimnázium tanulói az MNT 

komplex ösztöndíjprogram tájékoztatóján. 

 

Befejeződött a fejlesztőpedagógiai továbbképzés Zentán 
2018. március 22. - Pannon RTV 

Véget ért az újabb három hetes intenzív fejlesztőpedagógiai kurzus, amelyet a budapesti 

Semmelweis Egyetem Pető András Karának konduktorai tartottak Zentán. Ebben a három 

hétben a szórványba is eljutottak a konduktorok, Muzslyán végeztek szűréseket. A három 

hetes intenzív kurzus fontos része a Magyar Nemzeti Tanács fejlesztőpedagógiai 

programjának. 

 

Ülésezett a topolyai községi képviselő-testület 
2018. március 22. - Pannon RTV 

Napirendjén szerepelt a Helyi Foglalkoztatási Akcióterv elfogadása. A megvalósítására a 

költségvetésben 7 millió dinárt irányoztak elő. Az eszközökből önkormányzati érdekű 

munkákat végeznek egy meghirdetett közmunkaprogram keretében. Tavaly 26 személyt 

foglalkoztattak 9 hónapon át a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat technikai segítségével a 

Komgradon, illetve a Telekrendezési Közvállalaton keresztül. A tervben kijelölt célok egyike a 

nehezebben munkához jutó csoportok közmunka általi foglalkoztatásának ösztönzése. 

 

A nemzeti tanácsok képviselői tanácskoztak Szabadkán 
2018. március 22. – Pannon RTV 

A szerbiai nemzeti közösségek demokratikus helyzetéről tartottak kerekasztal beszélgetést 

Szabadkán. Többek között a Magyar, a Horvát, illetve a Román Nemzeti Tanács képviselői is 

jelen voltak. A nemzeti közösségek helyzete sosem lehet elég jó, azonban vannak határozott 

előrelépések, mint amilyen a kisebbségi akcióterv is - véli Siplika Zoltán. A Magyar Nemzeti 

Tanács munkatársa szerint ezen a téren is tovább kell fejlődni. 
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https://www.magyarszo.rs/hu/3634/vajdasag/180543/Csak-az-%C3%B6sszetart%C3%B3-k%C3%B6z%C3%B6ss%C3%A9g-lehet-er%C5%91s.htm
https://pannonrtv.com/rovatok/tarsadalom/osztondijakrol-tajekoztatta-az-mnt-diakokat
https://pannonrtv.com/rovatok/tarsadalom/befejezodott-fejlesztopedagogiai-tovabbkepzes-zentan
https://pannonrtv.com/rovatok/onkormanyzatok/ulesezett-topolyai-kozsegi-kepviselo-testulet
https://pannonrtv.com/rovatok/tarsadalom/nemzeti-tanacsok-kepviseloi-tanacskoztak-szabadkan
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Kijev szerint Magyarország a parlamenti választás után felhagyhat a NATO és 
Ukrajna találkozóinak akadályozásával 
2018. március 22. – MTI, Index, Mandiner, Híradó, Webrádió 

Az ukrán külügyminisztérium azt reméli, hogy Magyarország az április 8-i parlamenti 

választás után már nem fogja blokkolni az Ukrajna-NATO bizottság júliusra tervezett 

miniszteri szintű találkozóját, mivel "megszűnik annak politikai célszerűsége, hogy az 

oktatási törvény nyelvi cikkét a választók mozgósítására használják fel" - jelentette ki Vaszil 

Bodnar, a kijevi külügyi tárca helyettes vezetője csütörtökön az Ukrinform ukrán 

hírügynökségnek adott nyilatkozatában. 

 

Ukrán katonai mozgósítás: kiáll a kormány a magyarok mellett 
2018. március 22. – Kárpátalja.ma 

Az ukrán hadsereg egy zászlóaljnyi, mintegy nyolcszáz–ezer katonát akar átvezényelni 

keletről a három NATO-tagállam közelében fekvő Beregszászra. Egy olyan városba, ahol a 

legnagyobb a kárpátaljai magyarság aránya. Ennél még nyugtalanítóbb az ukrán honvédelmi 

minisztérium indoklása, amely szerint a lépésre az Ukrajna területi integritása miatti 

fenyegetések miatt van szükség. 

 

Így látja a kárpátaljai magyarok „integrálását” az ukrán külügyminiszter-
helyettes 
2018. március 22. –Kárpátalja.ma, Kárpátalja.net 

Olena Zerkal, az ukrán külügyminiszter európai integrációért felelős helyettese egyebek 

mellett Magyarország birodalmi gondolkodására vezeti vissza Budapest Ukrajnával 

kapcsolatos álláspontját, s a kárpátaljai magyar közösségnek a decentralizáció keretében 

történő átalakításában látja a megoldást. 

 

„Elengedhetetlen a költségvetési támogatások rendeltetésszerű felhasználása 
és elszámolása” 
2018. március 22. – kepesujsag.com 

Az országos hatókörű Kisebbségi Tanács (KT) minden év tavaszán dönt az állami 

költségvetésben a kisebbségi szervezetek támogatására jóváhagyott források elosztásáról. A 

tanács működéséről és a várható eredményekről Aleksandar Tolnauert, a Kisebbségi Tanács 

(Zágráb) elnökét kérdeztük. 

 

Az új vezetés folytatja a munkát 
2018. március 22. –kepesujsag.com 

Az Újbezdáni Kultúregyesület elmúlt évi munkájába nyerhettek betekintést mindazok, akik 

részt vettek a szervezet hétvégén tartott ülésén. Tisztújításra is sor került, és úgy határoztak, 

hogy az új vezetőség a megkezdett munkát folytatja. 
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http://www.karpatalja.ma/karpatalja/nezopont/ukran-katonai-mozgositas-kiall-a-kormany-a-magyarok-mellett/
http://www.karpatalja.ma/karpatalja/nezopont/igy-latja-a-karpataljai-magyarok-integralasat-az-ukran-kulugyminiszter-helyettes/
http://www.karpatalja.ma/karpatalja/nezopont/igy-latja-a-karpataljai-magyarok-integralasat-az-ukran-kulugyminiszter-helyettes/
http://www.kepesujsag.com/elengedhetetlen-a-koltsegvetesi-tamogatasok-rendeltetesszeru-felhasznalasa-es-elszamolasa/
http://www.kepesujsag.com/elengedhetetlen-a-koltsegvetesi-tamogatasok-rendeltetesszeru-felhasznalasa-es-elszamolasa/
http://www.kepesujsag.com/az-uj-vezetes-folytatja-a-munkat/
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Pannóniai kert nyílt Bécsben 
2018. március 22. – volksgruppen.orf.at 

Bár lehet, hogy a tavasz kicsit még várat magára, március 20-án újra megnyitotta kapuit a 

bécsi Blumengärten Hirschstetten. A park számos tematikus kertje idén a Pannóniai kerttel 

bővült tovább. A nagyjából 500 négyzetméteres sztyeppés, száraz füves területen a pannóniai 

terület veszélyeztetett, védett, illetve már kihalt vadnövényfajtáit szaporítják. 

 

Üzlet határok nélkül 
2018. március 22. – volksgruppen.orf.at 

„Regio Sourcing” címmel kétnapos osztrák-magyar üzleti vásárt rendeztek szerdán és 

csütörtökön Sopronban. A találkozóra a határ mindkét oldaláról érkeztek vállalkozók, hogy 

megtalálják jövendő partnerüket. 2019-ig egy Európai Uniós program is segíti a cégeket az 

együttműködés elmélyítésében határon innen és azon túl is. 

 

Nagyböjti zarándoklat a Fertő-tájon 
2018. március 22. – volksgruppen.orf.at 

Idén hetedik alkalommal kerül megrendezésre a nagyböjti zarándoklat a Fertő-tájon. A 

közép-európai zarándok évindítóhoz csatlakozva Sopron és a Fertő-mente zarándok 

közösségei a Mária út valamint a Gyöngyök útja térségi szakaszain Hegykőről Csapodra 

zarándokolnak. 
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http://volksgruppen.orf.at/magyarok/stories/2902549/
http://volksgruppen.orf.at/magyarok/stories/2902656/
http://volksgruppen.orf.at/magyarok/stories/2902547/
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Elektronikus sajtó 

 

 

Határok nélkül 

2018. március 22. – Kossuth Rádió 

 

Megnyílt a Marosvásárhelyi Magyar Diákszövetség 25. Tudományos Diákköri 

Konferenciája 

Szijjártó Péter  külgazdasági- és külügyminiszter nyitotta meg a Marosvásárhelyi Magyar 

Diákszövetség 25. Tudományos Diákköri Konferenciáját. Ez alkalomból a külügyminiszter a 

helyi sajtó képviselőivel is találkozott. Sajtótájékoztatója után exkluzív interjút adott a 

Határok nélkül munkatársának, Erdei Edit Zsuzsannának. 

 

Új szlovák kormány 

Új kormánya van Szlovákiának. Az egy hónappal ezelőtti kettősgyilkosság következtében nagy 

méretű tüntetésekkel tarkított társadalmi elégedetlenség robbant ki, amely elsöpörte Robert 

Fico harmadik kormányát. Haják Szabó Mária tudósítása. 

 

Változatlan összegű támogatás 

A vajdasági kormány – a tavalyi évhez képest változatlan összegű támogatásban részesítette a 

tartomány területén működő kisebbségi önkormányzatokat. A pénz jókor jött, hiszen idén 

választásokra kerül sor a kisebbségi nemzeti tanácsokban. Újvidékről küldte beszámolóját 

Ternovácz István. 

  

Egy székelyföldi cég nagyszabású vállalkozása 

Egy székelyföldi cég nagyszabású vállalkozásba kezdett - egy magyarországi találmány 

sorozatgyártását tervezi az anyaországban és Székelyföldön. A kezdeményezők nemcsak 

nemes célt látnak a beruházásban, de azt is remélik, hogy vállalkozásuk nyereséges lesz. Oláh-

Gál Elvira összeállítása. 

  

Még mindig nem rendeződött a kárpátaljai magyar iskolák megmaradásának 

ügye  

Még mindig nem rendeződött megnyugtatóan a kárpátaljai magyar iskolák megmaradásának 

ügye. Az ukrán oktatási minisztérium tervei szerint a törvény kisebbségeket hátrányosan 
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érintő passzusainak alkalmazását elhalasztanák 5 évvel, de az eredeti elképzelésen azonban 

nem hajlandóak változtatni: 5. osztály után fokozatosan át kell térni az államnyelvre, vagyis 

az ukránul történő oktatásra. A magyar iskolákon folyamatosan nő a nyomás. Részletek 

Iváncsik Attilától. 

  

Elkezdődött a kézbesítés 

Elkezdte kézbesíteni a román posta az erdélyi magyar állampolgároknak a szavazócédulákat, 

amiket a megcímzett válaszborítékokban kell majd visszajuttatni az április 8-i országgyűlési 

választásokig. Már többször beszámoltunk arról, hogy az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács 

Erdély-szerte összegyűjti a levélszavazatokat, és biztonságban eljuttatja a külképviseletekhez, 

hogy egyetlen voks se vesszen kárba a posta esetleges késése miatt. A szervezet aradi 

irodájában  is leadhatják a leragasztott válaszborítékokat, egészen április 6-án délután négy 

óráig.  

  

A Varázsszekrény meséi  

A Varázsszekrény meséi címmel baba-színházi előadást tartott a VSG Táncszínház 

Pozsonyban. A tánccal és klasszikus zenével tarkított előadás csecsemőktől - 5 éves korig és 

természetesen az őket ölükben tartó anyukáknak, apukáknak, vagy akár az őket kísérő 

nagyobb testvéreknek is szólt.  Ez is hozzájárulhat ahhoz, ha eljön az ideje, akkor a  

Cseperedő programban részt vevő, vegyes házasságból született gyermekeket inkább magyar 

iskolákba íratják  majd be a szülők. Haják Szabó Mária összeállítása. 

  

GULAG-tematikájú grafikai alkotásokból nyílt kiállítás Kijevben 

Matl Péter szobrász nevét elsősorban a Vereckei emlékmű kapcsán ismerte meg a széles 

közvélemény.  Számos köztéri szobra található a Kárpát-medencében. Matl Péter azonban 

nemcsak szobrászkodik, hanem fest is: most a GULAG-tematikájú grafikai alkotásaiból nyílt 

kiállítás az ukrán fővárosban, Kijevben.  Iváncsik Attila összeállítása. 

 
 


