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Nyomtatott és online sajtó 
 

 

Áder: merítsünk erőt Esterházy János tartásából 
2018. március 6. – MTI, hirado.hu, Magyar Idők, szoljon.hu, hirek.sk, Felvidék Ma, Körkép 

"Merítsünk erőt Esterházy János tartásából, hitét adjuk át gyermekeinknek" - jelentette ki 

Áder János magyar köztársasági elnök Alsóbodokon, ahol kedden beszédet mondott a mártír 

politikus emlékére tartott ünnepségen. A köztársasági elnök beszédében elmondta: Esterházy 

Jánosról mindenkinek az emberi tisztesség, a segítőkészség, a szabadságszeretet jut eszébe, 

de leginkább hűsége a magyarsághoz, szülőföldjéhez és a keresztény hitéhez. Az Esterházy 

János Szülőföldjéért Egyesület és a Pázmaneum Polgári Társulás által a politikus 

születésének évfordulójára szervezett megemlékezést az alsóbodoki Esterházy 

zarándokközpontban tartották, a rendezvényen a köztársasági elnökön és feleségén kívül 

vendégként részt vett még Potápi Árpád János, a Miniszterelnökség nemzetpolitikai 

államtitkára, valamint a felvidéki magyar közösség politikai és civil érdekképviseletének 

vezető képviselői is. 

 

Semjén: magyarnak lenni kötelesség és küldetés 
2018. március 6. – MTI, hirado.hu, kormany.hu, Origo.hu, Pesti Srácok, ATV, Vajdaság.ma 

Magyarnak lenni kötelesség és küldetés is egyúttal, hogy a nemzetet megőrizzük – mondta a 

nemzetpolitikáért felelős miniszterelnök-helyettes kedden Budapesten. Kijelentette: a 

magyar állampolgárság jár minden magyarnak, éljen bárhol a világon. Semjén Zsolt az 

Egymillió című, a nemzetegyesítéssel és a magyar kereszténydemokrata politika történetével 

foglalkozó könyvének bemutatóján kiemelte: ő maga családja, erdélyi gyökerei okán pontosan 

tudja, mit jelent, ha valakit generációkon át bozgornak, hazátlannak neveznek. 

 

Magyar–román tárgyalás a közlekedési összeköttetésekről 
2018. március 6. – MTI, Krónika, Nyugati Jelen, Bihari Napló 

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter a közlekedési összeköttetésekről egyeztetett 

Lucian Șova román közlekedési miniszterrel kedden Budapesten – közölte a tárca az MTI-vel. 

Mint írták, tekintettel a rendkívül szoros gazdasági együttműködésre Magyarország és 

Románia között, a két ország közös érdeke, hogy minél több közlekedési összeköttetést 

hozzanak létre. 2020-ra elkészül a két ország közötti második autópálya-összeköttetés, amely 

az észak-erdélyi autópályát fogja összekötni az M4-es gyorsforgalmi úttal. A jelenleg csak 

hétvégén nyitva tartó tíz kisforgalmú határátkelési pont közül kettő hamarosan állandóan 

nyitva lesz – sorolták. Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter arról tájékoztatta a 

román közlekedési minisztert, hogy a magyar kormány egymilliárd forintot különített el egy 

Budapest és Kolozsvár között építendő gyorsvasút megvalósíthatósági tanulmányának 

elkészítésére. 
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Terrorcselekménynek minősítette az ügyészség a KMKSZ-székház elleni 
támadást 
2018. március 6. – MTI, origo.hu, Krónika, hirek.sk, bumm.sk 

Terrorcselekménynek minősítette a Kárpátalja megyei ügyészség a Kárpátaljai Magyar 

Kulturális Szövetség (KMKSZ) központi irodája ellen február 27-én elkövetett pokolgépes 

támadást, amelynek egyik feltételezett elkövetőjét, egy hivatásos katonát kedden Ungváron 

60 napra előzetes letartóztatásba helyezett az ungvári városi-járási bíróság. Viktoria Popovics 

ügyészségi szóvivő elmondta, hogy az ügyészség a gyanúsítottak előzetes letartóztatását 

indítványozza óvadék ellenében történő szabadlábra helyezésük lehetősége nélkül. 

 
Aláírták a magyar-horvát kisebbségi vegyes bizottság jegyzőkönyvét 
2018. március 6. – MTI, Webrádió  

Kalmár Ferenc és Zvonko Milas társelnökök aláírták a magyar-horvát kisebbségi vegyes 

bizottság jegyzőkönyvét kedden az Országházban. Kalmár Ferenc, Magyarország 

szomszédságpolitikájának fejlesztéséért felelős miniszteri biztos az MTI-nek elmondta: a 

bizottság tevékenysége 2017 előtt három éven át szünetelt, aminek oka a horvát belpolitikai 

instabilitás, választások, kormányváltások voltak. Tavaly, miután a jelenlegi horvát kormány 

felállt, és kinevezték Zvonko Milas államtitkárt a kisebbségi vegyes bizottság társelnökének, 

felvették a kapcsolatot és elkezdték megbeszélni a problémákat - idézte fel. 

 

Minority SafePack: szűk egy hónappal a határidő előtt hiányzik az aláírások 
egynegyede 
2018. március 6. – Krónika 

Továbbra is kérdéses az RMDSZ kezdeményezte Minority SafePack sorsa: az Unión belüli 

nemzeti és nyelvi kisebbségek védelme érdekében indított akcióban a szükséges aláírások 

háromnegyede gyűlt össze, a határidőig pedig még alig van egy hónap. Vincze Loránt FUEN-

elnök még optimista. 

 

„A nők is el tudják végezni ugyanazt a feladatot” – Három kiemelt projekttel 
foglalkozik az RMDSZ nőszervezete 
2018. március 6. – Krónika, transindex.ro, maszol.ro 

Ténylegesen változtatni akar az RMDSZ nőszervezete annak a „sok százezer” nőnek a sorsán, 

akik különböző formájú bántalmazás áldozataivá válnak, hogy 100 év múlva éppen az ilyen 

hölgyek lehessenek közösségünk sorsfordítói – hangsúlyozta Biró Rozália parlamenti 

képviselő, a nőszervezet elnöke és Hegedüs Csilla ügyvezető elnök keddi kolozsvári 

sajtótájékoztatóján, amelyen az egylet tavalyi tevékenységéről és idei terveiről is beszámoltak. 

A szervezet 2018-ban fokozottabban és hatékonyabban lépne fel a nők elleni erőszakkal 

szemben, ugyanakkor nagy hangsúlyt fektetnének a politikában tevékenykedő hölgyek 
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http://www.hirek.sk/magyarvilag/20180306115944/Terrorcselekmenynek-minositette-az-ugyeszseg-a-KMKSZ-szekhaz-elleni-tamadast.html
http://www.hirek.sk/magyarvilag/20180306115944/Terrorcselekmenynek-minositette-az-ugyeszseg-a-KMKSZ-szekhaz-elleni-tamadast.html
http://webradio.hu/hirek/belfold/alairtak_a_magyar-horvat_kisebbsegi_vegyes_bizottsag_jegyzokonyvet
https://kronika.ro/erdelyi-hirek/minority-safepack-szuk-egy-honappal-a-hatarido-elott-hianyzik-az-alairasok-egynegyede
https://kronika.ro/erdelyi-hirek/minority-safepack-szuk-egy-honappal-a-hatarido-elott-hianyzik-az-alairasok-egynegyede
https://kronika.ro/erdelyi-hirek/ba-nok-is-el-tudjak-vegezni-ugyanazt-a-feladatotr-n-harom-kiemelt-projekttel-foglalkozik-az-rmdsz-noszervezete
https://kronika.ro/erdelyi-hirek/ba-nok-is-el-tudjak-vegezni-ugyanazt-a-feladatotr-n-harom-kiemelt-projekttel-foglalkozik-az-rmdsz-noszervezete
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képzésére, és terveik között szerepel széles körben megmutatni, hogy a különböző 

ágazatokban munkálkodó nők nélkül mennyivel szegényebb lenne Románia, illetve Erdély. 

 

Mi okozta a Reggeli Újság vesztét?  
2018. március 6. – transindex.ro 

Néhány nappal 14. születésnapja előtt megszűnt a Reggeli Újság nagyváradi lap. A lap 

szerkesztői február 23-án közölték az újság honlapján, hogy tőlük független és előttük is 

homályos okok miatt a lap a továbbiakban nem jelenik meg. Magyarázatként annyit fűztek 

hozzá, hogy a lap tulajdonosai „elmulasztották a törvényeknek megfelelően biztosítani az 

újság megjelenését, nem fizetve ki például a nyomdai költségeket, mely végül azt a helyzetet 

idézte elő, hogy a nyomda megtagadta a Reggeli Újság kinyomtatását.”  

 

Az RMDSZ ellenzi az önkormányzatok hatásköreinek a csorbítását  
2018. március 6. – transindex.ro 

Az RMDSZ ellenzi az önkormányzatok hatásköreinek a csorbítását így tovább folytatódik a 

közigazgatási kódex vitája a szenátusban, áll a szövetség szerkesztőségünkbe eljuttatott 

közleményében. „Az ellenőrző hatóságok ne csak büntessenek, hanem előzetes kérésre 

nyújtsanak útmutatást az önkormányzatoknak az értelmezhető, egymásnak ellentmondó 

törvények helyes alkalmazásáról. Ez felgyorsítja az önkormányzatok munkáját, hiszen nem 

kell plusz köröket futniuk, hamarabb megvalósulhatnak fejlesztési terveik, és csökken annak 

esélye is, hogy büntetést kapjanak, tehát pénzt is spórol. Pozitívnak értékeljük, hogy a 

közigazgatási kódex tervezete tartalmazza ezt az elvet, hiszen az RMDSZ mindig azt kérte, 

hogy az állam ne csak büntessen, hanem vállaljon nagyobb szerepet az előzetes 

tájékoztatásban is” - magyarázta Cseke Attila, az RMDSZ szenátusi frakcióvezetője, a felsőház 

közigazgatási bizottságának tagja a szakbizottság ülését követően. 

 

Már száz édesanya részese a Köldökzsinór programnak Háromszéken  
2018. március 6. – transindex.ro 

A bélafalvi háromgyerekes Biró Edit a századik édesanya Kovászna megyében, akinek az 

RMDSZ Háromszéki Területi Szervezetének munkatársai kedden összeállították a 

magyarországi anyasági támogatás és babakötvény igényléséhez szükséges kérelmét. Március 

6-án, Biró Edit és férje közösen adták le a három hónapos kisfiúk, Bence részére az igénylést. 

Tamás Sándor, az RMDSZ Háromszéki Területi Szervezetének elnöke elmondta, 

folyamatosan érkeznek igénylések a Köldökzsinór program, a magyar állampolgársági 

ügyintézés és a regisztráció kapcsán az RMDSZ-hez.  

 

Mozgósít a magyarországi választásokra az Eurotrans Alapítvány 
2018. március 6. – transindex.ro, maszol.ro 

A magyarországi választásokra buzdít minden romániai magyar állampolgárt az Eurotrans 

Alapítvány. „Egy hónapra vagyunk a magyarországi választásoktól. A regisztrációs kampány 

eredményei beigazolták, hogy az erdélyi magyarok úgy érzik, saját jövőjükre is hatással van 

az, hogy milyen kormány irányítja Magyarországot. A munka neheze azonban még hátra van. 
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A következő időszak arról szól, hogy segítsünk a voksolás folyamatában azoknak, akik 

regisztráltak” – fogalmazott a kihívás kapcsán Nagy Zoltán Levente, az Eurotrans Alapítvány 

elnöke.  

 

A jelentkezők számától függ, hány autóbuszt indítanak Marosvásárhelyre  
2018. március 6. – szekelyhon.ro 

Ingyenesen indít autóbuszokat a Székely Szabadság Napja marosvásárhelyi rendezvényére 

március 10-én a Székely Nemzeti Tanács, az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács, valamint az 

Erdélyi Magyar Néppárt Csíkszeredából. „Arra kérünk minden székelyt, hogy vegyenek részt 

a rendezvényen, hiszen ha mi magunk nem állunk ki magunkért, nem várhatjuk el, hogy 

mások is mellénk álljanak” – fogalmazott Tőke Ervin, az Erdélyi Magyar Néppárt országos 

alelnöke a keddi sajtótájékoztatón. Tiboldi László, az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács 

országos alelnöke arról beszélt, hogy abban reménykednek, nagy számú résztvevője lesz az 

eseménynek, és „megmutathatjuk, hogy vagyunk, hogy itthon vagyunk”. 

 

Közeledik a regisztráció vége 
2018. március 6. – szekelyhon.ro 

A magyarországi országgyűlési választásokra való regisztráció mellett a levélszavazatokkal 

kapcsolatos kérdések megválaszolásában is segítséget nyújt az Erdélyi Magyar Nemzeti 

Tanács – erről tájékoztatott kedden Tiboldi László, az EMNT országos alelnöke. Hamarosan 

postázzák a levélszavazatokat is. 

 

Kétnyelvűség csak mutatóban Belényesen 
2018. március 7. – Krónika 

Beadványban, tanácsi határozattervezettel kéri a polgármesteri hivataltól a kétnyelvű, 

román–magyar helységnévtáblák kihelyezését Belényes határaiba Bálint Gabriella, az 

RMDSZ egyetlen helyi tanácsosa, miután a hatóságok „eltüntették” a korábban kihelyezett 

magyar feliratot. A decemberben megjelent táblákon jelenleg csak a Beiuş felirat olvasható, 

mivel néhány hét után a prefektúra utasítására a Bihar megyei város magyar nevét fehér 

festékkel lefestették. 

 

Monológok, dialógusok a centenárium évében 
2018. március 7. – Kiss Judit – Krónika 

A Krónika vezércikke szerint „Annak ellenére, hogy több körültekintően kigondolt, jó 

szándékú kezdeményezés is indult a kultúraközi párbeszéd jegyében, minden valószínűség 

szerint naivitás lenne hinni abban, hogy számottevően, érezhetően megváltozik a román 

többségnek a kisebbségekhez való viszonyulása a centenárium évében. Akár a statisztikai 

adatokat, akár véleményformálók többségének nyilatkozatait nézzük, határozottan úgy tűnik, 

jócskán akad javítanivaló a román–magyar kapcsolatokon, a két nemzet tagjainak egymásról 

alkotott megítélésén. Amint az borítékolható volt, az 1918-as román nagygyűlés centenáriuma 

apropóján izzanak az indulatok”. 
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https://szekelyhon.ro/aktualis/a-jelentkezok-szamatol-fugg-hany-autobuszt-inditanak-marosvasarhelyre
https://szekelyhon.ro/aktualis/kozeledik-a-regisztracio-vege
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Reagált az MKP és az MKDSZ is az elnök "külföldön írt" vasárnapi beszédére 
2018. március 6. – bumm.sk, hirek.sk 

A Magyar Közösség Pártja az államfő vasárnapi beszédéből kiindulva azzal fordult levélben 

Andrej Kiskához, hogy a lehető legrövidebb időn belül készek részt venni az általa 

kezdeményezett tárgyalásokon. Az államfő március 4-én elhangzott szavait az MKDSZ 

elnöke, Fehér Csaba sem hagyta szó nélkül. 

 

Húsvét a Galántai Honismereti Múzeumban 
2018. március 6. – hirek.sk 

A húsvéti hagyományokat szeretné továbbra is életben tartani és átmenteni a fiatalabb 

generációk számára a Galántai Honismereti Múzeum, amely március 24-én vár mindenkit a 

Családi nap – Húsvét a múzeumban c. rendezvényére. A húsvét a kereszténység legnagyobb 

ünnepe, amelyen Jézus Krisztus halálára és feltámadására emlékezünk. 

 

Fél éve működik az Esterházy Akadémia Martoson 
2018. március 6. – hirek.sk 

Március 8-án prágai tanulmányúttal, illetve 9-én már képzéssel kezdődik a második félév a 

tavaly Martoson alapított Esterházy Akadémián, ahol a felvidéki fiatalok jeles hazai és 

magyarországi előadók és trénerek segítségével gyarapíthatják ismereteiket. Az első félév 

történéseiről, eredményeiről és a további tervekről Gubík László alapító igazgatóval 

beszélgettünk. 

 

Nyelvedben élek– Laboda Robi és a Kerekasztal "villámló" üzenete az iskolai 
beiratkozásról 
2018. március 6. – bumm.sk 

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

iskolában van a legjobb helyen. A Kerekasztal idén is készített egy kisfilmet a hazai magyar 

tannyelvű oktatás népszerűsítése céljából. A videóban Laboda Róbertet hallhatjuk, aki 

slammer, kortárs költő, civilben pedig - tanár. A Szlovákiai Magyarok Kerekasztala hasonlóan 

a korábbi évekhez videón hirdeti a magyar nyelvű oktatás fontosságát – azt, hogy a magyar 

anyanyelvű gyermek számára a magyar iskolán keresztül vezet az út az érvényesüléshez. 

 

Sikeres évet zárt az ógyallai Csemadok 
2018. március 6. – bumm.sk 

Feszty Árpádot bemutató előadással egybekötött évzárót tartott a Csemadok Ógyallai 

Alapszervezete. A 2017-es évet Ógyallán a Hagyományok Háza házszentelésével kezdték. 

Januárban sor került a Magyar Kultúra Napjának megemlékezésére a Feszty Galériában. 

Immár második alkalommal került sor a Farsang-farka rendezvényükre. A maskarás menet 
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http://www.bumm.sk/regio/2018/03/06/nyelvedben-elek-laboda-robi-es-a-kerekasztal-villamlo-uzenete-az-iskolai-beiratkozasrol
http://www.bumm.sk/regio/2018/03/06/nyelvedben-elek-laboda-robi-es-a-kerekasztal-villamlo-uzenete-az-iskolai-beiratkozasrol
http://www.bumm.sk/regio/2018/03/06/sikeres-evet-zart-az-ogyallai-csemadok
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a Hagyományok Házától indult s a kultúrházba érve táncos vigadalommal folytatódott. 

A talpalávalót a Bellő zenekar biztosította. 

 

Vitaest a bodrogközi magyarság helyzetéről Királyhelmecen 
2018. március 6. – Felvidék Ma 

A királyhelmeci Mécs László Polgári Társulás vitaestet rendezett a „Bodrogközi magyarság 

helyzete” címmel. A rendezvény célja az volt, hogy a régióban élők véleményt 

nyilváníthassanak a témával kapcsolatban. A meghívó szerint Lampl Zsuzsanna szociológus 

tartott volna vitaindító előadást, de betegség miatt lemondta a rendezvényen való részvételét. 

Ennek ellenére a szervezők megtartották a rendezvényt a Bodrogköz és Ung-vidéki 

Közművelődési Intézmény Mailáth József Múzeumának előadótermében. 

 

Egészségügy és területrendezés a vajdasági parlament ülésén 
2018. március 6. - Pannon RTV 

A jelenlegi tartományi kormány mandátumának lejárta előtt befejeződnek a felújítási 

munkálatok a legtöbb vajdasági klinikán és egészségügyi intézményben. Egészségügyi témák 

és területrendezési tervek voltak napirenden a vajdasági parlament mai ülésén. A képviselők 

ezenkívül döntöttek az új tartományi művelődési, tájékoztatási és a vallási közösségek ügyével 

megbízott titkár személyéről, miután Miroslav Štatkić eddigi titkár lemondott tisztségéről. 

 

Szabadkán járt az IT Karaván 
2018. március 6. - Pannon RTV 

A szülők és tanárok nemzeti szövetsége a szerb telekommunikációs minisztériummal 

együttműködve idén harmadszor szervezte meg a műhelymunkával egybekötött előadásokat. 

Szabadkán járt ma az IT Karaván. A cél megismertetni az internet biztonságos használatát a 

harmadikostól hatodikos korosztályú diákokkal. Ma öt szabadkai általános iskola tanulói és 

az érdekelt szülők számára a Gyermekszínházban tartottak előadást. A gyerekek figyelmét 

felhívták a közösségi hálókon terjedő erőszakra, az internetes visszaélésekre, illetve a 

szülőknek megmutatták, hogy miként telepíthetők védelmi rendszerek és szűrők a gyerekek 

által használt mobiltelefonokra és számítógépekre. 

 

A Pető-módszer Vajdaságban 
2018. március 6. - Pannon RTV 

Március 5-én indult el az újabb, három hetes intenzív fejlesztői kurzus, amelyen a Pető 

András Főiskola konduktorai tartanak foglalkozásokat. A program szervezői Zentán 

kiemelték, hogy a mostani foglalkozás részeként szeretnének a szórványban is szűréseket 

végezni, emellett szeretnék, ha Vajdaságban is egyre több konduktor lenne. 

 

Uzon Miklósra emlékeztek Szabadkán 
2018. március 6. - Pannon RTV 
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http://felvidek.ma/2018/03/vitaest-a-bodrogkozi-magyarsag-helyzeterol-kiralyhelmecen/
https://pannonrtv.com/rovatok/politika/egeszsegugy-es-teruletrendezes-vajdasagi-parlament-ulesen
https://pannonrtv.com/rovatok/tarsadalom/szabadkan-jart-az-it-karavan
https://pannonrtv.com/rovatok/tarsadalom/peto-modszer-vajdasagban
https://pannonrtv.com/rovatok/tarsadalom/uzon-miklosra-emlekeztek-szabadkan
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Gyászülésen emlékeztek meg ma dr. Uzon Miklós nyugalmazott ügyvédről, a Kosztolányi 

Dezső Diáksegélyező Egyesület alapító elnökéről. A szabadkai Városháza dísztermében 

megtartott megemlékezésen Fleis Anasztázia, a KODDE jelenlegi elnöke búcsúbeszédében 

ismertette az elhunyt életútját. Uzon Miklóst élete folyamán többször is meghurcolták, 

kétszer is kizárták az ügyvédi kamarából, politikailag megbízhatatlan személynek 

minősítették. 

 

Bemutatkoztak a Várady ösztöndíjasok 
2018. március 6. – Vajdaság.ma 

Újvidéken az Európa Kollégiumban teadélután keretében mutatkoztak be a Várady kiválósági 

ösztöndíjban részesülő mester-, illetve doktorandusz hallgatók. Jerasz Anikó, az MNT 

Végrehajtó Bizottságának elnöke köszöntötte az egybegyűlt egyetemistákat, majd elmondta, 

idén 94 mesterképzésre és nyolc doktorképzésre járó hallgató részesült ösztöndíjban. 

 

Több mint egy év óta először érkezett Kárpátaljára állami forrásból oltóanyag 
kanyaró ellen 
2018. március 6. – MTI, Origo.hu, Kárpátalja, karpatalja.ma  

Megérkezett Kárpátaljára több mint egy év után az első, ukrán állami forrásból vásárolt 

kanyaró elleni oltóanyagot tartalmazó szállítmány, de a kapott mennyiség csak a szükségletek 

kevesebb mint 15 százalékát fedezi. Az ukrajnai megye az egészségügyi minisztériumtól a 

napokban 11 ezer adag kanyaró elleni oltóanyagot kapott. A magyar humanitárius segélyként 

január végén Kárpátaljának juttatott 8 ezer kanyaró elleni vakcinaszállítmány maradványával 

együtt jelenleg közel 12 ezer adag oltóanyag áll rendelkezésre, de ez csak a szükségletek 15 

százalékának a fedezéséhez elegendő - adta hírül kedden a mukachevo.net munkácsi 

hírportál. 

 

Robbantás a KMKSZ-székházban: megkezdődött a gyanúsítottak tárgyalása 
2018. március 6. – karpatalja.ma 

Megkezdődött a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség (KMKSZ) székháza elleni február 

27-i támadás gyanúsítottjainak tárgyalása Ungváron – tudatta a mukachevo.net hírportál 

március 6-án. Az ülést eredetileg március 5-re tűzték ki, de a védelem kérésére elnapolták azt, 

hogy kellő idejük legyen megismerkedni a megváltozott vádakkal: a hatóságok már nem 

gyújtogatásként, hanem terrortámadásként kezelik az esetet. 

 

Zárszámadás, felsőfokú tanulmányi támogatások 
2018. március 6. – Muravidéki Magyar Rádió 
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https://www.vajma.info/cikk/vajdasag/22225/Bemutatkoztak-a-Varady-osztondijasok.html
http://www.origo.hu/itthon/20180306-egy-ev-utan-erkezett-allami-forrasbol-oltas-kanyaro-ellen-karpataljara.html
http://www.origo.hu/itthon/20180306-egy-ev-utan-erkezett-allami-forrasbol-oltas-kanyaro-ellen-karpataljara.html
http://www.karpatalja.ma/karpatalja/kozelet/robbantas-a-kmksz-szekhazban-megkezdodott-a-gyanusitottak-targyalasa/
http://www.rtvslo.si/mmr/prispevek/174524230
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Tegnap este tartotta soros ülését a Dobronak Községi Magyar Önkormányzati Nemzeti 

Közösség Tanácsa. Az ülésen megvitatták és elfogadták a 2017-es év zárszámadását, és 

elbírálták a felsőfokú tanulmányi támogatásra beérkezett pályázatokat. 

 
 

Elektronikus sajtó 

 

 

Határok nélkül 

2018. március 6. – Kossuth Rádió 

 

Ungváron megkezdődött a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség 

felrobbantásával gyanúsítottak kihallgatása 

Ungváron megkezdődött a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség felrobbantásával 

gyanúsítottak kihallgatása. Február 27-én hajnalban robbant az időzített bomba a székháznál. 

Egy hónapon belül ez már a második támadás volt, de míg az első sikertelen volt, a múlt 

keddi robbantás hatalmas károkat okozott.  Az ügyészség hivatalosan is terrorcselekménynek 

minősítette a támadást.  

 

Intenzíven zajlik az aláírásgyűjtés a Minority SafePack polgári kezdeményezés 

támogatására 

Intenzíven zajlik az aláírásgyűjtés a Minority SafePack polgári kezdeményezés támogatására, 

és minden jel arra mutat, hogy április másodikáig meglesz a szükséges 1 millió támogató 

aláírás - nyilatkozta a Határok nélkül riporterének a FUEN elnöke, Vincze Loránt. 

 

Sorsfordító erdélyi magyar nők 

Sorsfordító erdélyi magyar nők. Az elmúlt 100 évben sok erdélyi magyar nő volt nagy hatással 

nem csak a magyarságra, hanem a románságra is. Erdély 11 megyéjében szervez 

konferenciákat és kiállításokat az RMDSZ nőszervezete. A ma induló program része az 

RMDSZ Ezer év Erdélyben, száz év Romániában sorozatának.  Kolozsváron erről kérdezte 

Hegedüs Csillát, az RMDSZ Nőszervezetének ügyvezető elnökét a Határok nélkül riportere. 

 

Beszélgetés a Csíki Anyák Egyesületének elnökével 
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https://www.mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth?date=2018-03-06_18:30:00&ch=mr1
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Az egész Kárpát-medencét behálózzák a nagycsaládos egyesületek, és családi szervezetek. 

Rendszeresek a találkozók, a szakmai együttműködések és eközben barátságok szövődnek a 

különböző régiókban élő nagycsaládok között. Tiboldi Beátával, a Csiki Anyák Egyesületének 

elnökével a délvidéki Hajdújáráson találkozott a Határok nélkül munkatársa.  

 

Arany János születésének 201. évfordulójára emlékeztek szülővárosában 

Arany János születésének 201. évfordulójára emlékeztek szülővárosában, Nagyszalontán. Az 

eseménnyel hivatalosan is lezárult a tavaly meghirdetett Arany Emlékév. Az évfordulóra a 

debreceni Kodály Kórus külön műsort állított össze. A 2017-es esztendő Arany Emlékév volt, 

mégsem sikerült a Csonka tornyot, és benne az Arany János kiállítást befejezni. De ami késik, 

az nem múlik.  

 

Esterházyra emlékeztek Alsóbodokon 

Az Esterházy János Szülőföldjéért Polgári Egyesület és a Pázmáneum Társulás meghívására 

tett látogatást Áder János köztársasági elnök és felesége, Herceg Anita az Esterházy János 

Zarándokközpontban a felvidéki Alsóbodokon. 

 
 


