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Nyomtatott és online sajtó 
 

 

Orbán: olyan Európa és Magyarország kell, ahol a zsidók és a keresztények 
békében élhetnek 
2018. március 26. – MTI, Kormany.hu, Híradó.hu, Magyar Hírlap,  

Erkölcsi kötelességünk kiállni egy olyan Magyarország és Európa mellett, ahol a zsidók és a 

keresztények félelem nélkül élhetnek és gyakorolhatják vallásukat - jelentette ki Orbán Viktor 

miniszterelnök hétfőn a szerbiai Szabadkán. A kormányfő Aleksandar Vucic szerb elnökkel 

közösen felavatta a felújított szabadkai zsinagógát, és az ünnepségen beszédében kiemelte: 

ma olyan időket élünk, amikor "a múlt kaput nyit a közös jövőre", és ennek a jövőnek azt kell 

jelentenie, hogy a magyarok, a szerbek és a zsidók békében és biztonságban élhetnek együtt, 

ezért köszönet Aleksandar Vucicot, Szerbiát és a Vajdaságot is. Ez a jövő már elkezdődött, "a 

magyarok és a szerbek közösen írják" - fogalmazott. Orbán Viktor hangsúlyozta: a zsinagóga 

átadása üzenet, hogy ilyen az a világ ilyen, az az Európa, amelyben élni akarunk, amelyet 

képviselünk és amelyet meg is tudunk védeni. 

 

Orbán Viktor: meg kell védenünk az elmúlt nyolc év eredményeit 
2018. március 26. – MTI, origo.hu, Kormany.hu, hvg.hu, Híradó.hu, hirstart.hu, Magyar 

Idők, hirek.sk, Vajdaság.ma, OrientPress 

A miniszterelnök azt mondta, meg kell védeni az elmúlt nyolc év eredményeit, meg kell 

védeni a nemzeti keretekben való gondolkodás nagyszerűségét, eredményeit és jövőjét, és 

közben meg kell védeni a keresztény hagyományainkat is, hogy Magyarország magyar ország 

maradhasson. Orbán Viktor a szabadkai Pannon RTV-nek adott exkluzív interjújában azt 

mondta, ez a három legfontosabb tétje van az április 8-i országgyűlési választásnak. „A 

magyar veszélyeztetett fajta” – fogalmazott Orbán Viktor, majd úgy folytatta: „olyan közösség 

vagyunk, hogy ha egy-egy választást elszúrunk, abból nagy baj tud keletkezni”, és 

emlékeztetett arra, hogy a 2002-es választást a Fidesz elveszítette, pedig úgy érezték, hogy 

sikerült az országot jó pályára állítani. 

 

Orbán: egész Európának példaértékű Szerbia kisebbségvédelmi modellje 
2018. március 26. – MTI, Híradó.hu, 888.hu, Hírek.sk,  

Egész Európa számára példaértékű lehet az a kisebbségvédelmi modell, amelyet Szerbia 

megvalósított - mondta Orbán Viktor miniszterelnök hétfőn a szerbiai Szabadkán. A 

kormányfő Aleksandar Vucic szerb elnökkel felavatta a felújított szabadkai zsinagógát, majd 

megbeszélésüket követően közös sajtónyilatkozatot tettek. Orbán Viktor hangsúlyozta: 

Szerbiának sikerült összehangolnia a saját nemzeti büszkeségét, a területi integritása melletti 

elkötelezettséget és kisebbségeknek biztosított autonómiával, miközben biztosította és 

bátorította is intézményeik működését. 
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http://www.kormany.hu/hu/a-miniszterelnok/hirek/olyan-europa-es-magyarorszag-kell-ahol-a-zsidok-es-a-keresztenyek-bekeben-elhetnek
http://www.kormany.hu/hu/a-miniszterelnok/hirek/olyan-europa-es-magyarorszag-kell-ahol-a-zsidok-es-a-keresztenyek-bekeben-elhetnek
http://www.origo.hu/itthon/valasztas2018/20180326-orban-viktor-meg-kell-vedenunk-az-elmult-nyolc-ev-eredmenyeit.html
https://www.hirado.hu/videok/orban-viktor-egesz-europanak-peldaerteku-szerbia-kisebbsegvedelmi-modellje/
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A szerb elnök megköszönte a magyar kormánynak a szabadkai zsinagóga 
felújításához nyújtott támogatást 
2018. március 26. – MTI, Pannon RTV, Webrádió, Magyar Demokrata 

Aleksandar Vucic szerb köztársasági elnök megköszönte hétfőn Orbán Viktor 

miniszterelnöknek azt a támogatást, amelyet a magyar kormány nyújtott a szabadkai 

zsinagóga felújításához. Úgy fogalmazott: "külön szeretnénk köszönetet mondani Orbán 

Viktor magyar miniszterelnöknek, akinek a támogatása nélkül ez a zsinagóga nem lehetne ma 

ilyen. Köszönöm, hogy nem sajnálta a pénzt nemcsak Szerbia, hanem az egész térség legszebb 

épületének felújítására". "Büszke vagyok arra, hogy több mint négy évtized után a szabadkai 

zsinagóga új fejezete kezdődhet el" - tette hozzá a szerb elnök. Mint mondta: az itt élő 

embereket is közelebb hozta a felújítás. "A zsidóknak most sokkal szebb szakrális épületük 

van, mint amilyen valaha is volt" - emelte ki Aleksandar Vucic 

 

Vucic: nincsenek nyitott kérdések Szerbia és Magyarország között 
2018. március 26. – MTI, Pannon RTV, Webrádió, Magyar Nemzet 

Magyarország és Szerbia között soha nem volt még ilyen jó a politikai és a gazdasági 

kapcsolat, nincsenek már nyitott kérdések, és ez a kapcsolat példaként szolgálhat más 

országok számára - hangsúlyozta Aleksandar Vucic szerb köztársasági elnök hétfőn 

Szabadkán miután megbeszélést folytatott Orbán Viktor miniszterelnökkel. Hozzátette, a 

Szerbia és Magyarország közötti jó kapcsolat nem valósulhatott volna meg Orbán Viktor 

magyar miniszterelnök személyes erőfeszítése nélkül. A szerb politika is erre törekedett, és az 

együttműködésnek köszönhetően a Szerbiában élő magyarok jól érzik magukat az országban. 

Megjegyezte: biztos abban, hogy a jó kapcsolat közte és Orbán Viktor között az április 8-i 

országgyűlési választások után is megmarad, és meggyőződésének adott hangot, hogy Orbán 

Viktor marad Magyarország miniszterelnöke. 

 

„Nem segít az üzengetés és botránykeltés” 
2018. március 27. – Krónika 

Vannak még olyan törvényhozási, illetve jogi eljárások, amelyek magukban hordozzák a siker 

reményét a marosvásárhelyi katolikus gimnázium újraalapításának ügyében – jelentette ki a 

lapcsoportnak adott interjúban Szijjártó Péter. Magyarország külgazdasági és 

külügyminisztere szerint ha most Budapest nekiállna üzengetni és botrányt kelteni, az 

semmiképpen sem segítene a helyzeten. A tárcavezető a Budapest–Kolozsvár-gyorsvasút 

megépítésének tervéről úgy vélekedett, ha nem rendelkezünk nagy tervekkel, akkor nagyon 

csúnyán lemaradunk abban a globális versenyben, amely a világban zajlik. 

 

Hoppál: Sára Sándor egyszerre horgony és tükör a magyarság számára 
2018. március 26. – MTI, Webrádió, hirek.ma, Magyar Idők,  

Sára Sándor egyszerre a bennünket értékeinkhez kötő horgony és tükör, amelyben láthatjuk, 

kik vagyunk - hangsúlyozta Hoppál Péter kultúráért felelős államtitkár azon a hétfői 
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http://webradio.hu/hirek/belfold/a-szerb-elnok-megkoszonte-a-magyar-kormanynak-a-szabadkai-zsinagoga-felujitasahoz-nyujtott-tamogatast
http://webradio.hu/hirek/belfold/a-szerb-elnok-megkoszonte-a-magyar-kormanynak-a-szabadkai-zsinagoga-felujitasahoz-nyujtott-tamogatast
http://webradio.hu/hirek/kulfold/vucic-nincsenek-nyitott-kerdesek-szerbia-es-magyarorszag-kozott
http://webradio.hu/hirek/belfold/hoppal-sara-sandor-egyszerre-horgony-es-tukor-a-magyarsag-szamara
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eseményen, amelyen a közmédia köszöntötte a március 15-én Kossuth Nagydíjjal kitüntetett 

operatőrt, rendezőt. A Kossuth Nagydíjas, Balázs Béla-díjas filmrendező, operatőr, Kiváló és 

Érdemes művész, a Duna Televízió volt elnökének köszöntésekor Hoppál Péter kiemelte, 

mindannyiunk személyes életében, fejlődésében, hitvallásában ott szerepel a kötődés Sára 

Sándor életművéhez. 

 

Rétvári: újabb diákcsoportok utazhatnak a Határtalanul! program keretében 
külhoni társaikhoz 
2018. március 26. – MTI, kormany.hu, Kisalföld, hir24.info, duol.hu, beol.hu, veol.hu, 

bama.hu, Magyar Demokrata 

A Határtalanul! program sikeres, évről-évre egyre többen jelentkeznek és egyre többen 

nyernek - mondta Rétvári Bence, az Emmi parlamenti államtitkára újságíróknak Budapesten, 

miután hétfőn újabb diákcsoportok utazásának támogatásáról született döntés. Rétvári Bence 

úgy fogalmazott: ez a kezdeményezés a nemzeti összetartozás programja, amelynek célja, 

hogy minden magyarországi diák úgy végezze el iskolai tanulmányait, hogy közben egy 

határon túli magyar közösséget, osztályt is meglátogat. 

 

Soltész: a Határtalanul! program a külhoni magyaroknak is erőt ad 
2018. március 27. – MTI, Kormany.hu, Hír.ma, Lokál, Mandiner, Webrádió 

A Határtalanul! Program lehetőséget jelent arra, hogy a fiatalok felismerjék, nem csak mi 

vagyunk a Kárpát-medencében - mondta Soltész Miklós, az Emberi Erőforrások 

Minisztériumának államtitkára kedden az M1 aktuális csatornán. Az egyházi, nemzetiségi és 

civil társadalmi kapcsolatokért felelős államtitkár szerint a Határtalanul! program a határon 

túli magyaroknak is erőt ad, például a helyben maradáshoz. Az államtitkár elmondta, az 

elmúlt években folyamatosan emelték a programra szánt támogatás összegét. Míg kezdetben 

csak néhány száz millió forint volt a támogatás mértéke, mostanra több milliárd forintra nőtt. 

Hasonló mértékben növekedett a programban résztvevők száma is - fűzte hozzá. 

 

Kisebbségvédelem és népi diplomácia 
2017. március 27. – Magyar Hírlap 

Össznemzeti ügy a Minority SafePack – mondta Csáky Csongor, a Rákóczi Szövetség 

főtitkára, aki a Magyar Hírlapnak beszélt a kezdeményezésről és a szervezet tevékenységéről. 

Izgatott várakozásban vagyunk, ha fogalmazhatok így, hiszen azt látjuk, hogy nagyjából 

négyszázezer aláírás már egészen biztosan megvan – tette hozzá. Kiemelte: vannak még be 

nem érkezett aláírásgyűjtő ívek is, hiszen nagyon sok együttműködő partnerünk van: a 

történelmi egyházak, a Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciája, a Nemzeti 

Agrárgazdasági Kamara, pártok, civil szervezetek, könyvtárak, önkormányzatok. 
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http://www.kormany.hu/hu/emberi-eroforrasok-miniszteriuma/parlamenti-allamtitkarsag/hirek/ujabb-diakcsoportok-utazhatnak-a-hatartalanul-program-kereteben-kulhoni-tarsaikhoz
http://www.kormany.hu/hu/emberi-eroforrasok-miniszteriuma/parlamenti-allamtitkarsag/hirek/ujabb-diakcsoportok-utazhatnak-a-hatartalanul-program-kereteben-kulhoni-tarsaikhoz
http://www.kormany.hu/hu/emberi-eroforrasok-miniszteriuma/egyhazi-nemzetisegi-es-civil-tarsadalmi-kapcsolatokert-felelos-allamtitkarsag/hirek/a-hatartalanul-program-a-kulhoni-magyaroknak-is-erot-ad
http://magyarhirlap.hu/cikk/114172/Kisebbsegvedelem_es_nepi_diplomacia
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Kelemen Hunor: igazságtalan és minden alapot nélkülöző ítélet született 
Horváth Anna ügyében  
2018. március 26. – transindex.ro 

A volt kolozsvári alpolgármester elleni ügynek nem is kellene léteznie – vélekedett az RMDSZ 

elnöke A politika belülről műsorban. A műsor friss kiadásának egyik központi témája volt a 

Horváth Anna ügyében a Kolozsvári Táblabíróságon pénteken kimondott ítélet. Igazságtalan 

és minden alapot nélkülöz. Ha azt nézzük, hogy hogyan indult ez az ügy, és hogyan jutott el az 

alapfokú ítélethez, akkor csak annyit tudok mondani, hogy ennek az ügynek nem is kellene 

léteznie. Nemzetbiztonsági mandátumból és a megfigyelésből származó információkra 

építenek egy olyan ügyet, amelyben hivatali befolyással való üzérkedés és pénzmosás a két 

vád, amit megfogalmaznak – mondta az RMDSZ elnöke. 

 

A levélszavazat-nyilatkozatok kitöltésében segítenek Csíkszeredában 
2018. március 26. – maszol.ro, szekelyhon.ro,  

Megnyitotta kapuit Csíkszeredában az RMDSZ Csíki Területi Szervezete és az Eurotrans 

Alapítvány által működtetett Magyar Ügyek Háza. A Csíkszereda Magyarországi 

Főkonzulátusának Gál Sándor utcai székházával átellenben található épületben a 

magyarországi választásokra beküldendő levélszavazatokhoz tartozó azonosító nyilatkozatok 

helyes kitöltésében segítenek. Az iroda megnyitóját hétfőn reggel tartották, ugyanis mostantól 

április hetedikéig szavazhatnak levélben a magyarországi lakcímmel nem rendelkezők. Tóth 

László csíkszeredai főkonzul tájékoztatott, hogy azok, akik a szavazólapjukat a konzulátusra 

kérték, miután azt ott átvették, átmehetnek az utca másik oldalára, ahol a Magyar Ügyek 

Házában dolgozók segítenek a szavazatok leadásához szükséges adatok helyes kitöltésében.  

 

A regisztráció után ebben tudnak segíteni Udvarhelyszéken 
2018. március 26. – szekelyhon.ro 

Lezárult az április 8-ai magyar országgyűlési választásokra való regisztrációs időszak – 

Romániában 157 ezren jelentkeztek be a választói névjegyzékbe –, így most a levélszavazatok 

azonosító nyilatkozatának helyes kitöltésében, illetve a voksok célba juttatásában segítenek a 

romániai magyar pártok. Mindannyian egyetértenek abban, hogy voksolniuk kell a magyar 

állampolgársággal is rendelkezőknek, hiszen a nemzet jövője függ ettől. Összesen 157 ezren 

jelentkeztek be Romániában a magyarországi választói névjegyzékbe a múlt hét végi 

határidőig, amikor a regisztráció lezárult – közölte Lőrincz Árpád, az EMNP udvarhelyszéki 

elnöke egy hétfői sajtótájékoztatón, hozzátéve, hogy világszinten 374 ezerre tehető ez a szám.  

 

Az EMNT 85 ezer erdélyi magyar állampolgár regisztrációja ellenőrzéséről vagy 
segítéséről számolt be 
2018. március 26. - MTI 

Az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács (EMNT) hétfői közleménye szerint az EMNT és az Erdélyi 

Magyar Néppárt (EMNP) önkéntesei az elmúlt időszakban közel 110 ezer erdélyi személyt 

kerestek fel, s több mint 85 ezer magyar állampolgárnak ellenőrizték vagy segítették a 
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http://itthon.transindex.ro/?cikk=27165
http://itthon.transindex.ro/?cikk=27165
http://www.maszol.ro/index.php/tarsadalom/94092-a-levelszavazat-nyilatkozatok-kitolteseben-segitenek-csikszeredaban
https://szekelyhon.ro/aktualis/a-regisztracio-utan-ebben-tudnak-segiteni-udvarhelyszeken
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regisztrációját. Az EMNT elismételte: a Nemzeti Választási Iroda (NVI) közlése szerint a 

március 24-i határidőig összesen 378 437 magyarországi lakcímmel nem rendelkező 

választópolgár regisztrált a határidőig, s ebből közel 250 ezer regisztráció Romániából 

érkezett be az NVI-hez. 

 

Gyurcsány: helyénvaló a Kolozsváron készített kampányvideó 
2018. március 26. – Krónika 

Gyurcsány Ferenc helyénvalónak tartja pártja vasárnap bemutatott, Kolozsváron forgatott 

kampányvideóját, amelyben kitakart arcú és eltorzított hangú határon túli magyarok 

beszélnek arról, hogy a Fideszre fognak szavazni. A pártelnököt hétfői budapesti 

sajtótájékoztatóján kérdezték a témáról, ő pedig az MTI szerint azt felelte, hogy hallja a 

reakciókat, ezért megfontolják, hogy a videóval átléptek-e valamilyen határt. Hozzátette, a 

témát többször is végigbeszélték, és jelenleg azt gondolják, hogy a felvétel helyénvaló. 

 

Mit üzennek a román hatóságok Dabis Attila kitiltásával? 
2018. március 26. – maszol.ro 

A Székely Nemzeti Tanács (SZNT) külügyi megbízottjának nem kívánatos személlyé 

nyilvánításával a román hatóságok szintet léptek. A közrend elleni vagy bármilyen erőszakos 

cselekményekben nem érintett Dabis Attila kitiltása azt üzeni, hogy a Román Hírszerző 

Szolgálat (SRI), illetve a román igazságszolgáltatás az egyszerű véleménynyilvánítást – így 

akár a magyar törvényhozók munkáját – is törvénybeütközőnek tekinti. Négy évvel korábban 

négy magyart tiltottak ki Romániából: Szávay Istvánt (Jobbik), Tyirityán Zsoltot 

(Betyársereg), Zagyva György Gyulát (Jobbik, Hatvannégy Vármegye Ifjúsági Mozgalom) és 

Mikola Bélát (Új Magyar Gárda) – írja Szőcs Levente véleménycikkében.  

 

Vissza a rajtvonalra: újrakezdenék Borbolyék perének tárgyalását 
2018. március 26. – szekelyhon.ro 

Miután a Borboly Csaba és tizenkét másik személy elleni büntetőper tárgyalásának vezetését 

átvevő Gabriela-Nicoleta Chihaia bíró korábban arra kérte az ügyvédeket, hogy az összes, 

bizonyítékok felhasználásával kapcsolatos kifogást vagy javaslatot a következő tárgyalási 

időpontig nyújtsák be, ezt néhány nappal ezelőtt meg is tették. Arra vonatkozó kérést is 

benyújtottak az ügyvédek a Hargita Megyei Törvényszékhez, hogy a per tárgyalását a 

kezdetektől, az előzetes bírói testület előtt kezdjék újra. 

 

Megmaradhat a magyar többség a marosvásárhelyi képviselő-testületben 
2018. március 26. – szekelyhon.ro 

Tatár Lehel veszi át Hermann Mark Christian helyét a marosvásárhelyi önkormányzatban. A 

hírt, hogy a Kolozsváron tanuló egyetemista vállalta, hogy marosvásárhelyi önkormányzati 

tanácsos legyen, a Szabad Emberek Pártjának (POL) elnöke, Dan Masca erősítette meg 

közösségi oldalán.  Az év elején Györfi Júlia POL-os tanácsos mondott le egészségügyi okokra 

is hivatkozva a tisztségéről. A POL listáján utána Dan Masca következett, de ő nem vállalta a 
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https://kronika.ro/kulfold/gyurcsany-helyenvalo-a-kolozsvaron-keszitett-kampanyvideo
http://www.maszol.ro/index.php/hatter/94106-mit-uzennek-a-roman-hatosagok-dabis-attila-kitiltasaval
https://szekelyhon.ro/aktualis/vissza-a-rajtvonalra-ujrakezdenek-borbolyek-perenek-targyalasat
https://szekelyhon.ro/aktualis/megmaradhat-a-magyar-tobbseg-a-marosvasarhelyi-kepviselo-tesuletben
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tisztséget, így Pápai László lett a párt új tanácsosa. Beiktatásával egy időben lemondott egy 

újabb POL-os tanácsos, Hermann Mark Christian, aki személyes és üzleti okokra hivatkozott.  

 

Megreformálná az RMDSZ székelyudvarhelyi szervezetét Derzsi László 
2018. március 26. – szekelyhon.ro 

Tisztújítás előtt a székelyudvarhelyi RMDSZ. Derzsi László helyi önkormányzati RMDSZ-

képviselő is bejelentkezett a tisztségre, és eléggé kritikusan fogalmaz saját szervezete eddigi 

működésével kapcsolatban. Lesz, lehet-e érdemi változás a helyi RMDSZ háza táján – erről 

kérdeztük az elnökjelöltet. Székelyudvarhelyen most van egy szerencsés konjunktúra, hisz 

több év vagy akár évtized után most lehetőség van, hogy új megközelítés mentén lehessen 

dolgozni a közéletben. Én ebben a város javát hosszú távon előmozdítani tudó lehetőséget 

látok, ezért vállalkoztam arra, hogy versenybe szállok az RMDSZ székelyudvarhelyi elnöki 

tisztségéért. Ez számomra a város fejlődéséről, az itteni közösség építéséről szól, függetlenül 

attól, hogy mi történik az országos politikában – nyilatkozta Derzsi László. 

 

Ismét törölte a Facebook a magyarellenes Dan Tanasă oldalát 
2018. március 26. – Krónika 

Ismét törölte a Facebook a magyarellenes megnyilvánulásairól ismert Dan Tanasă blogger 

Facebook-oldalát – közölte hétfőn Hans Hedrich, a Neuer Weg Egyesület elnöke a szervezet 

honlapján. Hedrich – aki korábban mások mellett hivatalos formában jelezte a Facebook 

illetékeseinek, hogy az oldalon nacionalista, kisebbségellenes bejegyzéseket osztanak meg – 

rámutatott: négy, egymástól független forrás is arról tájékoztatta, hogy a közösségi oldal 

működtetői másodszor is elérhetetlenné tették Tanasă oldalát. A Facebook először csütörtök 

este 24 órára tiltotta le az oldalt. Kíváncsi vagyok, hogy ezúttal mennyi időre tették 

elérhetetlenné” – fogalmazott Hans Hedrich. 

 

Bölcsődeavató Déván -Az életre mondtunk IGEN-t 
2018. március 26 – nyugatijelen.com 

A zimankós időjárás ellenére a reménység melege, fénye töltötte be a szíveket a dévai magyar 

bölcsőde épületének avatásán. A magyar kormány óvodafejlesztő programja keretében 

megvásárolt, felújított ingatlan átadásán beszédet mondott ft. Kató Béla, az Erdélyi 

Református Egyházkerület püspöke, Szabolcs Attila magyar országgyűlési képviselő, a 

Nemzeti Összetartozás Bizottságának alelnöke, Ovidiu Moş, Déva alpolgármestere, Zsargó 

János Hunyad megyei esperes, Széll Lőrincz, az RMDSZ Hunyad Megyei Szervezetének 

ügyvezető elnöke, valamint Rátoni Csaba dévai református lelkipásztor. A felavatásra került, 

nagyszerűen rendbetett és felszerelt Május 1. utcai háromszintes épület kapcsán valamennyi 

felszólaló köszönettel fordult a magyar kormány felé, amely jelentős anyagi támogatást 

biztosít a Kárpát-medencei magyar óvoda- és bölcsődehálózat kiépítésére, megerősítésére.  
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https://szekelyhon.ro/aktualis/megreformalna-az-rmdsz-szekelyudvarhelyi-szervezetet-derzsi-laszlo
https://kronika.ro/erdelyi-hirek/ismet-toroltek-tanas-oldalat
http://www.nyugatijelen.com/jelenido/az_eletre_mondtunk_igent.php
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Minőségi változtatásokat eszközölnének a székelyudvarhelyi színháznál a 
magyar állami támogatásból 
2018. március 26. – szekelyhon.ro 

Mivel a magyar kormány jóvoltából az elképzelések mellé forrás is rendelődött, több 

változást, újítást is terveznek a székelyudvarhelyi Tomcsa Sándor Színháznál: arculatváltás 

lesz, és elkészül az új honlap, valamint a megújulás jegyében új logót is kap az intézmény. 

Idén ugyanakkor húszéves lesz a színház, és a jubileumot a nézőkkel is megünneplik majd. 

Magyarország Emberi Erőforrások Minisztériumának jóvoltából összesen hetvenmillió 

forintnyi támogatást kapott idén januárban a Tomcsa Sándor Színház. Az anyaországi 

segítség olyan váratlanul érte az intézmény vezetőségét, hogy nem volt ideje alaposan 

feltérképezni a szükségleteket. 

 

Maradhatnak az iskola magyar osztályai 
2018. március 27. – Krónika 

Nem akarja senki román iskolába költöztetni a nagybányai Németh László Elméleti Líceum 

osztályait – jelentette ki a Krónikának Lapsanszki Edit magyar oktatásért felelős tanfelügyelő. 

A Máramaros megyei tanfelügyelőség munkatársát annak kapcsán keresték, hogy Váradi 

Izabella iskolaigazgató blogján azt sugallta, a tanfelügyelő az iskola 1–8. osztályainak román 

iskolába való beolvasztását vetette fel. Lapsanszki Edit szerint az igazgató kiforgatja az 

emberek szavait. 

 

Megemlékezés Borsiban II. Rákóczi Ferenc születésének alkalmából 
2018. március 26. – hirek.sk, Felvidék Ma 

Szülőfalujában, Borsiban idén is megemlékeztek a nagyságos fejedelem születésének 342. 

évfordulójáról. Mint minden évben, a díszmenet most is a kultúrház elől indult, és a 

fejedelem születésének helyére, a kastély elé érkezett. Résztvevői között szerepeltek a 

Zempléni Lovas Egyesület és barátaik, a Rákóczifalva Kuruc Hagyományőrzők, a Karosi Turul 

Hagyományőrző Íjász Egyesület, a Határtalan Örök Értékeinkért Alapítvány, a kisvárdai 

Kuruc Hagyományőrzők. 

 

Bugár: Két évvel ezelőtt már megvédtük a kormányprogramot 
2018. március 26. – bumm.sk, Új Szó 

A Peter Pellegrini miniszterelnök által benyújtott kormányprogram azonos azzal, amelyet két 

évvel ezelőtt megvédtek, ezért nem kapcsolódnak be a koalíciós képviselők a parlamenti 

vitába - közölte Bugár Béla, a Híd elnöke. A koalíció már két évvel ezelőtt megvédte a 

kormányprogramot, a dokumentum, amelyet Peter Pellegrini miniszterelnök benyújt, azonos 

azzal - jelentette ki Bugár Béla, a Híd elnöke. Ezzel magyarázta az újságíróknak, miért nem 

kapcsolódott be egyetlen koalíciós képviselő sem a kormányprogramról szóló vitába. 

Mindössze tényszerű megjegyzésekkel vesznek részt a diskurzusban.  
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https://szekelyhon.ro/aktualis/minosegi-valtoztatasokat-eszkozolnenek-a-szekelyudvarhelyi-szinhaznal-a-magyar-allami-tamogatasbol
https://szekelyhon.ro/aktualis/minosegi-valtoztatasokat-eszkozolnenek-a-szekelyudvarhelyi-szinhaznal-a-magyar-allami-tamogatasbol
http://www.hirek.sk/itthon/20180326175430/Megemlekezes-Borsiban-II-Rakoczi-Ferenc-szuletesenek-alkalmabol.html
http://www.bumm.sk/belfold/2018/03/26/bugar-ket-evvel-ezelott-elfogadtuk-a-kormanyprogramot-veghez-kell-vinnunk
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Hétfőn a parlament előtt Pellegrini kormánya ellen tüntetnek. A szervezők 
előrehozott választásokat követelnek 
2018. március 26. – Körkép, Felvidék Ma, hirek.sk, Új Szó 

Peter Pellegrini kormányának bizalmat szavazása ellen tüntetnek hétfő délután 17.00 órától a 

parlament előtt. A szervezők két magánszemély és a korábbi Nagy Korrupcióellenes Tüntetés 

előkészítőinek egy része. A parlamentben épp a kormányprogram megvitatása lesz 

napirenden. 

 

Esterházy Jánosra, a felvidéki mártírpolitikusra emlékeztek Szőgyénben 
2018. március 26. – Felvidék Ma 

A havonta megrendezésre kerülő Regnum Marianum Akadémia, melynek ebben az 

esztendőben is Szőgyén az otthona, márciusi előadását a nagyböjti szent idő jegyében 

szervezte. Ft. Farkas Zsolt esperesplébános meghívására dr. Molnár Imre történész, 

diplomata, a Pozsonyi Magyar Intézet igazgatója érkezett. Molnár Imre virágvasárnap 

előestéjén „A mi jelünk a kereszt… Esterházy János keresztútja” címmel tartotta meg 

előadását. 

 

Ötödször rendeznek Üzleti Terv Versenyt a Selye János Egyetemen 
2018. március 26. – hirek.sk 

Ötödik alkalommal kerül megrendezésre a Selye János Egyetem Gazdaságtudományi Karán a 

középiskolások számára meghirdetett Üzleti Terv Verseny. Az idei évben 15 üzleti terv 

érkezett be a dunaszerdahelyi Vidékfejlesztési Szakközépiskolából, a nagymegyeri 

Kereskedelmi Akadémiáról, az érsekújvári Jedlik Ányos Elektrotechnikai Szakközépiskola és 

Kereskedelmi Akadémiáról, a komáromi Kereskedelmi és Szolgáltatóipari 

Szakközépiskolából, a Hidaskürti Magán Kereskedelmi és Szolgáltatóipari 

Szakközépiskolából, a gútai Magyar Tannyelvű Magán Szakközépiskolából és a komáromi 

Műszaki Szakközépiskolából. 

 

Születésnapján köszöntött egy vajdasági magyart Szabadkán Orbán Viktor 
2018. március 26. – MTI, Magyar Idők, Index.hu, Origo.hu, hvg.hu, Webrádió, Pannon RTV, 

Magyar Szó, Propeller.hu 

Születésnapján köszöntette a 67 éves Nagy Katalint Szabadkán Orbán Viktor miniszterelnök 

hétfőn. A kormányfő a Vajdasági Magyar Szövetség (VMSZ) vendégeként vett beszélt a 

legnagyobb délvidéki magyar párt rendezvényén, amelyen Pásztor István pártelnök mellett 

köszöntötte a VMSZ oszlopos tagját. Nagy Katalin - aki a VMSZ Nyugdíjas Fórumának az 

elnökhelyettese - élete legszebb ajándékának nevezte, hogy a születésnapján virágot vehetett 

át Orbán Viktortól. 
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http://www.korkep.sk/cikkek/friss-hirek/2018/03/26/hetfon-parlament-elott-pellegrini-kormanya-ellen-tuntetnek-szervezok-elorehozott-valasztasokat-kovetelnek
http://www.korkep.sk/cikkek/friss-hirek/2018/03/26/hetfon-parlament-elott-pellegrini-kormanya-ellen-tuntetnek-szervezok-elorehozott-valasztasokat-kovetelnek
http://felvidek.ma/2018/03/esterhazy-janosra-a-felvideki-martirpolitikusra-emlekeztek-szogyenben/
http://www.hirek.sk/itthon/20180326145223/Otodszor-rendeznek-Uzleti-Terv-Versenyt-a-Selye-Janos-Egyetemen.html
http://webradio.hu/hirek/belfold/szuletesnapjan-koszontott-egy-vajdasagi-magyart-szabadkan-orban-viktor
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Orbán Viktor a Pannon Médiaházban 
2018. március 26. - Pannon RTV 

A Pannon Médiaházat is megtekintette Orbán Viktor Magyarország miniszterelnöke ma 

délután Szabadkán. A magyar kormányfő betekintést nyert a Pannon RTV szerkesztőségének 

munkájába és az új épületszárnyat is körbejárta, végül a Pannon RTV munkatársait is 

köszöntette. 

 

Róth Miksa kiállítás nyílt a Szabadkai Városi Múzeumban 
2018. március 26. - Pannon RTV 

Megszínesített napfény címmel nyílt meg hétfőn a 20. század legnagyobb magyar 

üvegfestőjének és mozaikművészének kiállítása Szabadkán, a Városi Múzeumban. Róth 

Miksa itt bemutatott alkotásain a felújított szabadkai zsinagóga motívumai is láthatók voltak. 

Róth Miksa a huszadik század legismertebb és legelismertebb magyar iparművésze volt. 

Szabadkán nevéhez fűződik a zsinagóga és a városháza pazar vitrázsa. A Balassi Intézet által 

szervezett szabadkai tárlat felnagyított fotók, eredeti vázlatok és fényképek segítségével adott 

átfogó képet Róth Miksa sokrétű munkásságáról. 

 

Megkezdődtek a Mátyás király-szobor felállítási munkálatai 
2018. március 26. - Pannon RTV 

Szabadkán, a Corvin Mátyás utcában megkezdődtek a Mátyás király-szobor felállítási 

munkálatai. A szobrot Franjo Mačković palicsi szobrászművész készítette bronzból, 

megközelítőleg 2,20 méteres. A mintegy fél méter magas talapzaton a következőt írja: 

Matthias Rex (1458–1490). A talapzat oldalán egy emléktáblát is elhelyeznek, melyen szerb, 

magyar, horvát és angol nyelven a következő szöveg áll: „Corvin Mátyás szobrát Szabadka 

Város egyetértésével Csákány Lajos állította fel, 2018-ban.” A 2018-as évet Mátyás király 

emlékévének nyilvánították, idén van megkoronázásának 560., a születésének pedig az 575. 

évfordulója. 

 

Gyermekszínjátszó csoportok községi szemléjét tartották Topolyán 
2018. március 26. - Pannon RTV 

Megtartották a Gyermekszínjátszó csoportok községi szemléjét Topolyán, melyre négy 

magyar és egy szerb nyelvű előadás érkezett. Humoros és megható, hagyományos és modern 

előadások is színpadra kerültek a Gyermekszínjátszó csoportok községi szemléjén Topolyán. 

Volt aki először, és volt aki már sokadik alkalommal lépett fel. 

 

Kamaszoknak szóló programot szerveztek a nagycsaládosok 
2018. március 26. – karpatalja.ma 

Idén először szervezett programot kamaszok számára a Kárpátaljai Magyar Nagycsaládosok 

Egyesülete (KMNE) március 24-én. 35 fiatallal indultunk Munkácsra, hogy tagcsaládjaink 

gyerekei felejthetetlen napot tölthessenek el együtt. 
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https://pannonrtv.com/rovatok/tarsadalom/orban-viktor-pannon-mediahazban
https://pannonrtv.com/rovatok/kultura/roth-miksa-kiallitas-nyilt-szabadkai-varosi-muzeumban
https://pannonrtv.com/rovatok/onkormanyzatok/megkezdodtek-matyas-kiraly-szobor-felallitasi-munkalatai
https://pannonrtv.com/rovatok/kultura/gyermekszinjatszo-csoportok-kozsegi-szemlejet-tartottak-topolyan
http://www.karpatalja.ma/karpatalja/szines/kamaszoknak-szolo-programot-szerveztek-a-nagycsaladosok/
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A Tehetségek Szolgálatáért éves díjat kapott Váradi Natália, a „GENIUS” 
Jótékonysági Alapítvány irodaigazgatója 
2018. március 26. – karpatalja.ma 

A Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége minden évben, Bartók Béla 

születésnapjához igazodva, megszervezi a Kárpát-medencei Tehetségnapot. Idén erre az 

alkalomra 2018. március 24-én IX. alkalommal került sor. A hagyományos éves díjátadó 

ünnepségen többek között kihirdetik a Tehetségek Szolgálatáért járó éves díjakat is, amit a 

Nemzeti Tehetségsegítő Tanács ítél oda. A díj a tehetségsegítő szakemberek elismerését fejezi 

ki, amelyet idén Kárpátaljáról Dr. Váradi Natáliának, a „Genius” Jótékonysági Alapítvány 

irodaigazgatójának is odaítéltek. A szakmai díj egy oklevelet, ezüstérmet és egy arany kitűzőt 

foglal magába.  

 

„Minden értéknek legyen közössége!” 
2018. március 26. – Muravidéki Magyar Rádió 

Minden értéknek legyen közössége címmel szakmai konferenciát szerveztek a hétvégén 

Lakitelken. A konferencia keretében sor került a Kárpát-medencei Kulturális Fórum ülésére 

is, melyen Kepe Kocon Lili, a Magyar Nemzetiségi Művelődési Intézet igazgatója vett részt. 

 
 

Elektronikus sajtó 

 

 

Határok nélkül 

2018. március 26. – Kossuth Rádió 

 

Szolidaritási koncert és szimpátiatüntetés Horváth Anna mellett 

A Szent Mihály templomban a szombat esti koncert előtt fejezte ki Horváth Annával való 

együttérzését és szolidaritását Kolozsvár magyarsága. A volt alpolgármestert 2 év 8 hónap 

letöltendő börtönbüntetésre ítélték, ami nagy megdöbbenést és felháborodást váltott ki a 

helyi magyarság körében.  

 

Kisebbségvédelmi konferenciával ünnepelt a 10 éves MPP 
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http://www.karpatalja.ma/karpatalja/szines/a-tehetsegek-szolgalataert-eves-dijat-kapott-varadi-natalia-a-genius-jotekonysagi-alapitvany-irodaigazgatoja/
http://www.karpatalja.ma/karpatalja/szines/a-tehetsegek-szolgalataert-eves-dijat-kapott-varadi-natalia-a-genius-jotekonysagi-alapitvany-irodaigazgatoja/
http://www.rtvslo.si/mmr/prispevek/174528368
https://www.mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth/?date=2018-03-26_18:30:00&ch=mr1
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10 éves a Magyar Polgári Párt. A kerek évforduló alkalmából Nemzetek szabadsága, Európa 

biztonsága címmel konferenciát és gálaműsort tartottak a hétvégén Marosvásárhelyen. 

 

Talán megállítható az asszimiláció – Magyar Házat avattak Rahón 

Kárpátalján felavatták a Felső-Tisza szórványvidékének első magyar házát, amely a magyar 

kormány jelentős támogatásával valósult meg. A Rahón épült magyar házat Grezsa István, a 

Miniszterelnökség Kárpátaljáért felelős kormánybiztosa adta át ünnepélyesen. 

 
 


