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A nemzeti elkötelezettséget erősítheti a Határtalanul! program 
2013. február 28. – MTI, Kormány.hu 

Döntő fontosságúnak nevezte a jövő generációjának nemzeti elkötelezettsége 

szempontjából a Határtalanul! tanulmányi kirándulási programot Répás Zsuzsanna 

nemzetpolitikáért felelős helyettes államtitkár a Határtalanul! nyílt napok csütörtöki 

rendezvényén, a fővárosi Magyarság Házában. 

 

Martonyi János: a kormány aggódik a vajdasági magyarellenes erőszakos 
cselekmények miatt 
2013. február 28. – MTI, Kormány.hu 

A kormány aggódik a Vajdaságban az elmúlt hónapokban történt magyarellenes erőszakos 

cselekmények miatt, ezek az incidensek súlyosan veszélyeztetik az ott élő magyar közösség 

biztonságát, és tartósan csökkenthetik a két ország közötti bizalmat – emelte ki Martonyi 

János külügyminiszter a Baráth Zsolt (Jobbik) országgyűlési képviselő kérdésére adott 

írásbeli válaszában. 

 

Magyar nyelvű riportért büntették a párkányi városi televíziót 
2013. február 28. – bumm.sk 

A szlovákiai médiatanács pénzbüntetésre ítélte a párkányi városi televíziót működtető 

társaságot amiatt, mert egyik riportjában csak magyarul hangzott el egy beszélgetés. A cég 

inkább fizet. 

 
Emlékhelyet alakítanak ki Csúrogon 
2013. február 28. – MTI, Echo TV, Vajdaság Ma, Pannon RTV 

Emlékhelyet alakítanak ki a vajdasági Csúrogon az 1942-es délvidéki razzia szerb áldozatai 

számára a magyar állam költségén - közölte Nikowitz Oszkár belgrádi magyar nagykövet, 

aki csütörtökön felkereste a községet, és aláírta az erről szóló megállapodást. A tervek 

szerint tavasszal több közös magyar-szerb megbékélési eseményt is rendeznek, amelyek 

csúcspontja a faluban lesz, ahol a magyar és a szerb elnök kölcsönösen fejet hajt az 

áldozatok emléke előtt. 

 
Gašparovič: Szlovákiának stratégiai érdeke a jó viszony Magyarországgal 
2013. február 28. – MTI, bumm.sk, Felvidék Ma, hirek.sk 

Szlovákiának stratégiai érdeke a baráti, a kiszámítható szomszédsági és a megbízható 

partneri viszony Magyarországgal - szögezte le Ivan Gašparovič szlovák köztársasági elnök 

abban a levelében, amelyben magyar partnerének, Áder János köztársasági elnöknek 

mondott köszönetet a magyarországi vendéglátásért. 
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http://www.kormany.hu/hu/kozigazgatasi-es-igazsagugyi-miniszterium/nemzetpolitikaert-felelos-allamtitkarsag/hirek/a-nemzeti-elkotelezettseget-erositheti-a-hatartalanul-program
http://www.kormany.hu/hu/kulugyminiszterium/hirek/martonyi-janos-a-kormany-aggodik-a-vajdasagi-magyarellenes-eroszakos-cselekmenyek-miatt
http://www.kormany.hu/hu/kulugyminiszterium/hirek/martonyi-janos-a-kormany-aggodik-a-vajdasagi-magyarellenes-eroszakos-cselekmenyek-miatt
http://www.bumm.sk/79281/magyar-nyelvu-riportert-buntettek-a-parkanyi-varosi-televiziot.html
http://www.echotv.hu/kulfold/emlekhelyet_alakitanak_ki_csurogon.html
http://www.hirek.sk/belfold/20130228183622/Gasparovic-Szlovakianak-strategiai-erdeke-a-jo-viszony-Magyarorszaggal.html
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Családszervezetek tiltakoznak a diszkriminatív régiósítás ellen 
2013. február 28. – transindex.ro 

Az Erdélyi Családszervezetek Szövetsége, a Kárpát-medencei Családszervezetek 

Szövetsége, valamint a Kárpát-medencében öt országban (Magyarország, Románia, 

Szerbia, Szlovákia, Ukrajna) tevékenykedő, több mint száz családszervezetet magában 

foglaló Kárpát-medencei Családlánc közös közleményben tiltakozik a kormány régiós terve 

ellen. "A bukaresti kormány oly módon hozna létre régiókat Romániában, Erdélyben, a 

Székelyföldön, amely a helyileg többséget alkotó magyar nemzetiség jogait súlyosan 

sértené. Romániában él Európa egyik legnagyobb kisebbsége, másfél millió magyar 

nemzetiségű adófizető európai polgár" - írják a szervezetek. 

 

Dorin Florea: Székelyföld lakóinak érdeke, hogy Marosvásárhely a régió 
fővárosává váljon 
2013. február 28. – transindex.ro, maszol.ro 

Facebookon közzétett nyílt levélben fordul a Székelyföld támogatókhoz, románokhoz, 

magyarokhoz Dorin Florea. Marosvásárhely polgármestere a Románia adminisztratív 

átszervezését illető megbeszélések kapcsán hangsúlyozza: sokkal fontosabb, hogy együtt 

támogassák azt, hogy Marosvásárhely régió főváros legyen, függetlenül attól, hogy 

Bukarestben milyen formájú adminisztratív újraszervezés mellett döntenek. A 

polgármester szerint az elmúlt években Marosvásárhelynek sikerült példát mutatnia az 

interetnikai összhangról, egy olyan együttélési modellé vált, melyet Európa szerte egyre 

gyakrabban példaként emlegetnek. 

 

Kétnyelvű utcanévtáblákat helyeznek el Bánffyhunyadon 
2013. február 28. – transindex.ro 

Az MPP bánffyhunyadi szervezetének közleménye szerint a polgári alakulat két városi 

tanácsosa révén sikerült érvényt szerezni annak az évekkel korábban született képviselő 

testületi határozatnak, amely az utcák és közterek kétnyelvű, román és magyar 

névtábláinak elhelyezéséről szól. A dokumentum közli, hogy a városi tanácsban 

egyhangúlag elfogadott határozat értelmében Bánffyhunyadon február 26-án elkezdődött 

a kétnyelvű utcanévtáblák kihelyezése. 

 

Közvita a regionalizációról – Dorin Florea: Marosvásárhely kell legyen a 
központ 
2013. február 28. – Erdély Ma, Népújság 

Szerda délben sajtótájékoztatót tartott dr. Dorin Florea, Marosvásárhely polgármestere, 

aki kijelentette, közvitát kezdeményez a regionalizációról. Az üzletemberekkel, 

oktatásbeliekkel, értelmiségiekkel stb. szervezett találkozókon elsősorban azokat az 

érveket szeretné egybegyűjteni, amelyek azt igazolják, hogy Marosvásárhely kell legyen a 

leendő régióközpont. 
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http://itthon.transindex.ro/?hir=32232
http://itthon.transindex.ro/?hir=32235
http://itthon.transindex.ro/?hir=32235
http://itthon.transindex.ro/?hir=32237
http://erdely.ma/kozeletunk.php?id=136518&cim=kozvita_a_regionalizaciorol_dorin_florea_marosvasarhely_kell_legyen_a_kozpont
http://erdely.ma/kozeletunk.php?id=136518&cim=kozvita_a_regionalizaciorol_dorin_florea_marosvasarhely_kell_legyen_a_kozpont
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Alkotmánymódosítás készül – mit tudunk róla? 
2013. február 28. – maszol.ro 

Az ország lakóinak 13 százaléka ért egyet azzal az RMDSZ-javaslattal, hogy módosítani kell 

a Romániát nemzetállamként meghatározó alkotmánycikkelyen – derül ki az IRES 

felméréséből. Az adatok szerint a megkérdezettek 78 százaléka hallott már arról, hogy a 

parlament az alaptörvény módosítására készül. 

 

Ki kell fizetnie az ötezer lejes bírságot Csibi Barnának 
2013. február 28. – maszol.ro 

Ki kell fizetnie Csibi Barnának azt az ötezer lejes bírságot, amit 2010 decemberében 

szabott ki rá a kolozsvári csendőrség a gyülekezési törvény megszegéséért, mert a 

kolozsvári bíróság elutasította a fellebbezését – írta csütörtökön az Evenimentul zilei. A 

Székely Gárda Kulturális és Hagyományőrző Egyesület alelnöke a román nemzeti 

ünnepen, 2010. december elsején megemlékezést szervezett a kincses városban a Székely 

Hadosztály megalakulásáról. 

 

Ízekre készül szedni az RMDSZ a régiókat 
2013. február 28. – maszol.ro 

Gazdasági adatokra alapozott szakmai anyagokkal készül bebizonyítani az RMDSZ a 

szövetség három regionális önkormányzati tanácsának pénteki együttes ülésén, hogy 

Románia jelenlegi régiós felosztása rossz, közigazgatási hatáskörökkel történő felosztásuk 

pedig egyenesen káros lenne az országra. „Számokkal fogjuk alátámasztani, hogy az elmúlt 

években a gazdag romániai régiók még gazdagabbak, a szegény régiók még szegényebbek 

lettek" – mondta a maszol.ro-nak Kovács Péter. 

 

Nemes Előd: becsületbeli ügy a vásárhelyi részvétel 
2013. február 28. – Bús Ildikó – szekelyhon.ro 

Becsületbeli ügy a marosvásárhelyi autonómiatüntetésen való részvétel – fogalmazott 

Nemes Előd, az EMNP háromszéki szervezetének elnöke. Az Erdélyi Magyar Néppárt 

sepsiszentgyörgyi szervezete buszokat indít március 10-én, a Székely Szabadság Napján 

Marosvásárhelyre az autonómiatüntetésre – tájékoztatott Nemes Előd elnök. Az utazás 10 

lejbe kerül, és székely zászlók is igényelhetők az EMNT-irodában, Sepsiszentgyörgyön. 

 

Több ezren osztották meg a Facebookon a székely zászlót 
2013. február 28. – Bús Ildikó – szekelyhon.ro 

Közel ötezren osztották meg Facebookon Antal Árpád háttérképét, a székely zászlót, 

tiltakozásképp a méltatlan médiacirkusz ellen. A polgármester külön fotóalbumot is 

létrehozott, amelybe különböző szimbólumokat gyűjtött össze a nagyvilágból. 

 

Csíkszeredában járt Duşa 
2013. február 28. – Kozán István – szekelyhon.ro 
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http://maszol.ro/index.php/hatter/9285-alkotmanymodositas-keszul-mit-tudunk-rola
http://maszol.ro/index.php/belfold/9298-ki-kell-fizetnie-az-otezer-lejes-birsagot-csibi-barnanak
http://maszol.ro/index.php/belfold/9311-izekre-keszul-szedni-az-rmdsz-a-regiokat
http://szekelyhon.ro/aktualis/haromszek/nemes-elod-becsuletbeli-ugy-a-vasarhelyi-reszvetel
http://szekelyhon.ro/aktualis/haromszek/tobb-ezren-osztottak-meg-a-szekely-zaszlot
http://szekelyhon.ro/aktualis/csikszek/csikszeredaban-jart-duaa
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Belügyminiszteri hatáskörbe tartozó kérdésekről tárgyalt Mircea Duşa védelmi miniszter 

Csíkszeredában csütörtökön. Meglátogatta a Márton Áron Gimnázium frissen felújított 

épületét is. Kiderült, ő is ért magyarul, igaz, csütörtökön csak románul beszélt. 

 

Provokátorokra számítanak a Székely Szabadság Napján 
2013. február 28. – Erdély Ma, Erdély Fm 

Készülnek az esetleges incidensekre, állítja az Erdélyi Magyar Néppárt, a március 10-ei 

marosvásárhelyi autonómiatüntetés társszervezője. Önkéntesekkel védenék a tüntetőket, 

és a rendőrség hatékony fellépésére is számítanak. 

 

Kisebb politikai csörte a megyei közgyűlés ülésén 
2013. február 28. – Nagy D. István – szekelyhon.ro 

Vitát váltott ki Kovászna Megye Tanácsának csütörtöki ülésén az EMNP- és az MPP-

frakció tagjainak a március 10-i autonómiatüntetésre való felhívása. A prefektus úgy véli, 

nincs értelme az ilyen egymásnak feszülésnek. 

 

Kihallgatja az ügyészség az Új Kiáltó Szó nagybányai kiáltvány aláíróit 
2013. március 1. – Krónika 

Magánszemély bejelentése nyomán vizsgálatot folytat a Máramaros megyei rendőrség és 

az ügyészség Nagybányán az Új Kiáltó Szó című kiáltvány ügyében. A dokumentum aláírói 

közül csütörtökre négy, péntekre két személyt rendeltek be kihallgatásra, az érintettek 

mindkét napon megjelentek a rendőrségen. A hatóságok semmilyen részletet nem hoztak 

nyilvánosságra, még a beidézett személyek elleni vádakat sem nevezték meg. 

 

Riedl az alelnök Szatmár megyében 
2013. március 1. – Krónika 

Megőrizte az RMDSZ a Szatmár megyei önkormányzat alelnöki tisztségét: a képviselő-

testület csütörtöki rendkívüli ülésén egyhangúlag fogadta el a szövetség jelöltjét, Riedl 

Rudolfot. Pataki Csaba megyei RMDSZ-elnök szerint ennek révén egy olyan politikai 

egyensúly teremtődött meg, amely biztosítja a lehetőséget arra, hogy a jövőben 

gördülékenyen folytatódjék a munka. 

 

Egyenlőtlenség 
2013. március 1. – Balogh Levente – Krónika  

Balogh Levente szerint „példátlan pofátlanság, ha egy állam célja nem az, hogy minden 

polgára a lehető legjobban érezze magát az országban, és egy kisebbségi nemzeti közösség 

tagjaitól meg akarja tagadni az anyanyelvhasználat lehetőségét – például azáltal, hogy 

olyan hivatalnokokat nevez ki az általuk lakott régióban, akik nem értik és nem ismerik az 

illető közösség nyelvét. Az ország polgárai közötti valódi egyenlőségről ugyanis csak akkor 

beszélhetünk, ha mindenki számára azonos feltételeket teremtünk a hatóságokkal való 

kapcsolattartásban”. 
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http://erdely.ma/autonomia.php?id=136551&cim=provokatorokra_szamitanak_a_szekely_szabadsag_napjan_video
http://szekelyhon.ro/aktualis/haromszek/kisebb-politikai-csorte-a-megyei-kozgyules-ulesen
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MPP: elég a vitákból 
2013. március 1. – Krónika, szekelyhon.ro 

A Magyar Polgári Párt (MPP) háromszéki szervezete arra kéri az erdélyi magyar politikai 

pártok, civil szervezetek vezetőit, hogy az elkövetkező időszakban vessenek véget az 

egymás közti vitának. Kulcsár Terza József, az MPP Kovászna megyei elnöke arra hívta fel 

a figyelmet, hogy a kétharmados többséggel rendelkező, „sovén-kommunista” román 

kormány az alapvető jogaitól próbálja megfosztani az erdélyi magyarokat: a szimbólum- és 

az anyanyelvhasználat, a régióátszervezés terén. 

 

Magyar táblák kihelyezését kérik 
2013. március 1. – Krónika 

A nyelvi jogok érvényesülését kéri a nagyváradi önkormányzattól az Erdélyi Magyar 

Néppárt (EMNP) helyi szervezete, amely azt szeretné, hogy a hivatal Beszélünk magyarul 

is! feliratú táblát helyezzen ki minden olyan ügyintéző pultjára, ahol a magyar nyelvet is 

beszélő közalkalmazott dolgozik. 

Băsescu szerint nem lesz etnikai alapú átszervezés 
2013. március 1. – Krónika 

Traian Băsescu államfő ismételten leszögezte, hogy nem jöhetnek létre etnikai alapú 

régiók. „Garantálom, hogy Romániában nem fog működni az etnikai alapú közigazgatási 

átszervezés. Elsősorban ez a felvetés nem is megengedett. Románia egységes állam. 

Meggyőződésem, hogy még az RMDSZ sem hiszi, hogy ez lehetséges” – mondta az elnök. 

 

Reggeltől estig sugároz magyar műsort a marosvásárhelyi adó 
2013. március 1. – Krónika 

Március 2-án, szombaton az intézmény fennállásának 55. évfordulóján indul az egész 

napos magyar adás a Marosvásárhelyi Rádióban. Teljesen új műsorrácscsal vágnak neki a 

sugárzásnak, többek közt négyórás reggeli műsorral, aktuális, elemző és sportműsorokkal 

bővül a rádió műsorkínálata, de nagyobb szerepet kap majd a rádiószínház, a 

klasszikuszene, a dzsessz, a divat, a turizmus és az autósműsor. 

 

Csak a magyar templomon „szúrta a szemet” a pápai zászló 
2013. március 1. – Szabadság 

A megyei, a kolozsvári és a városházi rendőrségre eljuttatott átiratban tiltakozik Kovács 

Sándor római katolikus főesperes, amiért a rendőrök felelősségre vonták a templomőrt 

néhány órával azután, hogy a Szent Mihály templomra kifüggesztették a sárga-fehér 

vatikáni zászlót. A lobogót végül nem vétették le, és nem is bírságoltak, ennek ellenére a 

főesperes úgy véli: a rendőrök beavatkoztak az egyház belső életébe, és az alkotmányt is 

megsértették. 
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Harrach: érthetetlen Nyitra megye Ipoly-hídról szóló döntése 
2013. február 28. – MTI, bumm.sk, Felvidék Ma, hirek.sk 

Harrach Péter érthetetlennek tartja a Nyitra megyei közgyűlés azon döntését, mellyel 

megtagadták a magyarországi Ipolydamásd és a szlovákiai Helemba között építendő Ipoly-

hídról szóló megállapodás módosításának aláírását. A KDNP frakcióvezetője szerint ezzel 

hatalmas lehetőségtől fosztanák meg a környékén élőket. 

 

Érsek felszólította a kormányt, hogy foglalkozzon Szlovákia déli régióival 
2013. február 28. – bumm.sk 

Érsek Árpád, a Most-Híd parlamenti képviselője Dél-Szlovákia legnagyobb 

munkanélküliséggel küzdő térségeiben lévő közlekedési ellátottság siralmas állapotáról 

számolt be. A honatya felhívta a kormány figyelmét, hogy a kormányprogram egyik 

célkitűzése a lemaradó régiók fejlődésének előmozdítása, ám a hanyatló infrastruktúra 

éppen az ellenkezőjéhez vezet. 

 

Bántja a Matica szemét a magyar tábla 
2013. február 28. – hirek.sk 

Szemet szúrt a Matica slovenskának a Kisújfalun kihelyezett magyar helységnévtábla. 

Néhány napja a Matica slovenská ellenőrzési osztályának dolgozója a kisújfalusi községi 

hivatalban arról érdeklődött, hogy kinek a területén található az a buszmegálló, melyre 

felkerült a magyar nyelvű tábla, s kik szerelték azt fel. 

 

Péntektől mégis lobog székelyzászló Dunaszerdahelyen 
2013. február 28. – hirek.sk 

Képviselő-testületi csörtét okozott a székely zászló kihelyezésének kérdése 

Dunaszerdahelyen. A Most-Híd és a független képviselők negatívan álltak a zászló 

kihelyezéséhez, a polgármester saját hatáskörből kifolyólag mégis kiteszi a lobogót. 

 

Az SZMPSZ OV állásfoglalása és felhívása 
2013. február 28. – Felvidék Ma 

A Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége Országos Választmánya állásfoglalást és 

felhívást fogadott el az aktuális oktatási és oktatáspolitikai történésekkel kapcsolatban. Az 

SZMPSZ követeli, hogy „az állami oktatásirányítás támogassa az identitás-megőrzés 

szempontjából fontos történelem, földrajz és honismeret tantárgyak tananyagtartalmainak 

átdolgozását, a helyi és regionális ismeretek oktatását segítő tankönyvek, 

segédtankönyvek, munkafüzetek megszületését és kiadását hazai kisebbségi pedagógusok 

és szakemberek bevonásával”. 
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http://www.bumm.sk/79283/harrach-erthetetlen-nyitra-megye-ipoly-hidrol-szolo-dontese.html
http://www.bumm.sk/79290/ersek-felszolitotta-a-kormanyt-hogy-foglalkozzon-szlovakia-deli-regioival.html
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http://www.felvidek.ma/felvidek/oktatas/38234-az-szmpsz-ov-allasfoglalasa-es-felhivasa
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Petíció az Ipoly-híd felépítéséért 
2013. február 28. – hirek.sk, Felvidék Ma, Új Szó 

Párkányban sajtótájékoztatón jelentették be: 16 Szob környéki magyar, és a 23 szlovákiai 

polgármester aláírásával nyomatékosítva követeli a Helemba és Ipolydamásd közötti 

Ipoly-híd felépítését. 

 
Ellopták Bodrogszentes turulszobrát 
2013. február 28. – hirek.sk 

A Királyhelmechez közeli Bodrogszentesen ellopták a község hősi emlékművének bronzból 

készült turulszobrát. A rendőrség nyomozást indított az ügyben. 

 
Nem állt szóba Boldoghyval Robert Fico 
2013. március 1. – bumm.sk 

Robert Fico kormányfő csütörtök este Dunaszerdahelyen ünnepelte kollégáival a 

nemzetközi nőnapot. Boldoghy Olivér, a Fontos Vagy! mozgalom vezetője egy levelet 

próbált neki átadni, sikertelenül. 

 

A Mátyusföldre látogatott Magyarország szlovákiai nagykövete 
2013. március 1. – Új Szó 

Szerdán a Mátyusföldre látogatott Balogh Csaba, Magyarország szlovákiai nagykövete. A 

nagykövet és felesége a Termál Kistérségbe tartozó hat községbe – Királyrév, Alsószeli, 

Felsőszeli, Vezekény, Tallós, Eperjes – látogatott el. 

 

Megszűnik a szociológia szak a Selye Egyetemen 
A Selye János Egyetemen a következő tanévben minden valószínűség szerint megszűnik a 

szociológia szak. A hallgatók így kénytelenek lesznek más felsőoktatási intézményben vagy 

a Selye Egyetem más szakán folytatni tanulmányaikat. A szociológia tanszék 2011 

szeptemberétől működik Komáromban, jelenleg a két évfolyamában 26 hallgatója van.

Fejlemény a temerini ügyben 

2013. február 28. – MTI, Magyar Hírlap, Magyar Szó 

Az "újabb temerini fiúk" ügyében érdekes fejlemény történt: az újvidéki bíróság 

visszautalta a vádat az illetékes ügyésznek, hogy küszöbölje ki a vádirat hiányosságait. 
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http://www.hirek.sk/belfold/20130228225808/Peticio-az-Ipoly-hid-felepiteseert.html
http://www.hirek.sk/belfold/20130228212304/Elloptak-Bodrogszentes-turulszobrat.html
http://www.bumm.sk/79292/nem-allt-szoba-boldoghyval-robert-fico.html
http://www.magyarhirlap.hu/fejlemeny-a-temerini-ugyben
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A jövő záloga 
2013. február 28. – Magyar Szó, Pannon RTV 

Beretka Katinka, a Magyar Nemzeti Tanács hivatalos nyelvhasználattal megbízott 

tanácsosa csütörtökön kezdte meg topolyai körútját, amelyen az MNT ösztöndíjprogramját 

népszerűsíti a végzősök körében. 

 

Az Európai Parlament elnöke megdicsérte Szerbiát 
2013. február 28. – Pannon RTV 

Szerbia megérdemli a dicséretet az előrehaladását illetően, újabb uniós feltételekre pedig 

nem kell számítania, csak arra, ami már ismeretes – nyilatkozta Martin Schulz, az Európai 

Parlament elnöke. A csatlakozási tárgyalások megkezdésének dátuma attól függ, hogy az 

ország az EU által meghatározott feltételeket hogyan teljesíti. 

 

A KMKSZ levele Tabacsniknak 
2013. március 1. – Kárpátalja 

Levélben fordult Dmitro Tabacsnik oktatási miniszterhez a kétnyelvű bizonyítványok 

kiadásának ügyében Kovács Miklós, a KMKSZ elnöke. A magyar érdekvédelmi szervezet 

vezetője levelében emlékezteti a tárcavezetőt, hogy Az állami nyelvpolitika alapjai címmel 

elfogadott új nyelvtörvény hatálya a magyar nyelvre is kiterjed.  

 

Csubirko, Balogáék és egyéb jelöltek 
2013. március 1. – Kárpátalja 

Vasárnap öt régióban, az 5. (Munkács), 22. (Nagyszőlősi járás), 29. (Ilosvai járás), 36. 

(Munkácsi járás) és 51. (Ungvári járás) számú egyéni választókerületekben járulnak az 

urnákhoz a megye lakói, miután a Kárpátaljai Megyei Választási Bizottság még január 

elején választásokat írt ki azoknak a megyei tanácsi képviselőknek a pótlására, akik a 

tavaly októberi parlamenti választások eredményeként bejutottak Ukrajna Legfelsőbb 

Tanácsába. 

 

Csapon a KMKSZ nem kaphat fűtött termet 
2013. március 1. – Kárpátalja 

Balogh Lívia, a KMKSZ Csapi Alapszervezetének elnökének tájékoztatása szerint Csap 

polgármestere, Halina Cár nem engedi, hogy egy, a gyűlés levezetésére alkalmas 

középületben megtarthassa éves rendes közgyűlését a KMKSZ Csapi Alapszervezete. 
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http://www.magyarszo.com/hu/1895/vajdasag_topolya/92940/A-j%C3%B6v%C5%91-z%C3%A1loga.htm
http://pannonrtv.com/web/?p=48484
http://www.karpataljalap.net/2013/03/01/kmksz-levele-tabacsniknak
http://www.karpataljalap.net/2013/03/01/csubirko-balogaek-es-egyeb-jeloltek
http://www.karpataljalap.net/2013/03/01/csapon-kmksz-nem-kaphat-futott-termet
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Adomány a fogyatékkal élő kárpátaljai gyerekeknek 
2013. március 1. – Kárpátalja 

Minden eddiginél több adomány, 3,5 millió forint gyűlt össze a Tiszántúli Református 

Egyházkerület hatodik jótékonysági bálján Debrecenben. A pénzzel a több mint háromszáz 

résztvevő és felajánló a fogyatékkal élő kárpátaljai gyerekeket segítette. 

 

Fischer Zsolt kollégánk az idei Komjáthy-díjas 
2013. március 1. – Kárpátalja 

A Kárpátaljai Református Egyház által 2009-ben létrehozott Komjáthy Benedek-sajtódíjat 

idén Fischer Zsoltnak, a Kárpátalja hetilap szerkesztő-riporterének ítélte oda a 

kuratórium. A református egyház dicsérő oklevéllel ismerte el továbbá Lajos Mihály, a 

Kárpátalja hetilap és Hegedűs Csilla, a Kárpáti Igaz Szó munkatársának az egyházi élet 

bemutatásával kapcsolatos munkásságát. 

 

Eseményekben, programokban gazdag év van a pedagógusfórum mögött 
2013. február 28. – Új Magyar Képes Újság 

Február 26-án, a hercegszőlősi Pannon étteremben tartotta éves közgyűlését a 

Horvátországi Magyar Pedagógusok Fóruma. A szakmai szervezet elnöke tartalmas, 

eseményekben, programokban gazdag időszakról számolhatott be. 

 

Az „igazmondó Juhász” 
2013. február 28. – Jakab Sándor - Új Magyar Képes Újság, HMDK 

Jakab Sándor, a HMDK elnöke azzal vádolja Juhász Sándort, a MESZ elnökét, hogy a múlt 

heti KMKF plenáris ülést követően igaztalan dolgokat állított felszólalásáról a MESZ 

újságjának hasábjain. „Felszólalásában ö maga állította szervezetéről – miközben vitatta a 

szerinte elégtelen budapesti anyagi támogatásokat –, hogy „ez a közösség nagyon magyar 

akar lenni, mindent elkövet, hogy magyar legyen! Én csak hivatkoztam rá felszólalásom 

legelején, miután kénytelen voltam jelezni – magyarságunk érdekében is –, hogy van olyan 

szervezet, amely nem csak szeretne, hanem magyar, magyar is volt és magyar is fog 

maradni.” 

 

Elfogadták az MMÖNK 2013-as évi költségvetését 
2013. február 28. – RTV Slovenija Hidak 

A Muravidéki Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösség tanácsának ülésén a tanácstagok 

megvitatták és elfogadták a 2013-as évi költségvetést. Megvitatták a Magyar Nemzetiségi 

Tájékoztatási Intézet igazgatói posztjára kiírt pályázatot, valamint véleményezték és 

javaslatot terjesztettek elő az országgyűlési választásokról szóló törvényre vonatkozóan. 
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http://www.karpataljalap.net/2013/03/01/adomany-fogyatekkal-elo-karpataljai-gyerekeknek
http://www.karpataljalap.net/2013/03/01/fischer-zsolt-kollegank-az-idei-komjathy-dijas
http://www.huncro.hr/huncro.hr/magyarsagunk/4282-esemenyekben-programokban-gazdag-ev-van-a-pedagogusforum-moegoett
http://www.huncro.hr/huncro.hr/magyarsagunk/4281-az-igazmondo-juhasz
http://rtvslovenija.si/hidak/news/article/5773
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Önismereti csoport magyaroknak 
2013. február 28. – RTV Slovenija Hidak 

„Itthon és otthon” mottóval, magyaroknak magyarul működik önismereti csoport Bécsben 

Tarján Emőke pszichiáter és Lelkes Orsolya társadalomkutató vezetésével. Az önismereti 

csoport 2011 májusától működik és egyre nagyobb érdeklődésnek örvend. 

 

Elhunyt Posch Elek 
2013. február 28. – RTV Slovenija Hidak 

Életének 88-ik évében, hosszan tartó, súlyos betegség után elhunyt Posch Elek, a 

Burgenlandi Magyar Kultúregyesület egyik alapító- és vezetőségi tagja. Temetésén a 

Burgenlandi Magyar Kultúregyesület nevében Plank József elnök mondott búcsúbeszédet. 
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A napi nemzetpolitikai sajtószemle a Nemzetpolitikai Államtitkárság és 

a  Nemzetpolitikai Kutatóintézet munkatársainak közreműködésével 

készült. 
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