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Restitúciós törvény: 2017-től, részletekben fizetne kárpótlást a kormány 
2013. március 6. – transindex.ro, maszol.ro, Erdély Ma, MTI, Nyugati Jelen 

A kormány tervei szerint legkésőbb 2017-ig valamennyi ingatlan-visszaszolgáltatási 

kérelmet elbírálnák – derül ki a HotNews birtokába jutott jogszabályból, amelyet szerdán 

tárgyalt első olvasatban a kormány. A dokumentum szerint a visszaszolgáltatásnak 

elsősorban helyi szinten és természetben kell megtörténnie 2016. január elsejéig. Victor 

Ponta bejelentette, hogy a kormány március 19-én parlament előtti felelősségvállalással 

készül elfogadni a restitúciós törvényt. 

 

Egeresit választották a Nemzeti Közösségek Tanácsának elnökévé 
2013. március 6. – Vajdaság Ma, Pannon RTV 

Szerdán tartották a tartományi képviselőház keretében működő Nemzeti Közösségek 

Tanácsának alakuló ülését, amelyen a testület elnökévé Egeresi Sándort választották. 

Egeresi első elnöki beszédében azt hangsúlyozta, hogy tisztességgel és becsülettel kívánja 

végezni új munkáját és úgy vélte, e testület munkája rendkívül fontos, mindenekelőtt a 

nemzeti közösségek jogainak tiszteletben tartása, az általános emberi és kisebbségi jogok 

megőrzése és fejlesztése szempontjából. 

 

„Sok sikert Bajnai Gordonnak!”- Mesterházy Attila Victor Pontáról, székely 
zászlóról és vörös csillagról nyilatkozott 
2013. március 7. – Heti Válasz 

Mesterházy Attila a Heti Válasznak adott interjúban elmondta, az MSZP nemzetpolitikai 

fordulata új nemzetpolitikai gondolkodást jelent, amely a határon túli magyarokkal való 

szoros együttműködésen és jószomszédi viszonyon alapul, ahelyett hogy beavatkozna a 

határon túli közösségek életébe és Budapestről diktálna. A székelyzászló ügyben a politikus 

azt állítja számára is fontosak ezek a szimbólumok és kiemelte, hogy a szocialista vezetésű 

hajdúdorogi polgármesteri hivatalon is elhelyezték a zászlót szolidaritásképpen. Az MSZP 

elnöke a hét végén mindenesetre a román miniszterelnökkel együtt értékeli az ország 

állapotát. 

 

Martonyi János: a politikai támadások nem érnek véget 
2013. március 7. – Heti Válasz 

A kormány sikeresen kezelte a 2010 óta felerősödött nemzetközi támadásokat, a szlovák 

állampolgársági törvény helyi magyarság számára kedvező módosítása még sok időbe 

telhet, és a magyar-román konfliktusban is eljöhet egy pont, amikor hazánk nem tudja 

tovább fenntartani a partnerségi viszonyt –jelentette ki Martonyi János külügyminiszter. 

 
 

V
e

ze
tő

 h
ír

e
k

 
M

a
g

ya
ro

rs
zá

g
 

http://itthon.transindex.ro/?hir=32299
http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/15058/Egeresit-valasztottak-a-Nemzeti-Kozossegek-Tanacsanak-elnokeve.html
http://hetivalasz.hu/itthon/sok-sikert-bajnai-gordonnak-61367/
http://hetivalasz.hu/itthon/sok-sikert-bajnai-gordonnak-61367/


 

 

 

 

 

 
3 

Molnár Imre történész Esterházy Jánosról: „Tagadom, hogy antiszemita 
volt!” 
2013. március 7. – Heti Válasz 

Esterházy János bízott benne, hogy a trianoni határok békés módon kiigazíthatók – állítja 

a történész Molnár Imre, aki könyvet írt Esterházyról. Szerinte a felvidéki politikus – 

akinek hamarosan szobrot állítanak Budapesten – nem volt antiszemita, és kevés magyar 

van, aki a szlovákok felé több gesztust tett volna, mint ő. A történész úgy véli a 

szoborállítás abban is segít, hogy megtanuljuk a határon túli magyarság Trianon utáni sok 

ezernyi áldozatát saját hőseikként kezelni.  

 
GeoPol: általános a bizalmatlanság az állam közigazgatási képességével 
szemben 
2013. március 6. – transindex.ro, Erdély Ma, maszol.ro 

Románia lakosságának csaknem 80%-a elutasítja, hogy a magyar többségű megyék önálló 

régiót alkossanak – derül ki a GeoPol közvélemény-kutató intézet felméréséből. A 

Realitatea hírtelevízió internetes oldalán közzétett február végi, reprezentatív mintán 

végzett felmérés szerint Románia lakossága általános bizalmatlansággal tekint a tervezett 

régió átalakításra. A megkérdezettek 44%-a gondolta úgy, hogy az átszervezés után 

növekedni fog a bürokrácia, 67%-a pedig nem értene egyet a megyék megszüntetésével. 

 

Az egyházi javak visszaszolgáltatásának lezárását szorgalmazó 
törvényjavaslatot nyújtott be az RMDSZ 
2013. március 6. – transindex.ro, maszol.ro, szekelyhon.ro, Nyugati Jelen 

Az egyházi ingatlanok visszaszolgáltatására vonatkozó törvénytervezetet nyújtottak be az 

RMDSZ képviselőházi és szenátusi frakciói kedden a parlamentben. Az egyházi javak 

visszaszolgáltatásának lezárását szorgalmazó törvényjavaslatot az RMDSZ elöljárói már a 

tavalyi parlamenti választásokat megelőző időszakban dolgozták ki és mutatták be 

Sepsiszentgyörgyön. A parlament elé terjesztett törvénytervezet az eddig érvényben lévő, 

az egyházi ingatlanok visszaszolgáltatására vonatkozó törvény módosítása, amely 

pontosítaná a felmerült értelmezési problémákat. 

 

Tévhitek és hazugságok a közigazgatási reformról 
2013. március 6. – Erdély Ma 

A Marosvásárhelyi Rádió Naprakész című műsorában Csutak István, az RMDSZ 

régióátszervezési szakértője először hangsúlyozta milyen nagy horderejű kérdés az ország 

közigazgatási átszervezésének kérdése. És ugyanakkor figyelmeztetett arra, hogy egyre 

fenyegetőbben közeledik az a pillanat, amikor a kormány keresztülviszi elképzeléseit a 

közigazgatási reform kapcsán. Itt a szó szoros értelmében élet-halál kérdésről van szó – 

fogalmazott Csutak. Csutak István kijelentette: ennek az országnak, és a mindenkori 
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http://itthon.transindex.ro/?hir=32295
http://itthon.transindex.ro/?hir=32295
http://itthon.transindex.ro/?hir=32298
http://itthon.transindex.ro/?hir=32298
http://erdely.ma/kozeletunk.php?id=136926&cim=tevhitek_es_hazugsagok_a_kozigazgatasi_reformrol_audio
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kormányának semmi sem drága, ha a „magyarokat szájba lehet verni”, mert a jelenlegi 

közigazgatási átszervezési terv a 2014-2020-as időszakra még nagyobb forrásbevonási 

kudarcot helyez kilátásba. 

 
B-terv: Székelyföldhöz csatolnák Besztercét 
2013. március 6. – maszol.ro 

Maros, Hargita, Kovászna és Beszterce-Naszód megyét sorolná „B-tervként" egy régióba az 

a javaslatcsomag, amelyet Hargita Megye Tanácsának elemzőcsoportja készített az ország 

régióátszervezési és területi-közigazgatási reformjával kapcsolatban. A dokumentum 

szerdától letölthető a megyei önkormányzat honlapjáról. 

 

A Pro Európa Liga támogatja a történelmi régiókat 
2013. március 6. – maszol.ro, szekelyhon.ro 

Románia történelmi régiók szerinti átszervezését sürgeti a Pro Európa Liga. Smaranda 

Enache társelnök arról beszélt szerda délelőtti sajtótájékoztatóján, hogy sem az 1968-as 

megyésítés, sem az 1998-ban megszabott fejlesztési régiók nem hoztak előrelépést az 

ország számára. „Egy olyan regionalizálási terv, amely a három székelyföldi megye mellett 

a régió határai közé sorolná Szeben, Brassó és Fehér megyéket is, semmibe venné a 

kisebbségek védelmét szolgáló törvénykezést" – vélekedett a PEL társelnöke, aki szerint ez 

az eljárás hosszas pereskedést szülne az Európai Emeberjogi Bíróságok előtt. 

 

Jó, szomszédok vagyunk… 
2013. március 6. – Ambrus Attila – maszol.ro 

Ambrus Attila szerint Martonyi János látogatása „számunkra két okból is megnyugtató. 

Egyrészt, mert úgy érezzük, az anyaország értünk is folytat párbeszédet a román 

kormánnyal. Másrészt, mert ez talán azt is jelentheti – Martonyi János retorikájából 

legalábbis erre következtettünk –, hogy a budapesti kormánykoalíció ráébredt: Bukarest 

hergelése, a román, illetve az erdélyi magyar nacionalisták feltüzelése helyett 

célravezetőbb lehet a magasszintű dialógus. No, meg a párbeszéd mindhárom erdélyi 

magyar politikai alakulattal – még az RMDSZ-szel is”. 

 

Megye vagy régió? – keresik a közös hangot 
2013. március 6. – Gáspár Botond – szekelyhon.ro, Krónika 

Egységes, közös fellépésre van szükség annak érdekében, hogy Marosvásárhely megőrizze, 

netán megerősítse a térségben betöltött szerepét – nagyjából ebben értettek egyet szerdán 

a Maros megyei szenátorok és parlamenti képviselők, a prefektus és a megyei tanácselnök, 

valamint a megye városainak elöljárói. A részleteket illetően viszont nézetkülönbségek 

vannak. 
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http://maszol.ro/index.php/hatter/9531-szekeylfoldhoz-csatolnak-borbolyek-beszterce-naszodot
http://maszol.ro/index.php/belfold/9566-a-pro-europa-liga-tamogatja-a-tortenelmi-regiokat
http://maszol.ro/index.php/velemeny/9561-ambrus-attila-jo-szomszedok-vagyunk
http://szekelyhon.ro/aktualis/marosszek/megye-vagy-regio-a-keresik-a-kozos-hangot
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Jogerősen a Securitate ügynökének minősítette a CNSAS Szék 
polgármesterét 
2013. március 6. – transindex.ro, Szabadság, Krónika, Erdély Ma, MTI 

A Legfelsőbb Ítélő és Semmítőszék jogerős ítéletben minősítette a Securitate ügynökévé 

Sallai Jánost, Szék polgármesterét. A Securitate Irattárát Vizsgáló Országos Tanács 

(CNSAS) 2008-ban hozott - az ítélettel jogerőssé vált - határozata szerint Sallai Jánost 

1984-ben szervezte be ügynökei sorába a Securitate azzal a feladattal, hogy a "magyar 

nacionalistákról" jelentsen. 

 

Marosvásárhely: flash mobot szerveznek a kétnyelvű feliratok kihelyezéséért 
a Liviu Rebreanu iskola előtt 
2013. március 6. – transindex.ro, maszol.ro 

Flash mobot szervez csütörtökön reggel a marosvásárhelyi Liviu Rebreanu általános iskola 

előtt reggel 7.50 és 8.00 óra között a Civil Elkötelezettség Mozgalom (CEMO) és a Szülői 

kezdeményező csoport amiatt, hogy az iskolaigazgató nem akarja kihelyezni az 

intézménybe a magyar nyelvű feliratokat. A szervezők szerint egy szülői csoport 10 percen 

keresztül az iskola előtt fog állni azokkal a feliratokkal, amelyeket az iskola nem hajlandó 

kitenni, valamint azon törvényi hivatkozásokkal, amelyeket a tanintézmény nem tart be. 

 

Victor Ponta nem kér bocsánatot Tőkés Lászlótól 
2013. március 6. – Erdély Ma, MTI 

A kormányfőnek nem áll szándékában nyilvánosan bocsánatot kérni Tőkés Lászlótól, 

tegnap kijelentette, nem változtatja meg álláspontját az EP-képviselő ügyében, mivel az 

Monica Macovei-jel együtt folyamatosan Románia érdekei ellen cselekedett. „Ha én 

minden aberráció miatt kártérítést kérnék, amit Tőkés úr mondott, nemcsak rólam, 

hanem Romániáról általában, mindannyian meggazdagodnánk Tőkés úr számlájára. A 

fontos az, hogy nem változtatok azon álláspontomon – és ez olyan álláspont, amelyet már 

a kormányfői mandátumom előtt is vallottam –, hogy Tőkés úr és Macovei asszony 

folyamatosan Románia érdekei ellen cselekedtek. Miért teszik ezt? Ezt ők tudják a 

legjobban” – mondta Ponta. 

 

Zaklatta magyar beosztottját, megbírságoltak egy felügyelőt 
2013. március 6. – maszol.ro 

Etnikai zaklatásért bírságolta meg az Országos Diszkriminációellenes Tanács (CNCD) a 

határrendőrség egyik főfelügyelőjét, aki nemzetisége miatt sértegette és fenyegette egy 

magyar beosztottját - közölte az MTI-vel szerdán Asztalos Csaba, a CNCD elnöke. Sandu 

Aurel, a marosvásárhelyi repülőtér határrendőrségének vezetője ellen a Maros megyei 

"Lege si onoare" rendőrszakszervezet emelt panaszt a diszkriminációellenes hatóságnál. A 

szakszervezet szerint a főfelügyelő mások jelenlétében rendszeresen "magyarnak" 

"székelynek" és "bozgornak" szólította egyik beosztottját, Somodi Zoltánt és állítólag 

többször hallották, amint azt mondta neki: "hé, te magyar, tönkreteszlek". 
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http://itthon.transindex.ro/?hir=32301
http://itthon.transindex.ro/?hir=32301
http://itthon.transindex.ro/?hir=32303
http://itthon.transindex.ro/?hir=32303
http://erdely.ma/kozeletunk.php?id=136939&cim=victor_ponta_nem_ker_%C2%ADbocsanatot_tokes_laszlotol
http://maszol.ro/index.php/tarsadalom/9577-zaklatta-magyar-beosztottjat-megbirsagoltak-egy-felugyelot
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Újabb határátkelőket nyitnának Csongrád és Temes megye között 
2013. március 6. – Nyugati Jelen 

Titu Bojin Temes megyei elnök kedden találkozott Magyar Levente külügyi helyettes 

államtitkárral és Magdó János kolozsvári főkonzullal. Magyar Levente bemutatta a magyar 

kormány elképzeléseit a határon átnyúló magyar–román együttműködésről. „A magyar 

kormány bővíteni akarja közúti infrastruktúráját a következő négy évben – mondta a 

helyettes külügyi államtitkár – a bővítési programot közvetlenül a miniszterelnök 

irányítja. A határ menti övezetben a megfelelő közúti infrastruktúra hiányának fontos 

gazdasági következményei vannak. A magyar kormány szeretné bővíteni a gazdasági 

kapcsolatokat a határövezetben levő megyékkel, köztük Temessel is. A konkrét javaslatunk 

négy új, az országhatáron áthaladó út és egy kerékpárút megépítése.”  

 

Az autonómiatüntetésen való részvételre biztatnak 
2013. március 6. – Létai Tibor – szekelyhon.ro 

Hargita megyéből az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács (EMNT) és az Erdélyi Magyar 

Néppárt (EMNP) hét autóbuszt indít a vasárnap Marosvásárhelyen megtartandó 

autonómiatüntetésre. Összesen 350 embert mozgósítottak. 

 

Etnicizált régiók 
2013. március 7. – Rostás Szabolcs – Krónika  

A Krónika vezércikke szerint „a legnagyobb problémát mégis az jelenti, hogy nem szakmai 

érvek mentén folyik a vita: a romániai társadalom szinte teljesen etnikai síkra terelte a 

kérdést. Ezt bizonyítja az a felmérés is, miszerint az ország lakosságának csaknem 80 

százaléka elutasítja, hogy a magyar többségű megyék önálló régiót alkossanak”. 

 

Leszedették az autonómiaplakátokat 
2013. március 7. – Krónika 

Eltávolíttatta a rendőrség az Erdélyi Magyar Néppárt (EMNP) autonómiatüntetésre szólító 

plakátjait több Maros megyei településen – számolt be közleményben a néppárt. 

Mezőmadarason és Nyárádszeredában például nemcsak a közterekről szedték le a 

plakátokat, hanem a lakosok által a kerítéseken, udvarokban elhelyezett felhívásokat is 

levetették a hatóságok. Az EMNP szerint a rendőrök mellőzték a demokrácia elveit és a 

szólásszabadságot, és visszaéltek hatalmukkal. 

 

Elutasítja az MKP vádjait az oktatási tárca 
2013. március 6. – Új Szó 

A szlovák oktatási minisztérium levelében kérte fel a Szlovákiai Városok és Falvak 

Társulását, hogy a társulás gyakoroljon nyomást a vegyes nemzetiségű lakosság által lakott 

területek önkormányzataira azzal a céllal, hogy kötelezően biztosítsák a gyermeknevelést 
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http://www.nyugatijelen.com/jelenido/ujabb_hataratkeloket_nyitnanak_csongrad_es_temes_megye_kozott.php
http://szekelyhon.ro/aktualis/csikszek/biztatnak-az-autonomiatuntetesen-valo-reszvetelre
http://ujszo.com/online/kozelet/2013/03/06/elutasitja-az-mkp-vadjait-az-oktatasi-tarca
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az állam nyelvén, bármilyen kisszámú gyermekről van szó – tudatta közleményben az 

MKP. Az oktatási tárca szóvivője szerint szó sincs nyomásgyakorlásról. 

 

Megyei választás – a harmadik magyar párt is indulna 
2013. március 6. – Veres István – Új Szó 

Még meg sem alakult a harmadik magyar párt, a Kereszténydemokrata Szövetség, az őszi 

megyei választásokon már indulna. A Híd és az MKP struktúrái egymással is nehezen 

értenek szót Nyitra megyében, így a harmadik játékos bejelentkezése nem keltett 

üdvrivalgást. 

 

Gyengül a Smer 
2013. március 6. – bumm.sk 

A Polis közvélemény-kutató adatai szerint a Smer-SD fokozatosan veszít népszerűségéből. 

A Most-Híd 7,7 százalékot, az MKP négy százalékot szerezne egy most tartandó 

törvényhozási választásokon. 

 

Leégett II. Rákóczi Ferenc fája Borsiban 
2013. március 6. – hirek.sk, Felvidék Ma 

Leégett a borsi kastély előtt álló 300 éves fűzfa, amelyet a legenda szerint maga II. Rákóczi 

Ferenc ültetett. 

 

Komáromi civil szervezetek is tiltakoznak Fico kijelentései ellen 
2013. március 6. – bumm.sk, Felvidék Ma 

Kilenc komáromi civil szervezet fejezte ki tiltakozását Robert Fico Túrócszentmártonban 

elhangzott kijelentései ellen. További szervezetek és magánszemélyek csatlakozására 

biztatnak. 

 

Közérdek a független tájékoztatás 
2013. március 6. – Virág Árpád – Magyar Szó 

Az új tájékoztatási törvénynek a fejlett demokratikus országokban megvalósított 

standardok elérése a célja a 2016-ig szóló médiastratégia célkitűzéseinek figyelembe 

vételével – jelentette ki Újvidéken a tájékoztatásról és médiumokról szóló törvénytervezet 

közvitáján Gordana Predić, a művelődési és tájékoztatási minisztérium államtitkára. A 

törvénytervezet szerint köztársaság, az autonóm tartomány és a helyi önkormányzatok a 

jövőben nem jelenhetnek meg médiaházak alapítóiként. A nemzeti tanácsok sem lehetnek 

közvetlen alapítói a kisebbségi médiumoknak. 
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http://ujszo.com/online/regio/2013/03/06/megyei-valasztas-a-harmadik-magyar-part-is-indulna
http://www.bumm.sk/79502/gyengul-a-smer.html
http://www.hirek.sk/belfold/20130306122843/Leegett-II-Rakoczi-Ferenc-faja-Borsiban.html
http://www.bumm.sk/79521/komaromi-civil-szervezetek-is-tiltakoznak-fico-kijelentesei-ellen.html
http://www.magyarszo.com/hu/1901/kozelet_media/93132/K%C3%B6z%C3%A9rdek-a-f%C3%BCggetlen-t%C3%A1j%C3%A9koztat%C3%A1s.htm
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Mindenki a VMSZ mellé állt 
2013. március 7. – Magyar Szó 

A Vajdasági Magyar Szövetség tanácsnoki csoportja március 1-jén kezdeményezte a 

szabadkai városi képviselő-testület összehívását a Demokrata Párt meghatározó politikusa, 

Nebojša Janjić nevével fémjelzett városi területrendezési terv miatt. A legerősebb 

vajdasági magyar párt kezdeményezését csak a demokraták nem támogatják Szabadkán. 

 

Vass Tibor (VSZL): Miért a nemtetszés? 
2013. március 6. – Kecskés István – Magyar Szó 

Vass Tibor, a Vajdasági Szociáldemokrata Liga nagybecskereki városi bizottságának 

alelnöke, a városi képviselő-testület képviselője tegnapi sajtótájékoztatóján azt 

hangsúlyozta, hogy sok közéleti dolgozót nem árt emlékeztetni arra, hogy az emberi és 

kisebbségi jogokat szabályozó törvényeket tiszteletben kell tartani, és alkalmazni is kell 

őket. Azokat pedig, akik ezt nem tisztelik, meg kell büntetni. ”Mi a VSZL-ből viszont arra 

szeretnénk emlékeztetni Nagybecskerek tisztségviselőit, hogy az anyanyelv-használati 

jogot törvény szabályozza, és nem függ(het) a hatalom valamelyik tisztségviselőjének 

jóakaratától. A liga néhány képviselője a helyi parlament legutóbbi ülésein, anyanyelvén 

szólalt fel, ami viszont nem részesült megfelelő fogadtatásban.” 

 

Kormányátalakítás vagy rendkívüli választások? 
2013. március 6. – Pannon RTV 

A kormánypártok szerint Szerbia közelebb áll a kormányátalakításhoz, mint a rendkívüli 

választásokhoz. Ivica Dačić miniszterelnök nem zárkózik el a kabinet átszervezésének 

lehetőségétől, amit Aleksandar Vučić kormányalelnök helyezett kilátásba. Dačić elvben 

elégedett a kormány munkájával, de elvárja, hogy a hatalmi koalíció minden pártja 

elemezze minisztereinek tevékenységét. Ha szükség mutatkozik rá, akkor változásokat kell 

eszközölni egyes tárcákban, mondta a kormányfő. 

 

Kárpátalján hivatalnokok tanultak magyarul 
2013. március 6. – MTI, Magyar Hírlap 

Magyar nyelvtanfolyam elvégzéséről szóló okleveleket adtak át a napokban 12 Kárpátalja 

megyei állami hivatal közel száz munkatársának Beregszászon: a II. Rákóczi Ferenc 

Kárpátaljai Magyar Főiskola ugyanis állami hivatalnokok számára indított tavaly ősszel 

nyelvi kurzust. 
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http://www.magyarszo.com/hu/1902/vajdasag_szabadka/93221/Mindenki-a-VMSZ-mell%C3%A9-%C3%A1llt.htm
http://www.magyarszo.com/hu/1901/vajdasag_nagybecskerek/93130/Vass-Tibor-(VSZL)-Mi%C3%A9rt-a-nemtetsz%C3%A9s.htm
http://pannonrtv.com/web/?p=49488
http://www.magyarhirlap.hu/karpataljan-hivatalnokok-tanultak-magyarul
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Nagyköveti látogatás Splitben 
2013. március 6. – Új Magyar Képes Újság 

Március 4-én, hétfőn a Split-Dalmát megyei HMDK-egyesület a városi magyar kisebbségi 

önkormányzat helyiségében fogadta Iván Gábor, zágrábi magyar nagykövetet és Dezső 

János kulturális attasét. A megbeszélésen az egyesület munkájáról és a régóta húzódó 

Szent Margit-emléktábláról is szó esett. 

 

A Borda-rendszer helyett egykörös választást javasolnak 
2013. március 6. – Népújság 

Az Országgyűlés felkérte a Muravidéki Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösséget, hogy 

véleményezze az országgyűlési választásokról szóló törvény módosításának javaslatát, 

hiszen a módosítások vonatkoznak a nemzeti kisebbségek országgyűlési képviselőinek 

megválasztására is. A törvénymódosítást a Pozitivna Slovenija párt kezdeményezte. A 

nemzetiség képviselőit eddig a bonyolult Borda-rendszer, azaz rangsorolás alapján 

választottuk meg. A módszer megváltoztatását az MMÖNK már többször javasolta. 

 

„A lendvai közjegyzőnek tudnia kell a magyar nyelvet” 
2013. március 6. – Népújság 

Március közepétől az eddigi közjegyző helyiségeiben hivatalba lép az új lendvai közjegyző, 

Misja Sanija, aki eddig a Lendvai Járási Bíróság elnökeként tevékenykedett. Bírósági 

elnöki, bírói tevékenysége a közjegyzői funkcióval megszűnik. Az új lendvai közjegyző 

egyébként támogatja a közjegyzőségről szóló törvénynek a közjegyzői kamara által 

támogatott módosítását, többek között azt is, hogy a kétnyelvű területeken tevékenykedő 

közjegyzők számára kötelezővé tennék a kisebbségi nyelvek ismeretét. 

 

MNTI: a költségvetés a félmunkaidős igazgatót bírja el 
2013. március 6. – Népújság 

A Magyar Nemzetiségi Tájékoztatási Intézet (Népújság) Tanácsa február 27-i ülésén 

második olvasatban egyhangúlag elfogadta az intézet 2013. évi költségvetését. A 

költségvetés a kétéves állami költségvetés tervezetén alapszik, s az elmúlt évekkel azonos 

összeggel, 296 ezer euró állami finanszírozással számol. A tanács ismét megvitatta az 

MNTI igazgatói posztjára kiírandó pályázatot és egyhangúan támogatta a tanács tavaly 

júliusban hozott döntését, miszerint a félmunkaidős igazgatói munkakör meghirdetését 

javasolja az alapítónak. A részmunkaidőre kiírt munkahelyet elsősorban az intézet 

pénzügyi helyzetével, lehetőségeivel indokolja. 
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http://www.huncro.hr/huncro.hr/magyarsagunk/4300-nagykoeveti-latogatas-splitben
http://nepujsag.net/index.php/nemzetiseg/6133-a-borda-rendszer-helyett-egykoeroes-valasztast-javasolnak
http://nepujsag.net/index.php/nemzetiseg/6116-a-lendvai-koezjegyznek-tudnia-kell-a-magyar-nyelvet
http://nepujsag.net/index.php/nemzetiseg/6128-mnti-a-koeltsegvetes-a-felmunkaids-igazgatot-birja-el
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Gyermek néptánc-oktatás Bécsben 
2013. március 6. – Volksgruppen 

A Napraforgók Bécsi Magyar Néptánc és Népzene egyesület felnőtt táncoktatás, gyermek- 

és felnőtttáncházak szervezése mellett rendszeres táncoktatást is kínál gyermekeknek. 

Hetente egy alkalommal várják a gyermekeket néptáncoktatásra 4-10 éves korig, az 

Ausztriai Magyar Pedagógusok Egyesülete Schwedenplatz-i székházába. 
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http://volksgruppen.orf.at/magyarok/aktualis/stories/179196/
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A napi nemzetpolitikai sajtószemle a Nemzetpolitikai Államtitkárság és 

a  Nemzetpolitikai Kutatóintézet munkatársainak közreműködésével 

készült. 

 

Magyarország Szlovákia Ukrajna 

www.atv.hu www.ujszo.com www.hhrf.org 

www.blikk.hu www.szabadujsag.com www.karpatinfo.net 

www.borsonline.hu www.felvidek.ma www.karpataljalap.net 

www.dunatv.hu www.bumm.sk www.karpatalja.hu 

www.hirado.hu hirek.sk www.karpatalja.ma 

www.hirszerzo.hu   

www.hirtv.hu   

www.hvg.hu Ausztria Szlovénia 

www.index.hu www.volksgruppen.at www.nepujsag.net 

www.kitekinto.hu  www.rtvslo.si 

www.magyarhirlap.hu   

www.mno.hu   

www.mti.hu   

www.nepszava.hu   

www.nol.hu   

www.origo.hu   

Románia Szerbia Horvátország 

www.erdely.ma www.magyarszo.com www.hmdk.hr 

www.transindex.ro www.pannonrtv.com www.huncro.hr 

www.kronika.ro www.vajdasagma.info  

www.maszol.ro   

www.nyugatijelen.ro   

www.szekelyhon.ro   

www.hhrf.org 

/erdelyinaplo 

  

Hírvivő   

www.reggeliujsag.ro   

www.manna.ro   
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