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Kövér: Esterházy János az öntudatos magyar jogvédő politika példaképe 
2013. március 11. – MTI, bumm.sk, Felvidék Ma, Új Szó, Magyar Nemzet 

Az Országgyűlés elnöke szerint a felvidéki mártírsorsú politikus, Esterházy János nemcsak 

a magyarokat ért jogfosztottság jelképe, hanem a magyar nemzeti összetartozást célzó, 

másokat sohasem sértő, öntudatos magyar jogvédő politika példaképe is. Ezt Kövér László 

mondta az Országházban hétfőn azon az ünnepségen, ahol az Országgyűlés Nemzeti 

Összetartozás Bizottságának terme felvette a felvidéki magyar politikus nevét, és ez 

alkalomból a teremben leleplezték emléktábláját is. 

 

A Kisebbségi Jogvédő Intézet honlapján fent vannak a külhoni magyar 
jogvédelemben részt vevő jogászok elérhetőségei 
2013. március 11. – MTI, Kormány.hu 

Eredményesen zárult a Kisebbségi Jogvédő Intézmény pályázata, melynek keretében azon 

határon túli honosságú vagy illetékességű ügyvédek, ügyvédi irodák, jogtanácsosok és civil 

jogvédő szervezetek jelentkezését várták, akik el kívánják látni a határon túli magyarság 

jogvédelemét. A nyertes ügyvédek, szervezetek elérhetőségei megtalálhatóak a 

http://www.kji.hu/hu/content/jogsegelyszolgalat címen. Hozzájuk fordulhatnak 

mindazon külhoni magyarok, akiket bármilyen sérelem ér magyarságuk miatt. 

 

Victor Ponta az autonómiatüntetésről: konfrontációval semmit sem lehet 
elérni 
2013. március 11. – Krónika, transindex.ro, Erdély Ma, inforadio.hu, maszol.ro, Nyugati 

Jelen 

Konfrontációval és szélsőséges megnyilvánulásokkal semmit sem lehet elérni - hangoztatta 

Victor Ponta miniszterelnök egy vasárnap esti tévéműsorban a székely szabadság napja 

elnevezésű marosvásárhelyi autonómiatüntetésre reagálva. Ponta kifejtette, ő a 

párbeszédben hisz, szerinte ez vezethet egyedül eredményre a román kormánynak az 

országban élő magyar közösség legitim képviselőihez, illetve Magyarországhoz mint 

szomszédos államhoz fűződő kapcsolatában. Utalt arra, hogy szombaton Budapesten járt, 

a Magyar Szocialista Párt (MSZP) rendezvényén, ahol - mint mondta - megtapsolták, 

amikor a párbeszéd mellett és a konfrontáció ellen érvelt. Kiemelte, hogy míg a budapesti 

eseményen a teremben tízezren voltak, kint "voltak vagy háromszázan olyanok, mint ezen 

a marosvásárhelyi tüntetésen", akik ellene demonstráltak. 

 

Több ezer diákot utaztat a határon túlra március 15-én a Rákóczi Szövetség 
2013. március 11. – MTI, hirado.hu 

Mintegy 4000 magyarországi középiskolás ünnepelhet közösen határon túli diáktársaival 

a szervezet támogatásával. A szövetség tájékoztatása szerint a március 15-i diákutaztatási 
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http://ujszo.com/online/kulfold/2013/03/11/kover-esterhazy-janos-az-ontudatos-magyar-jogvedo-politika-peldakepe
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program keretében 98 magyarországi középiskola pályázott Kárpát-medencei utazási 

támogatásért. A szövetség valamennyi pályázatot pozitívan bírálta el. 

 

Băsescu a prefektustól kért tájékoztatást a marosvásárhelyi tüntetésről 
2013. március 11. – Krónika, transindex.ro, Erdély Ma, MTI, maszol.ro, Nyugati Jelen 

Traian Băsescu államfő aggodalmát fejezte ki amiatt, ahogy a székelyföldi fiatalok a román 

állam jelképeihez viszonyulnak - jelentette ki hétfőn Corneliu Grosu, Maros megye 

prefektusa. Az államfő szerint nem helyénvaló olyanokat jutalmazni, akik megtagadják az 

ország jelképeit - mondta a prefektus, arra utalva, hogy egy magyar-román válogatott 

meccsen a székely hokisok is a magyar himnuszt énekelték. 

 

Szabályos a székelység történetéről szóló kézikönyv használata az iskolákban 
2013. március 11. – Krónika, transindex.ro, maszol.ro 

Az oktatási minisztérium szerint Hargita és Kovászna megyében az előírások betartásával 

használják az iskolákban a Székelység története című kézikönyvet, amelyből gimnazista 

diákok tanulhatnak választható tantárgy keretében. Ez abból a tájékoztató 

dokumentumból derül ki, amelyet a minisztérium kisebbségi oktatásért felelős 

igazgatósága írt egy olyan állampolgárnak, aki kifogásolta a kézikönyv iskolákban való 

használatát. A válasz nyomán a Maros, a Hargita és a Kovászna megyei románok civil 

fóruma nevű szervezet hétfőn a szaktárca kisebbségi oktatásért felelős igazgatósága két 

vezetőjének a leváltását kérte, ugyanis ők látták el kézjegyükkel a dokumentumot. 

 

Csíksomlyó: ismeretlenek rongálták meg a keresztutat 
2013. március 11. – transindex.ro, maszol.ro, Nyugati Jelen, Krónika 

Múlt héten ismeretlen tettesek elvitték a csíksomlyói Salvator kápolnához vezető Jézus-

hágó néven ismert keresztútnak az erdő fái közé eső állomásairól a réz féldomborműveket 

- tájékoztat közleményében az Erdélyi Ferences Rendtartomány. 

 

Az RMDSZ megkezdte nyilvános konzultációját alapszabályzatának és 
programjának módosításáról 
2013. március 11. – transindex.ro 

„Az RMDSZ Főtitkársága elindította Alapszabályzat- és Programmódosító nyilvános 

konzultációját, a február 23-i Szövetségi Képviselők Tanácsának, marosvásárhelyi ülésén 

elfogadott határozata értelmében” - nyilatkozta hétfőn Kovács Péter főtitkár, majd 

hangsúlyozta: „A szövetség széles társadalmi alapokon nyugvó programot, valamint a 

helyi- és megyei szervezetek igényeit tükröző alapszabályzatot fog kidolgozni az 

elkövetkező hetekben, ebbe a munkába pedig civil szervezeteket, szakmai platformokat és 

szakembereket is bevon.” 
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A nemzetpolitikában hisznek – Kézdivásárhelyen járt a Jobbik 
2013. március 11. – Erdély Ma 

Csütörtökön a kézdivásárhelyi Vigadó színháztermében közel száz ember jelenlétében 

tartott lakossági fórumot a magyarországi Jobbik két parlamenti képviselője: Gaudi Nagy 

Tamás és Zagyva György Gyula. A Hatvannégy Vármegye Ifjúsági Mozgalom (HVIM) 

háromszéki szervezete által tető alá hozott rendezvényen Gaudi Nagy Tamás elmondta: ők 

a nemzetpolitikában és nem a pártpolitikában hisznek. 

 

Átadták a Gábor Áron-díjakat Marosvásárhelyen 
2013. március 11. – Erdély Ma, Krónika 

A székely szabadság napján átadták a Gábor Áron-díjakat. A tömegdemonstráció után a 

marosvásárhelyi Kultúrpalotában rendezett ünnepség keretében került sor a Székely 

Nemzeti Tanács (SZNT) által alapított díj átadására. A díjat azoknak ítélik oda évről évre, 

akik az adott évben a legtöbbet tettek a Székelyföld területi autonómiája ügyéért. Az SZNT 

elismerését idén Pál-Antal Sándor történész-levéltáros és a HSC Csíkszereda 

jégkorongcsapat kapta. 

 

Számháború a romániai sajtóban a vasárnapi tüntetés után 
2013. március 11. – Erdély Ma, MTI, Magyar Nemzet, Magyar Hírlap 

Csak az erdélyi magyar sajtó foglalkozott véleménycikkekben is a vasárnapi 

marosvásárhelyi autonómiatüntetéssel, a román lapok rövid tudósításokban számoltak be 

az eseményről, általában ötezer résztvevőt említve, a Hargita népe a résztvevőkkel 

kapcsolatban kibontakozott számháborúról írt.  

 

Autonómia-tüntetés: az RMDSZ-szidás elmaradt 
2013. március 11. – Orosz Anna – manna.ro 

A manna.ro a következőképpen foglalta össze a vasárnapi tüntetés eseményeit: „Nem 

szapulták az RMDSZ-t, a román szélsőségesek nem jelentek meg ott, ahova hirdették 

magukat vasárnap estére. Követeltük az autonómiát, de ma sem tudjuk, hányan”. 

 

Tőkés: csak egységesen lehet sikeres az európai polgári kezdeményezés 
2013. március 11. – Gáspár Botond – szekelyhon.ro 

Csak akkor lehet sikeres a Székelyföld autonómiája iránti európai polgári kezdeményezés, 

ha egységesen cselekszünk – mondta szombaton Marosvásárhelyen Tőkés László, utalva 

arra, hogy jelenleg több tervezet létezik erre vonatkozóan. A Kárpát-medencei Magyar 

Autonómia Tanács (KMAT) elnökeként Tőkés László kijelentette: sajnálatos, hogy az 

erdélyi magyar szervezeteknek mindeddig nem sikerült egyezségre jutniuk a 

kisebbségvédelem tárgyában benyújtandó európai polgári kezdeményezés kapcsán, hiszen 

az RMDSZ nem vesz figyelembe más elképzeléseket, tervezeteket, ha pedig az erdélyi 

magyarság fellépése a kérdésben nem lesz egységes, akkor kudarcra van ítélve. 
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http://erdely.ma/kozeletunk.php?id=137308&cim=a_nemzetpolitikaban_hisznek_kezdivasarhelyen_jart_a_jobbik
http://erdely.ma/autonomia.php?id=137291&cim=atadtak_a_gabor_aron_dijakat_marosvasarhelyen
http://erdely.ma/autonomia.php?id=137304&cim=szamhaboru_a_romaniai_sajtoban_a_vasarnapi_tuntetes_utan_video
http://manna.ro/kozter/autonomia-tuntetes:-az-rmdsz-szidas-elmaradt-2013-03-11.html
http://szekelyhon.ro/aktualis/marosszek/tokes-csak-egysegesen-lehet-sikeres-az-europai-polgari-kezdemenyezes
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A magyar irredentizmus ellen akar tüntetni a Noua Dreaptă szervezet 
2013. március 11. – maszol.ro, MTI, Krónika, Erdély Ma 

A magyar irredentizmus ellen kíván tüntetni március 15-én Aradon az Új Jobboldal (Noua 

Dreaptă) nevű szervezet. A Mediafax hírügynökség hétfői jelentése szerint az aradi 

polgármesteri hivatal engedélyezte a szélsőségesen nacionalista szervezet március 15-i 

felvonulását, amellyel az erdélyi románokat a magyar forradalom ellen fellázító Avram 

Iancura emlékeznek. 

 

Útlezárástól, adómegtagadástól sem riadna vissza az SZNT 
2013. március 11. – maszol.ro 

A polgári engedetlenség eszközeihez folyamodik a Székely Nemzeti Tanács (SZNT), ha a 

kormány a közigazgatási átszervezés során a székelyföldi megyéket román többségű 

közigazgatási régióba tagolja be – jelentette ki hétfőn a maszol.ro-nak Izsák Balázs. „A 

polgári engedetlenség eszközeihez is folyamodunk: a bukaresti kormány nem csak 

tüntetésekre, hanem útelzárásra, adómegtagadásra is számíthat. Megpróbáljuk megértetni 

a székelyföldi önkormányzatok tisztségviselőivel, hogy kedvezőtlen döntés esetén meg kell 

tagadniuk az engedelmességet és az együttműködést a központi hatalommal" – 

fogalmazott Izsák Balázs. 

 

Új elnök a marosvásárhelyi EMNP élén 
2013. március 11. – Gáspár Botond – szekelyhon.ro 

Az Erdélyi Magyar Néppárt marosvásárhelyi szervezetének élére ketten pályáztak, az 

eddigi elnöke, Kali István és Jakab István közgazdász. A közgyűlés utóbbinak szavazott 

bizalmat. Az elmúlt időszakhoz képest a vezetőségi tagok számát hétről kilencre emelték. 

 

Helye van a két magyar címernek 
2013. március 11. – Kozán István – szekelyhon.ro, Krónika 

Mind a csíkszeredai Márton Áron Gimnázium, mind a gyergyószentmiklósi Salamon Ernő 

Gimnázium homlokzatán helye van a magyar címernek – írja levelében Hargita megye 

prefektusa azt követően, hogy kivizsgálta Dan Tănasă állampolgár ez irányú feljelentését. 

Az említett személy azt követően tett feljelentést, miután a Márton Áron és Salamon Ernő 

gimnáziumok épületét felújították, és – műemléképületekről lévén szó –, azok 

homlokzatát eredeti állapotban állították helyre. Dan Tănasă a két magyar címer létét 

kifogásolta. 

 

Érik az alpolgármester-csere Marosvásárhelyen 
2013. március 11. – Fancsali Attila – szekelyhon.ro, Krónika 

Személyes okok miatt hamarosan lemond alpolgármesteri tisztségéről Józsa Tibor, 

Marosvásárhely RMDSZ-es alpolgármestere. Helyét minden valószínűség szerint a 

szövetség marosvásárhelyi szervezetének nemrég megválasztott vezetője, Peti András veszi 

át. 
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http://maszol.ro/index.php/belfold/9776-a-magyar-irredentizmus-ellen-akar-tuntetni-a-noua-dreapt-szervezet
http://www.maszol.ro/index.php/belfold/9763-utlezarastol-adomegtagadastol-sem-riadna-vissza-az-sznt
http://szekelyhon.ro/aktualis/marosszek/uj-elnok-a-marosvasarhelyi-emnp-elen
http://szekelyhon.ro/aktualis/csikszek/helye-van-a-ket-magyar-cimernek
http://szekelyhon.ro/aktualis/marosszek/erik-az-alpolgarmester-csere-marosvasarhelyen
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Marosvásárhelyről igénylik a legtöbben a Sic Cardot 
2013. március 11.- Szász Cs. Emese – szekelyhon.ro 

A marosvásárhelyi diákok jeleskednek leginkább a Sic Card, vagyis a Székelyföldi 

Diákigazolvány igénylésében, az eddigi 600 kérvényezőből ugyanis több mint 250-en a 

marosszéki megyeközpontban tanulnak. Az igazolvány tulajdonosai 72 cég kedvezményeit 

vehetik igénybe – egyelőre. 

 

Szükség van a közös fellépésre 
2013. március 11. – Simon Eszter – szekelyhon.ro 

Biró Edit, a Székely Nemzeti Tanács udvarhelyi elnöke, valamint Zakariás Zoltán, az 

Erdélyi Magyar Néppárt udvarhelyszéki elnöke hétfőn sajtótájékoztatón számolt be a 

marosvásárhelyi autonómiatüntetésről. 

 

Tüntetés után 
2013. március 12. – Benkő Levente – Krónika 

Benkő Levente szerint „Március tizedikén új fejezet nyílt a Székelyföld – és Erdély más 

vidékei – önrendelkezésének ügyében. A Marosvásárhelyen, valamint Európa és Amerika 

számos városában lezajlott tüntetéseken felsorakozott tízezrek és az európai autonómiákat 

már élvező nemzeti közösségek képviselőinek biztató szava együttesen áttörésként hatott, s 

most már az is egyértelmű, hogy az európai autonómiaminták tanulmányozásának ideje 

lejárt”. 

 

Borbély az autonómiatüntetésről: a félelem falait már régen lebontották a 
vásárhelyi magyarok 
2013. március 11. – transindex.ro, maszol.ro 

Borbély László, az RMDSZ politikai alelnöke szerint nem felel meg a valóságnak az a 

vasárnap, a marosvásárhelyi autonómiatüntetésen megfogalmazott vélemény, mely szerint 

a tüntetők lebontották a félelem falait. Borbély szerint erre már a '89-es decemberi 

események, a februári gyertyás tüntetés és a Fekete Márciusi történések alkalmából sor 

került. 

 

Emlékművön nem zavar a székely zászló 
2013. március 11. – Nagy D. István – szekelyhon.ro 

A székely zászló körüli cirkusz ellentmondásos jellegének tökéletes példája a háromszéki 

Illyefalva község, ahol a lobogó több éve háborítatlanul ott leng a közterületi háborús 

emlékművön. Igaz, a törvény erről nem rendelkezik szó szerint. 

 

„Összekeverik a helyit a területivel” 
2013. március 12. - Szőcs Levente - Népszabadság 

Máté András Levente az RMDSZ politikusa szerint pártja lehetőségként tekint arra, hogy 

napirendre került a közigazgatási régiók kérdése. Kiemelte, hogy hivatkozni fognak arra, 
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http://szekelyhon.ro/aktualis/marosszek/marosvasarhelyrol-igenylik-a-legtobben-a-sic-cardot
http://szekelyhon.ro/aktualis/udvarhelyszek/szukseg-van-a-kozos-fellepesre
http://kronika.ro/index.php?action=open&res=72036
http://itthon.transindex.ro/?hir=32354
http://itthon.transindex.ro/?hir=32354
http://szekelyhon.ro/aktualis/haromszek/emlekmuvon-nem-zavar-a-szekely-zaszlo
http://nol.hu/kulfold/20130312-_osszekeverik_a_helyit_a_teruletivel_
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hogy az európai keretegyezmény tiltja az etnikai arányok megváltoztatását, valamint 

megpróbálják bevinni az alkotmányba a nyelvhasználati jogokat és ezeket kiegészítenék a 

magyar nyelv regionális nyelvként történő elismertetésével. 

 

Budapesten tárgyalt a magyar és a szlovák belügyminiszter 
2013. március 11. – MTI, bumm.sk, hirek.sk 

Többek között uniós szakpolitikai kérdésekben egyeztetett Pintér Sándor magyar 

belügyminiszter és Robert Kaliňák szlovák miniszterelnök-helyettes, belügyminiszter 

hétfőn Budapesten. 

 

MKP: kevés az eredmény az oktatás és a kultúra terén 
2013. március 11. – hirek.sk 

Az oktatás és a kultúra szemszögéből értékelte a kormány első évét A. Szabó László, a 

Magyar Közösség Pártja oktatási és kulturális alelnöke. Az értékelés szerint „sajátos helye 

és helyzete van a végrehajtó hatalomban a kisebbségi kormánybiztosnak, aki "ellenzéki" 

politikusként felügyeli a kisebbségeket érintő ügyeket a legkülönfélébb területeken. 

Sajnálatos módon azonban legfőképpen a kulturális támogatások összegének önkényes 

megváltoztatása és a késői kifizetések miatt meghiúsult rendezvények kapcsán, valamint a 

magyar nyelvű vasúti feliratok körüli huzavona ürügyén került be a köztudatba”. 

 

Kiállítással emlékeztek a kitelepítésekre Szőgyénben 
2013. március 11. – Felvidék Ma 

„Otthontalanok – Magyar és német sorsok a II. világháború után" címmel nyitott kiállítást 

a Szőgyén Öröksége Társulás. Előadást Popély Árpád történész tartott. A kiállítás 2013. 

március 28-ig tekinthető meg a Szőgyéni Tájházban. 

 

Ilyen barátok mellett... 
2013. március 12. – Tokár Géza – Új Szó 

„Szávay István kiszivárogtatott, szigorúan bizalmas helyzetértékelése a Jobbik határon túli 

lehetőségei kapcsán több problémát is felvet. Már persze azon a kérdésen túl, hogy 

mennyire rosszul működhetnek a párt kommunikációs csatornái, ha ennyire könnyen 

hozzá lehet jutni a belső jelentésekhez.” 

 

Verbász: Emlékezés a csatornaépítő Kiss Józsefre 
2013. március 10. – Vajdaság Ma 

Ünnepi üléssel, koszorúzással és a helyi múzeumi gyűjtemény bemutatásával emlékezik 

meg Verbász Község önkormányzata, valamint a Vajdaság Vizei közvállalat a Ferenc-

csatorna építője, Kiss József halálának 200. évfordulójáról. A rendezvényre március 13-án, 
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http://www.felvidek.ma/felvidek/regio/38417-kiallitassal-emlekeztek-a-kitelepitesekre-szogyenben
http://ujszo.com/online/velemeny-es-hatter/2013/03/12/ilyen-baratok-mellett
http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/15087/Verbasz-Emlekezes-a-csatornaepito-Kiss-Jozsefre.html
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szerdán kerül sor. A képviselő-testületben tartandó fogadást ünnepi ülés követi a verbászi 

Művelődési Központ múzeumi részlegén. 

 

Március 15-ei rendezvények Nyugat-Bácskában 
2013. március 10. – Vajdaság Ma 

Nyugat-Bácska szerte folynak az előkészületek a jövő hétvégi, március 15-ei ünnepségre. 

Örvendetes, hogy szinte minden helyszínen a legfiatalabbak idézik fel a múltat, a 

példaképekké magasztosult vértelen pesti forradalmat és történelmi nagyjaink alakját. 

Zomborban alkalmi irodalmi-zenés összeállítással készülnek a Magyar Polgári Kaszinó 

fiataljai, köztük középiskolások és egyetemisták. Fellép az egyesületi dalárda is. 

 

Emléktáblát avattak Bácsgyulafalván 
2013. március 11. – Vajdaság Ma, Magyar Szó 

A II. világháborúban eltűnt bácsgyulafalvi születésű magyar honvédek tiszteletére avattak 

emléktáblát március 10-én, vasárnap megemlékező szentmise keretében a helyi Magyarok 

Nagyasszonya plébániatemplomban. A harminc nevet tartalmazó emléktábla elkészítését 

Magyarország Külügyminisztériuma támogatta. 

 

A Vagyon-visszaszármaztatási Ügynökség vezetőivel tárgyal a napokban a 
Vajdasági Magyar Szövetség 
2013. március 11. – Pannon RTV 

A párt törvénymódosítást szeretne benyújtani, mivel a gyakorlatban nehezen alkalmazható 

a hatályos restitúciós törvény. Egy éve fogadják Szerbiában a vagyon-visszaszármaztatási 

kérvényeket. Eddig 15 ezer igénylés érkezett be, ezek egyötödében született döntés. A 

Vajdasági Magyar Szövetséghez nagyon sok visszajelzés érkezett a vagyon-

visszaszármaztatással kapcsolatban. A legtöbb panasz a csereingatlan útján történő föld-

visszaszármaztatással kapcsolatban érkezett. A termőföld esetén ugyanis nem kötelező 

ugyanazt a parcellát visszaszolgáltatni a tulajdonosának, amelyet elvettek. 

 

A polgárok fele úgy véli, Szerbia jó irányba halad 
2013. március 11. – Vajdaság Ma 

A legújabb felmérések szerint, amelyet a B92 Televízió és az Ipsos Strategic Marketing 

folytatott le, a szerbiai polgárok 47 százaléka úgy véli, Szerbia jó irányba halad, 

legtöbbjüket viszont a munkanélküliség aggaszt. Az 1003 polgár megkérdezésével végzett 

felmérés eredményei szerint a polgárok 37 százaléka szerint halad rossz irányba az ország, 

míg 16 százalékuk nem tudja a választ. 

 

Vučić: várható egyes miniszterek menesztése 
2013. március 11. – Magyar Szó  

Aleksandar Vučić kormányalelnök vasárnap este a B92-es televízió műsorában elmondta, 

a közeljövőben várható egyes miniszterek menesztése, akiknek a munkájával 
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http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/15089/Emlektablat-avattak-Bacsgyulafalvan.html
http://pannonrtv.com/web/?p=50330
http://pannonrtv.com/web/?p=50330
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elégedetlenek. – Ami minket illet, nem kell aggódni, lesznek leváltások - mondta Vučić. 

Vučić hozzátette, erről a Szerb Haladó Párt elnökségi ülésén fognak beszélni. 

 

Épül az Emmausz kollégium tornaterme 
2013. március 11. – Magyar Szó 

A muzslyai szórványkollégium a nagybecskereki leánykollégiummal együtt nagyban 

hozzájárult ahhoz, hogy Nagybecskereken újrainduljanak a magyar középiskolai tagozatok. 

A muzslyai plébánia udvarán folytatódik az Emmausz fiúkollégium tornatermének építése. 

 

Tizennyolc ösztöndíjast támogat az önkormányzat 
2013. március 11. – Magyar Szó 

Szombaton az óbecsei városházán 18 egyetemista írt alá az önkormányzattal 

ösztöndíjszerződést. A község évek óta összesen negyven diák tanulmányait támogatja, az 

idén 18 hallgató jogosult a havi 7000 dináros ösztöndíjra. 

 

Együttműködés – új alapokon 
2013. március 12. – Kárpáti Igaz Szó 

A határon túli magyar nyelvészeket tömörítő, az Akadémia segítségével létrejött és általa 

támogatott Termini Kutatóhálózat egyesületté alakításáról döntött az MTA 

Nyelvtudományi Intézetében rendezett ülésén csaknem harminc magyarországi és a 

szomszédos államokban élő kutató. 

 

Kormányrendelet már van, szerződések még nincsenek 
2013. március 11. – RTV Slovenija Hidak 

A szlovén kormány elfogadta azt a rendeletet, amely idáig hátráltatta a nemzetiségileg 

vegyesen lakott községek és a magyar önkormányzatok társfinanszírozásának lehetőségét. 

 

Hodoson az 1848-as szabadságharcra emlékeztek 
2013. március 11. – RTV Slovenija Hidak 

A legnagyobb nemzeti ünnepre, az 1848-as szabadságharcra emlékeztek tegnap Hodoson, 

a március 15-ei megemlékezés sorozat első állomásán. 

 

Esterházy megemlékezés Varsóban 
2013. március 11. – Felvidék Ma 

A varsói Esterházy János szobornál, a Lengyelországi Magyarok Egyesülete, a varsói 

magyar nagykövetséggel közösen szervezett koszorúzást március 10-én.  
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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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